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1. Het verbrandingsproces 

Bij verbranding van een stof vindt binding met zuurstof (oxidatie) plaats bij hoge temperatuur. Hierbij komt 
warmte vrij , zodat het een exotherme reactie betreft. 

V oor verbranding is vereist: 

de aanwezigheid van brandstof; 

voldoende luchttoevoer, i.v.m. de benodigde zuurstof; 

een ontstekingstemperatuur, waarbij het proces op gang komt. 

Brandstoffen worden onderscheiden in: 

vaste stoffen (bijvoorbeeld hout, textiel, vloerbedekking, asfalt, kunststoffen); 

vloeistoffen (bijvoorbeeld olie, benzine, spiritus, alcohol); 

gassen (bijvoorbeeld aardgas, LPG, koolmonoxyde); 

aerosolen of stofdeeltjes (bijvoorbeeld houtzaagsel, roet, poederkruit, kolenstof). 

Bij verbranding ontstaan: 

warmte (vlammen); 

verbrandingsgassen (C02, CO, H2 0, S02, NOx); 

rook, roet en aerosolen t.g.v. onvolledige verbranding. 

Rook is zichtbelemmerend en daardoor gevaarlijk bij het vinden van vluchtwegen. De verbrandingsgassen (en 
dus ook rook) zijn verstikkend en in de regel heet. Eventueel aanwezige koolmonoxyde verbindt zich met rode 
bloedlichaampjes en verhindert daardoor zuurstofopname in het lichaam. 

Brandstoffen zijn hoofdzakelijk organische 
stoffen, behoren dus tot de koolstofchemie. Het 
zijn koolstofketens of ringverbindingen met 
waterstofatomen verbonden en sporen van an
dere elementen. Soms echter zijn andere ele
menten brandgevaarlijk, mits voldoende ver
deeld, zoals plaatstaal en aluminium. Hierbij 
ligt de ontstekingstemperatuur evenwel hoog 
(ca. 1500°C). 

Hoe verloop van het verbrandingsproces valt 
goed te beschrijven aan de hand van een kaars
vlam. Als de kaars brandt, smelt het kaarsvet 
doordat een klein deel (4 à 5 %) van de ontwik
kelde warmte uit de vlam naar de kaars wordt 
teruggestraald. Dit wordt capillair opgezogen 
via de pit. 

Boven in de pit verdampt het kaarsvet en gaan de gasmole
culen steeds sneller bewegen door de energietoevoer. In de 
reactiezone diffundeert zuurstof naar binnen en worden de 
kaarsvet-moleculen gekraakt. 
Vele ervan zullen verbranden tot C02 en H20, maar bij het 
kraken komen in de regel roetdeeltjes vrij (blauwe zone). 

Figuur 1. 

Tabel]. 

kool- waterstof fragmenten 

verdampen, aan de pit 

vloeibaar kaarsvet 

81 = eoo ·c 
82 = 1ooo•c 

93 = 1400 ·c 
94 = 12oo •c 

kleuren bij verbranding 
oe K 

vuurrood 900 1170 

oranje 1100 1870 
wit 1400 1670 
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Door de hoge temperatuur zullen deze roetdeeltjes ook verbranden tot C02; dit gebeurt in het lichtgevende ge
le deel van de vlam. 
Bij berekeningen aan processen gaat men altijd uit van: 

1. de wet van behoud van massa; 

2. de wet van behoud van energie; 

3. thermodynamische, chemische of fysische wetmatigheden. 

Dat doen we hier dus ook. We trekken een controlevlak om de kaarsvlam en kijken wat erin komt en wat eruit 
gaat. (Een stationaire beschouwing): 
Voor de massawet kunnen we eenvoudig schrijven: 

massa (brandstof+ lucht) = massa verbrandingsgassen [l.l] 

De verbrandingsgassen zijn in dit geval: C02 en H2 0, bij volledige verbranding. 

Voor de energiewet is het wat moeilijker. Er ontstaat verbrandingswarmte per massa-eenheid kaarsvet. Een 
deel daarvan wordt gebruikt voor het onderhouden van het proces, het andere deel komt vrij naar de omgeving: 

Verbrandingswarmte+ energie in toegevoerde lucht= energie voor: 

(smelten + capillair transport + verdampen + kraken) + straling naar de omgeving + 
warmte-afvoer via de verbrandingsgassen naar de omgeving = proceswarmte + omgevingswarmte [ 1.2] 

Ca 4 à 5% van de verbrandingswarmte was nodig voor het onderhouden van het proces; dus zo'n 95% komt 
vrij naar de omgeving in de vorm van straling en convectieve warmte-overdracht van de verbrandingsgassen. 

Bij de berekening van verbrandingsgassen wordt van de vol
gende begrippen gebruikt gemaakt: 

Men onderscheidt bovenste en onderste verbrandingswaarde. 

De bovenste verbrandingswaarde Qb is de warmte die vrij
komt bij volledige verbranding van I kg of I mn3 voor de 
betreffende droge stof (of gas) in lucht (of zuurstof), waarbij 
de verbrandingsgassen afgekoeld worden tot de begintoe
stand (de barometerdruk en 25°C) en de ontstane waterdamp 
condenseert. 

De onderste verbrandingswaarde Oo is de bovenste verbran
dingswaarde minus de condensatiewarmte van het gevormde 
water. 

Een normaal kubieke meter (I mn3) is 1 m3 van een betref
fend gas bij 101,325 kPa (1 atmosfeer) en 273,15 K (0°C), in 
volkomen droge toestand. 1 kMol van een ideaal gas heeft 
een volume van 22,4 mn3 

verbrandingsgassen 

Bij andere brandstoffen verloopt het proces op vergelijkbare wijze, met dien verstande dat: 

vaste stoffen, als hout, niet smelten en verdampen, maar rechtstreeks vergassen (kraken); 

vloeistoffen alleen verdampen en kraken; 

bij gassen het krak.ingsproces direct begint; 

in de regel geen capillair transport (via een pit) plaatsvindt. · 
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Een brandstof is des te gevaarlijker naarmate: 

de specifieke verbrandingswarmte (per kg of per mn3) hoger is (hoge energieinhoud); 

de verhouding vergassingswarmte/verbrandingswarmte kleiner is (vergast gemakkelijker); 

de ontstekingstemperatuur laag is (ontsteekt eerder). 

Verder spelen een rol: 

de oppervlakte/volumeverhouding van het materiaal (verbranding is een oppervlakteverschijnsel); 

de temperatuurvereffening in het materiaal. De temperatuurvereffeningscoëfficiënt = :V(p.c) met: 
de warmtegeleidingscoëfficiënt 1.. (W/m.K), 
de soortelijke massa p (kglm3). 
de soortelijke warmte c (J/kg.K), 

de produktie van giftige gassen; 

de mate van rookontwikkeling; 

in het algemeen: de uitbreidingssnelheid van de brand en de op de brandhaard teruggestraalde warmte 
i.v.m. het voortduren van de brand. 

Dit laatste is geen eenvoudig begrip. Aangezien brand een oppervlakte-verschijnsel is, kunnen we stellen dat 
de warmte-ontwikkeling evenredig moet zijn met het brandend oppervlak. 

Ook de groeisnelheid van de brand is evenredig met de warmte-ontwikkeling, of anders gesteld: 

ÖA I öt = constante x A [1.3] 

waarin A= het brandend oppervlak. 
Noemen wij de constante C 1, dan kunnen we schrijven: 

ÖA 
-= Ct öt 
A 

waarvan de oplossing is: 

A = C2 exp (C 1 x t) 

[1.4] 

[1.5) 

waarin c2 een integratie-constante is. cl en c2 
hangen samen met materiaaleigenschappen en 
omgevingscondities. De boodschap is in ieder 
geval dat een brand zich exponentieel uitbreidt. 
We kunnen dit in een grafiek globaal weerge
ven (figuur 3). In de praktijk is er achtereenvol
gens sprake van een beginfase (smeulen), een 
exponentiële toename en een dooffase door ge
brek aan brandstof of zuurstof, of veranderde 
omgevingscondities. In een besloten ruimte zal 
de temperatuurtoename een vergelijkbaar beeld 
geven. Bij brand is sprake van ongecontroleerde 
verbranding. Van dit proces willen wij de ei
genschappen kennen om de veiligheid in gebou
wen te kunnen bevorderen. 

0 _______. tijd 
brandbegin groei vuuroverslag 

2 3 risico's 

rook, irritatie, vergiftiging, aantasting door corrosie 

1 brandbronnen ontvlambaar 
2 vlamul1breiding, warmteontwikkeling 
3 branddoordringing 

Figuur 3. De brandverloopkromme met risicoaanduiding 
volgens Becker. DIN 4/02 
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Daarbij maakt men onderscheid tussen een brandstofbeheerste brand, waarbij voldoende of een overschot aan 
zuurstof aanwezig is en een ventilatiebeheerste brand bij een te lage temperatuur of onvoldoende luchttoevoer, 
waarbij koolmonoxyde en roet ontstaan. 
Zoals eerder vermeld, bestaat brandstof in hoofdzaak uit C en H atomen. Om greep op het verbrandingsproces 
te krijgen, verwaarlozen we de sporen van andere elementen die in de brandstof voor kunnen komen. Ook ver
waarlozen we het vochtgehalte van de brandstof, hetgeen eigenlijk niet toelaatbaar is vanwege het afkoelend 
effect van verdampend water. Verder gaan we ervan uit dat 1 kMol gasvormige stof een volume inneemt van 
22,4 ~3, respectievelijk dat lucht bestaat uit 79 volumeprocenten N2 en 21 volumeprocenten 0 2. We bekijken 
dan wat de verbranding van de elementen C en H oplevert bij de theoretisch benodigde luchthoeveelheid. 
Bij volledige verbranding van 1 kg koolstof in lucht komt 33,8 MJ aan warmte vrij en er ontstaan 5/12 x 22,4 
~3 verbrandingsgassen (tabel 2). 

1 kMol van een gas heeft een volume van 22,4 ~3 

lucht bevat: ca. 79% N2 (volumeprocenten) 
en 21%02 

Atomaire massa C = 12 
0= 16 
H= 16 

c + o 2 ~ co2 

1 kMol c + 1 kMol 02 ~ 1 kMol co2 

12 kg c + 22,4 mn3 02 ~ 22,4 mn3 co2 

1 100 1 1 79 
1 kg C +- x- x 22,4 111n3 lucht ~-x 22,4 IDn3 C02 +-x- x 22,4 111n3 N2 

12 21 12 12 21 

Daarbij: Qo = 33,8 MJ/kg 

2C + 0 2 ~ 2CO 

1 100 1 79 
1 kg C +-x- x 22,4 IDn3 lucht ~-x 22,4 llln3 CO +-x -x 22,4 mn3 N2 

24 21 12 24 21 

Daarbij: Qo = 10,2 MJ/kg ( 

2 H2 + 0 2 ~ 2 H2 0 

1 100 1 l 79 
1 kg lbî +- x- x 22,4 111n3 lucht ~-x 22,4 mn3 H2 0 +-x- x 22,4 IDn3 N2 

4 21 2 4 21 

Daarbij: Qo = 122,6 MJ/kg 

De theoretische (stochiometrische) luchthoeveelheid is de benodigde lucht om 1 kg (1 ~3) brandstof 
volledig te verbranden. 

Luchfactor n = 1 stochiometrische luchthoevetheid 

n > luchtovermaat 

n < luchtondermaat 

Tabel2. Berekening van de theoretisch benodigde luchthoeveelheid voor de verbranding van 1 kg brandstof 
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Bij onvolledige verbranding van 1 kg koolstof tot koolmonoxyde komt dus 10,2 MJ aan warmte vrij en ont
staan 3/12 x 22,4 ~3 verbrandingsgassen. De warmte-ontwikkeling is dan tot ca. 1/3 gedaald en de hoeveel
heid rookgassen tot 3/5, ten opzichte van bij volledige verbranding van koolstof. 
Bij verbranding van waterstof tot waterdamp komt per kg H2 122,6 MJ vrij (dit is de onderste verbrandings
waarde) en ontstaan 18/12 x 22,4 D1n3 rookgassen. Waterstof levert dus, ten opzichte van volledige verbranding 
van koolstof, ca. 3,6 maal zoveel warmte op, maar ook 3,6 maal zoveel verbrandingsgassen. 
Als verbranding plaatsvindt met een groter dan de theoretisch benodigde luchthoeveelheid zal het overschot 
aan lucht zich ook in de verbrandingsgassen bevinden; deze zullen daardoor in temperatuur dalen. 

De onderste verbrandingswaarde is de bovenste verbrandingswaarde minus de condensatiewarmte van water
damp in de verbrandingsgassen minus de proceswarmte. 
Als men de warmteverliezen door geleiding, bijvoorbeeld via de vloer, verwaarloost wordt de energiebalans 
per kg brandstof als volgt: 

[1.6] 

Oo = onderste verbrandingswaarde 

Oe = de in de rookgassen afgevoerde (convectieve) warmte (J) 

Q5 = de door straling afgevoerde warmte 

Oe = p. CP. V (f - T0 ) [1.7] 

p = soortelijke massa rookgassen (kg!Din3) 

CP = soortelijke warmte rookgassen (J/kg.K) 

V = volume rookgassen (Din3) 

T = temperatuur van de rookgassen (K) 

To = omgevingstemperatuur (v.d. lucht) (K) 

[1.8] 

A = oppervlak van de brandhaard 

In het algemeen: 

[ constante ~ 't,. <0 • t. F"_,. [1.9] 

Eb = emissiefactor van het vuur 

emissiefactor van de omgeving 

hoekfactor (zicht- of geometrische factor) van de brand naar de omgeving 

constante van Boltzmann = 5,67.10-8 W/m2 K4 

Meestal: Eb en E0 = 0,9 ....... 0,95 en Fb~o = 1 

Zodat: constante= (4,6 ....... 5,1) 10-8, bij rookvrije brand. 
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Bij een bepaalde brandstofsoort zijn~ en de hoeveelheid rookgassen in het algemeen bekend. Het probleem is 
nu het schatten van de temperatuur van de brand. Men bewandelt hierbij in het algemeen dezelfde weg als bij 
de vuurhaard-berekening voor ketels: men stelt eerst Q5 = 0 en berekent dan de zogenaamde theoretische of 
adiabatische rookgastemperatuur met: 

[1.10] 

Daarna schat men de warmte-afgifte door straling aan de omgeving en corrigeert daarmee de rookgastempera
tuur. Bij aanvang van de brand kan men de temperatuur van de omgevende wanden wel gelijk stellen aan die 
van de lucht. Gedurende het verloop van de brand zullen de wandtemperaturen toenemen. Daardoor neemt de 
warmte-overdracht door straling af en zal de rookgastemperatuur stijgen (als de andere condities, zoals lucht
toevoer e.d. hetzelfde blijven). 

Kort samen~;:eyat: 

Als onvoldoende 0 2 aanwezig is ontstaat er CO en 
wordt er minder warmte ontwikkeld. 
Als een vlam teveel afkoelt ontstaat roet. 
Een brandstofbeheerste verbranding ontwikkelt 
zich bij een geringe luchtovermaat en een goede 
menging van brandstof en lucht. (luchtovermaat = 
l,l ... 1,3). 
Bij ventilatiebeheerste verbranding gebeurt het 
volgende: 

plaatselijk is er onvoldoende 0 2 aanwezig en 
elders een overschot. In de rookgassen komen 
dus CO en 0 2 gezamenlijk voor. 

door afkoeling ontstaat plaatselijk roet. 

Door de aanwezigheid van CO, 0 2 en roet kunnen 
de rookgassen een explosief gasmengsel vormen. 
Aan de hand van de voorgaande beschouwingen 
kunnen we nu globaal enige eigenschappen van 
een brand beschrijven. We gaan daarbij uit van de 
theoretisch benodigde luchthoeveelheid om I kg 
brandstof volledig te kunnen verbranden. Daaron
der treedt onvolledige verbranding op met CO en 
rookontwikkeling; daarboven ·is er volledige ver
branding. Zie figuur 4. 
Naast de uitbreiding van een brand door vergro
ting van het aangrenzend oppervlak, zijn er moge
lijkheden van uitbreiding naar belendende ruimten 
of ruimten en gebouwen in de omgeving, door: 

1. ~;:eleidin~;:: 

De vloer wordt bijvoorbeeld heet. Daardoor wor
den materialen (papier, textiel, hout) van het on
derliggende vertrek op ontstekingstemperatuur ge
bracht (of eerst door straling vergast en daarna het 
gas op ontstekingstemperatuur gebracht). 

~ 
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Figuur4. 

I - n 
n=1 

luchtfactor 

I - n 
n= 1 

-n 
venUiatie 
beheerst 

brandstof 
beheerst 

Brandduur, brandsnelheid en 
verbrandingstemperatuur bij ventilatie
en brandstofbeheerste verbranding. 
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2. convectie: 
Hierbij zijn verschillende vormen van uitbreiding moge
lijk: 
de hete rookgassen strijken langs brandbaar materiaal en 
brengen dat tot ontbranding. Daarvoor zijn temperaturen 
nodig van 300°C en hoger. In de rookgassen worden 
vonken en brandend materiaal getransporteerd die elders 
weer brand veroorzaken. 
Door onvolledige verbranding ontstaan brandbare gas
sen (o.a. CO) en brandbaar materiaal (roet) in de rook
gassen, die zich vanuit de brandhaard door het gebouw 
verspreiden. Deze gassen vormen al snel een explosief 
mengsel met de aanwezige lucht; de explosiegrenzen 
van CO liggen bijvoorbeeld tussen de 12,5 tot 24,0 volu
me-procenten CO in de lucht 

Een beginnende brand kan zich daardoor ongelooflijk 
snel over een verdieping verspreiden. 
Zie bijvoorbeeld figuur 5. 
Hier is een kamer, met een deur verbonden met een 
gang, schematisch weergegeven. In de kamer ontstaat 
brand; deze brand breidt zich uit over de vloer tot aan de 
deur. Daardoor wordt de luchttoevoer vanuit de gang be
lemmerd voor het vuur achter in de kamer. Hierdoor 
ontstaat onvolledige verbranding met veel roet en CO in 
de rookgassen. Deze rookgassen ontsnappen naar de 
gang en vormen bovenin een laag, die zich mengt met 
de onderliggende luchtlaag en daarmee een explosief 
mengsel gaat vormen. Op een gegeven ogenblik wordt 
dit explosieve mengsel ontstoken vanuit de brandende 
kamer. Binnen enkele seconden breidt de brand zich dan 
uit over de gang. De eventuele aanwezigen in de gang 
worden daardoor overvallen. 

De eigenschappen van het gasmengsel die de snelheid 
van uitbreiding van de brand bepalen zijn: 

de ontstekingstemperatuur 

de ontstekingssnelheid. 
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In een kamer ontstaat brand. 

De rook ontsnapt vla de deuropening naar de gang 

Door de uitbreiding van het vuur, wordt de luchtstroom 
naar de achterzljde van het vertrek belemmerd. 

Gevolg: veel C02 en roet In de rook. 

Met de lucht in de gang heeft de rook een explosief gas

mengsel gevonnd, dat vanuit het vertrek wordt ontstoken. 

Gevolg: explosieve voortplanting van de brand. 

Figuur 5. Rookverspreiding bij brand 

Voor CO is bijvoorbeeld de ontstekingstemperatuur 605°C en de ontstekingssnelheid zo'n 0,4 m/s, bij een con
centratie van 30 ... 70% CO in de lucht. 
"Lontvormige" voortplanting van brand komt veel voor in gebouwen en het is verstandig om bij het ontwerpen 
deze situatie te onderkennen, zodat voorzieningen kunnen worden getroffen, zoals afzuigventilatoren, rooklui
ken e.d. 
Ook boven verlaagde plafonds kan op deze wijze voortplanting van brand plaatsvinden. Een afsluiting tussen 
vertrekken is boven het verlaagde plafond vaak niet aanwezig of verre van ideaal, terwijl er wel (soms veel) 
brandbaar materiaal aanwezig is. Hetzelfde geldt voor de verbinding tussen vloeren en gevel. 
Door onvolledige verbranding kunnen andere verbindingen ontstaan, indien het chemische materiaal daarvoor 
aanwezig is . De meest bekende en gevreesde verbindingen (gassen) zijn: 

CO (koolmonoxyde) uit koolstofverbindingen 

HCl (zoutzuur) voornamelijk uit PVC (Polyvinylchloride) 

HCN (blauwzuur) uit kunststoffen. 



Brandveiligheid blad -8- van 61 

Vrij kleine concentraties kunnen daarbij gevaarlijk en zelfs dodelijk zijn (MAC-waarden CO: 50 ppm, HC( 5 
ppm, HCN: 10 ppm) . Daarnaast is rookontwikkeling gevaarlijk vanwege de belemmering van het zicht. 
De bewegwijzering voor vluchtwegen en nooduitgangen is meestal op ooghoogte aangebracht en boven deu
ren; de rook vult de gangen en vertrekken van boven naar beneden. Het eerste dat niet zichtbaar wordt zijn de 
verlichting en de wegwijzers. Tenslotte dreigt er ook verstikkingsgevaar. Vooral in panieksituaties beseffen 
mensen niet dat langs de vloer het langst verse luchtstromen aanwezig zijn (luchttoevoer naar de brand) . 

.1. straling: 
Door warmtestraling bij afwezigheid van rook kan op vrij grote afstand een materiaal vergast worden en op 
ontstekingstemperatuur gebracht. 
Zo kunnen gordijnen aan de overkant van een straat vlam vatten, kan er brandoverslag plaatsvinden bij gevels, 
die onder de hoek met elkaar staan en er in één ruimte op meerdere plaatsen na elkaar brand ontstaan (restau
rants). 
De conclusie uit het voorgaande is dat in verband met de veiligheid van mensen een brandstofbeheerste boven 
een ventilatiebeheerste brand gaat. De brandweer zal daarom in grote gebouwen vanaf een veilige plaats (de 
portier) de toevoer- en afzuigventilatoren van het gebouw willen kunnen bedienen. 

Stof Verbrandingswarmte V ergassingswarmte Verhouding* 
~Qv (kJ/g) .1\Qg (kJ/g) 102~Qgf~Qv 

Hout (spar) 16,7 1,82 10,90 
............ ... 

Cellulose 16,7 1,75 10,48 
............... 

Methylalcohol 20,1 1,20 5,97 
.......................... .. ····························· ········· ................. .......................... . ... ..................... .. .. "'"""" . ................ ···················· ······· 
Polyurethaan 25,9 1,52 5,87 

Polyetheen 41,0 2,32 5,66 
······························· ····· ········· ··•········ 

Polystyreen 38,0 1,76 4,63 

Benzine 48,0 0,59 1,23 

* Hoe lager deze verhouding, hoe gemakkelijker het betreffende materiaal blijft branden. 

Tabel 3. Verbrarulings-en vergassingswarmte van enkele stoffen 

Bij het verbranden van vloeistoffen, gassen en aerosolen zijn de volgende begrippen belangrijk: 
de ontstekings- of zelfontbrandingstemperatuur is de temperatuur, waarbij een brandstof-luchtmengsel, zon
der beïnvloeding van buitenaf, in brand vliegt. Dit is geen constante: ze hangt af 'van de samenstelling van het 
brandstof-luchtmengsel en andere omstandigheden zoals de druk. 
Met behulp hiervan worden de explosiegrenzen vastgesteld. De onderste explosiegrens geeft de minimale 
concentratie van de brandstof in de lucht, de bovenste explosiegrens geeft de maximale concentratie, waarbij 
het mengsel nog net brandt (zie tabellen 4-5-6). Bij een explosie is de ontstekingssnelheid zeer hoog. 
In de handboeken o.a Polytechnisch zakboekje zijn tabellen opgenomen met eigenschappen voor vloeistoffen 
en gassen; de daarin aangegeven explosiegrenzen zijn berekende waarden. 

Materiaal Ontstekingstemperatuur oe 
steenkool 130 

krantenpapier 185 
............... 

zaagsel 195-220 

jute 195 

katoen 230 

hout 200-220 

Tabel 4. Ontstekingstemperatuur van enkele 
materialen 
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Stof 

Organische materialen: 

aluminium 

asfaltbitumen 

(zacht)board 

(hard) board 

~~~i~r. '' 
wol 

(vure)bout 
.... .......................... 

boutwolcement 

Organische materialen: 

PF (fenolformaldehide) 

J?t\ (P?l)'~cit! (I})'l()I})) ' 

PE (polyetheen) 
..................... . . . ..... . ...... . 

PS (polystyreen) 
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gemiddelde verbrandingswarmte in 104 J/k:g stof Stof 

29 

40 

17 

19 

17 

21 

19 

0,8-2 

44 

20 

20 

20 

42 

38 

17 

petroleum 

linoleum 

'' ' ~~~~~~~~e.~ '' 
leerdoek 

huisbrandolie 

rubber 

eikenbout 

28 17 PVC (polyvinylchloride) 
. ....... ... ...... . ... .. . ........................... . .... ...... .......................... . .. .......................... .... . . 

33 31 ' ' 1?.1? (~l'())(Y.~~) ' 
43 28 PUR (polyurethaan) 

.................. ...................................... ......................... .......................... .. . . . 

40 

Tabel 5. Verbrandingswannte van enkele stoffen en materialen. 

Stof aardgas aceton benzine acetyleen 

kookpunt -161 56 45-205 -84 
. . ......... . .... . ........... . ······ ··· ·· ····· ··· ········· ································································· ·•· ·· .... .. ················ ·· ··· 

smeltpunt 

vlampunt 
.. . ·························· 

zelfontbrandings temp. 

rel. dichtheid (water) 

rel. dichtheid (lucht) 

oplosbaar in water 

. ~)(l'l()si~~~el1~~11 . 
molecuulgewicht 

"'" " 

-183 

-180 

670 

0,5 

0,8 

niet 

5-15,8 

17,4 

~psplllll1Îl1~(~9o<:) .... ... . ......... .. ... . 
MACppm 1000 

MAC mg/m3 2400 

-95 -20 

-19 -20 brandbaar gas 
" """'" ' '" " " "'"""'"""" 

465 

0,8 

2,0 

oneindig 
. . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . 

2,5-13 

58,1 

233 

220 300 

0,7-0,8 

0,4 oneindig 
....................... ............. ................. 

0,6-0,8 

115 

" " ' ' " 

niet 

1,5-82 

26 

Opmerkingen: Aardgas- gas is lichter dan lucht, zeer brandgevaarlijk en met lucht explosief 

Aceton - damp is zwaarder dan lucht, zeer brandgevaarlijk en met lucht explosief 

Benzine - zeer brandgevaarlijk, damp is met lucht explosief en zwaarder dan lucht 

Acetyleen- (zie aardgas) 

Tabel 6. Eigenschappen van sterk brandbare stoffen. 



Brandveiligheid blad -10- van 61 

2. V oorschrüten 

Het is de taak van de overheid om in verband met veiligheid, schadebeperking en risicobestrijding maatregelen 
voor te schrijven en eisen te stellen aan bijvoorbeeld toe te passen materialen en constructies. 
Hiertoe is een reeks van normen opgesteld waarin begrippen, meetmethoden en eisen zijn vastgelegd: 

I. NEN 6081 Brandveiligheid van gebouwen; functionele uitgangspunten. 

2. NEN serie 6061 t/m 6077 

NEN 6090 

NEN 1775 

NEN 6093 

3. NEN 6087,6088 

NEN 1594, NEN-EN 81, NEN-EN 671-1 

NEN 2535, NEN 2654 

4. NEN 6082 woningen en gebouwen 

,NEN 6083 logiesverblijven en logiesgebouwen 

NEN 6084 kantoorgebouwen 

NEN 608s- onderwijsgebouwen 

NEN 6086 gezondheidszorggebouwen 

Ontwikkeling van de brand 

Bepalingsmetboden 

voor eigenschappen van 

onderdelen van gebouwen. 

Installaties, brandmelding 

eisen 

en 

voorwaarden 

Art. 13 van het Bouwbesluit (BB) bevat de bepalingen die tot doel hebben de ontwikkeling van een brand bin
nen een ruimte zoveel mogelijk te beperken. Brandontwikkeling kan een gevolg zijn van vlamoverslag of van 
vlamuitbreiding. 
Vlamoverslag is het verschijnsel, waarbij tijdens de ontwikkeling van een brand iQ een ruimte de ruimte plotse
ling geheel in brand geraakt. 
Vlamuitbreiding is een maat voor de snelheid waarmee de vlammen zich over een oppervlak voortplanten. 
Op deze materie hebben betrekking NEN 6065, NEN 6085 en NEN 1775. 
M.b.t. brandvoortplanting via bouwmaterialen is t.a.v. de vlamuitbreiding een indeling in vijf klassen opge
steld. Voor de vlamoverslag bestaan vier klassen. Voor de bovenkant van vloeren incl. vloerbedekking en de 
bovenzijde van een trap geldt een andere klasse-indeling, namelijk Tl, T2 en T3. 
Voor de verschillende constructie-onderdelen wordt in artikel 13 aangegeven tot welke klasse ze tenminste 
moeten behoren. 

Branduitbreiding 

Art. 14 van het BB betreft het voorkomen van een (snelle) uitbreiding van een brand binnen een gebouw of 
naar een ander gebouw. 
Het beheersbaar houden van een brand door het beperken van de omvang van de brand en van ongelukken kan 
binnen een gebouw bereikt worden door compartimentering. Daarmee wordt voorkomen dat een brand een zo
danige omvang aanneemt dat het niet meer mogelijk is het gebouw veilig te verlaten en een eerste inzet voor 
bestrijding van de brand te doen. 
Het gebruiksoppervlak van een brandcompartiment is begrensd. Voor woongebouwen zijn hiervoor in een Mi
nisteriële Regeling -MR- aanvullende bepalingen gegeven. 
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Brandcompartimenten zijn bijvoorbeeld: 

een woning met een gebruiksoppervlakte van maximaal 500 m2; 

een in een woongebouw gelegen woning; 

een gemeenschappelijk verblijfsgebied; 
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een stookruimte of een technische ruimte, groter dan 1 m2, bereikbaar vanuit een gemeenschappelijke ver
keersruimte (dus bijvoorbeeld in een woongebouw). 

Artikel 14 houdt zich in het bijzonder bezig met het zoveel mogelijk voorkomen van een snelle uitbreiding van 
brand naar verkeersruimten waardoor een vluchtweg voert of naar andere brandcompartimenten. 
Het gaat daarbij om de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO). 
Onder branddoorslag wordt verstaan uitbreiding van een brand naar een andere ruimte, anders dan via de bui
tenlucht. 
Onder brandoverslag wordt verstaan de uitbreiding van een brand naar een andere ruimte, uitsluitend via de 
buitenlucht. Brandoverslag is overigens niet alleen het gevolg van het bezwijken van een deel van een schei
dingsconstructie, maar kan ook veroorzaakt worden door straling vanuit de brandende ruimte of door uitslaan
de vlammen. 

Eisen ten aanzien van de WBDBO zijn onder meer: 

tussen een besloten ruimte waardoor geen vluchtweg voert -niet zijnde een gemeenschappelijk toilet- of 
badruimte- en een verkeersruimte, waardoor wél een vluchtweg voert: 30 minuten; -

tussen brandcompartimenten: 60 minuten; 

tussen een schacht, koker, e.d. met een inwendige doorsnede groter dan 0,015 m2 en een brandcomparti
ment 60 minuten; 

tussen een woning of woongebouw en een ander op hetzelfde of op een ander perceel gelegen gebouw: 60 
minuten; 

is de permanente vuurbelasting niet groter dan 100 M1Jm2 (materialen die niet of nauwelijks kunnen bran
den) dan mag in bepaalde gevallen bij woningen de tijd van 60 minuten worden teruggebracht tot 30 minu
ten. 

In de inwendige scheidingsconstructies waaraan WBOBO-eisen worden gesteld mogen uitsluitend zelfsluiten
de deuren voorkomen. Ook zijn er eisen ten aanzien van de WBDBO ten opzichte van andere gebouwen. 

Vluchten bij brand 

In de voorschriften, die vluchten uit een gebouw bij brand mogelijk moeten maken, worden vluchtmogelijkhe
den en vluchtwegen onderscheiden. Waar deze in bouwkundig opzicht aan moeten voldoen is voor woningen 
en woongebouwen omschreven in art. 15 en 16 van het BB. Essentieel is dat de~ moet voe
ren langs met name genoemde bouwkundige voorzieningen (vloeren, trappen of hellingbanen). Klimrekken, 
vluchttouwen, liften enz. worden hier niet toe gerekend. Een vluchtmogelijkheid is een van rook gevrijwaarde 
route waarlangs het aansluitende terrein kan worden bereikt zonder dat deuren, die met een sleutel moeten 
worden geopend, worden gepasseerd. 
Een .xJ.udtt.w_~ is een van brand gevrijwaarqe vluchtmogelijkheid die uitsluitend door een of meer verkeers
ruimten voert. 
Een vluchtmogelijkheid wordt slechts tot vluchtweg bestempeld als aan een aantal aanvullende voorwaarden 
voor het voorkomen van een snelle brandontwikkeling wordt voldaan, zoals de maximale produktie van rook 
in de ruimten waardoor de vluchtweg voert en de afscherming van deze ruimten tegen brand vanuit andere 
ruimten. 
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De voorwaarden om bij brand een woning op veilige en voldoende snelle wijze te kunnen verlaten staan in art. 
15 van het BB. De eisen voor woningen met een gebruiksoppervlakte van meer dan500m2 (zoals gezinsver
vangende tehuizen, bejaardentehuizen, klooster e.d.) en voor die, welke gelegen zijn binnen een woongebouw 
vinden we in art. 16. In veel gevallen wordt verwezen naar NEN 6082 'Brandveiligheid van gebouwen. Wonin
gen en woongebouwen. Prestatie-eisen'. 
Om te voorkomen dat tengevolge van een sterke rookontwikkeling het zicht zodanig wordt beperkt dat men 
zich bij een beginnende brand niet meer voldoende kan oriënteren zijn eisen gesteld aan de toelaatbare rook
produktie van constructiedelen in de ruimte. Uitgangspunt hierbij is de optische dichtheid. Dit is een maat voor 
de ondoorlatendbeid van een medium voor licht. Hiervan is het begrip rookdichtheid afgeleid, dat is de opti
sche dichtheid per afgelegde lichtweg. Dit begrip is in de plaats gekomen van het in het verleden gebruikte 
rookgetaL 
De rookproduktie wordt bepaald volgens NEN 6066. 
De rookdichtheid mag in geen geval meer zijn dan 10 m-1. Voor ruimten waardoor een vluchtweg voert zijn de 
grenzen aanzienlijk lager (art. 16, lid 3). 
Verder gelden voorschriften die een snelle verspreiding van rook door een vluchtweg vanuit de ruimte waarin 
de brand heerst moeten tegengaan. 
Evenals bij het tegengaan van branduitbreiding kan ook voor het tegengaan van rookverspreiding comparti
mentering van (delen van) de vluchtweg geëist worden. 

Bouwbesluit en brandveiligheid 

Bij een gebouwhoogte van meer dan 20 m is een droge blusleiding voorgeschreven, conform NEN 
1594/1991); bij meer dan 50 meen blusleiding in combinatie met een pomp met noodstroomvoeding. De 
pomp moet een zodanige capaciteit hebben dat op een aansluitpunt 600 liter water per minuut bij een druk 
van 500KPa kan worden geleverd. 

Bij een gebruiksoppervlak groter dan 500 m2 zijn brandslanghaspels met minimale slanglengte van 20 m te 
voorzien, capaciteit per slang~ 1,3 m3/h bij een voordruk van 100 kPa. 

Alle punten van het gebouw moeten met bluswater bestreken kunnen worden. 

In een verblijfsgebied uitgaan van 2/3 slanglengte + 5 m. In een niet-verblijfsgebied uitgaan van slangleng
te + 5 m. 

Bij een gebouwhoogte boven 20 meen brandweerlift opnemen conform NEN-EN 81-1 (1986 +aanvulling 
1989) of NEN-EN 81-2 (1989 + aanvulling 1990). 

Bij een gebruiksoppervlak ~ 500 m2 een vluchtwegaanduiding conform NEN 6088 (1993) aanbrengen. 

Toepassingen van de voorschriften voor verschillende typen gebouwen 

Bij de toepassing van de brandveiligheidsvoorschriften uit het BB (en overigens ook bij alle andere voorschrif
ten) moet men er op bedacht zijn, dat veel grotere gebouwen volgens het woordgebruik van het Bouwbesluit 
uit een aantal gebouwtypen kunnen bestaan, waarvoor verschillende eisen kunnen gelden. 
Een ziekenhuis kan bijvoorbeeld, naast de typische medische- en verpleegruimten een 'horecagebouw' (kantine 
o.d.), 'kantoorgebouw' (kantoorkamers met gangen), gemeenschapruimten (bijv. kindercréche, ruimte voor be
zigheidstherapie e.d.), 'bijeenkomstgebouw' (vergaderzalen) of 'onderwijsgebouw' (bijv. collegezalen) omvat
ten. 
Het huidige BB is nog lang niet compleet. Het streven is dat per 1 januari 1997 de hoofdstukken voor de nog 
ontbrekende categorieën 'niet tot bewoning bestemde gebouwen' zullen zijn toegevoegd. 
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Bouwverordening 

In hoofdstuk 2, par. 6 van de bouwverordening worden eisen gesteld aan de aanwezigheid en aard van brand
meldinstallaties en/of ontruimingsalarm.installaties in woongebouwen, logiesgebouwen, kantoorgebouwen en 
dergelijke. De woningwet schrijft verder voor dat de bouwverordening voorwaarden moet bevatten die het 
brandveilig gebruik van bouwwerken regelen. In hoofdstuk 6 van de bouwverordening wordt het mogelijk ge
maakt dit te doen met een zogenaamde gebruiksvergunning. Een gebruiksvergunning verschilt in menig op
zicht van een bouwvergunning. Nadat het bouwen is beëindigd, zal men een bouwwerk in gebruik nemen. In 
beginsel zal dat gebruik langdurig zijn en dat kan betekenen dat de gebruiksvergunning na verloop van tijd 
aanpassing behoeft. Die mogelijkheid gegeven de voorschriften dan ook. Een gebruiksvergunning wordt alleen 
geëist voor die situaties, die gevaar op kunnen leveren door een verhoogde kans op brand en dergelijke. Dit 
geldt onder meer voor gebouwen -anders dan een woongebouw, waarin: 

meer dan vijftig personen tegelijk aanwezig zullen zijn; 

bedrijfsmatig bepaalde, in de Regeling Bouwbesluit brandveiligheid bedoelde, stoffen zullen worden opge
slagen; 

aan meer dan 10 personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft; 

bejaardenoorden; 

aan meer dan tien kinderen, jonger dan twaalf jaar, of aan meer dan tien lichamelijk en/of geestelijk gehan
dicapten dagverblijf zal worden verschaft. 

De vergunning moet worden aangevraagd bij en wordt verleend door burgemeester en wethouders. Hieraan 
kunnen allerlei voorwaarden worden verbonden, verband houdende met de brandveiligheid. Lid 2 van art. 
6.1.1 noemt daarvan een groot aantal voorbeelden. 

De procedure met betrekking tot de gebruiksvergunning is eveneens omschreven in de bouwverordening. Er 
zijn verder in de bouwverordening algemeen geldende gebruikseisen en een verbod om bepaalde stoffen aan
wezig te hebben opgenomen.De betreffende bepalingen uit de bouwverordening zijn nader uitgewerkt in de 
bijlagen 2 t/m 6 bij die verordening. 

Brandbeveiligiitgsverordening 

De brandbeveiligingsverordening 
komt in beeld, indien er aanleiding is 
om samenhangende brandveiligheids
eisen te stellen aan een gebouw en een 
bijbehorend terrein (bijvoorbeeld een 
fabriek met bijbehorend bedrijfster
rein). 

In NEN 6069 staat een standaard 
brandkromme beschreven voor gebou
wen, met de formule: 

[ T-T0 =345log(8t+l) I [2.1] 

T = gemiddelde temperatuur van 
de brand; °K 

T 0 = de aanvangstemperatuur 
(= de omgevingstemperatuur; °K) 

= het tijdsverloop in minuten 
Zie figuur 6. 

T-To ~,--.--~----r---~-------,--------.---------~ 

1~~~/~~~~~~~----~----~----~ 
1200 +-/+--+--_-__ -t-_ -•• -. --1_ 1-_-_ -__ -"_~--<_ ..... __ -_-__ -_-_-__ -_+-__ -_-:;..:.:..:-=-----_-_-__ --+-~---_ -__ -=_==_ - ----1 

1100+~,-__ .~.i~--+----t----+---------~~-==---~-----------1 

1~ +-~--1----+--~~~--=+--------+-------~-----------1 

900+.'+-~~~~---+--~--------r-------+---------~ 
/ 

800:/ 
700 :r·····················-·········· ..... ............................................................................................. . 
soot;+r/-r--,_--+---r------+------,_ ______ __, 

500 :f 
~~+--t----+--~----r--------+--------1------------1 

~~~~---+--~----+--------+--------r----------1 

200+-+--t----+---~----r--------+--------l------------1 

too+-+--t----+--~----r--------+--------1------------1 
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- Branddwr (rrin .) 
Kalamiteitencurve (heeft betrekking op tunnels) 

------------ Hydrocarboncurve (booreilanden. petrochemische Industrie. 

----- Temp. tijdcurve volgens NEN 3884 (ISO curve. heelt betrekking op gebouwen) 
........................ Temp. Ujdcurve voor borstweringen 

Figuur 6. Brandkrommes 
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Daarnaast bestaat ook een gereduceerde brandkromme. Daarbij geldt de formule (2.1) voort S::lO min. resp.: 

T-T0 =659 voort> 10 min. [2.2] 

Er zijn overigens meerdere brandkrommen geformuleerd; de standaard kromme voor de off-shore industrie 
(gas- en oliebranden) verloopt bijvoorbeeld steiler, dan die voor gebouwen. Deze brandkrommen zijn empi
risch bepaald met behulp van testbranden in daarvoor gebouwde proefovens. Zij dienen als uitgangspunt voor 
de berekeningen van branden. 

Een belangrijk aspect is ook de bepaling van de rookproduktie bij brand van verschillende combinaties van 
bouwmaterialen en aankleding van de ruimten. NEN 6066 geeft daarvoor een experimentele methode. 

Daarnaast worden begrippen gedefinieerd, die te maken hebben met de mate van belemmering van het ge
zichtsvermogen en van de transport van warmtestraling, door de rook. 

Genoemd worden: 

de stralingscurve 

de transmissie T 

de optische dichtheid D 

die de transport van warmtestraling van een in de rook geplaatste 
warmtestraler aangeeft. 

voor de doorlatendheid van licht en 

voor de ondoorlatendbeid van licht, dus de reciproque waarde van T 

de maatgevende warmtestroomdichtheid (=de warmtestroomdichtheid, die tijdens een onderzoek bij de warm
testroomdichtheden 20-30-40 en 50 kW/m2 de hoogste optische 
dichtheid oplevert). 

de rookdichtheid D1 

de maatgevende rookdichtheid 

(=de optische dichtheid per afgelegde lichtweg), 

en 

(een rekenkundig gemiddelde bij drie uitgevoerde proeven, van de 
maximale rookdichtheid bij de maatgevende warmtestroomdichtheid. 

De beproevingsmetbode en de monsterneming, voor de bepaling van deze meetwaarden zijn ook vastgelegd in 
de norm. De beproeving komt neer op een zender en een ontvanger in de rook voor een lichtsignaal, resp. 
warmtestraling. 

Tenslotte moet het begrip permanente vuurbelasting worden genoemd. Dit is de hoeveelheid warmte die ge
middeld door verbranding in een ruimte per m2 vloeroppervlak kan vrijkomen : 

:E G.<2o 
vuurbelasting: q = ---- [2.3] 

A 

waarin: 

q =de vuurbelasting 

G = het gewicht van brandbaar materiaal in de ruimte (kg) 

Q0 =de onderste verbrandingswaarde van het betreffende materiaal(J/kg) 

A = het vloeroppervlak (m2) 

Bij een standaard brand kan de rookproduktie volgens NEN 6066 bepaald worden en daarmee kan de weer
stand tegen rookdoorslag bepaald worden bij rookcompartimenten, volgens NEN 6075 (meestal 30 min.) Dit 
komt in feite neer op de bepaling van de bouwkundige volumecapaciteit voor rookopvang boven de verbin-
dingsdeuren. . 
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Ontwerp-technisch gezien bestaan grote utiliteitsgebouwen in feite uit brandcompartimenten, rookcomparti
menten en vluchtwegen. Men hoopt een brand te kunnen beperken tot één brandcompartiment en de vluchtmo
gelijkheden voor de mensen zo goed mogelijk te waarborgen. 

Uiteraard worden er eisen gesteld aan de afmetingen van compartimenten: bijvoorbeeld voor de brandcompar
timenten van kantoorgebouwen (NEN 6084): 

netto inhoud niet meer dan 3000 m2; 

netto vloeroppervlak niet meer dan I 000 m2; 

lengte niet meer dan 60 m; 

niet meer dan twee bouwlagen (uitgezonderd trappenhuizen). 

Rookcompartimenten mogen niet dieper zijn dan 30 m. 

Als uitzondering op de regel moeten ook als brandcompartiment worden beschouwd: 

stookruimten (ketelhuizen, voor totaal meer dan 130 kW vermogen aan verbrandingstoestellen); 

technische ruimten, met meer dan50m2 netto vloeroppervlak; 

trappenhuizen (meer dan twee bouwlagen). 

Hoe hoger een gebouw des te groter de opgave om veilige vluchtwegen en compartimentering te realiseren en 
des te gevaarlijker een brand (wind, thermische trek). Daarom worden gebouwen naar hoogte in categorieën in
gedeeld, waarbij de eisen voor beveiliging, alarmering en blusmogelijkheden worden verscherpt naarmate de 
hoogte toeneemt. 
Zie bijvoorbeeld NEN 6084 - blz. 5, voor de indeling bij kantoorgebouwen. In de praktijk zijn de branden in de 
slaaptorens van hotels berucht geworden vanwege het aantal slachtoffers. 

Bij het bepalen van installatie-technische hulpmiddelen voor beveiliging, alarmering en het blussen van bran
den moet men uitgaan van het bouwtechnische ontwerp; 
te weten de indeling van het gebouw in brandcompartimenten, rookcompartimenten en vluchtwegen met de be
treffende brand-technische isolatiecriteria. 

3. Brandpreventie 

Aangezien niemand van tevoren weet welke materialen, gebruiksvoorwerpen, aankleding etc. gedurende de le
vensduur van een gebouw, door de gebruikers in het gebouw zullen worden gebracht, beperkt zicht de preven
tie in het ontwerp tot : 

het gebruiken van de juiste bouwmaterialen, in verband metbrandwerendheiden standtijd; 

het op de juiste wijze compartimenteren van het gebouw, in verband met brand uitbreiding; 

het ontwerpen van veilige vluchtwegen voor de mensen; dit laatste is eigenlijk geen preventie; 

het trainen en regelmatig oefenen van daarvoor aangewezen mensen in het voorkomen van brand, respec
tievelijk de "brandrol" (wat gedaan moet worden bij alarmmelding); 

het regelmatig controleren van het gebouw op de aanwezigheid van brandgevaarlijk materiaal; 

het regelmatig controleren van de goede werking van brandblusvoorzieningen en oefenen in het gebruik 
daarvan. 
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4. Brandbestrijding 

De beste bestrijding van ongewenste gebeurtenissen is aan de bron. Daarom is het belangrijk dat een beginnen
de brand zo snel mogelijk wordt gesignaleerd en alann wordt gegeven. 

Brandmelding en alarmering 

De systeem- en kwaliteitseisen daarvoor staan beschreven in NEN 2535. De opbouw van een brandmeld- en 
alanneringssysteem geeft figuur 7. 

DETECTIE 
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Hstn"t"r"' 
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o.rvoeor syste,..en -

STURINGEN 

Figuur 7. De opbouw van een brandmeld- en alarmeringssysteem 

Het minimum dat ncxlig is voor utiliteits- en industriële gebouwen is een brandmeldcentrale, waarop de auto
matische brandmelders zijn aangesloten die te allen tijde voorzien moet worden van (elektrische) energie. 
De brandmeldcentrale is een paneel, waarop met een beeldscherm of met lampjes (optisch) en akoestisch (zoe
mer, sirene, etc.) de brand wordt gemeld, respectievelijk storingen die de goede werking van het systeem aan
tasten. Dit paneel staat opgesteld op een veilige plaats, waarvan aangenomen wordt dat die altijd (of meesten
tijds) bemand is (bijvoorbeeld de portier, een brandweerpost). 
Handmelders zijn roodomrand en voorzien van een glazen ruitje dat ingeslagen moet worden. Het inslaan van 
het ruitje moet voldoende zijn om alann te melden. Op het schema (figuur 7) staat aangegeven hoe via de cen
trale het alann kan worden doorgegeven (eventueel ook automatisch) en welke maatregelen via de centrale 
kunnen worden getroffen. Het is duidelijk dat alle boodschappen op een ondubbelzinnige wijze aan het mel
dingspaneet moeten worden doorgegeven en dat bij de besturing teruggemeld moet worden dat de opdracht 
uitgevoerd wordt of dat er een storing is. 
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Principewerking van sensoren voor brandmelding 

Voor de sensoren van brandmelders geldt dat de werking niet mag verminderen door veroudering of vervuiling 
e.d. De werking van de brandmelders berust op de volgende natuurkundige verschijnselen: 

Warmte 

reageren op warmte-overdracht door straling en convectie: 

Puntmelder 

Trajectmelder 

Straling 

Puntmelder 

Traject/puntmelder 

1. meet overschrijding max. temperatuur 
2. meet snelheid van temperatuurstijging 
3. een combinatie van I plus 2 

lasermelder (verstrooiing laserbundel door turbulentie en dichtheid verschillen) 

infrarood melder (meest gebruikt) 

ultra-violet melder (meet vlammen). 

1 optische meting (verduistering of verstrooüng van lichtbundel) 

2 ionisatie: 2a meten van toename van ionen in een gasstroom 

2b. meten van geïoniseerde aerosolen m.b.v. radio-actief materiaal. 

3 - meten van verandering van warmtecoverdracht van een hittedraad naar de (rookgassen), door verande
ring van de samenstelling van deze gassen (toename C02). 

Brandmelders worden uitgevoerd als puntmelders die een detectie oppervlak van 25 ... 30 m2 bewaken en lijn
melders die een bepaald traject voor hun rekening nemen. Naast de op de volgende pagina's door leveranciers 
geleverde toelichting kan de volgende typologie van brandmelders worden gebruikt. 

Thermomaximaalmelders (puntmelders): meten de overschrijding van een in te stellen maximum temperatuur. 

Voorbeelden: 

De bimetaalmelder: door temperatuurstijging kromt zich het bimetaal en sluit een contact, waardoor 
alarm wordt gegeven. 

Smeltpatroonmelder: een smeltdraad onder veerspanning smelt door, waardoor contact wordt verbro
ken. Uitzetting van een vloeistof of gas in een patroon. Wordt in Nederland 
zelden toegepast (USA en Engeland). 

Elektronische melder: een op een ring gewonden thermozuil. Een thermozuil bestaat uit een aantal in 
serie geschakelde thermokoppels. De ene helft van de lassen van de thermo
koppels is naar de ruimte gekeerd en kan door brand verwarmd worden; de an
dere helft der lassen zit achter de ring en daardoor in de schaduw van de warm
tebronnen. Deze vormen dan de koude lassen. 

Lasermelder (trajectmelder): verstrooiing van een laserstraal, door turbulentie en dichtheidverschillen in de 
lucht (en de rookgassen) tussen een zender en de ontvanger. Deze melder is be
trouwbaar en heeft weinig of geen bewegende delen. Detectie-oppervlak 25 -
30 m2 (straal 8,7 - 9,7 m). Maximale onderlinge afstand 5 - 8 m; in gangen 10 -
14 m. Gevoelig voor plaatselijke warmtebronnen, als ovens, ketels e.d. Gevoe
lig voor plaatselijke temperatuurstijging door bezonning ( weekendprobleem als 
de koeling uit is). 
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Optische Rookmelder 
R 716 

• Werkt volgens Tyndall-prtncipe 

• Vds goedgekeurd 

• Voldoet aan EN 54-7 

• Elektrisch en mechanisch compatibel 

Algemeen 
De optische rookmelder R 716 reageert overwegend op 
zichtbare verbrandlngsprodukten, die in de smeulfase van 
een brand gevormd worden. Naast zijn algemene toepas
sing is hij speciaal geschikt voor het bewaken van elektri· 
sche risico's. De melder is zeer gevoelig en de stabiliteit op 
lange termijn Is hoog. De R 716 maakt het mogelijk de bij 
een begin van brand ontwikkelde zichtbare en lichtgekleurde 
rook te detecteren, waardoor men maatregelen kan nemen 
ter voorkoming of beperking van ongevallen en schade. 

Uitvoering 
De belangrijkste onderdelen van de optische rookmelder 
zijn een meetkamer met speciaal ontwikkelde optiek, het 
insectenrooster, de ingegoten elektronische schakeling, de 
contacten die de verbinding met de sokkel tot stand 
brengen en de voor reinigingsdoeleinden afneembare be· 
scherm huls. 

De bijbehorende meldersokkel is voorzien van: 
· een alarm-indicator voor het snel lokaliseren van een in 

alarm gekomen melder c.q. voor het doelmatig testen van 
de melder, 

· een overspanningsbeveiliging, 
· een beveiliging tegen verkeerde polariteit, 
· een voorziening, die de melder In de sokkel borgt. 
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Werking 
De werking van de melder berust op het verstrooien van 
licht door rookdeeltjes (Tyndall-principe). De meetkamer Is 
voorzien van een speciaal ontwikkeld optisch systeem, met 
behulp waarvan een lichtkegel gevormd wordt. De licht· 
bron, een infrarood halfgeleiderdiode, werkt intermitterend 
en is gesynchroniseerd met de lichtgevoelige silicium foto
cel. 
Als de van een beginnende brand afkomstige zichtbare, 
lichte rookdeeltjes de melder binnendringen, wordt het door 
de lichtbron uitgezonden licht door de rookdeeltjes ver
strooid en door de fotocel opgevangen. 
Een elektronische schakeling in CMOS-technlekzet het sig
naal van de fotocel om In een alarmsignaal voor de brand· 
meldcentrale. De melder bezit een alarmgeheugen, dat blijft 
staan totdat dit via de brandmeldcentrale wordt terug
gesteld. 

S/L lichtbron met optiek D"T""-rl..,.,............, 
E lichtontvanger 
K meetkamer 

c: .. 
'0 

" 0 
.c: .. 
IJ 
0 
0 
> 
c: .. 
0 
c: 
ö 
E 
~ 

~ ... 
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Principe-schema 

<V ® 

·® . 

melder -l~okkel~ centrale 

Montage 
De melder wordt In de sokkel Z 74 of Z 74 A geplaatst en is 
daarin geborgd. 
Hij kan worden toegepast In droge en niet al te stoffige 
ruimten. De plaats van de melder hangt af van het te bewa
ken object en van de omgevingslnvloeden. 
Voor een snelle plaatsbepaling van een begin van brand 
worden de melders in groepen samengenomen. De elek
trische verbinding wordt gevormd door een twee-aderige 
zwakstroom leiding. 

Technische gegevens 

Werkspanning 

Rookgevoeligheld 

Toelaatbare omgevingstemperatuur 

Toelaatbare relatieve vochtigheid 

Beschermklasse bij montage aan plafond 

Voldoet aan 

Vds goedkeuring 

Kleur 
; 
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1 Impulsgenerator 
2 Infrarooddiode 
3 silicium fotocel 
4 analoog versterker 
5 en· poort 
6 impulsteller 
7 alarmgeheugen 
8 aansturing alarmindicator 
9 alarmindicator In sokkel 

10 externe alarmindicator 

20V = 
3,8 %/m 

-10" .... +60"C 

< 95% 

lP 43 

EN 54-7 

G 27916 

Crème 



Brandveiligheid 

Thermo-differntiaalmelder 
D 716 

• Volledig elektronisch uitgevoerd 

• Vds goedgekeurd 

• Voldoet aan EN 54-5 "klasse 2 

• Elektrisch en mechanisch compatibel 

Algemeen 
De therma-differentiaalmelder D 716 is geschikt voor die 
plaatsen, waar tengevolge van omgevingsinvloeden (bij
voorbeeld keukens, oliegestookte e.V.-installaties) geen 
rookmelder kan worden toegepast. 
De melder reageert op een snelle temperatuurstijging, maar 
treedt ook in werking zodra een bepaalde maximum tem
peratuur wordt bereikt. 

Uitvoering 
De belangrijkste onderdelen van de therma-differentiaal
melder zijn een tweetal temperatuursafhankelijke weer
standen, de ingegoten elektronische schakeling en de 
contacten die de verbinding met de meldersokkel tot stand 
brengen. 

De bijbehorende meldersokkel is voorzien van: 
-een alarmindicator 
-een beveiliging tegen verkeerde polariteit 
-een àverspanningsbeveiliging 
-een voorziening, die de melder in de sokkel borgt. 
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Werking 
De twee temperatuursafhankelijke weerstanden zijn in een 
brugschakeling opgenomen. Een weerstand is thermisch 
geïsoleerd opgesteld en dient als referentieweerstand. 
De tweede - de meetweerstand - is in direct contact met 
de omgevingslucht. 
Als tengevolge van brand de temperatuur snel stijgt zal 
het evenwicht in de brugschakeling worden verstoord. 
Bij het bereiken van een bepaalde toestand zal de melder 
in alarm komen. Bij een zich relatief langzaam ontwikke
lende brand zal bij het overschrijden van een maximum 
temperatuur de melder in alarm komen. 

Door weersinvloeden veroorzaakte temperatuurschomme
lingen hebben geen invloed. Deze langzame veranderingen 
zullen door de referentieweerstand worden gecompenseerd. 
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Principe-schema 4-

-., 
I 
I 
I 
I 
I 
I® 
i~ us 
L.:rJ 

I 
I 
I 

.-----=4- - _j 

melder --+-- sokkel ---f.- centrale 

Montage 
De melder wordt in de sokkel Z 74 of Z 74 A geplaatst en 
is daarin geborgd. De plaats van de melder hangt af van het 
te bewaken object en van de omgevingsinvloeden. 

Voor een snelle plaatsbepaling van een brand worden de 
melders in groepen samengenomen. De elektrische ver
bindin·g wordt gevormd door een twee-aderige zwakstroom
leiding. 

Technische gegevens 

Werkspanning 

Gevoeligheid 

Max. temperatuur 

Toelaatbare omgevingstemperatuur 

Beschermklasse bij montage aan plafond 

Voldoet aan 

Vds goedkeuring 

Kleur 

1 maximaal weerstand 
2 drempelwaarde detector 
3 alarmgeheugen 
4 aansturing alarmindicatoren 
5 alarmindicator op sokkel 
6 externe alarmindicator 

20V = 
Overeenkomstig EN 54-5 klasse 2 

62 ± a·c 

- 1o· .... +5o·c 

lP 65 

EN 54 - 5 klasse 2 

G 28112 

Crême 
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IonisatiEHookmelder 
F 716 

• Breed toepassingsgebied 

• VdS goedgekeurd 

• Voldoet aan EN 54-7 

• Elektrisch en mechanisch compatibel 

Algemeen 
Dank zij de evenwichtige reactie op zowel smeulende als 
open branden is de F 716 een universele brandmelder. 

In het bijzonder de karakteristieke detectie-eigenschappen 
maken het mogelijk een brand al in de eerste fase te ont
dekken en maatregelen te nemen ter voorkoming of be
perking van ongevallen en schade. 

Uitvoering 
De belangrijkste onderdelen van de ionisatie-rookmelder 
zijn een meet- en referentiekamer met ingekapselde Ameri
ciumpreparaten, het insectenrooster, de ingegoten elek
tronische schakeling, de contacten die de verbinding met 
de sokkel tot stand brengen en de voor reinigingsdoeleinden 
afneembare kunststof beschermhuls. 

UR spanning referentiekamer 
UM spanning meetkamer 
KM meetkamer 
KR referentiekamer 
a americium bron 

E1/E;!E3 elektroden 
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De bijbehorende meldersokkel (Z 74 resp. Z 74 A) is voorzien 
van: 
- een alarmindicator voor het snel lokaliseren van een in 

alarm gekomen melder c.q. voor het doelmatig testen van 
de melder 
een beveiliging tegen verkeerde polariteit 

- een overspanningsbeveiliging 
- een voorziening die de melder in de sokkel borgt. 

Werking 
Als de van een (begin)brand al of niet zichtbare rook de 
melder binnendringt, worçlt het elektrisch evenwicht tussen 
twee ionisatiekamers verstoord. Een elektronische schake
ling zet deze verandering om in een alarmsignaal voor de 
brandmeldcentrale. De melder blijft in alarm tot hij via de 
brandmeldcentrale wordt teruggesteld. 
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Principe-schema 

® 

1 impendantie-omvormer 
2 drempelwaarde-detector 
3 alarmgeheugen 
4 aansturing alarmindicatorer 
5 alarmindicator op sokkel 
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melder centrale 6 externe alarmindicator 

Montage 
De melder wordt in de sokkel Z 74 of Z 74 A geplaatst en is 
daarin geborgd. 
Hij kan worden toegepast in droge en niet al te stoffige 
ruimten. De plaats van de melder hangt af van het te bewa
ken object en van de omgevingsinvloeden. 
Voor een snelle plaatsbepaling van een begin van brand 
worden de melders in groepen samengenomen. De elek
trische verbinding wordt gevormd door een twee-aderige 
zwakstroomleid ing. 

Technische gegevens 

Werkspanning 

Toelaatbare omgevingstemperatuur 

Relatieve luchtvochtigheid 

Beschermklasse bij montage aan plafond 

Voldoet aan 

VdS goedkeuring 

Kleur 

r--· ------~-~-----1 

i \ I l 
"'· ""' / ;;; 

• 66 i 
~---:.:_ _ _ . .j 

20 V ::: 

- 10° .... 60°C 

< 95% 

lP 43 

EN 54-7 

G 28023 

Crême 
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Thermodifferentiaalmelders (puntmelder): meten de temperatuurstijging per tijdseenheid. Ze zijn ongevoelig 
voor trage temperatuurstijgingen (zoals bij bezonning gedurende het weekend), maar geven alarm bij (relatief) 
snelle temperatuurstijgingen en in de regel ook bij de overschrijding van een maximale temperatuur: 

Voorbeelden: 

- Bimetaalmelder: twee bimetaalcontacten, waarvan één door het aanbrengen van isolatie in zijn wer
king vertraagd wordt. 

-Elektronische melder: twee thermozuilen, waarvan één door isolatie in werking vertraagt. Eigenschappen als 
voorgaande; echter selectiever in brandmelding (minder vals alarm). Niet te gebrui
ken bij verschijnselen als broei, e.d. 

Stralingsmelder (punt- of lijnmelders): te vergelijken met lichtmeters. 

Voorbeelden: 

- /nfraroodmeter. 

- Ultravioletmeter: 

Gevoelig voor plaatselijke warmtebronnen in de ruimte (ovens, ketels, kookbatterij); 
bij vaste opstelling van zo'n warmtebron is de kijkrichting naar deze warmtebron af te 
schermen. 

meet de UV -straling van de vlammen. Eigenschappen; geen melding bij sterke rook
ontwikkeling. Kunnen gevoelig zijn voor bezonning. Hoge detectiegevoeligheid, lage 
storingsgevoeligheid. 

Rookgasmelders: te onderscheiden in melders voor niet zichtbare rookconcentratie; deze reageren op de gasei
genschappen (C02), resp. optische melders voor zichtbare rook. 

Voorbeelden voor niet zichtbare rookconcentraties: 

- /onisatiemelder: 

- Halfgeleidermeter: 

de melder bestaat uit twee ionisatiekamers, waarin een positief geladen elektrode en 
een negatief geladen elektrode en een radio-actief element, dat door bestraling de 
lucht in de karners ioniseert. Door deze ionisatie ontstaat er een zwakke stroom tus
sen de positieve en negatieve elektrode. Als aerosolen uit verbrandingsgassen in zo'n 
kamer komen, verbreken ze het evenwicht en de stroom vermindert. De tweede ka
mer is afgesloten voor toetreding van rookgassen en dient als correctie-eenheid voor 
verandering van de relatieve vochtigheid in de lucht en veranderingen in de lucht
snelheid. 

een gasgevoelig halfgeleiderelement, bestaande uit een combinatie van metaaloxy
den, wordt door een ingebouwde gloeidraad op 250°C gehouden. Daarmee wordt de 
absorptie van gassen aan het oppervlak versneld (thermische stroming), vochtopname 
belemmerd en vuilafzetting verbrand. 

Voorbeelden optische rookmelders: 

- Verduisteringsmelder: een lichtbundel wordt tussen zender en ontvanger (lichtbron en foto-elektrische cel) 
belemmerd door rook. Hoe donkerder de rook (roet), des te beter de werking. 

- Strooiingsmelder: tussen lichtbron en foto-elektrische cel is een afscherming geplaatst, zodat geen licht 
op de foto-elektrische cel kan vallen. Door rookdeeltjes wordt echter het licht ver
strooid (Tyndall-effect) en kan het de afscherming passeren. Hoe lichter de rook 
(weinig roet), des te beter de werking. 

Alle soorten melders kennen hun eigen toepassingen. Aan de hand van de oorzaken van brand en de soorten 
brandstof (vlammen of smeulen, veel of weinig rook, lichte of donkere rook) en de aard van de ruimte (hoog, 
laag, warmtebronnen, afgassen van processen) moet een juiste keuze worden gemaakt van de (sensor van de) 
brandmelder. 
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Het signaal van iedere brandmelder afzonderlijk wordt optisch met een lampje of op een beeldscherm gemeld, 
zodat hiermee de plaats van de melding bekend is. 
De grondvorm van de brandmelder is meestal cilindrisch, met een diameter van 50 - 150 mm en hoogten van 
ca. 50 - 150 mm. In vertrekken zijn ze goed zichtbaar. Ze zijn echter ook verkrijgbaar voor inbouw (bijv. in 
luchtkanalen). Bij de montage moet rekening worden gehouden met het aanbrengen van bekabeling tussen de 
brandmelder en bet centrale paneel. Handmelders zijn rechthoekig met boogten en breedten van 100- 200 mm 
en een diepte van 50 - 100 mm. 
Alarm kan zowel optisch als akoestisch worden gegeven. V aak gebeurt het op beide wijzen. In ieder geval 
moet het zo gedaan worden, dat de attentie-waarde voldoende groot is. Het moet dus beslist afwijkend zijn van 
de normale licht- en geluidsignalen en niet lijken op de normaal voorkomende signaleringsmethoden, die voor 
andere doeleinden worden gebruikt. Daarbij doet zich overigens het volgende probleem voor: hoe groter de at
tentiewaarde (hoe indringender het alarm wordt gegeven), des te groter de kans op paniek. In publieke ruimten 
als theaters, hotels, warenhuizen, ziekenhuizen, etc. moet derhalve zorgvuldig worden nagedacht over de wijze 
waarop alarm zal worden gegeven. 
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5. Rook- en warmte-afvoer 

Hete en giftige gassen zijn in geval van brand veel levensbedreigender dan het vuur van de brandhaard zelf. 
Het is daarom uiterst belangrijk om de afvoer van rook en warmte onder controle te houden. 
In de praktijk maakt men hiertoe meestal gebruik van natuurlijke ventilatie d.m.v. rookluiken op de hoogste 
punten (dak) van een gebouw. 
Toch is deze voorziening niet altijd toereikend, bijvoorbeeld in zeer hoge ruimten (atria) waar de rook door af
koeling niet meer tot het hoogste punt zal stijgen. 
In dergelijke gevallen vormt geforceerde afzuiging d.m.v. brandventilatoren de aangewezen oplossing. 

Rookproduktie en rookgasafvoer 

De boeveelheid rook die bij een brand ontstaat hangt samen met de omvang van de brandhaard. Ten gevolge 
van het temperatuurverschil met de omgeving stijgt de rook op, waarbij omgevingslucht wordt geïnduceerd en 
bijgemengd zodat de temperatuur van de rookkolom geleidelijk afneemt. 

De uiteindelijke hoeveelheid rook wordt bepaald door: 

de omvang van de brandhaard; 

de temperatuur in de brandhaard; 

de hoogt_e van de rookgaskolom. 

De omvang van de brandbaard en de hoogte van de rookgaskolom zijn daarbij de belangrijkste factoren. De 
rookproduktie hangt slechts samen met de vierkantswortel van de brandbaardtemperatuur en is daarom minder 
belangrijk voor de berekening van de rookgasproduktie bij grote branden. 

Voor de berekening van de rookgasproduktie gebruikt men algemeen de formule: 

c~ = 0.19 0. h Jf2 

1 

[5.1] 

met 

~ : rookgasmassastroom {kg/s] 

0 de omtrek van de brand
haard {m] 
bij een uitslaande brand : 
de omtrek van het venster
oppervlak 

h het hoogteverschil tussen 
de onderkant van de rook
laag en de vloer waarop de 
brand heerst (figuur 8). 

Plafond 
ruimte 

Vloer 

Figuur 8. Hoogteverschil h tussen onderkant rooklaag en vloer 
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In die gevallen waar de 
rookgasstroom geheel of 
gedeeltelijk via een neven
ruimte (winkelpassage, atria 
bij kantoren) wordt afge
voerd, rekent men met extra 
toestroming van omge
vingslucbt en inmenging in 
de rookgasstroom. 

(figuur 9) 
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Plafond 

Passage 

h' 

Figuur 9. Hoogteverschil h tussen onderkant rooklaag en vloer 

Hierdoor stijgt de massa van het rookgas snel en daalt de temperatuur dienovereenkomstig. Men banteert dan 
de volgende formule : 

Mr = 0,38 0. h 312 [5.2] 

Deze formules zijn gebaseerd op een brandhaardtemperatuur van 800°C. 
De temperatuur van de rookgassen (ATr) t.o.v. de omgevingstemperatuur wordt berekend met: 

[5.3] 

met: 

Qr = de warmte-inhoud van de rookgassen [kW] 

c = de soortelijke warmte van de rookgassen; 1,004 kJ/kg.K 

De warmte van de rookgassen komt voor 25% vrij door straling en voor 75% convectief. Een belangrijke factor 
vormt de vuurbelasting Qv [kW] of warmteproduktie van de brandhaard. Deze wordt bepaald uit het produkt 

van het afbrandvermogen Qa [kW/m2] ofwel de materiaalafhankelijke warmteproduktie van de brandhaard en 

het oppervlak A [m2] hiervan. 
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Ov = Qa X A [kW] [5.4] 

zie tabellen 7 en 8 

Voor een aantal situaties hanteert men de volgende waarden voor 
het afbrandvermogen en de vuurbelasting 

Oa [kW/m2] Ov [MW] 

Kantoren 230 1,0-2,5 
.. ····- ·- .. ·· .......... . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. . . . ..... .. . . 

Winkels 500 5 

Werkplaatsen, fabrieken 200-500 2,5- 5,0 

Tabel 8. Afbrandvermogen en vuurbelasting 

De rookgasmassastroom Mr kan worden herrekend naar het debiet met : 

met p = 1,22 [kg fm3] en eomg = 17 oe 

(Sr + 290) 
Mr ----

354 
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Materiaal Oa [kW/m2] 

Meubilair 93 

Boeken 93 
················ 

Cellulose 160 

Card-board 210 
... ............. 

Kunststof/verf 250-300 

Papier/karton 350 

Hout 400 

Benzine 1590 

Tabel 7. Het afbrandvermogen van 
verschillende materialen 

[5.5] 

In veel gevallen gaat men uit van standaardwaarden voor Oa: bijvoorbeeld 500 kW/m2 en A: 10m2. 

Dit laatste is afgeleid van het maximum vloeroppervlak per sprink:lerkop. Dit resulteert in een standaard vuur
belasting van 5 MW. Hierbij kan de maximale temperatuur van de rookkolom worden bepaald. Vervolgens 
neemt men 50% warmteverlies als gemiddelde voor het bepalen van de minimum temperatuur van de rookko
lom. Hiermee kan dan het minimaal af te voeren rookgasdebiet worden berekend. 

De ontwikkeling van een brand 

Een brand begint altijd op een enkele plek: een prullenbak, asbak, meubel en breidt zich vervolgens uit tot een 
volledige brand. 
Gebleken is dat bet oppervlak van de brandhaard zich over gelijke tijdsintervallen verdubbelt tot het moment 
dat brandoverslag naar belendingen gaat optreden. 
Op dat moment is de rookgastemperatuur gestegen naar ongeveer 600°C. Deze verdubbelingstijd bedraagt ca. 
4 minuten. 

Een brand doorloopt drie stadia : 

begirmend vuur en uitgroei daarvan; 

maximale vuurbelasting; 

uitdoven. 

Dit betekent dat zowel het afbrandvermogen als de vuurbelasting zich ontwikkelen en weer afnemen. In de 
standaard berekeningen gaat men echter uit van een constante waarde voor de vuurbelasting. Welke invloed dit 
heeft op de berekende rookgastemperatuur en op de tijdsduur tot het bereiken van de maximale belasting, toont 
tabel9. 
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Hierin worden twee gevallen vergeleken, namelijk : 

A een brand met een constant afbrandvermogen van 500 kW /m2; 

B een zich natuurlijk ontwikkelde brand. 

Tijd na brandbegin 
A : Qa = 500 kW/m2 B : natuurlijke ontwikkeling 

in minuten 

Qv [MW] A [m2] er [OC] Qv [MW] A [m2) er [OC] 

- 0,3 0,6 80 0,1 0,4 43 

4 0,6 1,2 108 0,2 0,8 49 
............. 

8 1,2 2,4 144 0,4 1,6 66 
·········· ·············· ···· ············ .............. 

12 2,4 4,8 201 0,8 3,2 89 
·············· 

16 4,8 9,6 277 1,6 6,4 118 
.... . ···············. 

20 9,6 19,2 384 3,2 12,8 159 
............ 

22 4,6 18 196 
..................... ..... ..... 

22,5 5 20 200 

Tabel 9. Invloed van de vuurbelasting op rookgastemperatuur en branduitbreiding 

Hieruit moge blijken dat een natuurlijke brand op 10m2 nooit het niveau van 500 kW/m2 afbrandvermogen 
c.q. een vuurbelasting van 5 MW zal bereiken. Op het moment dat het brandhaardoppervlak A een waarde van 
10m2 bereikt, bedraagt Qv = 2,6 MW een er= 146°C. Bij een constant aangenomen Qa van 500 kW/m2 wordt
bij Qv = 4,8 MW bovendien een rookgastemperatuur van 277°C berekend. 

Laat men een natuurlijke brand zich ongehinderd uitbreiden, dan wordt een vuurbelasting van 5,0 MW pas be
reikt bij een brandhaardoppervlak van 20 m2. Bij een dergelijke omvang van de brand moeten ca. 38 m3/s 
rookgassen worden afgevoerd voor een rooklaagdikte van 4 m. Voor het brandhaardoppervlak van10m2 en de 
bijbehorende vuurbelasting van 2,6 MW zou dit 30 m3/s bedragen. 
Het zou dus gewenst zijn nauwkeurige berekeningen te kunnen maken van de rookgastemperaturen voor het 
ontwerp van rookgasafvoersystemen. In de 
praktijk ontbreken daartoe echter meestal vol
doende adequate uitgangspunten. Bijzonder 
problematisch wordt dit voor grote en hoge 
open ruimten zoals atria in kantoorgebouwen 
en winkelcentra. 

Het afvoeren van rook bij brand op een ver
dieping van een gebouw en dus bij beperkte 
hoogte behoeft weinig problematisch te zijn 
aangezien de rookgassen over een geringe af
stand weinig zullen afkoelen.ln combinatie 
met een rookbufferzone van voldoende diepte 
onder het plafond zijn de opdrijvende krach
ten voldoende voor het afvoeren van de rook
gassen langs natuurlijke weg via rookluiken. 
Een belangrijke voorwaarde naast de beschik
baarheid van rookluiken met een toereikende 
doorlaat vormt een voorziening voor de toe
voer van verse lucht. 
Figuur 10 toont de invloed van de afmetingen 
van de luchttoevoeropeningen op het effect 
van de rookgasafvoer. 

t 

1 ,0 .----.-----__ -_-_-_._-:.-=-.:-=-.:-=-.:.--=:.--=:.-=:_.,_-=:.-=:.-=:.-=:..-=:.-=:.---=->: . . 

•• .. ·······;:::· --=----t------1 
0,9 

0,8 
+------->. 7 V 

0,7 ~:' .~// . : . : 
0,6 • ·ij.: . : 
0,5 • : 

, ! I 
I// 0,4 

0,3 

0,2 

:i' .ll 

Temperatuur van _ 
de rookgassenlaag 
(boven omgevlngstemp.) 

O"C 
200 "C 
a1s•c 

-

-

0,1 ~ 
0 +-------,_ ______ -r-------+------~ 

0 2 3 4 

_ ___..,.~ opp. luchtinlaat opening 
opp. rookgasafvoer opening 

Figuur JO. De invloed van luchttoevoer openingen op de 
afvoercapaciteit bij natuurlijke rookgasafvoer. 
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Bij ruimten met een grote hoogte mag men niet zondermeer uitgaan van voldoende opdrijvend vermogen van 
de rookgassen. Door inductie van omgevingslucht koelt de rookgaskolom af en vormt eventueel geen stabiele 
bufferlaag meer onder het dak. 
Tabel 10 laat de invloed van de atriumhoogte op de rookgasproduktie, de rookgastemperatuur en de capaciteit 
van de natuurlijke rookgasafvoer zien. 

natuurlijke 
Stijghoogte rookkolom afvoercapaciteit 

[m] ~ [kg/s] vr [m3/s] er [OC] van een luik 
van20m2 

bij er, max. 

nun. max. nun. max. in [m3/s] 

4 19 23 30 147 277 103 

8 55 52 59 63 108 57 

12 100 89 96 42 67 36 
················ 

24 280 236 244 26 35 0 

Tabel JO Natuurlijke afvoercapaciteit en rookgastemperaturen bij verschillende stijghoogten 
van de rookkolom 

Onder de stijghoogte van de rookkolom verstaat men wederom de afstand van de vloer tot de onderkant van de 
rooklaag (buffer). 
Uit deze tabel blijkt duidelijk boezeer de rookgaskolom met toenemende stijghoogte afkoelt en zijn opstijgend 
vermogen verliest. Uiteindelijk verliest de rooklaag zijn stabiliteit volledig. Boven een hoogte van 12 mis de 
voor natuurlijke rookgasafvoer vereiste vrije doorlaat vaak problematisch; in dergelijke gevallen biedt mecba-

. nische afzuiging via rookgasventilatoren de enige betrouwbare uitweg. 
Een extra probleem ligt in bet feit dat in gevallen waar een sprinklerinstallatie is voorgeschreven bet afkoelend 
effect van het sprinklerwater op de rookkolom vaak niet wordt meegenomen in de berekeningen van de rook
gastemperatuur. 
Tenslotte bieden de tabellen 11 en 12 een overzicht van rookgasdebietenen -temperaturen voor direct en indi
rect afgezogen ruimten. 

Stijghoogte 
rookkolom 

[m] 

2,5 

Rookgasmassa-
stroom 
~ [kg/s] 

9,0 

Minimum 
rookgasdebiet 
. 3 
vr, min. [m /s] 

14 

Minimum 
rookgastemp. 
er, min. [OC] 

295 

3 12 17 227 
..... ......................................... ...... ................................................................................. 

3,5 15 19 184 

4 

5 

6 

8 

12 

18,3 

25,5 

33,5 

51,5 

95 

22 154 

28 115 

36 92 
....................... ........... 

49 66 
.. ················ ··· 

85 43 

Maximum 
rookgasdebiet 
• 3 
vr, max. [m /s] 

22 

24 

27 

29 

35 

42 

57 

92 

Maximum 
rookgas temp. 
er, max. [OC] 

573 

437 

350 

291 

213 

166 

114 

70 

Tabeli i. Minima en maxima voor rookgastemperaturen en -debielen bij direct afgezogen ruimten. 
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Stijghoogte 
rookkolom 

[m] 

2,5 

3 

3,5 

4 

5 

6 

8 

12 

Rookgas
massastroom 
~ [kg/s] 

18 

24 

30 

36,6 

51 

67 

103 

190 

Minimum 
rookgasdebiet 
. 3 
vr, min. [m /s] 

22 

27 

32 

37 

49 

Minimum 
rookgas temp. 
er, min. [OC] 

156 

122 

100 

85 

66 

62 54 

92 41 
......... ......... ......... ... . .. .. .... 

163 30 

Maximum 
rookgasdebiet 
. 3 

vr, max. [m /s] 

29 

34 

39 

44 

56 

69 .................. ..... 

99 

170 
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Maximum 
rookgastemp. 
er, max. [OC] 

295 

227 

184 

154 

115 

92 

66 

43 

Tabel 12. Minima en maxima voor rookgastemperaturen en -debieten bij indirect afgezogen ruimten. 

De maxima in bovenstaande tabellen hebben betrekking op een vuurbelasting van 5 MW op een oppervlak van 
10m2. De minima zijn bepaald, rekening houdend met een warmteverlies van 50% in de rookkolom, tijdens 
het opstijgen. 

Rookbuffers 

Rookgasstromen nemen onderweg omgevingslucht op, waardoor hun omvang toeneemt en de rookgastempera
tuur afneemt. Hierdoor kan een rookgasstroom uiteindelijk instabiel worden en terugvallen op het vloerniveau. 
Daarom is het noodzakelijk rookgasstromen op te sluiten rond een afvoerpunt 
Effectief zijn in dit verband verticaal onder plafonds gehangen schotten, die met het plafond een plenum vor
men waarin de rookmassa kan worden gebufferd en van waaruit de rook kan worden afgevoerd. Het rookaf
voersysteem moet dan zo gedimensioneerd worden dat een even groot rookgasdebiet wordt afgevoerd als de 
bufferruimte bij maximale belasting binnenstroomt. 
Plaats en afmetingen van de rookbuffer -zowel als het aantal, de plaats en capaciteit van de afvoerpunten- zijn 
van vitaal belang. 

In het algemeen dient het oppervlak van de rookbuffer beperkt te blijven tot maximaal 2000 m2 om te voorko
men dat door afkoeling de rooklaag in de buffer instabiel zou worden en weer naar beneden zou gaan stromen. 
Zowellengte als breedte van het bufferoppervlak mogen een maat van 60 m niet overschrijden. 
Specifiek voor winkelcentra geldt een beperking van het bufferoppervlak tot 1000 m2 bij natuurlijke rookgas
afvoer via rookluiken in het dak en 1600 m2 in geval van mechanische rookgasafvoer met brand ventilatoren. 
De hoogte van de rookgasbuffer bepaalt het rookgasvolume dat kan worden vastgehouden. Waarden voor de 
minimale hoogte van een rookbuffer, afhankelijk van de rookgasmassa en de breedte van het reservoir, geeft 
tabel 13. 
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Rookgasmassastroom Bufferbreedte 
Mr [kgls] [m] 

4 6 8 10 12 

10 l,l 0,9 0,7 0,6 0,5 

20 1,7 1,3 l,l 0,9 0,8 

30 2,3 1,7 1,4 1,2 1, l 
·· •· · .... ... ... . ...... ... .... ............ 

40 2,8 2,2 1,8 1,5 1,4 
.... .. ..... .. .. , .... ...... ............. ······· . 

50 3,4 2,6 2,1 1,8 1,6 
........... ........... .......... ... ...... ... ..... . 

70 4,5 3,4 2,8 2,4 2,2 
........ ... I· ···· 

90 5,6 4,3 3,5 3 2,7 

110 6,7 5,1 4,2 3,6 3,2 
..... ...... ..................... I ···· 

130 7,7 5,9 4,9 4,2 3,7 
.... . .. .... ........... ............. ..... ........... 

150 8,8 6,8 5,6 4,8 4,3 

Tabell3. De minimale hoogte van een rookgasbuffer. 

Het aantal rookgasafvoerpunten en de plaats ervan dient zo gekozen te worden dat zich geen zones kunnen vor
men waarin stagnatie op kan treden. De capaciteit van een afvoerpunt dient afgestemd te zijn op het lokale 
rookgasaanbod. Bij een te grote afvoercapaciteit zal extra lucht van onder de rookgaslaag worden meegezogen. 
De informatie uit het voorgaande is ontleend aan de publikatie nr. 5 van J.A. Wild. 

Berekening van mechanische rookgasafvoersystemen 

De belangrijkste publikaties over dit onderwerp zijn vermeld onder 3 en 4 van de literatuuropgave. Wij volgen 
hier de publikaties van dr. Wido Amonn. 
Berekeningen over rookgasafzuigsystemen zijn noodzakelijkerwijze gebaseerd op een aantal vereenvoudigin
gen t.o .v. de feitelijke situatie en generaliserende aannames. 
Zo gaat men uit van een cirkelvormige brandhaard die zich met een constante lineair toenemende snelbeid uit
breidt. Het brandhaardoppervlak A berekent men dan met : 

[5.6] zie figuur 4 

met: 

v
8 

= de lineaire groeisnelbeid van het vuur [mlmin.]; 

(zie Tabel 14) 

= de tijd na het brandbegin [min.] 

Materiaal 

Rondhout 

Planken 

·· ····················· •· . 

Textiel 

Papier 

Meubilair 

v
8 

[m/min.] 

0,4-0,7 

R.V. >30% l 

R.V. 20% 1,6 

R.V. 17% 2,3 

R.V. 10% 4 

0,33 

0,27 

1,0- 1,2 

Tabel 14. De lineaire groeisnelheid vg van een brandhaard. 
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Figuur 11. Brandoppervlak afhankelijk van de brandduur en groeisnelheid van het vuur 

De hoeveelheid materiaal (M) die in de loop van de tijd verbrandt en die tot de produktie van een hoeveelheid 
rook leidt, bepaalt men met : 

t 

Mi = J A Yb dt = 
0 

met: 

vb = de afbrandsnelheid [kgfm2.min]; 

(zie tabel 15). 

zie figuur 12. 

[5.7] 
Materiaal 

Papier 

Hout 

Boeken 

Kunststoffen 

Katoen 

Rubber 

vb [kg/m2 .min.] 

0,48 

0,7-0,9 
..... 

0,33 

0,96 
.... ............. . 

0,24 

0,67 

Tabel 15. De afbrandsnelheid vb van verschillende materialen. 

De rookgashoeveelheid Vsr die per gewichtseenheid verbrand materiaal vrijkomt, kan berekend worden met de 

formule van Quenzel : 

[5.8] 

met: 
Vsr : de specifieke rookgasafgifte [nm3fk.g] 

H0 : de onderste verbrandingswaarde [kWh/kg] 
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Figuur 12. Massaverlies afhankelijk van duur en verloop van de brand 

De rookgasproduktie Vr wordt nu bepaald volgens: 

1t vb ( A)3n 
Vr = - - - Ysr 

3 v
8 

1t 
[5.9] zie figuur 13 en 14 
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Figuur 13. Rookgashoeveelheid afhankelijk van de brandduur en brandverloop 



Brandveiligheid 

3200 
........ 

C') 

E 2800 -S 
.... 

> 2400 
"'0 
ëi) 

2000 .r:::. 
Q) 
Q) 

> 1600 Q) 
0 

.r:::. 
(/) 

1200 "' Cl 
~ 
0 
0 800 a: 

1 400 

0 

blad -35- van 61 

\_'\ afbrand- specifieke 

\ snelheid Vb rookgas r--

' ' hoeveelh.Vsr 

' \ 0,9 kg/m2 .min. 5 nm3Jl<g 
-

' ' ---- 0,4 kglm2 .min. 8 nm3Jl<g -
' \, ' 

• 

"" • . . ......... 
' ' '-..... 

' -.....-... ' ' ' r-. - r------ ----- --- --- -- ---

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 

--• ..... ~ Groeisnelheid v9 (m/min.) 

Figuur 14. Rookgashoeveelheid voor een max. brandoppervlak van 72m2 afhankelijk van uitbreidingssnelheid 

De rookgasvolumestroom -het debiet- wordt berekend met : 

[nm3fmin.] [5.10] zie figuur 15 
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Figuur 15. Rookgasdebiet bij verschillende condities van het brandverloop 
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Zoals al eerder uiteengezet is de hoeveelheid rookgas die in een ruimte achter blijft gelijk aan het verschil van 
de toe- en afgevoerde rookgasstroom, dat wil zeggen : 

dt 
[5.11]. 

met: 

Vbuf rookgashoeveelheid in de rookbuffer [m3] 

V r het rookgasdebiet 

V afz. de afgevoerde rookgasstroom. 

De vergelijking 10 geldt vanaf het moment de rookgasproduktie de rookgasafvoer overstijgt. Nemen we aan 
dat dit zich vanaf het tijdstip t

0 
voordoet, dan geldt m.b.v. vergelijking 9 : 

[5.12]. 

Vanaf dit moment gaat de buffer zich vullen met rook. 
Door integratie van vergelijking 10 kan dan de rookvoorraad in de buffer worden bepaald. 

[5.13]. 

In figuur 16 kan 10 

de invloed van de cfî' s 9 
groeisnelheid (v g) 

"S 
en de rookgasaf- .J:l 8 

> 
gifte (V sr) op de 

Qj 7 

totaal geprodu- :t: 
::J 6 .0 

ceerde rookgas- "0 
::J 

hoeveelheid gedu- 0 5 .s::. 
rende de brand c: 

ïii 4 m 
worden afgelezen C) 

~ 

via de getrokken 0 3 0 

lijnen. De gestip-
a: 

t 2 
pelde lijnen geven 
het in de buffer 
achterblij ven de 0 

v9 = 1 ,0 rT'/min. f-~ : 1: 1 ~ i ~ 
Vb = 0,9 kgfm2min. - -..,~ ~ -t-...,~ ~"! 
Vsr = 5 nm3/kg 

~ V ~ ,", 
J-e-§ '§ ;' r-r fiS" ,~1 0 :§ "'tt = 0,33 m/min. 

~ IJ ;& -:r,t r-
.." = 0,4 kgfm2min. ---

.ty" : ,, • v .. = 8 nm3fkg 
/ q, l- .tf •- IJ 

( ~: "''.ti 

.-~~~ 
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Wanneer de inhoud (V buf) van een rookgasbuffer vast ligt, volgt de capaciteit van het afzuigsysteem uit : 

[5.14]. 

Berekening van natuurlijke rookafvoer via gevel- of dakopeningen 

In publikatie nr. 15 wordt voor dit geval wederom onderscheid gemaakt tussen een brandstof-beheerste en een 
ventilatie-beheerste brand. 
Brandstofbeheerst wil zeggen dat de zuurstoftoevoer steeds toereikend is om de brand zich volledig te laten 
ontwikkelen. Bij een ventilatie-beheerste brand wordt de ontwikkeling bepaald door de zuurstoftoevoer van 
buiten het gebouw. 
In het geval van een brandstof-beheerste brand wordt de rookgasmassastroom door een bepaalde dak-(rook
luik) of gevelopening berekend met: 

[5 .15]. 

met: 

b de breedte van de opening [m] 

h de hoogte vanaf de vloer tot de dakopening of de onderkant van de gevelopening [m] 

y reductiefactor voor gevelopening; 
y = 36 als boven gevelopening nog een gesloten deel aanwezig is 
y = 78 als bij afwezigheid van een gesloten deel boven de gevelopening 

Het temperatuurverschil tussen uittredende rook en de omgeving wordt bepaald met: 

.:lT =~ r • 
c.~ 

[5.16] 

Bij een ventilatie-beheerste brand gelden de formules: 

[5.17] 

met: 

A het oppervlak van de opening [m] 

h de hoogte vanaf de vloer tot de gevelopening [m] 



Brandveiligheid blad -38- van 61 

Voor het afvoeren van een bepaalde rookgasmassastroom bepaalt men de afmetingen van de dakopening met: 

[5.17] 

met: 

d de rooklaagdikte (m] 

T = TJTr met T 0 en T r de temperaturen van resp. omgeving en rooklaag [K] 

de contractiecoëfficiënten van rookafvoer- en luchttoestroomopeningen; 
ook wel effectieve doorlaat genoemd: meestal 0,6 tot 0,7 

A A • '11, I het oppervlak van rookgasafvoer- en luchttoestroomopeningen 

Po de dichtheid van de omgevingslucht 

De formule is terug te brengen tot: 

_ _ [ d (1 - T). T J Jn 
Mr -32Au 2 

1+(Au)T 
Ai 

[5.18] 

Het weren van rook uit vluchtwegen met behulp van overdrukventilatie 

In elk gebouw worden vluchtroutes (gangen, trappenhuizen) aangewezen die in geval van brand een veilige 
vluchtweg moeten bieden. Deze vluchtroutes worden uitgerust met een aantal extra voorzieningen zoals brand
blusmateriaal (slanghaspels, poederblusser) , rookdetectoren e.d. Daarnaast wordt trappenhuizen in het bijzon
der uitgerust met een voorziening om het binnendringen van rook te voorkomen. Het is in trappenhuizen vaak 
niet mogelijk om, zoals we in het voorafgaande bij atria en winkelpassages hebben'gezien, de binnengedrongen 
rook in een naastgelegen rookcompartiment op te vangen. In trappenhuizen kiest men er daarom voor de ruim
te op overdruk ten opzichte van de omgeving te brengen. Hiertoe wordt door een ventilator, die bij brand in be
drijf wordt gesteld, verse lucht in het trappenhuis gebracht die door de openingen in het trappenhuis naar de 
omringde ruimte zal stromen. Deze openingen kunnen klein (raam- en deurkieren) en groot (geopende deur) 
zijn. De capaciteit van de ventilator zal zodanig moeten zijn dat bij grote openingen voldoende lucht wordt 
aangevoerd om de wegstromende lucht aan te vullen. Ten aanzien van de toegelaten overdruk geldt een beper
king. Aangezien deuren openen in de vluchtrichting zal door overdruk in de vluchtweg het openen van de deur 
worden bemoeilijkt. Dit gegeven is bepalend voor de maximaal toelaatbare overdruk. 

De volumestroom door een opening kan worden vastgelegd aan de hand van de empirische benadering: 

V = C.A. (M>)Il 

met: 

C = coëfficiënt, meestal 0,8 

A = het oppervlak van de opening [m2] 

M> = het drukverschil [Pa] 

[5.19] 

n = de drukexponent met een waarde van 1 bij turbulente en 0,5 bij laminaire stroming. 
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Zodat bij grote openingen zoals deuren geldt : 

v = 0,8 A. --it..P [5.20] 

Bij hoge trappenhuizen dient rekening gehouden te worden met een aantal nevenverschijnselen. 
Allereerst is er het schoorsteeneffect als gevolg van een eventueel temperatuurverschil tussen binnen en buiten. 
Dit effect veroorzaakt een opwaartse luchtstroming, waardoor een drukverschil ontstaat afhankelijk van de 
hoogte. 
Dit drukverschil berekent men uit : 

M' = - p g h [Pa] [5.21]. 

p = de dichtheid van de lucht [kgtm3] 

g =de versnelling van de zwaartekracht [9,81 m/s2] 

h = het hoogteverschil [m] 

Als gevolg van het temperatuurverschil tussen de lucht binnen en buiten bestaat er ook een verschil in dicht

heid tussen deze lucht, waardoor formule (21) wordt geschreven als : 

M' = - (Pi - Pu) g h [5.22]. 

Voor het geval van een ideaal gas geldt : 

P = p R T zodat : 

[5.23] . 

M'= het drukverschil tussen binnen en buiten [Pa] 

p = de atmosferische druk ca. 1 os Pa 

R = de gasconstante voor lucht 287 J/kg.K 

TU = de buitentemperatuur [K] 

T = de binnentemperatuur [KJ 
I 

zodat: 

[5.24] 

Een tweede invloedsfactor vormt de winddruk. Deze veroorzaakt een overdruk aan de zogenaamde loefzijde en 
een onderdruk aan de lijzijdevan het gebouw t.o.v. de druk in het gebouw. Door openingen in de gevel kunnen 
zo in het gebouw luchtstromen ontstaan. De winddruk is evenredig met het kwadraat van de windsnelheid, de 
vorm van het gebouw en de bebouwing in de omgeving volgens : 
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[5.25]. 

P w = de winddruk [Pa] 

Cw = de stuwdrukcoëfficiënt resp. +0,8 > Cw > -0,8 

p1 = de dichtheid van de lucht 1,2 kg/m3 

v = de windsnelheid [m/s] zodat: 

pw = 0,6 Cw v2 [5.26]. 
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Voor Cw kiest men meestal een waarde tussen 0,4 en 0,8 aan de loefzijde en tussen 0 en -0,8 aan de lijzijde en 
bij daken. Bij storm (30 rnls) kan de winddruk een waarde van 400 Pa bereiken. 

Een overdrukventilatiesysteem moet nu zo ontworpen worden dat, ondanks de belemmerende invloeden van 
winddruk en schoorsteenwerking, voldoende overdruk in de vluchtweg c.q. het trappenhuis kan worden gerea
liseerd om deze ruimte rookvrij te houden. 
Ten gevolge van de overdruk stroomt de lucht dan door de openingen in de wanden naar de aangrenzende 
ruimten. Zijn de openingen klein dan blijft de overdruk gemakkelijk op peil. Door het openen van deuren kan 
het drukverschil over een deuropening en daarmee de uitstromende hoeveelheid lucht sterk afnemen. Om te 
voorkomen dat dan rook door de deuropening het trappenhuis instroomt dient een minimum luchtsnelheid niet 
onderschreden te worden. Men stelt hieraan grenzen variërend van 1 tot 2 m/s. Deuren mogen derhalve slechts 
kortstondig open zijn en dienen van drangers voorzien te worden. 
Vervolgens dient men er zich van te vergewissen dat de lucht die uit het overdrukcompartiment naar de belen
ding stroomt daar gemakkelijk kan wegstromen, bijvoorbeeld door rookafzuig t.p.v. de brand, kleppen in de 
gevel of rookschachten. 
Het oppervlak van deze laatste wordt bepaald met A= V/2,5. 

Het dimensioneren van een overdruksysteem kan nu als volgt verlopen : 

bepaal het oppervlak van de openingen in het overdrukcompartiment, waardoor lucht zal kunnen wegstro
men; 

bepaal aan de hand van de gewenste overdrukwaarde en het totale lek-oppervlak het luchtdebiet; 

corrigeer op winddruk en schoorsteeneffect 

In de praktijk hanteert men hierbij een aantal vaste uitgangspunten. 
Zo wordt de ontwerpoverdruk gekozen tussen 25 en 100 Pa met 50 Pa als veel gehanteerde waarde. Bij gebou
wen met minder dan vijf bouwlagen kiest men 25 Pa. 
De minimum luchtsnelheid wordt zoals al vermeld tussen 1 en 2 m/s gekozen. In gevallen van trappenhuizen 
onder overdruk grenzend aan een voorportaal eveneens onder overdruk kan de luchtsnelheid op 0,5 - 0,7 m/s 
worden gekozen. 
Het luchtdebiet dat wordt berekend dient uiteindelijk met een factor 5/3 te worden vermenigvuldigd i.v.m. de 
eenmalige weerstand van kieren en deuropeningen. 
Op een trappenhuis komen meerdere etages uit. Normaal gesproken kan men ervan uitgaan dat brand zich 
slechts op één verdieping tegelijkertijd zal voordoen. 
Toch dient men er rekening mee te houden dat meerdere deuren tegelijkertijd open kunnen zijn. Voor de bere
kening van het totale lekoppervlak geldt nu de regel : neem alle permanente openingen zoals kieren e.d. tel 
hierbij op de helft van het deuroppervlak in de richting van de uitgang plus 10-20% van de som van de etage
deur oppervlakken, met een minimum van één deur. 
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6. Brandblusmiddelen in blusinstallaties 

Blusmiddelen 

In verband met de te gebruiken brandblusmiddelen zijn de soorten branden verdeeld in "brandklassen" At/mE 
(zie figuur 17). 

De brandklassen. 

De indeling van de brandklassen volgen• de norm NEN-EN 2 1a all 
volgt: 

B!1 ~~~t ,~, IWl 
••• 

---· ~ 

.. 11e11o"•n -..o~~ ... gassen mewen ... krr. appere1uur 
beh&l .. matalen 

Brandklasae A: 

Brandklasae B: 
"-"-"lU 

@] ·-

onder apannl"ij 

Branden van vaste stoffen van hoofzakelijk 
organische oorsprong, die in het algemeen onder 
&loedvorming verbranden. Uitgezonderd zijn de 
aetaalpoeders. 
Onder brandklasse A vallen stoffen als papier, bout, 
textiel, etc. 
Buiten Europa wordt deze brandklasse aangegeven aet 
een A in een groene driehoek , 

Branden van vloeibare of vloeibaar wordende stoffen. 
Heestal komt deze brand voor bij cemorste petroleum, 
kerosine, spiritus, etc. 
Buiten Europa wordt deze brandklasse aangegeven aet 
een B in een rode vierkant. 

Brandklaase C: Branden van gassen en dampen (bij verbranding in een 
luchtstraal) en brandbare vloeistoffen die uit een 
opening stromen, zoals bij een lekkende tank. 
N.B. Buiten Europa wordt deze brandklasse aangegeven 
aet een C in een blauwe cirkel, .. ar is dan van 
toepassing bij branden van apparatuur onder spanning 
(zie Brandklaase E)! 

Branden veroorzaakt door brandbare metalen, meestal 
in pure poedervorm. Deze metaalpoeders ÏU.o1nout .&ovel 
radioactief als niet-radioactief zijn. · 
Buiten Europa aangegeven met een D in een gele ster. 

Branden van apparatuur onder spanning. Bieronder 
vallen ook kabelisolatie en paraffine-vaa. 
Deze brandklasse plaatst aen vaak tussen haakjes. 
Buiten Europa vordt deze brandklasse geklass1ficeerd 
onder C en niet E:. 

Figuur 17. Indeling in brand/dassen. 

Bij iedere brandklasse hoort een vignet, waarmee aangegeven kan worden, waar het betreffende brandblusmid
del voor gebruikt kan worden. Tabel 16 geeft een overzicht van de thans verkrijgbare blusmiddelen en hun ef
fect bij de verschillende soorten van branden, verdeeld in brandklassen. 
Hierbij moet opgemerkt worden, dat bij de inerte gassen de halonen (BCF) niet meer aangeraden kunnen wor
den in verband met de aantasting van de ozonlaag (Halon 130 l is reeds verboden. 
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Uit de tabel blijkt, dat voor brandklasse A (de meest voorkomende branden) water het beste blusmiddel is. De 
poeders doen het goed in de klassen B t/m D én in A bij beperkte branden. 
Voor brandklasse E is C02 bet geijkte blusmiddel en voor plaatselijke brandjes een poederblusapparaat We 
komen hiermee op bet terrein van de blusinstallaties, want naast de kwaliteit van het blusmiddel spelen ook 
een rol de directe aanwezigheid van het blusmiddel en de hanteerbaarbeid ervan. 

Kle.ne Blusmoadelen 

Blusmoacelen te gecn.iken bij het begon van een brand en het effektvan het blusmiddel op verseholtende stoffen 

Brandklasse Matenaal 

A oppe<\ltaNtebrana in sto!1en zoals; 

branoen van hOul paooer. teX1oel e.d. 
VASTE STOFFEN 
van hOotd:akeiijk 

kemcrand on sto!1en zoaos: houl organoscroe oor-
sprong. die on roet poetsNatoen en steenNoot 

atgemeen oneer 
gloecvormong kostcare en onvervangbare goeaeren 
vereranoen in musea. arcrooeven. verzamelingen e.d. 

stotfen. a oe b•J vemonong gemakNelitk 
onuece" zoals: schuomruotler en 
scrouomolastok 

B benzo.,e. benzot ven. teer. lak. asla:l 
braneen van vel Oloe e.d. 
VLOE!SARE ol noet meng:Jaar met water 

VLOE !BAAR 
woroen oe atkorooten. ketenen 
stoffen mengcaar met water 

c uo:s:ro"-,ena gas 
Oran=e., van 
G;.ss::'.; stolfen ooe met water ee" oranc::~aar 

gas ~o""en. zoaos: cart::ce. tost•oe 

0 I mag"n•urn namurn kaliurn 
oran::e" van aluminium 
ME:;.~EN 

eleki'. aoparatuur scroa•e:ooraen. ·kasten. teoetoo~ 
onoe• soann•ng centraoes. transformatoren 

• zeer goea x onoru•kbaar 
A scnaoeli1k 
t. gevaam1k 

• goed 
0 bruokbUr 

Tabel 16. Blusmiddelen en brand/dassen. 

Blusinstallaties 

water 

• 

• 
.... 
• 
x 

0 

x 

I 
6. 

6. 

6. 

Poeder 

lnen gas gloed- me1aa~ 

zoals poeoer poeder 
schuim COtBCF 8- ,.,. 

poeder poeder 

0 0 0 • x 
in komc. 
rne'wateo 

0 x x • x 

... 0 x • x 

x x x • x 

0 • • 
I 

• x 

x • I • • x 

x c I • • x 

6. 0 • I • x 

6. 6. 6. .I • I 
• 

~ • 0 ~ • x 
niet voof oet voor 
scroaKe~ scroa•e~ 

inncnl inncrol 

Deze zijn te onderscheiden in vast opgestelde en bandblusinstallaties. In gebouwen komen de bandbrandblus
middelen voor in de vorm van schuim- en poederblussers en water onder druk. 
De vast opgestelde installaties zijn het belangrijkst en daarvan zijn de watervoerende systemen het meest suc
cesvol, maar ook het meest ingrijpend voor het bouwkundig ontwerp en de investering. 
Uitsluitend voor bijzondere gevallen (industrie, laboratoria e.d.) worden soms, niet draagbare centrale opslag
tanks toegepast, die met een vast leidingstelsel en/ of slangbaspels verbonden kunnen worden met de te blussen 
ruimten. 
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Draagbare apparaten wegen hoogstens 30 kg en moeten met eenvoudige handgrepen kunnen worden bediend. 
De gebruiksaanwijzing moet simpel zijn en staat aangegeven op de cilinder. Ze moeten gemaakt zijn van cor
rosievast materiaal. Ze moeten zo opgesteld zijn, dat ze goed zichtbaar zijn maar niet in de weg zitten bij 
vluchtwegen (in nissen of aan kolommen). 

In de regel past men per200m2 vloeroppervlak (of minder) één blusapparaat toe met een capaciteit van 9 liter 
blusstof en minimaal 18 liter per verdieping. Ze kunnen gebruikt worden bij beginnende en kleine branden; 
voor uitslaande branden is hun capaciteit te beperkt. 

De volgende blusstoffen worden gebruikt: 

Water. onder lucht- ofC02-druk.. 
Water heeft de grootste verdampings-warmte van alle bekende stoffen (2250 kJ/kg, bij atmosferische 
druk). Het werkt daardoor sterk verkoelend. Daarnaast worden ook wel andere verdampende vloeistoffen 
gebruikt, als chloor-broommethaan en methylbromide, bij (kleine) elektrische installaties (niet elektrisch 
geleidende vloeistoffen). Deze vloeistoffen zijn echter gevaarlijk voor de gezondheid. Tetrachloorkoolstof 
werd vroeger ook gebruikt maar is verboden. De andere vloeistoffen, die chlooratomen bevatten, zullen 
waarschijnlijk spoedig eveneens worden verboden, in verband met de aantasting van de ozonlaag in de at
mosfeer. 

Poeders. onder druk werken vlamdovend, vormen korsten op het brandend oppervlak. Men onderscheidt: 

P-poeders, op basis van natriumcarbonaat; 

PG-poeders, op basis van ammoniumsulfaat en fosfaat; 

PM-poeders, op basis van een aantal chloriden, zoals natriumchloride (keukenzout). 
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Figuur 18. Diverse soorten brandblussers 
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P-poeders zijn goed te gebruiken bij uitstromende vloeistoffen en gassen, PG-poeders bij vaste stoffen 
· (museumstukken), PM-poeders bij metaalpoederbranden in de industrie (Mg, Na, Ka, Al). 
PG-poeders zijn ook bruikbaar voor niet te grote schakelkasten en transformatoren, maar niet voor uitge
breide schakelinrichtingen en hoogspanning. 
PM-poeders worden onder lage druk verstoven, om te voorkomen dat het brandende metaalpoeder opwaait. 

Schuimen, AFFF-schuim (Aqueous Film Forming Foam) is een vloeistof, die gemengd met water een 
schuim vormt, dat afsluit tegen zuurstoftoetreding. Elektrisch geleidend. Daarnaast bestaan andere chemi
sche schuimen, waarbij door COrvorming een schuim ontstaat. Daardoor wordt bet oorspronkelijke volu
me ca. achtvoudig vergroot. 

~. daarvan komt thans alleen in aanmerking het blusapparaat met vloeibare kooldioxyde. 
Het gas staat onder een druk van 51,7 bar. Bij bet spuiten ontstaat in de straalbuis koolzuursneeuw. 
De sublimatiewarmte voor de omzetting in koolzuurgas wordt onttrokken aan het vuur. 
Omdat bet gas niet elektrisch geleidend is, wordt dit blusmiddel gebruikt voor elektrische installaties. 

Vaste blusinstallaties zijn te onderscheiden in watervoerende brandblusinstallaties, schuiminstallaties met een 
vast opgestelde centrale tank voor de schuimvorming, respectievelijk co2 installaties met een centrale batterij 
gasflessen, gevuld met vloeibare kooldioxyde. 

Watervoerende brandblusinstallaties 

Dit zijn de geëigende installaties voor brandklasse A. Aangezien deze brand- klasse bet meest voorkomt in ge
bouwen (organische stoffen), komen ook de watervoerende installaties bet meest voor. 

De eigenschappen van water als blusmiddel zijn de volgende: 

goedkoop; 

water, als straal toegevoerd, heeft een behoorlijke impuls, waardoor brandend materiaal in de brandhaard 
verstrooid kan worden; 

water heeft een zeer sterk afkoelend vermogen. 
Per kg water wordt, door opwarming en verdamping, ruim 2600 kJ/kg aan de brandhaard onttrokken; 

daarbij ontstaat 1,67 m3 stoom per kg verdampt water, waardoor de zuurstoftoevoer naar de vuurhaard be
lemmerd wordt. 

Water kan met een spuitstuk toegevoerd worden als straal, waardoor men op afstand kan blijven, of verneveld. 
Door sterke afkoeling bij verneveling kan men doordringen in verhitte brandende ruimten (reddingspogingen). 
Het nadeel van blussen met water is de schade die daardoor ontstaat. 
Hierna volgen de belangrijkste systemen. 

Droge en natte stijgleidingen 

Deze moeten beschouwd worden als een verlengstuk van bet instrumentarium voor de brandweer. Ze moeten 
ook vanuit deze filosofie ontworpen worden, in samenwerking met de plaatselijke brandweer en met goedkeu
ring van de betreffende verzekeringsmaatschappij. Stijgleidingen, met brandslanghaspels en brandslangaan
sluitingen, worden toegepast wanneer het economisch niet verantwoord is een sprinkler of gasblusinstallatie 
toe te passen. Deze afweging tussen risico en investering wordt gemaakt tezamen met de brandweer en de ver
zekeringsmaatschappij. 
Stijgleidingen bieden de brandweer de mogelijkheid om, vooral in hoogbouw, bluswater met zo min mogelijk 
drukverlies toe te voeren naar de brand. Brandslangen hebben namelijk een veel hogere strorningsweerstand 
dan stalen leidingen. Ze worden in de regel aangebracht bij trappenhuizen, die tevens vluchtwegen zijn, in ver
band met de bereikbaarbeid voor de brandweer. (De op iedere verdieping aansluitende gangen zijn dan ook 
vluchtwegen en dus veiliger te betreden door de brandweer). Op iedere verdieping, of per twee verdiepingen, 
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moeten één of liefst drie afsluiters aanwezig zijn met aansluiting voor brandslangen. De brandweer prefereert 
de eigen brandslangen boven die van het gebouw. Ze worden dan via het trappenhuis naar boven gedragen. 
Ook kunnen op de stijgleiding brandslanghaspels aangesÏoten worden. In de regel zijn het dan rubber brand
slangen (i.v.m. kinken) van 0 20 mm of 0 25 mm inwendig. 

Volgens het nieuwe Bouwbesluit moeten kantoorgebouwen en grote "woongebouwen" voorzien zijn van stijg
leidingen met daarop aangesloten brandslanghaspels op iedere bouwlaag. De slanglengte mag hoogstens 20 m 
bedragen (in verband met kinken). Bij gelijktijdig gebruik van twee slangen aan één stijgleiding moet de stati
sche druk bij het mondstuk tenminste 100 kPa zijn (dus 1 Bar) en moet de capaciteit per slang minstens 1,3 
m3fh zijn. Verder moet ieder punt in het gebouw bereikbaar zij voor blussen via de slanghaspels. Daarbij mag 
voor een verblijfsgebied slechts 2/3 + 5 m van de slanglengten in rekening worden gebracht. 
Het Bouwbesluit stelt dus minimum eisen; de brandweer of de verzekeringsmaatschappij, of de opdrachtgever, 
kunnen aanvullende wensen hebben. In het algemeen vindt men in deze gebouwen twee tot drie afsluiters per 
verdieping aan een stijgleiding, al of niet reeds aangesloten aan brandslanghaspels. Ook zijn de stijgleidingen 
meestal berekend op het inzetten van meer dan twee stralen. Een berekeningscriterium is een gelijktijdige wa
terafname bij een stijgleiding op de eerste en bovenste verdieping. Uiteraard moet overal voldoende druk aan
wezig zijn en moeten de leidingen vorstvrij zijn aangebracht. Leidingen en appendages worden afgeperst en 
gekeurd voor oplevering en voorzien van een certificaat. Periodiek worden ze herkeurd. 

Droge stijgleidingen zijn te be
schouwen als de verlengstukken 
voor de brandslangen van de 
brandweer. Op de begane grond 
aan de gevel, of in het trottoir, 
moet de persslang van de brand
weer kunnen worden aangesloten. 
Deze plaats moet goed zichtbaar 
zijn aangegeven. Het wordt aan
bevolen daar twee afsluiters voor 
de aansluiting aan te brengen, op 
een broekstuk, zodat twee pers
slangen van de brandweer kunnen 
worden aangesloten. Als één pers
slang barst is de watertoevoer nog 
verzekerd via de andere slang. De 
persslangen zijn 20m lang en bin
nen een straal van ca. 18 m moet 
de brandweerauto kunnen staan 
om de persslangen op de pomp te 
kunnen aansluiten. 

Dit systeem is eenvoudig en goed
koop, maar kent de volgende be
zwaren: 

- de brandweerpomp bepaalt de 
wateropvoerhoogte. 

- bij in bedrijfstelling komt niet 
direct water uit de slang. Eerst 
moet het systeem ontlucht wor
den. Daarbij is het mogelijk, 
dat door insluiting van lucht
bellen de waterlevering in het 

•oor raadtank druk:ut. 

... oor hoocbou.., 

non..~al 

rt.aar sprinkhr in.stallatle 

Figuur 19. Voorbeeld voor systeemaansluitingen in Iw ge gebouwen 
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begin onregelmatig is en er is kans op "waterslag". De leidingen zijn daarop berekend; de slang niet, zodat 
die kan gaan scheuren. 

- Onderhoud aan een droog systeem wordt vaak vergeten. Te laat komen dan de gebreken tevoorschijn (vast
zittende afsluiters, e.d.). 

Natte stijgleidingen zijn aangesloten op de waterleiding of soms op een voldoende groot waterreservoir. Bij 
zeer hoge gebouwen kunnen ze ook voorzien zijn van een aanvullende drukverhogingsinstallatie. De afsluiters 
voor de brandslangaansluiting worden verzegeld om misbruik te voorkomen. Als er brandslanghaspels op zijn 
aangesloten, moeten de straalpijpen daarvan afsluitbaar zijn (kogelkraan); de slang moet zonder hinder en kin
ken van de haspel kunnen lopen. Ook mag de haspel geen belemmering vormen in de vluchtweg. 

Voor uitvoeringen zie figuur 20. Voor de eliverse mogelijkheden van stijgleidingen zie figuur 19. 

Voordelen: 

Nadelen: 

toepasbaar voor grotere hoogten; 
bij gebruik direct water; 
bij lokale kleine branden te blussen met eigen brandhaspels; 
lekkage is zichtbaar (onderhoud). 

bij gebruik van drukverhogingsinstallaties, voorraadtanks, e.d. meer kans op storingen. 

Daar de stijgleidingen normaal niet worden gebruikt, is het verstanctig ze een behandeling te geven tegen cor
rosie. 
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Figuur 20. Diverse soorten brandslanghaspels 
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7. Sprinkler installaties 

Dit is het meest succesvolle brandbestrijdingssysteem, maar kostbaar in aanleg. Daar staat tegenover dat geen 
afzonderlijke brandmelders meer nodig zijn. Uit statistische gegevens uit Amerika en Nederland blijkt dat het 
merendeel van de branden geblust wordt door één tot drie sprinklers; de schade is dus beperkt. 

Sprinkler installaties kunnen overal worden toegepast voor brandklasse A. Typische projekten zijn bijvoor
beeld warenhuizen, winkelcentra, hotels, magazijnen en pakhuizen. Over het algemeen daar waar concentraties 
van waren en/of concentraties van mensen voorkomen. Voor magazijnen met vertikale opstapeling van waren 
zijn speciale oplossingen gevonden. Ook in de industrie worden bij de daarvoor in aanmerking komende pro
cessen Sprinkler installaties toegepast. 

Sprinkler installaties bestaan uit: 

sprinklerkoppen 

een leidingsysteem waarop de sprinklerkoppen zijn aangesloten 

een watervoorzieningssysteem van buiten 

een alarmerings- en meldingssysteem. 

De sprinklerkoppen bestaan in principe uit een watertoevoerklep die gesloten wordt door een patroon met een 
glazen buisje en een spreidplaat In het glazen buisje zit een gekleurde vloeistof met een grotere uitzettingsco
ëfficiënt dan het glas. Bij verwarming tot een bepaalde temperatuur springt het buisje en opent de waterklep. 
Door de spreidplaat in de waterstroom wordt het water verdeeld in de ruimte gespoten. Zie figuur 21. 
Via de plaatsing en vormgeving van de spreidplaat kan op verschillende wijzen gesproeid worden; 
bijvoorbeeld: 

- verdeeld naar beneden (of naar boven, bij omgekeerde montage); 

- deels naar boven, deels naar beneden (40%, resp. 60% bij de normale Sprikler); 

- naar één kant opzij . (fig. 21). 
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Normaalsprinkler Spn~ysprinldu Wandspm~der 
Den &llfll*ler _._ •~ ...., -....., ~ Het-...- . .,-.....,... ... il ."._ Het-"...- 8llfll*ler- Sleelilt ,..., 
...., - · lij ~~ranG t- n de- _""....,....,- fericl!l. Ze lijft 10e Ie ..., tanc .......... Mlft '""'*' n m ruilm.., 
gNteft ~ -.... ........ _ ......... il!l' _..._ - ........... lilt ......... nilt lft09ritll .. . 

Figuur 21. Diverse soorten sprinklerkoppen 
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De kleur van de vloeistof in het glazen buisje geeft de ope- Sprinkler met smeltverbinding of smeltpatroon 

ningstemperatuur aan (tabel 17). werktemperatuur in oe : kleur van het juk: 
Er bestaan ook sprinklerkoppen met metalen smeltpatronen ············ · ·· ···; .... ,. 
of het open type zonder afsluiting voor bijzondere toepas- 68- 74 . . , . ongekleurd 
singen. De sprinklerkoppen worden aangebracht op een wa- 93- 100 wit 

....... ..... ; ...... - ~ .. . 

terleidingsysteem met een boomstructuur (fig. 22). Na de 141 blauw 
alarmklep komen geen afsluiters voor; correcties in druk-

182 
····· ·· ····· ···· ···· ··' · ' ·· geel 

verschillen moeten worden opgevangen met restricties .. .. ' ······• 
(smoorplaatjes). Aan het begin van de boomstructuur zitten 1------ 2_2_7 ____ '---'------r_oo_d __ --1 

de alarmklep en de hoofdafsluiter. Als een of meer sprin Sprinkler met glaspatroon 
klers gaan spuiten valt de druk weg na de alannklep. Dit 1-----------~-,----------l 
wordt bij de alarmklep gemeten en als alarmsignaal doorge- werktemperatuur in oe kleur van het juk: 

geven, terwijl de alarmklep automatisch wordt geopend. Na 
het blussen van de brand kan de hoofdafsluiter gesloten 
worden om verdere waterschade te voorkomen. De installa
tie begint dus eerst met het blussen en geeft tengevolge 
daarvan alarm, waarna het signaal doorgeleid kan worden 
naar een centrale post of de brandweer. 

Het waterleidingsysteem voor de ~prinkler is nabij de '------'-- - ----'----'----z_w_art _ __ _, 
hoofdafsluiter aangesloten op een watervoorzieningsys
teem. Daarvoor komen in aanmerking: 

Tabel 17. Openingstemperaturen van 
sprinklerkoppen 

- de openbare drinkwaterleiding, met 
of zonder drukverhogingspompen; 

- een hooggelegen waterreservoir, 
met of zonder drukverhogingspom
pen; 

- open oppervlaktewater 
(bijv. een gracht), met vuilzeven, 
filter en pompen; 

- een reinwater reservoir met pom
pen; 

- druktanks, met perslucht compres
sor(en) voor de drukverhoging. 

Indien er sprake is van een waterreser
voir of tank wordt een minimum wa
tervoorraad voorgeschreven. In fig. 22 
is de in Nederland meest voorkomende 
mogelijkheid weergegeven namelijk 
een aansluiting op het drinkwaterlei
dingsysteem. Dit kan als de drinkwa
terleidingen in geval van brand gega
randeerd bluswater kunnen leveren. 
Indien nodig kan een drukverhogings
installatie worden opgenomen, waarbij 
de drukverhogingspompen op diverse 

Slijgltiding 

wijzen kunnen worden aangedreven: ~wllllltidinghoofdl~ing 
op het elektrische net, elektrisch via (Wedrngvanbeideemdrnl 

het noodaggregaat, of rechtstreeks met 

llrandwHrunslu~ing 
(uilsluittnCIIC!e'\'Oetl 

een dieselmotor. Ook kan een druk
tank in het systeem worden opgenomen. Figuur 22. Boomstructuur van een waterleidingssysteem 
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Er bestaan verschillende soorten sprinkler installaties: 

- natte systemen; de leidingen zijn met water onder druk gevuld tot aan de sprink.lerkoppen; 

- droge systemen voor plaatsen met vorstgevaar. 
De leidingen zijn dan met perslucht gevuld met een lagere druk dan die van het bluswater. Bij brand moet 
deze lucht binnen 60 s door het bluswater zijn verdreven; 

- Gecommandeerde installaties. Dit zijn droge installaties waarvan de alarm- kleppen worden geopend door 
brandmeldinstallaties in het betreffende gebied (bijv. rookmelders). 
Bij een 'deluge system' wordt dan water toegevoerd naar een leidingnet met open sprinklers; bij een 'pre-ac
tion system' naar een net met gesloten sprinklers nog vóór dat een der sprinklers in werking is getreden. 

Verschillende systemen kunnen in één gebouw voorkomen. 

Sprinklerinstallaties zijn na de oplevering niet meer te controleren op de goede werking; dat kan alleen met 
onderdelen van de installaties. Daarom bestaan zeer veel voorschriften en voorwaarden voor de berekeningen, 
het ontwerp en de aanleg ervan. Aan de hand van deze voorschriften worden het programma van eisen en het 
ontwerp beoordeeld en de aanleg geïnspecteerd. Bij goedkeuring wordt een certificaat van deugdelijkheid af
gegeven. Dit certificaat wordt geregistreerd bij het Bureau voor Sprinklerbeveiliging, opgericht door de Neder
landse Vereniging van Brandassuradeuren. Dit bureau houdt ook toezicht op de inspectie en het latere onder
houd van brandbeveiligingsinstallaties. Aan de hand van analyses van brand en statistische gegevens wordt er
varing opgedaan, waarmee nieuwe ontwikkelingen en verbeteripgen van ontwerp en uitvoering worden geiniti
ëerd. 
Voor het ontwerp van sprinklerinstallaties gaat men uit van enige begrippen waarvan de betekenis hier wordt 
weergegeven. 
De vuurbelasting van gebouwen is naar grootte ingedeeld in een: 

a. lage vuurbelasting: minder dan 1040 MJfm2. 

b. middelmatige vuurbelasting: 1050 tot 2100 MJ/m2. 

c. hoge vuurbelasting: 2100 tot 4200 MJ/m2. 

d. zeer hoge vuurbelasting: meer dan 4200 MJ/m2. 

In verband daarmee worden installaties ook ingedeeld in drie klassen, die opvolgend aan strengere eisen moe
ten voldoen t.w.: 

a. klasse L (Licht) omvat de groep niet-industriële gebouwen, waarin de vuurbelasting laag of normaal is, 
maar waarin door de indeling in vele kleine ruimten geen brand kan ontstaan die zich snel uitbreidt. 
In het algemeen betreft dit gebouwen zoals: kantoorgebouwen, flatgebouwen, hotels en scholen. 
Elke sprinkler bestrijkt daarbij een oppervlakte van ca. 20 m2 en de sproeidichtheid die nodig is om een 
brand te blussen of onder controle te houden moet tenminste 2,25 l/min./m2 zijn. De maximum sproeitijd 
bedraagt bij deze klasse een half uur (30 minuten). 

b. klasse N (Normaal) omvat alle bedrijfsgebouwen, zowel voor de produktie als voor de opslag van goede
ren, waarin een middelbare vuurbelasting aanwezig is. Deze klasse is onderverdeeld in vier groepen afhan
kelijk van de snelheid van brandvoortplanting. 
In alle gebouwen behorend tot deze klasse is de vuurbelasting zodanig dat kan worden volstaan met een 
sproeidichtheid van 5 llmin./m2. De watervooraad voor deze klasse wordt berekend voor een maximum 
sproeitijd van een uur (60 minuten). 

c. klasse H (Hoog) omvat bedrijfsgebouwen met hoog gestapelde goederen. De sproeidichtheid is afhankelijk 
van de vuurbelasting en van de brandbaarheid van de inhoud van het gebouw en varieert van 7,5 tot 30 
llmin./m2 (7 ,5 tot 30mrn/min.). De maximum sproeitijd bedraagt bij deze klasse anderhalf uur (90minuten). 

Bij het bepalen van de risicoklasse, het ontwerp en de aanleg van een sprinklerinstallatie wordt uitgegaan van 
de bepalingen in het voorschrift 'Voorschrift voor Automatische Sprinklerinstallaties' uitgegeven door het 
'Bureau voor Sprinklerbeveiliging' te Bilthoven. 
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Hoewel naast Amerika en Engeland de meeste Europese landen hun eigen sprinklervoorschriften hanteren, 
zijn er wel hoofdlijnen te vinden waarop de meeste landen hun voorschriften hebben gebaseerd zoals ; 

- de Engelse F.O.C. (Fire Offices Committee) sprinklervoorschriften 

de Amerikaanse N.F.P.A. voorschriften 

de Europese C.E.A. voorschriften. 

In Nederland komen de voorschriften overeen met de Europese C.E.A. en de Engelse F.O.C. voorschriften. 

Voor het blussen van een brand is de opbrengst van een of meer sprinklerkoppen ter plaatse de maatgevende 
factor. Dit wordt weergegeven met de "sproei dichtheid". De sproeidichtheid is de wateropbrengst per m2 

vloeroppervlak. Bij een brand zullen niet alle sprinklers aanspreken. 
Aan de hand van ervaringen heeft men voor de verschillende klassen bet "maximum sproeivlak" kunnen bepa
len. Dat is bet gedeelte van het vloeroppervlak, dat zal worden bestreken door het aantal sprinklers, dat veron
dersteld wordt in werking te treden in geval van brand. 
Aangezien in een leidingnet met een boomstructuur de drukverliezen, door weerstandsverliezen in de leidin
gen, niet overal hetzelfde zijn, zal er een plaats zijn in het gebouw waar de opbrengst per sprinkler bet laagst 
zal zijn voor bet "maximum sproeivlak". Deze plaats, met een "minimum sproeidicbtheid", moet door bereke
ning worden gevonden. De minimum sproeidichtheid mag vastgestelde waarden niet onderschrijden. Om een 
brand te kunnen blussen, of althans zover te. bedwingen dat verdere uitbreiding wordt voorkomen, is een "mi
nimum sproeitijd" nodig. Met behulp daarvan wordt dan de "minimum watervoorraad" bepaald, die in of nabij 
een gebouw aanwezig moet zijn. 

Dus: de vuurbelasting bepaalt de brand
klasse. 
De brandklasse bepaalt bet maximum 
sproeioppervlak, de minimum sproei
Qichtheid en de minimum sproeitijd. 
Maximum sproeioppervlak x minimum 
sproeidichtheid = pompopbrengst 
De leidingberekening voor de minimum 
sproeidichtheid levert de pompdruk 
De pompopbrengst x minimum sproeitijd 
= minimum watervoorraad. 
De sproeidichtheid wordt in de praktijk 
uitgedrukt in dm3 water per m2 vloer
oppervlak per minuut. 
Nu is 1 dm3Jm2.min = 1 mm/min, waarbij 
1 mm de waterhoogte voorstelt, die zich 
per minuut op het vloeroppervlak door het 
sproeien ontwikkelt 
Bij brandbestrijding rekent men in minu
ten; de tijdbasis is dus wel begrijpelijk. 
De sproeidichtheid voor het gunstigst ge
legen maximum sproeivlak mag niet te
veel afwijken van die van het ongunstigst 
gelegen maximum sproeivlak; deze ver
schillen zijn vastgelegd in de voorschrif
ten. Bij te grote afwijking moet dit gecor
rigeerd worden door aanpassing van de 
leidingdiameters of de 'lay-out' van bet 
leidingnet. 

reentnoekig grondpatroon 

;~ 1 I . .. 
I ·-
•• i.-·-
6;-~ 

muutolwand 

. . : .. 
~~ .. .!.•.!.• .. .:.fli~ 

""' ft• 

l<luse I. Kluse N Klule H 

Alstand d :s 4 ,6 m :s 4 m :s 3.7 m 

Alstand s :s 4,6 m :s 4 m :s 3.7 m 

dXI :S20 ~ :S12 ~ :S9 ~ 

>-- ' '""' : 
. 

I 
t- · - . i I 
• j 

I I 
t-- ~ 

I • J ..... ·-... 

Alstand 1 S 4.6 m } 
Alstand d S 4 m aaeen1100r~klasMN. 

d X I :S 12 ~ 

Tabel lB. Grondpatronen voor de verdeling van sprinklerkoppen 
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De minimum sproeidichtheid wordt bepaald door de opbrengst van vier aangrenzende sproeiers te delen door 
het door deze sproeiers te bestrijken oppervlak. 
De keuze van de soort toe te passen sprinkler hangt af van de brandklas se, de functie en bet gebruik van het ge
bouw en de bouwkundige voorzieningen voor brandpreventie. De sproeidichtheid en het maximum sproeivlak 
bepalen het patroon, waarin de sprinklers moeten worden aangebracht. (fabel 18, 19 en 20). 

Klasse L 

Klasse NI 

Klasse NU 

b.v. kantoorgebouwen, hotels, ziekenhuizen. 
... ··· · ······· · ············ ····· ···· ····· ·· ···· ·· ····· 

b.v. melkfabrieken, slachthuizen, restaurants. 

b.v. ~(lf(l~~s·l>~?~~~?~~-~~~· ~i~(lfellfal>~~~~I1 : _ H ----------- - - - ---- ---- - ---- -- -- ------ - -- --- - -- ----- -- - -- ---- H _ ___ _ 

b.v. houtverwerkende industrieën, papierfabrieken, textielfabrieken, warenhuizen, algemene 
Klasse NIII opslaggebouwen 

.... .. . ................................... ... .. .. 

Klasse NIV b.v. oliefabrieken, katoenspinnerijen, luciferfabrieken. 

Klasse H 
b.v. kunststoffabrieken, gebouwen met een zeer hoge vuurbelasting of goederen met zeer 
hoge brandvoortplantingssnelheid 

Tabell9 De klassenindeling ten behoeve van de bepaling van het brandrisico 

volgens de Verenigde Nederlandse assuradeuren 

Figuur 22 laat zien aan hoe een sprinklersectie is aangesloten op het watervoorzieningsysteem en wat de bena
mingen zijn voor de verschillende leidingen. Er kunnen meerdere sprinklersecties zijn aangesloten op de wa
tervoorziening. ledere sectie beeft dan zijn eigen boomstructuur die doorgerekend moet worden. 
Bij de dimensionering van leidingen moet het volgende worden bepaald: 

l. de benodigde druk en opbrengst voor het (de) hydraulisch ongunstigst gelegen maximale sproeivlak(ken); 

2. idem voor het (de) gunstigst gelegen maximale sproeivlak(ken); 

3. idem voor bijzondere aspecten in de installatie, zoals de opbrengst van de gunstigste en ongunstigste ge
plaatste extra sprinklers voor een bijzonder doel als: roltrappen, ter bescherming tegen brandoverslag, ter 
koeling van dragende staalconstructies, voor eventuele andere aanvullende eisen. 

Men gaat hierbij selectief te werk en wel als volgt: 
de sprinkler, die het hoogst boven de waterpomp (het drinkwaterleidingniveau in de straat, of de aangebrachte 
druktank) is aangebracht, met het langste leidingtraject tussen de pomp en de sprinkler, zal het minste bluswa
ter leveren, bij alleen-werking. Daar omheen zijn de sprinklers te groeperen, die met elkaar het ongunstigst ge
legen max. sproeivlak zullen vormen. Zo zal ook de sprinkler, die op de geringste hoogte boven de pomp, met 
het kortste leidingtraject, de hoogste opbrengst van bluswater leveren. Daar omheen is het gunstigst gelegen 
max. sproeivlak gesitueerd. Eigenlijk wordt er een installatie ontworpen, die wellicht nooit zal behoeven te 
functioneren. Dit werkt door in de ohtwerpcriteria. Slijtage door gebruik zal bijvoorbeeld uiterst gering zijn. 
Daarom zijn hoge watersnel- Lamlner flow, lurbulentllow 

heden toegestaan: de maxi- 0-" 

male snelheid mag 10 m/s o ro 

zijn, behalve op plaatsen oog 

waar in de leiding afsluiters, 0_08 

meettoestellen of dergelijke 007 

zijn opgenomen. Daar is 
hoogstens 6 m/s toegestaan. 
Voor de berekening van de 
stromingsweerstand in de lei
dingen betekenen deze hoge 
snelheden, dat deze alleen af
hankelijk is van de relatieve 
wandruwheid en niet meer 
van het Reynolds getal. Dat 
is te zien in het zogenaamde 
Moody-diagrarn. 
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Figuur 23. Moody diagram 

d/k•50 

/><-65 
-(I( - llO 

(j(- 100 
•125 



Brandveiligheid blad -52- van 61 

(L.F. Moody, "Friction factors for pipe flow," Trans. Am. Soc. Mech. Engrs., vol66, p. 671-684) 

Op dit diagram is een schaar van krommen weergegeven voor leidingen met een zelfde relatieve wandruwheid 
EID. Daarin is Ede absolute wandruwheid enD de diameter van de pijp. De waarden daarvan staan aangegeven 
bij de rechter ordinàat van het diagram. Bij de linker ordinaat staan de waarden van de weerstandsfactor À aan
gegeven en langs de abcis de Reynolds-waarden van de stroming. Zo wordt in het diagram het verband aange
geven tussen de weerstandsfactor en de Reynolds-waarde, resp. de relatieve wandruwheid. 
Rechts van de gestreepte kromme in de figuur lopen de lijnen van de schaar van krommen evenwijdig met de 
x-as. In dit gebied, van volledig turbulente stroming is de weerstandsfactor blijkbaar alleen afhankelijk van de 
relatieve wandruwheid en niet van het Reynolds-getal . 

sproei- max. sproei- min. min. max. min. max. hoogste aantal 
dichtheid oppervlak sproeitijd opbrengst beveiligings- water- afstand waarschijnlijk 

or,pervlak voorraad te openenen 
1/rnin. m2 m2 mm. llmin. m /sprinkler m3 m sprinklers per 

Klasse gebeurtenis 

L 2,25 84 30 225 21 9-11 4,6 4 
......... . ................. ........ . ...... ................... 

NI 5,0 72 60 375 12 55-80 4 6 
... . ... ............. .. ...... .......... I . ........... .... 

NII 5,0 144 60 725-1000 12 105-140 4 12 

NIII 5,0 216 60 1100-1350 12 135-185 4 18 
................ .. .. I •.. .... . . .. .... , .... . ..... .. ......... .................. .. .. .. ... . . .... ....... .. .... .......... . ..............•.. ........ 

NIV 5,0 360 60 1800-2100 12 160-185 4 30 
............ 

H 7,5/30 260/300 90 2300/9650 9 150/1175 3,7 30/45 

Overige algemene ontwerpdetails zijn: .. 

- in elke ruimte hoger dan 0,8 m sprinklers installeren 

-maximale afstand van sprinkler tot plafond: 150 mm voor brandbaar en 300 mm voor onbrandbaar plafond 

- onder sprinkler min. vrije ruimte van 0,5 m (in een enkel geval zijn roosterplafonds onder sprinkl. toegestaan 

-in vorstgevaarlijke ruimten nat systeem tot max. 20 sprinklers (antivries), 

indien groter aantal dan droog systeem toepassen 

- de dakkonstruktie dient berekend te zijn op het dragen van het leidingstelseL 

Tabel20 . . Sproeidichtheid en maximaal sproeioppervlak voor de verschillende klasse-indelingen 

De leidingweerstandsberekening verloopt nu als volgt: 

- Aan de hand van de minimale opbrengst van het max. sproeioppervlak worden vanaf de sprinklers tot de 
pomp de massastromen in de leidingen bepaald. (Tabel 20) 
Met de keuze van een toelaatbare snelheid v (tussen de 6 en de 10 rn!s) en een keuze van genormaliseerde 
leiding vindt men de uiteindelijke watersnelheid en de inwendige diameter D: 

v = <!> 
2 

enD="""'/ __ _! 
0,25 1t D \1 0,25 1t . V 

[6.1] 

waarin <I> = volumestroom (m3/s) 

Daarmee is dan ook de leidingweerstand &>bepaald; voor een leiding met een lengte van l m is deze: 

t 
D 

waarin À = weerstandsfactor (-) 
p = soortelijke massa van water (kg!m3) 

[6.2] 
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Met beide voorgaande formules is af te leiden dat voor iedere leiding geldt: 

<I>Ds2 --, 
M' = const. J 

waarin: 

0,5 
Àpl const. = 

(0,251t)2 
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[6.3] 

[6.4] 

Als we deze constante beschouwen voor een soortelijke weerstand, dus het drukverschil per m lengte (l=l), 
dan blijven over: de soortelijke massa van het stromende medium en de wrijvingsweerstandsfactor À, die af
hankelijk is van de relatieve wandruwheid EID. Zie Moody diagram. Uit deze theoretische afleiding is voor de 
berekeningen empirisch afgeleid de formule van Hazen Williams: 

6,05 x <f>1,85 x 1Q5 
M' = --c"""'"I~.s~s -x-D---;-s --

M' = wrijvingsweerstand perm pijplengte (bar/m) 

<I> waterstroom (dm3/min) 

D = binnendiameter van de leiding (mm) 

C = kwaliteitsconstante van de leiding (-) 

[6.5] 

Met behulp van deze formule zijn tabellen opgesteld voor de leidingen, die toegepast mogen worden. De voor
gaande formule wordt dan vereenvoudigd tot: 

M' = k <j>l,85 [6.6.] 

waarbij k is opgegeven in tabellen. Plaatselijke weerstanden worden herleid tot equivalente leidinglengten. 

De berekening daarvan gaat als volgt: 
uit de literatuur zijn weerstandsfactoren Ç bekend van verschillende bochten, T-stukken en andere plaatselijke 
weerstanden. Het drukverlies, dat ontstaat bij zo'n plaatselijke weerstand, wordt nu gelijk gesteld aan het druk
verlies voor een rechte leiding met gelijke diameter en een uit berekening gevonden equivalente lengte: 

M' = Ç .0,5 p v2 = À leq 0,5 p v2 
D. 

of: 
ç 

leq = ~ D 

waarin: M' = drukverlies over de plaatselijke weerstand (Pa) 

ç = weerstandsfactor van idem (-) 

À = weerstandsfactor van de rechte leiding(-) 

leq = equivalente lengte (m) 

[6.7] 

[6.8] 
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In de bijlage zijn deze handberekeningen opgenomen voor de drukverliezen door wrijvingsverliezen, volgens 
Hazen Williams. Dit is overgenomen uit de "Voorschriften voor automatische Sprinklerinstallaties", van het 
Bureau voor Sprinklerbeveiliging. 
Het leidingtraject van de pomp naar een sprinkler wordt verdeeld in takken en knopen. De takken bestaan uit 
een leidinggedeelte, waarin ook plaatselijke weerstanden kunnen voorkomen. In een tak blijft de massastroom 
constant. Een tak wordt aan instroom- en uitstroomzijde begrensd door een knoop. In knopen veranderende 
massastromen door aftakking, resp. door samenstroming, behalve bij de begin- en eindk.noop. De beginknoop 
is de toevoer (bijv. pomp) van het leidingsysteem, de eindknoop is de afvoer (in dit geval een sprinkler). 
Zie fig. 24. Voor computerprogranuna's krijgen de knopen in het algemeen een codenummer. 

3 TAIIEN 

TA IC 

Figuur 24. Sprinklerleidingnet 
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Het drukverlies door wrijving over een tak wordt voor deze soort installaties (Sprinkler) bepaald met de formu
le van Hazen Williams. 
Voor de lengte van de tak wordt dan genomen: 

waarin: 4 = de fictieve lengte van de tak(m) 

! 1 = de leidinglengte van de tak(m) 

!eq = de equivalente lengte van plaatselijke weerstanden in de tak(m) 

[6.9] 

Het drukverloop in het leidingsysteem wordt verder berekend met behulp van de wet van Bernoulli. Deze 
wordt in de bijlage afgeleid: hier maken we alleen gebruik van de formule. Voor een tak tussen de knooppun
ten 1 en 2 geldt, bij wrijvingloze stroming: 

waarin: (p 1- p2)) + p g (z 1 - z2) = de verandering van de statische druk 

z = de hoogte boven de pomp (m) 

p = soort. massa van water (kgtm3) 

g = versnelling van de zwaartekracht (rnJs2) 

0,5 p (v 1
2 - v22) = de verandering van de dynamische druk 

[6.10] 

Bij stroming met wrijving is deze uitdrukking niet gelijk aan nul, maar aan het drukverlies door de wrijvings
weerstand, óP 1,2 : 

[6.11] 

[6.12] 

Hierbij is verondersteld dat(~- z1) > 0, resp. (v1
2 - vl) > 0.) 

Stel dat er n takken zijn, tussen de pomp en de te berekenen sprinkler. Deze sprinkler heeft dan het codenum
mer n + 1. 
De statische druk Pn+l is voorgeschreven als een minimum waarde. Evenzo de opbrengst aan bluswater en 
daarmee de snelheid v n+ 1 . 

Door van iedere volgende tak p1, Pn .. .. ·Pn te berekenen vindt men tenslotte: 

[6.13] 

en daarmee de druk voor de sprinklerklep. 
Als op deze wijze berekend de ongunstigst gelegen sprinkler voldoende bluswater levert, dan zullen de andere 
sprinklers een hogere opbrengst geven en eventueel gecorrigeerd moeten worden. Men rekent daarom van de 
meest ongunstige sprinkler terug naar de pomp en vindt dan de pompopbrengst en de pompdruk. 
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7. Blusinstallaties met gassen 

Deze installaties bestaan uit een rek met genormaliseerde gasflessen, gevuld met vloeibare C02. Door afslui
ters en gasleidingen zijn ze verbonden met de ruimten waarvoor ze bestemd zijn. De gasflessen zijn met beu
gels in het rek bevestigd en zijn op zich afsluitbaar met een afsluiter op de fles. 
Kooldioxyde (C02) en inerte gassen worden als blusgas gebruikt. Het blussen met behulp van inerte gassen 
wordt als vervanger van Halon gezien. De blusstof Halon is niet vermeld, omdat die evenals CFK's de ozon
laag aantast. Daarom is internationaal in het kader van het protcol van Montreal afgesproken de produktie van 
halonen te beëindigen. In Nederland mogen geen nieuw geproduceerde halonen worden verkocht, doch alleen 
die afkomstig van hergebruik. 

Kooldioxyde CCO~ 
C02 wordt gebruikt als blusmiddel voor ruimten waar het voorkómen van blusschade van essentieel belang 
wordt geacht, zoals machinekamers, grote technische ruimten en grote elektrische schakelruimten, in het alge
meen in ruimten waarin elektrisch niet geleidend blusmiddel nodig is. 
Een nadeel van C02 is, dat het slachtoffers heeft gekost door de werking waarvoor het gebruikt wordt: verdrij
ving van de zuurstof. 
Een voorwaarde voor de toepassing van C02 is dat de betreffende ruimte af te sluiten is van de omgeving, zo
dat het blusmiddel niet kan ontsnappen. Alle personen in de betreffende ruimte aanwezig moeten deze voor het 
blussen al verlaten hebben. Dehalve zijn aan branddetectie en alarmering dwingende voorwaarden verbonden. 
De vast opgestelde (C02)-blusinstallaties moeten voldoen aan de richtlijnen. 
N.F.P.A. (National Fire Proteetion Association) code 12. 
Wat betreft de persoonlijke veiligheid geldt blad P153 van de Arbeidsinspectie. 

Inerte gassen 
Karakteristiek voor inerte gassen als Helium, Neon, Argon, Krypton en Xenon, is dat zij niet chemisch reage
ren. Stikstof en C02 gedragen zich overeenkomstig bij een brand. 

Atmosferische lucht bevat ongeveer 78% Stikstof, 21% Zuurstof, 1% Argon en 0,03% C02 en enkele andere 
gassen. Het doel bij de ontwikkeling van een nieuw blusgas is een gas bestaande uit natuurlijke elementen in 
hun oorspronkelijke vorm. Tot nog toe concentreert men zich op Stikstof, C02 en Argon. 

Bij een zuurstofconcentratie lager dan 15% doven de meeste branden, maar deze situatie is gevaarlijk voor de 
mens. Als zuurstof in een langzamer tempo in het lichaam wordt opgenomen, wordt er minder C02 geprodu
ceerd en de adernhalingsreflexen verminderen. Dit kan onherstelbare beschadiging van het hersenweefsel tot 
gevolg hebben. Ook al zijn Stikstof en inerte gassen niet giftig, ze zijn als blusmiddel net zo gevaarlijk als 
C02. Derhalve gelden dezelfde veiligheidseisen. 

Het draaiboek bij brand ziet er tenslotte zo uit: 

1. tijdige detectie van de brand door goed gekozen sensoren; 

2. duidelijke alarmering (visueel en akoestisch) waarbij, liefst verbaal, de mensen wordt verzocht om de ruim-
te te verlaten. Daarvoor wordt, volgens voorschrift, tenminste 30 s uitgetrokken; 

3. het sluiten van de deuren en eventuele andere openingen; 

4. het toevoeren van het blusgas. 

Het is verstandig dit regelmatig te oefenen. 

.. 
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8. Schuimblusinstallaties 

Hiervan bestaan twee uitvoeringen : 

een centraal systeem met tankop
slag; 

een modulair systeem met plaat
selijke schuimblustoestellen, die 
na detectie van brand centraal te 
bedienen zijn. 
Zie schema 3, figuur 25. 

Ook hierbij geldt de volgorde: 
detectie, alarmering, blussen. 

Door de problemen die er aan het ge
bruik van blusgas kleven, is thans de 
aandacht meer gericht op de moge
lijkheden van het blussen met 
schuim. Dit heeft geleid tot nieuwe 
ontwikkelingen. Al naar gelang het 
doel waarvoor het schuim gebruikt 
moet worden, is een expansie moge
lijk van 5 maal tot zelfs 1000 maal 
het oorspronkelijke vloeistof-volume. 
Een geringe expansie levert 'taaie' 
schuimen, die niet gemakkelijk weg 
te blazen zijn van het oppervlak dat 
ze bedekken. Dit wordt o.a. toegepast 
voor het onderschuimen van startba
nen bij noodlandingen van vliegtui
gen. 
Voor bijvoorbeeld afsluitbare machi
nekamers of technische ruimten is 
daarentegen een grote expansie van 
het schuimen mogelijk. 
De bestanddelen van het tegenwoor
dige schuim zijn niet giftig, volledig 
afbreekbaar en daardoor milieuvrien
delijk. 
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CENTRAAL . 
@~·'---., 

CENTRAAL SYSTEEM HET CILINDEROPSLAG 

MODULAIR SYSTEEM 

c.:J detektor ~ handbediening 

\l'77':'1 meld/ r.::::<1 
~ bescuringscentrale ~ optisch/akoest1sch alarm 

'CJ halon 1301-opslag r:::;;:ï afblaasmond 
.,. leidin~ ~ 

[]CI:f openingsinrichting ~ externe melding 

Figuur 25. Uitvoeringen van schuimblusinstallaties 
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9. Leidraad voor het ontwerp 

Brandblusinstallaties vormen een onderdeel van een brandveilig ontwerp. Het doel is zorgen voor : 

1. veiligheid van personen; 

2. schadebeperking voor belendende en omringende gebouwen; 

3. idem voor het gebouw zelf en de inhoud ervan. 

Het zwaartepunt van de voorschriften van de overheid ligt bij de eerste twee punten, die van de verzekerings
maatschappijen bij 3 eri-1. 
Om in het ontwerp zo goed mogelijk rekening hiermee te kunnen houden, wordt gebruik gemaakt van 'geheu
gensteuntjes' als tabellen, checklists (met of zonder hiërarchie in tijd), vuistregels en beslissingsbomen. Hieron
der staan een aantal van deze hulpmiddelen weergegeven, die gebruikt kunnen worden in projectwerk. De be
slissingsbomen (figuur 26) zijn nogal in zwang, omdat deze goed gebruikt kunnen worden in het overleg met 
de opdrachtgever, de verzekeringsmaatschappijen en de brandweer. 

~ 
formulering doelstellingen door opdrachtgever ten aanzien van o.a.: 

afmetingen, verhouding bebouwd/onbebouwd oppervlak; situering 

; 
opdracht aan architect overheidscontacten voor 

opstelling voorlopige toestemming m.b.t. 
programma van eisen verkrijging grond- bestemmingsplan 

~ 
milieu-eisen e.d. 

schetsontwerp, bepaald door budget en ... i 
~ 

overheidseisen; bepaling materiaalkeuze 

ten aanzien van vloeren, draagconstructie, 
buitenmuren en dak 

".. ________ , 
~ 

I 
I 
I 

definitief ontwerp 
-\ verzekering I I 

definitieve begroting I 

~ 
I 

~ bouwtoez;oht I I 

definitieve bouwaanvraag I 

verwerking overheids- Lr 1 

en verzekeringseisen brandweer 

• I bouwfase I 
~ 

..... ~ oplevering l 
I . 

inspecties 
~ 

inspecties 
brandweer verzekeringen 

~ gebruik ~--

Figuur 26. De rol van verschillende instanties bij de totstandkoming van een project. (Bron E.Cr. Hesp) 
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Volgorde van werken: 

1. Brandklassen 

Bepaal met tabel 16 welke brandklassen voorkomen in het gebouw. Geef aan in welke ruimten, resp. welke 
blusmiddelen in aanmerking komen. Maak een eerste schatting van de gevarenklasse met tabel 19. 

2. Vluchtwegen 

Projecteer de vluchtwegen; eerst verticaal, dan de horizontale vluchtwegen erop aansluiten. Denk aan op
vangportalen bij overgang van horizontaal op verticaal verkeer e.d. Denk aan de veiligheid (vluchtweg) 
buiten het gebouw. 

3. Compartimentering 

Compartimenteer het gebouw in verband met de vluchtwegen. (Is het beter aparte gebouwen te maken?) 
Denk aan brandoverslag, doorgangen en openingen door brandmuren en wanden. Denk aan rookafvoer 
(rookluiken, ventilatoren e.d). 

4. Brandveiligheid van constructies 

Controleer het moment van bezwijken, het brandscheidend vermogen e.d. 

5. Eerste keuze blusinstallatie en alarmering 

Kies in verband met tabel 16 de blusinstallatie en het detectiesysteem per compartiment of per ruimte. Zorg 
voor eenduidigheid. Vermijd complexe voorzieningen. 
Maak een schatting van de plaatsruimte voor de blusinstallaties. Beslis waar de alarmcentrale komt. 

6. Controle 

Toets de eerste vijf beslissingen aan de mening van de betrokken instanties (brandweer, verzekeringsmaat
schappij) en de voorschriften. 
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Brandmelders die onderscheid maken 

Waar rook is, hoeft nog geen brand te zijn 

Tegenover elke echte brandmelding staan in Nederland 

vijftien valsmeldingen. We weten allemaal dat na de 

zoveelste loze waarschuwing, uiteindelijk niemand meer 

reageert op een melding. En dat is bijzonder vervelend 

als er eens echt brand uitbreekt. Bij Siemens hebben ze 

nu brandmeldsystemen ontwikkeld die 'beseffen' dat er 

bij rook niet altijd brand hoeft te zijn. 

Martin de Wildt 

Martin de Wildt is medewerker van PolyTechnisch tijdschrift. 

Van de branddetectiesystemen die 
momenteel in de meeste gebou· 
wen staan of hangen, doet een 
rookmelder precies wat zijn naam 
zegt; melden of er rook aanwezig 
is. Maar waar de rook vandaan 

Er zijn vier basistypen 

komt, heeft hij absloluut geen 
weet. En dus kan een grote hoe
veelheid sigarettenrook en slechte 
ventilatie tot gevolg hebben dat er 
voor de zoveelste keer een valse 
melding klinkt. 

Behalve bij de AlgoRex-syste· 
men van Cerberus. Als deze op de 
goede plaats zijn geïnstalleerd en 
over de juiste programmatuur be
schikken, zullen ze wel melding 
maken van rook maar geen alarm 
geven. Vervolgens kan de beveili
gingsbeambte het probleem op
lossen door voor extra ventilatie te 
zorgen. Is er daadwerkelijk sprake 
van brand, dan zal de melder ook 
aangeven dat er teveel warmte
ontwikkeling is, en vervolgens een 
alarm laten horen. 

Vier meldingen 
Bij de huidige systemen beslist de 
centrale computer aan de hand 
van de binnenkomende gegevens 
van de rookmelders of hij een 
brandmelding moet geven. In te
genstelling tot bij het AlgoRex-sys-

Het jongste assortiment van het door Siemens in 
Nederland vertegenwoordigde bedrijf Cerberus, be
staat uit drie basistypen brandmelders: optoRex 
(rookmelder), thermoRex (thermische melder) en 
polyRex (rookmelder met neuraal netwerk). Laatst
genoemde is het meest geavanceerd. Door vage lo
gica kan de melder zich optimaal instellen op de aan-

wezige situatie en past daarmee in elke omgeving. 
Alle typen hebben een automatische herconfigura
tie. Ze hoeven dus na bijvoorbeeld reparatie of 
schoonmaak. niet opnieuw te worden ingesteld. En 
door de inwendige algoritmen kan de melder tot op 
zekere hoogte zelf bepalen of hij op de juiste positie 
is geplaatst. 

De tflennlsche melder 
ThermontX. 

Meldersokkels met neunle rook· 
melder PolyRex en rookmelder 
Optorex. 

23 a 
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teem, waar alle melders zijn voor
zien van 'een algoritme waarmee ze 
zelf de situatie analyseren en bekij
ken of eM alarm gewenst is. Daar
bij gaan de verschillende melders 
in de omgeving met elkaar in over
leg. Blijkt er in beveiligde ruimte 
iets niet te kloppen, dan zal de mel
der dit doorgeven aan de centrale. 
Deze meldingen kennen vier ni
veaus. Het eerste niveau (0) is de 
stand waarin de melder verkeert 
als alles in orde is. Problemen wor
den met de gevarenniveaus 1 tot 
en met 3 aangegeven, waarbij 1 
slechts een melding betekent van 
een afwijkende situatie, terwijl 3 
aanduidt dat er echt een brand is 
en dat er iemand moet ingrijpen. 

Natuurlijk is in niet elke omge
ving dezelfde rookontwikkeling 
toegestaan . Bij elektronica bijvoor
beeld is elke vorm van rook- of 
warmte-ontwikkeling ongewenst. 
In tegenstelling tot bij een werk
plaats, waar er door bijvoorbeeld 
lassen of het testen van een ver
brandingsmotor een behoorlijke 
hoeveelheid rook kan vrijkomen, 
zonder dat er ook maar de kleinste 
kans op gevaar is. Hiervoor zijn 
dan ook verschillende algoritmen 
ontwikkeld, die voor elke situatie 
de juiste oplossing bieden. Boven
dien zijn de melders instelbaar op 
de aanwezigheid van mensen en 
hebben ze (automatische) scherp
stelling buiten werktijden. Vaak 
vinden de melders ook eventuele 
storingen in het systeem en geven 
die door aan de centrale. 

Bij de melders hoort natuurlijk 
ook een centrale. Dit is de Algo
Control, die de aangeleverde ge
gevens bijhoudt en de in- en ex
terne communicatie met bijvoor
beeld de brandweer verzorgt. Aan 
deze centrale hangt een beeld
scherm, dat eenvoudig is te bedie
nen en in de kleuren (groen, geel 
en rood) een snelle diagnose van 
het gevaar geeft. • 
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1. Rioleringssystemen 

Inleiding 

Het stelsel voor het afvoeren van huishoudelijk afvalwater en hemelwater in Nederland heeft de volgende structuur. 

Gemengd 

rioolstelsel 

I 
Gebouw- of perceel

aansluiting 

+ 
Straat- en trottoir-

kolkaansluitleidingen 

l 

Gescheiden 

rioolstelsel 

Gebouw/perceel- Gebouw/perceel

aansluiting aansluiting voor 

voor vuilwater hemelwater 

+ 
Straat- en trottoir

kolkaansluitingen 

+ 
Straa~ool~------------------__j ..__ overloop-/hemelwaterriool 

t 
Hoofd(diep)riool met verbeterd gescheiden 

rioolstelsel rioolgemalen 
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Bij het gemengd stelsel worden afvalwater en hemelwater tezamen op het straatriool geloosd. Bij het verbeterd 

gescheiden stelsel gebeurt dit alleen bij een overaanbod aan hemelwater. Rioleringssystemen zijn in het belang 

van de volksgezondheid. Elke eigenaar van een woning of gebouw is daarom verplicht zijn pand aan te laten 

sluiten op het openbare rioleringssysteem. 

In dit systeem wordt het afvalwater zonder overlast afgevoerd. Het ontwerp is erop gericht het afvalwater 

gelijkmatig af te voeren zonder dat stank van rioollucht of terugstroming van verontreinigd water optreedt. 

De leidingen zijn daarom slechts gedeeltelijk gevuld en staan via ontspannings- of beluchtingsleidingen in 

open verbinding met de buitenlucht. . 

Niet alle stoffen mogen worden geloosd. Voor het weren van bepaalde verontreinigingen worden, indien van 

toepassing, afscheiders bij of in een gebouw geplaatst zoals olie- en benzine-afscheider, zetmeel- en bezinkselaf

scheider, vetvangput Deze worden periodiek gereinigd, zodat de afvalstoffen separaat verwijderd kunnen worden. 

2. Binnenriolering 

Figuur 1 geeft de opbouw van een binnenriolering met de benamingen van de belangrijkste leidingelementen 

volgens NEN 3213; vanaf het sanitaire toestel, namelijk : 

de aansluitleiding : de afvoerleiding van één lozingstoestel 

de verzamelleiding : de verbinding van een aansluitleiding met de stand- of grondleiding 

de standleiding met ontspanningsleiding : de verticale afvoer- c.q. beluchtingsleiding 

de grondleiding : de leiding onder begane grond die aansluit op de buitenriolering 

de huisaans1uit- of terreinleiding 

de hemelwaterafvoerleiding 
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Figuur 1 Binnenriolering 
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In een rioleringssysteem is het stromingsbeeld steeds wisselend; een gelijkblijvende of evenwichtsstraming 

komt niet voor. 

Het vuilwateraanbod varieert naar plaats en in de tijd. Dit betekent een complicatie ten opzichte van andere 

hydraulische netten zoals bijvoorbeeld voor circulerend water bij ruimteverwarming e.d. 

De stromingssnelheid, het debiet, de stromingsweerstand en de verblijftijd van het afvalwater in een rioleringssys

teem kermen grote fluctuaties. Door het discrete karakter van een lozing treden er in het leidingsysteem afvoergolven 

op. 

Voor de berekening van de leiding- en systeemcapaciteit en leidingdimensies bedient men zich nu, in afwijking 

van de realiteit, van enige eenvoudige benaderingen op grond waarvan een veilig systeemontwerp is gegarandeerd 

Men gaat uit van : 

een permanente eenparige stroming (constante snelheid) in liggende leidingen; 

het maximum debiet voor een lozingstoestel; 

een vullingsgraad van de leiding van niet meer dan 70% bij het maximale aanbod van afvalwater gekoppeld 

aan het gekozen afschot. Met andere woorden het verval (de zwaartekracht) levert de energie voor het 

overwinnen van de wrijvingsweerstand in de leiding. 

Een vullingsgraad van maximaal 70% betekent dat er altijd lucht boven het waterniveau aanwezig is. Dit voorkomt 

over- en onderdruk in het systeem. 

Onderdruk leidt tot het leegzuigen van stankafsluiters (sifons) bij de lozingstoestellen; overdruk veroorzaakt 

terugstroming en overlopen van toestellen. 

Over- en onderdruk veroorzaken bovendien geluid t.g.v. luchtbellen die zich door de vloeistof verplaatsen. 

Plaatselijk, bijvoorbeeld vóór een bocht, kan de vullingsgraad toenemen (85% is toegelaten) door opstuwing 

van het afvalwater als gevolg van de extra weerstand die de bocht biedt. 

2.1 Liggende leidingen 

Tot de liggende leidingen behoren de aansluitleiding, de verzamelleiding, de grond- en terreinleiding. 

Nederland is een vlak land met amper hoogteverschillen zodat ook terreinleidingen met een beperkt afschot 

gelegd kunnen worden. Dit betekent dat het watertransport en de ontspanning (be- en ontluchting) in dezelfde 

leiding kunnen plaatsvinden. 

Om te grote drukvariaties en als gevolg daarvan hydraulische afsluiting in liggende leidingen te voorkomen, 

hanteert men de volgende praktische uitgangspunten : 

vermijd bochten; leg leidingen zoveel mogelijk in rechte lijn; 

houd leidingen zo kort mogelijk; 

voer bochten uit met 45°-bochtstukken, vermijd 90°-bochten; 

voer aansluitingen op standleidingen haaks uit. Indien toch een 45°-aansluiting wordt toegepast, dient 

vóór het aansluitpunt op de standleiding een aparte ontspanningsaansluiting te worden gerealiseerd; 

een haakse bovenaansluiting van een aansluitleiding op een verzamelleiding is af te raden. Dit is alleen 

acceptabel bij een aansluiting met een afvoercapaciteit kleiner dan 1 1/s op een zware (2, 100 mm) 

verzamelleiding. Te verkiezen is echter een zij-invoer onder een hoek van 30° tot 45°. Bij een horizontale 

zij-aansluiting dient, ter vermijding van het risico van verontreiniging van de aansluitleiding via de 

verzamelleiding, de aansluiting boven de waterlijn van de verzamelleiding -dus excentrisch- plaats te 

vinden. De bovenkanten van de beide leidingen liggen daarbij op gelijke hoogte; 
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de ontmoeting van twee verzamelleidingen in principe alleen uitvoeren onder 45° (stromend) in gelijke 

leidingdiameters. Bij ongelijke diameters laat men de leiding met de kleinste diameter naar het ontmoetings

punt toe verlopen naar de diameter van de grootste; 

de aansluiting van een verzamelleiding op een grondleiding is bij voorkeur uit te voeren als een schuine 

zij-aansluiting onder 45°; 

bij uitgebreide afvoerleidingnetten zijn vaak vereffeningsleidingen nodig tussen ontspanningsleidingen 

onderling om luchtdrukverschillen, als gevolg van te weinig luchttransport, op te heffen. 

clos e>t 

c 
ve>r Z ClMe>lle>idln ve>rZClMe>lle>idln -,. 

V E> rZCl ME>ll e>idln 

Figuur 2 Aansluitvolgorde in verband met de lozingskarakteristieken van sanitaire toestellen 
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Voor het aansluiten van toestellen hanteert men eveneens een aantal voorwaarden : 

vanwege de kortstondige grote lozing die een watercloset veroorzaakt is dit toestel bepalend voor de 

uitvoering van de aansluiting. De leidinglengte tussen de aansluiting van een closet en het volgende 

lozingspunt benedenstrooms dient minimaal 1 meter te bedragen. Indien hiervan wordt afgeweken moet 

tussen de beide aansluitpunten een ontspanningsaansluiting worden gemaakt. Bovenstrooms van de 

toiletaansluiting maakt men geen andere aansluitingen, tenzij voor een ander toilet of indien er onderweg 

een ontspanningspunt wordt geplaatst. Deze overwegingen gelden ook ten aanzien van de aansluiting 

van een wasautomaat; 

de afstand tussen twee aansluitpunten dient altijd groter te zijn dan vijf maal de diameter van de 

verzamelleiding in verband met de mogelijkheid tot het instellen van een gelijkmatige stroming; 

de lengte van een liggende leiding tussen het laatste lozingspunt en de aansluiting op de standleiding 

dient te worden beperkt tot maximaal : 

* 12 m bij een afschot van 20 mm/m 

* 
* 

8 m bij een afschot van 10 mm/m 

5 m bij een afschot van 5 mm/m 

de som van de richtingsverandering in een liggende leiding dient altijd beneden de 135° te blijven; dus 

nooit meer dan drie bochten van elk 45° direct na elkaar toepassen. 

2.2 Standleidingen 

Afvalwater van boven de begane grond gelegen verdiepingen wordt via verticale standleidingen geloosd op 

de grondleiding of de buitenriolering. 

Een standleiding wordt altijd doorgetrokken tot boven het dak om zo een verbinding met de buitenlucht tot 

stand te brengen. Het deel boven de hoogste aansluiting tot aan het dak, bestemd voor be- en ontluchting, 

heet ontspanningsleiding. In een standleiding beïnvloeden water- en luchtstromen elkaar duidelijk. Bij een 

beperkte belasting stroomt het afvalwater langs de leidingwand naar beneden, terwijl in het hart van de stroom 

een luchtkern wordt meegenomen. Afhankelijk van het lozingsdebiet kan plaatselijk -iets voorbij de instroomopening 

van de aansluitleiding- de luchtstroom volledig worden afgesloten. 

Dit leidt tot drukverschillen in het systeem, die zodanig kunnen oplopen dat de hydraulische afsluiting weer 

wordt doorbroken, waarmee het drukverschil te niet wordt gedaan. 

Dit verschijnsel kan een pulserend karakter vertonen. Om te voorkomen dat het waterslot in een stankafsluiter 

(sifon) wordt leeggezogen mag het maximale drukverschil niet groter dan 300 Pa bedragen. Op deze waarde 

wordt de diameter van een standleiding afgestemd. 

Maatgevend daarbij is het maximale debiet aan de voet van de standleiding. 

Met NEN 3215 berekent men de leidingdiameter als volgt: 

q = 400 D2 

met 

q = vloeistofdebiet [1/s] 

D = leidingdiameter [m] 

of 

D = 5<Nq [rnm] 
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Evenals bij liggende leidingen dienen bij standleidingen een aantal voorzorgen getroffen te worden ter vermijding 

van ongewenste drukverschillen en hydraulische afsluitingen : 

de aansluiting van een liggende leiding op een standleiding bij voorkeur haaks uit te voeren om afsluiting 

in de liggende leiding te voorkomen; 

als de verticale afstand (het hoogteverschil) tussen twee aansluitingen op een standleiding minder dan 

0,5 m bedraagt, dan dienen deze leidingen onder een hoek van < 90° ten opzichte van elkaar op de 

standleiding te worden aangesloten om instrorning in tegenover elkaar gelegen leidingen te voorkomen; 

een standleiding dient .over de gehele lengte een doorgaande verticale positie te behouden. 

"Verslepen" naar een andere positie via een liggend deel is niet toegestaan. Indien noodzakelijk, bijvoorbeeld 

bij terraswoningen, is een beperkt verslepen met een leidingstuk van maximaal 1,5 lengte en onder een 

hoek van 45° toegestaan. 

Biedt deze constructie geen oplossing dan dienen de verticale delen van de standleiding via zg. vereveningslei

dingen afzonderlijk te worden belucht (figuur 5). 

bij schuine' o.o.n
sluiting 

87.5• _ 9o· ontspan-
ningsleiding 
noodzo.l<eliLj·l< 

~ luggende leiding 

sto.ndleidin standleiding 

Figuur 3 Aansluiting van liggende leiding op 

standleiding 
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Figuur 5 Principe van een systeem met 
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aansluiting van een standleiding op een liggende leiding uit te voeren met twee bochtstukken van 45° 

bij voorkeur gescheiden door een recht tussenstuk van minstens 250 mm lang; 

voor of na de overgang van een standleiding naar een liggende leiding dient een aansluitingsvrije zone 

van tenminste l m bij een valhoogte tot 10 men minstens 2 m bij een valhoogte groter dan 10 min 

acht te worden genomen. 

2.3 Ontspanningsleidingen 

Ontspanningsleidingen zorgen voor de toe- en afvoer van lucht in het rioleringssysteem teneinde ongewenste 

drukverschillen in dit systeem te voorkomen. 

In Nederland gebruikt men hoofdzakelijk het primaire ontspanningssysteem, waarbij de standleiding boven 

het hoogste aansluitpunt als ontspanningsleiding tot boven het dak wordt doorgezet. 

Indien plaatselijke omstandigheden tot afwijkingen van hiervoor vermelde aansluitvoorwaarden dwingen, moeten 

extra secundaire ontspanningsleidingen worden voorzien. Dit zijn leidingen die afzonderlijke delen van het 

afvoersysteem cllrect met de centrale ontspanningsleiding boven de standleiding verbinden. 

ffi 
dClkdoorvoer 

ontspanningsleiding 

aansluitleiding 

standleidln 

Figuur 6 Principe van een primair 

ontspanningssysteem 

standleldin 

ffi 
dakdoorvoer 

) 
I l ontspanningsleiding 

r"""T---, 

I 
I aansluitleid ing 
I 
I 

I 
I 
I 

1 ontspanningsleiding 

I 

Figuur 7 Principe van een secundair 

ontspanningssysteem 

De diameter van een ontspanningsleiding kan op grond van bet vereiste functioneren worden berekend. In 

de praktijk vermijdt men deze berekeningen met de volgende uitgangspunten : 

kies de diameter van de ontspanningsleiding gelijk aan die van de standleiding, bepaald voor het maximale 

debiet aan de voet van deze leiding; 

een reductie van de hiervoor genoemde diameter met 20% is toegestaan indien : 

a) de lengte van de standleiding maximaal 20 m bedraagt; 

b) de lengte van de ontspanningsleiding maximaal 10 m bedraagt; 

c) in de ontspanningsleiding niet meer dan vier bochten van 90° of zes van 45° aanwezig zijn. 
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Voor het plaatsen van ontspanningsleidingen gelden de volgende voorwaarden : 

de uitmonding in de buitenlucht moet minstens 8 m van de dichtstbijzijnde betreedbare buitenruimte 

(terras) verwijderd zijn en tenminste 0,3 mboven het dak uitsteken; 

uitmondingen in een gevel zijn niet toegestaan; 

uitmondingen moeten minstens 1 m boven beneden gelegen deuren, ramen of gevelroosteropeningen 

blijven; 

de aansluiting van een secundaire ontspanningsleiding op een liggende afvoerleiding plaatst men 

benedenstrooms .van een lozingstoestel, altijd boven op de liggende leiding. 

de aansluiting van een secundaire ontspanningsleiding op een stand- of primaire ontspanningsleiding 

dient altijd gemaakt te worden boven het niveau van de lozingsteestellen die zijn aangesloten op de verzamel

of afvoerleiding waarmee de secundaire ontspanningsleiding in verbinding staat; 

aansluitingen op een standleiding zijn uit te voeren onder 45° benedenwaarts gericht. 
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2.4 Materialen en handelsmaten 

Materialen, handelsmaten en inwendige diameter van toepassing voor afvalwaterleidingen zijn onderstaand 

opgenomen. 

Ontwerp Handelsmaten (inwendige diameter) mm 

binnen-

diameter PVC PE Gietijzer Verzinkt ABS pp 

NEN 7045n046 NEN 7008nO 18-S 16 (SML) staal BRL 
NEN 7062 NEN 7041 NEN 7012n038 K-449/02-$16 

34 40 (39,2) 

44 50 (43,6) 50 (44,0) 50 (51,0) 50 (50,2) 50 (46,4) 50 (44,0) 

50 75 (68,6) 63 (57,0) 50 (51,0) 50 (50,2) 75 (71,4) 75 (69,0) 

57 75 (68,6) 63 (57,0) 70 (71,0) 70 (69,8) 75 (71,4) 75 (69,0) 

69 75 (68,6) 75 (69,0) 70 (71,0) 70 (69,8) 75(71,4) 75 (69,0) 

84 90 (83,6) 90 (84,0) 100 (103,0) 100 (98,0) 90 (86,2) 90 (84,0) 

100 110 (103,6) 110 (103,2) 100 (103,0) 100 (98,0) 110 (105,6) 110 (103,2) 

117 125 (118,6) 125 (117,2) 125 (127,0) 125 (128,0) 125 (120,0) 125 (117,2) 

150 160 (152) 160 (150,2) 150 (152,0) 150 (154,0) 160 (153,6) 160 (150,2) 

190 200 (190.2) 200 (187,6) 200 (200,0) 200 (212,6) -

Benamingen en kleuren 

Afkorting Naam Kleur 

PVC pol yv in ylchl oride grijs 

pp polypropyleen copolymeer zwart/wit/grijs 

PE polyetheen zwart 

ABS acrilonitril-butadieen-styreen grijs 

2.5 Dimensionering van afvoerleidingen 

Het ontwerp van een binnenrioleringssysteem wordt meestal uitgewerkt in een aantal enkellijnige schema's. 

In deze schema's wordt het beloop van de liggende leidingen per bouwlaag (plattegronden) vastgelegd. 

De opstanden van stand-, ontspannings- en vereveningsleidingen worden apart weergegeven. 

In deze schema's worden de verschillende leidingstukken gecodeerd en genummerd, aansluitpunten van 

afvoertoestellen, kritische leidinglengten en afschot aangegeven. 

De schema's kunnen ruimtelijk of in het platte vlak worden getekend. In het laatste geval dienen de onderlinge 

verbindingen tussen liggende leidingen en standleidingen duidelijk te worden aangegeven. 
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Aan de hand van deze schema's kan vervolgens een dimensioneringsstaat worden opgesteld, waarin per leidingdeel 

achtereenvolgens : 

de code; 

bet leidingtype; 

de belasting; 

het afschot; 

invloedsfactoren als bijvoorbeeld richtingsveranderingen door bochtstukken; 

de berekende leidingdiameter resp. gecorrigeerde diameter; 

de bijbehorende handelsmaat; 

worden vermeld. 

Bij het maken van het ontwerp worden de verschillende uitgangspunten die in het voorafgaande zijn vermeld 

in acht genomen. Vervolgens kunnen de diameters in de verschillende leidingtrajecten worden berekend, waarbij 

in de afvoerrichting de leidingdiameter nooit mag afnemen. 

Aansluitleidingen worden bemeten aan de hand van de belasting- de basisvolumestroom-van bet betreffende 

lozingstoestel (sanitair object). 

Deze belasting varieert van 0 Us voor een lekwaterafvoer via 0,5 Us voor een wastafel tot 2 Us voor een closetpot 

en 3 Us voor een kookketel. De daarbij behorende basiswaarden voor de leidingdiameters verlopen van minimaal 

50 mm tot 110 mm in geval van kunststof en 40 mm tot 125 mm voor verzinkt staal en gietijzer. Voor het 

e.e.a. zie tabel op de volgende pagina. 
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Tabel 1 Ontwerp-buitendiameter D en maximaal lozingsdebiet q1 bij 70% gevulde afvoerleidingen 

Berekend met een maximale gelijktijdigheidsfactor : Stand-
leiding 

voor de woningbouw f = 0,5 voor de utiliteitsbouw f = 0,7 

'L afschot afschot afschot afschot afschot afschot afschot afschot <20m 
lUs] van 1:50 van 1:75 van 1:100 van 1:150 van 1:50 van 1:75 van 1:100 van 1:150 

tlm 1:75 tlmi : IOO tlm I:ISO tlm 1:200 tlm 1:75 tlm 1:100 tlm I:ISO tlm 1:200 

0,5 44 44 50 

075 44 

I 50 50 57 44 

15 

2 

25 50 57 57 

3 69 50 

35 

4 57 

5 69 57 

6 69 

7 

8 84 

9 

10 69 69 

12 

14 84 84 

16 

18 100 

20 84 

25 

30 84 

35 

40 100 

45 100 

50 117 100 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 100 117 

90 117 117 

95 

100 

IJO 

120 

130 

140 ISO 

150 

160 

170 117 ISO 

180 

190 ISO 

200 150 

250 

300 

350 

400 ISO 190 

4SO 190 190 

500 
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Verzamelleidingen worden bemeten aan de hand van het totaal van de basisvolumestromen van daarop aangesloten 
objecten, waarbij tevens een reductie voor gelijktijdigheid wordt toegepast, afhankelijk van het soort gebouw. 
Deze reductiefactor (f) bedraagt voor : 

Woongebouwen 0,5 
scholen, kantoren, hotels, restaurant, ziekenhuizen 0,7 
laboratoria 1,2 
bedri jfskeukens 1 ,4 

In formule : 

met: 
= 
= 

1000 

800 

800 

400 

300 

200 

100 

80 

40 

30 

c 
~ 20 
0 ... 
v 
en .. 
~ 10 ... 
0 
> en .... 
" <I .a 

5 
en 

c .... 

8 

8 

4 

3 

2 

I 

echter altijd groter dan de grootste g, 

het lozingsdebiet voor de berekening van de leidingdiameter 
het lozingsdebiet - de basis volumestroom- van het individuele toestel 

I I I 
I I /V 
Ij 17 

I I I ,J 

I I IJ 
V I (( I I 

I i/ I I 
.,'? I V V . " ' ll 1/ l' .... 

J ll I 7 
I 1/ jll 

I I i/ V , ll I 
J I V 

I Vj 
I/ 

IJ q,=f vrq, 

I 

3 6 8 10 20 30 40 80 80 100 

max. lozingsde biet qJ in 1/s 

Figuur 8 Lozingsdebiet q1 afhankelijk van het totaal van de basisvolumestroom q, voor verschillende waarden 
aan de gelijktijdigheidsfactor f 



-13-

Tabel 2 Ontwerp-binnendiameter aansluitleidingen en basisafvoer van lozingstoestellen 

lozingsteestel 

mondspoelbak 
drinkfontein 
lekwaterafvoer/condensatorwater
afvoer 
overstorttrechter 

handwasbak 
wastafel 
douche-inrichting zonder 
opstanden 
bidet 

wasautomaat 
vaatwasmachine (huish. gebruik) 
urinoir 
vloerput, aansluitmiddellijn 40 mm 
voetenwasbak 
keukengootsteenbak (enkel en dubbel) 
uitstortgootsteen 

badkuip 
douche-inrichting met opstanden 
spoelbak met inhoud groter dan 30 I 
vloerput, aansluitmiddellijn 50 nun 

vloerput, aansluitmiddellijn 70 nun 

watercloset 
vloerput, aansluitmiddellijn 100 mm 

afzuigcloset 

basiswaarden 
binnenmiddellijn 
aansluitleiding 
[mm] 

----, 
f- 34 

I 
I 

_j 

----, 
f- 44 

I 
I 

_j 

----, 
f- 57 

I 
I 
I 
I 

_j 

----, 
f- 57 

I 
_j 

69 

-----,--- 100 
_j 

100 

De leidingdiameter (D) berekent men nu met : 

met 

p = correctiefactor i.v.m. extra weerstand van bochten 

basisafvoer q1 

[lis] 

----, 
f- o 
I 
I 

_j 

----, 
f-
1 

I 
_j 

----, 
f-
1 

I 
I 
I 

_j 

0,5 

0,75 

----, 
f--- 1 
I 

_j 

1,5 

-----,--- 2 
_j 

2 , 5 

c = de coëfficiënt van Chézy [m11/s], met C = 18 log (3D/k), waarbij k - de wandruwheidsfactor - gelijk 
is aan 0,001 m 

D = 
= 

de inwendige leidingdiameter [m] 
het leidingafschot [mlm] 
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De factor p wordt bepaald door het totaal van de richtingsverandering en het afschot. 
p is gelijk aan 1 als de afvoerleiding bovenstrooms wordt belucht of als de totale richtingsverandering bij een 
bepaald afschot beneden de in onderstaande tabel gegeven waarden blijft. In alle andere gevallen wordt p gelijk 
aan 0,85 gesteld. 

Tabel 3 Richtingsverandering en bijbehorend leidingafschot 

Leidingafschot [rnrn/m] totale richtingsverandering 
.. 

13,1 - 20 (l :75 - 1 :50) 22° 30' 

10 - 13 (1:100- 1:75) 45° 

7,1 - 9,9 (1:140- 1:100) 67° 30' 

5,6- 7 (1 :180- 1:140) 90° 

4 - 5,5 (1:250- 1:180) 112° 30' 

3,9 1:250 135° 

Het leidingafschot dient bij voorkeur tussen 1:200 (5 mrn/m) en 1:50 (20 rnrn/m) te blijven. 
De ontwerpbinnendiameter, afhankelijk van het lozingsdebiet qw en het afschot is voor f = 0,5 (woongebouwen) 
en f = 0,7 (utiliteitsgebouwen) in onderstaande tabellen bepaald met een p-factor gelijk aan 1. 
Voor het geval dat p = 0,85 dient men de berekende waarde van q1 te vermenigvuldigen met 1,4 en met deze 
nieuwe waarde van 'IJ de bijbehorende leidingbinnendiameter te bepalen. 

De diameter van een standleiding wordt bepaald door het lozingsdebiet aan de voet van deze leiding, uitgaande 
van een maximum negatief drukverschil van 300 Pa. 

In formule : 

400 D2 [Vs] 

In bovenstaande tabel kan aan de hand van q1 de bijbehorende ontwerpdiameter van een .standleiding worden 
afgelezen. 
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De handelsmaat volgt direct uit onderstaande tabel. 

Tabel 4 Leidingbinnendiameter en lozingsdebiet q1 [Vs) voor standleidingen 

Handelsmaat Materiaal 
[rnm] 

PVC PE pp ABS Verzin kt staal Mofloos giet-
ijzer 

40 0,61 

50 0,76 0,77 0,77 0,86 1,00 1,04 

63 1,29 

70 1,90 2,03 1,94 2,01 

75 1,88 1,90 

90 2,79 2,82 2,89 2,97 

100 3,84 4,24 

110 4,29 4,26 4,26 4,46 

125 5,62 5,49 5,49 5,76 6,59 6,45 

150 9,48 9,24 

160 9,24 9,02 9,02 9,43 

200 14,47 14,07 18,07 16,00 

Grondleidingen worden op dezelfde wijze bemeten als verzamelleidingen. 



-16-

3. Hemelwaterafvoer 

3.1 Algemeen 

Regenwater dat valt op daken, terrassen, balkons e.d. wordt verzameld via goten, uitlopen en afvoerpunten 
en vervolgens via hemelwaterafvoerleidingen geloosd. 
Op hemelwaterafvoerleidingen mogen geen andere lozingstoestellen worden aangesloten. De afvoerleidingen 
kunnen vanaf een verzamelpunt binnen het gebouw blijven danwel als gevelriolering worden aangesloten op 
een terreinleiding. 
Bij een gemengd rioolstelsel worden hemelwater en huishoudelijk afvalwater op dezelfde grondleiding aangesloten. 
Voor de aansluiting van de hemelwaterleiding op de terreinleiding dient dan echter een overstortput van voldoende 
capaciteit te worden geïnstalleerd om overbelasting van de terreinleiding in geval van een stortbui of bij 
verstoppingen te voorkomen. 
Indien hemelwater wordt afgevoerd op een vuilwaterriolering moet of aan de voet van de hemelwaterafvoerleiding 
danwel bij de individuele afvoerpunten een stankafsluiter worden geïnstalleerd. De waterslothoogte hiervan 
moet minstens I 00 mm bedragen. 
Hemelwaterafvoersystemen gedragen zich anders dan vuilwaterafvoersystemen. 
De belasting van deze laatste bestaat uit frequente maar kortstondige lozingen die op willekeurige plaatsen 
in het systeem kunnen optreden. 
Een hemelwaterafvoersysteem wordt op alle lozingspunten gelijktijdig en aaneengesloten belast. Dit betekent 
dat de leidingen vanuit een gedeeltelijk gevulde begintoestand later geheel gevuld kunnen raken. Door de 
drukverschillen die dan in verticale en horizontale leidingtrajecten ontstaan treden pulsaties op, waardoor wisselingen 
in de vullingsgraad gaan optreden. Dit is van invloed op de capaciteit van het systeem; vooral in de grote gebouwen 
waar vaak meerdere afvoerpunten op een horizontale verzamelleiding worden aangesloten alvorens deze overgaat 
in een verticale standleiding. Een geheel gevulde leiding heeft als gevolg van de druk van de waterkolom een 
grotere capaciteit dan een gedeeltelijk gevulde leiding. 
Men maakt van dit gegeven bewust gebruik bij het zogenaamd UV-systeem (Umpi Virtaus). Dit uit Finland 
afkomstige systeem wordt ontworpen als drukleidingsysteem; dus geheel gevuld. 
Men gebruikt hierbij speciale dakafvoeren, die het instromen van lucht tezamen met het hemelwater verhinderen. 
Met de beschikbare drukhoogte voor de afvoer van het water kunnen voor een bepaalde capaciteit de leidingdiame
ters geringer zijn dan bij het klassieke systeem. De werking van het UV-systeem is pas gegarandeerd bij een 
bepaald minimum wateraanbod. Daarom wordt afgeraden dit systeem toe te passen bij daken met een kleiner 
oppervlak dan I 00 m2• 

Liggende hemelwaterafvoerleidingen zullen in het algemeen al snel geheel gevuld raken. Om te voorkomen 
dat de verticale aansluitleidingen op de waterinlooppunten geheel vol water zouden komen te staan, moet de 
instroomopening minstens 100 mm boven de maximale drukhoogte in de aansluitleiding liggen. 

3.2 Neerslaghoeveelheden 

Neerslaghoeveelheden kunnen sterk verschillen, afhankelijk van plaats en tijdstip. Bij het ontwerp van 
hemelwaterafvoersystemen moet men echter uitgaan van een bepaalde maximale belasting, waardoor variaties 
in de belasting niet meer relevant zijn. 
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Toch zou het overdreven kostbaar worden wanneer systemen zouden worden uitgelegd op extreme neerslaghoeveel
heden die uiterst zelden kunnen voorkomen. Op grond van deze overwegingen worden ontwerpen gemaakt 
met onderstaande uitgangspunten, waarbij de mogelijkheid van overbelasting van het systeem statistisch gezien 
één maal per vijf jaren aanwezig is. 

Tabel 5 Regenintensiteiten 

Daktype Maximale regenintensiteit 

niet platte daken 300 1/s.ha 

platte daken 225 1/s.ha 

platte daken met grindballast 180 1/s.ha 

grote parkeerdaken 150 1/s.ha 

Bij het bepalen van de hoeveelheid neerslag op een dakvlak gaat men meestal uit van de horizontale projectie 
daarvan. Bij een dak dat is samengesteld uit meerdere hellende, horizontale vlakken en verticale geveldelen, 
is het oppervlak dat regenwater onderschept echter groter. 
Dit effect conigeert men door het invoeren van een effectieve dakhelling en effectieve breedte, waarmee vervolgens 
het aan te houden effectieve dakoppervlak wordt bepaald. 
Voor schuine daken wordt een projectiefactor ingevoerd ter bepaling van het equivalente dakoppervlak. Deze 
factor bedraagt : 

Tabel 6 Dakhellingen en bijbehorende projectiefactoren 

Dakhelling a Projectiefactor 

a~45° 1 

45 <a~ 60° 0,8 

60° <a~ 85° 0,6 

a> 60° 0,3 

gevel 0,27 

3.3 Dimensionering van hemelwaterafvoerleidingen 

Op gelijke wijze als bij binnenrioleringssystemen wordt voor hemelwaterafvoersystemen eerst een schematisch 
leidingplan ontwikkeld, rekening houdend met eerdergenoemde uitgangspunten en voorschriften; bijvoorbeeld 
NEN 3213 en 3214. In het dakplan worden de afvoerpunten aangegeven met bijbehorende m2 dakoppervlak, 
waarbij ook de invloed van belendende hoger gelegen dak en gevels wordt verdisconteerd. 
Daken met een oppervlak groter dan 100m2 hebben minimaal twee afvoerpunten, terwijl voor zeer grote daken 
het oppervlak per afvoerpunt maximaal 250 m2 mag bedragen. Indien risico van verstopping bestaat, dienen 
tevens noodoverstoeten te worden voorzien. De afmetingen (breedte b en hoogte h) worden berekend uit de 
afvoercapaciteit Q. 

Q = 1,7 b.h213 
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Het hemelwateraanbod wordt bepaald als het produkt van de regenintensiteit (tabel blz. 17) in Us.m2, het 
dakoppervlak en de projectiefactor. 
Indien bij een hellend dak dakgoten worden toegepast, gelden de volgende beperkingen : 

Tabel 7 Gootlengten en bijbehorende afmetingen van het afvoerpunt 

Diameter dakafvoerpunt Maximale gootlengte 

55- 80 mm 10 m 

80- 125 mm 20m 

> 125 mm 40m 

De diameter van de standleiding kan worden bepaald met tabel 8 waarin : 
h = hoogte van de dakgoot [mm] 
r = instroomfactor 

r = 1 tenzij : 
- een conisch instroompunt wordt toegepast (r = 1,2) 
-geen opstaande randen direct bij het instroompunt aanwezig zijn (r = 1,2) 
-een combinatie van beide voorgaande situaties zich voordoet (r = 1,4) 
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Tabel 8 Maximum dakoppervlak [m2] met bijbehorende gevetstandleidingdiameters 

I 11 Diameter van de standleiding 
h~D 0,65D 5 h.:s,D 

aan te sluiten dakvlak (m2) aan te sluiten dakvlak (rn') Hellend dak plat dak plat dak 

5.:s,a.:s,45 I 45.:s,a.:s,60 
zonder met 

r =I r = 1,2 r = 1,4 r =I r = 1,2 r = 1,4 6Q.:s.a SXJ grind grind 

10 12 14 5 6 7 

20 24 28 10 12 14 

30 36 42 15 18 21 57 

40 48 56 20 24 28 57 57 

50 60 70 25 30 35 57 57 

60 72 84 30 36 42 

70 84 98 35 42 49 l 
80 96 112 40 48 56 

90 108 126 45 54 63 69 

100 120 140 50 60 70 69 

120 144 168 60 72 84 69 

140 1268 196 70 84 98 l 69 69 

160 192 224 80 96 112 77 77 

180 216 252 90 108 126 I 77 

200 240 280 100 120 140 100 77 

300 360 420 150 180 210 l 100 77 100 100 

400 480 560 200 240 280 117 117 100 117 

500 600 700 250 300 350 I 117 117 

600 720 840 300 360 420 150 150 150 

De keuze van kolom I ofll is afhankelijk van de hoogte h van de dakgoot t.o.v. diameter D van de standleiding. 
Verder geldt : 

kies voor een vlak dak altijd kolom II: 0,65D.:s_h.:s_D 
voor standleiding na een liggende leiding geldt altijd kolom 1: h>D. 
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Voor hemelwaterafvoerleidingen van platte daken kan de navolgende tabel worden gebruikt : 

Tabel 9 Maximum dakoppervlak [m2] en diameter van standleidingen voor platte daken 

Standleiding na een Standleiding van een diameter van de standleiding 
liggende leiding afvoerpunt van een vlak dak 

dakvlak m1 dakvlak m1 dakvlak m1 plat dak zonder grind plat dak met grind 

recht afvoerpunt conisch afvoerpunt 

14 10 12 

28 20 24 

42 30 36 

56 40 48 57 

70 50 60 57 

84 60 72 

98 70 84 

112 80 96 

126 90 108 

140 100 120 

168 120 144 69 

196 140 168 69 

224 160 192 

252 180 216 77 

280 200 240 77 

420 300 360 100 100 

560 400 480 117 

700 500 600 117 

840 600 720 ISO 

Bij de dimensienering van hemelwaterverzamelleidingen mag men er vanuit gaan dat de verzamelleidingen 
gevuld zijn. Het afschot dient i.v.m. vervuiling minimaal 1:500 te bedragen. 
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Figuur 9 Bepaling van leidingdiameter afhankelijk van imax en debiet 
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V oor de dimensionering van een gezamenlijke grondleiding voor huishoudelijk afvalwater en hemel water kan 
onderstaande tabel worden gebruikt. De capaciteit wordt bepaald als de som van het aanbod van hemel- en 
afvalwater. 

Tabel 10 Maximaal toegestaan ontwerpdebiet Q [Us] in relatie tot het afschot 

Ontwerpdiameter Afschot (max.) Afschot Afschot (min.) 
[mm] 1:50 1:100 1:200 

57 1,4 1,0 0,7 

69 2,5 1,8 1,2 

84 4,2 3,0 2,1 

100 6,6 4,7 3,3 

117 10,0 7,1 5,0 

150 19,6 13,8 9,8 

190 36,8 26,0 18,3 
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3.4 Materialen 

De volgende materialen en leidingdiameters worden bij hemelwaterafvoeren toegepast : 

Ontwerpdiameter PVC PE pp Verzinkt staal Mofloos giet-
NEN 7045 NEN 7008-S16 BRL K449/02-S016 NEN 7041 ijzer NEN 7062 

44 50 50 (44,0) 50 50 50 

57 75 63 (57,0) 75 70 (69,8) 70 (71,0) 

69 75 75 (69,0) 75 70 (69,8) 70 (71,0) 

77 90 90 (84,0) 90 80 100 (103,0) 

100 110 110 (103,2) 110 100 (98,0) 100 (103,0) 

117 125 125 (117,2) 125 125 (128,0) 125 (127,0) 

150 160 160 (150,2) 160 150 (154,0) 150 (152,0) 

190 200 200 (187,6) 200 (212,6) 200 (200,0) 

Materialen en handelsmaten (inwendige diameter in mm) van hemelwaterafvoeren (binnenriolering). 

Voor standleidingen aan gevels is van toepassing : 

Ontwerpdiameter PVC NEN 7016 Zink NEN 7065 

57 60 

69 70 70 

77 80 80 

100 100 100 
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4. Buitenriolering 

Algemeen 

Binnenrioleringen en hemelwaterafvoeren worden gescheiden of gemengd aangesloten op het gemeentelijk 
rioleringssysteem. 
De verbinding tussen het gemeenteriool en het gebouw wordt gevonnd door een grondleiding. In dit leidingtraject 
bevinden zich een aantal karakteristieke elementen, namelijk : 

de aansluiting met muurdoorvoering tussen binnenriolering en grondleiding. Deze aansluiting moet met 
zettingsmogelijkheden worden uitgevoerd i.v.m. eventueel verzakkingsrisico van de grondleiding; 
afscheiders voor bijvoorbeeld bezinkbare stoffen, vetten en oliën, minerale vloeistoffen, olie en benzine, 
zetmeel; 
controleput(ten); 
aansluiting op gemeenteriooL 

/ oo<lucbr.ing (binneugebouw) 

l==;:t=::::::=;r"Jj: 

bu.ilen
on<luchting is 
vereist iDdien 
niel in gebouw 
unwezig 

troaoirl<olk 

~\îr= 
' I L_..._ ___ _ 

huisaansluiting 

buitenriolering 

~-tkolk 

;t;
--- --{__J 

..,...!riool 

Figuur 10 Benamingen van afvoerleidingonderdelen in buitenrioleringssystemen 

klez!nl<selafsche!der vetafscheider eventuele controleput 

Figuur 11 Opstelling van een vetafscheider met bezinkselafscheider en controleput 
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De materiaalkeuze voor terreinleidingen is beperkt tot voomarnelijk PVC en bij grotere diameters ~ 250 mm) 
beton. 
Ook worden gresbuizen toegepast; vooral bij agressief afvalwater danwel agressief omgevings(grond)water. 
Handelsmaten en inwendige diameters volgens onderstaande tabel. 

ontwerp 
middellijn 
[mm] 

100 

117 

150 

200 

250 

300 

400 

500 

Handelsmaat (inwendige diameter) [mm] 

PVC voorzien van KOMO-keurmerk Betonbuizen 
NEN 7025 

klasse 34 klasse 41 

110 (103,6) 110 (103,6) 

125 (117 ,6) 125 (118,6) 

160 (150,6) 160 (152) 

200 (188,2) 200 (190,2) 

250 (235,4) 250 (237,6) 250 (250) 

315 (296,6) 315 (299,6) 300 (300) 

400 (376,6) 400 (380,4) 400 (400) 

500 (470,8) 500 (475,4) 500 (500) 

Gres-buizen 

100 (100) 

125 (125) 

150 (150) 

200 (200) 

250 (250) 

300 (300) 

400 (400) 

Op buitenrioleringssystemen zijn de normen VPR 3218 en NPR 3220 van toepassing resp. voor aanleg/onderhoud 
en beheer. 
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Dimensionering 

De belasting van een buitenriolering wordt op dezelfde wijze als voor een binnenriolering bepaald, namelijk : 

met: 

de basisafvoer van het individuele lozingstoestel volgens tabel 2. 

De capaciteit (q.) van de uitgaande verzamelleiding waarop meerdere buitenaansluitpunten samenkomen, wordt 
bepaald met : 

qv =~ ~ q~ [1/s] 

met m het aantal rioleringsleidingen en q" de belasting van de afzonderlijke uitgaande leiding. 

In een vroeg stadium van de voorbereiding van een bouwproject is het gedetailleerde binnenrioleringsontwerp 
nog niet gereed. 
Voor een globale dimensionering van de terreinriolering kan dan van de gegevens uit onderstaande tabel gebruik 
worden gemaakt. 

Tabel 11 Uitgangspunten voor de globale dimensionering van terreinrioleringen. 

Soort bebouwing Belastinggrondslag Hoeveelheid [l/h] per belasting-
grondslag 

hotel bed 15-60 

restaurant werknemer 50 

café werknemer 25 

laboratorium werknemer 25 

ziekenhuis bed 30-70 

bejaardentehuis bewoners + personeel 15 

kazerne, gevangenis bewoner 15 

school leerling 2-3 

"droog" bedrijf of industrie werknemer 6 

recreatiepark en vakantiebungalow bewoner 10 

camping, jachthaven kampeerder 5 
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Hemelwaterafvoersystemen van terreinen dimensioneert men op een belasting van 60 Us.ha (21 ,6 nun/h) voor 
vlakke terreinen en 90 Us.ha voor hellende terreinen. 
Voor terreinen met bebouwing gaat men uit van 100 tot 150 1/s.ha (36 tot 54 nun/h). 

Figuur 12 geeft een beeld van neerslaghoogte in relatie tot tijdsduur van een bui en de frequentie waarmee 
een bepaald regenintensiteit kan optreden. 

(IDID) 

f 
60 

100 jaar 
so 

u 

t 40 0 

! 5 ... 3 li 2 
c 

0+-T-~--~~~_,~~~-+~-.~-r---r--~ 
0 30 60 90 120 lSO 180 210 240 270 [minuut) 

duur-

Figuur 12 Hoeveelheid regenwater afhankelijk van de duur van een regenbui en de berbalingstijd in De Bilt 
Gaarextremen op basis van een partiële reeks) 

De verzamelleidingen voor hemelwater worden gedimensioneerd aan de band van de snelbeid van bet water 
in de ·leiding. 

volgens : 

V= C ..jRh ~ 

met : 

V = 
c = 

k = 
= 

snelheid in de leiding [rn/s] 
de coëfficiënt van Chézy [m~'>/s] 
met C = 18 log 12.Rh/k 
de hydraulische straal (doorsnede/omtrek) 
zodat Rh = D/4. Hiermee wordt C = 18 log 3 Dik 
de wandruwheidsfactor k = 0,0015 [m]. 
bet verhang [rn/m] 

Capaciteit en leidingdiameter hangen met elkaar samen volgens : 

Q = 

resp. 

Q=v~rfl.lo -3 
4 

Hierbij wordt uitgegaan van geheel gevulde leidingen. 
De stroomsnelheid v begrenst men tussen minimaal 0,6 rn/s en maximaal 2 m/s. 
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Onderstaande tabel geeft waarden voor Q en v bij verschillende ontwerp-leidingdiameters en leidingverhangen. 

Tabel 12 Afvoer Q [Vs] en snelheid v [m/s] voor geheel gevulde buizen bij verschillende verhangen 

ontwerp 1:100 1:200 1:300 1:400 1:500 1:750 1:1000 1:1500 1:2000 
binnen 

middellijn Q V Q V Q V Q V Q V Q V Q V Q V Q V 

[mm] [lis] [mis) [lis] [mis] [lis] [mis] [lis] [mis] [lis] [mis] [lis] [mts] [lis] [mis] [lis] (mis] (lis] [mis] 

117 8,4 0,74 5,9 0,52 4,8 0,43 4,2 0,37 3,8 0,33 3,1 0;1.7 2,7 0;1.3 2;1. 0,19 1,9 ~.17 
150 15,3 0,86 10,8 0,61 8,8 0,50 7,6 0,43 6,8 0,39 5,6 0,32 4,8 0,27 3,9 0,22 3,4 10.19 

200 32,9 1,05 23,3 0,74 19,0 0,60 16,4 0,52 14,7 0,47 12,0 0,38 10,4 0,33 8,5 0,27 7,4 ~.23 
250 59,6 1,21 42,1 0,86 34,4 0,70 29,8 0,61 26,6 0,54 21,8 0,44 18,8 0,38 15,4 0,31 13,3 0,27 

300 96,8 1,37 68,4 0,97 55,9 0,79 48,4 0,68 43,3 0,61 35,3 0,50 30,6 0,43 25,0 0,35 21,6 0,31 

400 t207.S 1,65 146,8 1,17 119,8 0,95 103,8 0,83 92,8 0,74 75,8 0,60 65,6 0,52 53,6 0,43 46,4 0,37 

500 1374,7 1,91 f264,9 1,35 216,3 1,10 187,3 0,95 167,6 0,85 136,8 0,70 118,5 0,60 96,7 0,49 83,8 p,43 

Terreinleidingen dienen afuankelijk van de leidingdiameter gelegd te worden onder een verhang (afschot) als 
volgt: 

Tabel 13 Leidingdiameter en bijbehorend afschot voor terreinleidingen 

Diameter riool [mrn] Afschot afvalwaterriool Afschot gemengd stelsel 

200 1 :200 tot l :500 1:250 tot I :500 

300 I:500 I :500 tot 1 :750 

400 I:500 1:750 

500 1:750 I : I 000 
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LIFTEN 

1. Inleiding 

Hoewel reeds de Grieken en de Romeinen gebruik maakten van installaties voor het verticaal transporteren 

van personen, kwam de ontwikkeling van de personenlifteerst goed op gang na 1853. Toen deed de Amerikaan 

Elisha Otis een uitvinding waarmee een eventuele val van een liftkooi kon worden geblokkeerd. Kort daarop, 

in 1857 werd de eerste personenlift geïnstalleerd in een warenhuis te New Y ork. Het eerste echte liftsysteem 

vinden we in de Eiffeltoren (1889): vier grote liften, elk met twee kooien boven elkaar, voeren de passagiers 

naar het eerste platform (even hoog als de Notre Dame). Twee andere liften gaan vanaf dit platform naar het 

tweede (even hoog als de koepel van de St. Pieter). De rest van de afstand wordt in twee gedeelten afgelegd 

met behulp van hydraulische liften. De reis duurt ongeveer 7 minuten. 

De ontwikkeling van veilige liften heeft de ontwikkeling van zeer hoge gebouwen met zich meegebracht. De 

skyline van New York kon slechts ontstaan dankzij de mogelijkheden van de personenlift. In deze stad kunnen 

we een aantal historische hoogtepunten vinden zoals het Empire State Building en het World Trade Centre. 

Momenteel staat het hoogste gebouw van de wereld echter in Chicago : Sears Tower, 109 verdiepingen en 

443 meter hoog. 

Er bestaan plannen voor gebouwen van 1000 à 1500 meter. Technisch zijn deze gebouwen te verwezenlijken. 

Het wachten is op iemand die de frnanciële risico's durft te nemen. 

2. Liftsoorten 

Volgens NEN-EN 81 is een lift een vast opgesteld hefwerktuig dat bepaalde stopplaatsen bedient en dat is 

voorzien van een kooi die zich, geheel of gedeeltelijk, langs verticale of minder dan 15° uit het lood staande 

leiders beweegt. In deze zin zijn een bouwlift (geen kooi) en een traplift (geen kooi en leiders meer dan 15° 

uit het lood) dus geen liften. In dit dictaat wordt uitgegaan van deze norm. Voor bestaande liften kan op onderdelen, 

ook bij modernisering van de installatie, hiervan afgeweken worden. 

Er blijven er echter genoeg over die wel binnen de definitie vallen. Met betrekking tot de kooi-afmetingen 

kunnen ze onderscheiden worden naar functie, zoals : 

personenliften; 

goederenliften; 

invalideliften; 

beddenliften; 

brancardliften; 

personenautoliften; 

etc., etc. 

Liftinstallaties kunnen in hoofdgroepen onderscheiden worden naar de wijze van aandrijving, waarvan de 

belangrijkste uitvoeringsvormen zijn : 

De tractielift : 

Hierbij wordt met behulp van een elektromotor en een vertragingsmechanisme (gear) de liftcabine hangend 

aan staalkabels, welke over een tractieschijf lopen, op en neer bewogen. Bij hogere liftsnelheden kan gebruik 

worden gemaakt van liftmachines zonder vertragingskast (z.g. directe aandrijving - gearless). 
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Hydraulische lift : 

De liftcabine wordt door middel van één of meerdere plunjers in een cilinder door oliedruk op en neer bewogen. 

Het draagvermogen van deze liften is groot, terwijl de bouwkundige consequenties gering zijn. 

Het aantal schakelingen is beperkt tot 120 per uur en de snelheid tot maximaa11,0 rn/s. Gezien de grens aan 

de maximale plunjerlengte is het aantal stopplaatsen beperkt tot maximaal 4. 

Overige aandrijvingen : 

Naast deze aandrijftypen bestaan er nog een aantal andere. Een kettinglift wordt toegepast voor grote goederenliften 

met een zeer hoog hefvermogen. Het principe lijkt op dat van de tractielift met dit verschil dat de staalkabels 

zijn vervangen door kettingen en de tractieschijf door kettingwielen. 

Een spindellift heeft boven op de kooi een spiraal die rond draait, waardoor de kooi "klimt" langs vast gemonteerde 

loopwielen. Deze lift is duurder dan een tractie of een hydraulische lift, terwijl de snelheid en daarmee de 

vervoerscapaciteit, veellager is. 

2.1 Snelheid 

De snelheid van een lift houdt verband met de hethoogte en het aantal verdiepingen. Als vuistregel kunnen 

de volgende snelheden voor personenliften genomen worden, e.e.a ook afhankelijk van de benodigde vervoerscapa

citeit : 

tot 6 stopplaatsen 

6 - 10 stopplaatsen 

10 - 15 stopplaatsen 

2.2 Cabinegrootte 

0,4 - 1,0 m/sec.; 

1,0 - 1,8 m/sec.; 

2 - 2,5 rn/sec.; 

Afhankelijk van de toepassing en de omstandigheden varieert het hefvermogen normaliter tussen 4 en 21 personen 

(resp. 300 en 1575 kg). De cabinegrootte dient qua afmetingen en hefvermogen afgestemd te worden op de 

te vervoeren objecten. Tussen cabinevloeroppervlak en het hefvermogen bestaat een verband: bij ieder oppervlakt 

behoort een minimale waarde van het hefvermogen. Bijvoorbeeld : opp. 1,6 m2, hefvermogen 630 kg; opp. 

3,6 m2, hefvermogen 1600 kg. 

2.3 Aandrijftypen tractieliften 

Draaistroommotoren : 

Dit type motor wordt doorgaans toegepast in een poolomschakelbare versie waardoor twee snelheden mogelijk 

zijn; een hoge snelheid voor het rijden en een lage snelheid voor het aanlopen en :tlremming; snelheden tot 

1,25 rn/s. Het rijcomfort is door de plotselinge versnelling en vertraging niet groot. Hierdoor wordt dit type 

aandrijving alleen nog toegepast bij zeer eenvoudige installaties. 

Gelijkstroommotoren : 

Met behulp van een generator wordt draaistroom omgezet in gelijkstroom (Ward-Leonard schakeling). Met 

behulp van een gelijkstroommotor is de snelheidsafsternming zeer precies regelbaar, zodat het in beweging 

komen, stoppen en snelheidsovergangen van de cabine nauwelijks waarneembaar zijn. Er is keuze tussen wormkast 

overbrenging (1 - 2,5 rn/sec.) of directe aandrijving (1,5 - 5,0 rn/sec.). Dit type aandrijving wordt nauwelijks 

meer toegepast. 
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Regelbare draaistroonunotoren : 

De regeling is beperkter dan bij Ward-Leonard schakelingen, maar heeft dezelfde eigenschappen. Snelheden 

tot l ,75 m/sec. zijn mogelijk. Dit is tegenwoordig meestal de standaard aandrijving. 

Frequentie geregelde motoren : 

Met deze regeling kan een traploze versnelling en vertraging bereikt worden waardoor het rijcomfort optimaal 

is. Daarnaast is er een belangrijke besparing op energieverbruik bij dit type aandrijving mogelijk. Snelheden 

1 ,0 - 7,0 m/sec. 

2.4 Schachtafsluitingen 

Onderscheiden worden : 

automatische schuifdeuren (ééndelig centraal openend); 

telescoopdeuren (twee- of driedelig eenzijdig openend of twee- of driedelig centraal openend). 

Voor bedden dient de deurbreedte tenminste 130 cm te zijn, voor rolstoelen 80 - 90 cm. 

De tractielift wordt verreweg het meest toegepast in gebouwen en zal hier uitvoering behandeld worden. Daarnaast 

zal aandacht besteed worden aan de hydraulische lift, een goede tweede waar het gaat om toepassing in gebouwen. 
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3. De tractielift 

De tractielift heeft zijn naam te danken aan de tractieschijf. Deze schijf wordt aangedreven door een elektromotor. 

Hij is voorzien van groeven waarin stalen kabels lopen. Aan het ene uiteinde van deze kabels hangt de liftkooi, 

aan het andere uiteinde een tegengewicht. Om de liftkooi en het tegengewicht in hun baan te houden zijn leiders 

aangebracht. In figuur 1 is een overzicht te zien van een schacht en machinekamer van een tractielift. De 

afzonderlijke delen worden hieronder besproken. 

liftmachine 

snelheidsbegrenzer 

snelheidsbegrenzerkabel 

staalkabels 
digitale positiesensor (P.P.T.) 

kooi 

stalen band 

tegengewicht 

Figuur 1 . 
Principeschets t r actie l ift 
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3.1 De liftmachine 

Tractieschijf en elektromotor zijn onderdeel van de liftmachine. De overbrenging kan direct geschieden; de 

tractieschijf staat op de as van de elektromotor. Dit wordt vooral toegepast bij de snellere liften (>1,5 rnls). 

Bij langzame liften is tussen elektromotor en tractieschijf meestal een wormoverbrenging aanwezig. De liftmachine 

is uitgerust met een rem. Met deze rem wordt de snelheid van de liftkooi niet alleen teruggebracht maar wordt 

de liftkooi ook vastgehouden bij een stopplaats. 

Tenslotte behoort de tominrichting tot de liftmachine. Als de liftkooi tussen twee verdiepingen blijft steken, 

kan deze met de torninrichting naar een nabijgelegen verdieping bewogen worden zodat de passagiers bevrijd 

kunnen worden. 

3.2 De kabels 

De belasting die liftkooi en tegengewicht teweegbrengen, resulteert in een wrijvingskracht tussen de stalen 

kabels en de tractieschijf. Zodoende wordt de beweging van de schijf overgebracht op de kabels. Naarmate 

de hethoogte van de lift groter is, gaat het gewicht van de kabels een steeds grotere rol spelen in het krachtenspel. 

Is de hefhoogte groter dan ca. 30 m, dan worden wel compensatiekabels toegepast. Het ene uiteinde van deze 

kabels wordt vastgemaakt aan de onderzijde van het liftframe en het andere uiteinde aan de onderzijde van 

het tegengewicht. Op deze wijze varieert het kabelgewicht niet met de plaats van de liftkooi in de schacht. 

3.3 Ophanging 

Voor de ophanging zijn twee varianten gebruikelijk. Een 1:1 en 2:1 ophanging. Bij de 1:1 ophanging is er 

een directe koppeling tussen de snelheid van de aandrijfmotor en de snelheid van de kooi. Bij een 2:1 ophanging 

is de motorsnelheid 2 maal de kooisnelheid, zie ook figuur 2. 

Figuur 2. 

tractieschijf 

afleidwiel 

staalkabels 

1 :1 ophanging 

Het afleidwiel zorgt ervoor 
dat de kabels in lijn komen 
met het tegengewicht 

Varianten kooi-ophanging 

tractieschijf 

afleidwiel 

staalkabels 

compensatiekabels 

2:1 ophanging 

Het dubbele gewicht kan worden 
gehesen met een aangepaste 
snelheid 
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3.4 De liftkooi 

De liftkooi bestaat uit het kooiframe en het kooimeubeL De kabels zijn bevestigd aan het kooi frame; een stevige 

constructie die het kooimeubel draagt. Aan het kooiframe zijn leidsloffen of geleiderollen bevestigd. Deze 

glijden, respectievelijk rollen langs de kooileiders (zie figuur 3). Om overbelasting van de kooi door passagiers 

te verhinderen, moet de nuttige kooi-oppervlakte worden beperkt. Hiertoe is in NEN-EN 81 de verhouding 

tussen de nominale last en de grootste nuttige vloeroppervlakte van de kooi vastgelegd. 

De kooi van een liftinstallatie in woongebouwen moet volgens NEN 5080 een doorgang hebben van minstens 

800 mm breed en 2000 mrn hoog. In verband met het gebruik door gehandicapten heeft een minimale 

doorgangsbreedte van 850 mrn de voorkeur, terwijl bij voorkeur een doorgangshoogte van 2100 mm wordt 

gekozen (zie bouwbesluit). 

ij panelen 

Figuur 3. 
Liftkooi 

energievoorziening voor 
noodverlichting en alarmbel 

voorpanelen met dagstukken 

Alle liften voor personenvervoer moeten voorzien zijn van kooideuren (en schachtdeuren). Deze kooideuren 

openen en sluiten tegenwoordig automatisch en zijn uitgevoerd als schuifdeuren. Het is in het gebruik plezierig 

als de liftdeur breed is en als hij snel opent en sluit. 



In figuur 4 staan een aantal voorkomende uitvoeringen. 

Figuur 4. 
Deuruitvoeringen 
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2 + 5 

Bij een gegeven breedte van de liftschacht kan de deuropening het grootst zijn als een centraal openende dubbele 

telescoopdeur wordt toegepast. Deze deur is ook het snelst open en weer dicht. 

De deur wordt in beweging gebracht door een elektromotor die bovenop de liftkooi geplaatst is. De kooideur 

neemt bij openen en sluiten tevens de schachtdeur mee. 

Meestal is één zijde (we noemen dat dan de voorzijde) van de liftkooi van een deur voorzien. Soms het kan 

wenselijk zijn, de plattegrond van het gebouw kan daartoe aanleiding geven, dat er deuren zijn in twee tegenover 

elkaar liggende wanden van de kooi. 

3.5 Het tegengewicht 

Indien de kooibelasting steeds gelijk was zou het vermogen van de elektromotor gering kunnen zijn. De belasting 

varieert echter sterk. De zwaarte van het tegengewicht wordt derhalve zo gekozen dat die gelijk is aan het 

gewicht van de kooi plus de helft van de maximale kooibelasting. 

De baan van het tegengewicht bevindt zich aan de achter-, linker- of rechterzijde van de kooi. De positie hangt 

af van de breedte en diepte van de kooi en de beschikbare schachtafmetingen. De aanwezigheid van een 

achtertoegang sluit een tegengewicht aan de achterzijde uit. 

Het tegengewicht is, evenals de kooi, uitgerust met leidsloffen of geleiderollen. 

3.6 De leiders 

Zowel de liftkooi als hettegengewicht worden in hun baan gehouden door 2 leiders. Dit zijn stalen rails die 

verticaal tegen de schachtwand aangebracht zijn. Voor een rustige beweging van de kooi is het nodig dat de 

leiders glad en zuiver recht zijn. 

3.7 Veiligheidsvoorzieningen 

Om ongelukken te voorkomen is elke lift voorzien van een aantal beveiligingsmaatregelen. De belangrijkste 

maatregel is natuurlijk de voorziening die moet voorkomen dat de kooi naar beneden kan storten. Deze voorziening, 

de vanginrichting, treedt in werking als de snelheid van de liftkooi in neerwaartse richting, te groot wordt. 

Gewoonlijk wordt de maximaal toelaatbare snelheid gesteld op 115% van de nominale snelheid. De vanginrichting 

is er in verschillende uitvoeringen maar alle bestaan uit een snelheidsbegrenzer en kooi vangen. De snelheidsbegren

zer is middels een eindeloze kabel verbonden met de kooi vangen. Deze kooivangen zijn stevig verankerd aan 

het kooiframe en zijn wigvormig. 
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Loopt nu de snelheid van de kooi te boog op, dan zal tengevolge van centrifugaalwerking in de snelheidsbegrenzer 

(zie figuur 5) de kabel in zijn vrije beweging worden gestuit en wordt de klemwig tussen liftkooi en kooigeleider 

getrokken (zie figuur 6) zodat de kooi tot stilstand gebracht wordt. 

as 

snelheidsbegrenzerkabel 

Figuur 5. 
Snelheidsbegrenzer 

kogels 

vast 

klemblok 
beweegbaar 

klemblok 

Figuur 6. 
Vangmechanisme 

bedieningsstangen 

vangwig-geleidingen 

kooileider 

Tegelijk met het in werking treden van de vanginrichting wordt het vangcontact ingeschakeld. Dit vangcontact 

verbreekt de stroomtoevoer naar de liftmachine. Mocht onverhoopt de liftkooi de bovenste of onderste stopplaats 

voorbij gaan, verbreken de noodeindschakelaars, die de kooi zelf in werking stelt, de stroomtoevoer naar de 

liftmotor. De vloer van de liftschacht is voorzien van buffers voor het opvangen van een doorschietende liftkooi 

of tegengewicht. 

3 .8 De besturing 

De liften worden bediend door de passagiers zelf. Ze kunnen de lift opdrachten geven middels knoppen bij 

stopplaatsen en in de kooi. Met de eerste knoppen wordt de lift gedirigeerd naar de stopplaats waar het commando 

gegeven is. Met de laatste wordt de kooi gebracht naar de gewenste stopplaats. 

Voor een efficiënt gebruik van een lift of liftgroep bestaan er verschillende besturingssystemen. Welk systeem 

in een concrete situatie gekozen wordt, is afhankelijk van het soort gebruik. Zo zal in een woongebouw aan 

een ander systeem behoefte bestaan dan in een kantoorgebouw. De volgende besturingssystemen komen voor : 

Piek-up besturing : 

De buitenoproepen worden in cyclische volgorde afgewerkt. Toepassing : bedden- en goederenliften. 
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Verzamelbesturing : 

Alle oproepen en commando's worden voor "op" of "neer" in een geheugen opgenomen om op de meest gunstige 

wijze af te werken. Onderscheiden worden : op-neer en op- en neerwaartse verzamelbesturing. Bij groepsverzamel

besturing zijn twee of meer liften gekoppeld (duplex, triplex, etc.). 

Groepsverzamelbesturing : 

Met verkeersprogramma's naast het beschreven verzamelsysteem is er een automatische aanpassing aan de 

verkeersbehoefte van een bepaalde periode. Meestal is er sprake van vier verkeersprogramma' s : oppiek, neerpiek, 

intern verkeer en nachtverkeer. 

3.8.1 Zoneschakeling 

Indien het verkeer dit noodzakelijk maakt is het mogelijk de liften gedurende bepaalde perioden aan een bepaald 

aantal stopplaatsen toe te wijzen. De overige stopplaatsen worden dan genegeerd. In de praktijk blijkt dit slecht 

te functioneren en wordt vaak de verkeerde lift geroepen. 

3.8.2 Verkeersstrategieën 

Bij complexere stuursystemen wordt gestreefd naar een zo gunstig mogelijke verdeling van de liften over de 

verdiepingen om zo snel mogelijk de oproepen te kunnen bedienen. 

Onderscheiden worden : 

Lijndienstprincipe : 

Met inachtname van vaste tijdsintervallen maakt de lift een rit langs alle verdiepingen vanaf de laagste of hoogste 

verdieping. 

Diagonaalprincipe : 

Indien er geen oproepen zijn, staan de liften diagonaal opgesteld in het gebouw. Oproepen worden aan de 

dichtstbijzijnde lift toegewezen. 

Pendelprincipe : 

Iedere oproep wordt bediend door de lift die deze oproep het gunstigst kan bedienen. Na afwerking blijft de 

.lift op de stopplaats staan. 

Dynamische oproeptoewijzing : 

ledere lift krijgt een "wandelende" bedieningszone toegewezen, welke voortdurend wordt aangepast aan de 

veranderende verkeersomstandigheden. De zone bestaat in principe uit de oproepen die vóór de lift liggen, 

zowel in de op- als neerwaartse richting. De zones lopen steeds tot de zone van de volgende lift. 
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3.9 Bouwkundige voorzieningen 

Om een liftinstallatie onder te brengen zijn er, bouwkundig gezien, twee voorzieningen nodig: de liftschacht 

en de machinekamer. 

De liftschacht : 

De ruimte waarin de kooi op en neer beweegt wordt de schacht genoemd. Hij dient geheel omgeven te zijn 

door wanden, vloer en plafond. Meestal zijn ze van een steenachtig materiaal. 

Indien daartoe aanleiding bestaat, kan gedacht worden aan een stalen of glazen schacht. De schacht wordt · 

daarmee onderdeel van de liftinstallatie en kan betrokken worden van de liftleverancier. Het materiaal waaruit 

de wanden, vloer en plafond zijn vervaardigd, moet onbrandbaar en duurzaam zijn. Ook mag het geen stof 

verwekken. 

De wanden: 

De schachtwanden moeten voldoende sterk zijn om de leiders van kooi en tegengewicht onwrikbaar aan te 

bevestigen. Per stopplaats is er een schachttoegang. Hierin is een tot de installatie behorende schachtdeur 

aangebracht. Indien de kooideur open en dicht gaat, neemt hij tevens de schachtdeur mee. De op de kooi 

aangebrachte elektromotor drijft dus beide deuren aan. 

De schachtput : 

De schachtbodem is lager dan de vloer van de onderste stopplaats. Het deel van de schacht onder deze vloer 

heet schachput. Hij is er voor onderhouds- en voor veiligheidsdoeleinden. De erin opgestelde buffers zijn zo 

hoog dat, als de kooi er op rust, voldoende veiligheidsruimte onder de kooi overblijft voor een onderhoudsmonteur. 

De putdiepte varieert met de snelheid en capaciteit van de lift. 

Het plafond : 

Het plafond van de schacht is gewoonlijk hoger dan het plafond van de hoogste verdieping. Tussen kooi, in 

positie bij de hoogste stopplaats, en het plafond van de schacht dient, om redenen vergelijkbaar met die voor 

de schachtput gelden, voldoende maat over te blijven. Ook deze maat varieert met capaciteit en snelheid van 

de lift. 

Ventilatie : 

De schacht dient via een kanaal voorzien te zijn van een open verbinding met de buitenlucht met een nettodoorlaat 

van 1% van het schachtoppervlak. Voor brandweerliften dient deze opening 2,5% van het schachtoppervlak 

te zijn. 

De machinekamer : 

Naast de liftmachine bevinden zich in de machinekamer meestal de elektrische besturingskasten de snelheidsbegren

zer. De machinekamer is toegankelijk via een deur, 1,8 m x 0,6 m, of een vloerluik, 0,8 m x 0,8 m. Dit zijn 

de minimale maten volgens de voorschriften. Doorgaans zijn grotere afmetingen wenselijk of noodzakelijk. 

De toegang tot de machinekamer dient bij voorkeur via een vaste trap uitgevoerd te worden. V oor het plaatsen 

of vervangen van zware onderdelen dient aan het plafond een voorziening te zijn aangebracht, bij voorkeur 

een hijsbalk. De temperatuur in de machinekamer dient tussen de +5°C en -t40°C te blijven. Er dientdus ventilatie 

en verwarming voorzien te worden. 
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Plaats machinekamer : 

Vanuit de installatie bezien is de beste plaats van de machine boven op de schacht. Vaak komt hij daar dan 

ook terecht; de meeste hoge gebouwen hebben een opbouw op het dak. Als er om wat voor reden dan ook, 

bezwaren zijn tegen deze positie van de machinekamer kan hij naast of achter de schacht gesitueerd worden. 

In dat geval komt hij meestal in de kelder terecht. Overigens zijn we dan nog niet helemaal van de dakopbouw 

af; er is nog ruimte nodig voor de schijven. Wel is de benodigde hoogte nu geringer. 

Nadelen van deze opstelling : 

de kabellengte verdubbelt èn door veel schijven wordt de slijtage vergroot; 

extra ballast is nodig om te voorkomen dat de machine opgetild wordt; 

de belasting op de vloer boven in de schacht is tweemaal zo groot. 

Probeer deze variant te vermijden; hij is duurder en minder goed. 

De opstelruimte : 

Tot zover zijn de liftinstallatie en de schacht en machinekamer behandeld. Voor het goed functioneren van 

de lift is ook nog opstelruimte nodig; ruimte voor de schachttoegang ten behoeve van wachtende passagiers. 

InNEN 5080 wordt voor de afmetingen van opstelruimtes onderscheid gemaakt naar hoofdstopplaats en overige 

stopplaatsen en naar personenliften en brancardliften. Wordt de opstelruimte tevens gebruikt door passerende 

personen, dan heeft dat invloed op de minimum dieptemaat van de opstelruimte. 

Indien liften tegenover elkaar opgesteld moet de minimale diepte van de opstelruimte vermeerderd worden 

met 0,30 m. 

4. De hydraulische lift 

Werking 

Bij hydraulische liftinstallaties komt de hefkracht tot stand door olie in een hydraulische cilinder te pompen. 

De cilinder of plunjer schuift uit en brengt zo de kooi in opwaartse beweging. De neerwaartse beweging komt 

eenvoudig tot stand door de oliedruk te verminderen. Beheersing van de neerwaartse snelbeid geschiedt door 

een smoorventieL 

In figuur 7 is een principeschets van een hydraulische lift te zien. 
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Figuur 7. 
Principeschets hydraulische lift 

V ersebi U ende typen 

Bij het direct hydraulische type is de plunjerkop direct verbonden met de kooi. De meest eenvoudige uitvoering 

is die met één cilinder. In dat geval is de kooi meestal op de kop van de plunjer geplaatst. In de schacht dient 

onder de laagste stopplaats ruimte te zijn voor de mantelbuis, de cilinder waarin de plunjer op en neer beweegt. 

Deze is zo lang als de hethoogte indien de plunjer uit één stuk bestaat. 

De lengte kan kleiner worden als de plunjer van een telescopische uitvoering is. Het is ook mogelijk de plunjer 

op de schachtbodem te plaatsen. Hij is dan aan de bovenzijde van de kooi vastgemaakt en van een telescopische 

uitvoering. Bij voorkeur worden dan twee diagonaal geplaatste plunjers toegepast. 

Bij het indirecte hydraulische type is op de plunjerkop een schijf bevestigd. Hierover lopen staalkabels die 

aan het ene uiteinde aan de kooi bevestigd zijn en aan het andere uiteinde aan een vast punt. 
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Plaats machine 

Door een hydraulische aandrijving bestaat de vrijheid de machine op enige afstand van de schacht te plaatsen: 

tot ongeveer 10 meter uit de onderzijde van de schacht. Wordt de afstand groter dan treedt er te veel vering 

van de kooi op, als gevolg van de lengte van de oliekolom tussen de oliepomp en de plunjer. 

Toepassing 

Door het gebruik van een plunjer is de hethoogte van een hydraulische lift beperkt tot ca. 15 meter. Hij wordt 

toegepast indien, zoals dat voor goederenliften wel het geval is, een groot draagvermogen gewenst is. Ook 

kan het feit dat geen opbouw nodig is en de machine zelfs elders kan worden ondergebracht, een argument 

voor toepassing zijn. 

5. Lichamelijke en psychische beperkingen 

Kermisattracties moeten het vaak hebben van het effect dat versnellen en vertragen en vooral het veranderen 

van de versnelling op het menselijk lichaam heeft. De sensatie die het bewegen van de organen in het lichaam 

oplevert, wordt, als het veroorzaakt wordt door liften, echter vaak onplezierig gevonden. 

Er is voor de mens geen grens aan de reissnelheid (rnls) maar de versnelling/vertraging van een lift kan beter 

niet boven de 1,5 m/s2 uitgaan (Bij een omhooggaande versnelling van 1,5 m/s2 weegt iemand van 80 kg, 90 

kg). De jerk m/s3 (mate van verandering van versnelling/vertraging) veroorzaakt het meeste discomfort en 

mag niet groter zijn dan 2 rn/s3
• 

Andere beperkingen vanuit het gebruik liggen op het psychische vlak: hoe lang duurt het voor een passagier 

die op de lift wacht zich geërgerd gaat voelen? Wanneer duurt de reistijd hem te lang? Het is duidelijk dat 

het antwoord op deze vragen afhangt van velerlei factoren: het karakter van de persoon, de omstandigheden 

waarin hij op dat moment verkeert: gaat hij naar z'n werk of naar huis, is hij te laat of ruimschoots op tijd, 

etc. De functie van het gebouw veroorzaakt een bepaalde verwachting: aangenomen wordt dat de intervaltijd 

(zie verder) in een kantoorgebouw gemiddeld niet langer mag zijn dan 30 sec. en in een woongebouw niet 

langer dan 60 sec. 

Wordt de reistijd langer dan 90 sec. dan gaat het stoppen op verdiepingen waar de passagier niet moet zijn 

hem ergeren. 

De genoemde waarden worden aangetroffen in Engelstalige literatuur. In NEN 5080 worden voor woongebouwen 

een drietal wachttijden genoemd t.w. 80 sec., 100 sec. en 130 sec. (Dit moet gelden voor 95% van de bewoners). 

We zien dus dat de laagste van deze waarden nog hoger is dan de 60 sec. intervaltijd uit de Engelstalige literatuur. 

Het mag duidelijk zijn dat genoemde waarden geen absolute grenzen aangeven. Het zijn waarden die momenteel 

in onze cultuur worden toegepast. 

6. Het bepalen van de vervoersbehoefte, -capaciteit 

In het voorgaande zijn afzonderlijke liftinstallaties en de erbij behorende bouwkundige voorzieningen besproken, 

met name de elektrische en de hydraulische personenlift. Vaak zullen in een gebouw meerdere liftinstallaties 

nodig zijn. In het geval deze liftinstallaties een groep vormen spreken we van een liftgroep. 
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In de fase van het structuurontwerp van een gebouw is het reeds mogelijk èn noodzakelijk om de liftcapaciteit 

te bepalen. Dit structuurontwerp, ofwel de hoofdopzet van het gebouw is voldoende concreet om de te projecteren 

transportinstallaties, waaronder liften te bepalen. Het ontwerp is nog in een dusdanig stadium, dat bouwkundige 

en organisatorische consequenties van de gekozen transportmiddelen zonder grote problemen verwerkt kunnen 

worden. 

Om de capaciteit van de liftinstallatie af te stemmen op het vervoersaanbod moet over een aantal gegevens 

beschikt worden. Deze gegevens betreffen onder meer : 

het aantal personen, de hoeveelheide goederen, etc., die vervoerd moeten worden; 

de tijden waarop het vervoer plaats moet of zal vinden; 

de afdelingen (en dus verdiepingen) waartussen het vervoer plaatsvindt. 

Uitgaande van deze gegevens is het mogelijk een liftinstallatie bestaande uit één of meer groepen te projecteren, 

welke het aanbod adequaat kan verwerken. De capaciteit wordt dan bepaald door een aantal kenmerken, zoals 

het aantal liften, de snelheid, de cabine grootte, het stuursysteem, de wijze van aandrijving, de verkeersstrategie 

en het deurtype. Ook de opstelling van de liften, bet bedieningsgemak, de signalering en stimulatie van trapgebruik 

zijn van invloed. 

Eenjuist inzicht in de invloed van al deze aspecten is niet eenvoudig. In de praktijk wordt vaak de liftinstallatie 

slechts beoordeeld op zijn capaciteit ofwel het vermogen om het vervoersaanbod te verwerken. Kwalitatieve· 

aspecten zoals de reactiesnelheid ofwel het vermogen om het aanbod met minimale wachttijden te verwerken 

blijven buiten beschouwing. 

6.1 Transportstromen 

Met liften kunnen personen en goederen vervoerd worden. Bij een liftinstallatie kunnen zich de volgende 

verkeerssituaties voordoen : 

Verdelend verkeer 

Vanuit een vertrekplaats verdeelt het aanbod zich over een aantal bestemmingen (verdiepingen). 

Voorbeelden : begin van de werktijden, begin van het bezoekuur en einde van de lunchpauze. 

Verzamelend verkeer 

Vanaf meerdere vertrekplaatsen verzamelt het verkeer zich op een bestemrningspunt (verdieping). 

Voorbeelden : einde van de werktijden, einde van het bezoekuur en einde van de lunchpauze. 

Intern verkeer 

Het aantal vertrek- en bestemrningspunten is ongeveer gelijk en het verkeer is vrij regelmatig verdeeld in de 

tijd. 

De situaties 1 en 2 hebben betrekking op zogenaamd piekverkeer, waarbij de gewenste capaciteit met behulp 

van de rondrittijdberekening te bepalen is. De situatie 3 betreft een complexe vervoerssituatie. 

Dit betreft ook combinaties van de drie situaties. Slechts met geavanceerde rekenmethodes, zoals computersimulatie 

is een juiste bepaling van de capaciteit mogelijk. 
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6.1.1 Bewegingskarakteristiek tractielift 

De linker grafiek van figuur 8 geeft de bewegingskarakteristiek van een tractielift weer voor een reis van één 

verdieping. Van links naar rechts zien we na een stop een toenemende versnelling. Deze versnelling wordt 

eenparig (maximaal 1,5 m/s2) en daarna neemt hij weer af tot 0. Direct daarop vindt vertraging plaats, eerst 

langzaam toenemend dan constant en vervolgens afnemend. Juist voor de snelheid teruggebracht is tot 0 wordt 

de vertraging 0 (de kruipsnelheid). Dan wordt de kooi op hoogte gebracht. Tenslotte stopt de kooi, wat een 

korte negatieve versnelling betekent. 

max. versnelling 1,5 r1Ys 2 
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Een langzame lift bereikt ook bij een eenverdiepingsreis de nominale snelheid (zie middelste grafiek). Omdat 

er grenzen zijn aan de mate van versnellen en vertragen bereikt een snellere lift de nominale snelheid pas bij 

een reis die langer is dan 2 of 3 verdiepingen. 

In de rechter grafiek is de afgelegde afstand uitgezet tegen de tijd. Als over langere tijd de nominale snelheid 

wordt aangehouden, betekent dat voor de onderste grafiek over die tijd een rechte waarvan de hellingshoek 

afhankelijk is van de snelheid. 

6.1.2 De oppiek 

Het aantal personen dat van het liftsysteem gebruik maakt varieert met de tijd. Figuur 9 brengt dit in beeld 

voor een kantoorgebouw. Uit de grafiek valt af te lezen dat de werktijd begint om 08.30 uur en eindigt om 

17.15 uur; er is sprake van een ochtendspits ("up peak") en een avondspits ("down peak"). Voor het berekenen 

van de benodigde capaciteit van een liftsysteem wordt vaak uitgegaan van het gemiddelde aantal passagiers 

dat aankomt op de begane grond gedurende de 5 drukste minuten van de ochtendspits (zie figuur 1 0). Dit aantal 

wordt uitgedrukt in een percentage van de gebouwbezetting. 
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Dit percentage is afhankelijk van de functie van het gebouw (zie tabel 1). Hoewel de hier gegeven waarden 

in het algemeen redelijk voldoen dient per project altijd nagegaan te worden of er redenen zijn om van deze 

waarden af te wijken; variabele werktijden, verband met openbaar vervoer etc. 

gebouwsoort percentage gebouwzetting 

hotels 10 - 15 

flatgebouwen 5- 7 

kantoorgebouwen normaal 15 

kantoorgebouwen luxe 17- 25 

ziekenhuizen 8- 12 

scholen 15- 25 

Tabel 1. 

Percentage van de gebouwbezetting te vervoeren in vijf minuten tijdens de ochtendspits. 

Het gemiddelde aantal passagiers kan gedurende de 5 drukste minuten van de avondspits, aanmerkelijk groter 

zijn dan in de drukste 5 minuten van de ochtendspits. Toch wordt bij berekening van de capaciteit van de 

liftgroep meestal uitgegaan van de omstandigheden in de ochtendspits. 

Als redenen om niet de avondspits als uitgangspunt voor berekening te nemen worden wel genoemd : Men 

accepteert 's avonds een langere wachttijd, meer mensen zijn bereid de trap te nemen en de rondrittijd (zie 

verder) is gemiddeld korter. 

Dit laatste is alleen het geval als de besturing zo is dat de lift, zodra hij vol is, niet meer stopt maar in een 

ruk naar de begane grond gaat. 
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Ook zou verondersteld kunnen worden dat de opdrachtgever meer geïnteresseerd is in de vraag hoe de werkgever 

's ochtends zo snel mogelijk op de werkplek te krijgen dan in de vraag hoe ze 's avonds zo snel mogelijk 

het gebouw weer uit zijn. 

6.1.3 Wachttijd lw [s] en Intervaltijd ~ [s] 

In welke mate de prestaties van een liftgroep als bevredigend worden ervaren, hangt in belangrijke mate af 

van de tijd die passagiers moeten wachten tot ze met een lift mee kunnen, d.w.z. de tijd die verloopt tussen 

het plaatsen van een oproep en het instappen in de lift. 

Deze wachttijd hangt (onder meer) af van de gemiddelde tijdsduur tussen opeenvolgende vertrekken vanaf 

de begane grond (eng.: interval). 

Wat is een redelijke waarde voor deze intervaltijd? Algemeen wordt aangenomen dat het antwoord hierop 

afhankelijk is van de functie van een gebouw (zie tabel 2). 

gebouwsoort intervaltijden 

woongebouwen 40- 100 s 

kantoorgebouwen normaal 25- 30 s 

kantoorgebouwen luxe 20- 25s 

ziekenhui zen/scholen 30- 50 s 

Tabel 2. 

Acceptabele intervaltijden 

6.1.4 Verwerkingscapaciteit (handling capacity) K [pers./min.] 

Is het aantal passagiers dat zich in de 5 drukste minuten van de ochtendspits aandient en de gewenste intervaltijd 

bekend, dan kan de benodigde verwerkingscapaciteit van de lift of de liftgroep berekend worden. Deze capaciteit 

wordt in principe bepaald door de kooigrootte, het aantalliften en de z.g. rondrittijd (t,.). De rondrittijd is de 

tijd die ligt tussen vertrek vanaf bijvoorbeeld begane grond en terugkomst aldaar, na beëindiging van een rit. 

De ervaring leert dat het aantal passagiers per rit gedurende de ochtendspits gemiddeld 80% van de nominale 

capaciteit is (de ontwerpcapaciteit op grond waarvan de liftgroep gedimensioneerd is). De verwerkingscapaciteit 

van één lift gedurende de ochtendspits is dus : 

K 0 8 60/5.n I . = , - - pers. mm. 
t, 

Voor een liftgroep met L kooien is de verwerkingscapaciteit dus : 

I 
K=0,8 12n L pers./min. 

tr 
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Traditionele berekeningswijze van de liftcapaciteit : piekberekening 

De berekeningswijze van liftcapaciteit bij piekverkeer is gebaseerd op de methode van de rondrittijd. Uitgaande 

van een (beperkt) aantal combinaties van snelheid en kooigrootte wordt het aantalliften bepaald waarbij verveersbe

hoefte en de verwerking ervan in evenwicht zijn. 

De installatie wordt hierbij zodanig gekozen, dat het maximale aanbod binnen een acceptabele tijd is te verwerken. 

Bij de methode van de rondrittijd wordt uitgegaan van een vage verwachting van het behoeftepatroon: alleen 

het topaanbod wordt beschouwd. De consequenties van onevenwichtig, onvoorzien of complex aanbod zijn 

niet tot uitdrukking te brengen. Invloeden van stuursystemen, aandrijftypen en verkeersstrategieën zijn niet 

na te gaan. 

Voor complexe verkeerssituaties die zich in ziekenhuizen voordoen, is de methode niet toereikend. Een preciezer 

methode welke wel met genoemde aspecten rekening houdt en een inzicht geeft in wachttijden, cabinebezetting 

en bezettingsgraad is hier noodzakelijk. 

Een voorbeeld van de methode van de rondrittijd is weergegeven in figuur 11. 

t 

Figuur 11. 
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~ 
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Aanbod en verwerkingspatroon volgens de methode van de 
rondrittijd 

In de grafiek zijn het gecumuleerde aanbod en de verwerking ervan weergegeven, indien één lift ter beschikking 

is. De aanbodgrafiek is gebaseerd op een waarschijnlijkheidsverdeling welke afhankelijk van categorie en 

omstandigheden op grond van waarnemingen is te bepalen. 

De discontinu verwerkingsgrafiek wordt bepaald door kooigrootte en rondrittijd. Per liftrit worden zoveel mensen 

meegenomen als er staan te wachten of als de cabine kan bevatten. Staan er meer personen te wachten dan 

de lift kan bevatten, dan ontstaat er een tekort aan capaciteit en ontstaan er capaciteitswachttijden: de lijnen 

wijken uit elkaar. 

Bij meerdere liften is het probleem analoog op te lossen. De trapvonnige verwerking is dan door een rechte 

te benaderen. Zijn hellingshoek van beide grafieken gelijk, dan zijn aanbod en verwerking in evenwicht. 
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Intern verkeer 
In veel gevallen wordt de installatie die het piekvervoer kan verwerken gekozen en wordt aangenomen dat 

de installatie voor de overige verkeerssituaties eveneens voldoende capaciteit beeft. 

Voor de situatie van intern verkeer zijn echter eveneens berekeningsmetboden ontwikkeld. Deze methoden 

zijn gecompliceerd, omdat met waarscbijnlijkheidsverdelingen van het verkeer tussen de verdiepingen gerekend 

wordt. De nauwkeurigheid van deze methoden is gering door de noodzakelijke abstracties en theoretische 

uitgangspunten. De invloed van stuursystemen, aandrijftypen en verkeersstrategieën is eveneens niet aantoonbaar. 

Bedden- en goederenwagentransport 
Bij liftcapaciteitsberekeningen ten behoeve van bet vervoer van bedden- en goederenwagens is toepassing van 

de wachttijdtheorie (queuing) mogelijk. Het aankomstpatroon van de bedden- en goederenwagens is dan door 

een Poisson-verdeling voor te stellen. 

De volgende veronderstellingen behoren daarbij : 

de aankomst van een wachtende is onafhankelijk van die van een andere wachtende; 

nooit komen twee of meer tegelijk aan en één wordt tegelijk geholpen; 

de gemiddelde aankomstfrequentie varieert niet in de tijd. 

De nadelen van deze methoden zijn overigens gelijk aan die van de onder "Intern verkeer" beschreven methode. 

Geavanceerde berekeningswijze : simulatie 

Inleiding 
Voor complexe vervoerssituaties zijn de berekeningsmetboden genoemd in de vorige paragraaf niet of nauwelijks 

bruikbaar. Deze methoden zijn dan te ingewikkeld en onnauwkeurig door de noodzakelijke theoretische benadering 

en abstracties. Het stochastische karakter van bet verkeer en de invloed van diverse geavanceerde technische 

mogelijkheden kan niet tot uitdrukking gebracht worden. Wil men tot een juiste opzet van de liftinstallatie 

komen, dan is simulatie, dit is het nabootsen van een werkelijk procesverloop met behulp van een computer, 

de meest aangewezen weg. 

Met behulp van simulatie worden stochastische grootheden zoals aankomstpatroon, bestemming van het 

vervoersobject en aankomsttijd realistisch nagebootst en zijn aantal liften, snelheid, kooigrootte, stuursysteem, 

aandrijftype en verkeersstrategie optimaal af te stenunen. 

Computerprogramma 

Het computerprogranuna ter bepaling van de liftcapaciteit bestaat uit twee deelprocessen : 

Simulatieproces 

De externe invloeden, meestal van stochastische aard worden gesimuleerd. In dit geval is dit een nabootsing 

van de vervoersbehoefte: aankomsttijd bij de lift, bestemming en soort vervoer worden op grond van de gegevens 

met behulp van een lotingsproces behaald. 

Rekenmodel 

Het te onderzoeken probleem oftewel de liftinstallatie wordt door een rekenmodel weergegeven. De elementen 

van het model weerspiegelen het werkelijke systeem. Door toevoeging van de externe invloeden kan bepaald 

worden, in hoeverre de vervoersbehoefte verwerkt kan worden. 

De benodigde gegevens voor de simulatieberekeningsmethode betreffen : 

gegevens betreffende het vervoersaanbod, zoals tijdvak waarin het vervoer optreedt met aantallen per 

vervoerscategorie en verdelingspatroon over de verdiepingen; 

gegevens betreffende het gebouw zoals aantal stopplaatsen en verdiepingshoogte; 
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gegevens betreffende de liftinstallatie zoals aantal liften, snelheid, cabinegrootte, besturingssysteem, 

tijdgegevens afhankelijk van het aandrijftype (optrek-, afrem-, overbruggingstijd etc.) en tijdgegevens 

afhankelijk van deurtype, (instap-, uitstap-, openings-, sluitingstijd etc.). 

Met behulp van de gegevens van de eerste groep worden nu oproepenpatronen gecreëerd, zoals die in het gebouw 

werkelijk zullen voorkomen. Dit oproepenpatroon betreft een lijst met oproeptijd (aankomst bij lift) en vertrek

en bestemmingsverdieping van ieder te vervoeren object. Deze oproepenpatronen voldoen geheel aan de gegevens 

en de voorwaarden welke door het vervoer -gesteld worden. 

Het rekenmodel, de afspiegeling van de liftinstallatie, verwerkt deze oproepenpatronen, waarbij van de gegevens 

van de tweede en derde groep gebruik wordt gemaakt. De berekening is hierdoor op een bepaalde liftinstallatie 

betrokken. Onderzocht wordt in hoeverre deze installatie het aanbod verwerkt. Een vergelijking met andere 

installaties waarop hetzelfde oproepenpatroon is getest, is dan mogelijk. De resultaten van de verwerking door 

het rekenmodel bestaan uit twee gedeelten : 

een totaaloverzicht van de verwerking van iedere groep waarvan een groot aantal data is weergegeven; 

een samenvatting van dit overzicht. 

Een aantal criteria op basis waarvan men de installatie kan beoordelen is hierin vermeld : 

wachttijden : gemiddelde, langste en de verdeling, zowel per half uur als gecumuleerd; 

bezettingsgraad van de installatie; 

cabinebezetting. 

Andere Criteria die bij de beoordeling zijn te gebruiken, betreffen het aantal bewegingen en de afgelegde weg. 

Het belangrijkste Criterium is wel de optredende wachttijd. Per periode van een half uur is de verdeling van 

de wachttijden weergegeven, met de gemiddelde en de langste wachttijd. Men kan een installatie niet alleen 

op de gemiddelde wachttijd beoordelen. De verdeling voer het gebied van de optredende wachttijden is daarbij 

onontbeerlijk. 

Door het inzicht in de optredende wachttijden is het mogelijk de kosten van het totaal aan verloren tijd af 

te wegen tegen de kosten van extra voorzieningen, welke de wachttijden zouden kunnen reduceren b.v. meer 

liften, grotere snelheid. 

Een tweede criterium is de bezettingsgraad. Uit dit gegeven is te bepalen in hoeverre de capaciteit van de installatie 

toereikend is. De cabinebezetting tenslotte is van belang om een zo gunstig mogelijke cabinegrootte te kiezen. 

De meeste liftritten worden slechts met enkele personen gemaakt, een kleinere kooi zou dezelfde capaciteit 

tegen lagere kosten kunnen geven. 

Met behulp van de simulatiemethode is niet alleen de capaciteit van het te installeren liftsysteem te bepalen, 

ook uitzonderingssituaties, welke zich bij liftsystemen kunnen voordoen, kunnen worden onderzocht; bijv. 

een verhoogde vervoersintensiteit, de uitval van een of meer liften, e.d. 

Een andere mogelijkheid is het onderzoek van de consequenties van bepaalde stuursystemen, aandrijftypen 

of verkeersstrategieën. 

De technische mogelijkheden van bepaalde liftfabrikaten kunnen nu worden vergeleken, waarbij tevens 

kostenconsequenties zijn te bepalen. 
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Samenvattend kan men stellen, dat de toepassing van de simulatiemethode twee mogelijkheden kent : 

keuze van de beste installatie uit een reeks van twee of meer alternatieven op grond van de verwerking 

van de oproepenpatronen; 

de bepaling van de optimale installatie door het variëren van één of meer eigenschappen, zoals b.v. snelheid, 

kooigrootte en aantal cabines. 

6.1.5 Rondrittijd (round trip time) t,. [s] 

Het bepalen van de rondrittijd vereist wat kansberekening en is nogal omslachtig. Daarom wordt hiervoor meestal 

gebruik gemaakt van tabellen. Voor een eenvoudig getal zal afleiding van de rondrittijd behandeld worden 

zodat inzicht verkregen kan worden in de grootheden die de rondrittijd bepalen. De hier behandelde afleiding 

betreft een gebouw met N verdiepingen boven begane grond met op elke verdieping een gelijke populatie. 

Uit welke tijdselementen is de rondrittijd opgebouwd ? Om hierop een antwoord te krijgen wordt eerst beschreven 

wat er achtereenvolgens tijdens de ochtendspits gedurende een rondrit gebeurt. 

De deuren van de liftkooi gaan op de begane grond open (1) en de passagiers gaan naar binnen (2). De deur 

gaat dicht (1). De kooi gaat dan naar zijn eerste stop, eerst versnellend (3), dan op nominale snelheid (4), 

afremmend (3) en tenslotte op kruipsnelheid (3) (Misschien wordt de nominale snelheid niet bereikt). Dan 

gaat de deur open (1), een of meer passagiers stappen uit (2) en de deur gaat weer dicht (1). (Er wordt vanuit 

gegaan dat er tijdens de ochtendspits geen passagiers instappen op de verdiepingen boven de begane grond). 

Dit herhaalt zich nog enkele malen tot de hoogste stop gemaakt is. Dan gaat de liftkooi in één ruk naar de 

begane grond (4). Op dat moment dat de deuren weer opengaan, is de rondrit voltooid. 

De tijdselementen waaruit zo'n rondrittijd is opgebouwd zijn dus : 

(l) tijd voor openen en sluiten van de deur; 

(2) in- en uitstaptijd; 

(3) tijd voor versnellen, afremmen en kruipen; 

(4) tijd dat op nominale snelheid wordt gereisd. 

Hoe lang er voor nodig is om vanuit stilstand tot de nominale snelheid te komen hangt af van de mate van 

versnellen en van de nominaal bereikbare snelheid van de liftkooi. Een snelle lift bereikt de nominale snelheid 

pas na meer dan I, soms meer dan 2 verdiepingen. 

Bij de hier behandelde berekening van de rondrittijd wordt de "single floor jump" (tf(l )) ingevoerd. Dit is 

de tijd die de lift nodig heeft om naar een aangrenzende verdieping te gaan. 

Deze tijd kan dus opgebouwd gedacht worden uit de tijd die nodig is om met nominale snelheid een verdieping 

af te leggen en de tijd tengevolge van het stoppen : versnellen, · afremmen en kruipen. Om de berekening niet 

nodeloos ingewikkeld te maken wordt aangenomen dat de liftkooi bij een reis naar een aangrenzende verdieping, 

op het moment dat de rem in werking treedt juist de nominale snelheid bereikt heeft. Dat wil zeggen dat bij 

een afstand tussen twee stops van N verdiepingen, N- I verdiepingen op volle snelheid gereisd wordt. Deze 

aanname brengt dus een onnauwkeurigheid met zich meer als er sprake is van snelle liften. Omdat het aantal 

stops in de ochtendspits echter groot is, is deze onnauwkeurigheid acceptabel. 
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In de formule waannee de rondrittijd wordt beschreven komen de volgende symbolen voor: 

* 

* 

n 

a 

V 

H = de afstand tot de hoogste verdieping die gemiddeld per rondrit bereikt wordt; 

s 
t, 

tjtc = 
tf(l) = 
t, 

= aantal stops boven begane grond; 

= de tijd die de liftkooi nodig heeft om met nominale snelheid de afstand tussen twee 

aangrenzende verdiepingen af te leggen. Gewoonlijk is er een relatie tussen de nominale 

snelheid van een liftkooi en het aantal verdiepingen van een gebouw; 

de tijd nodig voor openen en sluiten van deur(en); 

de tijd vanaf het vertrek van een vloer tot de aankomst op een aangrenzende vloer; 

= in tf(l) zit ook de reistijd t,. Als wet, daarvan aftrekken, t, is immers al in de eerste 

term verwerkt, dan blijft de tijd die met optrekken en afremmen gemoeid is over. 

Deuren kunnen naar één kant openen (telescoopdeuren) en vanuit het midden naar beide kanten (centraal 

openende deuren). De laatste soort opent en sluit sneller. De breedte van de deur varieert: breedten van 

0,9 men 1,1 m zijn gebruikelijk. Kooien met een capaciteit van 13 passagiers of minder, hebben meestal 

een deur van 0,9 m. 

= 

= 

het aantal passagiers dat op de begane grond instapt; 

het tijdsbeslag voor een stop [s]; 

de nominale liftsnelheid [m/s]; 

h de bruto verdiepingshoogte [m]; 

y 

b 
= 

= 

het waarschijnlijk aantal af te leggen stopplaatsafstanden per rit; 

tijdsbeslag voor in- en uitstappen en openen en sluiten van de kooideuren. 

De rondrittijd t_. is dan : 

t=aS+hy+b 
r 

V 

waarbij H = Y2 h.y 

Als het gebouw N verdieping boven de begane grond heeft en er bevindt zich één passagier in de liftkooi, 

dan is de kans dat die persoon op een bepaalde verdieping uitstapt : 

1/N 



De kans dat hij niet uitstapt is dus : 

1 - 1/N = N-1 
N 
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Aangenomen dat elke passagier onafhankelijk van elke andere passagier reist dan geldt dat de kans dat er, 

bij N passagiers, niemand op een bepaalde verdieping uitstapt gelijk is aan : 

De kans dat er wel iemand wil uitstappen op een bepaalde verdieping is dus : 

1- (N;1 r 
Het gemiddelde aantal stops (S) bij N verdiepingen is dus : 

6.1 .6 Berekening H 

Zoals hiervoor behandeld, is de kans dat, bij een aantal van N passagiers, niemand op een bepaalde verdieping 

uitstapt : 

1-- of -( 1 )" (N-1)" 
N N 

De kans dat de kooi niet hoger komt dan de i-de verdieping is gelijk aan de kans dat niemand uitstapt op de 

N-de, de (N-1)-de, de (N-2)-de .... . en de (i+l)-de verdieping. 
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Nu kan het volgende gesteld worden : 

De kans dat i de hoogste verdieping is waar gestopt wordt is de kans dat de kooi niet hoger komt dan de i-de 

verdieping minus de kans dat de kooi niet hoger komt dan de (i-1)-de verdieping 

De gemiddeld hoogst bereikte vloer is dus : 

_ N ·{ (i)" (i-1)"} H- I:J - --
t=l N N = N- ~~: (!)" 

Het berekenen van S en H is nogal omslachtig. 

Daarom zijn er tabellen in omloop waarvan H en S af te lezen zijn. Tabel 3 geeft waarden die bruikbaar zijn 

voor gebouwen met een aantal verdiepingen van 5 t/m 24 boven de begane grond. De capaciteit van de liftkooien 

is 6 t/m 24 passagiers. Let op : het betreft hier de zgn. contract capaciteit. De gemiddelde capaciteit in de 

ochtendspits zal in werkelijkheid 80% van deze waarde zijn. Voorts is nogmaals opgemerkt dat de tabel geldt 

voor vloetëïi i:net gelijke populatie. 

Het is nu dus mogelijk de rondrittijd te berekenen. Met deze rondrittijd en met de toelaatbare wachttijd kan 

het aantal kooien berekend worden, dit is immers : 

Uit dit quotiënt zal zelden een natuurlijk getal rollen. Of afronding tot een natuurlijk getal naar boven of naar 

beneden plaatsvindt, hangt af van de vraag hoe zwaar de eis van de wachttijd is. 

6.1.7 Wachttijdentheorie 

Voor de berekening van het vervoer via liften, kan met vrucht gebruik worden gemaakt van de op andere gebieden 

reeds toegepaste theorie van het wachttijdenprobleem; o.a. bij loketten (queuing) en in telefooncentrales. Omdat 

deze theorie in eerste instantie is ontwikkeld voor een andersoortig toepassingsgebied moeten een aantal begrippen 

en uitgangspunten uit het vlak van het vervoer met beddenliften worden getransponeerd naar het vlak van het 

algemene wachttijdenprobleem. Het wezenlijkste hierbij is te verifiëren of de veronderstellingen, welke ten 

grondslag zijn gelegd aan de theorie over de wachttijden, eveneens geldig zijn voor dit speciale vervoerprobleem. 

Deze veronderstellingen zijn drieledig nl. : 

1. de aankomst van een wachtende voor een loket is onafhankelijk van die van een andere; 

2. nooit komen er twee of meer personen tegelijk aan bij een loket (er wordt slechts één persoon tegelijkertijd 

geholpen); 

3. de gemiddelde aankomstfrequentie varieert niet in de tijd. 
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Aantal nominale kooicapaciteit (CC) 
vloeren (tussen haakjes 80% - HC) 
boven 

6 8 10 12 16 20 24 begane 
(4,8) (6,4) (8,0) (9,6) (12,8) (16,0) (19,2) grond 

5 4,6 4,7 4,8 4,9 4,9 5,0 5,0 
3,3 3,8 4,2 4,4 4,7 4,9 4,9 

6 5,4 5,6 5,7 5,8 5,9 5,9 6,0 
3,5 4,1 4,6 5,0 5,4 5,7 5,8 

7 6,2 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 6,9 
3,7 4,4 5,0 5,4 6,0 6,4 6,6 

8 7,1 7,4 7,5 7,6 7,8 7,9 7,9 
3,8 4,6 5,3 5,8 6,6 7,1 7,4 

9 7,9 8,2 8,4 8,6 8,7 8,8 8,9 
3,9 4,8 5,5 6,1 7,0 7,6 8,1 

10 8,7 9,1 9,3 9,5 9,7 9,8 9,9 
4,0 4,9 5,7 6,4 7,4 8,1 8,7 

11 9,6 10,0 10,2 10,4 10,6 10,7 10,8 
4,0 5,0 5,9 6,6 7,8 8,6 9,2 

12 10,4 10,8 11,1 11,3 11,5 11,7 11,8 
4,1 5,1 6,0 6,8 8,1 9,0 9,7 

13 11,2 11,7 12,0 12,2 12,5 12,6 12,7 
4,1 5,2 6,1 7,0 8,3 9,4 10,2 

14 12,1 12,6 12,9 13,1 13,4 13,6 13,7 
4,2 5,3 6,3 7,1 8,6 9,7 10,6 

15 12,9 13,4 13,8 14,0 14,3 14,5 14,7 
4,2 5,4 6,4 7,3 8,8 10,0 11,0 

16 13,7 14,3 14,7 14,9 15,3 15,5 15,6 
4,3 5,4 6,5 7,4 9,0 10,3 11,4 

17 14,5 15,2 15,6 15,8 16,2 16,4 16,6 
4,3 5,5 6,5 7,5 9,2 10,6 11,7 

18 15,4 16,0 16,5 16,8 17,1 17,4 17,5 
4,3 5,5 6,6 7,6 9,3 10,8 12,0 

19 16,2 16,9 17,4 17,7 18,1 18,3 18,5 
4,3 5,6 6,7 7,7 9,5 11,0 12,3 

20 17,0 17,8 18,2 18,6 19,0 19,3 19,4 
4,4 5,6 6,7 7,8 9,6 11,2 12,5 

21 17,9 18,6 19,1 19,5 19,9 20,2 20,4 
4,4 5,6 6,8 7,9 9,8 11,4 12,8 

22 18,7 19,5 20,0 20,4 20,9 21,1 21,3 
4,4 5,7 6,8 7,9 9,9 11,5 13,0 

23 19,5 20,4 20,9 21,3 21,8 22,1 22,3 
4,4 5,7 6,9 8,0 10,0 11,7 13,2 

24 20,3 21,2 21,8 22,2 22,7 23,0 23,2 
4,4 5,7 6,9 8,0 10,1 11,9 13,4 

Tabel 3. 
Gemiddeld hoogst bereikte verdieping (H) en het verwachte aantal stops (S) voor een combinatie van aantal 
verdiepingen en kooicapaciteit 
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6.1.8 Aankomstfrequenties 

Deze drie uitgangspunten zijn onveranderd van toepassing voor de aankomsten bij een lift; zij het dat ten aanzien 

van punt drie een aanpassing nodig is in die zin dat een gehele dag moet worden verdeeld in een aantal periodes 

met in elke periode gemiddeld constante, maar onderling verschillende, aankomstfrequenties. 

De waarschijnlijke verdeling van de aankomsten in zo'n periode wordt beschreven door de wet van Poisson, 

nl. 

P,.(t) 
e -lr(À.t)" 

n! 

Bij de verdere uitwerking van de theorie worden een aantal begripsvariabelen geïntroduceerd, die onder andere 

benamingen ook bij het vervoer met liften voorkomen. 

Zo kent men: 

het bedieningstempo, aangegeven met de letter 1.1 

Hieronder wordt verstaan het gemiddeld aantal personen dat per tijdseenheid aan een loket kan worden 

geholpen. Mutaties mutandis wordt dit voor het lifttransport het gemiddeld aantalliftritten per tijdseenheid. 

Immers per rit kan ook hier maar één lading worden vervoerd. 

het aantal wachtenden in een file, aangegeven als v 

Dit is te vergelijken met het aantal wachtenden bij liftstopplaatsen. 

gemiddelde aankomstfrequenties À van personen bij een loket. 

de transportintensiteit, de gebruiksfactor 'I' = Àl!l 

het aantal te transporteren personen of goedereneenheden n 

het aantal loketten L of wel het aantal liften. 

Bij deze transformatie van begripsinhouden is het belangrijk te onderkennen dat steeds de situatie bij een loket 

wordt vergeleken met die bij een lift en dus niet met die bij een liftstopplaats, waarvan een lift er diverse bedient, 

omdat in de vergelijking de lift wezenlijk dezelfde functie vervult als de loketbediende. 

Het verschil tussen de beide situaties is alleen gegeven door het feit dat de loketbediende steeds op een geografische 

identieke plaats zijn aan tijd gebonden diensten verleent, terwijl het tijdsaspect van het liftenvervoer ontstaat 

door een verplaatsing tussen een punt van vertrek en een punt van aankomst. Deze punten zijn niet identiek 

gelegen en daarnaast van geval tot geval vaak verschillend. 

Dit kan dus aanleiding geven tot een vrij gecompliceerde berekening over het bedieningstempo 1.1 c.q. het gemiddelde 

aantalliftritten per tijdseenheid. Uit de verdere berekening van de waarschijnlijkheid volgens welke de aankomsten 

en de liftritten in een gegeven transportsituatie zullen plaatsvinden, komen tenslotte een drietal formules te 

voorschijn, die bekend staan als de formules van Erlang, nl. : 

tp" 
P" = P - voor 1 ~ n < L 

o n! 



en 

lf" 
P" = P -- voor n ~ L 

"LIL"-L 

YS S-i lf" 
----+ :E
Sl(l-lf/S) n-o nl 

Voorts kan de gemiddelde wachttijd worden berekend volgens : 

1f3 
t = -----P

0 "' S.Sl ~(1-lf IS) 

6.1.9 Snelheid, kooigrootte en wachttijd 
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In figuur 12 is voor een bepaald geval het verloop van de volgens voorgaande formules berekende 'P-waarde 

bij 5 liften en een maximale liftsnelheid van 1,25 m/sec. uitgezet. 
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Figuur 12. 
Transportfrequenties voor vijf liften en v 1,25 m/s 

Hoe - afhankelijk van de lengte van de periode waarin een bepaalde hoeveelheid moet worden vervoerd - de 

gemiddelde wachttijd zich kan ontwikkelen bij een bepaald aantal liften en een bepaalde liftsnelheid toont 

figuur 13. Figuur 14 toont het verband tussen liftsnelheid en kooigrootte enerzijds en de wachttijd anderzijds. 

Op deze wijze kan met gebruikmaking van de hiervóór aangediende theorie over het wachttijdenprobleem 

een juist inzicht worden verkregen in de aard, het gewicht en de onderlinge samenhang van de invloedsfactoren 

bij de keuze van de beddenliften. 
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De bouwkundige vertaling 

Als het aantal liftkooien en hun capaciteit bekend zijn, dan komen we tot waar het allemaal om begonnen 

was: de ruimtelijke consequenties voor het gebouw. We moeten goed beseffen dat we in de voorgaande berekening 

de liften beschouwd hebben als behorend tot een groep. D.w.z. dat de liften bij elkaar gesitueerd zijn. Indien 

om welke reden dan ook, de liften niet bij elkaar gesitueerd worden, maar in meerdere groepen uit elkaar geplaatst 

worden, is er dus sprake van evenzovele groepen en dienen er evenzovele berekeningen gemaakt te worden. 

Als we van dezelfde intervaltijd uitgaan zal het aantalliften in dat geval toenemen (en zullen de liften een 

kleinere capaciteit kunnen hebben). 

Uit oogpunt van efficiënt transport zal het onderbrengen van liften in één groep dus de voorkeur hebben. 

Plaatsingsruimte schacht en opstelruimte 

De ruimte die voor de bouwkundige voorzieningen per lift gereserveerd moeten worden, is in het voorgaande 

aan de orde geweest. Het is zaak de liftdeuren dicht bij elkaar te situeren zodat de groep wachtenden snel 

in de aankomende lift kan stappen, zonder de stoptijd langer te maken dan nodig is. Om die reden is het verstandig 

niet meer dan vier liften naast elkaar te situeren. Verder moeten we oppassen dat de plek waar de wachtenden 

zich bevinden niet doorkruist wordt door een verkeersroute. 

De machinekamer 

De oppervlakte van de gemeenschappelijke machinekamer moet ten minste gelijk zijn aan de som van de minimale 

oppervlakten van de machinekamers, nodig voor elk van de liften. Dit geldt voor een groep liften met dezelfde 

nominale last. 

Hebben de liften niet dezelfde nominale last dan wordt de oppervlakte van de gemeenschappelijke machinekamer 

iets groter dan de som van de afzonderlijke machinekamers (zie hiervoor NEN 5080). 

Liften in woongebouwen 

In Zweden moeten sinds 1977 woningen die drie etages of hoger gelegen zijn, met een lift bereikbaar zijn. 

In Nederland geldt dat tot heden voor woningen die hoger gelegen zijn dan 10mboven peil, dus woningen 

die op de vierde verdieping of hoger gelegen zijn. De voorraad liftloze drie en vier etages hoge flatgebouwen 

in Nederland bevat in totaal zo'n 400.000 woningwetwoningen. Ze worden wel de roggegraat van de Nederlandse 

volkshuisvesting genoemd. 

De Nationale Woningraad wil bij wijze van experiment een aantal bestaande flatgebouwen van drie en vier 

etages van eenvoudige liften gaan voorzien. Met het oog op de vergrijzing van de bevolking wordt het noodzakelijk 

geacht aandacht aan de toegankelijkheid van deze flats te schenken. In Zweden, waar deze ontwikkeling dus 

al langer aan de gang is, heeft dat geleid tot twee nieuwe lifttypen. 

Kleine liften, met de machinekamer op de cabine gemonteerd, die in zeer korte tijd (l à 2 weken) in bestaande 

portieken ingebouwd kunnen worden. Het is dus onverstandig om nog nieuwbouw in deze categorie te realiseren 

zonder lift. Het is echter nog wel toegestaan. 

Berekening van de vervoerscapaciteit 

De eerder behandelde capaciteitsberekening gold personenliften in kantoorgebouwen. Voor het bepalen van 

de vervoerscapaciteit van personenliften in woongebouwen, kan gebruik gemaakt worden van de NPR 5081. 

Gegeven het aantal woonlagen en de bezetting van het woongebouw, wordt met behulp van grafieken een 

globale keuze gemaakt voor een lift of liftgroep. Met behulp van tabellen kan eventueel een preciezere bepaling 

van vervoerscapaciteit en wachttijd plaatsvinden. Tevens is in de NPR een computerprogramma opgenomen 

voor berekening van vervoerscapaciteit en wachttijd. 
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Voor de in de NPR voorkomende grafieken en tabellen gelden de volgende uitgangspunten : ontleend aan 

de MBV: 

indien de toegang tot een woning of wooneenheid hoger is gelegen dan l 0 m boven peil: één of meer 

liften toepassen; 

indien de toegang tot een woning of wooneenheid hoger is gelegen dan 24 m boven peil : tenminste 

twee liften toepassen; 

indien één of meer liften vereist zijn, moet tenminste één lift een brancardlift zijn; op elke w~

een stopplaats van een brancardlift aanwezig zijn; en ontleend aan NEN 5080; 

de benodigde vervoerscapaciteit moet tenminste 7,5% van de bezetting per vijf minuten zijn; 

een personenlift moet tenminste een nominale last van 630 kg of 8 personen hebben, afmetingen l 050 

* 1350 mm; 

een brancardlift moet tenminste een nominale last van 1000 kg of 13 personen hebben, afmetingen 1050 

* 2050 mm; 

bij een hefhoogte tot 20 m moet de nominale snelheid tenminste 0,63 m/s zijn; 

bij een befhoogte groter dan 20 m moet de nominale snelheid tenminste 1 rn/s zijn; 

de kooi- en schachtdeuren moeten als schuifdeuren uitgevoerd zijn; 

de liften moeten uitgevoerd zijn met een neerwaartse verzamelbesturing. 

Lüten in zeer hoge gebouwen 
Als we met de trein vanuit Eindhoven naar Boxtel reizen zullen we de stoptrein nemen. Moeten we echter 

naar Rodescbool, dan zullen we de sneltrein pakken en pas in Groningen overstappen op een stoptrein. Vanuit 

dezelfde gedachte kan de liftgroep in een zeer hoog gebouw (zeg hoger dan 30 verdiepingen) ontworpen worden. 

We krijgen dan een combinatie van een stopliftgroep en een expresse-liftgroep. Het gebouw wordt daarbij 

verticaal opgedeeld in zones van maximaal 30 verdiepingen. De expresse-liften gaan rechtstreeks van de 

hoofdstopplaats van de eerste zone naar de hoofdstopplaats van de overige zones. Per zone is er een groep 

stopliften. 

De schachten van deze stopliften kunnen boven elkaar gelegen zijn. 

Kosten 
De prijs van een lift hangt in belangrijke mate af van : 

de hefhoogte; 

de nominale snelheid; 

het aantal stopplaatsen; 

de heflast; 

het type aandrijving; 

afwerking. 

Een lift met 20 stopplaatsen, een snelheid van 2,5 mis en een heflast van 1500 kg kost al gauw f 350.000,--. 

Een hydraulische lift is tot een heflast van 1000 kg ongeveer 15% duurder dan een elektrische lift. Bij grote 

heflasten en kleine opvoerhoogten is de hydraulische lift goedkoper. 

Bovenstaande prijsvoorbeelden zijn opgenomen in de hoop dat hiermee duidelijk wordt dat liften kostbare 

voorzieningen zijn. Kostbaar vanwege de hoge investeringskosten maar ook vanwege de kosten die samenhangen 

met onderhoud, keuringen en energiegebruik.. 
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Voorbeeld ontwerpberekening liftgroep 

Gegeven :een gebouw van 21 verdiepingen (20 verdiepingen boven begane grond). De bezetting per verdieping 

is 32 personen. Gedurende de ochtendspits krijgen de liften in 5 minuten 15% van de gebouwbezetting te verwerken. 

De verdiepingshoogte bedraagt 3,2 m. Gedacht wordt aan liften waarvan : 

v- 1,6 rn!s; 

to - 0,8 s; 

te- 3,0 en 

tf(l)- 5 s. 

Gevraagd : capaciteit en aantal liften. 

Oplossing :totale gebouwbezetting bedraagt 20 x 32 = 640 personen. In 5 minuten dienen zich 15% van 640 

= 96 personen aan. De verwerkingscapaciteit K dient daar dus op afgestemd te zijn. 

Hoe groot moet de kooicapaciteit zijn ? 

Stel we kiezen een intervaltijd van 30 s. Dat betekent dat er 300/30 = 10 ritten in 5 minuten gemaakt moeten 

worden. De verwerkingscapaciteit van de liftkooi dient dus 96/10 = 9,6 personen te zijn. De nominale kooicapaciteit . 

K is dan 100/80 x 9,6 = 12 personen. 

De rondrittijd berekenen we uit t. = 2Ht_. + (S+ l)t, + 2~. 

Uit tabel 3 blijkt dat H = 18,6 en S = 7 ,8. 

We nemen voor~ de gemiddelde waarde van 1,2 s. t_. = 3,2/1,6 = 2 sent,= 3 + 0,8 + 5- 2 = 6,8 s. 

De rondrittijd bedraagt dus 157 s. Om tot een intervaltijd van 30 stekomen zijn 157/30 = 5,2liftkooien nodig. 

Vijf liftkooien leveren een intervaltijd van 157/5 = 31,4 s, 6 liftkooien van 157/6 = 26,2 s. Dat betekent een 

verwerkingscapaciteit van respectievelijk 240 x 12/31,4 = 92 personen en 240 x 12/26,2 = 110 personen. In 

het eerste geval 4 te weinig, in het tweede geval 14 te veel. Per geval dient nagegaan te worden of afronding 

naar boven of naar beneden het meest verantwoord is. Uiteraard kan ook overwogen worden voor een lift met 

andere specificaties te kiezen. 
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ROLTRAPPEN 

1. Inleiding 

Vijf jaar nadat Elisha Otis zijn veilige lift presenteerde, vroeg de Amerikaan Natban Ames patent aan op wat 

een roltrap genoemd kan worden. Het principe was ontwikkeld uit dat van de lopende band. Het duurde echter 

tot 1898 voor de lifûabrikant Otis een prototype van een vergelijkbare roltrap maakte. Een paar jaar eerder, 

in 1892, kreeg de Amerikaan Jesso Reno patent op een hellende lopende band voor personen. 

Vanwege zijn simpeler constructie kreeg ditrolpad een voorsprong op de roltrap: tijdens de weteldtentoonstelling 

van 1900 in Parijs vormde een roltrap van Otis een pronkstuk maar werden 5 rolpaden van Reno voor normaal 

gebruik toegepast. Tot de twintiger jaren bleven het concurrerende transportsystemen, daarna was de roltrap 

zoveel verbeterd dat de intrinsieke voordelen ervan, horizontale vlakken voor de voet en een kleinere ruimtebehoefte, 

de tweestrijd ten gunste van de roltrap besliste. Daarnaast bestaan er ook nog de vak.ke hellende rolpaden 

(hellingshoek max. 12°) en het horizontale rolpad (tapis roulants) voor transport van personen met bagage

en winkelwagentjes. 

2. Beschrijving 

2.1 Algemeen 

De treden van de roltrap zijn aan de uiteinden voorzien van rollen die in rolleiders lopen. De treden zijn aan 

elkaar gekoppeld door twee aandrijfkettingen. De kettingen lopen aan boven- en aan onderzijde van de trap 

over kettingwielen die aangedreven worden door een elektromotor. De aandrijving van de twee leuningbanden 

geschiedt vanaf de hoofdas van de kettingwielen. De gehele roltrap wordt gedragen door een metalen frame. 

Om het opstappen te vergemakkelijken bewegen de treden aan beide uiteinden van de trap over minstens 0,80 

m horizontaal. 

2.2 Treden 

De treden zijn gewoonlijk vervaardigd van aluminium spuitgietwerk. De aantrede moet minstens 0,38 m zijn, 

de optrede hoogstens 0,24 m. Maakt de roltrap deel uit van een vluchtweg dan mag de optrede niet groter 

zijn dan 0,21 m. De breedte van de treden ligt tussen de 0,58 en 1,10 m. 

Hierin grijpen de kanunen van de kamplaten die aan onder- en bovenzijde bevestigd zijn. Daarmee wordt 

voorkomen dat schoeisel etc. beklemd kan raken. 

De rollen zijn van rubber of kunststof. Meestal heeft elke trede er vier. Het komt ook voor dat de treden van 

slechts twee rollen voorzien zijn. De voorste rollen zijn dan vervanging door pennen die scharnierend in de 

aandrijfkettingen bevestigd zijn. 

2.3 Aandrijfketting 

De treden worden aangedreven door minstens twee kettingen met evenwijdige stalen schalmplaten. Ze worden 

voortdurend en automatisch op spanning gehouden. De kettingen raken snel verontreinigd door doorvallend 

vuil. Ze moeten regelmatig schoongemaakt en gesmeerd worden. Daarom dienen ze gemakkelijk bereikbaar 

te zijn. 

2.4 Rolleiders 

Voor elke rol van de trede is er een leider. Deze leiders zijn bevestigd aan het draagframe. Het beloop van 

de leiders is zo dat de treden, boven gekomen, horizontaal blijven. 
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2.5 Leuning en balustrade 

Aan weerskanten van de treden bevindt zich een balustrade waarover een flexibele leuning loopt die met de 

treden meebeweegt De balustraden komen voor in gesloten uitvoeringen. Ze zijn dan afgewerkt met staalplaat 

of formica. Ze komen ook voor in gehard glas waannee een optisch lichter effect teweeg wordt gebracht. Bij 

deze glazen balustraden kan de leuningband slechts door kleine rolle~es worden geleid. Bij de gesloten uitvoeringen 

is er plaats voor grotere wielen. Doordat de aandrijving van de leuning gekoppeld is met de aandrijving van 

de treden kan bereikt worden dat leuning en treden even snel gaan. 

2.6 Machine 

Het aandrijfmechanisme bevindt zich gewoonlijk binnen het frame. Het is meestal aan één van de einden 

aangebracht. Het motorvermogen hangt af van de tredebreedte en de opvoerhoogte. Wordt de opvoerhoogte 

(gecombineerd met een bepaalde tredebreedte) te groot, dan worden 2 of meer parallel geschakelde aandrijvingen 

toegepast. 

De motor drijft via een wormwieloverbrenging de as van de hoofdkettingwielen aan. De aandrijving is voorzien 

van een elektromechanische rem. 

2.7 Draagconstructie 

Het zelfdragende frame is meestal uitgevoerd als vakwerkconstructie, soms als plaatwerkconstructie. Dit frame 

is te beschouwen als een ligger, opgelegd op 2 steunpunten: de vloeren die de roltrap verbindt. Wordt de · 

opvoerhoogte, en daarmee de overspanning, te groot dan dienen één of meer tussensteunpunten te worden 

aangebracht. 

Indien de roltrap aan de buitenlucht is blootgesteld, is thermisch verzinken van het frame noodzakelijk. 

3. Capaciteit 

De theoretische capaciteit van een roltrap is het aantal personen dat theoretisch per uur door de roltrap kan 

worden vervoerd. In formule : 

K, 
k 

V 

0,4 

= 
= 

= 
= 

K, 
V X 360() X k 

0,4 

aantal personen per uur 

aantal personen per trede 

- tredebreedte 0,6 : k - 1 

- tredebreedte 0,8 : k - 1,5 

- tredebreedte 1,0 : k - 2 

snelheid roltrap (rnls) 

tredediepte (m) 

De aarzeling om een roltrap te betreden neemt toe met de snelheid van de roltrap. Dat leidt ertoe dat de capaciteit 

van de roltrap niet evenredig toeneemt met de snelheid, maar een maximum kent bij een snelheid van 0,75 

rnJs. Daarom is de snelheid van een roltrap niet hoger dan 0,75 rnJs. Bij deze snelheid hoort dan een hellingshoek 

die niet groter is dan 30°. 
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Is de opvoerhoogte niet groter dan 6 m, dan is een hellingshoek van ten hoogste 35° toegestaan. De nominale 

snelheid mag dan echter niet groter zijn dan 0,5 mis. 

Afgezien van aarzeling bij het betreden van de roltrap hebben ook andere aspecten van het menselijk gedrag 

tot gevolg dat de wekelijkse capaciteit slechts 50% à 80% van de theoretische capaciteit bedraagt. Zo gaan 

mensen liever niet met een vreemde op eenzelfde trede staan en gaat de opstapsnelheid achteruit als mensen 

bagage dragen. Overigens stappen kinderen en oudere mensen langzamer op en doen mannen het 10% sneller 

dan vrouwen (hakken?). 

4. Toepassing 

Het gebruik van roltrappen wordt algemeen als plezieriger ervaren dan het gebruik van een lift: niet wachten 

en het contact met de omgeving blijft behouden. De vervoerscapaciteit is groot. Hij wordt vooral toegepast 

waar sprake is van continu en groot aanbod van personen. De snelheid van een lift is al gauw 1,6 mis en kan 

in zeer hoge gebouwen wel zo'n 8 mis bedragen. De snelheid van de roltrap in verticale zin bedraagt hooguit 

0,4 mis. Indien grotere hoogteverschillen overbrugd moeten worden is de lift dus al gauw in het voordeel waar 

het de reistijd betreft. Daarom zien we roltrappen zelden gebruikt hoger dan tot 4 à 5 verdiepingen. 

Bij toepassing van roltrappen is echter minstens één lift nodig. De roltrap is immers niet geschikt voor blinden 

en rolstoelgebruikers . Ook voor goederentransport is de lift beter geschikt. 

Vanwege de bovenstaande karakteristiek is de roltrap ingeburgerd geraakt in warenhuizen en (metro)stations. 

Als het gebruik gekenmerkt wordt door pieken, kan de looprichting van de roltrappen aangepast worden aan 

de richting van de verkeersstroom. 

Bij toepassing van roltrappen over meerdere verdiepingen zien we de parallelle en de gekruiste opstelling. 

Bij de parallelle opstelling wordt de gebruiker gedwongen op elke verdieping "om te lopen". Hiervoor wordt 

wel gekozen in warenhuizen, zodat men beter geconfronteerd wordt met de uitgestalde waren. 

De hiervoor beschreven roltrapconstructie is geschikt voor opvoerhoogten tot 7,50 m. Daarboven is een aparte 

machinekamer nodig voorzien van ventilatie. Hoe groter de opvoerhoogte des te zwaarder het aandrijfrnechanisme, 

de kettingen etc. Met een conventioneel systeem is een opvoerhoogte van 18 m de grens. Om deze beperkingen 

te overwinnen maakte Westinghouse een geheel nieuw ontwerp dat in 1973 werd geïntroduceerd als Modular 

Escalators. Het systeem is onbeperkt in z ' n opvoerhoogte omdat per moduul een aandrijfmotor aangebracht 

kan worden. Hierdoor is geen aparte machinekamer nodig en hoeven allerlei onderdelen niet zo zwaar te worden. 

5. Bouwkundige voorzieningen 

Het frame van de roltrap is zelfdragend. Dit frame wordt aan de beide uiteinden van de trap opgelegd op 

bouwkundige constructiedelen. Deze moeten berekend zijn op het eigen gewicht van de roltrap vermeerderd 

met een verkeersbelasting van 5000 N/m2• (belastbaar vlak - breedte van de trede x de afstand tussen de 

opleggingen). Bij een opvoerhoogte van 6 men een tredebreedte van 1 m kan dat een reactiekracht opleveren 

van ca. 90 kN. 
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6. Ruimtebehoefte 

De ruimte die een roltrap inneemt is afhankelijk van het merk. Een globale indicatie geven de maten van figuur 

15. Aan de beide uiteinden van de roltrap moet voldoende stuwruimte aanwezig zijn voor de balustraden. 

Figuur 15. 
Indicatie van inbouwmaten 
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7. Veiligheid 

7 .I Bekneld raken 

Aan het gebruik van roltrappen is het gevaar verbonden dat men bekneld raakt tussen bewegende en vaste 

delen of ten opzicht van elkaar bewegende delen. Deze punten zijn zo vormgegeven dat de kans beklemd te 

raken gering is. Mocht dit toch gebeuren, dan heeft de roltrap in bepaalde gevallen een voorziening waarmee 

een elektrisch contact in werking wordt gezet dat de roltrap tot stilstand brengt. Bekneld raken kan men op 

de volgende punten : 

Aan de uiteinden tussen de kamplaat en de treden. 

De aantreden zijn voorzien van groeven waarin de kammen van de kamplaat grijpen. Zodoende wordt 

men van de trede afgetild. Hoewel de groeven maximaal 8 mm breed zijn is er toch gevaar voor bekneld 

raken van naaldhakken en kleding. 

Soms kan de kamplaat horizontaal verschuiven en een contact in werking zetten waarmee de roltrap tot 

stilstand gebracht wordt. 

Tussen de treden. 

Bij de overgang van stijgen of dalen naar horizontaal bewegen kan er iets tussen de treden bekneld raken. 

Steeds meer ziet men dat de stootborden ook gegroefd uitgevoerd worden. Hiermee wordt dit gevaar 

voorkomen. 

Tussen leuning en balustrade. 

Met name kinderen kunnen bekneld raken op de plaats waar de leuning de balustrade in gaat. Het is 

gebruikelijk dat daar een terugverende borstel of rubberen rand zit waarmee de rem ingeschakeld kan 

worden. 

Tussen trede en balustrade. 

Een roltrap kan ook beveiligd zijn voor het geval men bekneld raakt tussen trede en balustradesokkeL 

De balustradesokkel is dan verend aangebracht zodat een elektrisch contact in werking gesteld kan worden 

dat de rem in werking stelt. 

7.2 Oversnelheid 

Wordt de nominale snelheid van de roltrap met ongeveer 40% overschreden, dan wordt tegelijkertijd de rem 

in- en de stroomtoevoer uitgeschakeld. 

7.3 Noodrem 

Roltrappen kunnen voorzien worden van één of meer noodstopinrichtingen. Ze zitten het beste aan de beide 

uiteinden. Als de opvoerhoogte groter dan 12 m wordt, zijn meer noodstopinrichtingen wenselijk. 

7.4 Brand 

Indien, zoals in warenhuizen vaak het geval is, er sprake is van een aantal roltrappen boven elkaar, dan levert 

dat in geval van brand een gevaarlijke situatie op. De boven elkaar liggende vloeropeningen veroorzaken een 

schoorsteeneffect waardoor vlammen en rook aangezogen worden. Niet alleen verspreidt de brand zich op 

deze manier snel door het gebouw, maar ook wordt een vluchtwegfunctie van de roltrappen onmogelijk. Daarom 

worden maatregelen genomen die deze ongewenste effecten moeten voorkomen : 

I. Afsluitingen van de trapgaten door een brandlui.k:. 

Nu wordt schoorsteenwerking dus voorkomen. Het afsluiten kan met de hand of automatisch plaatsvinden. 

De roltrap is nu onbruikbaar als vluchtweg. 

J 



-38-

2. Watergordijn. 

Een automatisch in werking gesteld watergordijn vangt rook en eventuele vlammen. 

3. Watergordijn met rookschot 

Als 2 maar voorzien van een schot van ca 0,40 m onder het plafond langs de rand van het trapgat. Hierdoor 

wordt verhinderd dat de rook zich naar hoger gelegen verdiepingen verspreidt. 

4. Watergordijn met rookafzuiging. 

Als 2 maar rondom het trapgat voorzien van afzuigopeningen die in werking gesteld worden door 

rookverklikkers. Door een ventilatie-opening in het dak, wordt verse lucht aangevoerd. 

8. Besturing 

De besturing van een roltrap is eenvoudig. Het aandrijfmechanisme is zo geconstrueerd dat omkering van 

draairichting gemakkelijk is. Indien er sprake is van veel leegloop, loont het de roltrap te voorzien van een 

contactmat of fotocel waardoor het mogelijk is de roltrap alleen in werking te stellen bij aanbod van personen. 
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