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VOORWOORD
Voor u ligt het rapport waarin de resultaten van het onderzoek worden beschreven dat is
uitgevoerd ter afronding van de postgraduate opleiding Fire Safety Engineering aan de Universiteit van
Gent. Tijdens het onderzoek heb ik informatie verzameld over autobranden en brandscenario’s en heb
ik Fire Safety Engeneering methodes toegepast, om uiteindelijk de gevolgen van verschillende
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dit onderwerp aanzienlijk te verhogen. Tijdens de opleiding waarmee ik in september 2008 ben
begonnen, heb ik mijn werkzaamheden bij advies- en ingenieursbureau DHV B.V. in Eindhoven en
Den Haag gecontinueerd en van een belangrijk accent voorzien met betrekking tot dit onderwerp.

Graag zou ik hierbij ook een aantal personen en mijn werkgever willen danken voor hun steun en
medewerking. DHV ben ik erg erkentelijk voor het vertrouwen dat ik heb gekregen en de mogelijkheid
die me is geboden om deze opleiding te kunnen volgen en dit onderzoek uit te voeren.
Daarnaast ben ik mijn begeleider en promotor Bart Merci zeer dankbaar voor de begeleiding en
sturing die ik gekregen heb tijdens het uitvoeren van dit onderzoek en de opleiding. Ook de steun van
Xavier Deckers en Pieter Rawoens van de onderzoeksgroep ‘Mechanica van stroming, warmte en
verbranding’ ben ik dankbaar voor de adviezen die zij hebben gegeven voor de brandsimulaties.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar mijn vriendin Suzanne. Heel erg fijn was het
ongelimiteerde begrip en de steun die ik van haar heb gekregen, voor het drukke bestaan dat ik heb
gekend als gevolg van de opleiding en deze studie. Ik ben haar paradoxaal genoeg heel erg dankbaar
voor alle tijd die we niet gezellig samen hebben kunnen doorbrengen en het begrip dat ze heeft gehad
voor de grote hoeveelheid tijd die ik in de avonduren en de weekenden geïnvesteerd heb in de
vakken, deze studie en mijn fascinatie voor het vakgebied.

ir. Daan Jansen
24 juni 2010

Toelating tot bruikleen: De auteur geeft de toelating deze masterproef voor consultatie beschikbaar te stellen en
delen van de masterproef te kopiëren voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik valt onder de beperkingen van
het auteursrecht, in het bijzonder met betrekking tot de verplichting de bron uitdrukkelijk te vermelden bij het
aanhalen van resultaten uit deze masterproef.
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SAMENVATTING
Autobranden in parkeergarages kunnen veel schade veroorzaken aan constructies. De schade
aan constructies houdt verband met de ernst van de brand. Uit onderzoek blijkt dat bij het merendeel
van de branden beperkt blijft tot minder dan 4 auto’s (>95%). Wanneer echter meer dan 4 auto’s bij
een brand betrokken zijn, blijven branden vrijwel altijd beperkt tot minder dan 7 auto’s doordat de
brandweer een interventie pleegt.
Voor de simulatie van een autobrand en de berekening van de rookverspreiding en de
temperaturen in de parkeergarage en nabij constructieonderdelen, moet een brandscenario worden
vastgesteld. Hierbij kan voor de ontwikkeling van het brandvermogen van een autobrand gebruik
gemaakt worden van gemeten en gestandaardiseerde ontwikkelingen van het brandvermogen.
Metingen van het brandvermogen van auto’s. Tussen verschillende eerder uitgevoerde metingen van
het brandvermogen, zijn verschillen waarneembaar onder andere als gevolg van, het gebruik van
verschillende auto’s, wisselende omstandigheden en situaties en afwijkingen in de onderzoeksopzet.
Doordat gestandaardiseerde ontwikkelingen van het brandvermogen gerelateerd zijn aan metingen,
zijn verschillende referentiecurven voor het brandvermogen vastgesteld.
Bij een brandscenario waarbij meerdere auto’s betrokken zijn, heeft de snelheid waarmee
vlamoverslag kan optreden naar een volgende auto, veel invloed op het maximale vermogen van de te
verwachten brand. Snelle vlamoverslag tussen de auto’s leidt ertoe dat auto’s gedeeltelijk gelijktijdig
branden. Hierdoor kan het maximaal brandvermogen aanzienlijk groter worden, dan het maximaal
vermogen van de brand van één auto. Voorgaande onderzoeken naar brandvoortplanting en na
aanleiding van branden in parkeergarages, laten grote spreiding zien. Globaal treedt vlamoverslag op
na 8 tot 15 minuten, maar dit kan ook na 4 minuten gebeuren. De snelheid van vlamoverslag is onder
andere afhankelijk van de afmetingen van de parkeergarage, het ventilatiesysteem en de plaats van
de auto’s. In kleine parkeergarages met beperkte ventilatie lijken autobranden heviger te zijn.
Met behulp van twee brandscenario’s is onderzoek gedaan naar de bruikbaarheid van
simulatiemodellen om autobranden in parkeergarages te modelleren. Vervolgens is hiermee de
thermische belasting op een constructie en de gevolgen voor de constructie onderzocht. Bij één
brandscenario is de tijd tot vlamoverslag constant 15 minuten verondersteld, waardoor de auto’s
achtereenvolgens branden met het vermogen volgens de Belgische norm (NBN). Bij het tweede
brandscenario is gebruik gemaakt van de mogelijke ontwikkeling van de brand bij Harbour Edge (HE),
waarbij na 15 minuten reeds 3 auto’s betrokken waren bij de brand. Het maximale vermogen van de
branden bedraagt respectievelijk 8 en 22 MW.

Met zonemodellen kunnen branden relatief eenvoudig worden gesimuleerd. Als gevolg van de
gebruikte achterliggende theorie en uitgangspunten en de karakteristieke afmetingen van een
parkeergarage, zijn zonemodellen niet bruikbaar om de ontwikkeling van de temperaturen en de
rookverspreiding in parkeergarages te voorspellen. Doordat zonemodellen ook een gemiddelde
temperatuur van de rooklaag voorspellen, worden aanzienlijk lagere temperaturen verkregen dan op
basis van metingen wordt verwacht. Zowel OZone als CFAST resulteren in een onderschatting van de
optredende temperaturen. Uit simulaties is gebleken dat de onderschatting door OZone groter is dan
CFAST. Door met CFAST een parkeergarage in meerdere compartimenten te verdelen, kunnen de
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resultaten verbeterd worden. Toch leidt ook compartimentering van een garage per parkeerplaats niet
tot realistische resultaten.
Branden kunnen ook worden gesimuleerd met Computational Fluid Dynamics (CFD) modellen.
Met deze simulaties kan inzicht worden verkregen in de rookverspreiding in een parkeergarage en de
lokaal optredende temperaturen in de ruimte en bij constructies. CFD simulaties van de twee
brandscenario’s laten zien dat wanneer auto’s grotendeels gelijktijdig branden, de maximaal
optredende temperaturen in het vertrek hoger worden dan wanneer de auto’s achtereenvolgens
branden. Wanneer auto’s gelijktijdig branden wordt de constructie ook in een groter gebied gelijktijdig
opgewarmd. Wanneer de auto’s achtereenvolgens branden zijn alleen boven de brandende auto, in
een relatief klein gebied, de optredende temperaturen zeer hoog. Het gebied met hoge temperaturen
verplaatst zich als gevolg van verplaatsende brandhaard van auto naar auto.

Met de toepassing van tijdsafhankelijke warmtetransportmodellen is onderzocht hoe de
opwarming van een betonnen vloerconstructies lokaal verloopt als gevolg van de verschillende
brandscenario’s. De resultaten laten zien dat de opwarming van de constructie als gevolg van de
verschillende brandscenario’s, een vergelijkbare opwarming van de constructie tot gevolg heeft. De
invloed van het totale brandvermogen van de brandhaard is beperkt doordat het brandvermogen van
één auto niet verandert en het vermogen van de auto’s op verschillende plaatsen in de ruimte vrijkomt.
Het moment waarop de brandhaard lokaal onder de constructie zijn maximale temperatuur bereikt is
wel van invloed op de maximaal optredende temperaturen in de constructie. Wanneer de lokale
brandhaard later zijn maximaal vermogen bereikt en de constructie al is voorverwarmd als gevolg van
eerdere brandhaarden, is de opwarming groter en dieper in de constructie merkbaar.
Wanneer de optredende temperaturen onder de vloerconstructie als gevolg van de natuurlijke
brandscenario’s worden vergeleken met opwarming van de constructie als gevolg van het ISO 834
standaard brandscenario, blijkt dat de thermische belasting op de constructie als gevolg van de
natuurlijke brandscenario’s leidt tot een snellere opwarming van de constructie. Wanneer de
brandhaard lokaal van aard is (auto’s branden achtereenvolgens), zijn de lokaal optredende maximale
temperaturen van kortere duur. De opwarming van de constructie verloopt daardoor slechts tot op
beperkte diepte sneller dan als gevolg van de standaard brandkromme. Wanneer de auto’s meer
gelijktijdig branden, houden de hoge temperaturen onder de constructie langer aan en verloopt de
opwarming tot dieper in de constructie sneller dan bij de standaard brandkromme. Eventuele
aanwezigheid van holle kanalen in de vloerconstructies heeft weinig invloed op de opwarming van de
constructie tussen de kanalen.
De reductie van de druksterkte van beton verloopt bij het brandscenario met de gelijktijdig
brandende auto’s dicht bij het oppervlak aanzienlijk sneller dan als gevolg van de standaard
brandkromme. Door de trage opwarming van de thermisch zware constructie, verloopt de reductie van
de sterkte op grotere diepte in de constructie aanzienlijk langzamer.
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Car fire scenarios, simulations and structural heating
Daan Jansen
Supervisor(s): Bart Merci, Luc Taerwe, Emmanuel Annerel

Abstract This article discusses the selection of car fire
scenarios in parking buildings, the modeling of the fire and the
resulting thermal load on structures as well as the heating of the
structure and its strength reduction.
Keywords Car fire, natural fire scenario, fire simulation,
thermal load, structural heating

I. INTRODUCTION
Car fires in buildings can cause major damage to the
structure of these buildings. The severity of a car fire depends
on many factors. When Fire Safety Engineering approaches
are used to investigate the effect of fires on life safety and
structural stability, a fire scenario has to be defined. The fire
scenario can be used to simulate the fire and the thermal load
on the structure and the resulting thermal response of the
structure.

in the Harbour Edge building in Rotterdam which caused
major structural damage, the HRR curves of ECSC are used
[5]. The time to flashover is based on the research. Flashover
occurred after 10 min. to the 2nd and 12 min. to the 3rd car.
Because the subsequent car fires also develop faster, the cars
burn simultaneously. Therefore, the maximum HRR of the
fire reaches values above 22 MW. Figure 1(a) shows the HRR
from the TNO curve with 15 minutes flashover time and (b)
the Harbour Edge fire scenario.
The fire scenarios are simulated in a car park. The car park
is divided in three spans by columns and at one side there is a
door over the full width of the middle span (8 m). Figure 2
shows a model of the car park with the position of the cars
and the door. The two fire scenarios as shown in figure 1 are
used to simulate the thermal load on the structure. In the
scenario with the HRR from TNO, the cars burn as they are
numbered (1-2-3-4-5-6). In the Harbour Edge fire scenario the
fire starts in de centre and spreads to the sides (3-2-4-1-5-6).

II. FIRE SCENARIOS AND SITUATION

D.W.L. Jansen is with DHV B.V., Eindhoven, the Netherlands, and
studied the postgraduate studies in Fire Safety Engineering at the Faculty of
Engineering, Ghent University (UGent), Gent, Belgium and. E-mail:
D.W.L.Jansen@gmail.com.
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The selection of car fire scenarios starts with the definition
of the heat release rate (HRR). For the HRR, measurement
data and standardised data can be used. Since measurement
results vary as a result of different cars, procedures and
situations, also the derived standardised HRR are different.
Two often used HRR curves have been derived in research by
TNO [1] and ECSC [2] and]. In both curves the general
development of the fire is the comparable but the time the
maximum HRR occurs differs, as well as the maximum rate.
The ECSC curve is adapted for the fire of subsequent cars and
CFD simulations. The TNO curve is used in Dutch (NEN) and
Belgian (NBN) standards.
For a realistic natural fire scenario the number of cars that
will be involved in the fire has to be defined. From different
statistical investigations it is known that in the majority of the
fires (>95%) less than four cars are involved [2, 3]. At most
six cars are involved. Only in specific situations there are
more cars involved. When multiple cars are involved in fires
the time to flashover to the next cars determines mainly the
maximum HRR of the fire scenario. Research has shown that
the time generally differs from 8 to 15 minutes, but also 4
minutes is possible [4]. Standards deal differently with the
time to flashover. The Dutch standard NEN 6098 assumes 10
and 15 minutes after the beginning of the fire flashover to
respectively the second and the third car. The Belgian
standard S 21-208-1 presents an adopted HRR curve for a
double car fire.
When a fire scenario is defined with the HRR curve of TNO
and one assumes flashover after 15 minutes, the maximum
HRR of the fire slightly increases. In the research on the fire
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Figure 1: HRR from the (a) TNO curve with 15 minutes flashover
time and (b) the fire scenario in the Harbour Edge building.
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Figure 2: Floor plan of the car park with the positioning of the cars.
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III. MODELING OF THE FIRE SCENARIOS
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Figure 4: Temperatures in the structures as a result from the fire
scenario’s at (a) 20 mm and (b) 40 mm from the surface..

With the heating of the structure, the reduction of the
compressive strength is calculated according to NEN-EN
1992-1-2 [7]. Figure 5 shows the reduction at different
distances from the exposed side with the Harbour Edge (HE)
fire and the ISO 834 standard fire (SF). The reduction by the
Harbour Edge fire scenario is dashed when the temperatures
have exceeded 500°C, after 25 minutes. The natural fire
results in much faster reduction close to the surface.
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Figure 3: Temperature distribution under the ceiling for the scenario
with (a) the TNO and (b) the ECSC curve when car no. 3 is burning
at maximum HRR.
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To simulate the temperature development, smoke spread
and the thermal load on the structure, generally one can use
zone models and CFD models. Zone models are developed for
fire engineering purpose and use a rough simplification of fire
situation. They are only applicable and validated within a
limited range of situations. Since car park buildings generally
have very specific dimensions and zone models calculate an
average temperature, they are not suited to simulate car fires
in car parks. Calculations with zone models of car park fires
showed underestimation of the temperature in the upper layer
of several hundred degrees.
By using CFD simulations, a fire can be simulated very
realistically. The effects of the localised fire, air flows and
heat transfer by means of convection, conduction and
radiation are taken into account. This makes it possible to
predict the thermal load on structural elements at different
positions and in function of the time. The CFD model (FDS)
is validated with measurements in a small compartment [6].
The previously discussed fire scenarios result in different
temperature evolutions and distribution under the ceiling. In
case of the scenario with the TNO HRR curve, the high
temperatures occur in a small area above the cars. In case of
the ECSC curve with the scenario of Harbour Edge, the high
temperatures occur in a wider area under the ceiling. Figure 3
shows the temperature distribution under the ceiling in both
scenarios when car no. 3 (fig. 2) burns at maximum rate.
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Figure 5: Reduction of strength over time at different distances to the
exposed side with the Harbour Edge (HE fire and the standard fire
(SF).

IV. LOCAL HEATING OF THE STRUCTURE
The temperatures under the ceiling in the different scenarios
are used to calculate the heating of the structure. With a
transient heat transfer model (Voltra) the local temperatures in
the ceiling above the cars are calculated. Models of a massive
concrete cube of 300 mm3 with the underside exposed to the
fire, adiabatic conditions at the sides and constant 20°C at the
upper side are used. The calculations are performed in
accordance with and validated by the Eurocodes [7].
Figure 4 shows the evolution of the temperatures in the
structure for both scenarios above car 3 at 40 mm from the
exposed side. The heating according to the standard fire
scenario (ISO 834) is also shown. The natural fire scenarios
are transposed so that the standard fire starts when first
flashover occurs in the natural fire scenarios. The Harbour
Edge fire results in faster heating of the structure at 40 mm
depth than the standard fire.
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LIJST MET GEBRUIKTE SYMBOLEN EN AFKORTINGEN

Romeinse symbolen
Symbool

Betekenis

Eenheid

A

Oppervlakte

m2

Af

Oppervlakte van de brandhaard

m2

At

Totale wand- en vloeroppervlakte van een ruimte incl. ventilatie openingen

m2

Ap

Totale wand- en vloeroppervlakte van een ruimte excl. ventilatie openingen

m2

Aw

Totale oppervlakte van de ventilatie-openingen (ramen en deuren)

m2

B

Breedte

m

c∞

Soortelijke warmte

J/kg·K

cp

Soortelijke warmte van de lucht bij referentiedruk (101.325 Pa)

J/kg·K

cµ

Constante van turbulente viscositeit (CFD)

-

D

Diameter

m

Dh

Hydraulische diameter

m

Fc

Compartimentsfactor (OZone)

m1/2

h

Warmteoverdrachtscoëfficiënt voor convectie

W/m2K

hw

Hoogte van een verticale ventilatievoorziening

m

H

Hoogte

m

H

Enthalpie (CFD)

J

L

Lengte

m

k

Warmtegeleidingscoëfficiënt

W/mK

k

turbulente kinetische energie (CFD)

m2/s2

m

Massa

kg

&
m
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HOOFDSTUK 1

INLEIDING EN ACHTERGRONDEN

Regelmatig worden we in onze omgeving geconfronteerd met branden, waarvan een deel zich
voordoet in parkeergarages. De oorzaak van de branden in parkeergarages kan verschillen. De
branden kunnen ontstaan zijn in een auto, maar ook defecten aan elektrische installaties in het
gebouw of brandstichting zijn voorkomende oorzaken. Autobranden zijn zeer berucht doordat ze
kunnen resulteren in grote brandvermogens en hevige rookontwikkeling. Hierdoor kunnen
autobranden grote gevolgen hebben voor het gebouw en de omgeving.
In dit hoofdstuk worden de aanleiding, onderzoeksvragen en de gekozen onderzoeksopzet nader
toegelicht (§1.1). Vervolgens worden statistieken van autobranden, invloeden op de ontwikkeling en
eigenschappen van parkeergarages besproken (respectievelijk §1.2, §1.3, §1.4). Tot slot van het
hoofdstuk worden schades die door branden zijn veroorzaakt aan constructies beschreven (§1.5).

1.1 AANLEIDING EN ONDERZOEKSOPZET

1.1.1

Aanleiding van het onderzoek

De belangrijkste aanleiding voor dit onderzoek komt voort uit de discussie die in Nederland is
ontstaan naar aanleiding van een brand in de parkeergarage van het gebouw Harbour Edge te
Rotterdam (zie paragraaf 1.5.1). Deze brand heeft ernstige schade aan de constructie toegebracht,
waardoor er zelfs instortingsgevaar was. Uit onderzoek naar aanleiding van de brand is gebleken dat
met de gebruikte reken- en testmethoden, het na de brand vastgestelde bezwijkmechanisme van de
constructie, niet voldoende beschouwd was. Hierdoor was de werkelijke weerstand tegen brand van
de constructie veel korter dan op basis van de rekenmethoden verwacht werd.
Daarnaast zijn er, op zowel nationaal als internationaal niveau, ontwikkelingen gaande met
betrekking tot de regelgeving. In Nederland wordt gewerkt aan een nationale norm waarin
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gelijkwaardige brandveiligheid wordt vastgelegd voor mechanisch geventileerde parkeergarages met
brandcompartimenten groter dan 1000 m2. In de huidige praktijk wordt voor de ontwikkeling van
mechanisch geventileerde parkeergarages die niet voldoen aan het toepassingsgebied van het
Bouwbesluit, gebruik gemaakt van de eisen zoals deze zijn vastgelegd in diverse praktijkrichtlijnen. De
toepasbaarheid van de praktijkrichtlijn in Nederland berust op paragraaf 1.3, artikel 1.5 van het
Bouwbesluit, waarin het recht op de toepassing van gelijkwaardige oplossingen staat beschreven
[VROM, 2010]. Doordat brandweerkorpsen en gemeenten verschillend wensen om te gaan met de
eisen om gelijkwaardige oplossingen te realiseren, zijn van deze praktijkrichtlijn vele verschillende
versies ontstaan. Er is behoefte aan standaardisatie op dit gebied om ervoor te zorgen dat de eisen
met betrekking tot dit onderwerp op landelijk niveau uniform worden. Tijdens het schrijven van dit
rapport is de tweede ontwerpversie van de norm gepubliceerd [NNI, 2010].
Tijdens de voorbereiding van de Nederlandse norm is op Europese niveau gestart met de
ontwikkeling van een norm voor het onderwerp van rookbeheersing in parkeergarages. Dit betekent
dat Nederland, volgens Europese afspraken, zou moeten stoppen met het op nationaal niveau
normeren van het onderwerp. Omdat echter de status van het Europees normalisatietraject nog niet
officieel gemandateerd is en de behoefte aan normalisatie van dit onderwerp in Nederland groot is,
wordt de Nederlandse norm ontwikkeld.
Op Europees niveau worden eisen voor de rookbeheersing in parkeergarages samengevat in de
norm

EN 12101-11

[CEN,

2009].

In

de

serie

normen

met

betrekking

tot

rook-

en

warmteafvoersystemen (EN 12101) beschrijft deel 11 de eisen voor ontwerp, installatie en
gebruik/onderhoud van parkeergarages. Doordat de Nederlandse en de Europese norm verschillen
van uitgangspunten, verschillen onder andere de eigenschappen van de gepresenteerde
ontwerpbranden van elkaar.

1.1.2

Onderzoeksvragen en onderzoeksopzet

Voor het uit te voeren onderzoek, zijn een aantal onderzoeksvragen gedefinieerd om de
probleemstelling van het onderzoek te concretiseren. De volgende onderzoeksvragen beschrijven de
vraagstelling van het onderzoek:
1.

Welke gevolgen kunnen autobranden hebben voor de bouwkundige constructies? Wat zijn hierbij
de invloeden van het ontwerp en de gebruikte materialen en welke gevolgen hebben verschillende
brandscenario’s?

2.

Welke (natuurlijke) brandscenario’s kunnen zich voordoen in een parkeergarage, waardoor
worden ze beïnvloed en welke randvoorwaarden zijn van belang bij de keuze van een
brandscenario?

3.

Welke rekenmethodes zijn bruikbaar om de thermische belasting van een autobrand op de
constructie van een parkeergarage te voorspellen en hoe ziet deze eruit?

4.



Zijn zonemodellen bruikbaar voor het modelleren van een autobrand?



Zijn CFD modellen bruikbaar voor het modelleren van een autobrand?

Hoe warmt een vloerconstructie boven een autobrand op en hoe verhoudt zich dit tot opwarming
van de constructie volgens de (ISO 834) standaard brandkromme?
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In Figuur 1.1 is de gebruikte opzet van het
onderzoek

schematische

weergegeven.

Ten

behoeve van de beantwoording van de eerste
onderzoeksvraag worden in hoofdstuk 1 de
achtergronden van autobranden onderzocht en
worden invloedsfactoren vastgesteld. Daarnaast
wordt in hoofdstuk 1 onderzoek verricht naar de
schade aan constructies die is vastgesteld in
parkeergarages

waarin

autobranden

hebben

gewoed.
Ten behoeve van de beantwoording van de
tweede onderzoeksvraag worden in hoofdstuk 2
natuurlijke

brandscenario’s

beschreven.

De

mogelijke natuurlijke brandscenario’s die zich in
parkeergarages

voor

kunnen

doen,

worden

vastgesteld aan de hand van onderzoek naar
aanleiding

van

onderzoeken

autobranden,
naar

meetdata

autobranden

en

uit
de

eigenschappen van gestandaardiseerde ontwerpbranden.

De

verschillen

gekarakteriseerd
ontwikkeling

aan

van

belangrijke

de

het

worden

van

de

brandvermogen

en

invloedsfactoren

hand

hierbij

hierop

worden

beschreven.
Voor de bepaling van de gevolgen van een
autobrand

in

een

parkeergarage

en

de

thermische belasting op de constructie, wordt in
hoofdstuk

3

en

4

de

toepasbaarheid

van

verschillende simulatiemodellen (zonemodellen

Figuur 1.1: model van het onderzoek waarmee
onderlinge relaties en processtappen van het
onderzoek worden geïllustreerd.

en CFD modellen) onderzocht. De bruikbaarheid
van de simulatiemodellen wordt beoordeeld aan
de hand van de door het model gebruikte
achterliggende

theorie,

validatiedomeinen

en

verkregen resultaten.
De gebruikte CFD modellen voor de simulatie van autobranden worden in hoofdstuk 4 gevalideerd
met behulp van metingen in een klein vertrek met een vergelijkbare ventilatiekarakteristiek als de
gebruikte situatie van de parkeergarage. Bij de validatie worden ook de gevolgen van verschillende
aanpassingen (geometrie en randcondities) aan de modellen en het gebruik van verschillende versies
onderzocht.
Voor het onderzoek naar de opwarming van de constructies wordt in hoofdstuk 5 met dynamische
warmtetransportmodellen de opwarming in een vloerconstructie onderzocht. Hierbij wordt de
ontwikkeling van de temperatuurverdeling in de constructie als gevolg van de thermische belasting
door verschillende natuurlijke brandscenario’s en de standaard brandkromme onderzocht. Ook wordt

3

Hoofdstuk 1

onderzocht hoe de opwarming verandert wanneer er holle kanalen in de vloerplaat aanwezig zijn. Tot
slot wordt onderzocht hoe de reductie van de druksterkte in de constructie verloopt als gevolg van
opwarming door een natuurlijk brandscenario en de (ISO 843) standaard brandkromme.
In hoofdstuk 6 worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek herhaald en in een breder
perspectief geanalyseerd. Aan de hand van de analyse van de belangrijkste resultaten van de
literatuur

en

diverse

berekeningen,

worden

conclusies

getrokken

en

aanbevelingen

voor

vervolgonderzoek beschreven.

1.2 STATISTISCHE GEGEVENS
Door het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS)1 wordt jaarlijks het aantal meldingen bij
meldcentrales verzameld waarvoor de brandweer moet uitrukken om een brand te blussen of een om
hulp te verlenen. Bij deze statistieken wordt een verdeling gegeven naar aard van de branden. De
hoofdverdeling van brandtypes betreft schoorsteenbranden, buitenbranden en binnenbranden.
Buitenbranden betreffende de branden die zich in de buitenlucht voordoen. Binnenbranden vinden
plaats in gebouwen. Binnenbranden worden hierbij verdeeld in kleine en grote binnenbranden.
Ontwikkelde autobranden in parkeergarages behoren door het extreme karakter meestal tot de grote
binnenbranden.
In Tabel 1.1 is het aantal branden dat in Nederland gemeld is weergeven, samen met de verdeling
naar aard van de branden [CBS, 2009]. Uit de tabel blijkt dat in Nederland jaarlijks 45.000 tot 50.000
branden voorkomen. Ongeveer 2.000 branden betreffen schoorsteenbranden en 30.000 branden zijn
buitenbranden. Ongeveer 14.000 branden betreffen binnenbranden waarvan ongeveer 2.000 branden
tot de categorie (middel) groot behoren. Globaal lijkt het totale aantal branden de laatste jaren af te
nemen. Het aantal grote binnenbranden is de laatste jaren wel toegenomen.
Tabel 1.1: Aantal branden in Nederland en verdeling naar aard van de branden (aantallen x 1.000) [CBS, 2009].
Jaar

1

Totaal

Schoorsteenbrand

Buitenbrand

Binnenbrand
Totaal

Klein

Groot

1995

46,1

2,2

30,3

13,6

12,3

1,3

2000

46,0

1,7

30,4

13,9

12,4

1,5

2005

43,2

1,5

28,5

13,1

11,2

1,9

2006

49,8

1,7

33,8

14,3

12,2

2,1

2007

47,3

1,5

31,0

14,8

12,6

2,2

2008

45,4

1,9

29,1

14,4

11,8

2,6

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is een Nederlandse organisatie en heeft tot taak het verzamelen en
bewerken van gegevens met als doel het publiceren van statistieken ten behoeve van praktijk, beleid en
wetenschap.
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In Nederland is niet bekend hoeveel autobranden zich hebben voorgedaan in parkeergarages of
stallinggarages2 en of er auto’s bij betrokken waren. Ook is niet bekend in hoeveel gevallen de auto’s
zelf aanleiding waren voor de brand.

Door het Centre Technique Industriel de la Construction Métallique (CTICM) is in opdracht van de
brandweer van Parijs het aantal en de grootte van branden in parkeergarages onderzocht [Joyeux et
al., 2001]. In 1997 zijn er door de brandweer van Parijs 327 branden in ondergrondse parkeergarages
gerapporteerd. In de periode van 1995 tot en met 1997 zijn 78 branden in bovengrondse
parkeergarages gerapporteerd. Uit dit onderzoek blijkt dat van alle onderzochte branden in
ondergrondse parkeergarages waarbij auto’s betrokken waren (158 stuks), ongeveer 97,9% van de
branden beperkt blijft tot minder dan 4 auto’s. Bij twee van de branden waren 4 auto’s betrokken, bij
één brand waren 5 auto’s betrokken en bij twee branden waren 7 auto’s betrokken. In 32% van de
gevallen was de brand niet veroorzaakt door de auto’s.
Uit onderzoek dat in Nieuw Zeeland is uitgevoerd van 1995 tot 2003 blijkt dat bij ongeveer 97%
van de branden slechts 1 auto betrokken was [Li en Spearpoint, 2007]. Een mogelijke verklaring voor
dit verschil met de resultaten van het Franse onderzoek kan zijn dat de betrokken auto’s in Nieuw
Zeeland gemiddeld ouder waren (14,5 jaar) dan de auto’s in Frankrijk (8 jaar). Doordat jongere auto’s
meer kunststof onderdelen bevatten, hebben zij een groter brandvermogen waardoor meer energie vrij
kan komen en brandoverslag sneller kan optreden.
Uit door BRE uitgevoerd onderzoek in Groot Brittannië, blijkt dat in 12 jaar tijd 3.096 branden in
parkeergarages hebben gewoed [Shipp et al., 2009]. Gemiddeld waren er 260 autobranden per jaar.
Van deze branden zijn er 1.592 (51%) begonnen in een auto. Bij het merendeel van de branden heeft
de brand niet geleid tot uitbreiding naar andere auto’s. Niet bekend is bij om welk percentage het gaat.

1.3 HET ONTSTAAN EN DE ONTWIKKELING VAN EEN AUTOBRAND
Om een brand te kunnen laten ontstaan en ontwikkelen, moet aan een aantal voorwaarden
worden voldaan. De ontwikkeling van een autobrand kan sterk beïnvloed worden door de auto, de
omgeving en de omstandigheden.

1.3.1

De randvoorwaarden voor het ontstaan van een brand

Om een brand te kunnen laten ontstaan en ontwikkelen, moet tegelijkertijd aan drie voorwaarden
worden voldaan. Op de eerste plaats moet er brandbaar materiaal aanwezig zijn. Daarnaast moet er
ook zuurstof aanwezig zijn om de chemische verbrandingsreactie te kunnen laten plaatsvinden. Tot

2

Het verschil tussen een parkeergarages en een stallinggarages wordt gekenmerkt doordat bij parkeergarages
overwegend niet regelmatige gebruikers de voorziening gebruiken terwijl bij stallinggarages voornamelijk vaste
gebruikers de voorziening gebruiken doordat deze onderdeel uitmaakt van bijvoorbeeld een woongebouw [NNI
2000]. Wanneer in dit rapport gesproken wordt van een parkeergarage worden zowel parkeergarages als
stallinggarages bedoeld.
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slot moet er ook een voldoende hoge temperatuur (ontstekingstemperatuur) aanwezig zijn om een
brand te kunnen laten ontstaan. In Figuur 1.2 zijn met een branddriehoek de voorwaarden
geïllustreerd waaraan voldaan moet worden om een brand te kunnen laten ontstaan en ontwikkelen.
Wanneer bij een brand aan één van de voorwaarden niet wordt voldaan, kan deze niet ontstaan of zal
de brand doven.

Bij normale atmosfeer is altijd voldoende
zuurstof aanwezig om een brand te kunnen laten
ontstaan en ontwikkelen. Bij een autobrand in de
buitenlucht kan altijd voldoende lucht naar de
brandhaard toestromen. In een parkeergarage is
meestal

ook

waardoor

voldoende

voldoende

ventilatie

lucht

aanwezig

beschikbaar

is.

Wanneer onvoldoende geventileerd wordt kan dit
gevolgen

hebben

voor

de

beschikbare

hoeveelheid zuurstof waardoor het ontstaan en
ontwikkelen van een brand wordt beïnvloed.

Figuur 1.2: Branddriehoek waarmee geïllustreerd wordt
aan welke voorwaarden voldaan moet worden om een
brand te kunnen laten ontstaan en ontwikkelen.

Verschillende brandbare materialen van een auto kunnen functioneren als brandstof voor een
brand. Bij een auto is brandstof overwegend in vier verschillende vormen aanwezig:
1.

De kunststof delen van de carrosserie

2.

De brandbare delen van het interieur

3.

De rubberen banden

4.

De vloeibare brandstof

De voldoende hoge temperatuur die kan leiden tot een ontsteking kan bij een auto door
verschillende oorzaken ontstaan. Tijdens het gebruik van de auto warmen het motorblok en de banden
op doordat er brandstof wordt verbrand en frictie met het wegdek plaatsvindt. Ook oververhitting van
de remblokken door het gebruik kan leiden tot voldoende hoge temperaturen. Bij het ontwerp van
auto’s wordt hiermee rekening gehouden en zijn beveiligingssystemen aanwezig om problemen te
voorkomen.
Doordat de opwarming ontstaat tijdens het gebruik van de auto’s, vinden de meeste branden in
auto’s plaats tijdens gebruik van de auto of direct daarna. In een auto kan echter ook wanneer deze
koud is spontaan brand ontstaan. Door kortsluiting in het elektrische systeem kan een vonk ontstaan
waardoor een brand geïnitieerd kan worden.

1.3.2

Invloedsfactoren voor de ontwikkeling van een autobrand

Na het ontstaan van een brand is een groot aantal parameters van invloed op de ontwikkeling van
een autobrand. De brandbaarheid van de materialen en de wijze waarop deze zijn ontstoken, bepalen
in grote mate hoe snel een brand zich kan ontwikkelen. Wanneer er sprake is van spontane
ontbranding, bepaalt de hoogte van de temperatuur die heeft geleid tot ontbranding mede de snelheid
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van de ontwikkeling. Wanneer een vlam heeft geleid tot het ontstaan van een brand is de grootte en
de tijdsduur van de vlam evenals de brandbaarheid van het materiaal in de buurt van de vlam
bepalend voor het ontstaan en de ontwikkeling van een brand.

Ventilatie
Daarnaast kunnen ook omgevingsfactoren van invloed zijn op de ontwikkeling van een brand.
Wanneer een brand in een vertrek woedt, kan het voorkomen dat er onvoldoende ventilatie mogelijk
is. Door beperkte aanvoer van lucht naar de brandhaard is er onvoldoende zuurstof beschikbaar om
de verbranding volledig plaats te laten vinden. Hierdoor wordt de lucht in de brandruimte minder
zuurstofrijk en spreekt men van een ventilatie beheerste brand. Onder deze omstandigheden kunnen
niet alle vrijgestelde brandbare gassen ontbranden, waardoor deze zich ophopen in de ruimte. In
zowel open als gesloten3 parkeergarages kan de ontwikkeling van een autobrand beïnvloed worden
door de mate van ventilatie.
Wanneer een deur geopend wordt of een raam bezwijkt, neemt de ventilatie plots toe waardoor
snelle ontbranding van de (brandbare)gassen mogelijk is. Dit effect wordt ook wel backdraft genoemd.
Ook bij beginnende branden in auto’s kunnen branden verstikken wanneer deze in het zitgedeelte
woedt en de ramen gesloten zijn.

Windinvloeden
De ontwikkeling van een autobrand kan ook sterk beïnvloed worden door de aanwezigheid van
wind. Wanneer een sterke wind waait, zorgt dit voor goede menging tussen de vrijgestelde brandbare
gassen. Hierdoor kan de verbranding snel plaatsvinden waardoor de ontwikkeling van een brand
versneld kan worden. Anderzijds zorgen sterke luchtstromen ervoor dat de verblijftijd van brandbare
gassen in de vlammen korter wordt waardoor mogelijk niet alle brandbare gassen kunnen ontbranden.
Wanneer het te hard waait kunnen vlammen hierdoor gedoofd worden.
Wind heeft ook grote gevolgen op de vlamvorm en de afvoer van hete rookgassen. De vlammen
en hete rookgassen zullen met de wind mee afbuigen. Als gevolg van de afbuiging van de vlammen, is
de warmteoverdracht tussen de vlammen en het de materialen onder de vlammen meer intensief.
Hierdoor warmen de materialen sneller op. Doordat warmere materialen makkelijker branden, kan de
ontwikkeling van de brand met de luchtstromen mee sneller kan verlopen. Aan de zijde waar de
vlammen van zijn weggebogen, worden materialen minder aangestraald en passeren koudere gassen
waardoor de opwarming minder snel verloopt [Drysdale, 2001]. In Figuur 1.3 zijn twee foto’s
weergegeven van brandproeven in een tunnel waarbij de invloed van wind op de brandontwikkeling is
onderzocht [Bouwdienst Rijkswaterstaat, 2002]. Doordat de brand aan de voorzijde van de auto was
ontstoken en de wind van achter kwam, duurde de ontwikkeling van de brand waarbij wind aanwezig
was, aanzienlijk langer. Het waargenomen maximale vermogen van de autobrand was hierbij niet
lager, maar de piekwaarde trad bij de situatie met wind pas op na ongeveer 38 minuten. Bij de brand
zonder windinvloeden werd 9 minuten na ontsteking reeds het maximale vermogen waargenomen.
Deze brand begon 14 minuten na ontsteking te doven als gevolg van brandstoftekort.

3

Het verschil tussen een open en gesloten parkeergarage is afgeleid van de definitie volgens NEN 2443 [NNI,
2000]. In paragraaf 1.4 worden de eigenschappen van gesloten parkeergarages nader beschreven.
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a
b
Figuur 1.3: Foto’s van een autobrand in een tunnel (a) zonder wind en (b) met een windsnelheid van 6 m/s van
achteren [Bouwdienst Rijkswaterstaat, 2002].

In parkeergarages kan de aanwezigheid van ventilatoren gevolgen hebben op de ontwikkeling van
een brand doordat er zones met overdruk en onderdruk ontstaan. In tegenstelling tot tunnels kunnen
minder sterke luchtstromen in één richting ontstaan die de uitbreiding van brand in een auto sterk
beïnvloeden.

Omgevingstemperatuur en vochtigheid
Wanneer de omgeving van de brandhaard en de brandstoffen in de nabijheid van de brandhaard
initieel warmer is, leidt dit tot snellere ontwikkeling van branden doordat de brandbaarheidgrenzen van
stoffen bij hogere temperaturen ruimer zijn [Drysdale, 2001]. Ook zorgen hogere temperaturen voor
een snellere opwarming van brandbare materialen tot de pyrolysetemperatuur. Bij hogere
temperaturen verloopt de verbranding eveneens sneller.
Ook de vochtigheid van de lucht kan grote invloed hebben op de ontwikkeling. Wanneer de lucht
heel erg vochtig is, heeft de lucht een grote soortelijke warmte waardoor meer energie nodig is om de
temperatuur ervan te verhogen. Ook zorgt condensvorming (mist) in de lucht ervoor dat er een
koelend effect optreedt doordat de verdamping van waterdruppels bij verhitting energie kost. Bij
watermist installaties wordt hiervan gebruik gemaakt om een brand te beheersen of te blussen.

1.3.3

Volledig ontwikkelde branden in auto’s

Volledig ontwikkelde branden in auto’s gaan gepaard met uitslaande vlammen en hevige
rookontwikkeling. Afhankelijk van de plaats van de brandhaard kunnen vlammen waargenomen
worden rond het zitgedeelte of bij het motorblok. Wanneer een brandstoftank bezwijkt kan dit een
plasbrand onder en naast de auto tot gevolg hebben. Als een auto voorzien is van een gastank kan dit
leiden tot een ontploffing. Het overdrukventiel zorgt er veelal voor dat vroegtijdig gas wordt vrijgesteld
waardoor een felle steekvlam ontstaat. In Figuur 1.4 is een aantal foto’s weergegeven van
autobranden. Alle weergegeven branden vinden plaats in de buitenlucht en worden niet beïnvloed
door de aanwezigheid van gebouwen of constructies. In de figuren a tot en met e is zichtbaar hoe de
vlammen uit het zitgedeelte van de auto’s slaan. Bij de figuren f, g en h is zichtbaar hoe een brand bij
het motorblok zorgt voor uitslaande vlammen rond het motorblok en het branden van de banden.
Figuur i laat een foto zien van een brand langs een snelweg waarbij door het bezwijken van de
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brandstoftank een plasbrand onder en naast de auto is ontstaan. Ook bij figuur a is een plasbrand
onder de auto zichtbaar.

a

b

c

d

e

f

h

i

g
Figuur 1.4: Foto’s van diverse ontwikkelde autobranden.

1.3.4

Invloed van parkeergarages op autobranden

Bij een autobrand in een parkeergarage heeft ook het gebouwtype en de configuratie grote
invloed op de ontwikkeling en de intensiteit van een brand. Als een autobrand plaatsvindt in een ‘open’
parkeergarage waarbij alleen een dak (of tweede parkeerlaag) aanwezig is, is er meestal een
overmaat aan verse lucht beschikbaar. Door de aanwezigheid van het plafond worden de uitslaande
vlammen uit de auto afgebogen. Hierbij wordt ook een deel van de energie uit de hete rookgassen
overgedragen aan de constructie waardoor deze opwarmt. Via de zijgevels kunnen de hete
rookgassen eenvoudig wegstromen waardoor de rook relatief dun blijft. Via de gevels verdwijnt ook
stralingsenergie waardoor warmte van de brandhaard wordt weggevoerd. In Figuur 1.5 zijn twee foto’s
weergegeven van een autobrand in een open parkeergarage waarbij drie auto’s betrokken waren
tijdens proeven van CTICM te Frankrijk [Joyeux et al., 2001].

9
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a
b
Figuur 1.5: Foto’s van een autobrand in een open parkeergarage tijdens een brandproef. De foto’s laten de situatie
(a) 7 minuten en (b) 17 minuten na ontsteking zien [Joyeux et al., 2001].

Wanneer een brand in een parkeergarage met beperkte openingen woedt, kan de hoeveelheid
ventilatie bepalend zijn voor de ontwikkeling van de autobrand. Ook kunnen de hete rookgassen niet
eenvoudig de ruimte verlaten waardoor deze zich ophopen in de ruimte. Gedurende de brand stijgt de
temperatuur van de rooklaag. De rooklaag zal tegelijk steeds dikker en giftiger worden. Door de
accumulatie van de hete rookgassen en de stijgende temperatuur wordt de stralingsintensiteit van de
rookgassen steeds hoger. Hierdoor warmen wanden, vloeren en andere auto’s in de parkeergarage
op. Door terugstraling van de rookgassen en de omgeving naar de brandhaard neemt de temperatuur
in de brandhaard verder toe waardoor deze zich verder kan ontwikkelen.
Door BRE is recentelijk onderzoek uitgevoerd naar de uitbreiding van autobranden in
parkeergarages. De proeven zijn uitgevoerd in een testfaciliteit van beperkte afmetingen. Tijdens twee
van de uitgevoerde proeven (nr. 1 en 3) zijn drie auto’s in de ruimte geplaatst. In Figuur 1.6 is een
schematische plattegrond van de testfaciliteit en de plaatsing van de auto’s weergegeven. Aan de
achterzijde zijn de auto’s tegen een dichte muur geparkeerd. In de andere wanden zijn openingen
aanwezig. Tijdens de proeven door BRE is beide keren brandoverslag naar alle drie de auto’s
vastgesteld. De vrije parkeerplaats tussen de auto’s vormde geen barrière om branduitbreiding te
voorkomen [Shipp et al., 2009].

kanaal naar
afzuiginstallatie
en calorimeter

3

2

1

openingen
in de gevel

Figuur 1.6: Plattegrond van de testfaciliteit voor het BRE onderzoek naar de uitbreiding van autobranden in
parkeergarages.
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Om te voorkomen dat er schade aan de meetapparatuur zou ontstaan, zijn beide branden geblust
nadat deze was overgeslagen naar de derde auto [Shipp et al., 2009]. In Figuur 1.7 is het globale
verloop van het brandvermogen tijdens deze twee testen weergegeven. Bij test nr. 1 heeft de eerste
auto tot 20 minuten nadat de brander op de stoel was ontstoken gebrand met een vermogen van
ongeveer 2 MW. Na 20 minuten is de brand overgeslagen naar de tweede en snel daarna ook naar de
derde auto. Hierbij zijn vermogens tot ruim 16 MW gemeten. Bij test nr. 3 is de brand na ongeveer 4
minuten overgeslagen naar de tweede auto’s. Na 10 minuten waren alle drie de auto’s betrokken bij
de brand en is de brand geblust.

18
test nr. 1

16

test nr. 3

vermogen [MW]

14
12
10
8
6
4
2
0
0

10

20

30

tijd [min]

40

50

60

Figuur 1.7: Globaal verloop van het brandvermogen volgens proeven van BRE met drie auto’s en de opstelling
zoals in figuur 1.5 is weergegeven [Shipp et al., 2009].

1.4 EIGENSCHAPPEN VAN PARKEERGARAGES EN WEERSTAND TEGEN BRAND VAN CONSTRUCTIES

1.4.1

Ontwerpeigenschappen van parkeergarages

Parkeergarages zijn bouwwerken die voor een specifieke functie worden ontworpen en moeten
voldoen aan eisen die hiermee samenhangen. Door de typische functie wijkt het ontwerp van
parkeergarages veelal af van andere bouwwerken waardoor ze herkenbaar zijn.

Open en gesloten parkeergarages
Parkeergarages komen in veel verschillende soorten, maten en types voor. Zo bestaan er tijdelijke
en

permanente

parkeergarages

en

zijn

er

bovengrondse

parkeergarages,

ondergrondse

parkeergarages en parkeerdaken. Voor verschillende situaties wordt veelal gebruik gemaakt van
verschillende materialen. Tijdelijke parkeergarages worden vaak in staal uitgevoerd en ondergrondse
parkeergarages meestal in beton. Ook kan er de eerder besproken onderverdeling worden gemaakt
op basis van de wisselende gebruikers bij parkeergarages en vaste gebruikers bij stallingsgarages (zie
paragraaf 1.2).
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Met betrekking tot de Nederlandse regelgeving wordt een belangrijk onderscheid gemaakt tussen
zogenaamde ‘open’ en ‘gesloten’ parkeergarages. Wanneer een parkeergarage op natuurlijke wijze
geventileerd wordt en aan een aantal eisen voldoet kan deze aangemerkt worden als ‘open’. Een open
parkeergarage voldoet volgens de publiekrechtelijke norm NEN 2443 aan de volgende eigenschappen
[NNI, 2000]:


In minstens twee tegenover elkaar staande buitenwanden moeten niet afsluitbare openingen
aanwezig zijn.



De openingen moeten minimaal 1/3 bedragen van het totale oppervlak van de binnen- en
buitenwanden, of de openingen moeten minimaal 2,5% bedragen van het totale bruto
vloeroppervlak van het compartiment.



De wanden met daarin de openingen mogen niet verder dan 54 meter van elkaar staan.



De wanden met openingen moeten minimaal 5 meter vrije ruimte hebben ten opzichte van
naastgelegen bebouwing.



De laagst gelegen vloer van de parkeergarage mag nergens lager dan 1,3 meter onder het
maaiveld liggen.



In de parkeergarage moet natuurlijke ventilatie gewaarborgd zijn. Dit betekent dat luchtstromen
niet gehinderd mogen worden door binnenwanden en dat ventilatieopeningen niet afsluitbaar en
vrij van belemmeringen moeten zijn.

Wanneer aan één van deze criteria niet wordt voldaan is geen sprake van een open parkeergarage
maar wordt er gesproken van een gesloten parkeergarage.
Bij open parkeergarage vindt de ventilatie van de parkeergarage en de afvoer van rook en warmte
bij brand plaats op natuurlijke wijze plaats. Wanneer voldaan wordt aan de hiervoor genoemde criteria
hoeft de effectiviteit van de ventilatie bij brand niet verder aangetoond te worden. Bij gesloten
parkeergarages moet door middel van een mechanisch ventilatiesysteem voldoende ventilatie worden
gerealiseerd om verbrandingsgassen van de auto’s tijdens normaal gebruik en warmte en rook bij
brand af te voeren.

Invloeden op het ontwerp
Veel partijen zijn van invloed op het ontwerp van een parkeergarage. Tijdens een ontwerptraject
hebben onder andere de wensen van de opdrachtgever (bijvoorbeeld projectontwikkelaar of
gemeente), de visie van de architect, adviseurs, gemeente en omwonenden invloed op het
uiteindelijke ontwerp van parkeergarages. Uit in 2007 in Nederland uitgevoerd onderzoek is gebleken
dat verschillende partijen op meer of mindere mate invloed hebben op het ontwerp. In Tabel 1.2 is de
invloed van verschillende betrokken partijen weergegeven met een score op de schaal van 1 tot 10.
De score 1 betekent hier dat een partij geen invloed heeft en een score 10 betekent dat de partij heel
erg veel invloed heeft. De scores zijn verkregen uit een enquête onder verschillende partijen die
betrokken zijn bij de realisatie van parkeergarages. De respondenten hebben hierbij aangegeven in
welke mate verschillende partijen invloed hebben op het uiteindelijke ontwerp van een parkeergarage
(grootte, bouw- en vloersystemen, e.d.). Architecten en opdrachtgevers blijken de meeste invloed te
hebben op het ontwerp [van Eekert, 2007].
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Tabel 1.2: Invloed van verschillende partijen op het uiteindelijke ontwerp van een parkeergarage [van Eekert,
2007].
Betrokken partijen

Score
(1= geen, 10 = zeer veel)

Architect

9,4

Opdrachtgever

8,3

Gemeenten

6,1

Constructeurs

5,6

Omwonenden

4,3

Ook is onderzocht welke invloed verschillende aspecten hebben op het uiteindelijke ontwerp van
een parkeergarage. In Tabel 1.3 zijn de resultaten hiervan weergegeven. Ook hier is de rangschikking
weergegeven op een schaal van 1 tot 10. Uit het onderzoek is gebleken dat vooral veiligheid grote
invloed heeft op het uiteindelijke ontwerp.
Tabel 1.3: Invloed van verschillende aspecten op het uiteindelijke ontwerp van een parkeergarage [van Eekert,
2007].
Aspecten van invloed

Score
(1= geen, 10 = zeer veel)

Veiligheid

8,4

Budget

7,1

Regelgeving

7,1

Functionaliteit

6,7

Intensiteit van gebruik

6,0

Esthetica

3,5

Constructiemethode
Voor de realisatie van parkeergarages kan gebruik gemaakt worden van verschillende
(vloer)constructies. Bij de meeste parkeergarages wordt gebruik gemaakt van betonnen constructies.
Uit onderzoek is gebleken dat staalconstructies bij open parkeergarages niet noodzakelijk voorzien
hoeven te worden van brandwerende bekleding [Zao en Kruppa, 2002]. Toch worden slechts weinig
parkeergarages waarvan de constructie een bepaalde weerstand tegen brand moet hebben,
gerealiseerd met staalconstructies. Niet bekend is hoeveel parkeergarages worden uitgevoerd met
staalconstructies of betonconstructies. Uit onderzoek in Nederland is wel bekend welke soorten
bouwmethoden worden toegepast voor de realisatie van parkeergarages. In Tabel 1.4 is voor zowel
bovengrondse als ondergrondse parkeergarages weergegeven welk deel van de in 2006
gerealiseerde parkeergarages uitgevoerd zijn door middel van gietbouw en prefabricage. Uit de
resultaten blijkt dat bij ondergrondse parkeergarages het vaakst gietbouw wordt toegepast en bij
bovengrondse parkeergarages prefabricage de meest gebruikte bouwmethode is [van Eekert, 2007].
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Tabel 1.4: Indeling gerealiseerde parkeergarages in 2006 naar hoofdbouwsysteem [van Eekert, 2007].
Gietbouw
Ondergronds

2

170.796 m

2

Bovengronds

6.709 m

2

Totaal

177.478 m

Prefabricage
83%
4%
47%

2

34.334 m

2

163.943 m

2

198.278 m

Overig

17%

0 m2

0%

95%

2

1%

2

0%

53%

1.376 m
1.376 m

Ook is in Nederland onderzocht welke verschillende vloersystemen zijn toegepast in
parkeergarages. In Tabel 1.5 is de verdeling van de gebruikte vloersystemen bij in 2006 gerealiseerde
parkeergarages weergegeven. Uit het onderzoek blijkt dat het merendeel van de vloerconstructies
bestaat uit breedplaatvloeren. Slechts 10% van het vloeroppervlak in parkeergarages bestaat uit
kanaalplaatvloeren [van Eekert, 2007].
Tabel 1.5: Verdeling van gebruikte vloersystemen bij in 2006 gerealiseerde parkeergarages [van Eekert, 2007].
Vloersysteem

Percentage

Breedplaatvloer

57%

Volledig in het werk gestort

23%

Dubbele T-ligger

10%

Kanaalplaatvloer

10%

De in Tabel 1.5 genoemde vloersystemen betreffen de in Nederland meest voorkomende
vloersystemen. Er zijn meer vloersystemen bruikbaar, zoals bijvoorbeeld staalplaat betonvloeren. De
in de tabel weergegeven resultaten gelden daarom enkel als indicatie. Doordat het onderzoek gericht
is op het marktaandeel van verschillende producten, is niet bekend hoe aansluitingen van constructies
zijn gerealiseerd.

1.4.2

Weerstand tegen brand van constructies

Wanneer een constructie ontworpen is met een weerstand tegen brand van meer dan 60 minuten,
betekent dit dat de constructie een brand zou moeten kunnen doorstaan zonder te bezwijken. De
vereiste 60 minuten brandwerendheid is afgeleid van de uitgangspunten dat de brandweer na
maximaal 30 minuten aanwezig is en daarna 30 minuten heeft om een brand te bedwingen.
Wanneer de vereiste brandwerendheid 90, 120 of 240 minuten bedraagt, betekent het niet dat de te
verwachten brandduur langer is, maar dat de constructie met meer zekerheid de brand moet kunnen
weerstaan. Voor hoogbouw is het door de mogelijke grote gevolgen niet geaccepteerd dat constructies
bezwijken. Daarom wordt bij deze constructies een brandwerendheid geëist die langer is dan de te
verwachten nominale brandduur.
De weerstand tegen brand van constructies is gerelateerd aan proeven met de ISO 834 standaard
brandkromme [NNI, 1999]. De thermische belasting op de constructies als gevolg van de standaard
brandkromme verloopt anders dan de opwarming van een constructie bij een autobrand. Een
autobrand kan zich snel ontwikkelen waardoor eerder dan bij de standaard brandkromme zeer hoge
temperaturen optreden. Doordat bij een auto na verloop van tijd een gebrek ontstaat aan brandbare
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materialen, begint een brand te doven. Bij de standaard brandkromme wordt geen rekening gehouden
met het doven van een brand.
Doordat autobranden lokaal van aard zijn en relatief kort duren, is de thermische belasting op de
constructie afhankelijk van de locatie van de brandhaard en de plaats op de constructie. Wanneer
autobranden overslaan naar nevenstaande auto’s groeit de afmeting de brandhaard. Wanneer de
eerste auto vrijwel geheel is uitgebrand en begint te doven, verplaatst de brandhaard zich. Door de
lokale effecten van de brandhaard en de voortplanting en verplaatsing van auto naar auto, is de
thermische belasting op de constructies ook afhankelijk van het tijdstip. De opwarming van de
constructie verloopt hierdoor verschillend afhankelijk van de plaats op de constructie en de locatie van
de brandhaard. Er is geen sprake van een uniforme opwarming zoals deze verondersteld wordt bij de
standaard brandscenario [NNI, 1999].

1.5 SCHADE AAN CONSTRUCTIES DOOR AUTOBRANDEN IN PARKEERGARAGES
Autobranden kunnen veel gevolgen hebben voor hun omgeving. Als gevolg van hevige
rookontwikkeling en het grote vermogen van de brandhaard kunnen zich voor mensen fatale situaties
voordoen en kan een interventie door de brandweer worden verhinderd. Wanneer in de nabijheid van
de brandhaard bouwkundige structuren aanwezig zijn, kunnen zij ernstige schade oplopen als gevolg
van de thermische belasting op de constructie. De opwarming van autobranden kan sterk afwijken van
de standaard brandkromme (SO 834), waardoor andere krachten ontstaan in de constructies en
schadebeelden niet overeenkomen met de resultaten van brandproeven of de verwachtingen op basis
van berekeningen. Deze paragraaf beschrijft schadebeelden die zijn vastgesteld naar aanleiding van
autobranden in een aantal parkeergarages. Doordat de mate van onderzoek naar aanleiding van de
branden sterk verschilt, varieert de hoeveelheid beschikbare informatie per brand sterk.

1.5.1

Parkeergarage onder woongebouw Lloydstraat te Rotterdam

Op 1 oktober 2007 heeft er een zeer hevige brand gewoed in de parkeergarage onder het
woongebouw Harbour Edge aan de Lloydstraat te Rotterdam. Hierbij is ernstige schade ontstaan aan
de vloerconstructie.
Het gebouw is in 2006 gerealiseerd en bestaat in totaal uit 11 verdiepingen. Op de begane grond
zijn winkels gelegen. De eerste tot en met de derde verdieping bestaan uit de parkeerverdiepingen.
Daarboven zijn zeven woonlagen (39 appartementen) en twee kantoorlagen gelegen. De
parkeergarage is uitgevoerd als natuurlijk geventileerde open parkeergarage. In Figuur 1.8 is (a) een
foto van het exterieur van het gebouw en zijn (b en c) twee foto’s van het interieur van de
parkeergarage weergegeven.
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a
c
Figuur 1.8: Foto van (a) het exterieur en(b en c) foto’s van het interieur van de parkeergarage van woongebouw
Harbour Edge te Rotterdam [de Feijter en Breunese, 2007].

In Figuur 1.9 is een verticale doorsnede door het gebouw weergegeven, samen met een
plattegrond van een verdieping van de parkeergarage. De brand heeft aan de brede zijde van de
parkeergarage gewoed. Tijdens de brand stonden hier zeven auto’s geparkeerd. Met behulp van
kruisjes (‘x’) is in de plattegrond aangegeven waar de auto’s geparkeerd stonden die betrokken waren
bij de brand. Van deze auto’s stonden er zes naast elkaar geparkeerd zonder lege parkeerplaatsen.
Tussen de zesde en de zevende auto was een parkeerplaats vrij.

x
x
x
x
x
x
x

x

b
a
Figuur 1.9: Tekening van (a) verticale doorsnede en (b) plattegrond van de parkeerverdiepingen van het gebouw
Harbour Edge te Rotterdam. Met kruisjes (‘x’) zijn de posities aangegeven waar auto’s geparkeerd stonden die
betrokken waren bij de brand.
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Het gebouw bestaat uit een betonnen constructie waarbij de vloeren bestaan uit voorgespannen
kanaalplaten met daarop een betonnen druklaag. Rondom de vloer is in de druklaag extra wapening
aangebracht als trekband, die de stijfheid van de vloer vergroot. Via de centrale kern en de gevels
wordt de belasting naar de fundering afgedragen. De vloervelden zorgen hierbij voor de koppeling
tussen de gevel en de kern en reduceren de kniklengte van de gevel. Hierdoor zijn de gevels en
vloeren onderdeel van de hoofddraagconstructie. De constructie is volgens de geldende Nederlandse
normen ontworpen. De (ontwerp) brandwerendheid van de hoofddraagconstructie bedraagt 120
minuten.
De kanaalplaten overspannen vanaf de kern naar de zijgevels over een lengte van ruim 10,5 m.
De kanaalplaten hebben een werkende breedte van 1.097 mm en zijn 255 mm hoog. De druklaag is
75 mm dik zodat de totale vloerconstructie 330 mm dik is. Bij de gevels zijn de kanaalplaten opgelegd
op een stalen hoekprofiel. Bij de kern zijn de kanaalplaten opgelegd op een stalen hoedligger. Ten
behoeve van de weerstand tegen brand van de constructie zijn de stalen constructiedelen bekleed met
brandwerende beplating. In Figuur 1.10 is (a) een dwarsdoorsnede van de toegepaste kanaalplaten
weergegeven, samen met een schematische tekening van (b) de oplegging van de kanaalplaat bij de
gevel en (c) de oplegging van de kanaalplaat bij de kern. Op de strengen die de voorspanning in de
kanaalplaat verzorgen is 40 mm betondekking aanwezig. In Figuur 1.11 is een tekening weergegeven
van de vloerconstructie van de parkeergarage en de ligging van de kanaalplaten.

a
druklaag
kanaalplaat

hoekstaal
hoedligger
brandwerende bekleding
b

c
Figuur 1.10: Tekening van (a) de dwarsdoorsnede van de kanaalplaat zoals deze is toegepast bij het gebouw
Harbour Edge en een schematische tekening van (b) de oplegging van de kanaalplaat bij de gevel en (c) de
oplegging van de kanaalplaat bij de kern.
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Figuur 1.11: Tekening van de vloerconstructie van de parkeergarage en de ligging van de kanaalplaten met de
overspanning van de kern naar de zijgevels van het gebouw Harbour Edge.

Schade aan de constructie
Door de hoge temperaturen die zijn ontstaan door de brand, is de constructie van het gebouw
zwaar beschadigd geraakt. Tijdens de brand is op verschillende momenten het (gedeeltelijk)
bezwijken van constructiedelen geconstateerd. Vlak voor de inzet van de blusboot van de
Rotterdamse brandweer, was reeds hoorbaar dat delen van de constructie bezweken [de Feijter en
Breunese, 2007]. Nadat de brand geblust was, is geconstateerd dat de onderzijde van de kanaalplaten
boven de brandhaard zijn bezweken. De onderzijde van de kanaalplaten waren gedeeltelijk
afgebroken waardoor de kanalen zichtbaar waren. In Figuur 1.12 zijn foto’s weergegeven van de
schade aan de onderzijde.

a
Figuur 1.12: Foto’s van de schade aan de onderzijde van de kanaalplaten [de Feijter en Breunese, 2007].
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Ook nadat de brand geblust was, tijdens het afkoelen van de constructie, zijn nog constructiedelen
bezweken. In Figuur 1.13 is de schade aan de onderzijde van de vloerconstructie weergegeven om
6:46 uur en om 9:01 uur. Links op de foto’s is dezelfde auto zichtbaar. In de foto’s is zichtbaar dat de
omstreeks 9:00 uur de schade groter is dan omstreeks 6:45 uur.
dezelfde auto

a
b
Figuur 1.13: Foto’s van de schade aan de onderzijde van de kanaalplaten (a) om 6:46 uur en (b) om 9:01 uur [de
Feijter en Breunese, 2007].

a

b

c
d
Figuur 1.14: Foto’s van (a en b) de ontrafelde strengen, (c) de oplegging en (d) het afgespatte beton van de gevel
[de Feijter en Breunese, 2007].
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Tot bij de oplegging is de onderzijde van de kanaalplaten losgekomen. De oplegging zelf is niet
bezweken door de brand. Door het bezwijken van de vloer zijn enkele strengen van de kanaalplaten
uit hun bedding getrokken en volledig ontrafeld. Van de buitengevel is lokaal de betondekking
afgespat waardoor de wapening bloot is komen te liggen. In Figuur 1.14 zijn foto’s weergegeven van
(a en b) de ontrafelde strengen, (c) de oplegging en (d) het afgespatte beton van de buitengevel.

Vermoedelijk bezwijkmechanisme
Naar aanleiding van de ernstige brandschade die is vastgesteld na de brand in de parkeergarage,
is door TNO rekenkundig onderzoek verricht naar de oorzaak van het gedrag van de kanaalplaatvloer
[Overbeek en Gijsbers, 2008]. Uit het onderzoek is gebleken dat door de toepassing van de druklaag
bovenop de kanaalplaten, de constructie niet kon vervormen. Hierdoor zijn inwendige spanningen
ontstaan in de vloerconstructie, waardoor horizontale scheuren zijn ontstaan in het beton tussen de
kanalen. Als gevolg van de horizontale scheurvorming is de onderzijde van de kanaalplaten
bezweken. In Figuur 1.15 zijn de resultaten van dit onderzoek weergegeven. In Figuur 1.15a is
zichtbaar hoe een kanaalplaat zonder druklaag kan vervormen en er verticale scheurvorming kan
ontstaan. In Figuur 1.15b is zichtbaar dat door de toepassing van een druklaag vervorming wordt
voorkomen waardoor inwendige spanningen zorgen voor horizontale scheurvorming en bezwijken van
de constructie.

kanaalplaat
druklaag
kanaalplaat

verticale scheurvorming

horizontale scheurvorming

a
b
Figuur 1.15: Vervorming en optredende inwendige krachten bij eenzijdige opwarming van (a) een kanaalplaat en
(b) een kanaalplaat voorzien van een druklaag [Overbeek en Gijsbers, 2008].

1.5.2

Parkeergarage verhuurbedrijf Schiphol

Op 13 oktober 2002 heeft in de bovengrondse parkeergarage van Autoverhuurbedrijf Hertz op
Schiphol een felle brand gewoed waarbij in totaal ongeveer 51 auto’s zijn uitgebrand [Gemeente
Haarlemmermeer, 2002]. Bij deze extreme brand is een deel van de constructie bezweken en zwaar
beschadigd geraakt.
Omdat het een parkeergarage betreft van een autoverhuurbedrijf, is in de zin van het woord van
de regelgeving feitelijk sprake van het ‘stallen’ van auto’s [NNI, 2000]. De parkeergarage bestaat uit
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drie bouwlagen waarbij op alle drie de verdiepingen auto’s geparkeerd zijn. Op de bovenste verdieping
bevinden zich ook kantoorvertrekken en op de begane grond zijn twee autowasstraten (car-wash)
aanwezig. De parkeerplaatsen op de bovenste verdieping zijn niet voorzien van een overkapping.
De draagconstructie van de garage is uitgevoerd in beton. De vloeren bestaan uit massieve
voorgespannen betonnen platen en zijn opgelegd op T-liggers van beton. De vloeren zijn afgewerkt
met een bitumenlaag. De gevels van de begane grond en de eerste verdieping zijn uitgevoerd met
geperforeerde staalplaten waardoor een redelijk open structuur ontstaat.

De brand in de parkeergarage is ontstaan op de tweede bouwlaag als gevolg van brandstichting.
De brand is overgeslagen naar de auto’s op de derde bouwlaag. Deze vloerconstructie is tijdens de
brand gedeeltelijk ingestort. Twee dubbele T-liggers zijn ingestort en in vier dubbele T-liggers zijn
gaten ontstaan. Na de brand zijn bij één hoofdligger, waar 5 dubbele T-liggers zijn opgelegd, scheuren
geconstateerd waardoor deze op instorten stond. In Figuur 1.16 zijn foto’s weergegeven van de
gedeeltelijk bezweken vloerconstructie en de schade die is ontstaan aan de onderzijde van de
vloerconstructie [Gemeente Haarlemmermeer, 2002].

a
b
Figuur 1.16: Foto’s van de bezweken vloerconstructie bij de brand en de beschadigde vloerconstructie aan de
onderzijde [Gemeente Haarlemmermeer, 2002.

Het grote aantal auto’s dat bij deze brand betrokken is geweest, heeft geresulteerd in een zeer
ernstige brand. De extreme situatie die bij de brand is ontstaan wordt geweten aan een combinatie
van vier voor deze situatie specifieke factoren [Gemeente Haarlemmermeer, 2002]:
1.

De auto’s stonden in de parkeergarage van het autoverhuurbedrijf zeer dicht bij elkaar
geparkeerd. Ook was parkeergarage vol zodat er geen lege plekken tussen de auto’s aanwezig
waren. De afstand tussen de auto’s onderling was slechts 40 cm zodat er meer auto’s gestald
kunnen worden. In openbare parkeergarages bedraagt de tussenafstand 50 tot 70 cm. Door de
dichter op elkaar geplaatste auto’s kan brandoverslag tussen auto’s sneller optreden. In het
onderzoek naar aanleiding van de brand wordt een overslagtijd van gemiddeld 4 minuten afgeleid
[Gemeente Haarlemmermeer, 2002].

2.

De auto’s hadden allemaal een volle brandstoftank zodat ze direct verhuurd kunnen worden. In
een openbare parkeergarage kan het voorkomen dat een aantal auto’s een volle brandstoftank
hebben. Het overgrote deel van de auto’s zal slechts een gedeeltelijk gevulde tank hebben
waardoor het aanwezige brandvermogen lager zal zijn.
21

Hoofdstuk 1

3.

De aanwezige auto’s waren relatief jong. Ten opzichte van de gemiddelde leeftijd van de auto’s in
Nederland, waren de aanwezige auto’s in de parkeergarage zeer nieuw. Doordat nieuwere auto’s
meer kunststof onderdelen bevatten, is het brandvermogen van de auto’s groter.

4.

De parkeergarage werd op natuurlijke wijze geventileerd en doordat er tijdens de brand weinig
wind was, werd de hete rook beperkt afgevoerd en vermengd met koude lucht.

In het onderzoek naar aanleiding van de brand wordt geconcludeerd dat de combinatie van de
vier factoren in een reguliere parkeergarage niet snel voor kunnen komen. De onderzoekers achten
echter de kans reëel dat een combinatie van twee van de vier factoren kan leiden tot een vergelijkbare
brandontwikkeling. Hierdoor is dit scenario niet ondenkbaar in reguliere garages. Er wordt gesteld dat
deze situatie vanaf 2007 zich kan voordoen in andere parkeergarages omdat dan de gemiddelde
leeftijd van de auto’s in Nederland vergelijkbaar of jonger is dan van de auto’s die betrokken waren bij
deze brand. Dit gegeven in combinatie met natuurlijke ventilatie en/ of een beperkte tussenafstand
tussen de auto’s kan leiden tot een vergelijkbaar scenario.
Op dit moment (anno 2010) zijn de meeste auto’s van vergelijkbare leeftijd of zelfs jonger dan de
auto’s in de parkeergarage op Schiphol. Toch is een extreem brandscenario zoals zich hier heeft
voorgedaan niet meer voorgekomen. Als gevolg van eisen met betrekking tot het ontwerp van
parkeergarages zullen de parkeerplaatsen in reguliere parkeergarages niet zo krap worden bemeten
als het geval is bij een autoverhuurbedrijf. Wanneer de onderlinge afstand tussen auto’s te klein is, zal
menig automobilist zijn auto elders parkeren om beschadigingen te voorkomen. Wel zorgen
parkeersystemen waarmee auto’s automatisch geparkeerd en mogelijk gestapeld worden ervoor dat
de onderlinge afstanden tussen auto’s kleiner kunnen worden en er meer auto’s per vierkante meter
aanwezig zijn. De kans is erg klein dat de brandstoftanks van de geparkeerde auto’s helemaal gevuld
zijn. Het brandvermogen van de auto’s is hierdoor kleiner waardoor minder warmte wordt vrijgesteld.
Omdat een extreem scenario zich de laatste jaren niet heeft voorgedaan, lijkt het erop dat alle
specifieke factoren aanwezig moeten zijn om een extreem brandscenario als op Schiphol te kunnen
laten ontstaan. Het lijkt daardoor minder waarschijnlijk dat een dergelijk extreem scenario zich zomaar
kan voordoen in een andere parkeergarage.

1.5.3

Parkeergarage onder woongebouw Ruiterstraat te Hilversum

Op 11 november 2007 heeft in de parkeergarage aan de Ruiterstraat te Hilversum een brand
gewoed waarbij twee auto’s betrokken waren [de Feijter, 2007a]. Door de brand is oppervlakkig
schade ontstaan aan de constructie. Waarschijnlijk is deze brand aangestoken.
De parkeergarage is onder een woongebouw van twee bouwlagen gelegen. De parkeergarage
bestaat uit één laag en is voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem. De wanden van de
parkeergarage bestaan uit in situ gestort massief beton en het plafond van de parkeergarage bestaat
uit een breedplaatvloer. Enkel boven de auto, waar de brand is ontstaan, is de constructie door de
brand beschadigd geraakt. Over een oppervlakte van ongeveer 3 meter breed en 4 meter lang is het
beton van de breedplaatvloer aan de onderzijde tot achter de onderwapening afgespat. Over een
oppervlakte van ongeveer 1 m2 is de breedplaatvloer losgekomen van het gestorte beton waardoor de
hechting is verbroken.
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Tussen de twee brandende auto’s was een balk aanwezig onder het plafond. De betonnen balk is
bij de brand eveneens beschadigd geraakt. Ook hier was beton van de constructie gespat. In
Figuur 1.17 zijn twee foto’s van het schadebeeld aan de breedplaatvloer weergegeven.

a
b
Figuur 1.17: Schade aan de constructie naar aanleiding van de autobrand in de parkeergarage aan de Ruiterstraat
te Hilversum [de Feijter, 2007a]

1.5.4

Parkeergarage onder woongebouw Nolenshof te Geleen

In de nacht van 23 op 24 juni 2004 heeft in Geleen een brand gewoed in de parkeergarage onder
het woongebouw aan de Nolenshof. Het gebouw is gebouwd in de vorm van een ‘L’ en bestaat uit 4
woonlagen met in het souterrain gedeeltelijk een parkeergarage. De parkeergarage is ongeveer 21,5
meter breed en ongeveer 15 meter diep. De parkeergarage bestaat uit een gedeeltelijke overdekking
van de (verdiepte) binnenplaats die gebruikt wordt voor het parkeren van auto’s. Aan de voorzijde
(brede zijde) is de garage volledig open. In Figuur 1.18 is een schematische plattegrond van het
souterrain en een verticale doorsnede door het gebouw en de verdiepte binnenplaats weergegeven.
Het gebouw aan de Nolenshof is in 1997 gerealiseerd. De wanden bestaan uit gewapend beton
en de constructie van de begane grondvloer betreft een breedplaatvloer. De totale dikte van deze
constructie is 250 mm. Aan de onderzijde is de vloer voorzien van 100 mm vezelplaat ten behoeve
van de thermische isolatie.
De brand is vermoedelijk achterin de parkeergarage begonnen. In de plattegrond van Figuur 1.18
is deze plaats met een ‘x’ aangemerkt. Hier is ook de meeste schade aan de constructie vastgesteld.
Bij de brand zijn in totaal 12 auto’s betrokken geraakt. Door de hevige rookontwikkeling moesten
bewoners van het gebouw worden geëvacueerd. Na de brand is aanzienlijke schade geconstateerd
waardoor het gebouw nog enige tijd niet bewoond is geweest. Als gevolg van de brand zijn lokaal de
tegen het plafond bevestigde vezelplaten afgevallen en is het beton tot aan de onderwapening
afgespat [Lemmers, 2007]. Ook van de wanden en een aantal kolommen is het beton tot aan de
wapening afgespat. Met spuitbeton en inlegwapening is de constructie na de brand hersteld. In
Figuur 1.19 is zichtbaar dat betondekking (a) tot achter de wapening van het plafond en (b) tot op de
wapening van de gevel is afgespat.
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oprit
open gevel van de parkeergarage
parkeergarage onder woongebouw
A

niet overdekt deel van de
parkeergarage

A’
x

besloten ruimten (opslag, stalling
e.d.) onder woongebouw
a

x
b
Figuur 1.18: Schematische (a) plattegrond van het souterrain en (b) doorsnede over as AA’ van het woongebouw
en de verdiepte binnenplaats aan de Nolenshof te Geleen.

a
b
Figuur 1.19: Schade aan de constructie door afgespat beton van (a)het plafond en (b) de gevel als gevolg van de
brand.

1.5.5

Parkeergarage onder woongebouw Schoolstraat te Hilversum

Op 29 november 2007 heeft in de parkeergarage aan de Schoolstraat te Hilversum een brand
gewoed waarbij twee auto’s en een motor betrokken zijn geweest. Als gevolg van de hevige
rookontwikkeling tijdens de brand is het woongebouw ontruimd. De oppervlakte van de parkeergarage
is groter dan 1000 m2 en is gelegen onder een woon/zorggebouw van drie bouwlagen. De
vloerconstructie bestond uit in het werk gestort massief beton. Aan de onderzijde was het plafond van
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de parkeergarage afgewerkt met een ongeveer 50 mm EPS schuimplaten en houtwolcemenentplaten.
De EPS schuimplaten zijn over een oppervlakte van ongeveer 150 m2 geheel of gedeeltelijk
weggesmolten. In een iets groter gebied zijn ook de houtwolcementplaten losgeraakt. Uit het
onderzoek naar aanleiding van de brand is geconcludeerd dat in de nabijheid van de brandende auto’s
de temperaturen in de constructie waarschijnlijk is opgelopen tot ongeveer 850-900°C. De
luchttemperatuur in de parkeergarage is waarschijnlijk niet hoger geworden dan 1000°C. Lokaal kan
door direct vlamcontact de temperatuur op de constructie wel hoger zijn geworden. Toch is als gevolg
van de brand is er nauwelijks schade ontstaan aan de constructie [de Feijter, 2007b].

1.5.6

Ondergrondse parkeergarage in Gretzenbach

Op 11 november 2004 heeft in de parkeergarage Überbauung Staldenacker in Gretzenbach een
brand gewoed. Hierbij is na 90 minuten het dak van de parkeergarage gedeeltelijk ingestort waardoor
zeven brandweermannen, die bezig waren met een binnenaanval, omkwamen. Uit onderzoek is
gebleken dat de instorting niet enkel door de brand veroorzaakt is. Ook de belasting op de constructie
als gevolg van een te dikke grondlaag was groter dan in het ontwerp was voorzien. In Figuur 1.20 zijn
foto’s weergegeven van het ingestorte dak. In de figuur is zichtbaar dat de vloerplaat door
ponswerking rond de kolommen is afgescheurd.

a

b

c
Figuur 1.20: Ingestort dak van de parkeergarage in Gretzenbach als gevolg van ponswerking [Solothurn, 2005].

25

Hoofdstuk 1

1.6 CONCLUSIES
In dit hoofdstuk zijn een aantal invloeden op de ontwikkeling van autobranden besproken. Door de
oorzaak van de brand, de plaats waar de brand begint en materialen van de auto heeft de auto zelf
invloed op de ontwikkeling. Daarnaast hebben ook de klimatologische omstandigheden invloed op de
ontwikkeling van een brand. Als gevolg van ventilatievoorzieningen en de nabijheid van constructies
bij de brandhaard heeft ook het ontwerp van parkeergarages invloed op de ontwikkeling.
Parkeergarages zijn karakteristieke gebouwen die door de specifieke functie herkenbaar zijn. Bij
het ontwerp van parkeergarages speelt de veiligheid een grote rol. Bij het merendeel van de
parkeergarages wordt gebruik gemaakt van massieve vloersystemen (>75%)
Autobranden kunnen ernstig schade veroorzaken aan constructies. Afhankelijk van de situatie
verschilt de schade die kan optreden. Bij de holle kanaalplaatvloer van Harbour Edge zijn grote delen
van de vloerconstructie bezweken. Bij de branden in parkeergarages met massieve vloersystemen is
gebleken dat de schade veelal beperkt blijft tot het spatten van beton.
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BRANDVERMOGEN EN BRANDSCENARIO’S VAN
AUTOBRANDEN

Bij het vaststellen van brandscenario’s voor autobranden in parkeergarages moeten een aantal
keuzes

worden

gemaakt.

Verschillende

keuzes

hebben

verschillende

gevolgen

voor

het

brandscenario.
Dit hoofdstuk behandelt de ontwikkeling van het brandvermogen van autobranden. Hiervoor
worden in paragraaf §2.1 gemeten en gestandaardiseerde ontwikkelingen van het brandvermogen
geanalyseerd. Met behulp van deze informatie en resultaten uit onderzoek naar aanleiding van
branden worden in paragraaf 2.2 verschillende natuurlijke brandscenario’s beschreven waarbij zes
auto’s betrokken zijn. Deze scenario’s worden gekarakteriseerd met behulp van het brandvermogen
en samen met de gestandaardiseerde brandvermogens kort geanalyseerd in paragraaf 2.3. Tot slot
wordt in paragraaf 2.4 een ruimte beschreven waarin de zesvoudige autobranden zich kunnen
voordoen welke later gebruikt wordt voor de simulatie van de brandscenario’s en de bepaling van de
thermische belasting op de constructie.

2.1 ONTWIKKELING VAN HET BRANDVERMOGEN VAN AUTOBRANDEN
Bij een autobrand in een parkeergarage ontstaat vrijwel nooit vlamoverslag in de hele ruimte
waardoor de brandhaard een lokaal karakter heeft. Bij een autobrand kunnen in korte tijd veel warmte
en rook worden vrijgesteld in een parkeergarage. Dit resulteert in een korte maar hevige thermische
belasting op de constructie. Doordat de brand lokaal van aard is, is de thermische belasting op de
constructie afhankelijk van de locatie van de brandhaard ten opzichte van de constructie.
Tijdens diverse onderzoeken zijn metingen verricht van het brandvermogen van auto’s. Met
behulp van deze informatie zijn referentiecurven vastgesteld voor de ontwikkeling van het
brandvermogen. Hiermee kunnen de effecten van autobranden voorspeld worden. Als gevolg van
verschillen tussen meetresultaten variëren de vermogenscurven in verschillende normen en richtlijnen.
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2.1.1

Indeling autotypen naar brandvermogen

De hoeveelheid brandbaar materiaal in auto’s en de totale hoeveelheid energie die kan vrijkomen
bij een autobrand is sterk afhankelijk van de grootte van de auto’s. Door Joyeux et al. [2001] is een
verdeling gemaakt van auto’s in vijf categorieën. De theoretisch aanwezige calorische waarde van de
auto’s varieert van < 6.000 MJ (categorie 1) tot maximaal < 12.000 MJ (categorie 2). Categorie 4 en 5
hebben dezelfde maximale calorische waarde. In Tabel 2.1 is de verdeling van een aantal
verschillende automerken en typen in de verschillende categorieën weergegeven. Van de meest
verkochte automerken zijn de verschillende types verdeeld over de categorieën.
Tabel 2.1: Verdeling van een aantal automerken en typen naar calorische waarde in 5 categorieën.
Theoretisch calorische
waarde

Categorie 1

Categorie 2

Categorie 3

< 6.000 MJ

< 7.500 MJ

< 9.500 MJ

Peugeot

106

306

406

605

806

Renault

Twingo/Clio

Mégane

Laguna

Safrane

Espace

Citroën

Saxo

ZX

Xantia

XM

Evasion

Ford

Fiesta

Escort

Mondeo

Scorpio

Galaxy

Opel

Corsa

Astra

Vectra

Omega

Frontera

Fiat

Punto

Bravo

Tempra

Croma

Ulysse

Polo

Golf

Passat

Volkswagen

Categorie 4

Categorie 5

< 12.000 MJ

Sharan

Doordat de materialisatie van auto’s verandert, verandert ook de calorische waarde van auto’s.
Waar vroeger de carrosserie vooral bestond uit metalen, zijn tegenwoordig veel delen hiervan
vervangen door kunststof. Wanneer in de toekomst de hoeveelheid toegepast kunststof in auto’s
toeneemt, neemt ook de calorische waarde van auto’s toe.

2.1.2

Gemeten ontwikkeling brandvermogen en brandoverslag

Tijdens diverse onderzoeken zijn metingen verricht aan het brandvermogen van een autobrand.
Als gevolg van het gebruik van verschillende auto’s, wisselende omstandigheden, werkwijzen en
opstellingen tijdens de onderzoeken, variëren de meetresultaten van elkaar. Met behulp van de
metingen zijn referentiecurven vastgesteld voor de ontwikkeling van het brandvermogen.

Karakteristieke ontwikkeling van het brandvermogen
In het verleden zijn bij diverse onderzoeken metingen uitgevoerd aan de ontwikkeling van het
brandvermogen bij een autobrand. In Figuur 2.1 is de ontwikkeling van het brandvermogen van een
aantal auto’s uit verschillende onderzoeken weergeven. In de figuur is de ontwikkeling van het
brandvermogen in de tijd weergegeven van een Austin Maestro en een Citroën BX [Li en Spearpoint,
2007]. De brand van de Austin Maestro is aangestoken bij het motorblok en heeft geleid tot een zeer
snelle ontwikkeling van de brand. Bij de metingen van de Austin Maestro is het maximaal
brandvermogen veroorzaakt door het bezwijken van de brandstoftank. Als gevolg van het extreme
vermogen (ongeveer 8 MW) van de brand is tijdens de meting de brand geblust om schade aan de
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meetinstrumenten te voorkomen. Bij de Citroën BX is in het zitgedeelte een stoel aangestoken wat
heeft geleid tot een veel minder felle brand [Mangs, 2004]. In Figuur 2.1 zijn ook de ontwikkelingen
van het brandvermogen van een Renault Laguna en tweemaal van een Peugeot 406 weergegeven
[Joyeux et al., 2001]. Deze branden ontwikkelden zich aanvankelijk minder snel en hebben geleid tot
maximaal optredende brandvermogens vergelijkbaar met de Austin Maestro. In Figuur 2.1 is zichtbaar
dat maximaal optredende brandvermogens variëren van 8 tot 10 MW.
De totale energie die bij de autobranden vrij is gekomen bedraagt voor de verschillende auto’s
respectievelijk ongeveer 4.200 MJ en 5.000 MJ, 6.700 MJ, 5.800 MJ en 7.100 MJ. Wanneer uitgegaan
wordt dat de efficiëntie van de verbranding 75% bedroeg, behoren de Renault Laguna en de beide
Peugeot’s 406 tot de in paragraaf 2.1.1 besproken categorie 3 en de Austin en Citroën behoren tot
categorie 2.
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Figuur 2.1: Tijdens onderzoeken vastgestelde ontwikkeling van het brandvermogen van verschillende auto’s
[Joyeux et al., 2001 en Li en Spearpoint, 2007].

De ontwikkeling van de autobranden laat vergelijkbaar verloop zien. Aanvankelijk ontwikkelen de
branden zich tot een brand met een beperkt vermogen. Nadat de branden enige tijd een redelijk
constant vermogen heeft gehad, ontstaat er vlamoverslag en ontwikkelen de branden zich in korte tijd
versneld tot hun maximaal vermogen. Snel na het bereiken van de piekwaarden neemt het vermogen
af als gevolg van het gebrek aan brandbaar materiaal. Het moment waardoor er vlamoverslag
optreedt, verschilt per meting en komt meestal overeen met het moment dat er vlamoverslag optreedt
in het zitgedeelte van de auto waarbij een raam bezwijkt of het bezwijken van de brandstoftank.
Het moment waarop er vlamoverslag optreed en het maximale brandvermogen word bereikt,
verschilt aanzienlijk bij de metingen, waardoor de totale tijdsduur van de brand ook verschillend is. De
ontwikkeling van de brand tijdens proeven is ook sterk afhankelijk van de bron die gebruikt wordt om
de auto’s aan te steken en de plaats waar de brand wordt ontstoken.

Brandvermogen van oudere auto’s en brandoverslag naar andere auto’s
Behalve deze metingen zijn er in het verleden meer onderzoeken uitgevoerd naar de ontwikkeling
van het brandvermogen. Door Zao en Kruppa [2002] wordt de in Figuur 2.1 reeds weergegeven
ontwikkeling van het brandvermogen van de Renault Laguna Break uit 1990 weergegeven samen met
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een aanzienlijk oudere auto uit 1970/1980. Van de oude auto wordt een relatief vlakke curve
vastgesteld met een maximaal brandvermogen van ongeveer 2 MW. In Figuur 2.2a is de ontwikkeling
van het brandvermogen van beide experimenten weergegeven.
Bij een experiment door Mangs [2004] met een relatief oude auto, is een geleidelijke ontwikkeling
van het brandvermogen tot bijna 1,5 MW in ongeveer 10 minuten vastgesteld. Dit vermogen blijft
gedurende ongeveer 10 minuten redelijk constant waarna gedurende 10 minuten een verval zichtbaar
is met een daling tot ongeveer 0,8 MW. Hierna stijgt het vermogen van de brand weer tot 1,5 MW,
waarna de brand dooft. De piekwaarden worden achtereenvolgens toegeschreven aan het bezwijken
van de voorruit van de auto en het ontbranden van de brandstof door bezwijken van de brandstoftank
van de auto. In Figuur 2.2b is de gemeten curve weergegeven (getrokken lijn) samen met een

vermogen [MW]

vermogen [MW]

benadering voor het brandvermogen met twee pieken (gestipte lijn).
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Figuur 2.2: Vermogen van een autobrand van auto’s met verschillende bouwjaren [Zao en Kruppa, 2002] en
ontwikkeling van het brandvermogen met twee pieken door het bezwijken van de voorruit van de auto en daarna
de brandstoftank [Mangs, 2004].

In het artikel van Zao en Kruppa [2002] worden twee tests besproken met drie naast elkaar
geparkeerde auto’s. Tijdens de proeven in een open parkeergarage is de motor van de middelste auto
aan de onderzijde ontstoken. Tijdens de proeven heeft de brand zich in beide gevallen naar de twee
naburige auto’s verspreid. Doordat onder andere de windcondities tijdens de proeven varieerden,
gebeurde dit op verschillende momenten. Bij proeven met brandoverslag tussen twee achter elkaar
geparkeerde auto’s was duidelijk waarneembaar dat wanneer de wind van voor de auto’s kwam, er
eerder vlamoverslag naar de achterste auto optrad dan wanneer de wind van achter kwam. Door
Kruppa et al. worden vijf proeven besproken met twee auto’s. De auto’s stonden tijdens de proeven
0,7 meter van elkaar geparkeerd. In alle gevallen hebben de branden geleid tot brandoverslag naar de
andere auto. Brandoverslag ontstond via de banden of rubberstrips rond de deuren en gebeurde in
alle gevallen na ongeveer 12 minuten [Mangs, 2004].
Bij proeven met steeds één personenauto door Steinert, zijn maximale brandvermogens
vastgesteld van 1,7 tot 4,6 MW. De totale vrijgestelde energie tijdens de proeven bedroeg ongeveer
3.100, 3.200 en ongeveer 8.000 MJ. Ook zijn door Steinert zeven proeven uitgevoerd met twee auto’s.
Bij zes van deze proeven heeft brandoverslag naar de andere auto’s plaatsgevonden. Brandoverslag
naar de tweede auto trad hierbij op tussen 12 en 52 minuten na ontsteking van de eerste auto [Mangs,
2004].
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Tijdens metingen door Kitano et al. in een parkeergarage van vier verdiepingen heeft
brandoverslag plaatsgevonden naar meerdere auto’s. Nadat de brand was overgeslagen naar de
achtste auto, na 43 minuten, is de brand geblust. Brandoverslag naar de tweede auto trad 8,5 minuten
na ontsteking van de eerste auto op [Mangs, 2004].

2.1.3

Normatieve ontwikkeling van het brandvermogen

Afleiding genormaliseerde ontwikkeling van het brandvermogen
Naar aanleiding van een groot aantal in 1998 door TNO in de parkeergarage Fleerde te
Amsterdam een aantal metingen uitgevoerd aan het brandvermogen van auto’s. Aan de hand van
deze metingen is een referentie vermogenscurve vastgesteld [van Oerle et al., 1999]. In Figuur 2.3a is
deze ontwerpcurve samen met de metingen weergegeven waarop de referentie is gebaseerd. De
referentiecurve is gefit op de meetdata waarbij het grootste deel van de meetwaarden onder de
referentiecurve liggen. Enkele afwijkende metingen vallen buiten de referentiecurve. Uitgangspunt
hiervoor is dat de referentie een conservatieve standaard is en dat het te verwachten brandvermogen
van een ‘gemiddelde’ auto lager zal zijn waardoor een veilige situatie wordt gerealiseerd. Het
maximale vermogen van de referentiecurve bedraagt 6 MW. De totale afgegeven hoeveelheid energie
bedraagt ongeveer 6.800 MJ.
Behalve deze curve is naar aanleiding van eerder onderzoek ook een andere referentiecurve voor
het brandvermogen vastgesteld. Binnen het kader van het door de European Coal and Steel
Community (ECSC) gefinancierd onderzoek ‘Closed Car Parks’ is ook een referentiecurve voor het
brandvermogen vastgesteld. Het verloop van deze curve is afgeleid van de vermogensontwikkeling
van de Renault Laguna zoals deze in paragraaf 2.1.2 is besproken en weergegeven in Figuur 2.1. De
curve beoogt daardoor een realistische referentie te zijn voor de ontwikkeling van het brandvermogen
[Schleich et al. 1997a]. Deze gestandaardiseerde ontwikkeling van het brandvermogen laat een
vergelijkbaar verloop van het brandvermogen volgens TNO zien. De brand ontwikkelt zich hierbij iets
langzamer waardoor het maximaal brandvermogen later optreedt dan bij de curve zoals vastgesteld
door TNO. Het maximaal optredende brandvermogen is groter (8,3 MW) en een piekwaarde waarna
direct het brandvermogen afneemt. In Figuur 2.3b is deze vermogenscurve samen met een aantal

vermogen [MW]

vermogen [MW]

metingen weergegeven.

tijd [min]
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b
Figuur 2.3: Vastgestelde referentie ontwikkelingen van brandvermogen met behulp van metingen aan het
brandvermogen auto’s naar aanleiding van (a) onderzoek van TNO [van Oerle et al.,1999] en (b) onderzoek
namens ECSC [Schleich et al., 1997a].
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Naar aanleiding van de door ECSC gefinancierde projecten ‘Closed Car Parks’ [Schleich et al.,
1997a] en ‘Large Compartments’ [Schleich et al., 1997b], is een rekenmodel ontwikkeld waarmee de
opwarming van stalen constructiedelen in parkeergarages kunnen worden onderzocht. De beide
onderzoeken maken onderdeel uit van het project ‘Dissemination of Structural Fire Safety Engineering
Knowledge’ (DiFiSEK). De rekenmethode ‘Car Park Fire’ (CaPaFi) maakt gebruik van het natuurlijk
brandconcept waarbij het mogelijk is de opwarming door één tot vijf auto’s te berekenen. De
rekenmethode is gebaseerd op de uitgangspunten van de Eurocodes EN 1991-1-2 en EN 1993-1-2.
Voor de berekening van het brandvermogen en vervolgens de thermische belasting op
constructiedelen, is gebruik gemaakt van de vermogenscurve zoals voorgesteld door Schleich et al.
[1997a]. Uitgangspunt voor de toepassing van het model is dat het een open parkeergarage betreft of
een goed geventileerde gesloten parkeergarage die voldoende groot is, waardoor de wanden geen
invloed hebben op de brand.
Bij het CaPaFi model wordt voor de ontwikkeling van de brand in een tweede auto een enigszins
aangepaste curve gebruikt. Bij de ontwikkeling van het brandvermogen van de tweede en alle
volgende auto’s wordt aangenomen dat deze zijn voorverwarmd door de brand en dat daardoor de
ontwikkeling aanvankelijk sneller verloopt. De ontwikkeling van de brand voor vlamoverslag is daarom
5 minuten korter [Schleich et al. 1997a]. De totale hoeveelheid energie die bij de volgende auto’s
wordt vrijgesteld is ongeveer even groot als de eerste auto. De totale energie die vrijkomt bij de eerste
auto, bedraagt ongeveer 6.790 MJ. Bij de volgende auto’s, komt 6.750 MJ vrij. In Figuur 2.4 is de
vermogensontwikkeling van drie auto’s weergegeven volgens dit model. Hierbij is de ontwikkeling van
het brandvermogen weergegeven wanneer de auto’s 12 minuten na elkaar beginnen te branden.

10

auto 1

9

auto 2

Vermogen [MW]

8

auto 3

7
6
5
4
3
2
1
0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45 50
tijd [min]

55

60

65

70

75

80

Figuur 2.4: Vermogenontwikkeling bij een drievoudige autobrand volgens Schleich et al. [1997a].
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België en Europa
In België wordt in bijlage 2 van Addendum 1 van de norm NBN S 21-208-2 voor zowel een brand
van 1 auto als voor een brand van twee auto’s de ontwikkeling van het brandvermogen
voorgeschreven [NBN, 2008]. De vermogenscurve van één auto komt sterk overeen met het voorstel
van TNO [van Oerle et al., 1999]. Voor de dubbele autobrand is het verloop van de curve aangepast
waardoor het maximaal brandvermogen groter is en de brandduur langer. De totale energie die bij de
brand van één auto vrijkomt bedraagt ruim 5.710 MJ. Bij de dubbele autobrand komt ruim 14.500 MJ
vrij. Bij de beschrijving van het brandvermogen is ook aangegeven welk deel van de energie door
straling (34%) vrijkomt. In de betreffende norm wordt ook de ontwikkeling van de roetproductie, het
massaverlies en het oppervlak van de brandhaard nauwkeurig beschreven. In Figuur 2.6 is de
vermogensontwikkeling bij een brand met 1 auto en 2 auto’s volgens de norm weergegeven.
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Figuur 2.6: Ontwikkeling van het brandvermogen volgens de Belgische norm voor één en twee auto’s [NBN, 2008].
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Ook in Europees verband wordt gewerkt aan een norm voor het beoordelen van rook en warmte
afvoerinstallatie voor parkeergarages. In de werkversie van de norm [CEN, 2009] is dezelfde
vermogenscurve als in de Belgische norm voor één auto is opgenomen. Omdat de norm nog in
ontwikkeling is, is nog onduidelijk of de vermogenscurve ook in de definitieve versie wordt
opgenomen.

Nederland
In de huidige Nederlandse praktijk wordt voor de ontwikkeling van een mechanisch geventileerde
parkeergarage, waarbij de brandcompartimenten groter zijn dan het toepassingsgebied van het
Bouwbesluit (1.000 m2), gebruik gemaakt van de eisen zoals deze zijn vastgelegd in diverse
praktijkrichtlijnen. De basis van deze praktijkrichtlijnen vormt de ‘Praktijkrichtlijn (aanvullende)
Brandveiligheidseisen op het Bouwbesluit voor Mechanisch geventileerde parkeergarages met een
gebruiksoppervlakte groter dan 1000 m².’ [NVBR/LNB, 2002]4. De afwijking ten opzichte van het
Bouwbesluit is ingegeven door de wens om in grote parkeergarages een brandcompartiment te
realiseren dat groter is dan 1.000 m2. Dit is wenselijk voor het overzicht en de bruikbaarheid van
parkeergarages. In de praktijkrichtlijn voor mechanisch geventileerde parkeergarages wordt een
maximaal vermogen genoemd van een brandende personenauto van 5 à 6 MW. Er wordt vanuit
gegaan dat er 3 auto’s bij de brand betrokken zijn. Brandoverslag naar de twee nevenstaande auto’s
wordt 15 minuten na het ontstaan van de brand verwacht. Verder wordt gesteld dat bij een eenmaal
brandende auto, na gemiddeld 30 minuten het maximale brandvermogen optreedt. Na 60 minuten
wordt de auto verondersteld nagenoeg te zijn uitgebrand.
De eisen die gesteld worden aan parkeergarages zijn afhankelijk van de afmetingen van de
parkeergarage. Wanneer een parkeergarage groter is, moeten meer maatregelen genomen worden
om een, aan het Bouwbesluit gelijkwaardige, veilige situatie te realiseren. Wanneer de oppervlakte
van een parkeergarage groter is dan 5.000 m2 moet aangetoond worden dat het ventilatiesysteem 45
minuten na het ontstaan van een de brand overal in de parkeergarage een zichtlengte van minimaal
30 meter heeft gecreëerd, zodat de parkeergarage kan worden doorzocht. Door diverse gemeentelijke
brandweercorpsen zijn aanpassingen gedaan op deze landelijke praktijkrichtlijn.
In de praktijkrichtlijn is voor het uitvoeren van CFD simulaties de vermogensontwikkeling van een
autobrand voorgeschreven. De vermogensontwikkeling volgens de praktijkrichtlijn is een sterk
vereenvoudigde veronderstelling. Bij de ontwikkeling van de brand wordt ervan uitgegaan dat na 10
minuten vlamoverslag plaatsvindt naar twee auto’s die naast de initieel brandende auto staan. Het
brandvermogen van één auto is gesteld op 4 MW. Het maximale optredende vermogen van 12 MW
houdt gedurende 10 minuten aan, waarna de brand 20 minuten na zijn ontstaan wordt gedoofd door
interventie van de brandweer. In Figuur 2.7a is de vermogensontwikkeling volgens de praktijkrichtlijn
weergegeven. De totale energie die bij deze drievoudige autobrand vrijkomt bedraagt 8.400 MJ.

4

De praktijkrichtlijn is door de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) en het

Landelijk Netwerk Brandpreventie (LNB) gepubliceerd om ervoor te zorgen dat in Nederland op uniforme wijze
wordt omgegaan met gelijkwaardige brandveiligheid van grote parkeergarages.
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Om de veelheid aan gebruikte praktijkrichtlijnen te verminderen en op nationaal niveau één
geldende norm en eisenniveau vast te leggen is NEN 6098 in ontwikkeling [NNI, 2007]. Voor de
ontwikkeling van het brandvermogen wordt in deze norm gebruik gemaakt van de ontwikkeling van het
brandvermogen zoals deze is vastgesteld door TNO [van Oerle et al, 1999]. Bij de ontwerpnorm wordt
evenals bij de praktijkrichtlijn verondersteld dat drie auto’s deelnemen aan de brand. Er wordt
verondersteld dat 10 minuten na het ontstaan van de brand de tweede auto geleidelijk deelneemt aan
de brand en 5 minuten later ook de derde auto begint te branden. In Figuur 2.7b is de ontwikkeling van
het brandvermogen als gevolg van het veronderstelde scenario weergegeven. Het maximaal
optredende vermogen wanneer de auto’s volledig uitbranden is dan ongeveer 13 MW.
Bij de eerste ontwerpversie van de norm wordt verondersteld dat er twintig minuten na het
ontstaan van de brand een interventie wordt gepleegd door de brandweer [NNI, 2007]. Bij deze norm
duurt het 5 minuten voordat de brand gedoofd is. In Figuur 2.7c is de ontwikkeling van het
brandvermogen weergegeven wanneer de brand na 20 minuten wordt geblust. Het maximaal
optredende vermogen is hierbij 8,8 MW. De totale hoeveelheid vrijgestelde energie door de drie auto’s
bedraagt ongeveer 7.100 MJ.
In de tweede ontwerpversie van de norm wordt een interventie van de brandweer 2 minuten later
verondersteld [NNI, 2010]. Als gevolg van deze wijziging kan de brand in auto 2 zich verder
ontwikkelen tot een vermogen van ongeveer 3 MW. Het maximale vermogen van de autobrand is bij
dit scenario 9,4 MW. In de nieuwe norm is eveneens de benodigde tijd voor het blussen van de brand
verlengd tot 10 minuten. De totale hoeveelheid vrijgestelde energie bedraagt bij dit scenario ongeveer
8.400 MJ.
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Figuur 2.7: Ontwikkeling van het brandvermogen van drievoudige autobranden volgens (a) de LNB praktijkrichtlijn
[NVBR/LNB, 2002], (b) het volledige scenario volgens het ontwerp van NEN 6098 en wanneer er blussing wordt
voorzien volgens (c) het eerste ontwerp [NNI, 2007] en (d) het tweede ontwerp van de norm [NNI, 2010].
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De totale energie die door één auto wordt afgegeven volgens de Nederlandse norm bedraagt
volgens deze curve ongeveer 6.800 MJ. Hierdoor behoort de auto met een verbrandingsefficiëntie van
75% tot categorie 3. De totale hoeveelheid energie die door de auto wordt afgegeven wijkt af van de
waarde die bij de berekening van de vuurlast in gebouwen in Nederland wordt gebruikt. De
verbrandingswaarden van een auto bedraagt dan veelal 5.020 MJ [NIBRA, 1997].

2.2 ONTWIKKELING VAN HET BRANDVERMOGEN BIJ EEN MEERVOUDIGE AUTOBRAND
Zoals eerder besproken blijven autobranden veelal beperkt tot enkele auto’s. Uit de statistieken
(zie paragraaf 1.2) blijkt dat het merendeel van de autobranden beperkt blijft tot maximaal drie auto’s.
Hoewel een brand waarbij drie auto’s betrokken zijn een redelijk grote brand is, komen er ook soms
branden voor waarbij meer auto’s betrokken zijn. De statistieken laten ook zien dat vrijwel altijd minder
dan zeven auto’s volledig uitbranden (zie paragraaf 1.2). Ook bij de brand van Harbour Edge te
Rotterdam brandden zes auto’s vrijwel volledig uit. De zevende auto die hierbij betrokken was, was
slechts gedeeltelijk uitgebrand waardoor de bijdrage aan de brand beperkt was. Voor het
vervolgonderzoek naar de simulatie van autobranden en de thermische belasting op constructies,
wordt

daarom

uitgegaan

van

zesvoudige

autobranden.

Aan

de

hand

van

verschillende

brandscenario’s worden de gevolgen van verschillende uitgangspunten bij de vaststelling van
brandscenario’s inzichtelijk gemaakt.

2.2.1

Zesvoudige brand met brandvermogen van Austin Maestro

Om een natuurlijk brandscenario waarbij 6 auto’s betrokken zijn vast te stellen kan gebruik
gemaakt worden van gemeten en gestandaardiseerde ontwikkelingen van het brandvermogen van
een auto. In de theoretische studie van Bamonte en Felicetti [2009] wordt de thermische belasting op
de constructie en de thermisch mechanische reactie van de constructie in een kleine (fictieve)
parkeergarage onderzocht. Het toegepaste brandscenario veronderstelt dat zes naast elkaar
geparkeerde auto’s achtereenvolgens volledig uitbranden. Na 15 minuten vindt er steeds
brandoverslag plaats naar de volgende auto. Het brandvermogen van één auto is hierbij gebaseerd op
metingen van een Austin Maestro, zoals beschreven door Li en Spearpoint [2007] en eerder
weergegeven in Figuur 2.1. De totale brandduur van de brand is ongeveer 100 minuten.
In Figuur 2.8 is het vrijkomende vermogen in de parkeergarage bij dit brandscenario
weergegeven. Hierbij is ook de ontwikkeling van het brandvermogen van de afzonderlijke auto’s
weergegeven. In de figuur is zichtbaar dat het maximaal vermogen van de zesvoudige brand niet
groter is dan het maximale vermogen van één auto. Doordat de brandduur van één auto kort is, is de
voorgaande auto vrijwel geheel is uitgebrand wanneer er brandoverslag wordt verondersteld. De totale
hoeveelheid energie die vrijkomt tijdens het zesvoudige brandscenario, bedraagt ongeveer 25.000 MJ.
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Figuur 2.8: Vrijkomend vermogen bij een zesvoudige autobrand volgens metingen aan een Austin Maestro met
vlamoverslag na 15 minuten.

2.2.2

Zesvoudige brand met brandvermogens volgens Belgische norm

Voor de berekening van het brandvermogen kan ook gebruik gemaakt kunnen worden van de
vermogensontwikkeling zoals vastgesteld naar aanleiding van onderzoek door TNO en (enigszins
aangepast) wordt gebruikt in bijlage B van Appendix 1 van de Belgische norm NBN S 21-208-1 [NBN,
2008]. In Figuur 2.9 is de ontwikkeling van het brandvermogen in de parkeergarage weergegeven
wanneer uitgegaan wordt van de vermogensontwikkeling van één auto, volgens de Belgische norm,
waarbij vlamoverslag naar de volgende auto na 15 minuten wordt verondersteld, zoals ook bij de
studie van Li en Spearpoint [2007].
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Figuur 2.9: Vrijkomend vermogen bij een zesvoudige autobrand met vlamoverslag na 15 minuten met de
ontwikkeling van het brandvermogen volgens de Belgische norm van één auto [NBN, 2008].

Wanneer de ontwikkeling van het brandvermogen van de zesvoudige autobranden met de
vermogensontwikkeling van de Austin Maestro en de Belgicshe norm worden vergeleken (Figuur 2.9
en Figuur 2.8), blijkt dat het verloop van het totale brandvermogen vergelijkbaar is. De maximale
brandvermogens bedragen bij beide scenario’s ongeveer 8 MW. Tussen de maximaal optredende
vermogens van verschillende auto’s daalt het vermogen bij de ontwikkeling volgens de Belgische norm
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echter minder ver. Als gevolg van de langere duur van de autobranden en daardoor de gedeeltelijke
overlap van het vrijgestelde brandvermogen van verschillende auto’s, wordt het maximaal vermogen
bij de meervoudige autobrand hoger dan het maximaal vermogen van één auto. Ook stijgt het
maximale vermogen bij ieder volgende auto een klein beetje doordat de voorgaande auto’s nog niet
helemaal gedoofd zijn. Het maximaal vermogen van de brand bedraagt bij de vijfde auto bedraagt ruim
7,7 MW. De totale hoeveelheid energie die vrijkomt als gevolg van de zesvoudige autobrand, bedraagt
34.300 MJ.
Voor de modellering van het brandvermogen kan ook gebruik gemaakt worden van het
brandvermogen zoals dit in de Belgische norm vastgelegd is voor twee auto’s (zie paragraaf 2.1.3).
Het vermogen van de dubbele autobrand heeft een hoger maximaal vermogen (8 MW in plaats van
6 MW) en duurt langer dan de enkele autobrand. In Figuur 2.10 is de vermogensontwikkeling
weergegeven wanneer uitgegaan wordt van de dubbele autobrand. Hierbij treedt steeds
brandoverslag naar de volgende twee auto’s op na 30 minuten. Hiermee wordt vlamoverslag tussen
iedere auto na 15 minuten benaderd. Zichtbaar is dat het maximaal optredende brandvermogen bij de
3e en 4e auto en de 5e en 6e auto groter is dan het vermogen volgens de norm. Door de lange tijdsduur
van de brand groeit het totale vermogen tot een piekwaarde van ongeveer 9,8 MW. De totale energie
die als gevolg van dit brandscenario vrijkomt, bedraagt 43.600 MJ.
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Figuur 2.10: Vrijkomend vermogen bij een zesvoudige autobrand met de ontwikkeling van het brandvermogen van
twee auto’s volgens de Belgische norm met vlamoverslag naar de volgende twee auto’s na 30 minuten [NBN,
2008].

2.2.3

Zesvoudige autobrand volgens CaPaFi en gevolgen van de tijd tot vlamoverslag

In de studie naar aanleiding van de brand in de parkeergarage van het gebouw Harbour Edge te
Rotterdam (zie paragraaf 1.5), is onderzocht hoe groot het totale vermogen van de brand mogelijk is
geweest [de Feijter en Breunese, 2007]. Met behulp van de ontwikkeling van het brandvermogen
volgens Schleich et al. [1997a], is het totale vermogen dat tijdens de brand is vrijgekomen, bepaald.
De tijd tot vlamoverslag tussen de verschillende auto’s is hierbij niet gelijk aan de hiervoor gebruikte
15 minuten, maar is ingegeven naar aanleiding van het onderzoek naar het verloop van de brand [de
Feijter en Breunese, 2007].
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Op basis van het aangetroffen schadebeeld en de vaststellingen tijdens de brand, zijn twee
mogelijke scenario’s beschreven volgens welke de brand zich mogelijk ontwikkeld heeft. In Figuur 2.11
is de volgorde weergegeven waarin de auto’s volgens de twee scenario’s mogelijk gebrand hebben.
Omdat de zevende auto die geparkeerd was in de parkeergarage slechts beperkt heeft bijgedragen
aan de brand, is deze auto buiten beschouwing gelaten. In paragraaf 1.5.1 is de opstelling van de
auto’s in de parkeergarage nader beschreven.
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Figuur 2.11: Mogelijke volgorde waarin de auto’s bij de brand in Harbour Edge te Rotterdam zijn uitgebrand,
gebaseerd op het aangetroffen schadebeeld [de Feijter en Breunese, 2007].

Doordat links en rechts van de auto waar de brand mogelijk is begonnen, auto’s geparkeerd
stonden, kon de brand zorgen voor snelle ontsteking van de naburige auto’s. Waarschijnlijk is
brandoverslag opgetreden naar de eerstvolgende auto 10 minuten na het ontstaan van de brand.
Twaalf minuten na het ontstaan van de brand is de derde auto betrokken geraakt bij de brand. De
vierde auto is ongeveer 22 minuten na het ontstaan van de brand ontstoken. Het moment waarop de
vijfde en de zesde auto deelnemen aan de brand verschilt voor beide scenario’s. Als gevolg van de
tijdsduur tot vlamoverslag en de veronderstelling dat de ontwikkeling van de brand bij de tweede en
volgende auto’s sneller verloopt dan bij de eerste auto, branden de eerste drie auto’s grotendeels
gelijktijdig. Het maximale brandvermogen van de branden is hierdoor veel groter dan het
brandvermogen van één auto. Het geschatte maximale brandvermogen van scenario 1 en 2 bedraagt
respectievelijk 22,6 MW en 20,2 MW.
In Figuur 2.12 is de mogelijke vermogensontwikkeling volgens scenario 1 weergegeven. In de
figuur zijn ook de ontwikkelingen van de brandvermogens van de verschillende auto’s
achtereenvolgens weergegeven. De totale brandduur is ongeveer 100 minuten. In de figuur is
zichtbaar dat het totale maximale vermogen van de meervoudige autobrand aanzienlijk hoger is dan
het maximaal vermogen van 1 auto. Doordat de ontwikkeling van de branden zeer snel verloopt en er
snel vlamoverslag plaatsvindt naar de volgende auto’s komt in korte tijd veel energie vrij wat leidt tot
een maximaal vermogen van 22,6 MW. De totale energie die in de ruimte wordt vrijgesteld tijdens het
gehele brandscenario bedraagt ongeveer 40.500 MJ. Vlak na het optreden van het maximaal
brandvermogen is de brand geblust (30 minuten).
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Figuur 2.12: Vermogenontwikkeling tijdens de zesvoudige autobrand in de parkeergarage van Harbour Edge te
Rotterdam [de Feijter en Breunese, 2007].

De tijd tot vlamoverslag heeft grote invloed op het maximaal optredende brandvermogen. In
Figuur 2.13 is weergegeven hoe de ontwikkeling het brandvermogen van de zesvoudige autobrand bij
Harbour Edge zou zijn geweest wanneer de tijd tot vlamoverslag tussen de verschillende auto’s
achtereenvolgens na 8, 12 en 15 minuten wordt verondersteld. Wanneer de tijd tot brandoverslag 8
minuten bedraagt, is het maximaal optredende brandvermogen ongeveer 22 MW. Wanneer de tijd tot
brandoverslag tussen verschillende auto’s 12 of 15 minuten bedraagt, daalt het maximale vermogen
van de branden respectievelijk tot ongeveer 15,0 en 13,5 MW.
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Figuur 2.13: Totaal brandvermogen volgens de onderzoeksrapportage van Harbour Edge en wanneer
vlamoverslag constant wordt verondersteld na 8, 12 en 15 minuten.

2.3 CONCLUSIES VAN DE ONTWIKKELING VAN HET BRANDVERMOGEN
Uit voorgaande delen blijkt dat er grote verschillen mogelijk zijn wanneer de ontwikkeling van het
brandvermogen wordt gemeten. Uit de beschouwing van verschillende metingen is gebleken dat het
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maximale brandvermogen van een enkelvoudige autobrand varieert van 1,5 MW tot bijna 10 MW
[Ingason en Lönnermark, 2004]. De ontwikkeling van het brandvermogen tijdens metingen waarbij de
auto’s gecontroleerd uitbranden, is sterk afhankelijk van het soort auto en de wijze waarop de brand is
ontstaan. Ook hebben klimatologische omstandigheden en de constructies van de parkeergarages
waarin de branden plaatsvinden veel invloed op de ontwikkeling van autobranden en het
brandvermogen.
Ook tussen gestandaardiseerde ontwikkelingen van het brandvermogen en genormaliseerde
brandscenario’s zijn veel verschillen waarneembaar. Bij sommige normen wordt rekening gehouden
met blussing door de brandweer, terwijl bij andere referenties het brandscenario eindigt doordat de
brandstof (de brandbare materialen van de auto) volledig verbrand zijn. De totale hoeveelheid
vrijgestelde energie varieert eveneens tussen de verschillende referenties. In Tabel 2.2 is een aantal
eigenschappen van de hiervoor besproken ontwikkelingen van het brandvermogen opgesomd. Ter
vergelijking zijn ook de resultaten van metingen aan een Austin Maestro weergegeven [Li en
Spearpoint, 2007]. In de tabel is met behulp van de gegevens van de autobranden waarbij geen
blussing wordt verondersteld ook de gevolgen van een brandscenario waarbij zes auto’s deelnemen
en de tijd tot vlamoverslag 15 minuten bedraagt, weergegeven.
Tabel 2.2: Opsomming van de resultaten van een aantal genormeerde ontwikkelingen van het brandvermogen en
een meting en de resultaten van een zesvoudige autobrand.
Referentie

Aantal

Gegevens volgens normen

betrokken

Zesvoudige autobrand**

Opmerkingen

auto’s

Maximaal
vermogen

Vrijgestelde
energie

Maximaal
vermogen

Vrijgestelde
energie

Austin Maestro

1

8 MW

4.200 MJ

8 MW

25.200 MJ

NVBR/LNB Praktijkrichtlijn

3

12 MW

8.400 MJ

-

-

Blussing door

Nederlandse norm NEN2098

3

9 MW*

5.200 MJ

-

-

brandweer

Belgische norm

1

6 MW

5.010 MJ

7,7 MW

34.300 MJ

NBN S 21-208-1

2

8 MW

14.500 MJ

9,8 MW

43.600 MJ

CaPaFi

1

9 MW

6.750 MJ

13,5 MW

40.500 MJ

22,2 MW

40.500 MJ

Harbour Edge***

* exact maximaal vermogen afhankelijk van gebruikte ontwerpversie van de norm
** brandoverslag verondersteld na 15 minuten
*** vermogensontwikkeling volgens CaPaFi en brandoverslag gebaseerd op onderzoeksrapport

Uit de gegevens in Tabel 2.2 en het voorgaande blijkt dat het brandvermogen van de
brandscenario’s en de hoeveelheid vrijgestelde energie sterk kan verschillen. Wanneer de gegevens
gebruikt worden voor de definitie van een natuurlijk brandscenario om de gevolgen van een brand te
berekenen, heeft de gekozen ontwikkeling van het brandvermogen, met of zonder blussing, zeer veel
gevolgen voor de aard van het natuurlijke brandscenario. Ook heeft de keuze van de tijdsduur waarna
vlamoverslag optreedt naar een volgende auto grote gevolgen voor het maximaal optredende
brandvermogen. Doordat bij een korte tijd tot vlamoverslag auto’s grotendeels gelijktijdig branden, is
het maximale brandvermogen groter dan het brandvermogen van één auto. Wanneer vlamoverslag
tussen auto’s pas laat wordt verondersteld, branden de auto’s na elkaar en is het maximaal
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optredende vermogen bij een meervoudige autobrand nauwelijks hoger zijn dan bij een enkelvoudige
autobrand. De tijdsduur van het brandscenario wordt hierdoor wel langer.
Wanneer de verschillende auto’s snel na elkaar vlam vatten, waardoor ze gedeeltelijk gelijktijdig
branden, zal het maximale optredende vermogen van de brand zeer groot zijn, en zal ook de
thermische belasting op de constructie groter zijn dan het vermogen van de brand van één auto. Voor
de analyse van thermische belasting op een constructie en de thermisch mechanische reactie van de
constructie is het belangrijk dat de snelheid en de hevigheid waarmee de energie vrijkomt in de ruimte
goed voorspeld wordt. Dit is belangrijker dan een goede voorspelling van de totale energie die wordt
vrijgesteld [Drysdale, 2001]. Een korte hevige thermische belasting zorgt ervoor dat in korte tijd een
constructie snel opwarmt. Hierdoor ontstaan grote temperatuurgradiënten in constructies waardoor
inwendige spanningen ontstaan.
Bij de hiervoor beschreven brandscenario’s is uitgegaan van een brand die niet beïnvloed wordt
door een automatisch blussysteem. In de normen worden verschillende methoden beschreven om een
de

vermogensontwikkeling

te

vertalen

naar

een

brand

die

beïnvloed

wordt

door

een

sprinklerinstallatie. Bij de Nederlandse ontwerpnorm NEN 6098 wordt beschreven dat bij een
gesprinklerde brand het vermogen constant moet worden gehouden na 5 minuten. Hierbij wordt
opgemerkt dat de vorming van hete mist gezien wordt als een risico dat zich beperkt tot de directe
omgeving van de brandhaard. Mogelijke negatieve effecten ervan voor de veiligheid worden buiten
beschouwing gelaten. Wanneer in de toekomst blijkt dat er negatieve effecten zijn, dient de norm
herzien te worden [NNI, 2010]. Bij de Belgische norm wordt het maximale brandvermogen van een
autobrand bij de aanwezigheid van een sprinklerinstallatie beperkt tot 4 MW [NBN, 2006].

2.4 SITUATIE VOOR DE SIMULATIE VAN EEN AUTOBRAND
Voor het modelleren van een autobrand in een parkeergarage wordt gebruik gemaakt van de
situatie zoals deze geschetst is door Bamonte en Felicetti [2009]. De fictieve parkeergarage die
gebruikt is bij deze studie, is 17 m breed, 22,5 m lang en 2,6 m hoog. Door de plaatsing van
kolommen in de ruimte ontstaan twee zones langs de lange zijden van 4,5 meter breed waar auto’s
geparkeerd kunnen worden. Het middengebied is 8 meter breed. Aan de voorzijde van de
parkeergarage is in de korte zijde een deuropening aanwezig. De opening is 8 meter breed en 2,6
meter hoog. Figuur 2.14 is een schematisch driedimensionaal model van de parkeergarage
weergegeven. In Figuur 2.15 is een plattegrond van de parkeergarage weergegeven. In de figuren zijn
de locaties van de auto’s weergegeven en genummerd.
Door de kolomstructuur is de parkeergarage in 15 compartimenten te verdelen. In Figuur 2.15 zijn
de compartimenten en de kolommen in de plattegrond genummerd. De aanwezige auto’s die gebruikt
wordt voor de brandscenario’s, zijn geparkeerd langs de lange gevel in de compartimenten 2, 3 en 4.
Aan de voorzijde van compartiment 10 bevindt zich de deuropening.
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auto’s

deuropening
kolom

Figuur 2.14: Driedimensionaal model van de parkeergarage zoals gebruikt voor de brandsimulaties.

a
b
Figuur 2.15: Schematische (a) plattegrond en (b) doorsnede over de breedte van de parkeergarage zoals gebruikt
brandsimulaties.

Doordat er slechts één opening in het vertrek aanwezig is, kan een brand mogelijk door beperkte
ventilatie beheerst worden, waardoor niet alle brandbare gassen kunnen ontbranden. Het vermogen
van een brand wordt hierdoor beperkt. Met behulp van een formule 2.1 kan het maximale vermogen
van een brandhaard worden geschat wanneer een vertrek beschikt over slechts één rechthoekige,
verticale opening [Klote en Milke, 2002].
& = 1260A H1/2
Q
W

2.1

Waarin:

Q&

= het vermogen van de brandhaard

AW
H

= totale oppervlakte aan openingen in het vertrek
= hoogte van de ventilatieopening
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Voor deze situatie kan een ventilatiegecontroleerde brand verwacht worden wanneer het vermogen
van de brandhaard groter wordt dan 42,3 MW. Doordat de brandscenario’s van zowel de enkelvoudige
als

de

zesvoudige

autobranden,

zoals

hiervoor

besproken,

aanzienlijk

lagere

maximale

brandvermogens hebben, is het niet waarschijnlijk dat het vermogen beperkt wordt als gevolg van
ventilatie.
De hiervoor gebruikte formule waarmee de invloed van de mogelijke ventilatie op een brand is
onderzocht, is afgeleid van experimenten. Hierbij is gebruik gemaakt van branden van houten kribben
en polyurethaan. Doordat de eigenschapen van de branden en de situaties waaronder de vergelijking
is bepaald, afwijken van de hier gekozen situatie, moet voorzichtig omgegaan worden met de
toepassing van deze bepalingen [Klote en Milke, 2002].
Het met deze formule bepaalde maximale vermogen is ongeveer 2 keer groter dan het maximale
vermogen dat volgens het meest extreme natuurlijk brandscenario’s voorkomt (Harbour Edge).
Hierdoor mag verwacht worden dat de ventilatie van de ruimte geen beperkingen zal opleveren voor
de ontwikkeling van de brand wanneer uitgegaan wordt van de hiervoor besproken natuurlijke
brandscenario’s.
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MODELLERING VAN EEN AUTOBRAND MET
ZONEMODELLEN

Met verschillende berekeningen kunnen de gevolgen van een brand worden voorspeld. Voor de
(tijdsafhankelijke) modellering van thermische effecten en de rookontwikkeling en verspreiding in een
vertrek kan gebruik gemaakt worden van zonemodellen. Naast zonemodellen kan ook gebruik
gemaakt van CFD modellen.
In dit hoofdstuk wordt in paragraaf 3.1 de gebruikte theorie en de afleiding van de theorie van
zonemodellen beschreven. Vervolgens wordt in paragraaf 3.2 en 3.3 de bruikbaarheid van
zonemodellen onderzocht door met verschillende modellen (OZone en CFAST) op verschillende
wijzen autobranden in een fictieve parkeergarage te modelleren. Aan de hand van de gebruikte theorie
en de resultaten wordt in paragraaf 3.4 de bruikbaarheid van zonemodellen voor de simulatie van
autobranden in parkeergarages beoordeeld.

3.1 THEORIE ACHTER ZONEMODELLEN
Voor het voorspellen van de ontwikkeling van een rooklaag bij een brand in een vertrek kan
gebruik worden gemaakt van zonemodellen. Hierbij wordt tijdsafhankelijk de dikte en de temperatuur
van de rooklaag berekend. Zonemodellen maken gebruik van een aantal semi-empirische relaties (o.a.
pluimmodellen) voor de oplossing van de behoudswetten voor energie en massa.

3.1.1

Schematisering van de situaties

Zonemodellen gaan uit van een sterke vereenvoudiging van de werkelijkheid. Zonemodellen
kunnen bestaan uit één en twee zonemodellen. Bij één zone modellen wordt ervan uitgegaan dat er
zich een uniforme situatie voordoet in het vertrek. Overal in het vertrek heerst dezelfde temperatuur.
Deze situatie komt overeen met de situatie na vlamoverslag in het vertrek.
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Ook kunnen zonemodellen uitgaan van de aanwezigheid van twee zones. Hierbij wordt
verondersteld dat boven in het vertrek een hete rooklaag (upper layer) aanwezig is en onderin de
ruimte een koude luchtlaag (lower layer). Tijdens de evolutie van de brand neemt het volume van de
hete rooklaag toe en stijgt de temperatuur in de rooklaag. De rookvrije hoogte daalt hierdoor. Door
afkoeling van de lucht aan de wanden, de vloer en het plafond wordt warmte uit de ruimte afgevoerd.
Door eventueel aanwezige openingen kunnen hete rookgassen naar buiten stromen en kan koude
lucht de ruimte in stromen.
Wanneer de rookvrije hoogte in het vertrek te klein wordt of de temperatuur van de rooklaag een
bepaalde kritieke waarde overschrijdt, wordt aangenomen dat er vlamoverslag optreedt in het vertrek.
Hierna is sprake van een uniforme situatie in de gehele ruimte, waardoor nog maar één zone
aanwezig is. In Figuur 3.1 is de ontwikkeling van een brand in een zonemodel van twee zones naar
één zone schematisch weergegeven.

a

b
c
Figuur 3.1: Ontwikkeling van de brand en schematisering volgens een zonemodel bij (a) een beginnende brand,
(b) een ontwikkelde brand en (c) de situatie na vlamoverslag.

In Figuur 3.1a is zichtbaar hoe na het ontstaan van de brand een uniforme rooklaag verondersteld
wordt onder het plafond. Bij het begin van deze brand is de rooklaag initieel aanwezig en is de dikte
nihil. De brandhaard zorgt voor aanvoer van warmte en rook aan de hete rooklaag waardoor het
volume van de rooklaag stijgt en de rookvrije hoogte kleiner. Door ventilatieopeningen in het plafond
stroomt rook uit het vertrek.
Door de aanvoer van hete rookgassen vanuit de brandhaard groeit het volume van de hete
rooklaag. Hierdoor daalt de rookvrije hoogte (interface hoogte) in het vertrek. Als de hete zone groeit
en tot onder de bovenzijde van openingen in de gevels daalt, stroomt ook via de openingen in de
gevels hete rookgassen naar buiten (zie Figuur 3.1b). Boven de neutrale hoogte verlaten de hete
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rookgassen het vertrek en onder de neutrale hoogte stroomt (koude) lucht van buiten het vertrek naar
binnen. Doordat er hete rookgassen via de openingen in het plafond en de gevels en via de
mechanische ventilatievoorzieningen worden afgevoerd, kan de rookvrije hoogte stabiliseren wanneer
het debiet dat vanuit de brandhaard aan de rooklaag wordt toegevoegd gelijk is aan de afvoer.
Wanneer de hete zone blijft groeien en de temperatuur ervan blijft stijgen zal dit op een bepaald
moment leiden tot vlamoverslag in de ruimte. Dit kan gebeuren doordat de temperatuur van de hete
rooklaag te hoog wordt en de stralingsintensiteit te hoog wordt. Of doordat de inrichting van het vertrek
(kasten e.d.) met de bovenzijde door de hete rooklaag worden omgeven en daardoor spontaan
beginnen te branden. De brandhaard is dan niet meer lokaal van aard waardoor een uniforme situatie
in de gehele ruimte wordt verondersteld en er sprake is van nog maar één zone. De situatie van
vlamoverslag is schematisch weergegeven in Figuur 3.1c.

3.1.2

Gebruikte uitgangspunten

Zonemodellen veronderstellen een sterke vereenvoudiging van de situaties van een brand in een
vertrek. Door deze vereenvoudigingen zijn relatief eenvoudig en snel de behoudswetten voor massa
en energie op te lossen. Door de sterke vereenvoudiging van de situatie en de gebruikte theorie moet
aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan om een realistische oplossing te verkrijgen. De voor
de modellen gebruikte uitgangspunten, om de gebruikte theorie op te lossen, zijn van invloed op de
toepasbaarheid van zonemodellen in verschillende situaties [Karlsson en Quintiere, 2000].
1.

Alle gassen worden verondersteld zich te gedragen als ideale gassen.

2.

De uitwisseling van gassen door de openingen naar de omgeving worden gedreven door
drukverschillen of menging van lucht. Dit wordt veroorzaakt door natuurlijke of gedwongen
convectie of door inmenging.

3.

Verbranding wordt niet berekend maar de effecten worden in rekening gebracht door een bron van
massa en energie.

4.

De rookpluim die opstijgt van de brandhaard zorgt direct voor de aanvoer van rook naar de
rooklaag onder het plafond. Vertraging als gevolg van het opstijging van de lucht wordt
verwaarloosd.

5.

De warmtecapaciteit van de ruimte en de inrichting wordt verwaarloosd ten opzichte van de
warmtecapaciteit van de constructieve wanden, plafond en vloeren. Er verdwijnt enkel energie uit
de ruimte via de wanden, de vloer en het plafond van het vertrek. Ook het effect van afscherming
van de constructiedelen door eventueel aanwezige inrichting wordt niet in rekening gebracht.

6.

De horizontale doorsnede van het vertrek is constant over de hoogte. Bij de meeste modellen kan
enkel een vertrek in de vorm van een kubus of balk worden gemodelleerd.

7.
8.

De druk in het vertrek wordt uniform verondersteld in de energievergelijking.
Bij het opstijgen van de rookpluim boven de brandhaard neemt het massadebiet in de rookpluim,
als gevolg van inmenging van omgevingslucht door wervels en turbulentie, toe. Deze effecten
worden in rekening gebracht met behulp van empirische vergelijkingen.
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3.1.3

Behoudswetten voor massa en energie

Voor de oplossing van zonemodellen worden behoudswetten voor massa en energie
tijdsafhankelijk opgelost. Voor het behoud van massa in een controlevolume worden respectievelijk
formule 3.1 en formule 3.2 tijdsafhankelijk opgelost.
dm n &
+ ∑mj = 0
dt j=1

3.1

Waarin:
m
= :de hoeveelheid aanwezige massa op tijdstip t
m& j
= de hoeveelheid massastromen die in het controlevolume aanwezig is

m

n
dYi
& j ⋅ Yi, j − Yi = y im
& f −m
& i,loss
+ ∑m
dt
j=1

(

)

3.2

netout

Waarin:
m
= :de massa van het controlevolume
yi
= de geproduceerde hoeveelheid massa van materiaal i
m& i,loss = de verliezen aan massa van materiaal i

Het behoud van energie in de modellen wordt quasi-statisch opgelost voor de controlevolumes
volgens vergelijking 3.3. De controlevolumes betreffen de hete en de koude luchtlaag in het vertrek.
De rookpluim wordt soms ook beschouwd als een apart controlevolume.

Vc p
Waarin:
V
Cp
Tg
P
m& react

dTg
dt

−V

n
dP
& j T j − Tg = m
& react ⋅ ∆H eff − q& loss
+ cp ∑ m
dt
j=1

(

)

3.3

= volume van het controlevolume
= soortelijke warmte van lucht in het vertrek bij constante druk
= temperatuur van de gassen in het controlevolume
= druk in het controlevolume
= snelheid waarmee de brandstof verbrandt

∆Heff

q&loss

= effectieve verbrandingsenergie van de brandstof
= snelheid waarmee energie verloren gaat aan de omgeving

3.1.4

Pluimmodellen

Door middel van semi-empirisch vastgestelde pluimmodellen kunnen de hoeveelheid en de
temperatuur van de gassen, die aan de rooklaag worden toegevoegd, per tijdseenheid worden
berekend. Er zijn verschillende pluimmodellen beschikbaar die hiervoor gebruikt kunnen worden. Voor
de afleiding van de pluimmodellen wordt meestal uitgegaan van de eigenschappen van een ideale
pluim.
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De ideale rookpluim wordt voorgesteld door een puntbron van waaruit de rook opstijgt. Door
inmenging aan de randen van de rookpluim, neemt het volume toe en daalt de temperatuur van de
opstijgende rook. Bij de ideale pluim wordt het snelheidsprofiel in het horizontale vlak in de pluim
verondersteld uniform te zijn over de doorsnede van de rookpluim. Dit is het zogenaamde ‘top hat’
model. De inmenging aan de zijkanten verloopt lineair met de snelheid (afhankelijk van de hoogte) in
de rookpluim. Voor de bepaling van de afmetingen en massadebieten van de rookpluim, snelheden en
temperaturen in de rookpluim, moet gerekend worden met enkel de convectieve warmteafgifte (Qconv)
van de brand.
Zukoski heeft een methode afgeleid die direct uit de ideale pluimmodellen volgt wanneer
standaard waarden voor de omgevingstemperatuur, dichtheid en soortelijke warmte van lucht en de
zwaartekracht worden ingevuld.
& 1/3 z 5/3
& p (z) = 0,071 Q
m
conv

3.4

Waarin:
m& p

= massadebiet van in de rookpluim

Q&conv

= Convectief vermogen van de brandhaard

z

= hoogte in de rookpluim

Deze relatie geeft een redelijke overeenkomst tussen een aantal metingen en experimenten. Door
de formule wordt het massadebiet in de rookpluim wel enigszins onderschat.

Door Heskestad is het niveau van de puntbron aangepast met behulp van een virtuele oorsprong.
De ligging van de virtuele oorsprong wordt bepaald door het convectieve vermogen van de brandhaard
en de hydraulische diameter (Dh) van de brandhaard. Daarnaast gaat Heskestad uit van een meer
realistisch Gaussiaans snelheids- en temperatuurprofiel in de rookpluim. Hierdoor worden de snelheid
en de temperatuur op de centrale as in de rookpluim aangeduid met respectievelijk u0 en T0. Bij de
methode van Heskestad is de bepaling van het massadebiet in de rookpluim afhankelijk van de hoogte
ten opzichte van de vlamlengte.

z > Lf

& 1/3 (z − z ) 5/3
& p (z) = 0,071 Q
m
conv
0

3.5

z ≤ Lf

& 1/3 z
& p (z) = 0,0056 Q
m
conv
Lf

3.6

Waarin:
Lf
= vlamlengte
z0
= virtuele oorsprong

De vlamlengte en de virtuele oorsprong worden hierbij bepaald door het totale vermogen van de
brandhaard en de hydraulische diameter (Dh).
& 2 5 − 1,02D
L f = 0,235 Q
h
comb

3.7

& 2 5 − 1,02D
z 0 = 0,083 Q
h
comb

3.8
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De methode van Heskestad is direct overgenomen door ISO in ISO/FDIS 16734:2004(E). Met
enige aanpassingen is de methode ook door NFPA overgenomen in NFPA 92B:2009. Hierbij is het
convectieve vermogen gesteld op 70% van het totale vermogen (Qcomb). De methode van Heskestad is
afgeleid van proeven waarbij het convectieve vermogen van de brandhaard varieerde tussen 60% en
80% van het totale vermogen.

Door McCaffrey is empirisch een methode afgeleid waarbij de rookpluim verdeeld wordt in drie
regio’s. De ‘continuous flame region’, de ‘intermittent flame region’ en de ‘plume region’. De
begrenzing van de zones en de formules die hierbij horen en zijn als volgt gedefinieerd.

0<

z
& 2/5
Q

0,08 ≤

z
& 2/5
Q

< 0,08

z
& 2/5
Q

≤ 0,20

> 0,20

 z

&
& p (z) = 0,011 Q
m
comb  2 5
&
Q
 comb






 z

&
& p (z) = 0,026 Q
m
comb  2 5
&
Q
 comb






 z

&
& p (z) = 0,124 Q
m
comb  2 5
&
Q
 comb






0,566

3.9
0,909

3.10
1,895

3.11

Ook door Thomas is op basis van metingen een formule voor het volumedebiet afgeleid. Het gaat
hierbij om brandhaarden waarvan de gemiddelde vlamlengte veel kleiner is dan de (hydraulische)
diameter van de brandhaard. Het massadebiet in de pluim is grotendeels onafhankelijk van het
vermogen van de brandhaard en vooral een functie van de perimeter (P) van de brandhaard en de
hoogte boven de brandhaard.
& p (z) = 0,188Pz 3/2
m

3.1.5

3.12

Validatiedomein zonemodellen

Voor een goede toepassing van zonemodellen moeten de aannames, die ten grondslag liggen
aan de gebruikte theorie, van toepassing zijn op de situatie. De geometrische vereenvoudiging van het
model moet aansluiten bij de werkelijkheid en voldoen aan de domeinen waarin de modellen zijn
gevalideerd aan de hand van metingen. Voor OZone en CFAST zijn op verschillende wijzen de
toepasbaarheid beschreven.

OZone is een zonemodel waarin zowel de situatie met een uniforme situatie in het gehele vertrek
kan worden gemodelleerd (één zone) als de situatie met een hete rooklaag en een koude luchtlaag
(twee zones) [Cadorin, 2003]. De berekening start aanvankelijk met een tweezonemodel. Wanneer
aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, wordt overgegaan naar het één zone model.
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OZone is ontwikkeld om optredende temperaturen in staalconstructies te berekenen bij natuurlijke
brandscenario’s [Cadorin et al., 2003]. In de technical reference guide van OZone worden een aantal
beperkingen van de methode beschreven [Cadorin et al. 2001]. De methode is bijvoorbeeld niet
toepasbaar wanneer de ventilatiefactor groter is dan 10 m5/2. Daarnaast is de methode gebaseerd op
de ontwikkeling van het brandvermogen volgens de bepalingen van het valorisatie project Natural Fire
Safety Concept [Schleich et al., 2001]. Ook wordt in de fase voor vlamoverslag in de ruimte
verondersteld dat er voldoende ventilatie is en de brandstof bepalend is voor de ontwikkeling van de
brand. Wanneer er geen vlamoverslag optreedt in de ruimte door beperkt vermogen van de
brandhaard, is het model niet toepasbaar.
Doordat validatie van het model enkel heeft plaatsgevonden met een beperkt aantal situaties is de
bruikbaarheid van het model beperkt binnen het domein waarin het model is gevalideerd [Cadorin et
al., 2001]. In Tabel 3.1 zijn deze beperkingen opgesomd.
Tabel 3.1: Bepalingen van het validatiedomein van OZone [Cadorin, 2003]
H = 2,5 m

hw = 1 - 2,5 m

Af = 10 - 80 m2

B = 2,5 - 10 m

Vf = 1 - 15,8 m5/2

At = 52,5 - 250 m2

L=4-8m

Fc = 0,007 - 2,11 m1/2

Ap = 51 - 250 m2

V = 25 - 200 m3

tα = 75 - 600 s

O = 0,007 - 0,186 m1/2

b = 127 – 2.035 J/m2s1/2K

Zonemodellen zijn het beste toepasbaar in een ruimte waar de lengte en breedte van de ruimte
niet teveel verschillen van elkaar. Wanneer de lengte en breedte zeer sterk van elkaar verschillen
(bijvoorbeeld bij gangen) is het mogelijk dat het stromingsprofiel te sterk beïnvloed wordt door de
omgeving waardoor onder andere de pluimmodellen niet meer geldig zijn. In te nauwe ruimten kunnen
ook stralingseffecten de ontwikkeling sterk beïnvloeden, waardoor verkeerde oplossingen kunnen
worden verkregen. Voor het gebruik van CFAST wordt op basis van verhoudingen voorgeschreven
wanneer het model bruikbaar. In Tabel 3.2 zijn deze aanbevelingen weergegeven.
Tabel 3.2: Aanbevolen verhoudingen van een compartiment voor gebruik van CFAST [Jones et al., 2005a].
Beoordelingsverhouding
(L/B)max

Acceptatie-

Speciale afweging vereist

Corridor stromings-algoritme
vereist

3<L/B<5

L/B>5

grenswaarden
L/B<3

(L/H)max

L/H<3

3<L/H<6

L/H>6

(B/H)min

B/H>0,4

0,2≤B/H≤0,4

B/H<0,2

CFast is een tweezone model dat gebruikt kan worden om de verspreiding van rook en
verbrandingsgassen en de temperatuurontwikkelingen in compartimenten tijdens een brand te
onderzoeken. Bij CFAST wordt een ruimte verdeeld in de koude en de warme zone. Wanneer er een
brandhaard aanwezig is worden de effecten van de rookpluim als een derde zone voorgesteld.
Doordat in werkelijkheid de scheiding tussen de hete rooklaag en de koude zone minder scherp is dan
wordt verondersteld in het model, kan de rooklaaghoogte ongeveer 10% afwijken [Jones et al., 2005a].
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3.1.6

Toepasbaarheid van de theorie van zonemodellen in parkeergarages

Op basis van de toegepaste uitgangspunten en de geometrische eigenschappen van een
parkeergarage, lijken zonemodellen niet de meest geschikte berekeningsmethoden te zijn voor het
modelleren van een autobrand in een parkeergarage. De validatie van zonemodellen berust vooral op
branden in vertrekken met beperkte afmetingen en waarbij de brandhaard laag in de ruimte is gelegen.
Daarnaast veronderstelt de theorie dat de rooklaag evenredig is verdeeld over het plafond en direct bij
het ontstaan van de brand aanwezig is. De typische afmetingen van een parkeergarages zijn veelal
veel groter dan de afmetingen van een ‘normale ruimte’. Hierdoor is het niet realistisch dat er een
uniforme rooklaag ontstaat onder het plafond. De hoogte van parkeergarages is daarnaast typisch
zeer klein in vergelijking met de lengte en de breedte.
Om het effect van een brand in een parkeergarage te voorspellen is, ondanks de kanttekeningen
met betrekking tot de bruikbaarheid van zonemodellen bij pareergarages, van twee verschillende
modellen gebruik gemaakt om een autobrand in een parkeergarage te onderzoeken. Enerzijds is
gebruik gemaakt van het programma OZone, waarin een ruimte altijd bestaat uit één ruimte.
Anderzijds is het programma CFAST gebruikt waarmee de ruimte ook verdeeld kan worden in
meerdere zones. Hiermee zijn de effecten van het verdelen van de ruimte in verschillende zones
onderzocht.

3.1.7

Brandscenario zesvoudige autobrand

In paragraaf 2.2 zijn een aantal verschillende brandscenario’s beschreven waarbij zes auto’s
deelnemen aan de brand. De auto’s staan naast elkaar geparkeerd zonder vrije parkeerplaatsen
tussen de auto’s. Bij het eerste scenario begint de brand bij de auto die het verst van de uitgang is
geplaatst en slaat iedere keer na 15 minuten over naar de naastgelegen auto. In Figuur 2.14 zijn de
auto’s genummerd in de volgorde waarin de brand zich voortplant. In de paper van Bamonte en
Felicetti [2009] wordt voor dit scenario gebruik gemaakt van een gemeten ontwikkeling van het
brandvermogen van een Austin Maestro (zie Figuur 2.8) [Li en Spearpoint, 2007]. In de paper wordt
met behulp van zonemodellen de thermische belasting op constructies onderzocht voor dit
brandscenario. De resultaten van deze studie zijn hierna gereproduceerd.
Ter vergelijking van de resultaten is hierna ook de gevolgen van hetzelfde brandscenario bepaald
wanneer gebruik gemaakt wordt van de ontwikkeling van het brandvermogen zoals deze is vastgesteld
in de Belgische norm NBN S 21-208-2 voor één auto (zie Figuur 2.9). Ter vergelijking van de effecten
van verschillende brandscenario’s worden ook de ontwikkeling van het brandvermogen van de
tweevoudige autobrand volgens NBN S 21-208-2 gebruikt (zie Figuur 2.10).

3.2 PARKEERGARAGE GEMODELLEERD ALS ÉÉN ZONE MET EEN ENKELVOUDIGE AUTOBRAND
Met behulp van de zonemodellen OZone, versie 2.2.5 [Cadorin en Franssen, 2003], en CFAST,
versie 6.1.1.54 [Jones et al., 2005a], zijn de gevolgen van een enkelvoudige autobrand berekend. De
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geometrie van de parkeergarage is in paragraaf 2.4 reeds beschreven. Onderstaand worden de
modellen van de verschillende brandscenario’s en de resultaten van deze berekeningen beschreven.

3.2.1

Afleiding warmteoverdrachtscoëfficiënten

Warmteoverdracht vanuit de ruimte naar de omhulling van het vertrek kan veel invloed hebben op
de ontwikkeling van de temperatuur van de hete rooklaag. Bij zowel OZone als CFAST wordt de
warmteoverdracht aan de oppervlakken bepaald volgens de empirische benadering voor convectief
warmtetransport die direct is afgeleid voor warmtetransport in vaste stoffen volgens de wet van
Fourier, zoals weergegeven in formule 3.13.
3.13

q& = hA∆T
Waarin:

q&

= warmteoverdracht door convectie per tijds- en oppervlakte-eenheid

∆T
h
A

= temperatuurverschil tussen het gas en het oppervlakte
= warmteoverdrachtscoëfficiënt
= oppervlak van de begrenzing

Beide modellen gaan echter op sterk verschillende wijze om met de bepaling van de
warmteoverdrachtscoëfficiënt (h). Bij OZone wordt de warmteoverdrachtscoëfficiënt direct door de
gebruiker in het model vastgelegd. Hierbij kunnen verschillende waarden worden vastgelegd voor de
warme en de koude oppervlakken. Omdat OZone is ontwikkeld om de opwarming van
staalconstructies

in

de

nabijheid

van

de

brandhaard

te

onderzoeken,

zijn

de

2

warmteoverdrachtscoëfficiënten standaard hoog aangenomen (9 w/m K bij koude vlakken en
25 W/m2K bij warme vlakken). Hierdoor verloopt de opwarming van constructiedelen sneller waardoor
een conservatief (veilig) resultaat met betrekking tot de opwarming van de constructie wordt
verkregen.
In werkelijkheid wordt de warmteoverdrachtscoëfficiënt onder andere bepaald door eigenschappen
van

het

gas,

de

temperatuur

en

de

stromingssnelheid.

Daardoor

verschilt

de

warmteoverdrachtscoëfficiënt afhankelijk van het stromingsveld en oriëntatie. Bij CFAST wordt
hiermee rekeninge gehouden doordat de warmteoverdrachtscoëfficiënten bepaald worden aan de
hand van het getal van Nusselt (Nu) en de temperatuur van de filmlaag. In bijlage A is de afleiding van
de warmteoverdrachtscoëfficiënten bij CFAST beschreven en vergeleken met de uitgangspunten van
OZone. De resultaten laten zien dat de te verwachten warmteoverdrachtscoëfficiënten afhankelijk van
de situatie en de temperatuur bij CFAST in de buurt van 10 W/m2K ligt. Voor de berekeningen van de
parkeergarage met behulp van OZone worden de warmteoverdrachtscoëfficiënten voor koude en
warme vlakken op respectievelijk 4 W/m2K en 10 W/m2K gesteld.

3.2.2

Berekening met OZone

Met behulp van OZone is de ontwikkeling van de temperaturen in de ruimte en de rooklaaghoogte
in de parkeergarage zoals beschreven in paragraaf 2.4 berekend. Hierbij is aanvankelijk uitgegaan van
enkelvoudige autobrand volgens de bijlage van de Belgische norm NBN S 21-208-1. De ruimte is
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hierbij gemodelleerd als één vertrek. Met verschillende beschikbare pluimmodellen is de ontwikkeling
van de temperaturen en de rooklaaghoogte in de parkeergarage bepaald. In Bijlage B zijn de gebruikte
instellingen van OZone opgesomd.

In Figuur 3.2a is de ontwikkeling van de temperatuur van de hete rooklaag gedurende 60 minuten
weergegeven. In Figuur 3.2b is de ontwikkeling van de rookvrije hoogte weergegeven. In de grafieken
van Figuur 3.2 zijn de resultaten weergegeven waarbij gebruik gemaakt is van 4 verschillende
pluimmodellen. Doordat de dikte van de rooklaag na 56 minuten dunner is dan 2 cm, is de berekening
eerder beëindigd dan de duur van de brand. Afhankelijk van het gekozen pluimmodel stijgt de
temperatuur van de hete rooklaag tot 200°C à 300°C. Het pluimmodel van McCaffrey resulteert in de
laagste temperatuur en tegelijkertijd de dikste rooklaag. Het model van Zukoski resulteert in de heetste
rooklaag en tegelijk de dunste. Het model van Heskestad resulteert in een iets warmere rooklaag dan
het model van McCaffrey. De dikte van de rooklaag is daarbij kleiner.
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Figuur 3.2: Ontwikkeling van (a) de temperatuur in de hete rooklaag en (b) de rookvrije hoogte in de ruimte bij een
enkelvoudige autobrand volgens NBN S 21-208-2 bij gebruikmaking van verschillende pluimmodellen, berekent
met OZone.

3.2.3

Berekening met CFAST

Met CFAST kunnen dezelfde modellen worden opgesteld als hiervoor beschreven met OZone. Bij
CFAST kan enkel gebruik gemaakt worden van de pluimmodellen van McCaffrey en Heskestad. Bij de
definitie

van

de

brand

is

de

rookproductie

evenals

bij

OZone

afhankelijk

van

de

vermogensontwikkeling.
Bij CFAST is het ook mogelijk om de locatie van de brand in de ruimte vast te leggen. Doordat bij
pluimmodellen enkel de geometrie van de ruimte en de aanwezigheid van openingen in de wanden, de
vloer en het plafond in rekening worden gebracht, heeft het wijzigen van de locatie van de brandhaard
geen invloed op de resultaten. In Bijlage B zijn de gebruikte instellingen van CFAST opgesomd.

In onderstaande Figuur 3.3a is de ontwikkeling van de temperatuur in de ruimte en de
rooklaaghoogte weergegeven. In de uitgangssituatie is de berekening uitgevoerd met het pluimmodel
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van McCaffrey en is het effect van warmteoverdracht naar het plafond, de wanden en de vloer in
rekening gebracht. De resultaten laten zien dat het in rekening brengen van de warmteoverdracht naar
het plafond veel effect heeft op zowel de temperatuur van de rooklaag als de dikte van de rooklaag.
Vooral wanneer de brand aan het doven is, is de rooklaag aanzienlijk dunner. De temperatuur is
gedurende de volledige tijdsduur ongeveer 100°C hoger. De warmteoverdracht naar de wanden heeft
door de beperkte dikte van de rooklaag die contact heeft met de wanden veel minder effect op de
temperatuur van de rooklaag. De dikte van de rooklaag is vrijwel hetzelfde als wanneer
warmteoverdracht naar de wanden wel in rekening wordt gebracht. Warmteoverdracht naar de vloer
heeft vrijwel geen gevolgen voor temperatuurontwikkeling van de hete rooklaag, de dikte van de
rooklaag neemt wel iets toe wanneer de brand aan het doven is.

Met het model van Heskestad worden lagere temperaturen van de hete rooklaag voorspeld dan
met het model van McCaffrey. De dikte van de rooklaag is bij het model van Heskestad dikker dan het
model van McCaffrey en de temperatuur is lager. Deze resultaten zijn opvallend doordat ze
tegenovergesteld zijn aan de resultaten van OZone.
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Figuur 3.3: Ontwikkeling van (a) de temperatuur van de hete rooklaag en (b) de rookvrije hoogte in de ruimte bij
een enkelvoudige autobrand volgens NBN S 21-208-2 berekend met CFAST, met de pluimmodellen van
Heskestad en McCaffrey waarbij de invloed van het in rekening brengen van de convectieve warmteoverdracht
naar het plafond, de wanden en de vloer is weergegeven.
tijd [min]

3.2.4

Analyse

De dikte van de rooklaag is bij OZone en CFAST van vergelijkbare grootte. De voorspelde
temperaturen van de hete rooklaag zijn bij CFAST aanzienlijk hoger dan bij OZone. Deze verschillen
kunnen door een aantal afwijkingen tussen de modellen veroorzaakt worden.

Pluimmodellen
Verschillende pluimmodellen resulteren in sterk verschillende diktes en temperaturen van de
rooklaag. Deze verschillen worden veroorzaakt door de gebruikte theorie en de metingen waarvan ze
zijn afgeleid.
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Opvallend is dat bij OZone de dikte van de rooklaag bij het model van Heskestad groter is dan het
model van McCaffrey. Bij CFAST is de dikte van de rooklaag bij het model van Heskestad juist kleiner
dan bij het model van McCaffrey. Ook is de rooklaag bij het OZone model sneller opgelost dan bij het
CFAST model. Binnen het kader van dit onderzoek is hier geen nadere verklaring voor gevonden.

Materiaaleigenschappen
Een aantal verschillen in de modellen kunnen hiervan de oorzaak zijn. De dikte van de wanden is
bij OZone vrij te definiëren en is vastgesteld op 200 mm. Bij CFAST is de dikte van de wanden een
vaste waarde die samenhangt met het gekozen materiaal (6 inch, ongeveer 152 mm). In beide
modellen is uitgegaan van beton van normaal gewicht. Bij CFAST zijn de warmtegeleiding en de
dichtheid respectievelijk 1,75 W/mK en 2.200 kg/m3 bij OZone zijn deze materiaaleigenschappen
respectievelijk 1,6 W/mK en 2.300 kg/m3.

3.3 MODELLERING PARKEERGARAGE MET MEERDERE ZONES
Met CFAST is het mogelijk om meerdere ruimten aan elkaar te koppelen of een vertrek te
verdelen in meerdere compartimenten. Door openingen tussen de verschillende compartimenten
kunnen rookgassen van het compartiment met de brandhaard naar de omliggende compartimenten
stromen. Met behulp van CFAST is de parkeergarage verdeeld in meerdere compartimenten. Deze
methode kan meer informatie opleveren met betrekking tot lokaal optredende omstandigheden.
Onderstaand worden de resultaten van een enkelvoudige autobrand en een zesvoudige autobrand
beschreven. Hierbij is gebruik gemaakt van de ontwikkeling van het brandvermogen volgens metingen
aan de Austin Maestro en de voorgeschreven ontwikkeling voor één auto volgens de Belgische norm.
In Figuur 3.4 is de verdeling van de parkeergarage in 15 en 30 compartimenten met behulp van
CFAST weergegeven.
brandhaarden

a
Figuur 3.4: Verdeling van de parkeergarage in (a) 15 en (b) 30 compartimenten met behulp van CFAST.

3.3.1

b

Stroming door horizontale openingen tussen compartimenten bij CFAST

Stromingen door horizontale en verticale openingen tussen twee compartimenten in het model,
worden opgelost met behulp van de bepaling van drukverschillen tussen de aangrenzende openingen.
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De heersende luchtdrukken aan beide zijden van de openingen worden bepaald afhankelijk van de
luchtdruk op vloerniveau, de hoogte van de vloer en de dichtheid van de lucht.
Met behulp van empirisch bepaalde stromingscoëfficiënten worden de vergelijkingen opgelost. De
snelheid van het massadebiet in horizontale openingen wordt bepaald door onderstaande vergelijking.
Hierbij is C de stromingscoëfficiënt. Deze is standaard op 0,7 gesteld en is niet afhankelijk van de
optredende temperaturen [Jones et al., 2005b].

 2∆P 

u = C
 ρ 

12

3.14

Waarin:
u
= stromingssnelheid
∆P
= drukverschil in de opening (afhankelijk van de hoogte)
ρ
= dichtheid van het gas

Wanneer hete gassen uit de rooklaag van één compartiment naar een ander compartiment
stromen, wordt dit in het model voorgesteld met een soort pluimmodel. Hierdoor is het mogelijk de
inmenging als gevolg van het opstijgen van de rookgassen in een aangrenzende ruimte te berekenen.
Voor het bepalen van de stijghoogte wordt ook weer gebruik gemaakt van een virtuele puntbron.
Bij een stroming door een deur is de rookpluim bij de oorsprong langgerekt van vorm door de
bovenzijde van het kozijn. Doordat de theorie van een normale vuurhaard uitgaat van een bij
benadering ronde vorm, treedt hier wel een fout op in het model.

3.3.2

15 zones en enkelvoudige autobrand

Door de parkeergarage in 15 compartimenten te verdelen, kan meer nauwkeurig bepaald worden
hoe de rooklaag en de temperaturen op verschillende plaatsen in de parkeergarage zich ontwikkelen.
Door de verdeling staan in drie compartimenten steeds twee auto’s. In Figuur 3.5 is de ontwikkeling
van de temperatuur van de rooklaag bij een enkelvoudige autobrand weergegeven. Hierbij is gebruik
gemaakt van zowel de ontwikkeling van het brandvermogen volgens metingen van de Austin Maestro
en volgens de Belgische norm weergegeven. De brandhaarden zijn hierbij geplaatst in compartiment 2
(zie Figuur 2.15). De temperaturen in het compartiment waar de brandhaarden zich bevinden zijn
hierbij weergeven. Ook zijn de optredende temperaturen in de andere compartimenten waarin de
auto’s zijn geparkeerd, maar niet branden, weergegeven. Zichtbaar is dat het temperatuurverloop sterk
de ontwikkeling van het brandvermogen volgt. Verder van de brandhaard zijn de temperaturen lager.
De temperaturen van de hete rooklaag bij de Austin Maestro worden hoger dan bij de Belgische norm.
De piekwaarde bevat in tegenstelling tot de Belgische norm geen plateau.
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Figuur 3.5: Ontwikkeling van de temperatuur van de warme rooklaag in verschillende zones van de parkeergarage
wanneer deze verdeeld is in 15 compartimenten en gebruik gemaakt wordt van (a) het brandvermogen van een
Austin Maestro of (b) de ontwerpcurve voor één auto volgens NBN S 21-208-1.

3.3.3

15 compartimenten en zesvoudige autobrand

In Figuur 3.6 zijn de temperaturen van de rooklaag in verschillende compartimenten weergegeven,
wanneer de parkeergarage verdeeld is in 15 compartimenten en in de parkeergarage een zesvoudige
autobrand wordt gesimuleerd. De brand plant zich hierbij voort van auto naar auto volgens de
nummering in Figuur 2.14. Duidelijk zichtbaar is dat achtereenvolgens de temperaturen in de
verschillende compartimenten hoog worden.
De verschillen tussen de autobrand van de Austin Maestro en de Belgische norm zijn vergelijkbaar
met de enkelvoudige autobrand in Figuur 3.5. De resultaten laten gedurende de tijd wel een kleine
stijging van de maximale temperatuur van de hete rooklaag zien. De stijging is bij beide modellen
kleiner dan 50°C. De hoogst optredende temperaturen tijdens de zesde autobrand bedragen bij de
Austin Maestro iets minder dan 600°C en bij de enkelvoudige autobrand volgens de Belgische norm
ongeveer 550°C.
De ontwikkeling van de temperatuur van de hete rooklaag wanneer gebruik gemaakt wordt van de
ontwikkeling van de temperaturen volgens de dubbele autobrand van de Belgische norm, laat wel een
afwijkend verloop zien. In Figuur 3.6c is zichtbaar dat tijdens het constante maximale vermogen van de
brandhaarden, de temperaturen in de hete rooklaag blijven stijgen. Duidelijk zichtbaar is dat door het
gekozen tijdstip van vlamoverslag naar de volgende twee auto’s, na 30 minuten, de temperatuur in de
hete rooklaag aanzienlijk daalt. De hoogst optredende temperatuur volgens de dubbele autobrand
bedraagt ongeveer 625°C.
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Figuur 3.6: Ontwikkeling van de temperatuur van de warme rooklaag in verschillende zones van de parkeergarage
wanneer deze verdeeld is in 15 compartimenten en gebruik gemaakt wordt van (a) het brandvermogen van een
Austin Maestro of (b) de ontwerpcurve voor één auto en (c) de ontwerpcurve voor twee auto’s volgens NBN S 21208-1.

3.3.4

30 compartimenten en zesvoudige autobrand

Door de parkeergarage te verdelen in dertig compartimenten, ontstaan compartimenten van 2,25
m breedte. Iedere auto staat hierbij in een ander compartiment. In Figuur 3.7 is de ontwikkeling van de
temperatuur van de hete rooklaag in de verschillende compartimenten weergegeven. De nummering
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van de zones is hierbij hetzelfde als bij de verdeling in 15 compartimenten. De onderverdeling is
aangegeven door de toevoeging van a en b aan de nummers van de compartimenten. Wanneer de
resultaten van Figuur 3.7 vergeleken worden met de resultaten van Figuur 3.6, is zichtbaar dat de
temperaturen in de compartimenten waar de brandhaarden zich bevinden aanzienlijk hoger worden.
Ook is de stijging van de hoogste temperaturen tijdens elkaar opvolgende branden groter. De hoogst
optredende temperatuur waarbij gebruik gemaakt is van de ontwikkeling van het brandvermogen van
de Austin Maestro tijdens de eerste brand is ongeveer 650°C. De hoogst optredende temperatuur
tijdens de zesde autobrand bedraagt ongeveer 750°C. Bij het scenario waarbij gebruik gemaakt is van
de ontwikkeling van het brandvermogen voor één auto volgens de Belgische norm, bedraagt de
hoogste temperatuur ruim 650°C bij de vijfde auto.
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Figuur 3.7: Ontwikkeling van de temperatuur van de warme rooklaag in verschillende zones van de parkeergarage
wanneer deze verdeeld is in 30 compartimenten en gebruik gemaakt wordt van (a) het brandvermogen van een
Austin Maestro of (b) de ontwerpcurve voor één auto volgens NBN S 21-208-1.
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3.4 CONCLUSIES GEBRUIK ZONEMODELLEN
Zonemodellen kunnen gebruikt worden om inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van de dikte van
een rooklaag en de gemiddelde temperatuur. Door een sterke vereenvoudiging van de theorie kan met
beperkte invoer snel inzicht worden verkregen in de situaties.

Zonemodellen kunnen niet in alle situaties gebruikt worden om een brandscenario goed te
modelleren. Als gevolg van de toegepaste theorie en de afwijkingen van het validatiedomein kunnen
zonemodellen niet gebruikt worden voor het voorspellen van de gevolgen van autobranden in
parkeergarages. Enerzijds wijken de afmetingen en de verhoudingen van een parkeergarage af van
situaties waarin de theorie toepasbaar is en gevalideerd is. Anderzijds leidt het gebruik tot een
voorspelling van de gemiddelde rooktemperatuur. Deze gemiddelde waarde leidt tot een
onderschatting van de thermische belasting wanneer deze gebruikt wordt voor het bepalen van de
opwarming van een constructie. Ook het verdelen van een vertrek in meerdere compartimenten,
waardoor de effecten van een brandhaard meer lokaal worden bepaald, leidt tot een onderschatting
van de optredende temperaturen. De onderschatting van de temperatuur bedraagt hierbij enkele
honderden graden. Wanneer de opwarming van een constructie wordt onderzocht met behulp van
deze resultaten leidt dit tot een onderschatting van de temperaturen waardoor situaties veiliger lijken
dan ze zijn.
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MODELLERING VAN EEN AUTOBRAND MET CFD

Met behulp van Computational Fluid Dynamics (CFD) simulatiemodellen kunnen de gevolgen van
een brand op zijn omgeving voorspeld worden. In tegenstelling tot zonemodellen kan met CFD
modellen de lokale temperatuurontwikkeling, stralingsintensiteit en rookverspreiding bepaald worden.
De toepassing van CFD is niet specifiek voor de modellering van thermische effecten en
rookverspreiding bij branden ontwikkeld. Hierdoor zijn de achterliggende theorieën en de beschikbare
modellen veel breder toepasbaar en algemeen geldig voor stromingen van stoffen.
In dit hoofdstuk wordt in paragraaf 4.1de gebruikte achterliggende theorie van CFD beschreven.
Vervolgens worden in paragraaf 4.2 de gebruikte CFD modellen gevalideerd. De validatie vindt plaats
door vergelijking van de resultaten met metingen in een klein vertrek met een vergelijkbare ventilatie
karakteristiek als in bij de gebruikte geometrie van een parkeergarage. Hierbij wordt ook gecontroleerd
welke gevolgen verschillende modeleigenschappen en softwareversies hebben op de resultaten. Tot
slot worden de CFD modellen in paragraaf 4.3 gebruikt om de thermische belasting op de
vloerconstructie boven de brandhaarden als gevolg van verschillende natuurlijke brandscenario’s te
berekenen. In paragraaf 4.4 wordt de bruikbaarheid van CFD modellen voor de simulatie van
autobranden in parkeergarages beschreven en worden de CFD simulaties van de thermische
belasting op de constructie geanalyseerd.
Voor het modelleren van de autobrand is gebruik gemaakt van twee verschillende programma’s:
het open source programma Fire Dynamics Simulator (FDS) en het commerciële programma ANSYS
Fluent.

4.1 DE THEORIE ACHTER CFD MODELLEN
De achtergrond van CFD modellen begint bij het exacte systeem van samenhangende partiële
differentiaalvergelijkingen die het evenwicht beschrijven tussen verschillende invloeden op het
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transport van massa, impuls, materiaal en energie bij stromingen. De exacte relaties kunnen voor
praktische oplossingen niet direct opgelost worden binnen aanvaardbare rekentijden.
Bij turbulente stromingen komen wervels voor van uitlopende afmetingen. De globale
stromingsrichting wordt grotendeels beïnvloed door de grote wervels. In Figuur 4.1 is schematisch het
verschil tussen de afmetingen van verschillende wervels in een stroming uit een ventilatierooster
geïllustreerd. In de figuur zijn indicatief wervels van 3 verschillende afmetingen weergegeven. In
werkelijkheid komen in turbulente stromingen wervels voor in verschillende soorten en maten en
verschilt hun voorkomen op ieder moment doordat ze continu veranderen.

Figuur 4.1: Schematische voorstelling van de verschillen tussen afmetingen van wervels in een luchtstroming
[bewerking van Jansen, 2007].

Voor algemene stromingssimulaties zijn vooral de globale stromingsrichtingen van belang. Hierbij
kan veelal volstaan worden met het berekenen van de grotere wervels. Ook bij het simuleren van
branden kan vaak worden volstaan met het berekenen van de effecten van de grote wervels wanneer
op grote afstand van de brandhaard de effecten onderzocht worden. Wanneer bij het modelleren van
branden ook daadwerkelijke de chemische reacties van de verbranding berekend worden, moeten in
principe de effecten van de kleinste wervels ook in rekening worden gebracht. Het zijn juist de kleinste
wervels in de stroming die ervoor zorgen dat de brandstof en de zuurstof (op moleculaire schaal)
mengen waardoor een brandbaar mengsel ontstaat en de verbranding kan plaatsvinden. Wanneer de
verbranding daadwerkelijk onderzocht moet worden, moet de menging van gassen door wervels van
minder dan één millimeter worden berekend.

Doordat de kleine wervels, die zorgen voor menging van gassen waardoor verbranding kan
plaatsvinden, vele malen kleiner zijn dan de afmetingen van vertrekken, tunnels of de domeinen van
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een buitengebied waarin de effecten van branden worden onderzocht, is het met de huidige
rekencapaciteit van computers niet mogelijk dit detailniveau op grote schaal te simuleren.
Om toch de effecten van de kleine wervels in de berekeningen te verdisconteren, moeten ze op
een andere wijze in de simulaties gemodelleerd worden. De effecten van de kleine wervels worden
door aanvullende (empirische) vergelijkingen in rekening gebracht, zonder dat de exacte fysische
verschijnselen gesimuleerd worden. Oplossingen van het stromingsveld dicht bij de brandhaard
kunnen daardoor minder realistisch zijn.

4.1.1

De behoudswetten en de oplossing met turbulentiemodellen

Stromingen

worden

beschreven

door

de

algemeen

geldende

Navier-Stokes

stromingsvergelijkingen. De Navier-Stokes stromingsvergelijkingen kunnen niet direct analytisch
worden opgelost. Voor de oplossing van de stromingsproblematiek met behulp van CFD wordt het
rekendomein verdeeld in een groot aantal rekencellen. De Navier Stokes vergelijkingen worden in de
rekencellen iteratief opgelost. Door de verdeling van het domein in rekencellen kunnen stromingen
nauwkeurig worden gesimuleerd [ASHRAE, 2005]. Met behulp van CFD modellen worden de
behoudswetten voor continuïteit, impuls en energie numeriek opgelost. Onderstaand zijn de algemeen
geldende partiële differentiaalvergelijkingen hiervan weergegeven. In de vergelijking voor continuïteit
beschrijft de eerste term de laminaire stroming. De tweede term beschrijft de fluctuerende component
als gevolg van turbulentie. De fluctuerende component van de stroming kan niet direct worden
opgelost doordat de exacte stroming niet bepaald als gevolg van de afmetingen van het rekenraster.
De diffusieterm is beschreven door de kinematische viscositeit (µ), de warmtegeleidingscoëfficiënt (k)
en de warmtecapaciteit (cp).

Vergelijking voor behoud van continuïteit:
∂ρ
∂
+
(ρui ) = 0
∂t ∂xi

4.1

Vergelijking voor behoud van impuls:
∂
(ρu i ) + ∂ ρu i u j = − ∂p + ∂
∂t
∂x j
∂x i ∂x j

(

)

  ∂u
∂u j
µ i +

∂
x
  j ∂x i


 + g i ρ



4.2

Vergelijking voor behoud van energie:


∂
(ρH ) + ∂ (ρui H ) = ∂  k ∂H  + ρSH
∂t
∂xi
∂xi  c p xi 
Waarin:
ui, uj
xi, xj
H
SH

4.3

= gemiddelde snelheidscomponent in respectievelijk de i of j richting
= plaats in het assenstelsel in respectievelijk de i of j richting
= enthalpie
= bronterm
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Voor de numerieke oplossing van de stromingsvergelijkingen met behulp van CFD, kunnen een
aantal verschillende turbulentiemodellen worden gebruikt. Een veelvuldig gebruikte techniek bij CFD
betreft de toepassing van de Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS) turbulentiemodellen. Met
behulp van RANS modellen wordt enkel de gemiddelde stroming numeriek berekend. Fluctuaties in de
stroming als gevolg van kleine wervels en de effecten hiervan worden bij deze techniek aan de hand
van empirische modellen bepaald.
Wanneer meer gedetailleerde informatie gewenst is van de stroming, kan gebruik gemaakt
worden van een Large Eddy Simulation (LES) turbulentiemodellen. Bij de LES turbulentiemodellen
worden de grote wervels wel volledig gesimuleerd. De berekening van de afmetingen van de grote
wervels worden bepaald door de afmetingen van het rekenraster. Wanner een wervel kleiner is dan de
afmetingen van het rekenraster, kan deze niet meer numeriek worden gesimuleerd. De effecten van
de kleine wervels worden gemodelleerd door middel van de toepassing van turbulentiemodellen.
Wanneer de exacte stroming met de kleinste wervels gesimuleerd moet worden kan gebruik
gemaakt worden van Direct Numerical Simulation (DNS). Bij deze methode worden alle stromingen
met wervels tot op het kleinste niveau numeriek berekend. Er wordt dus geen gebruik gemaakt van
turbulentiemodellen. De berekeningstechniek vereist zeer kleine rekencellen om de stromingsrichting
van alle wervels te bepalen, waardoor computers vereist zijn met zeer veel rekencapaciteit. De DNS
methode is enkel nog gebruikt voor onderzoek op kleine schaal. In Figuur 4.2 zijn de verschillen
tussen de verschillende turbulentiemodellen geïllustreerd. In de figuur is de voorspelling van de
stromingssnelheid door middel van de RANS en LES turbulentiemodellen samen met DNS
weergegeven. Ook is in de figuur de gemiddelde stromingssnelheid ( u ) weergegeven.

stromingssnelheid

RANS

u
LES

DNS

tijd
Figuur 4.2: Weergave van de voorspelling van de stromingssnelheid door middel van RANS en LES
turbulentiemodellen samen met DNS [Cox en Kumar, 2002].
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4.1.2

Oplossing van de stromingsvergelijkingen met turbulentiemodellen

De turbulentiemodellen worden ook vaak aangeduid met het aantal vergelijkingen dat gebruikt
wordt voor de oplossing van de gemodelleerde turbulente stroming [ANSYS, 2009]. Er kan
bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van het Spalart-Allmaras model welke bestaat uit de toevoeging
van slechts één vergelijking. De Reynolds Averaged Navier-Stokes turbulentiemodellen bestaan uit de
toevoeging van twee vergelijkingen. Dit betreffen bijvoorbeeld de k-ε en de k-ω modellen. De
Reynolds Stress Modellen (RSM) turbulentiemodel gebruikt zeven extra vergelijkingen om de effecten
van de turbulentie in rekening te brengen. Hierna wordt de wijze waarop de turbulente stroming in
rekening wordt gebracht nader besproken.

De k-ε modellen maken gebruik van een berekening van de turbulente viscositiet door een term af
te leiden voor de hoeveelheid turbulente kinetische energie en de dissipatiesnelheid van deze energie.
Het standaard k-ε model berekent de turbulente viscositeit (µt) volgens:

µ t = c µρ
Waarin:
µt
cµ
ρ
k
ε

k2
ε

4.4

= turbulente viscositeit
= constante van turbulente viscositeit
= dichtheid van de stof
= turbulente kinetische energie
= dissipatiesnelheid van de turbulente kinetische energie

De constante van turbulente viscositeit is een empirisch bepaalde constante die bij het standaard
k-ε model de waarde heeft van 0,09 [Launder en Spalding, 1974]. De dichtheid is afhankelijk van het
medium en de temperatuur. Voor de oplossing van de turbulente viscositeit moeten twee extra
vergelijkingen worden opgelost om de k en de ε vast te stellen. Het standaard k-ε model is enkel
geldig voor volledig turbulente stromingen [ASHRAE, 2005 en Loomans, 1998]. Onderstaand zijn de
afleidingen van de k en ε weergegeven.

k=

1 2 1 '2
u = u1 + u '22 + u '32
2 i
2

(

)

4.5

Waarin:

u
u

= gemiddelde stromingssnelheid
'

= fluctuerende component van de stromingssnelheid

ε=−

'
1 ' ∂u i
τ
ρ ∂x j

4.6

Waarin:

τ'

= trekkracht voor afschuifspanning
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Door de ontwikkeling van CFD modellen zijn een aantal varianten op het standaard k-ε model
ontwikkeld. Alle modellen maken gebruik van de formules waarmee de dissipatie van de turbulente
kinetische energie in rekening wordt gebracht. Het Realizable (Re) k-ε model heeft zijn naam te
danken aan het feit dat het model enkele beperkingen, die verbonden zijn aan het standaard k-ε
model, op een andere wijze benadert. Het Realizable k-ε model verschilt van het standaard k-ε model
in twee belangrijke wijzen:



De parameter cµ is geen constante meer.
Het model bevat een nieuwe vergelijking voor de bepaling van de dissipatiesnelheid van de
turbulente energie.

Het Renormalized RNG k-ε model maakt gebruik van een statistische techniek, de zogenaamde
‘renormalization group method’. De volgende aanpassing zijn hierbij aan het standaard k-ε model
gedaan:


Er is een term aan de vergelijking voor de ε toegevoegd waarmee de nauwkeurigheid voor
geforceerde stromingen wordt verbeterd.



Het effect van wervels op de turbulentie is inbegrepen.



Het Prandtl getal is gemodelleerd met analytische formules.

Door deze aanpassingen is het RNG k-ε model ook toepasbaar in situaties met minder turbulente
stromingen.

Bij de oplossing van het LES turbulentiemodel wordt een deel van het turbulente deel van de
stroming direct opgelost. De afmetingen van het rekenraster bepalen de afmetingen van de grote
wervels die in rekening worden gebracht. Door middel van een filtertechniek worden de afmetingen
van de grote wervels bepaald. De dissipatie van energie als gevolg van de kleinere wervels wordt op
vergelijkbare wijze als bij de RANS modellen opgelost.

4.2 VALIDATIE MET METINGEN IN EEN KLEIN VERTREK
Om de betrouwbaarheid van de resultaten van de CFD modellen te valideren is alvorens de
parkeergarage is gemodelleerd een brandhaard in een klein vertrek gemodelleerd. De resultaten van
deze studie zijn vergeleken met de resultaten van metingen door Merci en Vandevelde [2007]. Het
vertrek heeft een opening aan de voorzijde en in het plafond. Hierdoor lijkt de ventilatiekarateristiek op
de fictieve parkeergarage met één opening aan de voorzijde (zie Figuur 2.14). In het vertrek is een
brandhaard aanwezig waarvan de brander is geplaatst op een kleine verhoging. De volledige studie
van Merci en VandeVelde voorziet in een evaluatie van de gevolgen van variaties van de afmetingen
van de opening in het plafond en het vermogen van de brandhaard. Voor de validatie van de modellen
binnen deze studie, zijn de resultaten van één situatie gebruikt.
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4.2.1

Geometrie van het vertrek

De metingen zijn uitgevoerd in een vertrek van 3,6 m breed, 3,0 m diep en 2,3 m hoog. In
Figuur 4.3 is schematisch de ruimte isometrisch weergegeven. In de lange voorzijde is een deur
aanwezig van 0,9 x 2,0 m2. in het plafond is één opening aanwezig van 1,0 x 0,5 m2. de brander is in
het midden van de ruimte opgesteld en heeft een oppervlakte van 0,6 x 0,6 m2. De brander is op een
verhoging van 0,4 m geplaatst. In de ruimte zijn op vier plaatsen met thermokoppels metingen
uitgevoerd op tien verschillende hoogtes. Voor de validatie is gebruik gemaakt van de metingen bij
een vermogen van de brander van 330 kW. In Figuur 4.4 zijn de exacte afmetingen en plaatsen van
de openingen, de brander en de thermokoppels weergegeven.

standaard voor thermokoppels
opening in plafond van het vertrek

bovenzijde van de brander
opening in de voorgevel van het
vertrek

Figuur 4.3: Schematische weergave van het vertrek waarin de metingen zijn uitgevoerd.

a
b
Figuur 4.4: Schematische (a) plattegrond en (b) vooraanzicht met de afmetingen van het vertrek en de hoogte van
de meetposities (alle maten in mm).

Uit de metingen is gebleken dat er na verloop van tijd een stabiele rooklaag ontstaat in de ruimte
[Merci en Vandevelde, 2007]. Er waren maar beperkt verschillen zichtbaar tussen resultaten van de
verschillende thermokoppels op dezelfde hoogte. Door naar binnen stromende lucht zijn de
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thermokoppels aan de standaard die tussen de brander en de deur is geplaatst, beïnvloed waardoor
daar afwijkende resultaten zijn waargenomen. De resultaten zijn daarom als gemiddelde waarden van
de achterste drie standaarden gepresenteerd. De metingen zijn gedurende 30 minuten uitgevoerd.
Enkel de data van de laatste 15 minuten is gebruikt voor de analyse. Als gevolg van opwarming van
constructiedelen en opwarming van de brander was tijdens de eerste 15 minuten geen sprake van
stabiele situatie.
Tijdens de metingen is eveneens vastgesteld dat de vlammen als gevolg van de door de deur
naar binnen stromende lucht naar achter werden geduwd. De vlammen hebben echter niet direct de
thermokoppels aan de standaard achter de brander beïnvloed. Ook was tijdens de metingen zichtbaar
dat er vlammen via de opening in het plafond naar buiten sloegen.

4.2.2

Validatie simulaties met Large Eddy Simulation (LES) turbulentiemodel

Met behulp van Fire Dynamics Simulator (FDS), versie 5.4.1, is de situatie van het kleine vertrek
gesimuleerd. Hierna wordt de gebruikte geometrie van het rekenraster, de randcondities en de
uitgangspunten beschreven. Met behulp van FDS is ook onderzocht welke invloed de gebruikte
afmetingen van het rekenraster en de versie van het programma op de resultaten hebben.

Geometrie van het model en rekenraster
Het rekenraster is groter dan de afmetingen
van het vertrek. Om de effecten van de
randcondities, die verondersteld worden aan de
randen van het rekendomein, op de resultaten te
beperken, is het rekendomein aan de voorzijde
en aan de bovenzijde van het vertrek groter dan
het vertrek. Aan de bovenzijde is het rekenraster
1,5 m hoger gemaakt dan het vertrek. Aan de
voorzijde is het rekenraster 2,0 m langer gemaakt
dan het vertrek. Het volume buiten het vertrek
wordt hierna aangeduid als het exterieur en is
verdeeld in twee delen. Een deel zit aan de
voorzijde en een deel zit boven het vertrek. In
Figuur 4.5 is het model weergegeven.

Figuur 4.5: Geometrie van het model en verdeling van
het rekenrasters van het model in FDS.

Er is bij de berekening geen rekening gehouden met windeffecten. De omgevingstemperatuur is
op 5°C gesteld. De zijden van het exterieur zijn aan de buitenzijde gedefinieerd als pressure outlets
waarbij atmosfeerdruk heerst. Voor de wanden, de vloer en het plafond van het vertrek zijn dezelfde
thermische eigenschappen gebruikt als van het vertrek waarin de metingen zijn uitgevoerd. De dikte
van de wanden is in het geometrisch model nihil. Voor de berekening van de warmtetransport door de
wanden, de vloer en het plafond, is de werkelijke dikte gebruikt. Omdat op een later moment het effect
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van het toevoegen van een rekenkundig spiegelsymmetrisch vlak door het symmetrievlak van de
kamer en de brander is onderzocht, is de opening in het midden van het plafond uitgelijnd.
Het rekenraster in het vertrek bestaat uit cellen van 50 x 50 x 50 mm3. Met deze afmetingen wordt
voldaan aan de randvoorwaarde dat cellen bij de brandhaard kleiner moeten zijn dan ééntiende van
de karakteristieke afmetingen van de brandhaard (D*). De karakteristieke afmeting wordt hierbij
bepaald volgens vergelijking 4.6 [McGrattan et al., 2009].
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Q
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In deze formule bedraagt ρ∞ de dichtheid van de lucht, cp de warmtecapaciteit van de lucht, T∞ de
omgevingstemperatuur en g de zwaartekracht. Bij de hiervoor beschreven omgevingstemperatuur
bedraagt de karakteristieke afmeting van de brandhaard 0,62 m. De maximale afmetingen van de
cellen mag dan 62 mm bedragen. In het vertrek zijn 198.720 cellen aanwezig. Het rekenraster van het
exterieur van het model bestaat uit cellen die groter zijn dan de karakteristieke afmetingen van
100x100x100 mm3. het exterieur bestaat in totaal uit 43.650 cellen. In Figuur 4.5 is in de geometrie
van het model ook de verdeling van het rekenraster weergegeven.

Uitgangpunten en eigenschappen FDS model
Voor de berekeningen wordt gebruik gemaakt van Fire Dynamics Simulator (FDS). De
berekeningen worden uitgevoerd met de Windows 64 bit versie. Het FDS model bestaat uit meerdere
delen waardoor gebruik gemaakt kan worden van een verdeling van de berekening in meerdere
processen die parallel worden uitgevoerd met message passing image (mpi). Voor de validatie wordt
standaard uitgegaan van een seriële berekening. Enkel bij de studie naar de effecten van
verschillende opzet van het model wordt gebruik gemaakt van de parallelle berekening. De modellen
van de parkeergarage zijn als gevolg van de grote afmetingen van het grid uitgevoerd met behulp van
de parallelle berekening.
Door het gebruikte CFD model wordt eveneens de warmteoverdracht door straling in rekening
gebracht. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde ‘Finite Volume Method’ waarbij voor
100 discrete hoeken de warmteoverdracht naar de omgeving wordt bepaald [McGrattan et al., 2009].
Voor de absorptie van stralingswarmte door gassen wordt gebruik gemaakt van het ‘grey gas model’.
In de berekeningen wordt standaard 35% van de energie door straling vrijgesteld.
Voor het modelleren van de verbranding wordt de standaard brandstof gebruikt. Dit betreft
propaan. Door FDS wordt ook de rookverspreiding in de ruimte gesimuleerd. Doordat de grotere
wervels in de luchtstromen in rekening worden gebracht, wordt hierdoor het turbulente stromingsveld
zichtbaar. Het rookpotentieel bedraagt 0,01 kg per kg verbrandde stof.
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Simulatietijd
Bij FDS wordt gebruik gemaakt van het LES turbulentiemodel en wordt de oplossing altijd
tijdsafhankelijk opgelost. Hierdoor groeit aan het begin het vermogen van de brandhaard en warmen
de wanden, vloeren en de lucht tijdens de simulatie langzaam op, vergelijkbaar met de situaties in
werkelijkheid.
De simulaties zijn gedurende 300 seconden uitgevoerd. In Figuur 4.6 zijn de resultaten van enkele
temperatuursensoren op verschillende hoogte van de meetstandaard recht achter de brander
weergegeven. Tijdens de eerste 100 seconden stijgt de temperatuur, waarna een stabiele situatie
ontstaat. Door het turbulente stromingspatroon in de ruimte en de tijdsafhankelijkheid blijven er
wisselingen waarneembaar. Voor de verwerking van de data zijn enkel de gegevens van de laatste
150 seconden gebruikt om de gevolgen van de inslingertijd niet in rekening te brengen.
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Figuur 4.6: Stijging van de temperaturen in het model tijdens de dynamische situatie in FDS.

Voor de evaluatie van de resultaten zijn enkel de resultaten van de drie meetposities achter de
brander gebruikt. Evenals bij de metingen zijn de vastgelegde temperaturen op de verschillende
locaties sterk vergelijkbaar en zijn ze gemiddeld over de drie posities achter de brandhaard.

Vergelijking metingen en simulatieresultaten
In Figuur 4.7 zijn de resultaten van de metingen en de simulatie weergegeven. Uit de grafiek blijkt
dat de resultaten van de simulatie en de metingen redelijk goed overeen komen met elkaar. De
temperatuur laag in de ruimte (lager dan 1,0 m) wordt door de simulatie wel onderschat. In het gebied
tussen 1,0 en 1,75 meter wordt de temperatuur in de ruimte overschat. Hoog in de ruimte (hoger dan
1,75 m) wordt de temperatuur in de rooklaag vervolgens weer onderschat door de simulatie. De
afwijkingen zijn echter kleiner dan de onzekerheid van de meetresultaten.
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Figuur 4.7: Vergelijking metingen en resultaten van FDS simulatie, v5.4.1 seriële berekening met het LES
turbulentiemodel.

In vergelijking met de eerder uitgevoerde simulaties met FDS blijkt dat het resultaat van dit model
beter overeenkomt. De temperatuur werd voorheen overal in de ruimte onderschat door simulaties met
FDS versie 4. Hoog in de ruimte was de onderschatting het grootst met een verschil van ongeveer
50°C [Merci en van Maele, 2008].
Doordat de simulatie tijdsafhankelijk wordt opgelost, variëren de waargenomen resultaten per
tijdsstap. In Figuur 4.8 is de verdeling van de temperatuur in de ruimte op het symmetrievalk midden in
de ruimte en in het exterieur na 150, 200, 250 en 300 seconden simulatietijd weergegeven. Zichtbaar
is dat de stromingen zorgen voor wisselingen in de oplossing.

a

b

c
d
Figuur 4.8: Grafische weergave van de optredende temperaturen op in het symmetrievlak in het vertrek na (a) 150,
(b) 200, (c) 250 en (d) 300 seconden.
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Gevolgen van verschillende opzet van het model
Een aantal aanpassingen aan de opzet het model kunnen worden gedaan waardoor de benodigde
rekentijd korter wordt. Bij de in Figuur 4.9 gepresenteerde resultaten is gebruik gemaakt van een
aantal veranderingen in de geometrie van het model en aanpassingen in het exterieur. Ook zijn hierbij
de berekeningen van twee modellen parallel is uitgevoerd.

Wanneer het exterieur wordt weggelaten zorgt dit voor een stijging van de temperatuur van de
hete rooklaag. Laag in de ruimte worden de voorspelde temperaturen lager dan de metingen en de
eerder verkregen resultaten. Op 1,5 m hoogte komen de resultaten overeen met de metingen, maar
hoger in de ruimte wordt de temperatuur weer onderschat. De hete rooklaag is hierdoor iets gestegen,
maar komt beter overeen met de meetresultaten.
Wanneer een spiegelsymmetrisch vlak wordt verondersteld door het middel van het vertrek,
veranderen de resultaten enigszins. Laag in de ruimte daalt de temperatuur iets. Hoger in de ruimte
stijgen de temperaturen en helemaal bovenin zijn de temperaturen weer iets lager. De hete rooklaag is
hierdoor iets lager.
Wanneer de berekening niet serieel wordt uitgevoerd, maar parallel wordt uitgevoerd, veranderen
de resultaten nauwelijks. Het samenvoegen van de twee zones in het exterieur zorgt voor kleine
veranderingen waarbij laag in de ruimte de temperatuur iets stijgt en hoog in de ruimte de temperatuur
daalt.
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Figuur 4.9: Gevolgen voor de resultaten van aanpassingen in het model en het verdelen van de berekening over
meerdere processors.

Gevolgen van variaties in de afmetingen van het grid
In de uitgangssituatie is gebruik gemaakt van een rekenraster met cellen van 50x50x50 mm3 in
het vertrek en 100x100x100 mm3 in het exterieur voor en boven het vertrek. Wanneer de afmetingen
in het gehele rekendomein uniform worden gekozen of een andere afmeting van de cellen wordt
gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de resultaten.


Wanneer de cellen groter of kleiner worden gekozen, heeft het direct gevolgen voor de wijze
waarop de turbulente energie in rekening wordt gebracht. Een verfijning van het rekenraster zorgt
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ervoor dat kleinere wervels berekend kunnen worden waardoor minder turbulente energie door
modellering in rekening hoeft worden gebracht.


Wanneer de cellen kleiner worden kan een nauwkeuriger oplossing van het lokale stromingsveld
worden verkregen. Doordat de stromingseigenschappen over een kleiner volume hoeven te
worden gemiddeld, worden situaties nauwkeuriger voorspeld. In kleinere cellen kunnen
bijvoorbeeld de maximaal optredende temperaturen beter bepaald worden en nauwkeuriger
worden voorspeld doordat er minder gemiddeld wordt met (koudere) omgeving.



Ter plaatse van de overgang tussen cellen van verschillende afmetingen worden berekeningen
uitgevoerd om de uitwisseling tussen cellen te bepalen. Dit kan gevolgen hebben voor de
stromingen. Het is bekend dat bij deze overgang massa, impuls en energie verloren kan gaan.
Wanneer de celafmetingen uniform zijn in het rekenraster wordt de berekening niet gehinderd
door de overgang van fijne naar grove cellen, waardoor ook geen fouten kunnen ontstaan.

In Figuur 4.10 zijn de resultaten vergeleken van een aantal modellen met verschillende
afmetingen van het rekenraster. De resultaten zijn vergeleken met het model met cellen van 50 mm3 in
het vertrek en 100 mm3 buiten het vertrek (v5.4.1 w64). De resultaten laten zien dat de afmetingen van
het rekenraster gevolgen kan hebben voor de resultaten. Een fijner rekenraster zorgt opvallen genoeg
voor een daling van de temperatuur in de hete luchtlaag. Het verschil is het grootste bij de overgang
tussen de warme en de koude luchtlaag. Door de kleinere cellen is de temperatuur van de rooklaag
gedaald. De berekende rookvrije hoogte is hierbij groter geworden. De stijging van de rooklaag zorgt
voor lagere temperaturen op dit niveau. Tussen de 1,0 en 1,75 m hoogte leidt dit tot een betere
oplossing van de resultaten. Hoog in de rooklaag is de temperatuur als gevolg van de kleinere cellen
ook lager geworden. De afwijking van de metingen is hierdoor toegenomen. Het lager worden van de
temperatuur van de rooklaag komt niet overeen met de verwachtingen. Er is binnen dit onderzoek
geen nadere verklaring gevonden voor deze afwijkingen.
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Figuur 4.10: Gevolgen voor de resultaten van het gebruik van verschillende afmetingen van het rekenraster in het
vertrek en buiten het vertrek.
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Gevolgen van het gebruik van verschillende versies van FDS
Door aanpassingen aan de modellen kunnen verschillende versies van FDS resulteren in variaties
afhankelijk van de gebruikte versie. Bij de hiervoor besproken berekeningen is gebruik gemaakt van
FDS versie 5.4.1 (64 bit Windows). Voor de verificatie van de verschillende versies is gebruik gemaakt
van de versies 5.0.0, 5.1.0, 5.2.0, 5.3.0 en 5.4.3. Alle modellen zijn evenals het hiervoor besproken
model berekend met de seriële versies. Tot en met versie 5.2 was nog geen Windows 64 bit versie
beschikbaar. Vanaf versie 5.3 is gebruik gemaakt van de Windows 64 bit versie (w64). In Figuur 4.11
zijn de verschillen weergegeven tussen de verschillende gebruikte FDS versies en versie 5.4.1 (w64).
Duidelijk zichtbaar zijn de veel lagere temperaturen die verkregen worden met de versies 5.0.0 en
5.1.0. Op 1,3 meter hoogte wordt met deze modellen ruim 30°C lagere temperaturen verkregen. De
afwijking bedraagt hiermee ongeveer 30% ten opzichte van de resultaten van versie 5.4.1. Bij de
onderzoeksgroep Fire en Combustion van de Universiteit Gent zijn dergelijke afwijkingen reeds eerder
geconstateerd. Vermoedelijk worden de verschillen veroorzaakt doordat de energievergelijking bij
deze versies niet volledig sluitend was.
Ook door het gebruik van de versies 5.2.0, 5.3.0 en 5.4.3 worden verschillende resultaten
verkregen. De afwijkingen zijn bij deze modellen kleiner dan 10%. Vanaf versie 5.3.0 is een omslag
zichtbaar in de trend. De oudere modellen resulteren overal in het vertrek in lagere temperaturen. De
versies 5.3.0 en 5.4.3 resulteren midden in het vertrek in enigszins hogere temperaturen. Hierdoor
daalt de rookvrij hoogte.
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Figuur 4.11: Verschil tussen simulaties met verschillende FDS versies en versie 5.4.1.

Ook is onderzocht of het gebruik van een 32 bit of een 64 bit besturingssysteem gevolgen heeft
voor de oplossing. Doordat versies ouder dan 5.3.0 niet beschikken over verschillende versies, is
enkel voor de jongere versies deze exercitie uitgevoerd. In Figuur 4.12 zijn de resultaten van deze
berekeningen weergegeven. De verschillen tussen de dezelfde versies met verschillende
besturingssystemen zijn aanzienlijk kleiner dan de hiervoor beschreven verschillen door het gebruik
van oudere versies. De resultaten van versie 5.3.0 met verschillende besturingssystemen komen
redelijk overeen met elkaar. De Windows 32 bit versie resulteert laag in de ruimte in iets hogere en
hoog in de ruimte in iets lagere temperaturen dan de Windows 64 versie. De verschillen tussen de
versies zijn echter overal kleiner dan 1°C. De afwijking van de Windows 32 versie van FDS versie
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5.4.1 resulteert op ongeveer 1,45 m hoogte in een iets hogere temperatuur en hoog in de ruimte in iets
lagere temperatuur. De afwijking is overal kleiner dan 2°C. Bij versie 5.4.3 zijn de verschillen tussen de
Windows 32 en Windows 64 bit versie groter. Hoog in de ruimte zijn de verschillen het grootst en
bedragen ongeveer 5°C.
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Figuur 4.12: Verschil tussen simulaties met verschillende FDS versies en Windows platforms en versie 5.4.1 onder
Windows 64.

4.2.3

Validatie simulaties met Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS) turbulentiemodel

Met behulp van ANSYS Fluent versie 12.0.16 is eveneens de situatie in het kleine vertrek
gemodelleerd. Er is gebruik gemaakt van een Reynolds-Averaged Navier-Stokes standaard k-ε model
turbulentiemodel.

Geometrie van het model en rekenraster
Met behulp van ANSYS Fluent is de situatie
van het kleine vertrek gesimuleerd. Het model is
voorzien van een symmetrievlak midden door de
ruimte. Om de invloeden van de randcondities,
die verondersteld worden aan de randen van het
rekendomein, te minimaliseren, is om het vertrek
een volume gedefinieerd (exterieur). Aan de
bovenzijde

is

het

rekenraster

1,5 m

hoger

gemaakt. Aan de voorzijde is het rekenraster
2,0 m langer gemaakt. In het vertrek zijn de
afmetingen van het rekenraster 50x50x50 mm3
(99.360 cellen in het vertrek). Buiten het vertrek is
een niet uniform rekenrooster toegepast waarbij
de afmetingen van de rekencellen verder van het

Figuur 4.13: Geometrie van het model en verdeling van
het rekenrasters van het model in ANSYS Fluent.

vertrek groter worden.
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Evenals bij de modellen in FDS zijn alle zijden van het exterieur aan de buitenzijde gedefinieerd als
pressure outlets waarbij atmosfeerdruk heerst. Er is bij de berekening geen rekening gehouden met
windeffecten en de omgevingstemperatuur bedraagt 5°C. In Figuur 4.13 is de geometrie van het
model weergegeven.

Uitgangspunten en eigenschappen ANSYS Fluent model
In het model wordt de energie in dit model niet vrijgesteld door middel van de modellering van
verbranding. In het model wordt alleen energie door convectie vrijgesteld in de ruimte. Er is geen
gebruik gemaakt van een stralingsmodel waardoor warmtetransport door straling niet in rekening is
gebracht. Het vermogen van de brandhaard is verlaagd om hiervoor te corrigeren. Hierbij is
aangenomen dat ongeveer 35% van het vermogen door straling wordt vrijgesteld bij de brandhaard.
Het totale vermogen van de brandhaard bedraagt daardoor 214,5 kW. Er is gebruik gemaakt van een
volumetrische energiebron waarbinnen de energie wordt vrijgesteld. De afmetingen van de
energiebron zijn gelijkgesteld aan het oppervlak van de brander (0,4 x 0,4 m2). De hoogte van de
volumetrische bron is bepaald met behulp van de afleiding van de vlamlengte volgens Heskestad uit
formule 3.7. Hierbij wordt een kleine fout gemaakt doordat de formule is afgeleid voor de situatie met
een omgevingstemperatuur van 293 K en in principe enkel geldig is voor ‘vrije’ brandhaarden. Doordat
bij de metingen in het vertrek de temperatuur ongeveer 278 K was, zal bij deze specifieke
omgevingstemperatuur de vlamlengte enigszins groter zijn dan verwacht volgens de afleiding. De
vastgestelde vlamlengte bij een vermogen van de brandhaard van 330 kW bedraagt 1,9 m. Hierdoor
raakt de volumetrische bron aan het plafond en gedeeltelijk aan de opening in het plafond. Doordat in
het model enkel de convectieve energie wordt vrijgesteld, is de vlamlengte aanvankelijk hiermee
bepaald en is de hoogte van de volumetrische bron in het model beperkt tot 1,6 m boven de brander.
Bij ANSYS Fluent moet voor de berekening van de warmteoverdracht naar de omhulling van het
vertrek de warmteoverdrachtscoëfficiënt worden vastgelegd. Voor alle oppervlakken is de
warmteoverdrachtscoëfficiënt in het model gesteld op 4 W/m2K. Voor de wanden en vloeren die
grenzen aan relatief koude lucht is dit een realistische aanname. Voor de vlakken die grenzen aan de
gassen in de hete rooklaag is deze waarde conservatief genomen doordat de warmteoverdracht naar
de wanden minder snel verloopt dan in werkelijkheid verwacht wordt. De gastemperaturen in het
model worden hierdoor mogelijk hoger.
Voor de ANSYS Fluent modellen moeten behalve de hiervoor beschreven uitgangspunten en
eigenschappen nog een groot aantal parameters worden vastgesteld met betrekking voor de oplossing
van het model. In bijlage C zijn de gebruikte instellingen en eigenschappen beschreven waarbij de
hierna beschreven eindoplossing is verkregen.

Vergelijking metingen en simulatieresultaten
Nadat met de statische berekening een stabiele oplossing is verkregen, zijn de resultaten
vergeleken met de meetresultaten. Voor de kwaliteit van de oplossing is de verkregen convergentie in
de gebruikte submodellen en de vergelijkingen zeer belangrijk. In Tabel 4.1 is de bereikte
convergentie weergegeven.
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Tabel 4.1: Bereikte convergentie in de verschillende modellen van de stationaire
turbulentiemodel.

berekening met het RANS

Vergelijking

continuity

x-velocity

y-velocity

z-velocity

energy

k

ε

Bereikte convergentie

2.84E-01

2.60E-05

2.46E-05

1.01E-04

4.42E-06

1.12E-04

2.48E-04

In Figuur 4.14 zijn de resultaten van de simulaties met het RANS turbulentiemodel en de metingen
weergegeven. Ten behoeve van de vergelijking van de resultaten met de metingen zijn de
temperaturen gemiddeld over de meetposities achter de brander. Om te corrigeren voor de
aanwezigheid van het symmetrievlak zijn de resultaten van de meetposities schuin achter de brander
tweemaal meegeteld in de middeling. In de figuur is zichtbaar dat de temperaturen laag in het vertrek
worden onderschat. De temperatuur hoog in de rooklaag wordt redelijk goed voorspeld. Door de
onderschatting van de temperatuur is de rookvrije hoogte hoger dan op basis van de metingen
verwacht mag worden. De verschillen worden mogelijk veroorzaakt doordat bij statische RANS
modellen de turbulente inmenging wordt onderschat.
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Figuur 4.14: Vergelijking metingen en resultaten van de ANSYS Fluent simulatie, v12.0.16 met het RANS
turbulentiemodel.

Door de toepassing van het RANS turbulentiemodel wordt een stabiele stationaire oplossing
verkregen. In Figuur 4.15 is de temperatuurverdeling op het symmetrievlak in de ruimte weergegeven.
In de figuur is zichtbaar dat er duidelijke stratificatie van de hete luchtlaag optreedt. Als gevolg van de
volumetrische warmtebron zijn de temperaturen dicht bij de brander relatief laag. Doordat lucht opstijgt
in het volume van de energiebron, warmt de lucht tijdens het stijgen op. De optredende temperaturen
hoger in de ruimte, op grotere afstand boven de brander, zijn hierdoor het hoogst. Doordat er geen
verbranding wordt gemodelleerd in het model wijken de temperaturen dichtbij de brander af van de
werkelijkheid. Doordat aan de randen van de brander de meest intensieve verbranding plaats vindt,
zijn de verwachte optredende temperaturen daar het hoogst.

79

Hoofdstuk 4

Figuur 4.15: Temperatuurverdeling volgens het RANS turbulentiemodel in het midden in het vertrek dat
gemodelleerd is als symmetrievlak.

4.3 MODELLERING ZESVOUDIGE AUTOBRAND IN PARKEERGARAGE MET LES TURBULENTIEMODEL
Voor de modellering van de zesvoudige autobrand is de geometrie van de parkeergarage gebruikt
zoals deze in paragraaf 2.4 is beschreven. Met behulp van FDS versie 5.4.1 zijn de effecten van de
brandhaard op zijn omgeving berekend. De effecten zijn beoordeeld aan de hand van de
rookverspreiding en optredende temperaturen in de ruimte en onder het plafond. De optredende
temperaturen onder het plafond beschrijven de thermische belasting op de constructie waarmee de
thermisch mechanische reactie van de constructie kunnen worden onderzocht.

4.3.1

Uitgangspunten geometrie en randcondities

In Figuur 4.16 is een schematische drie dimensionale voorstelling van de parkeergarage
weergegeven zoals deze in FDS is gebruikt. In de parkeergarage zijn 6 blokken geplaatst waar aan de
bovenzijde (de rode vlakken) de energie vrijkomt. De blokken zijn 1,75 m breed, 4,0 m lang en 1,0 m
hoog. De omgevingstemperatuur is 20°C en er zijn geen windinvloeden in rekening gebracht.
De ruimte is verdeeld in rekencellen van 125 x 125 x 100 mm3. Het rekenraster bestaat uit 622.336
cellen in het vertrek. De brandhaarden grenzen aan de lange zijde aan 32 cellen en aan de brede zijde
aan 14 cellen. Boven de brandhaard zijn 16 cellen aanwezig tot het plafond. In het exterieur voor de
deuropening zijn dezelfde afmetingen van de rekencellen gebruikt. In Figuur 4.17 is de verdeling van
het rekenraster in de horizontale sectie midden in de parkeergarage weergegeven.
Doordat het vermogen van de brandhaard verandert tijdens de berekeningen, varieert ook de
karakteristieke afmeting van de brandhaard en de gewenste afmeting van de cellen (zie paragraaf
4.2.2). De karakteristieke afmetingen van de brandhaard wanneer het vermogen 6,0 MW bedraagt
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(NBN), is 1,93 m. Wanneer het vermogen 8,3 MW bedraagt (HE), is de karakteristieke afmeting van
de brandhaard 2,2 m. Wanneer het vermogen van de brandhaarden daalt tot lager dan 2,0 MW, wordt
met de gekozen afmetingen van de cellen niet meer voldaan aan de eisen dat de afmetingen minimaal
0,1D* moet bedragen.
begrenzingen
rekenraster

kolommen

exterieur
deuropening

6

5

4

3

2

1

brandhaard

wanden
en vloeren

auto’s
Figuur 4.16: Schematische 3D voorstelling van het model van de parkeergarage in FDS.

Figuur 4.17: Verdeling van het rekenraster in het horizontale vlak van de parkeergarage.

Voor het uitvoeren van de berekeningen is het rekendomein in de breedte in 5 delen verdeeld die
met behulp van multi-processing image parallel zijn berekend. Het vertrek is ter plaatse van de
kolommen verdeeld waardoor steeds twee auto’s in een deel van het rekenraster staan.
Bij deze modellen is eveneens een zone voor en boven de deuropening aangebracht (exterieur). Het
exterieur voor de deuropening bestaat uit twee zones. Eén deel vormt het voorliggende deel en één
deel vormt het deel dat gedeeltelijk boven de parkeergarage ligt. Tussen het exterieur en de
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parkeergarage zijn vlakken geplaatst zodat de begrenzing van de parkeergarage overeen komt met de
plannen. In Figuur 4.16 zijn deze vlakken op de grens tussen de parkeergarage en het exterieur
zichtbaar. Bij het plafond en de wanden zijn deze niet zichtbaar doordat ze onderdeel uitmaken van de
grenzen van het rekendomein en deze vlakken voor de visualisatie zijn opengewerkt.
De wanden, de vloer, het plafond en de kolommen van de parkeergarages zijn uitgevoerd in
normaalbeton van 400 mm dik [NNI, 2002]. Het materiaal van de blokken (auto’s) waarop de
brandhaard is geplaatst is adiabatisch zodat hierdoor geen warmte aan de brandhaard wordt
onttrokken.

4.3.2
Met

Temperatuurverdeling onder het plafond als gevolg van 2 natuurlijke brandscenario’s
behulp

van

twee

verschillende

brandscenario’s

is

de

ontwikkeling

van

de

temperatuurverdeling onder het plafond in de parkeergarage berekend. Hierbij is gebruik gemaakt van
het brandscenario zoals beschreven in paragraaf 2.2.2, waarbij de auto’s achtereenvolgens branden
met de ontwikkeling van het brandvermogen volgens de Belgische norm met een maximaal vermogen
van 6,0 MW en de tijd tot vlamoverslag 15 minuten bedraagt. Daarnaast is het brandscenario dat zich
mogelijk heeft voortgedaan in Harbour Edge gebruikt (paragraaf 2.2.3). Hierbij is de brand in het
midden begonnen waarna branduitbreiding naar twee zijden mogen was. De tijd tot vlamoverslag
tussen de auto’s was hierbij aanzienlijk korter waardoor het maximaal brandvermogen veel groter is.
Voor de ontwikkeling van het brandvermogen bij dit scenario wordt gebruik gemaakt van de
referentiecurve volgens het ECSC onderzoek van Schleich et al. [1997a] met een maximaal vermogen
per auto van 8,3 MW. Er is geen gebruik gemaakt van de aangepaste curve voor CFD simulaties zoals
weergegeven in Figuur 2.5.
Doordat

de

brandvermogen

ontwikkeling
bij

beide

van

het

referentiecurven

1200

verschillen, treden de maximale brandvermogens
verschillende

momenten

op

en

is

het

maximaal brandvermogen verschillend. Hierdoor
verlopen ook de optredende temperaturen bij de
autobranden verschillend. In Figuur 4.18 zijn de
optredende temperaturen onder het plafond
midden boven auto 1 weergegeven wanneer
alleen deze auto’s branden volgens de twee
gebruikte ontwikkelingen van het brandvermogen.
In de figuur is zichtbaar dat de optredende
temperaturen

bij

de

ontwikkeling

van

het

brandvermogen volgens het ECSC onderzoek
[Schleich et al., 1997a] hoger zijn (+/- 75°C) en
later optreden dan bij de ontwikkeling volgens de
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Figuur 4.18: Temperatuurontwikkeling onder het
plafond midden boven auto 1 wanneer alleen deze auto
in het CFD model brandt volgens de ontwikkeling van
het brandvermogen van Schleich et al. [1997a] en de
Belgische norm [NBN, 2008].

Belgische norm [NBN, 2008].
Hierna worden de ontredende temperaturen onder de vloerconstructie boven de auto’s als gevolg
van de twee verschillende brandscenario’s met zesvoudige autobranden beschreven.
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Zesvoudige autobrand met brandvermogen volgens Belgische norm
In Figuur 4.19 is de temperatuurverdeling onder het plafond weergegeven bij het brandscenario
waarbij de auto’s achtereenvolgens branden met de ontwikkeling van het brandvermogen volgens de
Belgische norm. De temperatuurverdeling onder het plafond is weergegeven wanneer de auto’s
achtereenvolgens het maximale brandvermogen afgeven. Dit gebeurt respectievelijk 19, 34, 49, 64, 79
en 94 minuten na het begin van de brand bij de eerste auto. Duidelijk zichtbaar zijn de lokaal
optredende hoge temperaturen en de verplaatsing van dit gebied boven de auto’s. Verder van de
brandhaard zijn de temperaturen onder het plafond relatief laag (< 300°C).

a

b

c

d

e
f
Figuur 4.19: Temperatuurverdeling onder het plafond bij het brandscenario waarbij de auto’s achtereenvolgens
branden met het brandvermogen volgens de Belgische norm wanneer de auto’s het maximale vermogen afgeven
respectievelijk (a) 19, (b) 34, (c) 49, (d) 64, (e) 79 en (f) 94 minuten na het begin van de brand.

Zesvoudige autobrand met mogelijk brandscenario van Harbour Edge
In Figuur 4.20 is de temperatuurverdeling onder het plafond weergegeven bij het brandscenario
zoals zich mogelijk heeft voorgedaan bij Harbour Edge te Rotterdam. De temperatuurverdeling is
weergegeven wanneer de auto’s het maximale brandvermogen afgeven. Dit gebeurt respectievelijk
25, 27, 29, 39, 41 en 53 minuten na het begin van de brand bij de eerste auto. Doordat de brand bij de
middelste auto begint (nummer 3 in Figuur 4.16) en zeer snel over slaat naar de naastgelegen auto’s,
zijn de optredende temperaturen hoger en is het gebied waarin de hoge temperaturen gelijktijdig
optreden groter dan bij het brandscenario zoals weergegeven in Figuur 4.19. Wanneer de middelste
auto’s gedoofd zijn, ontstaan twee gebieden waarin de thermische belasting op de constructie hoog is.
Vergelijking van de resultaten in Figuur 4.20 met de resultaten in Figuur 4.19 laat zien dat de
temperaturen in de parkeergarage verder van de brandhaard bij het tweede brandscenario hoger zijn.
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Figuur 4.20: Temperatuurverdeling onder het plafond bij het brandscenario volgens het scenario bij Harbour Edge
wanneer de autobranden het maximale vermogen afgeven na respectievelijk (a) 25, (b) 27, (c) 29, (d) 39, (e) 41 en
(f) 53 minuten na het begin van de brand.

4.3.3

Thermische belasting op de constructie boven de auto’s

Doordat de brandhaarden bij de autobranden lokaal van aard zijn, heersen er afhankelijk van de
locatie van de brandhaard, de plaats op de constructie en het tijdstip andere omstandigheden. In
Figuur 4.21 is de ontwikkeling van de luchttemperatuur onder het plafond weergegeven, midden boven
de zes auto’s bij het brandscenario waarin de auto’s achtereenvolgens branden (NBN). Duidelijk
zichtbaar is de volgorde waarin de auto’s branden. De hoogst optredende temperatuur onder het
plafond bedraagt ongeveer 1130°C.
Ter vergelijking is in Figuur 4.22 de temperatuurontwikkeling onder het plafond weergegeven bij
het brandscenario dat zich mogelijk heeft voorgedaan bij Harbour Edge. Door de korte tijd tot
brandoverslag naar de volgende auto’s waardoor de auto’s grotendeels gelijktijdig branden, is de
totale tijdsduur van de brand aanzienlijk korter. De hoogst optredende temperatuur onder het plafond
bedraagt bij dit scenario ongeveer 1160°C.
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Figuur 4.21: Ontwikkeling van de luchttemperaturen onder de vloerconstructie midden boven de auto’s bij het
brandscenario waarbij de auto’s achtereenvolgens branden met het brandvermogen voor één auto volgens de
Belgische norm.
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Figuur 4.22: Ontwikkeling van de luchttemperaturen onder de vloerconstructie midden boven de auto’s bij het
brandscenario dat zich mogelijk heeft voorgedaan bij Harbour Edge waarbij de brand zich in korte tijd naar twee
zijden uitbreidt en de auto’s branden volgens het brandvermogen van CaPaFi.

4.4 CONCLUSIES GEBRUIK EN RESULTATEN CFD MODELLEN
Met behulp van CFD modellen kunnen betrouwbare resultaten verkregen worden over de
gevolgen van een brand. Er kan zeer gedetailleerd inzicht verkregen worden in de optredende
temperaturen en de thermische belasting op constructies. De betrouwbaarheid van de modellen en
versies van de programma’s moet hierbij door middel van validatie onderzocht en aangetoond worden.
In het voorgaande zijn de gevolgen van twee sterk verschillende brandscenario’s onderzocht. Er is
gebruik gemaakt van een scenario waarbij auto’s achtereenvolgens uitbranden waardoor het
maximaal optredende vermogen beperkt is. Daarnaast is er ook een brandscenario onderzocht waarbij
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er zeer snel brandoverslag plaatsvindt naar de volgende auto’s. Hierbij is het maximaal optredende
vermogen aanzienlijk hoger en de tijdsduur van de brand korter.
Het verschil tussen de lokaal optredende temperaturen onder het plafond, midden boven de auto’s
bij de beide scenario’s is beperkt. Wel verschilt de temperatuurverdeling onder het plafond bij de beide
scenario’s sterk. Bij het brandscenario met snelle brandoverslag, branden de auto’s grotendeels
gelijktijdig. Hierdoor is in een groot gebied de thermische belasting op de constructie groot. Wanneer
de auto’s achtereenvolgens branden met een voldoende grote tijd tot vlamoverslag naar de volgende
auto is het gebied waarin de hoge temperaturen optreden aanzienlijk kleiner. Het gebied waarin de
hoge temperaturen optreden verplaatsen zich met de brandhaard door de ruimte. Bij dit scenario zijn
de temperaturen onder het plafond op enige afstand van de brandhaard lager dan wanneer de auto’s
meer gelijktijdig branden. Door een snelle tijd tot vlamoverslag en de versnelde ontwikkeling van de
brand bij de tweede en volgende auto’s, kunnen de auto’s grotendeels gelijktijdig branden.
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LOKALE OPWARMING VAN DE VLOERCONSTRUCTIE

Als gevolg van de opwarming van constructie reduceert daalt de materiaalsterkte. Afhankelijk van
het gekozen brandscenario verschilt de thermische belasting op het plafond in de parkeergarage.
Hierdoor verloopt de opwarming van deze vloerconstructie en de reductie van de sterkte van het
materiaal ook verschillend. In paragraaf 5.1 wordt de reductie van de sterkte van beton bij verhoogde
temperatuur beschreven. In paragraag 5.2 worden de gebruikte uitgangspunten voor de berekening
van de opwarming van de constructie en de beschreven en gevalideerd met de in de Eurocodes
gepresenteerde temperatuur-tijd krommen. In paragraaf 5.3 wordt vervolgens de lokale opwarming
van de vloerconstructie midden boven de auto’s als gevolg van twee verschillende natuurlijke
brandscenario’s en blootstelling aan de ISO 834 standaard brandkromme beschreven. In paragraaf
5.4 wordt de opwarming van de vloerconstructie als gevolg van de natuurlijke brandscenario’s en de
standaard brandkromme vergeleken. In paragraaf 5.5 wordt de opwarming van een constructie met
holle kanalen besproken en in paragraaf 5.6 wordt de reductie van de druksterkte van het beton in een
massief betonnen vloerconstructie als gevolg van een natuurlijk brandscenario en de standaard
brandkromme beschreven. In paragraaf 5.7 worden de resultaten uit dit hoofdstuk kort geanalyseerd.
Voor de bepaling van de opwarming van de constructie wordt gebruik gemaakt van een
tijdsafhankelijk warmtetransportmodel (Voltra).

5.1 STERKTEAFNAME VAN BETONCONSTRUCTIES
Wanneer beton hoger dan 100°C wordt verhit, neemt de sterkte van het materiaal af. Als gevolg
van fysische en chemische veranderingen in het materiaal, dalen de treksterkte en de druksterkte bij
verhoogde temperatuur. Ook als gevolg van verschillende thermische uitzettingscoëfficiënten van de
verschillende materialen, waaruit beton bestaat, ontstaan inwendige spanningen waardoor het beton
kan scheuren. Door verhoging van de temperatuur verdampt ook capillair en chemisch gebonden
vocht, waardoor het beton degradeert en zijn sterkte verliest [Annerel, 2009]. In Figuur 5.1 is de
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reductie van de druksterkte van kiezelsteenhoudend en kalksteenhoudend beton samen met de
reductie van de treksterkte bij verhoogde temperaturen weergegeven. De sterktereducties zijn
weergegeven als factor van de sterkte van niet verwarmd beton (koude situatie). Bij vereenvoudigde
rekenregels waarmee de gereduceerde doorsnede wordt bepaald, wordt aangenomen dat beton bij
temperaturen boven 500°C geen druksterkte meer kan opnemen.
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Figuur 5.1: Reductie van de sterkte van beton bij verhoogde temperaturen volgens NEN-EN 1992-1-2 [NNI, 2005].

Zoals bij de in paragraaf 1.5 besproken brandschades is gebleken, komt het spatten van beton
vaak voor. Als gevolg van het spatten van beton wordt de doorsnede van de constructie gereduceerd.
Hierdoor is minder betondekking op de wapening aanwezig of verdwijnt de betondekking tot achter de
wapeningsstaven. Het spatten van beton komt voor wanneer constructies snel verhit worden of niet
gelijkmatig opwarmen. Het spatten van beton treedt bij ontwikkelde branden meestal op gedurende de
eerste 30 minuten.
Het spatten van beton kan veroorzaakt worden doordat waterdamp in de constructie niet snel
genoeg uit het materiaal kan verdwijnen. Doordat vloeibaar water bij verhoging boven 100°C overgaat
in waterdamp, neemt het volume toe. De krachten die bij deze expansie ontstaan kunnen zeer hoog
worden waardoor de buitenste betonlaag explosief van de constructie kan spatten [Annerel, 2009].
Naarmate de vochtigheid in het beton hoger is, stijgt ook het risico op spatten. Bij (open)
parkeergarages is de vochtigheid van het beton hoger dan in constructies die binnen de thermische
schil van een gebouw vallen, doordat de parkeergarages niet verwarmd worden en in de uitlaatgassen
van auto’s veel vocht zit.
Wanneer vloerplaten bij branden bezwijken komt dit veelal doordat de onderwapening niet
voldoende sterk meer is om de buigende momenten te weerstaan. Door de opwarming van de
constructie te onderzoeken, kan inzicht verkregen worden in de residuële krachten die door de
constructie kunnen worden opgenomen.

Met behulp van Voltra versie 6.1w is de lokale opwarming van de constructie als gevolg van de
thermische belasting door brandscenario’s met de zesvoudige autobranden bepaald (zie paragrafen
2.2.2 en 2.2.2). Daartoe is een klein deel van de vloerconstructie gemodelleerd. Aan de onderzijde van
de vloerconstructie is de thermische belasting volgens de CFD modellen gebruikt zoals deze is
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gepresenteerd in paragraaf 4.3.3. Aan de bovenzijde van de constructie wordt geen brand
verondersteld en is de temperatuur constant gehouden op 20°C.

5.2 UITGANGSPUNTEN VOOR EN VALIDATIE VAN DE THERMISCHE MODELLEN
Alvorens de lokale opwarming van de constructie als gevolg van de natuurlijke brandscenario’s is
onderzocht, zijn de gebruikte uitgangspunten vastgesteld en is onderzocht of de thermische modellen
valide zijn en of de uitgangspunten leiden tot een goede oplossing. Voor de berekening van de
opwarming van de constructie is gebruik gemaakt van Voltra versie 6.1w.

5.2.1
De

Uitgangspunten voor de berekening van de opwarming
volgende

uitgangspunten

met

betrekking

tot

de

materiaaleigenschappen

en

de

warmteoverdracht zijn gebruikt voor het definiëren van de thermische modellen. Voor de
uitgangspunten is gebruik gemaakt van de delen 1-2 van de Eurocodes 1 en 2.


De soortelijke warmte van beton is gedefinieerd volgens NEN-EN 1992-1-2, waarbij gebruik is
gemaakt van de piekwaarde die gerelateerd is aan een vochtgehalte van 1,5% [NNI, 2005]. Dit is
in overeenstemming met de rekenmethodiek zoals deze gebruikt is voor de berekening van de
isothermen in annex A van NEN-EN 1992-1-2. Deze aanname zorgt voor een conservatieve
uitgangssituatie ten opzichte situaties met hogere vochtigheden. Zeker bij parkeergarages is de
kans groot dat de vochtigheid van het beton groter is dan 1,5%.



De warmtegeleidingcoëfficiënt van het beton is temperatuurafhankelijk gedefinieerd volgens NENEN 1992-1-2, waarbij gebruikt is gemaakt van de ondergrens die hier is aangegeven. Dit komt
overeen met kalksteenhoudend beton volgens de Nederlandse Nationale Bijlage van NENEN 1992-1-2 [NNI, 2005].



De warmteoverdrachtscoëfficiënt voor convectie is aan de zijde die aan de brand wordt
blootgesteld gesteld op 25 W/m2K, in overeenstemming met NEN-EN 1991-1-2 [NNI, 2002].



De warmteoverdrachtscoëfficiënt voor convectie is aan de niet aan de brand blootgestelde zijde
gesteld op 4 W/m2K, in overeenstemming met NEN-EN 1991-1-2 [NNI, 2002].



De dichtheid van beton is (constant) 2300 kg/m3 [NNI, 2005].



Bij aanvang van de berekening is de temperatuur van het materiaal 20°C.

5.2.2

Validatie van het thermisch model en de rekenmethodiek

De thermische modellen van de constructie zijn gevalideerd door vergelijking van de resultaten
van de simulatie met data uit de normen. Voor de validatie is gebruik gemaakt van de in Eurocode 2
gepresenteerde temperatuurprofielen van een plaat die éénzijdig aan de (ISO 834) standaard
brandkromme wordt blootgesteld en de isothermen van een vierzijdig aan de standaard brandkromme
blootgestelde balk [NNI, 2005].
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In de informatieve bijlage A van Eurocode 2 worden temperatuurprofielen weergegeven van de
opwarming van een plaat van 200 mm dik. De plaat wordt aan de onderzijde blootgesteld aan de
standaard

brandkromme.

Aan

de

bovenzijde

van

de

plaatconstructie

worden

standaard

binnencondities verondersteld (constant 20°C) en aan de zijkanten worden adiabatische condities
verondersteld. Met behulp van Voltra is een model gemaakt van de betonconstructie van 200 mm dik.
In een kubus van 200x200x200 mm3 zijn de temperaturen op verschillende diepten in de constructie
bepaald. In Figuur 5.2 is de temperatuurverdeling in de plaat, na 60, 120 en 180 minuten blootstelling
aan de standaard brandkromme weergegeven. In het rekenmodel zijn de posities van de cellen
zichtbaar waarin de temperaturen zijn vastgesteld.

a

b

c

Figuur 5.2: Temperatuurverdeling in betonnen een plaat van 200 mm dik na (a) 60, (b) 120 en (c) 180 minuten
blootstelling aan de ISO 834 standaard brandkromme aan de onderzijde.

De temperatuurverdeling in de constructie is tijdsafhankelijk berekend. De temperatuurverdeling in
het model kan op een aantal momenten vergeleken worden met de temperatuurprofielen zoals
gepresenteerd in figuur A.2 van bijlage A van Eurocode 2, deel 1-2 [NNI, 2005]. In Figuur 5.3 zijn de
temperatuurprofielen van de Eurocode weergegeven samen met de uit de simulaties verkregen
temperaturen afhankelijk van de diepte tot de onderzijde van de constructie. In de grafiek is zichtbaar
dat de simulatieresultaten goed overeenkomen met de informatie uit de normen.
1200

Eurocode (180 min)
Eurocode (120 min)
Eurocode (90 min)
Eurocode (60 min)
Eurocode (30 min)

temperatuur [°C]

1000
800

simulatie (180 min)
simulatie (120 min)
simulatie (90 min)
simulatie (60 min)
simulatie (30 min)

600
400
200
0
0

10

20

30

40

50
60
diepte [mm]

70

80

90

100

Figuur 5.3: Temperatuurverdeling in een betonnen plaat van 200 mm dik na 30, 60, 90, 120 en 180 minuten
blootstelling aan de ISO 834 standaard brandkromme over 100 mm diepte vanaf opgewarmd oppervlak.
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Ten behoeve van de berekening van constructies met andere afmetingen zijn ook berekeningen
gemaakt van een balk. Voor de validatie van deze modellen is gebruik gemaakt van de isothermen uit
figuur A.7 en A.8 van bijlage A uit Eurocode 2. In deze figuren worden isothermen weergegeven van
de temperatuur in een balk van 300x600 mm2 na 60, 90 en 120 minuten blootstelling aan de standaard
brandkromme. In Figuur 5.4 zijn de isothermen na 60 en 120 minuten weergegeven volgens Eurocode
2 en de simulaties. In de figuren van de simulaties is het gebruikte rekenraster van 20x20x20 mm3
weergegeven. De resultaten laten goede overeenkomst zien tussen de data uit de eurocode en de
simulaties.

a
b
c
d
Figuur 5.4: Isothermen in een betonnen balk van 300x600 mm2 na (a en b) 60 en (b en c) 120 minuten vierzijdige
blootstelling aan de standaard brandkromme, volgens (a en c) Eurocode 2 en (b en d) de simulatie [NNI, 2005].

5.3 TEMPERATUURONTWIKKELING IN DE MASSIEVE CONSTRUCTIE BOVEN DE AUTOBRANDEN
Met behulp van de thermische belasting op de constructie, midden boven de auto’s als gevolg van
de twee verschillende brandscenario’s, is de opwarming lokaal in de constructie onderzocht voor drie
situaties. Bij het brandscenario waar de auto’s achtereenvolgens aan de brand deelnemen met de
ontwikkeling van het brandvermogen volgens de Belgische norm, is de opwarming van de constructie
boven zowel auto 1 als auto 3 gesimuleerd (zie Figuur 4.16). Bij het brandscenario met uitbreiding van
de brand naar twee zijden volgens het mogelijke scenario van Harbour Edge, is de opwarming boven
auto 3, waar het brandscenario begint, gesimuleerd.

Beschrijving van de constructie en de modellen
Uitgangspunt voor de berekeningen is een massieve betonvloer van 300 mm dik. De lokale
opwarming van de constructie wordt bepaald in een kubus 300x300x300 mm3 massief beton. Aan de
onderzijde wordt de kubus blootgesteld aan de opwarming zoals deze berekend is met de CFD
modellen. Aan de bovenzijde is de luchttemperatuur constant 20°C en aan de zijkanten worden
adiabatische randcondities verondersteld. Doordat aan de onderzijde uniforme opwarming van de
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constructie wordt verondersteld en adiabatische condities aan de zijkanten worden verondesteld,
worden effecten als gevolg van lateraal conductief warmtetransport van de warme zones naar de
koudere omgeving niet in rekening gebracht. Als gevolg hiervan zal de werkelijk in de constructie
optredende temperatuur boven de brandhaard lager zijn dan de voorspelling laat zien. Doordat (lokaal)
boven de brandende auto’s de temperatuurverdeling onder de constructies gelijkmatig verdeeld is
door de afmetingen van de brandhaard, kunnen de berekeningen wel gebruikt worden als indicatie van
de opwarming. De afmetingen van het gebruikte rekenraster bedragen 20x20x20 mm3, zoals ook
gebruikt bij de validatie van de modellen.

Opwarming van de constructie volgens het scenario met achtereenvolgens brandende auto’s
Voor het bepalen van de opwarming van de constructie bij het brandscenario waar de auto’s
achtereenvolgens aan de brand deelnemen, met de ontwikkeling van het brandvermogen volgens de
Belgische norm, is de opwarming van de constructie op twee locaties bepaald. De opwarming van de
constructie boven auto 1 en auto 3 is gesimuleerd als gevolg van de met de CFD modellen
vastgestelde ontwikkeling van de temperatuur onder het plafond midden boven de auto’s, zoals
weergegeven in Figuur 4.21. De posities van auto 1 en auto 3 bij dit brandscenario is weergegeven in
Figuur 2.14. De brand begint bij auto 1 en verplaatst zich achtereenvolgens naar auto 2, 3, 4, 5 en 6.
In Figuur 5.5 en Figuur 5.6 is de opwarming van de constructie als gevolg van dit brandscenario
boven respectievelijk auto 1 en auto 3 weergegeven. In de figuren is zichtbaar hoe de opwarming van
de constructie op verschillende dieptes na verloop van tijd merkbaar is. Bij Figuur 5.5 en Figuur 5.6 is
zichtbaar hoe als gevolg van de gekozen tijd tot vlamoverslag en het groeien en dalen van het
vermogen van de brand, de opwarming van de constructie met een aantal elkaar opvolgende pieken
verloopt. Bij de opwarming boven auto 3 is de brand al enige tijd gaande waardoor de constructie is
voorverwarmd voordat auto 3 begint te branden. Hierdoor is de opwarming van de constructie boven
auto 3 groter dan bij auto 1. Boven auto 1 stijgt de temperatuur in de constructie op 10 mm diepte tot
de kritieke temperatuur van 500°C volgens NEN-EN 1992-1-2 [NNI, 2005]. Boven auto 3 warmt de
constructie tot op een diepte van 20 mm op tot ongeveer 500°C.
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Figuur 5.5: Temperatuurontwikkeling in de vloerconstructie boven auto 1 bij het brandscenario volgens de
Belgische norm.
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Figuur 5.6: Temperatuurontwikkeling in de vloerconstructie boven auto 3 bij het brandscenario volgens de
Belgische norm.

Opwarming van de constructie volgens het scenario van Harbour Edge
Bij het brandscenario met uitbreiding van de brand naar twee zijden volgens het mogelijke
scenario van Harbour Edge is de opwarming boven auto 3, waar dit brandscenario begint,
gesimuleerd. Voor de thermische belasting op de constructie is gebruik gemaakt van de vastgestelde
temperatuurontwikkeling midden boven auto 3, zoals weergegeven in Figuur 4.22. In Figuur 5.7 is het
temperatuurverloop in de constructie weergegeven op verschillende diepten. In Figuur 5.7 is zichtbaar
dat al snel de temperatuur in de constructie stijgt naar zijn maximum, waarna deze begint af te koelen.
Op 20 mm diepte blijft de temperatuur van het beton lager dan de kritieke temperatuur van 500°C
volgens NEN-EN 1992-1-2 [NNI, 2005].
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Figuur 5.7: Temperatuurontwikkeling in de vloerconstructie boven auto 3 bij het brandscenario volgens het
scenario van Harbour Edge.

Opwarming van de constructie volgens de standaard brandkromme
Ter vergelijking van de berekende temperatuurontwikkelingen bij de natuurlijke brandscenario’s is
eveneens de opwarming van de constructie berekend wanneer deze wordt blootgesteld aan de
ISO 834 standaard brandkromme. In Figuur 5.8 is zichtbaar hoe de opwarming van de constructie zich
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ontwikkelt gedurende 150 minuten blootstelling aan de standaard brandkromme. Duidelijk zichtbaar is
hoe de opwarming van de constructie blijft toenemen als gevolg van de standaard brandkromme.
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Figuur 5.8: Temperatuurontwikkeling in de vloerconstructie bij blootstelling aan de standaard brandkromme.

5.4 VERGELIJKING TEMPERATUURONTWIKKELING IN DE MASSIEVE CONSTRUCTIES
In deze paragraaf worden de berekende opwarming van de constructie en temperatuurverdeling in de
constructie als gevolg van de natuurlijke brandscenario’s en de ISO 834 standaard brandkromme
nadere geanalyseerd en met elkaar vergeleken.

5.4.1

Snelheid van opwarming bij natuurlijke brandscenario’s en standaard brandkromme

Om de verschillen tussen de opwarming van de constructie als gevolg van de verschillende
natuurlijke brandscenario’s en de ISO 834 standaard brandkromme inzichtelijk te maken, zijn de
resultaten uit Figuur 5.5 tot en met Figuur 5.8 herhaald in Figuur 5.9. Hier zijn de resultaten van de
natuurlijke brandscenario’s samen met de opwarming volgens de standaard brandkromme op
verschillende dieptes in de constructie samen weergegeven. De opwarming in het model is als gevolg
van het brandscenario met de Belgische norm boven auto 1 (waar deze brand begint) en auto 3
weergegeven. Daarnaast is ook de opwarming bij het brandscenario van Harbour Edge boven auto 3
(waar deze brand begint) en de opwarming van de constructie volgens de ISO 834 standaard
brandkromme weergegeven. In Figuur 5.9 is de ontwikkeling van de temperaturen in de modellen
weergeven na (a) 0, (b) 10, (c) 20 en (d) 40 mm diepte in de constructie.
Ter vergelijking van de opwarming van de constructie als gevolg van de verschillende scenario’s
zijn de natuurlijke brandscenario’s zodanig verschoven dat het moment waarop vlamoverslag optreedt,
samenvalt met het begin van de standaard brandkromme. Bij het brandscenario met de
achtereenvolgens brandende auto’s met de ontwikkeling van het brandvermogen volgens de
Belgische norm, is de opwarming volgens het natuurlijke brandscenario 9 minuten verschoven zodat
het moment waarop de autobrand van auto 1 begint te ontwikkelen naar zijn maximale
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brandvermogen, samenvalt met het begin van de opwarming volgens de standaard brandkromme. Bij
het brandscenario zoals het zich mogelijk heeft voorgedaan in Harbour Edge is ter vergelijking van de
resultaten met de standaard brandkromme de opwarming verschoven naar het moment waarop
brandoverslag optreedt naar de tweede auto. Dit is 10 minuten na aanvang van de brand in de eerste
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Figuur 5.9: Ontwikkeling van de temperaturen in de modellen als gevolg van het brandscenario met
achtereenvolgens de ontwikkeling van het brandvermogen volgens de Belgische norm boven auto 1 en auto 3, het
brandscenario dat zich mogelijk heeft voorgedaan bij Harbour Edge en de opwarming van de constructie volgens
de ISO 834 standaard brandkromme op (a) 0, (b) 10, (c) 20, (d) 40 mm diepte in de constructie.
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In de grafieken van Figuur 5.9 is zichtbaar dat aan het oppervlak (0 mm diepte) de opwarming
volgens de natuurlijke brandscenario’s gedurende de eerste 50 minuten leidt tot hogere temperaturen
dan de opwarming volgens de standaard brandkromme. De resultaten laten zien dat als gevolg van de
thermische traagheid van de constructie op enige diepte de optredende temperaturen aanzienlijk lager
zijn dan aan het oppervlak. Hierdoor is de afwijking tussen de opwarming van de constructie als
gevolg van de ISO 834 standaard brandkromme en de natuurlijke brandscenario’s beperkt. Op 40 mm
diepte is de opwarming als gevolg van het brandscenario van Harbour Edge na 30 minuten slechts
20°C groter dan de opwarming als gevolg van de standaard brandkromme. De temperatuur in de
constructie betreft dan ongeveer 180°C bij het standaard brandscenario.
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Op 10 mm diepte in de constructie verloopt de opwarming bij de natuurlijke brandscenario’s
sneller dan de opwarming als gevolg van het standaard brandscenario. Op 20 en 40 mm diepte is
zichtbaar dat de opwarming als gevolg van de ontwikkeling van het brandvermogen volgens de
Belgische norm zowel boven auto 1 als auto 3 leidt tot lagere temperaturen dan de opwarming volgens
de standaard brandkromme. Het brandscenario zoals het zich mogelijk heeft voorgedaan bij Harbour
Edge leidt op 20 en 40 mm diepte in de constructie boven auto 3 nog wel tot een snellere opwarming
dan verwacht wordt op basis van de opwarming volgens de standaard brandkromme.

Ter vergelijking van de opwarming van de constructie als gevolg van het brandscenario zoals het
zich mogelijk heeft voorgedaan bij Harbour Edge (HE) en de standaard brandkromme (st. brand), zijn
de resultaten nogmaals weergegeven in Figuur 5.10. Hierbij is tot 150 mm diepte de opwarming in de
constructie volgens beide scenario’s weergegeven. In de figuur is de standaard brandkromme
verschoven zodat het begin van de brandkromme samenvalt met het moment van brandoverslag naar
de tweede auto bij het natuurlijke brandscenario (10 minuten). In de figuur is zichtbaar dat op alle
dieptes in de constructie de opwarming als gevolg van het natuurlijke brandscenario sneller verloopt
dan de opwarming volgens de standaard brandkromme. Op 70, 100 en 150 mm diepte (respectievelijk
donker groene, paarse en grijze curve), is het verschil tussen de standaard brandkromme en het
natuurlijk brandscenario zeer klein.
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Figuur 5.10: Vergelijking temperatuurontwikkeling in de vloerconstructie bij blootstelling aan het brandscenario
volgens Harbour Edge (HE) en de ISO 834 standaard brandkromme (st. brand) op verschillende dieptes in de
constructie.

5.4.2

Temperatuurverdeling in de constructie

In Figuur 5.11 is de temperatuurverdeling in de onderste 200 mm van de modellen weergegeven.
Ter vergelijking van de opwarming is ook het gebruikte rekenraster weergegeven (20 mm3). De
temperatuurverdeling in de modellen met de natuurlijke brandscenario’s is weergegeven wanneer het
brandvermogen van de brandhaard onder de constructie maximaal is. Bij het brandscenario waarbij de
auto’s achtereenvolgens branden met de vermogenscurve volgens de Belgische norm, is de
temperatuurverdeling in de constructie weergegeven (a) na 20 minuten boven auto 1 en (c) na 50
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minuten boven auto 3. De temperatuurverdeling in het model met de blootstelling aan het
brandscenario van Harbour Edge boven auto 3 is weergegeven na 30 minuten.
Wanneer de momenten waarop de hoogste temperaturen optreden in de constructies bij de
natuurlijke brandscenario’s met elkaar vergeleken worden, is zichtbaar dat de temperatuurverdeling in
de modellen niet veel van elkaar verschillen. Aan de onderzijde van de constructie is een zone van
beperkte diepte aanwezig waarin het temperatuurgradiënt in de constructie zeer groot is.
Ter vergelijking is in Figuur 5.11 ook de temperatuurverdeling in de modellen weergegeven bij
blootstelling aan de ISO 834 standaard brandkromme. Doordat bij de standaard brandkromme de
temperaturen blijven stijgen, blijven de temperaturen in de constructie eveneens stijgen. Bij de
opwarming volgens de standaard brandkromme is zichtbaar dat de temperatuurverdeling in de
constructie meer gelijkmatig is. De temperatuurgradiënt aan de onderzijde van de constructie is kleiner
waardoor de isothermen verder van elkaar afliggen. De hoogst optredende temperaturen aan de
onderzijde in de constructie zijn hierbij eveneens kleiner.
NBN - auto 1 (20 min)

Harbour Edge - auto 3 (30 min)

a

b

NBN - auto 3 (50 min)

c

standaard brandkromme (ISO 834)

d
e
f
Figuur 5.11: Temperatuurverdeling in de vloerconstructie vanaf de onderzijde tot 200 mm diepte in de constructie.
De temperatuurverdeling is weergegeven voor het brandscenario met de ontwikkeling van het brandvermogen
volgens de Belgische norm (NBN) boven (a) auto 1 na 20 minuten en (c) auto 3 na 50 minuten samen met de het
scenario van (b) Harbour Edge na 30 minuten. ter vergelijking is ook de temperatuurverdeling als gevolg van de
opwarming door de ISO 834 standaard brandkromme na (d) 20, (e) 30 en (f) 50 minuten weergegeven.

In Figuur 5.12 zijn de optredende temperaturen afhankelijk van de diepte bij de verschillende
scenario’s na 20, 30 en 50 minuten weergegeven. In de grafieken is de temperatuurverdeling over de
onderste 100 mm van de constructie weergeven. Zichtbaar is dat de hoogst optredende temperaturen
aan het oppervlak bij de natuurlijke brandscenario’s, wanneer de brandhaard onder de constructie zijn
maximaal vermogen afgeeft, hoger zijn dan de temperaturen als gevolg van de ISO 834 standaard
brandkromme.
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Figuur 5.12: Ontwikkeling van de temperaturen in de modellen als gevolg van het brandscenario met de
ontwikkeling van het brandvermogen volgens de Belgische norm (NBN) boven auto 1 en auto 3 en het
brandscenario dat zich mogelijk heeft voorgedaan bij Harbour Edge boven auto 3 en de opwarming van de
constructie volgens de ISO 834 standaard brandkromme na (a) 20, (b) 30, (c) 50 minuten blootstelling aan de
brand.

Als gevolg van de grote temperatuurgradiënten die in de constructie ontstaan bij de natuurlijke
brandscenario’s, zal in werkelijkheid de buitenste laag van het beton kunnen spatten. Dit is ook
vastgesteld bij bijna alle schades aan de constructies als gevolg van autobranden, zoals omschreven
in paragraaf 1.5. Wanneer de buitenste laag van de constructie spat, neemt de dikte van de
constructie af en worden diepere lagen van de constructie direct aan de hete lucht blootgesteld.
Hierdoor warmen de dieper gelegen delen van de constructie sneller op dan op basis van de
thermische berekeningen kan worden verwacht.

5.4.3

Hoogst optredende temperaturen

In Figuur 5.13 is weergegeven hoe hoog de temperaturen oplopen in de constructie als gevolg van de
verschillende brandscenario’s. In deze figuur is zichtbaar dat de natuurlijke brandscenario’s leiden tot
vergelijkbare temperaturen in de constructies. De optredende temperaturen als gevolg van de
blootstelling aan de standaard brandkromme wijken af van de resultaten van de natuurlijke
brandscenario’s. De optredende temperaturen in de constructie als gevolg van de standaard
brandkromme zijn aanzienlijk groter. Dit wordt veroorzaakt doordat de standaard brandkromme niet
voorziet in een dooffase. De temperaturen blijven stijgen. Afhankelijk van de lengte van de
berekeningen stijgen de temperaturen.
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Figuur 5.13: Hoogst optredende temperaturen in de constructie afhankelijk van de diepte bij de verschillende
brandscenario’s.

Bij de natuurlijke brandscenario’s dalen de temperaturen onder de constructie na het bereiken van
het maximale brandvermogen. Door thermische traagheid van de betonconstructie is de daling van de
temperaturen op de verschillende dieptes pas later merkbaar. In Figuur 5.14 is het tijdstip
weergegeven waarop de hoogste temperaturen optreden in de modellen, afhankelijk van de diepte. In
deze figuur is zichtbaar dat de hoogste temperaturen in de oppervlakkige laag het snelst optreden
boven auto 1 bij het brandscenario met de ontwikkeling van het brandvermogen volgens de Belgische
norm (NBN). Na 30 minuten beginnen de hoogst optredende temperaturen aan het oppervlak bij het
brandscenario van Harbour Edge zich te ontwikkelen. Doordat de opwarming van de constructie
boven auto 1 bij het NBN brandscenario minder snel op grotere diepte merkbaar is, is zichtbaar dat na
40 minuten de hoogste optredende temperaturen het snelst optreden bij het brandscenario volgens
Harbour Edge. Vanaf 50 minuten beginnen de hoogst optredende temperaturen boven auto 3 met het
NBN brandscenario te ontwikkelen. Na ongeveer 75 minuten treden de hoogste temperaturen in de
modellen van het brandscenario volgens de Belgische norm boven auto 1 en auto 3 op vergelijkbare
momenten op.
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Figuur 5.14: Tijdstip waarop de hoogst optredende temperaturen in de constructie zich voordoen bij verschillende
brandscenario’s.
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5.5 OPWARMING VAN EEN CONSTRUCTIE MET HOLLE KANALEN
Vloerconstructies kunnen bestaan uit massieve vloersystemen, maar er kunnen ook holle kanalen
in de vloerconstructie aanwezig zijn. Bij de brand in het gebouw Harbour Edge is aanzienlijke schade
ontstaan aan de constructie. De onderzijde van de vloerconstructie is hierbij bezweken. De
vloerconstructie bestond uit holle kanaalplaten met daarop een druklaag (zie paragraaf 1.5.1). Met
behulp van een warmtetransportmodel is de opwarming onderzocht wanneer er holle kanalen in de
constructie aanwezig zijn. De holle kanalen zijn hierbij gemodelleerd als een holte waarin
warmteoverdracht door straling en convectie mogelijk is. Voor de overdracht van warmte door straling
wordt gebruik gemaakt van de temperaturen van de aangrenzende cellen. Voor de convectieve
warmteoverdracht in de holle kanalen wordt gebruik gemaakt van een uniforme temperatuur die
afhankelijk is van de temperatuur van de aangrenzende cellen. In Figuur 5.15 is het model
weergegeven samen met de temperatuurverdeling in de constructie na 30 minuten blootstelling aan de
onderzijde aan het brandscenario van Harbour Edge. In de figuur is de invloed van de holle kanalen
zichtbaar. Ter plaatse van de kanalen verloopt de indringing van de warmte sneller waardoor de
isothermen naar de kanalen toe worden afgebogen. In Figuur 5.16 is de temperatuurontwikkeling in de
constructie op verschillende dieptes, afhankelijk van de tijd, weergegeven. De opwarming van de
constructie is midden tussen de kanalen bepaald.

a
b
Figuur 5.15: Weergave van (a) het model waarmee de opwarming van een holle vloerconstructie is onderzocht en
(b) de temperatuurverdeling in de vloerconstructie, 30 minuten naar blootstelling aan de onderzijde aan het
brandscenario van Harbour Edge

Wanneer de optredende temperaturen zoals weergegeven in Figuur 5.16 worden vergeleken met
de optredende temperaturen in het model van de massieve vloerconstructie met blootstelling aan
hetzelfde brandscenario (Figuur 5.7), is er nauwelijks een verschil waarneembaar in de opwarming.
De aanwezigheid van de holle kanalen in de vloerconstructie hebben vrijwel geen effect op de
opwarming van de constructie tussen de holle kanalen. Enkel wanneer de hoogst optredende
temperaturen die in het model op verschillende dieptes ontstaan, worden bekeken, wordt een effect
van de holle kanalen zichtbaar. De optredende temperaturen in het model dieper dan 80 mm zijn
hoger bij de holle vloerconstructie. Op deze diepte zijn de optredende temperaturen lager dan 120°C.
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Figuur 5.16: Temperatuurontwikkeling in het model van de vloerconstructie boven auto 3 volgens het
brandscenario van Harbour Edge bij het model met holle kanalen.
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Figuur 5.17: Temperatuurontwikkeling in het model van de plafondconstructie boven auto 3 volgens het
brandscenario van Harbour Edge bij het model met holle kanalen in de vloerconstructie.

5.6 REDUCTIE VAN DE DRUKSTERKTE OVER DE DIEPTE IN DE MASSIEVE CONSTRUCTIE
Als gevolg van de opwarming van beton neemt de sterkte van het materiaal af. Met behulp van de
berekende opwarming van de modellen van de massieve vloerconstructie als gevolg van de
thermische belasting bij het brandscenario van Harbour Edge boven auto 3 en de blootstelling aan de
ISO 834 standaard brandkromme, is de reductie van de druksterkte van het materiaal bepaald. Deze
sterktereductie is bepaald met behulp van de reductie van de druksterkte voor kalksteenhoudend
beton, zoals weergegeven in Figuur 5.1. De temperatuurafhankelijke reductie van de druksterkte,
zoals beschreven in NEN-EN 1992-1-2 [NNI, 2005], is toegepast op de temperatuurcurven zoals ze
zijn vastgesteld met de tijdafhankelijke warmtetransportmodellen (zie Figuur 5.7 en Figuur 5.8). In
Figuur 5.18 is de reductie van de druksterkte als gevolg van de opwarming van de modellen op 10, 20
en 40 mm diepte weergegeven. Ter vergelijking van de snelheid waarin de sterktereductie zich
ontwikkelt, is de opwarming volgens de standaard brandkromme 10 minuten later verondersteld zodat
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het begin samenvalt met het moment van brandoverslag naar de tweede auto. Wanneer de
constructie warmer wordt dan 500°C zijn de curven anders weergegeven (zie legenda van
Figuur 5.18). Wanneer de constructie warmer wordt dan 500°C moet wordt er bij de eenvoudige
methode volgens NEN-EN 1992-1-2 vanuit gegaan dat het materiaal geen sterkte meer heeft. Op 10
mm diepte wordt na 25 minuten blootstelling aan het brandscenario van Harbour Edge de constructie
warmer dan de voor beton kritische temperatuur van 500°C [NNI, 2005]. Dit is gelijktijdig met het
optreden van het maximale vermogen van de auto onder de constructie en 15 minuten nadat
vlamoverslag optreed naar de tweede auto. Bij het model met blootstelling aan de standaard
brandkromme wordt op 10 mm diepte na 38 minuten de constructie warmer dan 500°C. Dit is 28
minuten na aanvang van de standaard brandkromme. Op 20 mm diepte in de constructie wordt bij het
brandscenario van Harbour Edge de constructie niet warmer dan 500°C. Bij de blootstelling aan de
ISO 834 standaard brandkromme gebeurt dit na 66 minuten. Dit is na 56 minuten blootstelling aan
standaard brandkromme.

1.0

Harbour Edge 10 mm

sterktereductie [-]

0.9
0.8

Harbour Edge 10 mm (>500°C)

0.7

Harbour Edge 20 mm

0.6

Harbour Edge 40 mm

0.5

standaardbrand 10 mm

0.4

standaardbrand 10 mm (>500°C)

0.3

standaardbrand 20 mm

0.2

standaardbrand 20 mm (>500°C)

0.1

standaardbrand 40 mm

0.0
0

25

50

75

100

125

150

tijd [min]

Figuur 5.18: Reductie van de druksterkte van het betonelement op verschillende diepte als gevolg van de
berekende opwarming door de thermische belasting bij het brandscenario van Harbour Edge en de blootstelling
aan de standaard brandkromme.

Uit het verloop van de reductie van de druksterkte en de overschrijding van 500°C in de
constructie blijkt dat de sterktereductie bij het natuurlijke brandscenario sneller verloopt dan bij
blootstelling aan de standaard brandkromme. Het brandscenario van Harbour Edge zorgt ervoor dat
reeds na 35 minuten op 10 mm diepte de reductie van de sterkte maximaal is en slechts 50% van de
originele sterkte behouden blijft. Op 20 mm diepte resulteert de opwarming als gevolg van het
brandscenario van Harbour Edge tot een maximale reductie van 80% van de originele sterkte. Dit
gebeurt na 43 minuten.
Figuur 5.18 laat zien dat de druksterkte van beton als gevolg van afkoeling van het beton weer
herstelt. In werkelijkheid zal de beton direct na een brand niet herstellen. Slechts na langdurige
bewaring van het materiaal, in een vochtige atmosfeer, kan enig herstel optreden.
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5.7 CONCLUSIES OPWARMING VLOERCONSTRUCTIE EN REDUCTIE DRUKSTERKTE
Uit de modellen die gebruikt zijn voor de berekening van de opwarming van betonconstructie blijkt
dat de thermische belasting op constructies als gevolg van de natuurlijke brandscenario’s, sneller leidt
tot hogere temperaturen in de constructies. De ontwikkeling van de lokale temperaturen in de
constructie boven de brandhaard verloopt aanzienlijk sneller dan wanneer een constructie wordt
opgewarmd door de standaard brandkromme. De thermische traagheid van beton zorgt dat de
opwarming, op grotere diepte in de constructie, trager verloopt. Als gevolg van de thermische
traagheid van beton en de korte duur van de maximaal optredende temperaturen onder de constructie,
is bij de natuurlijke brandscenario’s de opwarming slechts tot beperkte diepte merkbaar.
De berekeningen laten zien dat bij de natuurlijke brandscenario’s alleen in de buitenste 20 mm
van de constructie temperaturen optreden die hoger zijn dan 500°C. Volgens de eenvoudige
rekenmethoden van de NEN-EN 1992-1-2 [NNI, 2005] wordt er dan geen sterkte meer toegekend aan
het materiaal.
De opwarming van een constructie met holle kanalen verloopt tussen de kanalen vergelijkbaar
met de opwarming van een massieve constructie. Enkel op grotere diepte treden hogere temperaturen
op. Door de thermische traagheid van het materiaal is de opwarming hier zeer beperkt.
Bij het brandscenario van Harbour Edge verloopt de reductie van de sterkte van het beton
aanzienlijk sneller dan bij blootstelling aan de standaard brandkromme. De reductie van de sterkte is
in het buitenste gedeelte van de constructie aanzienlijk groter dan bij gelijktijdige blootstelling aan de
standaard brandkromme. Op grotere diepte (40 mm) in de constructie verloopt de reductie minder snel
en is het verschil met de standaard brandkromme kleiner.
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DISCUSSIE, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

In het voorgaande zijn de resultaten van een aantal studies met betrekking tot autobranden in
parkeergarages beschreven. In dit hoofdstuk worden de resultaten nader geanalyseerd en in verband
met elkaar gebracht. Aan de hand hiervan worden de onderzoeksvragen beantwoord en een aantal
conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.

6.1 SCHADES AAN CONSTRUCTIES EN WEERSTAND TEGEN BRAND
In dit onderzoek zijn geconstateerde schades aan constructies als gevolg van een aantal
verschillende autobranden in parkeergarages beschreven. Bij drie van de zes beschreven branden zijn
delen van constructies of volledige constructies bezweken. Bij twee branden (Schiphol en
Gretzenbach) was sprake van specifieke omstandigheden waardoor de een brandscenario met
vergelijkbare gevolgen niet snel zal kunnen voordoen in een andere situatie. Bij de overige branden
die besproken zijn, waren de omstandigheden zodanig dat een brand met vergelijkbare schade kan
optreden in andere situaties.
Bij de onderzochte branden waar een massief betonnen vloerplaat (breedplaatvloeren en in het
werk gestorte vloeren) was toegepast, was slechts oppervlakkige schade waarneembaar in de vorm
van afgespat beton. Het beton was meestal lokaal van de constructie gespat waarbij de wapening
lokaal bloot is komen te liggen.
Bij de brand in het gebouw Harbour Edge te Rotterdam waren de gevolgen van de brand het
grootst. Doordat er 6 auto’s bij de brand betrokken waren en de brand zich snel voortplantte naar
volgende auto’s is een felle brand ontstaan die moeilijk te bestrijden was door de brandweer [de Feijter
en Breunese, 2007]. De parkeergarage was ontworpen volgens de uitgangspunten van een ‘open’
parkeergarage waar de ventilatie berust op natuurlijke ventilatie die voldoet aan de eisen van NEN
2443 [NNI, 2000]. Doordat in Nederland meer parkeergarages worden ontwikkeld volgens dezelfde
uitgangspunten, is het mogelijk dat een vergelijkbaar scenario zich voordoet op een andere locatie.
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Doordat de ventilatie-effectiviteit afhankelijk is van de klimatologische omstandigheden, kan het
voorkomen dat warmte en rook bij een brand onvoldoende worden afgevoerd. Hierdoor kunnen de
temperaturen in de parkeergarage hoog oplopen en kan aanzienlijke hinder ontstaan bij de bestrijding
van brand. Wanneer een interventie wordt gehinderd kan een brand zich verder ontwikkelen, wat leidt
tot een grotere thermische belasting op de constructie.
De vloerconstructies van Harbour Edge zijn uitgevoerd als holle kanaalplaten met een druklaag.
Bij de brand zijn grote delen van de vloerconstructie bezweken doordat vervorming van de
kanaalplaten verhinderd werd door de druklaag. Op de zwakste plaats in de horizontale sectie van de
constructie, waar het minste materiaal aanwezig is tussen de kanalen, is de constructie bezweken.
Hier is horizontale scheurvorming ontstaan, waardoor de onderzijde van de platen is bezweken
[Overbeek en Gijsbers, 2008]. Bij ongeveer 10% van het totaal gerealiseerde oppervlakte aan
parkeergarages in Nederland is gebruik gemaakt van holle kanaalplaatvloeren [van Eekert, 2007].
Veelal is deze constructie voorzien van een druklaag om schijfwerking tot stand te brengen. Slechts bij
een deel van deze parkeergarages is sprake van een open parkeergarage volgens de definitie van
NEN 2443 [NNI, 2000]. Bij een gesloten parkeergarage zijn mechanische ventilatievoorzieningen
aanwezig die ervoor zorgen dat rook en warmte worden afgevoerd en een interventie van de
brandweer mogelijk is. Wanneer dergelijke systemen zorgen voor voldoende ventilatie en aanvoer van
verse lucht blijven de optredende temperaturen beperkt. Hierdoor is slechts bij een relatief klein deel
van de parkeergarages in Nederland risico aanwezig op vergelijkbare schade als bij Harbour Edge.

6.2 SELECTIE VAN EEN NATUURLIJK BRANDSCENARIO BIJ AUTOBRANDEN
Voor de berekening van de thermische belasting op een constructie als gevolg van een brand,
moet een brandscenario worden vastgesteld. Voor autobranden in parkeergarages moet de
ontwikkeling van het brandvermogen van een autobrand worden vastgesteld. Hiervoor kan gebruik
gemaakt worden van gemeten waarden en gestandaardiseerde of genormeerde ontwikkelingen van
het brandvermogen. Als gevolg van grote verschillen tussen auto’s, verschillende omstandigheden
tijdens metingen en afwijkingen in de onderzoeksopzet, zijn veel verschillende resultaten
waargenomen. Vanuit meerdere metingen is een aantal standaard ontwikkelingen van het
brandvermogen vastgesteld [Schleich et al., 1997 en van Oerle et al., 1999]. In verschillende normen
wordt ook op een andere manier omgegaan met de referentiecurven. De Nederlandse en de Belgische
normen voor ventilatie van parkeergarages maken gebruik van ongeveer dezelfde ontwikkelingen van
het brandvermogen [NNI, 2010 en NBN, 2008]. Toch wijken de brandscenario’s die beschreven
worden van elkaar af. Bij de Nederlandse norm (ontwerp NEN 6098) wordt de referentiecurve gebruik
om een brand met drie auto’s te beschrijven. Ook is in deze norm rekening gehouden met een
interventie door de brandweer. Wanneer dit brandscenario wordt gebruikt voor de berekening van de
thermische belasting op een constructie, is het belangrijk dat in werkelijkheid de interventie van de
brandweer gegarandeerd kan worden. Wanneer de brandweer in werkelijkheid de brandhaard niet kan
vinden of bereiken als gevolg van hevige rookontwikkeling en te hoge temperaturen, wordt een brand
later geblust, waardoor de brand zich verder kan ontwikkelen. Hierdoor kan het brandvermogen verder
toenemen waardoor de thermische belasting op de constructie groter wordt en constructiedelen
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kunnen bezwijken. Bij de Belgische norm (NBN S 21-208-2) is de referentiecurve aangepast om een
tweevoudige autobrand te beschrijven en wordt geen interventie van de brandweer voorzien.
Bij het bepalen van het brandscenario moet, behalve de vermogensontwikkeling van één auto en
mogelijke interventie van de brandweer, ook worden bepaald hoe snel er vlamoverslag plaats kan
vinden naar een naastgelegen auto. De snelheid van brandoverslag naar de volgende auto’s verschilt
sterk tussen verschillende onderzoeken. Globaal treedt vlamoverslag op na 8 tot 15 minuten. Onder
extreme omstandigheden kan de tijd tot vlamoverslag naar de volgende auto afnemen tot 4 minuten
[Shipp et al., 2009]. In werkelijkheid wordt de tijd tot vlamoverslag mede bepaald door de mate waarin
warmte wordt afgevoerd door het ventilatiesysteem en de afmetingen van de parkeergarage. In kleine
parkeergarages met beperkte ventilatie, maar voldoende om de ontwikkeling van de brand niet te
beïnvloeden, kunnen de temperaturen zeer hoog oplopen, waardoor een brand heviger kan worden
waardoor sneller vlamverslag kan optreden. De snelheid waarmee vlamoverslag kan optreden heeft
grote gevolgen voor de hevigheid van de te verwachten brand. Wanneer autobranden sneller over
slaan naar volgende auto’s branden meerdere auto’s tegelijk. Hierdoor wordt de omvang en het
maximaal vermogen van de brandhaard groter.
Daarnaast heeft ook de snelheid waarmee autobranden zich ontwikkelen in auto’s die worden
ontstoken door vlamoverslag grote gevolgen voor het maximaal optredende brandvermogen. Wanneer
auto’s door de initiële brandhaard al zijn opgewarmd leidt dit mogelijk tot een snellere ontwikkeling van
de brand na vlamoverslag [Schleich et al, 1997]. Deze mogelijk snellere ontwikkeling van een
autobrand na vlamoverslag leidt ertoe dat auto’s meer gelijktijdig kunnen branden, waardoor het
maximaal vermogen van de brandhaarden gelijktijdig kan optreden. Hierdoor kan het totale
brandvermogen van het brandscenario aanzienlijk groter zijn dan het brandvermogen van één auto.

Uit onderzoeken is gebleken dat branden in parkeergarages vrijwel altijd beperkt blijven tot
maximaal zeven auto’s [Joyeux et al., 2001 en Li en Spearpoint, 2007]. Enkel wanneer zeer (voor de
situatie specifieke) ongunstige omstandigheden zich voordoen kunnen branden groter worden in
omvang. Doordat de zevende auto niet volledig uit brand is de bijdrage aan het brandvermogen
beperkt. Voor het vaststellen van natuurlijke brandscenario’s in dit onderzoek is daarom uitgegaan van
branden waarbij 6 auto’s betrokken zijn.
Voor de definitie van natuurlijke brandscenario’s waarbij zes auto’s betrokken zijn kunnen de
gemaakte keuzes leiden tot maximale brandvermogens van minder dan 10 tot meer dan 20 MW. Als
het moment tot vlamoverslag voldoende lang duurt, branden de auto’s achtereenvolgens waardoor het
maximaal optredende vermogen van de brandhaard vergelijkbaar is met het vermogen van 1 auto.
Hierdoor ontstaat een verloop van het brandvermogen met meerdere piekwaarden na elkaar.
Wanneer het moment tot vlamoverslag zeer kort is, leidt dit tot het grotendeel gelijktijdig branden van
de auto’s. Het maximaal optredende vermogen is in dit geval veel hoger dan het vermogen van één
auto.
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6.3 SIMULATIE VAN AUTOBRANDEN EN THERMISCHE BELASTING OP CONSTRUCTIES

6.3.1

Toepasbaarheid van zonemodellen bij autobranden

Zonemodellen zijn door de toegepaste theorie en uitgangspunten en de uitgevoerde
validatieonderzoeken toepasbaar binnen een beperkt domein. Doordat zonemodellen het vertrek
verdelen in één of twee zones, moet het aannemelijk zijn dat er een uniforme situatie heerst in de
zones. Ook de directe aanwezigheid van een uniforme rooklaag onder het plafond moet aannemelijk
zijn. Om aan deze voorwaarden te kunnen voldoen, moet een vertrek beperkt van afmeting zijn
[Drysdale, 2001].
Als gevolg van de karakteristieke afmetingen van een parkeergarage, zijn zonemodellen niet
bruikbaar om de ontwikkeling van de optredende temperaturen in een parkeergarage en nabij
constructies. Door de toepassing van zonemodellen worden aanzienlijk lagere temperaturen
verkregen dan wat op basis van metingen verwacht zou worden. Zowel OZone en CFAST resulteren
in een onderschatting van de optredende temperaturen. Ook de verdeling van een parkeergarage met
CFAST in meerdere compartimenten die met elkaar in verbinding staan, leidt niet tot een voorspelling
van realistische temperaturen.

6.3.2

Toepasbaarheid van CFD modellen bij autobranden en gevolgen van brandscenario’s

CFD modellen lossen de de behoudswetten voor zowel massa, energie en impuls op door middel
van iteratieve oplossing van de Navier-Stokes vergelijkingen. Door de verdeling van een vertrek in
voldoende kleine rekencellen, kunnen stromingen realistisch worden gesimuleerd. Door hierbij ook
een brandhaard te modelleren waardoor warmte en rook in het model vrijkomt en warmteoverdracht
door convectie, conductie en straling wordt berekend, kunnen de gevolgen van een autobrand worden
gesimuleerd. Met de simulaties kan inzicht worden verkregen in de lokaal optredende temperaturen en
de rookverspreiding in een vertrek. Ook kan hiermee de thermische belasting op de constructie
realistisch worden voorspeld afhankelijk van de plaats van de constructie en het tijdstip. Om de
kwaliteit van de modellen en de gebruikte uitgangspunten te toetsen moeten CFD modellen
gevalideerd worden.

Verschillende brandscenario’s leiden tot verschillende thermische belastingen op constructies. Uit
de uitgevoerde CFD simulaties van twee natuurlijke brandscenario’s blijkt dat wanneer brandoverslag
laat wordt verondersteld plaats te vinden, waardoor de auto’s achtereenvolgens branden, de
optredende hoge temperaturen als gevolg van de brandhaard lokaal van aard zijn en van auto naar
auto verplaatsen. Wanneer de auto’s grotendeels gelijktijdig branden door snelle brandoverslag, zijn
de optredende temperaturen boven de brandhaarden enigszins hoger dan wanneer de auto’s
achtereenvolgens branden. Het gebied waarin de hoge temperaturen optreden is bij gelijktijdig
brandende auto’s aanzienlijk groter. De temperaturen op enige afstand van de brandhaard zijn hierbij
eveneens hoger.
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6.4 BEREKENING VAN DE OPWARMING VAN DE CONSTRUCTIE
Door de toepassing van tijdsafhankelijke warmtetransportmodellen kan inzicht worden verkregen
in de opwarming van constructies als gevolg van verschillende brandscenario’s. Binnen dit onderzoek
is de lokale opwarming van de constructies boven de auto’s onderzocht. De opwarming van de
constructies is vergeleken met de opwarming van de constructie wanneer deze wordt blootgesteld aan
de ISO 834 standaard brandkromme voor de bepaling van de brandwerendheid [NNI, 1999].
Uit het onderzoek blijkt dat de opwarming van de constructie als gevolg van verschillende
natuurlijke brandscenario’s een vergelijkbare temperatuurverdeling in de constructie tot gevolg heeft.
De invloed van het totale brandvermogen van de brandhaard doordat meerdere auto’s tegelijk
branden, is beperkt. Doordat het vermogen van de autobranden op verschillende plaatsen in de ruimte
vrijkomt en het piekvermogen van de (enkelvoudige) autobranden vergelijkbaar is (6,0 MW volgens de
Belgische norm en 8,3 MW volgens Schleich et al. [1997a]), is ook de opwarming in de constructie
vergelijkbaar. Als gevolg van verschillende momenten waarop het maximaal brandvermogen optreedt,
verschilt ook het tijdstip waarop de hoogste temperraturen optreden in de constructie. Wanneer het
maximaal vermogen van de brandhaard later optreedt, waardoor de constructie langer wordt
voorverwarmd, is de opwarming van de constructie over een grotere diepte merkbaar.
Wanneer de temperaturen onder de vloerconstructie als gevolg van de natuurlijke brandscenario’s
worden vergeleken met opwarming van de constructie als gevolg van de ISO 834 standaard
brandkromme, blijkt de opwarming van de constructie bij de natuurlijke brandscenario’s sneller
verloopt dan bij de standaard brandkromme. Wanneer de brandhaard sterk lokaal van aard is (auto’s
branden achtereenvolgens), zijn de lokaal optredende hoge temperaturen van kortere duur. De
opwarming van de constructie verloopt daardoor slechts tot op beperkte diepte sneller dan de
standaard brandkromme. Wanneer brandoverslag tussen auto’s snel optreedt waardoor ze meer
gelijktijdig branden, warmt een groter deel van de constructie op en duurt de (lokale) blootstelling van
de constructie aan de verhoogde temperaturen langer. Hierdoor zijn de optredende temperaturen in de
constructie hoger en verloopt de opwarming in de gehele constructie sneller dan als gevolg van de
standaard brandkromme. Doordat de standaard brandkromme een continu stijgend verloop kent is
uiteindelijk de opwarming van de constructie volgens de standaard brandkromme groter dan bij een
natuurlijk brandscenario. De opwarming van de constructie bij de standaard brandkromme hangt
hierbij af van de tijdsduur van blootstelling.
De opwarming aan de onderzijde van een vloerconstructie met holle kanalen verloopt sterk
vergelijkbaar met de opwarming van een massieve vloerplaat. Enkel dieper in de constructie verloopt
de opwarming sneller. Doordat de constructies traag opwarmen zijn de temperaturen hier beperkt. In
het gebied waar wapening of strengen met voorspanning aanwezig is, verloopt de opwarming
hetzelfde als bij massieve vloerplaten.
Wanneer de opwarming van de betonconstructie als gevolg van het natuurlijk brandscenario van
Harbour Edge wordt omgerekend naar een reductie van de druksterkte van het beton conform en
vergeleken wordt met de sterktereductie als gevolg van de opwarming door de standaard
brandkromme, blijkt dat de reductie van de druksterkte in de ondiepere lagen van de constructie bij het
natuurlijk brandscenario aanzienlijk sneller verloopt.
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Met het gebruik van de thermische modellen van de lokale constructie kan geen uitspraak worden
gedaan over het thermisch-mechanisch gedrag van de constructie. De afdracht van de krachten in
vloervelden verloopt in verschillende richtingen. Wanneer lokaal krachten niet meer kunnen worden
opgenomen, kunnen de krachten in constructies herverdeeld worden doordat in vloervelden een
membraanwerking kan ontstaan. Het bezwijken van een constructie hangt hierbij af van de zone
waarin de temperaturen in de constructie verhoogd worden en de mate waarin krachten in het
vloerveld kunnen worden herverdeeld. Wanneer de zone waarin gelijktijdig de temperaturen in de
constructie verhoogd worden groter is, is de kans op bezwijken eveneens groter. Op basis hiervan kan
verwacht worden dat de opwarming van de constructie als gevolg van een brandscenario zoals zich
mogelijk heeft voorgedaan in het gebouw Harbour Edge te Rotterdam tot ernstigere gevolgen kan
leiden dan wanneer de auto’s achtereenvolgens branden doordat vlamoverslag laat plaatsvindt.

6.5 AANBEVELINGEN VOOR VERVOLGONDEZOEK

6.5.1

Ontwikkeling van het brandvermogen van een autobrand en brandscenario’s

In de hiervoor beschreven studie zijn de gevolgen van verschillende brandscenario’s voor
autobanden op de thermische belasting op constructies onderzocht. Hierbij is gebruik gemaakt van
verschillende (referentie) ontwikkelingen van het brandvermogen en brandscenario’s. De ontwikkeling
van het brandvermogen naar aanleiding van metingen van TNO met een maximum van 6,0 MW [van
Oerle et al., 1999] en naar aanleiding van onderzoek door ECSC met een maximum van 8,3 MW
[Schleich et al. 1997a] zijn gebruikt. Uit de CFD simulaties is gebleken dat de thermische belasting
lokaal op de constructies niet veel verschilt tussen de gebruikte ontwikkelingen van het
brandvermogen. Bij beide scenario’s ontwikkelt de brand zich na verloop van tijd versneld tot een
maximum waarde. Voor de thermische belasting op de constructies is vooral deze versnelde
ontwikkeling van belang doordat dan de zeer hoge temperaturen optreden. Door aanvullend
onderzoek kan worden onderzocht of de ontwikkelingen van het brandvermogen leidt tot vergelijkbare
situaties en daardoor mogelijk gekozen kan worden voor één standaard, waardoor de eenduidigheid
tussen verschillende studies wordt vergroot.

Belangrijk voor het maximaal optredende brandvermogen is de tijd tot vlamoverslag tussen de
auto’s die wordt aangenomen. Uit verschillende onderzoeken (gecontroleerde metingen en
brandonderzoek) blijkt dat de tijd tot vlamoverslag sterk kan variëren. Het lijkt dat dit ook beïnvloed
wordt door de afmetingen van de parkeergarage en de plaatsing van de auto’s. Om dit vermoeden te
toetsen zal vervolgonderzoek nodig zijn om dit vermoeden te staven. Wanneer verschillende
invloedfactoren

worden

bestudeerd

kan

meer

inzicht

verkregen

worden

op

realistische

brandscenario’s. Hierbij kan ook onderzocht worden of auto’s die door vlamoverslag worden ontstoken
en daardoor voorverwarmd zijn door de voorgaande brandhaard, zich sneller ontwikkelen. Ook kunnen
aan de hand hiervan eisen worden opgesteld die gebruikt moeten worden bij de definitie van
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natuurlijke brandscenario’s wanneer Fire Safety Engineering methodes worden toegepast in
parkeergarage.

In deze studie is gebruik gemaakt van de ontwikkelingen van het brandvermogen van
autobranden die niet beïnvloed worden door blussystemen. Doordat er slechts weinig informatie
bekend is over de invloed van blusinstallaties op een autobrand, wordt hiermee in normen verschillend
omgegaan. Dit kan eenvoudig begrenst zijn [NNI, 2010] of na verloop van tijd constant worden
gehouden [NBN, 2006]. Het gebrek aan onderbouwende informatie zorgt ervoor dat de keuzes
arbitrair kunnen zijn. Aanvullend onderzoek naar de invloed van sprinklerinstallaties op autobranden
kan bijdragen aan meer kennis met betrekking tot welke effecten dit heeft op de brand en hoe hiermee
op een veilige wijze rekening gehouden kan worden.
Daarnaast zijn de gebruikte referentiecurven voor het brandvermogen van een auto aan de hand
van onderzoeken uit het verleden vastgesteld. De gebruikte curven berusten ook op metingen aan
auto’s van ruim 10 jaar geleden. Nog steeds neemt de hoeveelheid toegepast kunststof in auto’s toe.
Hierdoor neemt ook het calorisch waarde van een auto toe. Afhankelijk van de verbrandingseffectiviteit
stijgt daarmee ook het vermogen van een autobrand. Om de bruikbaarheid van de referentiecurven
voor de huidige situatie en in de toekomst te waarborgen zou aanvullend onderzoek nodig zijn om het
vermogen van nieuwere auto’s vast te stellen en de bruikbaarheid van de referentiecurven te toetsen,
zodat ook voor toekomstige parkeergarages de toepassing van Fire Safety Engineering methodes
resulteert in veilige situaties.

6.5.2

Gevolgen brandscenario’s voor constructieve veiligheid

Binnen deze studie is gebruik gemaakt van tijdsafhankelijke warmtetransportmodellen om de
(lokale) opwarming van constructies als gevolg van natuurlijke brandscenario’s te onderzoeken. Hierbij
is niet de thermisch-mechanische reactie van de constructie onderzocht. Om de gevolgen van
verschillende brandscenario’s op het bezwijkmechanisme van constructies te onderzoeken zou
vervolgonderzoek nodig zijn waarbij de optredende temperaturen bij de verschillende brandscenario’s
worden gebruikt om de thermische en de thermisch-mechanische respons van de constructie integraal
te onderzoeken. Enkel dan kunnen de gevolgen van verschillende brandscenario voor de stabiliteit en
het bezwijkmechanisme van een constructie worden vastgesteld.
Bij de verschillende branden die bestudeerd zijn, komt schade aan de constructie door het spatten
van beton veel voor. Door het spatten van beton komt wapening bloot te liggen en wordt de doorsnede
van de constructie gereduceerd. Hierdoor worden oorspronkelijk dieper gelegen materiaallagen direct
aan de brand blootgesteld, waardoor dieper gelegen lagen sneller opwarmen. Om de opwarming in
constructies goed te kunnen voorspellen is nader onderzoek gewenst naar de gevolgen van het
spatten van beton en de mogelijkheden om hiermee rekening te houden bij de bepaling van de
opwarming van constructies.
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BIJLAGE A: WARMTEOVERDRACHTSCOEFFICIENT IN OZONE EN CFAST

In

werkelijkheid

wordt

de

warmteoverdrachtscoëfficiënt

onder

andere

bepaald

door

eigenschappen van het gas, de temperatuur en de stromingssnelheid. Daardoor verschilt de
warmteoverdrachtscoëfficiënt afhankelijk van het stromingsveld en oriëntatie. Bij CFAST wordt
hiermee rekening gehouden en wordt de warmteoverdrachtscoëfficiënt afgeleid via het getal van
Nusselt (Nu) [Jones et al., 2005b]. Het getal van Nusselt beschrijft het quotiënt van de
warmteoverdracht door convectie en conductie. De afleiding voor het getal van Nusselt is gegeven in
formule B1.1.

NuL =

hL
k

B1.1

Waarin:
L
= karakteristieke afmetingen van het oppervlak
k
= warmtegeleidingscoëfficiënt van het gas

Om via deze afleiding de warmteoverdrachtscoëfficiënt te bepalen wordt het getal van Nusselt
bepaald via het getal van Rayleigh (Ra), welke gerelateerd zijn aan elkaar bij natuurlijke convectie. Het
getal van Rayleigh wordt bepaald volgens formule B1.2.

Ra L =

gβ L3 ∆T
να

B1.2

Waarin:
β
= volumetrische expansiecoëfficiënt van het gas
ν
= kinematische viscositeit van het gas
α
= thermische diffusiteit van het gas

Alle eigenschappen worden voor de afleiding van de warmteoverdracht gecorreleerd aan de
temperatuur van de film of grenslaag (Tf).

Tf =

Ts + Tg
2

B1.3

Waarin:
Ts
= Temperatuur van het oppervlak [K]
Tg
= Temperatuur van het gas [K]

Vervolgens wordt het getal van Nusselt bepaald afhankelijk van de situatie en de geometrie. De
gebruikte afleidingen komen overeen met de fysische afleidingen voor natuurlijke convectie voor
vlakke platen.
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Verticale vlakken - wanden:
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0,387Ra 1L 6
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8 27










2

NuL ≈ 0,12Ra 1L 3

B1.4

B1.5

Horizontale vlakken - Plafonds en vloeren (toepasbaarheid 2·108 ≤ RaL ≤ 1011)
- hete oppervlak aan bovenzijde
- koude oppervlak aan onderzijde

NuL = 0,13Ra 1L 3

B1.6

Horizontale vlakken - Plafonds en vloeren (toepasbaarheid 108 ≤ RaL ≤ 1010)
- koude oppervlak aan bovenzijde
- hete oppervlak aan onderzijde

Nu L ≈ 0,16Ra 1L 3

B1.7

De hier gebruikte coëfficiënten voor de relatie tussen het getal van Nusselt en Rayleigh voor de
horizontale vlakken hebben een iets andere afhankelijkheid dan elders in de literatuur wordt genoemd
(0,13 i.p.v. 0,14 en 0,16 i.p.v. 0,27) [Welty et al., 2007]. De toepasbaarheidlimieten zoals ze voor het
gebruik van CFAST zijn beschreven zijn krapper dan volgens Welty et al..

In de afleidingen van het getal van Nusselt voor verticale vlakken is het Prandtl nummer (Pr) de
ratio van de kinematische viscositeit (ν) en de thermische diffusiteit (α) van het gas.

PrL =

ν
α

B1.8

Hierbij zijn de kinematische viscositeit en de thermische diffusiteit afgeleid volgens onderstaande
relaties met data volgens Atreya [2002]. Deze grootheden van de lucht zijn ook gedefinieerd als een
functie van de filmtemperatuur.
ν = 1,0 ⋅ 10 −9 Tf 7
α=

4

0,0209 + 2,33 ⋅ 10 −5 Tf
1 − 0,000267 Tf

B1.9
B1.10

Als gevolg van de gekozen afleiding van de warmteoverdrachtscoëfficiënt in CFAST varieert deze
afhankelijk van de temperatuur van de filmlaag. In Figuur B1.1 zijn de warmteoverdrachtscoëfficiënten
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weergegeven wanneer uitgegaan wordt van data uit Altreya [2002]. De resultaten laten zien dat de te
verwachten warmteoverdrachtscoëfficiënten afhankelijk van de situatie en de temperatuur in de buurt
van 10 W/m2K ligt.

De hier bepaalde waarden zijn kleiner dan de
standaard in OZone gebruikte waarden van
9 W/m2K en 25 W/m2K voor koude en warme
wanden exact (vgl. B1.4)
wanden benadering (vgl. B1.5)
plafond en vloeren - warm boven
plafond en vloeren - warm onder

vlakken. De gebruikte waarde voor warme
vlakken

komt

ook

voor

bij

de

algemene
1500

rekenkundig de opwarming van constructiedelen

1250

te bepalen volgens NEN-EN 1991-1-2:2002 [NNI,
2002]. In deze norm is echter de waarde voor
koude delen op 4 W/m2K gesteld. Omdat deze
norm bedoeld is voor de berekening van de
opwarming van constructies, is evenals bij OZone
uitgegaan van een hoge waarde aan de warme
zijde, waardoor de opwarming van constructies
sneller verloopt en een conservatief resultaat
wordt verkregen. Aan de koude zijde wordt een
lage

waarde

verondersteld.

Hierdoor

wordt

filmtemperatuur [K]

uitgangspunten die gebruikt moeten worden om

1000
750
500
250
0
0

5
10
15
20
warmteoverdrachtscoëfficient [W/m2K]

Figuur B1.1: warmteoverdrachtscoëfficiënten
afhankelijk van de temperatuur van de filmlaag voor
verticale horizontale platen

warmte aan de koude zijde van de constructie
minder

efficiënt

overgedragen

waardoor

de

opwarming nog sneller verloopt.
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BIJLAGE B: INVOERGEGEVENS ZONEMODELLEN

Invoerparameters OZone

Invoerparameters CFAST

Omgevingscondities

Omgevingscondities binnen

Temperatuur: 293 K

Temperatuur: 20°C

Luchtdruk: 101.325 Pa

Luchtdruk: 101.325 Pa

Openingen
straling door gesloten openingen = 0.8
Bernoulli Coefficient = 0.7
Warmteoverdrachtscoefficiënten
- bij hete oppervlakken 10 W/m2K

Relatieve Luchtvochtigheid: 50%
Omgevingscondities buiten
Temperatuur: 20°C
Luchtdruk: 101.325 Pa
Windsnelheid: 0 m/s

- bij koude oppervlakken 4 W/m2K
Brandhaard

Brandhaard

Fire Design Partial Safety Factor = 1

- constrained

User Defined Fire

- pluimmodel: Heskestad

- alleen HRR

- ceiling Jet: Ceiling & Walls

- met oppervlakte

- Lower Oxigen Limit: 10%

Verbranding

- Gaseous Ignition Temperature: 120oC

- verbrandingswaarde van brandstof: 50 MJ/kg

- verbrandingswaarde van brandstof: 50 MJ/kg

- efficiëntie van verbranding: 1

- stralingsaandeel: 0.34

- geen verbrandingsmodel
- stoichiometrische coefficient: 1,27
Pluimmodel: Heskestad
Overgang 2 zones naar 1 zone
- temperatuur hete luchtlaag ≥ 500oC

Diversen
Stromingscondities: normaal

- brandbare hetel luchtlaag ≥
onderbrandingstemperatuur
- ontbrandingstemperatuur ≥ 300oC
- rookvrije hoogte ≤ 0,2 x hoogte van het vertrek
- afmetingen brandhaard ≥ 0,25 x vloeroppervlak van
het vertrek
Materiaaleigenschappen
Plafond: Beton, normaal gewicht (EN1994-1-2)

Materiaaleigenschappen
Plafond: Beton, normaal gewicht (6 inch)

Vloer: Beton, normaal gewicht (EN1994-1-2)

Vloer: Beton, normaal gewicht (6 inch)

Wanden: Beton, normaal gewicht (EN1994-1-2)

Wanden: Beton, normaal gewicht (6 inch)

Beton

Beton

- ρ = 2.300 kg/m3

- ρ = 2.200 kg/m3

- k = 1,60 W/mK

- k = 1,75 W/mK

- cp = 1.000 J/kgK

- cp = 1.000 J/kgK

- dikte = 0,35 m

- dikte = 0,15 m

- relatieve emissiviteit hete oppervlakken = 0.8

- emissiviteit = 0,94

- relatieve emissivitiet koude oppervlakken = 0.8
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BIJLAGE C: INVOERGEGEVENS ANSYS FLUENT VALIDATIEMODEL

Invoerparameters ANSYS Fluent
Omgevingscondities

Solution Methods

Temperatuur: 278 K

Pressure-Velocity Coupling: Simple

Luchtdruk: 101.325 Pa

Spatial Discretization

Specified Operating Density: 1,2698 kg/m
Zwaartekracht: 9,81 m/s

3

2

- Gradient: Least Squares Cell Based
- Pressure: PRESTO!

Turbulentiemodel

- Momentum: Second Order Upwind

Standard kε

- Turbulent Kinetic Energy: Second Order Upwind

Standard wall functions

- Turbulent Dissipation Energy: Second Order Upwind

Viscous Heating

- Energy: Second Order Upwind

Full Buoyancy Effects

Solution Controls

Materiaaleigenschappen

- Under-Relaxation Factors

- Lucht

- Pressure: 0.3

Dichtheid: incompressible-ideal-gas

- Density: 1

Warmtecapaciteit: piecewise-polynomial

- Body Forces: 1

Warmtegeleidingscoëfficient: 0,0242 W/mK

- Momentum

Viscositeit: Sutherland

- Turbulent Kinetic Energy: 0.7

Moleculair gewicht: 28,966 kg/kgmol

- Turbulent Dissipation Rate: 0.8

- Beton
Dichtheid: 2.200 kg/m

- Turbulent Viscosity: 1
3

- Energy: 1

Warmtecapaciteit: 900 J/kgK
Warmtegeleidingscoëfficient: 0,2 W/mK
Energiebron
Vermogen: 611.111 W/m

3

Opppervlakken
Wall Roughness: 0
Roughness constant: 0,5
Temperature: 278 K
Convection:
2

- Heat transfer coefficient: 4 W/m K
- Free stream Temperature: 278 K
Openingen naar de omgeving
Pressure outlet
- Gauge Pressure: 0 Pa
- Backflo direction Specification Method:
Normal to Boundary
- Turbulence:
Backflow Turbulent Intensity: 10%
Backflow Turbulent Length Scale: 1 m
Backflow Total Temperature: 278 K
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