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brand / veiligheid

E
en van de drie onderzoekslijnen is duur-

zame brandveiligheid door bouwkundige, 

installatietechnische en organisatorische 

voorzieningen. de kern hiervan ligt bij het 

definiëren van integrale brandveiligheidsconcepten 

die voldoende robuust zijn, flexibel zijn voor toe-

komstig gebruik en betrouwbaar ten aanzien van 

kritische randcondities. de tweede onderzoekslijn 

is risicodoelen voor brandveiligheid met daarbij 

kwantificering en de relatie met prescriptieve 

voorschriften. Vragen die hierbij centraal staan 

zijn: met welke subdoelen kunnen de hoofddoelen 

(mensveiligheid en voorkoming branduitbreiding 

naar andere percelen) worden ingevuld, welke 

functionele eisen uit de bouwregelgeving horen 

daarbij en welke faalrisico’s of faalkansen zijn 

acceptabel? de derde onderzoekslijn richt zich op 

rekentools voor brandsimulaties. Met vragen als: 

hoe kunnen bestaande rekentools worden verbe-

terd zodat zij tot realistischer resultaten leiden?

OnderzOeksprOjecten
uitgaande van deze onderzoekslijnen worden 

thans aan de tu eindhoven de volgende onder-

zoeken uitgevoerd:

•	 De	consequenties	van	goed	geïsoleerde		

	 woningen	voor	de	strategie	van	brand-	

	 repressie.

woningen die goed geïsoleerd zijn en goed 

luchtdicht zijn, zoals passiefhuizen, beperken de 

energie-uitwisseling tussen woning en omgeving. 

dat is onder normale gebruikscondities wense-

lijk. echter, onder brandcondities is het beperken 

van de energie-uitwisseling tussen woning en 

omgeving eerder een nadeel dan een voordeel. in 

elk geval leidt dit tot brandscenario’s die eerder 

gevaarlijk worden voor bewoners dan de brand-

scenario’s waarvan tot nu toe werd uitgegaan. 

dat is niet alleen voor bewoners een risico’s, ook 

de hulpverlening (brandweer) moet op die andere 

brandscenario’s voorbereid zijn. hoe gedragen 

Fire SaFety engineering 
aan tU eindhOven 

de verschillende typen beglazingen zich onder 

een thermische belasting volgens het natuurlijk 

brandconcept? ontstaan er grote drukverschillen 

over de gevels? wat is de impact hiervan op de 

bezwijkkans van glas? is het verstandig om ramen 

en deuren bij repressief optreden te openen of 

juist te sluiten? 

Deze onderzoeksvragen worden beantwoord 

met behulp van rekenkundig onderzoek, 

ondersteund met kleinschalige experimenten 

op TroNed (trainings- en oefencentrum brand-

weer Oost Nederland). Het onderzoek wordt 

uitgevoerd onder verantwoording van de TU 

Eindhoven, het Instituut Fysieke Veiligheid 

(IFV) (lectoraat brandweerkunde) en de 

Wetenschappelijke Raad Brandweer (WRB).

•	 Brandgedrag	van	isolatiekernen	in		

	 sandwich	dakelementen.

hoe gedraagt isolatiemateriaal zich in sandwich 

dakelementen onder een matige thermische 

belasting van bij voorbeeld een hete rooklaag,  

waaronder repressief optreden (offensief 

optreden) door de brandweer mogelijk zou 

kunnen zijn? is het isolatiemateriaal voldoende 

beschermd in de sandwichconstructie? is er aan-

dacht nodig voor naadafwerking tussen de sand-

wichelementen en hoe zou dat moeten worden 

gedetailleerd? of zijn naden geen probleem, zelfs 

niet wanneer via deze naden isolatiemateriaal in 

vloeibare of gasvormige toestand verdwijnt? 

deze onderzoeksvragen worden beantwoord 

met behulp van rekenkundig onderzoek, waar-

voor de randvoorwaarden ten aanzien van het 

materiaalgedrag, zoals ontleding van materialen 

ten gevolge van een thermische belasting, met 

experimenteel onderzoek aan de tu eindhoven 

worden bepaald.

Ook dit onderzoek valt onder gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van de TU Eindhoven, het 

IFV (lectoraat brandweerkunde) en de WRB.

•	 Doelkwantificering	brandveiligheid	voor	een	 

	 hoogbouw	kantoorfunctie.

Voor hoge gebouwen geeft het bouwbesluit geen 

concrete voorschriften. Met name hoge gebou-

wen zijn daarom bij uitstek geschikt voor doelge-

richte brandveiligheid in plaats van regelgerichte 

brandveiligheid. in plaats van de hogere doelen 

van onze bouwregelgeving (mensveiligheid en 

voorkoming van branduitbreiding naar andere 

percelen) worden subdoelen gebruikt, waarin de 

functionele eisen van het bouwbesluit passen. 

Voor een referentiesituatie die voldoet aan 

publiekrechtelijke voorschriften worden de risico-

grenswaarden van de subdoelen gekwantificeerd. 

deze risicogrenswaarden dienen vervolgens als 

toetskader voor de hoogbouwsituatie. risico’s en 

betrouwbaarheden worden vastgesteld op basis 

van een gevoeligheidsanalyse .

een actueel onderzoek, zeker in het licht van de 

handreiking brandveiligheid hoge gebouwen van 

sbrcurnet die binnenkort verschijnt.

•	 Overige	onderzoeken.

naast de bovenvermelde onderzoeken worden 

momenteel ook enkele kleinere onderzoeken 

uitgevoerd aan de tu eindhoven op het gebied 

van Fire safety engineering.

- interessant is het onderzoek ‘fire safety  

concept for a building without evacuation of 

building occupants’. Voor hele grote gebou-

wen is het vaak niet wenselijk om bij brand-

melding het totale gebouw te ontruimen. 

wanneer gedurende het hele brandscenario 

gebouwgebruikers aanwezig zijn spreekt het 

vanzelf dat dat alleen tot een veilige situatie 

kan leiden als draagconstructies en brand-

compartimentering betrouwbaarder zijn onder 

een thermische belasting dan wanneer de 

gebouwgebruikers via de vluchtroutes het 

gebouw verlaten.

- een echt rekenkundig onderzoek is ‘enclosure 

fires: ventilation efficiency of openings in the 

compartment envelope’. de ventilatie-effici-

entie van openingen in scheidingsconstructies 

van een brandcompartiment (zoals niet-

brandwerende daglichtopeningen) wordt vaak 

overschat. dergelijke openingen voorzien in 

gelijktijdige toevoer van verse lucht als afvoer 

van verbrandingsgassen en rook. dat leidt tot 

gedeeltelijke kortsluiting in de opening of in 

een zone zeer dicht bij de opening. daardoor 

wordt de ventilatie-efficiëntie verlaagd.

sUmmerlabb 
soms kunnen onderzoeken ook heel concreet 

zijn, zoals het ontwikkelen van een brandvei-

ligheidsconcept voor het summerlabb. het 

summerlabb reist mee met (pop)concerten en 

tijdelijke evenementen en bestaat uit kunststof 

huisjes van gerycled Pet in een bouwwerk van 

steigerprofielen. niet alleen de brandvoort- 

planting van het gerecyclede Pet, maar ook de 

verbranding ervan vormen aandachtspunten in 

het brandveiligheidsconcept. dat zal tot beper-

kingen leiden aan het ontwerp, met name aan  

de situering van de huisjes in het bouwwerk.

studenten aan de tu eindhoVen zijn bezig Met MasterProjecten oP het 

gebied Van Fire engineering. het onderzoek Van de studenten Valt binnen 

drie onderzoekslijnen die Met de aanstelling Van ruud Van herPen als 

Fellow Fse aan de tu eindhoVen zijn gedeFinieerd. de drie onderzoeks- 

lijnen, die de MaatschaPPelijke releVantie Van Fire engineering onder-

strePen, bieden ruiMte Voor zowel Verbreding als VerdiePing Van het 

Vakgebied.

rUUd van herpen is Fellow 

Fire safety engineering aan de 

faculteit bouwkunde van de tu 

eindhoven, lector brandveiligheid 

in de bouw bij saxion kennis-

centrum leefomgeving en tech-

nisch directeur en senior adviseur 

van nieman raadgevende 

ingenieurs vestiging zwolle.
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MeetoPstelling troned enschede. stooF-isolatieMateriaal testen in sandwichPanelen.

suMMerlabb.

expertclasses

de tu eindhoven organiseert  

regelmatig expertclasses waarin de 

resultaten van onderzoek en het 

belang van nieuwe ontwikkelingen 

en trends voor het voetlicht worden 

gebracht. de eerste expertclass is 

op 11 september 2014, waarin  

de nominaties voor de iFV-VVba 

scriptieprijs bekend worden 

gemaakt.


