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Een alternatief brandveiligheidsconcept bij het
realiseren van een rookvrij atrium
Bij het realiseren van een atrium worden er in de regel ventilatievoorzieningen getroffen zodat de ruimte is aan te
merken als een “niet-besloten ruimte”. Op basis daarvan kunnen bouwkundige veiligheidsvoorzieningen achterwege gelaten worden. Door het weg ventileren van rook en hitte wordt aan aanwezige personen de mogelijkheid
geboden een veilig te vluchten en worden de hulpverleners ondersteunt bij het goed kunnen uitvoeren van hun
taak. De criteria van een niet-besloten ruimte zijn echter erg zwaar, waardoor het niet altijd de beste oplossing is om
optimale brandveiligheid te garanderen.
Dit whitepaper gaat dieper in op een alternatief brandveiligheidsconcept, een Doelmatig Rookvrij Atrium, waarbij
de ventilatie is afgestemd op wat de gebruikers en/of bewoners nodig hebben tijdens ontvluchting en wat de brandweer nodig heeft voor de brandbestrijding. Zodat u ook dit alternatief kunt meenemen in uw advies.

Hoofdstuk 1
En bij aankomst van de brandweer moet de bouwlaag waar
de brand zich bevindt minimaal 2,5 meter rookvrij zijn. De
rooklaagtemperatuur moet in de ruimte zodanig zijn dat de
constructie en eventuele glazen delen in het dak niet bezwijken.

Wat is een Doelmatig Rookvrij Atrium
en waarom is het een alternatief
voor een niet-besloten ruimte

Met dit brandveiligheidsconcept wordt veilige ontvluchting van
het object gegarandeerd. Gebruikers en/of bewoners krijgen
voldoende tijd om trappenhuizen dan wel het aansluitende
terrein te bereiken. Daarnaast wordt de brandweer ondersteunt
bij het repressief optreden. Door het creëren van een rookvrije
hoogte geef je de bevelvoerder de mogelijkheid een snelle en
betrouwbare inschatting van de brandgrootte te maken. Op
basis hiervan kan hij of zij de wijze van brandbestrijding bepalen.
Deze systematiek betreft een alternatief op het ontwerpen
volgens de criteria van een “niet-besloten ruimte” (NBR).

Het brandveiligheidsconcept Doelmatig Rookvrij Atrium (DRA) geeft
een systematiek op basis waarvan een rookbeheersingssysteem kan
worden ontworpen. Zodanig dat deze de rook en warmte in voldoende
mate afvoert afgestemd op wat de gebruikers en/of bewoners nodig
hebben om te ontvluchten en wat de brandweer nodig heeft voor de
brandbestrijding.
Het principe van de systematiek werkt als volgt:

Voldoen aan de criteria van een niet-besloten ruimte is
een erg zware eis. De stralingsflux in de ruimte mag niet
groter zijn dan 1 kW/m2, de temperatuur niet hoger dan
45°C en de zichtlengte niet kleiner dan 100 meter.

De nadelen van de zware criteria voor een niet-besloten
ruimte
Gedurende de ontvluchtingstijd (RSET)(1) er voor zorgen dat alle
vloeren waarover gevlucht wordt ten minste 2,5 meter rookvrij worden
gehouden. Daarbij is de rooklaagtemperatuur kleiner dan 200°C of de
straling vanuit de rooklaag is kleiner dan 2,5 kW/m2.

De criteria voor een niet-besloten ruimte zijn uitstekend met een
rookbeheersingssysteem te bewerkstelligen. Het zijn echter in
de regel omvangrijk installaties. Kiest u voor een mechanische
RWA-installatie dan komt u, voor een doorsnee atrium met
als uitgangspunt niet besloten-ruimte, al snel uit op een
afvoercapaciteiten > 400.000 m3/h. Ventilatoren voor dergelijke
afvoercapaciteiten vragen grote vermogens. U moet hierbij al snel
denken aan vermogens oplopend tot 40 kW per ventilator . Hiervoor
zijn zware aansluitingen op het elektriciteitsnet nodig en voor
functiebehoud is bekabeling met grote aderdiameters noodzakelijk.
Kiest u, voor hetzelfde atrium, voor een natuurlijke RW A-installatie
dan komt u meestal uit op oplossingen waarbij puien van
nevenruimte geheel brandwerend moeten worden afgescheiden
van het atrium in combinatie met rookschermen welke galerijen ten
behoeve van het vluchten rookwerend afscheiden van het atrium.

(1) RSET = Required Safe Egress Time

COLT WHITEPAPER

3

Colt Whitepaper - Een risico gestuurd RWA systeem: een slim alternatief voor een niet besloten-ruimte?

Hoodstuk 3

Voor de eigenaar van het pand zijn dergelijke installaties een grote
investering en met name de aansluitingen op het elektriciteitsnet
vormen een verhoging van de vaste lasten. Het Doelmatig Rookvrij
Atrium is een gelijkwaardige en efficiëntere oplossing.

De systematiek van het Doelmatige
Rookvrij Atrium uitgelegd

Hoodstuk 2
Wat zijn de verschillen tussen een Doelmatige
Rookvrij Atrium en een niet-besloten ruimte?
Om te begrijpen waarom de capaciteiten van een “DRA”rookbeheersingssysteem substantieel lager kunnen zijn dan die van een
“NBR” –rookbeheersingssysteem dient u eerst het volgende te weten
over de capaciteitsberekening voor rookbeheersing.
Maatgevend voor de capaciteit van een rookbeheersingssysteem is in de
regel het brandscenario waarbij de rook de langste weg met de meeste
obstakels heeft af te leggen van brandhaard tot onderzijde van de
rooklaag. Dit is bijna altijd een brand op de begane grond en dan in een
nevenruimte grenzend aan het atrium.
Gedurende het stromen en stijgen van rook vindt bijmenging van
koude lucht plaats waardoor het volume van de rook toeneemt.
Wervelingen en rotaties ten gevolge van obstakels, zoals overstekken
en loopbruggen, zorgen voor extra bijmenging. Hoe langer dit traject,
hoe meer rook en hoe koeler de rook. Koelere rook bezit minder
thermische eigenschappen wat ook bijdraagt aan een grotere benodigde
afvoercapaciteit.

Het toepassingsgebied van het
Doelmatig Rookvrij Atrium
Zoals eerder beschreven gaat de systematiek van het DRA ervan
uit dat bewoners en/of gebruikers van het te beveiligen pand
zelfstandig het pand kunnen ontvluchten. De brandweer wordt
zicht geboden tot en met de bouwlaag waar de brand zich bevindt.

De criteria van een niet-besloten ruimte vragen van het
rookbeheersingssysteem om gedurende lange tijd het gehele atrium
zodanig rookvrij te houden dat aan de genoemde grenswaarden wordt
voldaan. Dit betekent voor een atrium met vier bouwlagen dat in het
geval van een brand op de begane grond ook de derde verdieping
rookvrij gehouden wordt. Eventuele bluswerkzaamheden voert de
brandweer uit op de begane grond. Men hoeft voor de brandbestrijding
geen vrij zicht op de derde verdieping te hebben.

Voldoende zichtlengte op de bouwlagen boven de brand kan na
de ontvluchtingstijd niet gegarandeerd worden. Het redden van
mensen en het ondersteunen van personen bij de ontvluchting door
de brandweer op de bouwlagen boven de brand is daarmee minder
goed mogelijk dan in het geval van een niet besloten-ruimte.

Het “DRA”-rookbeheersingssysteem speelt hierop in. Op basis van een
tijdsafhankelijke bepalingsmethode(2) voor rookbeheersingssystemen
wordt een rookbeheersingssysteem ontworpen waarbij gedurende de
ontvluchtingstijd alle verdiepingsvloeren waarover gevlucht wordt aan
de criteria voor rookvrije hoogte en rooklaagtemperatuur of straling
wordt voldaan.

De systematiek van het Doelmatig Rookvrij Atrium leent zich,
op basis van het bovenstaande, uitstekend voor objecten
waarbij sprake is van zelfredzame mensen. Denk aan
kantoren, woongebouwen en winkelcentra. De systematiek
van het DRA leent zich minder goed voor ziekenhuizen,
verzorgingstehuizen en cellengebouwen. Echter zijn
ook in deze gebouwen oplossingen op basis van DRA in
combinatie met brandcompartimentering denkbaar.

In dit beginstadium is nog sprake van beperkte brandgrootte en dus
beperkte aanvoer van rook. Na ontvluchting zal de brand zich verder
ontwikkelen en neemt de aanvoer van rook toe maar tevens laten we
de rooklaag verder zakken zodanig dat de bouwlaag waarop de brand
zich bevindt rookvrij wordt gehouden en de rooklaagtemperatuur
zodanig is dat constructie en eventuele glazen delen niet bezwijken.
Doordat de rook “mag” zakken beperk je het stromings- en/of
stijgtraject van de rook. Hierdoor kan in de meeste gevallen worden
volstaan met een kleinere RWA-capaciteit.
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Hoodstuk 5
Een voorbeeld van het Doelmatige
Rookvrij Atrium
In dit voorbeeld gaan we uit van het onderstaande object. Voor
dit atrium bepalen we een rookbeheersingssysteem volgens
de systematiek van het Doelmatig Rookvrij Atrium. Om een
inzicht te geven in het verschil tussen een DRA en een NBR zal
voor dit object tevens een rookbeheersingssysteem bepaald
worden waarmee wordt voldaan aan een niet besloten-ruimte.
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5.1 De uitgangspunten van het
Doelmatig Rookvrij Atrium

Detectie van de brand, alarmeren en aanvang van het vluchten
Hieronder is, op basis van het TNO vultijdenmodel, aangegeven hoeveel
tijd na het ontstaan van brand er aangevangen wordt met vluchten.
In het betreffende geval gaan we uit van een object met volledige
bewaking.

Voordat we het voorbeeld verder uitwerken is het belangrijk om
de uitgangspunten inzichtelijk te hebben. De uitgangspunten in dit
voorbeeld zijn:

Op basis van kengetallen stelt het TNO vultijdenmodel dat 60
seconden na het ontstaan van brand deze brand is gedetecteerd en de
brandmeldinstallatie is geactiveerd. Kengetallen stellen dat vervolgens
120 seconden na alarmeren de bewoners daadwerkelijk starten met
ontruimen. Hieruit kan gesteld worden dat 60 + 120 = 180 sec na
ontstaan van brand de ontruiming start.

•
•
•
•
•

Een woongebouw
Vier bouwlagen hoog
Elke bouwlaag is drie meter hoger
Het atrium is dertien meter hoog
Het gebouw bevat identieke appartementen die grenzen aan een
centraal atrium
• Zelfredzame bewoners
• Ontvluchting gebeurt via galerijen en trappen in het atrium
• Er is automatische branddetectie op basis van volledige detectie in
combinatie met een ontruimingsinstallatie aanwezig, waarbij elke
woning is voorzien van een akoestische signaalgever.

Aanvullende informatie: Het TNO vultijdenmodel biedt ook de
mogelijkheid te bepalen wat de detectietijd bedraagt op het moment
dat alleen in het atrium in automatische detectie is voorzien. Uit
het TNO vultijdenmodel volgt dan dat het in het voorbeeld 231
seconden duurt voordat de brand uit het appartement slaat en de
brandmeldinstallatie heeft geactiveerd. Ook hier geldt dat vervolgens
120 seconden na alarmeren de bewoners daadwerkelijk starten met
ontruimen. Hieruit kan gesteld worden dat 231 + 120 = 351 sec na
ontstaan van brand de ontruiming start.
Op basis van deze berekeningen kan gesteld worden dat in dit
voorbeeld het pand 60 + 120 + 94 = 274 seconden na ontstaan van
brand ontruimd is.
De ontruimingstijd (RSET) bedraagt dus 4 minuten en 34 seconden.

5.5 Opkomsttijd brandweer
Voor de betreffende case wordt de opkomsttijd vanaf het ontstaan van
brand bepaald op basis van het “Brandbeveiligingsconcept Woningen
en Woongebouwen 09-1994” met betrekking tot de ontdekkings- en
meldtijd, en op basis van het “Besluit Veiligheidsregio’s 24-06-2010” met
betrekking tot de opkomsttijden van de brandweer.

5.2 Het doel van het Doelmatig
Rookvrij Atrium bepalen

Wij zijn ons bewust van de actuele discussies omtrent opkomsttijden
en willen benadrukken dat het brandveiligheidsconcept ook uitstekend
toepasbaar is op het moment dat opkomsttijden langer zijn. Het
verdient aanbeveling de opkomsttijd project specifiek met de
betreffende brandweer te bepalen.

Als de uitgangspunten helder zijn dan is het van belang om het doel van
het DRA te bepalen. In overleg met het bevoegd gezag is afgesproken
dat de rookbeheersing zodanig dient te zijn dat in het geval van brand
het gehele gebouw veilig ontvlucht kan worden en zodanig dat de
brandweer wordt ondersteunt bij zijn inzet.

Ontdekkings- en meldtijd:
Het Brandbeveiligingsconcept Woningen en Woongebouwen stelt dat
de ontdekkings- en meldtijd in het geval van een woongebouw met
volledige bewaking 5 minuten bedraagt.

5.3 De brandscenario‘s bepalen

Opkomsttijd:

De volgende brandscenario‘s zijn te verwachten
in het betreffende object:
• Brand in een appartement op de begane grond,
- eerste, tweede of derde verdieping
• Brand in het atrium is niet te verwachten. Er is
- geen sprake van een brandbare inrichting

Het Besluit Veiligheidsregio’s stelt in Hoofdstuk 3 ‘Eisen
basisbrandweerzorg’ dat gebouwen met een andere woonfunctie dan:
• Een gebouw met een woonfunctie boven een gebouw met een
winkelfunctie,
• Gebouwen met een celfunctie, portiekwoningen, portiekflats of
• Een gebouw met woonfunctie voor verminderd zelfredzamen.

Het brandscenario in een appartement:
• Brandgrootte is half appartement conform A.6.1.4 uit de NEN 6093
• Brandvermogen is 250 kW/m2 conform Tabel E.5b NEN-EN 1991-1-2/NB
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de opkomsttijd 8 minuten bedraagt. In dit voorbeeld wordt dan ook
uitgegaan van een opkomsttijd van 8 minuten. De opkomsttijd vanaf
ontstaan van brand bedraagt dus 5 + 8 = 13 minuten.
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5.6 Capaciteitsberekening
Doelmatig Rookvrij Atrium

In het betreffende geval is een brand op de begane grond
maatgevend voor de capaciteit van de RWA-installatie. Wordt er
voorzien in de capaciteit zoals volgens de begane grond bepaald
zullen, in het geval van een brand op de hogere bouwlagen,
de resultaten gunstiger uitvallen dan hier weergegeven.

In dit voorbeeld is er voor gekozen de benodigde
capaciteit te bepalen middels het TNO vultijdenmodel.
Er zijn vier scenario’s berekend. Te weten:
• Brand in nevenruimte op de beganegrond;
• Brand in nevenruimte op de eerste verdieping;
• Brand in nevenruimte op de tweede verdieping;
• Brand in nevenruimte op de derde verdieping;

Op basis van de tabel zou men bijvoorbeeld kunnen besluiten
een deel van de nevenruimten brandwerend van het atrium te
scheiden. Scheidt men bijvoorbeeld de nevenruimten op begane
grond en eerste verdieping brandwerend van het atrium af dan kan
volstaan worden met een afvoercapaciteit van 180.000 m³/h.

Voor alle scenario’s is gezocht naar de benodigde capaciteit om
gedurende de ontvluchtingstijd alle bouwlagen rookvrij te houden
en vervolgens ten behoeve van de brandweerinzet de bouwlaag
waarop de brand zich bevindt voldoende rookvrij te houden.

De benodigde ontruimingstijd bedraagt dus 4 minuten
en 34 seconden. In alle scenario’s is de beschikbare
ontruimingstijd (ASET) substantieel groter.

Als afkeurcriteria worden de volgende waarden aangehouden:

Voor de inzet van de brandweer laten de grafieken zien dat de
rookvrije hoogte zich voor de brandscenario’s op de begane
grond en op eerste verdieping ruim hoger is dan de gestelde
grenswaarde. Plaatst men echter minder capaciteit dan is de
installatie niet in staat een stabiele rooklaag te bewerkstelligen
en zal het atrium gedurende de inzet-tijd verroken.

5.7 Capaciteitsberekening niet-besloten ruimte
In bijlage II achterin dit whitepaper zijn de
resultaten van het vultijdenmodel weergegeven.

Om de verschillen tussen het Doelmatig Rookvrij Atrium en het atrium
als “niet-besloten ruimte” inzichtelijk te maken geven we de resultaten
van het vultijdenmodel waarbij het atrium uit het voorbeeld zodanig
wordt geventileerd dat deze als niet besloten mag worden beschouwd.

Samenvatting van de capaciteitsberekening
Doelmatig Rookvrij Atrium

De criteria van een niet-besloten ruimte zijn:
• De stralingsflux in de ruimte mag niet groter zijn dan 1 kW/m2
• De temperatuur niet hoger dan 45 °C
• De zichtlengte niet kleiner dan 100 meter.

Proefondervindelijk is voor de verschillende brandscenario’s
bepaald welke toe- en afvoercapaciteit de RWA-installatie dient
te bezitten om aan de gestelde criteria te kunnen voldoen. Hieruit
is gevolgd dat het garanderen van een stabiele rooklaag ter
ondersteuning aan de brandweer maatgevend is voor de capaciteit.

Opgemerkt dient te worden dat bij niet-besloten ruimten de
rooklaagtemperatuur in de regel het temperatuur criteria
overschrijdt. Dit wordt algemeen geaccepteerd mits de straling
aan de onderzijde van de rooklaag maar kleiner is dan 1 kW/m2.

De berekeningen maken inzichtelijk het tijdstip van blokkade
van de vluchtweg (ASET). Dit is de tijd na het ontstaan van brand
waarop de vluchtroute niet langer bruikbaar is. Dit kan zijn door
te hoge temperatuur of door een rookvrije hoogte van minder dan
2,5 meter. In alle berekeningen is als vluchtniveau 9 m+P (derde
verdieping) ingevoerd. Daarnaast volgt uit de grafieken in bijlage II
de ontwikkeling van rookvrije hoogte en rooklaag temperatuur.

In bijlage III achterin dit whitepaper zijn de resultaten
van het vultijdenmodel weergegeven.

Samenvatting van de capaciteitsberekening niet-besloten
ruimte
Proefondervindelijk is voor de verschillende brandscenario’s
bepaald welke toe- en afvoercapaciteit de RWAinstallatie dient te bezitten om aan de gestelde criteria
van een niet-besloten ruimte te kunnen voldoen.

Resultaten van de capaciteitsberekening
Doelmatig Rookvrij Atrium

Hieruit is gevolgd dat het garanderen van een stabiele rooklaag ter
ondersteuning aan de brandweer maatgevend is voor de capaciteit.
De berekeningen zijn uitgelegd op de vereiste rookvrije
hoogte, te weten niveau 9 m+P + 2,5 m.
In enkele gevallen maakt de rooklaag een klein dipje
circa 13 min. 50 sec. na het ontstaan van brand.
Dit moment ligt na de ontvluchtingstijd.
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Hoodstuk 6

CFD laat zien dat er een dichte rooklaag boven in het atrium ontstaat.
En dat er op de lagere niveau verspreiding van roetdeeltjes en warmte
plaatsvindt. Door in overleg met eisende partijen vooraf vast te stellen
welke temperatuur en welke rookdichtheid de grenswaarden van veilig
vluchten en de inzet van de brandweer zijn kun je tot visualisaties,
zoals hiernaast weergegeven, komen. Hieruit zijn het veilig en onveilig
gebied in relatie tot vluchtwegen en aanvalsroute op te maken.

Een Doelmatig Rookvrij Atrium
ontwerpen met CFD
Het voorbeeld in voorgaand hoofdstuk is uitgewerkt op basis van
een capaciteitsberekening door middel van het vultijdenmodel.
Deze berekening zou ook uitstekend gemaakt kunnen worden
door middel van een CFD (Computational Fluid Dynamics).
CFD geeft in een 3D-model een nog duidelijker beeld op welke
wijze de rook zich door het atrium zal verspreiden.

Aandachtspunt: CFD voor brandveiligheidsinstallaties dient
gemaakt te worden in software welke gevalideerd is voor brand.

Het Doelmatig Rookvrij Atrium is een
uitstekende gelijkwaardige oplossing
In dit whitepaper is inzichtelijk gemaakt hoe het Doelmatig
Rookvrij Atrium zich verhoud ten opzichte van de nietbesloten ruimte. In goed overleg met eisen van de partijen
zal het Doelmatig Rookvrij Atrium in veel situaties uitstekend
als gelijkwaardige oplossing toepasbaar blijken te zijn.
Het minimale veiligheidsniveau mag niet onderschreden
worden, maar een forse overcapaciteit aan brandventilatie is
ook onnodig. Bevoegd gezag en inspectie-instellingen zijn in de
praktijk bereid ook het financieel belang van de ondernemer
mee te laten wegen en het toepassen van het DRA, daar waar
dit binnen het toepassingsgebied valt, toe te staan.
Bij het geven van advies over een optimaal brandveiligheidsniveau
in een atrium is een brandveiligheidssysteem op basis van de
criteria van een niet-besloten ruimte dus niet de enige oplossing.

Als je kiest voor een berekening met CFD zal je ontdekken
dat een ‘twee zone model’, zoals het vultijdenmodel, een
robuuste maar ook zeker een wat simplistische weergave
biedt van hetgeen er daadwerkelijk in het atrium gebeurt.
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BESPREEK JOUW UITDAGING
OF VRAAGSTUK MET EEN
BRANDVEILIGHEIDSSPECIALIST
Wil je meer weten over wat Colt International voor je kan betekenen op het
gebied van rookbeheersingssystemen? Stel je vraag of laat je adviseren door
een brandveiligheidsspecialist.
Wat je vraagstuk of uitdaging ook is, onze specialisten geven je graag vrijblijvend
advies.
Bespreek je vraag

Bespreek je vraag

COLT INTERNATIONAL BV
Contact
Korte Oijen 4
NL 5433 NE Katwijk (NB)
Tel.: +31 - (0)485 399 999
Email: info@coltinfo.nl

Over Colt
Colt is een internationale onderneming die al meer dan 85 jaar gespecialiseerd is in de ontwikkeling, productie, installatie en het onderhoud
van systemen die zorgen voor een werk- en leefomgeving waarin luchtkwaliteit, daglicht en veiligheid gewaarborgd zijn. Zowel voor de
industrie als de utiliteitsbouw is Colt actief op het gebied van brandveiligheid, klimaattechniek, zonwering & louvre en service & onderhoud.

Zorgvuldig omgaan met natuurlijke hulpbronnen en het ontwikkelen van energiezuinige oplossingen zijn voor Colt het
speerpunt voor de toekomst. Innovaties, energiebesparende technieken én het combineren van bestaande technieken
met nieuwe ontwikkelingen die daarmee bijdragen aan duurzame oplossingen vormen de basis hiervoor.

“People feel better in Colt conditions.” | Whitepaper
Changes/errors reserved © Colt International Licensing Limited 2020
www.coltinfo.nl
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Bijlage
Bijlage I

De eerste persoon van de tweede verdieping is 15,2 seconden na start
vluchten bij de trap. De laatste persoon van de tweede verdieping is
45,3 seconden na start vluchten bij de trap. De looptijd op de trap
van derde naar tweede verdieping is: 8 m x 0,32 m/s = 12,5 seconden.
De eerste persoon van de derde verdieping is 27,7 seconden na start
vluchten bij de trap op de tweede verdieping. De laatste persoon van
de derde verdieping is 57,8 seconden na start vluchten bij de trap op de
tweede verdieping.

Vluchttijd o.b.v. Bijlage G Brandbeveiligingsconcept “Gebouwen met een
publieksfunctie”
In de regel is de bezetting in een woongebouw dusdanig laag dat er
geen opstoppingen voor trappen en deuren te verwachten zijn. In de
berekening zal dit tot uiting moeten komen.

Tussenconclusie 2:
In het voorbeeld van dit whitepaper gaat het om 36 appartementen
verdeeld over vier bouwlagen. Gemiddeld wonen er 1,5 personen
per appartement. Hieruit volgt dat in het complex totaal 56 personen
wonen. Voor de derde verdieping geldt dat de loopafstand van het
ongunstigste punt in de woning tot de voordeur 13 meter is. De
voordeur is 0,9 m breed. De afstand van de voordeur van de gunstigste
woning tot de trap is 3 meter. De afstand van de voordeur van
ongunstigste woning tot trap is 25 meter. De trapbreedte is 1,2 meter.
De loopafstand op de trap van derde naar tweede verdieping is 8
meter. De loopafstand op de trap van tweede naar eerste verdieping is
8 meter. De loopafstand op de trap van eerste verdieping naar begane
grond is 8 meter. De loopafstand van de trap tot de buitendeur is 8
meter. De buitendeur is 1,5 meter breed.

Vluchten van de derde verdieping is voltooid
57,8 seconden na start vluchten.

Tussenconclusie 3:
De 28 personen van de tweede en derde verdieping komen aan bij de
trap op de tweede verdieping in een tijdsbestek van 57,8 s – 15,2 s =
42,6 seconden. De doorstroomcapaciteit van de trap bedraagt 0,96
pers/s zoals eerder berekend. Benodigde doorstroomtijd trap = 28
pers. / 0,96 pers/s = 29,2 seconden. Dit aantal personen zou dus in 29,2
seconden de trap in kunnen stromen. Er zal dus geen opstopping op de
trap ter plaatse van de eerste verdieping plaatsvinden.
Op het moment dat de persoon uit het ongunstigste appartement op
de derde verdieping aankomt bij de trap op de tweede verdieping kan
hij deze direct betreden. Ditzelfde scenario is van toepassing op de
appartementen op de eerder verdieping.

Hieruit volgt:
• In het appartement, 13 m / 1,31 m/s = 10 s, 2 bewoners zijn na 10
sec bij de voordeur.
• Voordeur: 0,9m x 2,4 pers/m/s = 2,16 pers/s. De 2 bewoners
stromen in 1 sec door de voordeur.
• Kortste looptijd naar de trap:3 m / 0,73 m/s = 4,2 s. Eerste
persoon van de bouwlaag is 15,2 seconden na start vluchten bij de
trap.
• Langste looptijd naar trap: 25 m / 0,73 m/s = 34,3 s. De laatste
persoon van de bouwlaag is 45.3 seconden na start vluchten bij de
trap.
• Aantal bewoners op de bouwlaag = 14. Doorstroomcapaciteit van
de trap = 0,8 pers/m/s x 1,2 m = 0,96 pers/s.
• Benodigde doorstroomtijd trap = 14 pers. / 0,96 pers/s = 14,6 s.

Onderzocht dient te worden of personen van de tweede en derde
verdieping op de trap samenstromen met personen van de eerste
verdieping en of dit leidt tot opstoppingen.
De eerste persoon van de eerste verdieping is 15,2 seconden na start
vluchten bij de trap. De laatste persoon van de eerste verdieping is
45,3 seconden na start vluchten bij de trap. De looptijd op de trap van
tweede naar eerste verdieping is: 8 m x 0,32 m/s = 12,5 seconden. De
eerste persoon van de tweede verdieping is 27,7 seconden na start
vluchten bij de trap op de eerste verdieping. De laatste persoon van de
derde verdieping is 70,3 seconden na start vluchten bij de trap op de
eerste verdieping.

Tussenconclusie 1:
Personen komen in een tijdsbestek van 45,3 s – 15,2 s = 30,1
seconden bij de trap aan. Dit aantal personen zou in 14,6 seconden
de trap in kunnen stromen. Er zal dus geen opstopping boven aan trap
plaatsvinden. Op het moment dat de persoon uit het ongunstigste
appartement bij de trap aankomt kan hij deze direct betreden. Ditzelfde
scenario is van toepassing op de appartementen op de tweede
verdieping. Onderzocht dient te worden of personen van de derde
verdieping op de trap samenstromen met personen van de tweede
verdieping en of dit leidt tot opstoppingen.
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Tussenconclusie 4:
De vluchten van de tweede verdieping is voltooid
70,3 seconden na start vluchten.
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Tussenconclusie 5:

Van de personen die van de trap af komen vluchten:
• De looptijd op de trap van de eerste verdieping naar de begane
grond is: 8 m x 0,32 m/s = 12,5 seconden.

De 42 personen van de eerste, tweede en derde verdieping komen aan
bij de trap op de eerste verdieping in een tijdsbestek van 70,3 s – 15,2
s = 55,1 seconden. De doorstroomcapaciteit van de trap bedraagt 0,96
pers/s zoals eerder berekend. Benodigde doorstroomtijd trap = 42
pers. / 0,96 pers/s = 43,75 seconden. Dit aantal personen zou dus in
43,75 seconden de trap in kunnen stromen. Er zal dus geen opstopping
op de trap ter plaatse van de eerste verdieping plaatsvinden. Op het
moment dat de persoon uit het ongunstigste appartement op de derde
verdieping aankomt bij de trap op de eerste verdieping kan hij deze
direct betreden.

Tussenconclusie 6:
Vluchten van de derde verdieping is voltooid 82,8 seconden na start
vluchten.
• De loopafstand tussen trap en voordeur = 8 meter . De looptijd
van trap naar de voordeur is 8 m / 0,73 m/s = 11 seconden.
• De eerste persoon van de eerste verdieping is 15,2 s + 12,5 s + 11
s = 38,7 seconden na start vluchten bij de buitendeur.
• De laatste persoon van de derde verdieping is 70,3 s + 12,5 s + 11
s = 93,8 seconden na start vluchten bij de buitendeur.

Vervolgens berekenen we in welk tijdsbestek de personen van
de begane grond aankomen bij de buitendeur, of dit leidt tot een
opstopping en na hoeveel tijd het vluchten voltooid is. Voor de
bewoners op de begane grond geldt:
• In het appartement 13 m / 1,31 m/s = 10 seconden. De 2
bewoners staan na 10 seconden bij de voordeur.
• Voordeur: 0,9m x 2,4 pers/m/s = 2,16 pers/s. De 2 bewoners
stromen in 1 sec door voordeur.
• Kortste looptijd naar buitendeur: 4 m / 0,73 m/s = 5,5 seconden.
Eerste persoon bij buitendeur 16,5 seconden na start vluchten.
• Langste looptijd naar buitendeur: 20 m / 0,73 m/s = 27,4 seconden
Laatste persoon van de begane grond bij buitendeur 38,4
seconden na start vluchten.

De eerste persoon van de verdiepingen is dus pas bij de buitendeur als
de laatste persoon van de begane grond al bij de deur is. Het totaal van
56 personen bereikt de buitendeur in een tijdsbestek van 93,8 s – 16,5
s = 77,3 seconden. Doorstroomcapaciteit van de buitendeur 1,5 m x
2,4 pers/m/s = 3,6 pers/s. De 56 bewoners kunnen in 15,6 seconden
door buitendeur stromen. De personen bereiken de buitendeur in een
tijdsbestek van 77,3 seconden. Hieruit kan gesteld worden dat er zich
voor de buitendeur geen opstopping zal vormen en dat op het moment
dat de laatste persoon van de derde verdieping de buitendeur bereikt
het vluchten voltooid is.
De benodigde vluchttijd is dus 93,8 seconden.

Bijlage II
De resultaten van het vultijdenmodel t.b.v.
capaciteitsberekening “DRA”
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