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Beoordeling en nuancering

- Algemeen:
Opbouw rapport volgens format van de opleiding Forensisch onderzoek.
Het rapport vergelijkt appels met peren, in die zin dat de
sprinklerkenmerken van de beschouwde waterleiding- en woningsprinkler
niet overeen komen. Dat was ook niet het doel, het gaat om een waarde-
oordeel van twee gangbaar toegepaste installaties in de woonomgeving.

- Vluchtveiligheid:
In het rapport is voor de vluchtveiligheid uitgegaan van acceptabele
condities waaronder nog juist geen gezondheidsschade optreedt. Dit is een
zeer veilige (conservatieve) benadering. Wanneer uitgegaan wordt van
acceptabele condities waaronder nog juist overleving mogelijk is
(lethaliteitscondities) zal de conclusie met betrekking tot vluchtveiligheid
gunstiger geformuleerd kunnen worden.

- Brandwerendheid van draag- en scheidingsconstructies:
De reductie van de thermische belasting door activering van de
woning/waterleidingsprinkler is zo groot dat reductie van de eisen ten
aanzien van brandwerendheid verantwoord is.
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- Betrouwbaarheid en gevoeligheidsanalyse:
Een gevoeligheidsanalyse op onzekere randcondities ontbreekt nog. In een
dergelijke gevoeligheidsanalyse kan ook de betrouwbaarheid van de
verschillende systemen worden meegewogen. Met experimenten zou
inzicht in lokale verschillen verkregen kunnen worden. Dergelijke analyses
kunnen een volgende stap zijn in de onderbouwing van de waardering van
woning- en waterleidingsprinklers.

- Eindoordeel afstudeercommissie SAXION F.O.:
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Met vriendelijke groet,

Ir Ruud van Herpen FIFireE



 

Voorwoord  
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Hogeschool Enschede en in opdracht van het lectoraat “Innovatieve technologie in de bouw” 

uitgevoerd. Van februari 2016 tot en met juni 2016 ben ik bezig geweest met het onderzoek en het 

schrijven van de scriptie. 

 

Dit onderzoek betreft een onderzoek naar de efficiëntie van de woningsprinkler en 

waterleidingsprinkler. De vraagstelling van mijn onderzoek komt voort uit de achterban van de 

onderzoekslijn “Brandveiligheid in de Bouw”. De partijen in de achterban zijn gebaat bij de prestaties 

van de woningsprinkler en waterleidingsprinkler voor wat betreft de veiligheid van 

gebouwgebruikers en gebouwveiligheid. 

 

Mijn dank gaat uit naar Ruud van Herpen die mij heeft begeleid bij het opzetten, uitvoeren en 

schrijven van dit onderzoek. Daarnaast wil ik Wouter van de Kamp bedanken voor de 

informatieverstrekking voor wat betreft de sprinklers en Synneva Rusman voor de begeleiding van 

het schrijven van het rapport. Tot slot alle collega’s die mij hebben gesteund in mijn onderzoek. 

 

Ik wens u veel plezier bij het lezen van dit rapport. 

 

Marleen Vossestein 

15 juni 2016  
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Samenvatting  
In dit onderzoek is een theoretische vergelijking gemaakt tussen de prestaties van de 

woningsprinkler en waterleidingsprinkler. Van beide systemen wordt beweerd wordt dat ze in 

woningen bijdragen aan het life-safety concept.  Het verschil in prestatie is echter nooit nader 

onderzocht.   

 

De hoofdvraag van dit onderzoek, die uit bovenstaande behoefte is ontstaan, is: “Welk onderscheid 

in prestaties kan er gemaakt worden tussen een woningsprinkler en een waterleidingsprinkler in een 

kwalitatieve en kwantitatieve analyse?” De prestaties zijn toegespitst op de publiekrechtelijk 

afgeleide doelen (Bouwbesluit), namelijk: vluchtveiligheid en schadebeperking (beperking van 

branduitbreidingsgebied en instandhouding van de draagconstructie). Dit leidt tot de volgende 

deelvragen: 

1) In hoeverre kan door toepassing van een woningsprinkler of een waterleidingsprinkler een 

verlenging van de beschikbare vluchttijd verkregen worden en in welke mate? 

2) In hoeverre heeft een woningsprinkler of een waterleidingsprinkler een reducerende invloed 

op het brandvermogen en wordt hiermee het branduitbreidingsgebied gereduceerd? 

3) In hoeverre heeft een woningsprinkler of een waterleidingsprinkler een reducerende invloed 

op het brandvermogen en wordt hiermee de thermische belasting op de draag- en 

scheidingsconstructies beperkt?   

 

Onderzoekmethode 

De beschikbare vluchttijd (deelvraag 1) is de tijd dat de gebouwgebruiker zonder gezondheidsschade 

(letsel) in de ruimte kan verblijven. Deze wordt bepaald aan de hand van maximaal toelaatbare 

waarden voor de stralingsflux, omgevingstemperatuur, rookvrije hoogte en de concentraties van 

zuurstof en koolmonoxide in de brandruimte. Het tijdstip waarop deze condities worden 

overschreden is de beschikbare vluchttijd. Deze is bepaald aan de hand van het simulatieprogramma 

CFAST. De prestatie met betrekking tot de beschikbare vluchttijd is kwantitatief beoordeeld door de 

beschikbare vluchttijden van woningsprinkler en waterleidingsprinkler te vergelijken met de 

beschikbare vluchttijd in een situatie zonder sprinkler. 

 

De mate van reductie van het brandvermogen (deelvraag 2) wordt aan de hand van een empirisch 

bepaalde relatie bepaald voor zowel de woningsprinkler als de waterleidingsprinkler. Deze 

empirische relatie is gebaseerd op praktijkexperimenten en beschrijft de vermogensafname nadat de 

sprinkler is geactiveerd. De prestaties van de woningsprinkler en de waterleidingsprinkler zijn 

kwalitatief beoordeeld door middel van het vergelijken van de vermogenscurven en de maximale 

oppervlakte van de brandhaard. 

 

Wanneer de thermische belasting op draag- en scheidingsconstructies (deelvraag 3) beperkt blijft, 

kan de woningsprinkler en waterleidingsprinkler mogelijk tevens gebruikt worden om een reductie 

op de brandwerendheid van een draag- en scheidingsconstructie te onderbouwen. Conform 

Bouwbesluit is een eis van 60 minuten Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag (WBDBO; 

conform NEN6069:2011) van toepassing bij ongesprinklerde situaties. Met behulp van CFAST is 

bepaald welke temperaturen optreden in de brandruimte waar woningsprinkler en 

waterleidingsprinkler is toegepast. Met de resultaten is de equivalente brandduur berekend. Dit is 

tevens de benodigde brandwerendheid om te voldoen aan de WBDBO. De prestaties van de 
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woningsprinkler en de waterleidingsprinkler op de reductie van brandwerendheid zijn kwantitatief 

beoordeeld.  

 

Analyse en conclusie 

Deelvraag 1: De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat sprinkler bij inwerkingtreden de 

vluchtcondities in de brandruimte negatief beïnvloedt Dit wordt veroorzaakt door een snelle stijging 

van de luchtvochtigheid in de ruimte, als gevolg van het verdampen van water. De beschikbare 

vluchttijd vanuit de brandruimte bedraagt bij een situatie zonder sprinkler 3,8 minuten (vanaf dat 

moment wordt de grenswaarde voor stralingsflux overschreden). Een woningsprinkler wordt pas na 

3,8 minuten geactiveerd en heeft dus geen invloed op de beschikbare vluchttijd. De 

waterleidingsprinkler wordt al na 2,2 minuten geactiveerd maar heeft de sterke verhoging van de 

luchtvochtigheid tot gevolg. De beschikbare vluchttijd vanuit de brandruimte wordt daardoor, in 

vergelijking met de situatie zonder sprinkler, verkort. De woningsprinkler en waterleidingsprinkler 

lijken wel een positieve invloed te hebben op de ontvluchting van andere ruimten dan de 

brandruimte, zoals hieronder wordt toegelicht.  

 

Deelvraag 2: Na de activering neemt voor beide sprinklers het vermogen af Het maximale 

branduitbreidingsgebied in een situatie met een succesvolle woningsprinkler bedraagt 2,5 m2. Voor 

een succesvolle waterleidingsprinkler bedraagt het maximale branduitbreidingsgebied 0,8 m2, 

veroorzaakt door een snellere aanspreektijd waarbij het brandvermogen nog relatief laag is. De 

afname per tijdseenheid van de woningsprinkler is groter dan die van de waterleidingsprinkler. Beide 

sprinklersystemen zijn dus effectief om branduitbreiding te beperken.   

 

Deelvraag 3: Naast het beperken van de branduitbreiding zijn beide sprinklersystemen ook effectief 

voor beperken van de temperatuur in brandruimte. Hiermee is ook de thermische belasting op 

draag- en scheidingsconstructies beperkt. In een situatie met een succesvolle woningsprinkler dient 

de draag- en scheidingsconstructie slechts 8 minuten brandwerend te zijn. Voor een situatie met een 

succesvolle waterleidingsprinkler bedraagt de brandwerendheid 3 minuten.   

 

Geconcludeerd kan worden dat de beschikbare vluchttijd door toepassing van een woningsprinkler of 

een waterleidingsprinkler niet bijdraagt aan de verlenging van de beschikbare vluchttijd vanuit de 

brandruimte, zoals dat is beoogd in het life-safety concept. Echter doordat beide sprinklersystemen 

de thermische belasting op binnenwanden van een woning verminderen, bieden deze wanden 

gedurende langere tijd enige bescherming. Hierdoor wordt de vluchtveiligheid vanuit andere ruimten 

dan de brandruimte positief beïnvloed. Deze invloed is in dit onderzoek niet gekwantificeerd. 

Daarnaast geeft een verlaging van de thermische belasting op de draag- en scheidingsconstructies 

mogelijkheden om een reductie op de brandwerendheid van een draag- en scheidingsconstructie te 

onderbouwen.  

 

Aanbevelingen  

Er dient nader onderzocht te worden in welke mate vluchten door de rook gezondheidsschade 

(letsel) oplevert of fataal kan zijn. Naar verwachting zal dit van verschillende factoren afhangen, met 

name de persoonseigenschappen en brandstofeigenschappen. Ook de betrouwbaarheid van de 

beide sprinklersystemen dient nader onderzocht te worden. In dit onderzoek is geen rekening 

gehouden met de faalkansen van beide systemen. Tot slot moet onderzocht worden of deze 

theoretische vergelijking overeenkomt met de praktijk, alvorens definitieve uitspraken over de 

prestaties van een woningsprinkler en een waterleidingsprinkler gedaan kunnen worden. 
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Leeswijzer 
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van elk hoofdstuk uit dit rapport weer. Hierin is voor elk hoofdstuk 

een samenvattende beschrijving opgenomen.  

 

Na deze leeswijzer is een lijst met afkortingen en definities weergegeven. 

 

Hoofdstuk 1 (Inleiding) beschrijft in de eerste plaats de situatie waarbinnen dit onderzoek zich 

bevindt, waaruit het knelpunt volgt. Dit knelpunt resulteert in de hoofdvraag van dit onderzoek 

welke vervolgens wordt opgedeeld in deelvragen. Daarna volgt een korte beschrijving van de 

onderzoeksstrategie die in dit onderzoek is gehanteerd. Vervolgens volgt de afbakening van dit 

onderzoek, waarin de casus wordt beschreven waarop dit onderzoek betrekking heeft. Tot slot is een 

korte beschrijving van de beperkingen opgenomen. 

 

In hoofdstuk 2 (Theoretisch kader) wordt het theoretisch kader van dit onderzoek per deelvraag 

weergegeven. In de eerste plaats is de theorie omtrent het brandverloop beschreven, waarin wordt 

ingegaan op de brandfysica. In de tweede plaats zijn voor de beschikbare vluchttijd de maximaal 

toelaatbare condities in de brandruimte gedefinieerd. Daarna is de werking van een sprinkler 

uitgelegd en zijn tevens de verschillen tussen de woningsprinkler en de waterleidingsprinkler 

beschreven. Deze theorie is noodzakelijk voor de beantwoording van de eerste en tweede deelvraag. 

Voor de derde deelvraag is een korte beschrijving van de werking van de regelgeving in de bouw 

weergegeven.   

 

Hoofdstuk 3 (Onderzoeksopzet) beschrijft de methoden die zijn gebruikt in dit onderzoek. In de 

methoden worden verschillende formules gebruikt. De benodigde invoergegevens voor de 

berekeningen zijn in dit hoofdstuk of in bijlage 3 weergegeven. De gemaakte keuzes zijn verantwoord 

in bijlage 4.  

 

Hoofdstuk 4 (Resultaten) geeft de resultaten weer die met de onderzoeksmethoden uit hoofdstuk 3 

zijn verkregen. Deze resultaten dragen bij aan de beantwoording van de hoofdvraag: “Welk 

onderscheid in prestaties kan er gemaakt worden tussen een woningsprinkler en een 

waterleidingsprinkler in een kwalitatieve en kwantitatieve analyse?” De resultaten zijn per deelvraag 

gegroepeerd. 

 

In hoofdstuk 5 (Discussie) is een paragraaf opgenomen voor onderwerpen uit dit onderzoek 

waarover discussie kan ontstaan. Onderstaande thema’s kunnen leiden tot andere resultaten dan in 

dit onderzoek is weergegeven. Daarnaast is de betrouwbaarheid en validiteit van dit onderzoek 

beschouwd. 

 

In Hoofdstuk 6 (Conclusie en Aanbevelingen) is de conclusie van dit onderzoek weergegeven. Daarna 

volgen aanbevelingen ter verbetering van dit onderzoek of voor vervolgonderzoek. 

 

Tot slot de literatuurlijst, waarin de verwijzingen naar de desbetreffende literatuur uitgeschreven. 

Een aantal verwijzingen staan niet in het rapport, maar zijn ter controle en bevestiging gebruikt. Deze 

verwijzingen zijn opgenomen in de paragraaf “overige literatuur”. 
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Lijst met afkortingen en definities 
In dit hoofdstuk zijn de afkortingen en definities afzonderlijk weergegeven. 

 

Afkortingen 
EN Europese Norm, uitgegeven door het Nederlandse Normalisatie Instituut; 

DIOM Design-Installation-Operation-Maintain, hierin zijn de randvoorwaarden van de sprinkler 

opgenomen; 

IFV Instituut Fysieke Veiligheid; 

NEN Nederlandse Norm, uitgegeven door het Nederlandse Normalisatie Instituut (NNI); 

NIST National Institute of Standards and Technology, onderzoeksbureau dat zich bezighoudt 

met het standaardiseren van wetenschappelijke onderwerpen (20); 

TNO Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek; 

WBDBO  Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag; tijdsduur volgens de standaard 

brandkromme waarbinnen het risico van branduitbreiding vanuit het brandcompartiment 

voldoende laag is; 

WTB Weerstand Tegen Brand, tijdsduur volgens de standaard brandkromme waarbinnen het 

risico op bezwijken van een constructie voldoende laag is; 

VdS Vertrauen durch Sicherheit, Keuringsinstituut op het gebied van veiligheid en 

brandveiligheid. 

 

Definities 

Aanspreektemperatuur  Temperatuur waarbij de glasbulb van een sprinklerkop barst of de 

smeltverbinding verbreekt;  

Activeringstijd Het tijdstip waarop een sprinklerkop geactiveerd wordt; 

Beginstadium  Lokale brandfase, vanaf het ontstaan van brand totdat flashover 

optreedt;  

Beschikbare vluchttijd De tijd die beschikbaar is om een brandruimte te ontvluchten 

voordat de maximaal toelaatbare condities worden overschreden;  

Draagconstructie  Een onderdeel van een bouwwerk dat bestemd is om belasting te 

dragen;1  

Brandcompartiment Gedeelte van een of meer bouwwerken bestemd als maximaal 

uitbreidingsgebied van brand;2 

Branddoorslag  Branduitbreiding via een constructie naar een ander 

brandcompartiment; 

Brandfysica  Een fysische beschrijving van brand; 

Brandhaard  Locatie waar de brand begint en waar vandaan het zich verspreidt; 

Brandoverslag  Branduitbreiding via de buitenlucht naar een ander 

brandcompartiment;  

Branduitbreidingsgebied Maximale oppervlakte dat een brand zich uitbreidt; 

Brandvermogen  Energie die vrijkomt bij verbranding van brandstoffen; 

Brandwerendheid  Brandweerstand (uitgedrukt in minuten) van een constructie, 

waarbinnen de constructie zijn scheidende functie behoud bij een 

belasting volgens een gestandaardiseerde brand (19);  

                                                           
1 Artikel 1.1 lid 1 Bouwbesluit 2012 
2 Artikel 1.1 lid 1 Bouwbesluit 2012 
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Compartimentering  Indeling van een bouwwerk in brandcompartimenten; 

Equivalente brandduur De tijdsduur die de totale energie die vrijkomt in de brandruimte 

nodig heeft om dezelfde thermische belasting te geven als de 

standaard brandkromme die weergeeft;     

Flashover  Een situatie waarin de rooklaagtemperatuur zodanig hoog is dat 

brandstoffen in de omgeving gaan ontbranden; 

Gasvolume Volume van de rooklaag; 

Gebruiksfunctie Gedeelte van een of meer bouwwerken die dezelfde 

gebruiksbestemming hebben en die tezamen een gebruikseenheid 

vormen;3 

Gelijkwaardige oplossing  Een oplossing die niet voldoet aan de voorschriften van het 

Bouwbesluit, maar wel voldoet aan wat het met de voorschriften is 

beoogd;4 

Gesloten systeem Een leidingstelsel dat alleen bestemd is voor sprinklers; 

Gevoeligheidsanalyse  Beschrijft het effect van een verandering van variabelen op de 

uitkomst;  

Hete zone De rooklaag als gevolg van brand in een ruimte; 

Hybride systeem Een leidingstelsel dat is aangelegd voor watertransport waar de 

sprinklerkoppen tussen geplaatst kunnen worden; 

K-factor Aantal liters water per minuut dat een sprinklerkop doorlaat bij 1 

bar;  

Koude zone De overige ruimte onder de rooklaag in een ruimte; 

Natuurlijk brandconcept Het brandverloop in een brandruimte, bepaald door 

brandstofkenmerken en gebouwkenmerken zonder invloeden van 

buitenaf (18); 

Maximaal toelaatbare condities   Condities (in de brandruimte) waaronder de mens 

(gebouwgebruiker) zonder gezondheidsschade (letsel) kan 

verblijven; 

Referentie temperatuur Omgevingstemperatuur voordat er brand ontstaat; 

Rookvrije hoogte De hoogte gemeten vanaf de vloer van een ruimte tot aan de 

rooklaag;  

RTI-waarde Response Time Index, de snelheid waarmee warmteoverdracht 

plaatsvindt tussen de rook en de glasbulb of smeltverbinding; 

Scheidingsconstructie Een constructie waarmee twee ruimten van elkaar gescheiden 

worden; 

Sprinklerkop Sproeier met een warmtegevoelig afsluitelement dat opent om 

water te verspreiden voor branduitbreiding; 

Sproeidichtheid  De hoeveelheid water die een sprinklerkop per tijdseenheid geeft 

uitgedrukt in millimeters dat valt op een oppervlakte van 1 m2;  

Standaard brandkromme Een gestandaardiseerd verband tussen tijd en temperatuur van een 

brand tijdens flashover en daarna, zoals de NEN 6069:2011 dat 

beschrijft; 

Stralingsflux De hoeveelheid energie per m2 afkomstig van een warme bron, 

zoals een rooklaag; 

                                                           
3 Artikel 1.1 lid 1 Bouwbesluit 2012 
4 Artikel 1.3 lid 1 Bouwbesluit 2012 
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Verkeersruimte  Een ruimte bestemd voor het bereiken van een andere ruimte, niet 

zijnde een ruimte in een verblijfsgebied of in een functiegebied, 

toiletruimte, een badruimte of een technische ruimte;5  

Tijdconstante  Tijdsduur die de brandhaard nodig heeft om te groeien tot een 1 MW 

brand; 

Waterleidingsprinkler Een sprinklersysteem die alleen toepasbaar is in woonfuncties en 

zowel in een hybride als gesloten systeem geplaatst kan worden; 

Woningsprinkler Universele sprinklers die ook toepasbaar zijn in woonfuncties, maar 

alleen in een gesloten systemen geplaatst mogen worden. 

 

 

  

                                                           
5 Artikel 1.1 lid 1 Bouwbesluit 2012 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 
Dit hoofdstuk beschrijft in de eerste plaats de situatie waarbinnen dit onderzoek zich bevindt, waaruit 

het knelpunt volgt. Dit knelpunt resulteert in de hoofdvraag van dit onderzoek welke vervolgens 

wordt opgedeeld in deelvragen. Daarna volgt een korte beschrijving van de onderzoeksstrategie die in 

dit onderzoek is gehanteerd. Vervolgens volgt de afbakening van dit onderzoek, waarin de casus 

wordt beschreven waarop dit onderzoek betrekking heeft. Tot slot is een korte beschrijving van de 

beperkingen opgenomen. 

 

1.1 Situatieschets  
Kijkend naar de IFV-statistieken van de afgelopen drie jaren op het gebied van doodsoorzaken bij 

brand is waar te nemen dat er per jaar gemiddeld 31 personen overlijden als gevolg van 

woningbrand. Fatale woningbranden komen vaak voor in rijtjeswoningen. In de statistieken is te zien 

dat in de loop van de jaren de locatie van een brand met fatale gevolgen verschuift van de keuken 

naar de woonkamer. Daarnaast komen fatale woningbranden vaker voor bij alleenstaande, beperkt 

zelfredzame senioren (1, 2, 3). Ook is aangetoond dat de beschikbare vluchttijd in een situatie met 

het meubilair van 50 jaar geleden 17 minuten bedraagt en een situatie met het moderne meubilair 

van tegenwoordig 3,5 minuten (4), doordat het meubilair van tegenwoordig meer brandbare 

materialen bevat. De afname van de beschikbare vluchttijd toont aan dat de vluchtveiligheid in 

woningen sterk afneemt. 

 

Een maatregel die het Bouwbesluit 2012 voorschrijft uit het oogpunt van vluchtveiligheid binnen een 

woning, zijn rookmelders in verkeersruimten.6 Deze rookmelders zullen de brand detecteren en de 

bewoners alarmeren. Hierdoor kunnen de bewoners eerder starten met het ontvluchten van de 

woning.  

 

Een voorziening dat het risico op (dodelijke) slachtoffers bij brand verkleint, is een 

sprinklerinstallatie. Een sprinklerinstallatie kan worden toegepast met als doel de vluchtveiligheid te 

vergroten (life-safety concept). Een woningsprinkler heeft dat doel. De woningsprinkler is ontworpen 

op basis van de Europese norm NEN-EN 12845:2004 + A2:2009 + NEN 1073:2010 voor ontwerp, 

installatie en onderhoud van automatische sprinklerinstallaties. De woningsprinklerinstallatie bestaat 

uit een watervoorziening, afsluitvoorziening en een leidingstelsel met sprinklerkoppen (gesloten 

systeem). In de norm NEN 2077:2014 (hierna te noemen NEN 2077) is de kwaliteit van de 

woningsprinkler gewaarborgd. 

 

Een andere installatie dat de veiligheid in woningen vergroot is de waterleidingsprinkler. Deze 

installatie bestaat enkel uit sprinklerkoppen die in het bestaande waterleidingstelsel geplaatst 

kunnen worden (hybride systeem). Hierdoor kunnen kosten voor een watervoorziening, 

afsluitvoorziening en een extra leidingstelsel worden bespaard. Ondanks dat dit systeem niet onder 

de NEN 2077 valt, voldoet deze wel aan de minimale aanspreektemperatuur van een woningsprinkler 

volgens de NEN 2077. 

 

1.2 Knelpunt 
De woningsprinkler en de waterleidingsprinkler zijn beide ontwikkeld met als doel om een brand in 

het beginstadium te detecteren en enige tijd onder controle te houden, zodat een veilige evacuatie 

                                                           
6 Artikel 6.21 lid 1 Bouwbesluit 2012 
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kan plaatsvinden. Voor het ontwerpen, installeren, inspecteren en onderhouden van een 

woningsprinklerinstallatie is een norm (NEN 2077) opgesteld. Hierdoor worden de kwaliteit en de 

prestaties van de woningsprinkler gewaarborgd. Voor de waterleidingsprinkler in een hybride 

systeem is geen norm beschikbaar dat de kwaliteit van het systeem waarborgt. Van een dergelijk 

systeem wordt verondersteld dat bijvoorbeeld bij elke toiletspoeling of douchebeurt het systeem 

“gecontroleerd” wordt.  

 

Aangezien beide systemen in een woonfunctie toepasbaar zijn en tevens wordt beweerd dat ze 

bijdragen aan het life-safety concept zijn verschillende partijen, zoals de brandweer, 

sprinklerleveranciers en adviseurs gebaat bij de efficiëntie van beide systemen, voor wat betreft de 

vluchtveiligheid voor gebouwgebruikers en gebouwveiligheid om schade te beperken (middels 

compartimentering en brandwerendheid van draag- en scheidingsconstructie). 

 

1.3 Vraagstelling  
Op basis van bovenstaande situatieschets en knelpunt is de volgende vraagstelling geformuleerd: 

“Welk onderscheid in prestaties kan er gemaakt worden tussen een woningsprinkler en een 

waterleidingsprinkler in een kwalitatieve en kwantitatieve analyse?” 

 

Voor de beantwoording van de hoofdvraag zijn de deelvragen toegespitst op drie risico subsystemen 

die onder de prestatie-eisen van het Bouwbesluit liggen, namelijk: vluchtveiligheid, beperking van 

het branduitbreidingsgebied en de instandhouding van de draagconstructie. Dit leidt tot de volgende 

deelvragen:  

1) In hoeverre kan door toepassing van een woningsprinkler of een waterleidingsprinkler een 

verlenging van de beschikbare vluchttijd verkregen worden en in welke mate? (Kwantitatief) 

2) In hoeverre hebben een woningsprinkler of een waterleidingsprinkler een reducerende 

invloed op het brandvermogen en wordt hiermee het branduitbreidingsgebied gereduceerd? 

(Kwalitatief) 

3) In hoeverre hebben een woningsprinkler of een waterleidingsprinkler een reducerende 

invloed op het brandvermogen en in welke mate wordt hiermee een reductie op de 

brandwerendheid van draag- en scheidingsconstructies verkregen? (Kwantitatief) 

 

1.4 Onderzoeksstrategie 
Voor het bepalen van de beschikbare vluchttijd, het maximale uitbreidingsgebied van de brandhaard 

en de mate van reductie op de brandwerendheid is direct of indirect (via temperatuur) afhankelijk 

van het vermogen van de brandhaard (16). Het vermogen van de brandhaard wordt bepaald met 

formules die de toe- en afname van het vermogen beschrijven. Voor het berekenen van de 

activeringstijd van de sprinklerkoppen zal gebruik worden gemaakt van het programma DETACT. De 

betrouwbaarheid van dit programma zal gecontroleerd worden met behulp van een 

gevoeligheidsanalyse. 

 

Voor de beantwoording van de eerste deelvraag zal gebruik worden gemaakt van het gevalideerde 

simulatieprogramma CFAST (Versie 6). Dit programma is ontworpen door NIST dat zich bezighoudt 

met het standaardiseren van wetenschappelijke onderwerpen. CFAST berekent aan de hand van de 

geometrie van de brandruimte en de brandstofeigenschappen verschillende variabelen uit, 

waaronder de condities in de brandruimte waarmee in dit onderzoek de beschikbare vluchttijd wordt 

bepaald. De beschikbare vluchttijd in een situatie met respectievelijk woningsprinkler of 
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waterleidingsprinkler wordt vergeleken met de beschikbare vluchttijd in een situatie zonder 

sprinkler. 

 

Voor wat betreft het branduitbreidingsgebied zal de oppervlakte van de brandhaard in een situatie 

zonder sprinkler vergeleken worden met een situatie waarin de brand wordt beïnvloed door een 

woningsprinkler of waterleidingsprinkler. De oppervlakte van de brandhaard zal berekend worden 

met behulp van een formule.  

 

De mate van reductie op de brandwerendheid zal aangetoond worden met de bepalingsmethode, 

waarnaar het Bouwbesluit 2012 verwijst. Hiermee wordt de benodigde brandwerendheid berekend 

voor een situatie waar woningsprinkler of waterleidingsprinkler is toegepast.  

 

1.5 Afbakening 
Dit rapport betreft een onderzoek naar twee verschillende type sprinklers: de woningsprinkler en de 

waterleidingsprinkler. Aangezien voor de woningsprinkler verschillende soorten sprinklerkoppen 

ontworpen zijn, is gekozen voor een sprinklerkop die in beton kan worden toegepast en tevens het 

minst zichtbaar is als de sprinklerkop in de woning wordt gemonteerd.7 De keuze voor een sprinkler 

die toepasbaar is in beton, is gemaakt vanwege het feit dat het merendeel van de woningen in 

Nederland zijn of worden voorzien van betonnen vloeren. De flush sprinkler zou dan ook een veel 

toegepaste sprinklerkop kunnen zijn voor in woningen. Daarnaast zijn er nog variaties in de flush 

sprinkler voor wat betreft de activeringstijd. Hiervoor is uitgegaan van worst-case scenario, dat wil 

zeggen een late activeringstijd. Voor wat betreft de waterleidingsprinkler is er geen keuze in het type 

sprinklerkop.  

                       Figuur 1: Kop voor woningsprinkler (flush)    Figuur 2: Kop voor waterleidingsprinkler 

Voor wat betreft het reduceren van het vermogen wordt uitgegaan van een worst-case scenario, 

waarbij de sproeidichtheid van één sprinkler worden meegenomen ondanks dat de brandhaard op 

de grens van het bereik van twee sprinklers zit. In werkelijkheid zal de brandhaard een dubbele 

hoeveelheid water krijgen in het gebied waar de sprinklerkoppen elkaar overlappen voor wat betreft 

het sproeioppervlak. 

 

Daarnaast zal voor het bepalen van de beschikbare vluchttijd op de volgende vier condities worden 

getoetst: stralingsflux, omgevingstemperatuur, rookvrije hoogte, zuurstof- en koolstofmonoxide 

gehalte. Deze factoren kunnen letsel veroorzaken of zelfs tot letaliteit leiden. Dit is afhankelijk van de 

tijdsduur van blootstelling. Voor de tijdsduur van blootstelling is in dit onderzoek een vaste waarde 

aangehouden van circa 5 minuten. 

 

Voor het bepalen van de beschikbare vluchttijd en het berekenen van de benodigde 

brandwerendheid zal gebruik worden gemaakt van een casus. De casus beschrijft een “gemiddelde” 

                                                           
7 Zie Bijlage 1: Datasheets, paragraaf 1A 
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grondgebonden woning. Er is gekozen voor een nieuw te bouwen woning aangezien bij het 

toepassen van een woningsprinkler of een waterleidingsprinkler deze installaties zoveel mogelijk uit 

het zicht aangebracht kunnen worden. Dit is vanwege de esthetische waarde van de woning het 

meest gewenst.  

 

Daarnaast zal voor het bepalen van het branduitbreidingsgebied gekeken worden naar de 

ontwikkeling van het vermogen in de fase voor de activering van de sprinklerkoppen. In dit 

onderzoek wordt ervan uitgegaan dat na het activeren van de sprinkler de oppervlakte van de brand 

constant blijft.  

 

Tot slot is in dit onderzoek de betrouwbaarheid van de sprinklerinstallaties niet meegenomen. Dit 

vanwege het feit dat de betrouwbaarheid van de waterleidingsprinkler in een hybride systeem, zoals 

in dit onderzoek wordt vergeleken met de woningsprinkler, niet is gewaarborgd middels een norm. 

 

1.6 Beperking 
De sprinklerkoppen die geactiveerd worden door de rooklaag, maar waarvan de brandhaard niet in 

het bereik van het sproeioppervlak ligt, hebben invloed op de temperatuur in de ruimte. Immers zal 

het water warmte uit de rooklaag en omgeving onttrekken. Aangezien nog niet bekend is hoeveel 

energie in de vorm van temperatuur onttrokken wordt door het water uit een sprinklerkop, wordt dit 

buiten de beschouwing van dit onderzoek gelaten.  
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Hoofdstuk 2 Theoretisch kader 
In dit hoofdstuk wordt het theoretisch kader van dit onderzoek per deelvraag weergegeven. In de 

eerste plaats is de theorie omtrent het brandverloop beschreven, waarin wordt ingegaan op de 

brandfysica. In de tweede plaats zijn voor de beschikbare vluchttijd de maximaal toelaatbare 

condities in de brandruimte gedefinieerd. Daarna is de werking van een sprinkler uitgelegd en zijn 

tevens de verschillen tussen de woningsprinkler en de waterleidingsprinkler beschreven. Deze theorie 

is noodzakelijk voor de beantwoording van de eerste en tweede deelvraag. Voor de derde deelvraag is 

een korte beschrijving van de werking van de regelgeving in de bouw weergegeven.   

 

 

2.1 Brandvermogen  
Brandverloop 

Voor het ontstaan van brand zijn de drie factoren nodig: temperatuur, brandstof en zuurstof. Deze 

combinatie zorgt ervoor dat er brand ontstaat. Als het vermogen van de brandhaard in een ruimte 

wordt uitgezet tegen de tijd zal een vermogenscurve, zoals in grafiek 1 is weergegeven, 

waarneembaar zijn. Hierin zijn vier stadia te herkennen; lokale brand, flashover, volledig ontwikkelde 

brand en een dooffase.  

 

 

Voordat er sprake is van een lokale brand zal de brandhaard gaan smeulen als gevolg van hoge 

temperaturen in de omgeving van de brandhaard. Bij het smeulen van de brandhaard komen 

pyrolysegassen vrij. Deze periode wordt ook wel eerste smeulfase genoemd. Deze fase komt in 

grafiek 1 niet voor, omdat het vermogen dat vrijkomt in deze fase zeer gering is. Voordat er brand 

ontstaat zal door de hoge temperatuur de brandstof gaan uitgassen, ook wel pyrolyseren genoemd. 

Deze pyrolysegassen zijn zeer brandbaar en zullen gaan branden als deze in aanraking komen met 

hoge temperaturen of een ontstekingsbron, en vormen op dat moment zichtbare vlammen. 

 

Een lokale brand wordt gekenmerkt door het feit dat in deze fase zuurstof in overmaat aanwezig is. 

In deze fase bepalen de eigenschappen van de brandstof het brandverloop. Dit wordt ook wel een 

brandstof-beheerste brand genoemd. Hierna zal de brand zich in alle (mogelijke) richtingen gaan 

uitbreiden, waardoor het vermogen exponentieel zal toenemen, mits er voldoende zuurstof voor de 

Grafiek 1: Brandvermogen van een natuurlijke brandontwikkeling (6) 
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verbranding aanwezig blijft. Door de verbranding van de brandstoffen in de vorm van pyrolysegassen 

ontstaat rook. Deze rook is warmer dan de omgeving, waardoor de rook stijgt en zich verzamelt 

boven in de ruimte. Hierdoor zal de temperatuur boven in de ruimte gaan stijgen. Deze 

temperatuurstijging aan het plafond zorgt ervoor dat door middel van straling en convectie de 

overige brandstoffen in de ruimte eveneens zullen gaan pyrolyseren bij een bepaalde temperatuur. 

Deze temperatuur is afhankelijk van de brandstofkenmerken van de brandstof.  

 

In de flashover fase zullen de pyrolysegassen ontbranden bij een convectietemperatuur van 

ongeveer 300 °C of een stralingsflux dat overeenkomt met een temperatuur van ongeveer 500 °C (5). 

Deze fase wordt gekenmerkt door het feit dat alle aanwezige brandstoffen in de ruimte ontbranden. 

Hierdoor stijgt het vermogen en daardoor de temperatuur in de ruimte.  

 

In de daaropvolgende fase (volledig ontwikkelde fase) zullen de brandstoffen verder branden, 

waarna de dooffase zal optreden. De dooffase kan op verschillende momenten plaatsvinden. Dit is 

afhankelijk van de hoeveelheid zuurstof in de ruimte. Immers zullen er minder brandstoffen 

verbranden als er niet voldoende zuurstof in de ruimte aanwezig is voor die verbranding, waardoor 

de rookproductie afneemt. Als de hoeveelheid rook die uit de openingen stroomt vermindert, kan er 

meer zuurstof naar binnen stromen. Hierdoor kan de brand dan weer toenemen. Dit verschijnsel 

wordt ook wel een pulserende brand genoemd. De uiteindelijke dooffase zal optreden als 70 % van 

de aanwezige brandstoffen is verbrand (6).  

 

2.2 Beschikbare vluchttijd 
De beschikbare vluchttijd omvat de tijd vanaf het ontstaan van brand totdat er een voor mensen 

onhoudbare situatie optreedt die tot gezondheidsschade (letsel) leidt. De mate van onhoudbaarheid 

is per persoon verschillend. De maximaal toelaatbare condities voor een gemiddeld persoon zijn 

weergegeven in tabel 1. 

Tabel 1: Maximaal toelaatbare condities, per criterium 

Omgevingstemperatuur 1 beschrijft de grenswaarden voor een temperatuur in de omgeving die voor 

een mens geen blijvende gezondheidsschade(letsel) met zich meebrengt bij een gemiddelde 

luchtvochtigheid. Deze grenswaarden dalen als de sprinkler geactiveerd wordt en er een verzadigde 

omgeving ontstaat. Voor temperaturen bij hoge luchtvochtigheid zijn deze gedefinieerd in 

omgevingstemperatuur 2. 

 

Voor elke criterium zijn een drietal waarden omschreven. De waarden die tussen de beginwaarde en 

1e grenswaarde liggen, beschrijven de condities waarbij tijdens het vluchten geen hinder wordt 

ondervonden. Dit in tegenstelling tot de waarden tussen de 1e en 2e grenswaarden. Bij deze waarden 

zal er hinder worden ondervonden tijdens het vluchten. Daarnaast is de kans op tijdelijk dan wel 

blijvend letsel aanwezig. Het overschrijden van de tweede grenswaarde betekent voor de criteria, 

                                                           
8 Zie Bijlage 4: Verantwoording, paragraaf 4A 

 Beginwaarde  1e grenswaarde 2e grenswaarde  

Stralingsflux  0 kW/m2 1 kW/m2 (7) 2,5 kW/m2 (8) 

Omgevingstemperatuur 1 20 °C 60 °C (8) 120 °C (9) 

Omgevingstemperatuur 2 20 °C 40 °C (10) 50 °C (10) 

Rookvrije hoogte 8 2,6 m 1,5 m 0 m 

Zuurstofgehalte 21 % 12 % (9) 4 % (11) 

Koolmonoxide gehalte 0 ppm 450 ppm (8) 2000 ppm (8) 
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stralingsflux, omgevingstemperatuur, zuurstof- en koolmonoxide-gehalte dat de kans op letsel 100 % 

aanwezig is en dus tot gezondheidsschade of zelfs tot de dood kan leiden. 

  

2.3 Sprinklerkoppen 
Werking van de sprinklerkop 

De sprinklerkop bestaat uit een juk met daarin een plug die samen met de glasbulb of een 

smeltelement het ontsluitingsmechanisme vormt. De glasbulb is een dun glasbuisje dat met een 

gekleurd alcohol is gevuld. De kleur geeft een indicatie van de aanspreektemperatuur. Dat is de 

temperatuur waarop de vloeistof in de glasbulb reageert door uitzetten. Naast de 

aanspreektemperatuur bepaalt de dikte van de glasbulb, uitgedrukt in een RTI-waarde, de 

gevoeligheid van de sprinklerkop.  

 

De tijdsduur voordat het ontsluitingsmechanisme van een sprinklerkop in werking treedt 

(activeringstijd), is van verschillende factoren afhankelijk. In de eerste plaats is dat de 

temperatuurontwikkeling ter hoogte van de sprinklerkop door de rooklaag. Die is afhankelijk van het 

brandverloop. Daarnaast is de activeringstijd afhankelijk van de tijd die de vloeistof in de glasbulb 

nodig heeft om het glasbuisje van de glasbulb te doen breken.  

 

Naast een ontsluitingsmechanisme met een glasbulb bestaan er ook ontsluitingsmechanismes met 

een smeltelement. Dit smeltelement bestaat uit een soldeerverbinding die bij een bepaalde 

temperatuur smelt waardoor de twee onderdelen, die verbonden waren door middel van een 

smeltelement, worden verbroken. Eén van de elementen zal door de zwaartekracht of een 

veermechanisme dat in de sprinklerkop is verwerkt naar beneden vallen. 

 

Op het moment dat er een lokale brand ontstaat en er zich warme rookgassen in de vorm van een 

rooklaag boven in de ruimte verzamelen, zal de vloeistof in de glasbulb uitzetten, waardoor de 

glasbulb zal breken of de soldeerverbinding zal smelten. Door de druk op het water wordt de plug 

niet langer op zijn plek gehouden, waardoor het water dat achter de plug in de leidingen van het 

sprinklersysteem is, vrij kan gaan stromen. Het water dat door het juk op de sproeiplaat valt, zal 

afhankelijk van de vorm van de sproeiplaat met een bepaald patroon de ruimte in worden gesproeid. 

Dit zal zorgen voor afkoeling van de rooklaag, de omgeving preventief besproeien en het vermogen 

van de brandhaard reduceren indien het water de brandhaard kan bereiken. 

 

Verschillen woningsprinkler en waterleidingsprinkler  

De verschillen tussen de woningsprinkler en de waterleidingsprinkler zijn op te delen in twee soorten 

verschillen, te weten de technische verschillen tussen de sprinklerkoppen en de installatietechnische 

verschillen tussen de sprinklersystemen. 

 

De verschillen tussen de woningsprinkler en de waterleidingsprinkler, zoals de datasheets van de 

beide sprinklerkoppen dat beschrijven, zijn samengevat in tabel 2. 

Figuur 3: Onderdelen sprinklerkop 
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De installatietechnische verschillen bevinden zich in het aantal sprinklerkoppen per ruimte, het type 

systeem en de certificering. De woningsprinkler heeft een groter sproeioppervlakte dan de 

waterleidingsprinkler. Hierdoor zijn voor een volledige dekking van de oppervlakte van een ruimte 

van bijvoorbeeld 4 meter bij 8 meter maar 2 woningsprinklers nodig. Dit in tegensteling tot de 

waterleidingsprinkler, waarbij in dezelfde ruimte 8 sprinklers benodigd zijn voor een volledige 

dekking.15 Daarentegen kan de waterleidingsprinkler zowel in een hybride systeem als een gesloten 

systeem geplaatst worden en een woningsprinkler alleen in een gesloten systeem.  

 

Middels een certificering van het sprinklersysteem wordt de betrouwbaarheid van het systeem 

gewaarborgd, waarbij een inspectiecertificaat wordt afgegeven als de installatie voldoet aan gestelde 

norm. De woningsprinkler wordt op basis van NEN 2077 ontworpen en geïnstalleerd, waardoor het 

mogelijk is om dergelijke installaties te certificeren. Dit in tegenstelling tot de waterleidingsprinkler 

waarvan alleen de gesloten systemen gecertificeerd kunnen worden. 

 

2.4 Bouwbesluit en brandwerendheid 
Het Bouwbesluit 2012 bevat voorschriften op het gebied van bouwen, verbouwen en slopen van 

bouwwerken. Van deze voorschriften mag worden afgeweken als ten minste dezelfde mate van 

veiligheid, bescherming van de gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en bescherming van 

het milieu geboden wordt, als is beoogd met de voorschriften van het Bouwbesluit.16 

 

De eisen die het Bouwbesluit 2012 stelt ten aanzien van brandveiligheid hebben onder andere 

betrekking op bezwijken van de draagconstructie, voorkomen van branduitbreiding en vluchtroutes. 

De eisen hiervoor zijn verschillend en afhankelijk van de gebruiksfunctie, de hoogte van het gebouw 

en het niveau van eisen (nieuwbouw, verbouw, tijdelijke bouw en bestaande bouw). Dit onderzoek 

heeft betrekking op een nieuw te bouwen grondgebonden woonfunctie, waarvan geen vloer van een 

verblijfsgebied hoger ligt dan 7m. De eis voor het bezwijken van de draagconstructie bedraagt 60 

minuten voor een draagconstructie van een brandcompartiment waarin de brand zich niet bevindt.17 

Deze eis komt overeen met de eis om branduitbreiding naar een ander brandcompartiment tegen te 

gaan, ook wel Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag (WBDBO) genoemd.18 Voor de 

                                                           
9 Zie Bijlage 1: Datasheets, paragraaf 1A 
10 Zie Bijlage 1: Datasheets, paragraaf 1B 
11 Zie Bijlage 2: Berekeningen, paragraaf 2A 
12 Zie Bijlage 2: Berekeningen, paragraaf 2A 
13 NEN 2077:2014, paragraaf 7.3 
14 Zie Bijlage 4: Verantwoording, paragraaf 4F 
15 Zie Bijlage 7: Dekkingspatronen 
16 Artikel 1.3 lid 1 Bouwbesluit 2012 
17 Artikel 2.10 lid 2 Bouwbesluit 2012 
18 Artikel 2.84 lid 1 Bouwbesluit 2012 

 Woningsprinklerkop (flush) 9  Waterleidingsprinklerkop 10  

Aanspreektemperatuur  74 57 

K-factor 70,6 22 

Debiet  49,9 L/min 11 13,0 L/min 12 

Minimale werkdruk 0,5 bar 13 0,5 bar 14 

Sproeioppervlak (1 sprinklerkop) 24,01 m2 6,25 m2 (12)  

Tabel 2: Verschillen tussen woningsprinkler- en waterleidingsprinklerkoppen 
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bepaling van de WBDBO van een scheidingsconstructie verwijst het Bouwbesluit naar NEN 6068:2008 

+ C1:2011 (hierna te noemen NEN 6068). Volgens NEN 6068 wordt voldaan aan 60 minuten WBDBO 

als een constructie 60 minuten brandwerend is. Voor de bepaling van de brandwerendheid van een 

constructie verwijst de NEN 6068 naar NEN 6069:2011 (hierna te noemen NEN 6069).  

 

Uit de bepalingsmethode van NEN 6069 volgt een tijdsduur waarbinnen de constructie niet faalt op 

basis van voorgeschreven criteria (afdichting, temperatuur, warmtestraling en bezwijken). De 

constructie wordt belast volgens een standaard brandkromme. 

 

Aangezien een brand die wordt beïnvloed door een sprinkler een reductie op het brandvermogen 

geeft, is de belasting op de draag- en scheidingsconstructie niet overeenkomstig de belasting op 

basis van de standaard brandkromme. Bij een lagere belasting op de constructie is een lagere 

brandwerendheid van een draag- en scheidingsconstructie voldoende om aan eenzelfde weerstand 

bij brand (weerstand tegen bezwijken of WBDBO) tussen twee brandcompartimenten te kunnen 

voldoen. 
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Hoofdstuk 3 Onderzoeksmethode  
Dit hoofdstuk beschrijft de methoden die zijn gebruikt in dit onderzoek. In de methoden worden 

verschillende formules gebruikt. De benodigde invoergegevens voor de berekeningen zijn in dit 

hoofdstuk of in bijlage 3 weergegeven. De gemaakte keuzes zijn verantwoord in bijlage 4.  

 

 

Dit onderzoek omvat een kwantitatieve analyse van de vluchtveiligheid voor drie verschillende 

voorzieningenniveaus in een woning: 

 Een situatie zonder actieve brandbeheersingsinstallatie 

 Een situatie met een woningsprinkler 

 Een situatie met een waterleidingsprinkler 

 

Voor de kwantitatieve analyse wordt gebruik gemaakt van rekenkundige onderzoeksmethodes voor 

de beantwoording van de deelvragen. Deze rekenkundige methodes zijn gebaseerd op fysische en 

empirische modellen.  Voor het verkrijgen van resultaten is gebruik gemaakt van een fysische 

simulatie met behulp van het programma CFAST, waarin de kenmerken van de brandruimte en de 

brandstof zijn ingevoerd. Voor wat betreft de kenmerken van de brandruimte is gebruik gemaakt van 

een eenvoudige casus.19 De casus beschrijft een woonkamer van een grondgebonden 

nieuwbouwwoning. De verantwoording van de brandstofkenmerken die in dit onderzoek zijn 

gebruikt, is beschreven in bijlagen 4 paragraaf 4D en 4E. Daarnaast moet de vermogensontwikkeling 

van de brandhaard in CFAST ingevoerd worden, welke is beschreven in methode 1.  

 

3.1 Methode 1: brandvermogen 
Voor het berekenen van het brandvermogen in de ontwikkelfase is gebruik gemaakt van de volgende 

formule die de kwadratische groei van het vermogen beschrijft (5, 23): 

 

𝑄(𝑡) = (
𝑡

𝑡𝑐
)

2

 

 

𝑄 = brandvermogen (MW) 

𝑡   = tijd vanaf eerste smeulfase (sec) 

𝑡𝑐  = tijdconstante voor branduitbreiding tot 1MW (sec) 

 

In de casus van een grondgebonden woonfunctie is een tijdconstante van 300 seconden gehanteerd. 

Dit komt overeen met de branduitbreidingssnelheid zoals in NEN-EN 1991-1-2:2011 is beschreven. 

 

De toename van het brandvermogen wordt gestopt op het moment dat de sprinklerkop wordt 

geactiveerd. Het moment van activeren is berekend met de Spreadsheet DETACT dat gebaseerd is op 

de theorie van Evans en Stroup (17). Deze gevoeligheidsanalyse is uitgevoerd om te bepalen welke 

invoerwaarden een grote invloed hebben op de activeringstijd en indirect op het vermogen van de 

brandhaard.20  

  

                                                           
19 Zie Bijlagen 4: Verantwoording, paragraaf 4B 
20 Zie Bijlagen 3: Invoerwaarden, paragraaf 3C 
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Na het activeren van de sprinklerkop zal het vermogen afnemen door het koelend effect van water. 

Dit is berekend met de volgende formule (13, 24): 

 

𝑄(𝑡) = 𝑄(𝑡𝑎𝑐𝑡) ∗  𝑒−
𝑡−𝑡𝑎𝑐𝑡

𝜏           𝜏 = 3𝑢𝑤
−1,8 

 

𝑄 = brandvermogen (MW) 

𝑒 = constante van Neper 

𝑡 = tijd vanaf eerste smeulfase (sec) 

𝑢𝑤= sproeidichtheid per m2 (mm/sec) 

 

De sproeidichtheid voor de woningsprinkler is 0,052 mm/sec en voor de waterleidingsprinkler 0,065 

mm/sec.21, 22  Bij de berekening van de sproeidichtheid is uitgegaan van een debiet bij de minimale 

werkdruk en beschrijft een worst-case scenario.23  

  

Uit bovenstaande formules zijn de vermogenscurven van een woningsprinkler en 

waterleidingsprinkler gevormd. De bijbehorende waarden van de vermogenscurven zijn in CFAST 

ingevoerd.  

 

3.2 Methode 2: beschikbare vluchttijd 
Voor het bepalen van de beschikbare vluchttijd is een simulatie gemaakt in CFAST. Dit 

simulatieprogramma berekent op basis van de opgelegde brand- en omgevingscondities 

verschillende variabelen per tijdseenheid, 24, 25  waaronder de condities in de brandruimte die in dit 

onderzoek aan de maximaal toelaatbare waarden moeten worden getoetst. Voor wat betreft het 

brandvermogen is gebruik gemaakt van de berekende brandvermogenscurven uit methode 1.  

 

De verschillende tijdstippen voor het overschrijden van de maximaal toelaatbare condities zijn voor 

beide sprinklers verwerkt in een tijdlijn,26 waarin de kleuren groen, oranje en rood de volgende 

betekenis hebben:  

- Groen: Als de condities zich tussen de eerste en tweede grenswaarde bevinden, dan is 

vluchten goed mogelijk. Hierbij ontstaat geen letsel; 

- Oranje: Als de condities zich tussen de tweede en derde grenswaarde bevinden, dan kan men 

tijdens het vluchten enige mate van hinder ondervinden. Tevens is de kans op letsel 

aanwezig; 

- Rood: Als de condities de derde grenswaarde overschrijden, dan wordt men lichamelijk 

beperkt om te kunnen vluchten. De kans op blijvend letsel is dan 100%. 

 

Door de activering van de sprinkler koelt de omgeving af, ontstaan er stromingen en stoom als gevolg 

van de verdamping van water. Hierdoor gaat de gestratificeerde situatie (2 zones) over in een 

gemengde situatie (1 zone).27 Voor de bepaling van het moment van activering van de sprinkler 

                                                           
21 Zie Bijlage 2: Berekeningen, paragraaf 2B 
22 Zie Bijlage 2: Berekeningen, paragraaf 2B 
23 Hoofdstuk 2, paragraaf 2.3, Tabel 2 
24 Zie Bijlage 3: Invoerwaarden, paragraaf 3A en 3B 
25 Zie Bijlage 4: Verantwoording, paragraaf 4B 
26 Voor grenswaarden zie Hoofdstuk 2, paragraaf 2.2, tabel 1 
27 Zie Bijlage 5: Gestratificeerde en gemengde situatie 
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wordt uitgegaan van de gestratificeerde situatie. Na de activering van de sprinkler wordt uitgegaan 

van de gemengde situatie. 

 

De beschikbare vluchttijd wordt bepaald aan de hand van de 2e grenswaarde uit tabel 1 als maximaal 

toelaatbare condities. Hierbij geldt dat een overschrijding van het criteria rookvrije hoogte 30 

seconden opgeteld mag worden aangezien het Bouwbesluit er vanuit gaat dat iedereen in staat is 30 

seconden zijn adem in te houden tijdens het ontvluchten van een brandcompartiment.28 Na deze 30 

seconden zal gekeken worden of de omgevingstemperatuur, zuurstof- en koolstofmonoxide gehalte 

nog voldoende laag zijn (onder 2e grenswaarde). 

 

Voor wat betreft de omgevingstemperatuur worden de criteria omgevingstemperatuur 1 en 2 als 

volgt gehanteerd. Voor de gestratificeerde situatie (voor de activering van de sprinkler) worden de 

grenswaarden van omgevingstemperatuur 1 gehanteerd. Na activering van de sprinkler (gemengde 

situatie) zijn de grenswaarden van omgevingstemperatuur 2 bepalend voor de beschikbare vluchttijd. 

 

3.3 Methode 3: branduitbreidingsgebied 
Het branduitbreidingsgebied is het gebied dat de brand maximaal uitbreidt. Dit oppervlakte is 

maximaal op het moment dat de sprinkler geactiveerd wordt.29 Het branduitbreidingsgebied dat aan 

de hand van het vermogen van de brandhaard en de vermogensdichtheid kan worden bepaald, is 

berekend met behulp van de volgende formule (5, 25): 

 

𝐴 =
(
𝑡𝑎𝑐𝑡
𝑡𝑐

)2

𝐾𝑟𝑒𝑓
 

 

𝐴 = branduitbreidingsgebied (m2) 

𝑡𝑎𝑐𝑡 = tijdstip van activeren (sec) 

𝑡𝑐 = tijdconstante voor branduitbreiding tot 1MW (sec) 

𝐾𝑟𝑒𝑓 = referentie vermogensdichtheid (MW/m2) 

 

In de casus is een tijdconstante van 300 seconden en een vermogensdichtheid van 250 kW/m2 

gehanteerd. Beide gegevens komen overeen met de branduitbreidingssnelheid en de referentie 

vermogensdichtheid, zoals de NEN-EN 1991-1-2:2011 dat beschrijft.  

 

3.4 Methode 4: reductie brandwerendheid 
Voor het bepalen van de benodigde brandwerendheid in een situatie waar woningsprinkler of 

waterleidingsprinkler is toegepast, is gebruikt gemaakt van de standaard brandkromme. Immers 

schrijft het Bouwbesluit indirect voor dat de brandwerendheid van een draag- en 

scheidingsconstructie moet worden bepaald aan de hand van temperaturen volgens de standaard 

brandkromme, waarbij de temperaturen van de standaard brandkromme worden beschreven door 

de volgende formule (14): 
 

𝜃 = 20 + 345 ∗ log( 8 ∗ 𝑡 + 1 )  
 

𝜃  = temperatuur (°C) 

𝑡 = tijd (sec) 

                                                           
28 Artikel 2.102 lid 4 Nota van Toelichting van Bouwbesluit 2012 
29 Voor verantwoording van constant oppervlakte na activering zie Hoofdstuk 1, paragraaf 1.5 
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De standaard brandkromme beschrijft een gestandaardiseerd verband tussen tijd en temperatuur 

die het gevolg zijn van een gestandaardiseerde brand. Aangezien de temperaturen van een brand die 

worden beïnvloed door een sprinkler (natuurlijk brandconcept) niet gelijk zijn aan die van de 

standaard brandkromme, is de thermische belasting op de draag- en scheidingsconstructie anders. 

Immers wordt de constructie niet blootgesteld aan de hoge temperaturen van de standaard 

brandkromme, maar aan temperaturen die door de invloed van een sprinkler lager zijn. Het water uit 

de sprinklerkop onttrekt energie uit de ruimte, waardoor de temperatuur daalt. 

 

Om de benodigde brandwerendheid te bepalen voor een situatie waarbij een sprinklerinstallatie is 

toegepast, is de gelijkwaardigheid ervan bepaald aan de hand van de equivalente brandduur. 

Hiervoor is de totale energie die in de ruimte aanwezig is, geïntegreerd in de standaard 

brandkromme. Dat wil zeggen dat de energie niet meer vrijkomt zoals dat is bepaald in methode 1, 

maar dat de energie op een dusdanige wijze vrijkomt dat er een temperatuurverloop in de tijd is, die 

gelijk is aan die van de standaard brandkromme. Dit is berekend met behulp van de volgende 

formules (15): 

 

 

∫ 𝐸𝑔,𝑛𝑓𝑐𝑑𝑡
𝑡𝑒𝑛𝑑,𝑛𝑓𝑐

0

𝑡𝑒𝑞,𝑠𝑓𝑐
=  

∫ 𝐸𝑔,𝑠𝑓𝑐𝑑𝑡
𝑡𝑒𝑞,𝑠𝑓𝑐

0

𝑡𝑒𝑞,𝑠𝑓𝑐
 

 
𝐸𝑔,𝑛𝑓𝑐 = interne energie in het gasvolume, volgens het natuurlijk brandconcept (J) 

𝐸𝑔,𝑠𝑓𝑐 = interne energie in het gasvolume, volgens de standaard brandkromme (J) 

𝑡𝑒𝑛𝑑,𝑛𝑓𝑐 = brandduur van het natuurlijk brandconcept (sec) 

𝑡𝑒𝑞,𝑠𝑓𝑐 = equivalente brandduur volgens de standaard brandkromme (sec) 

 

Hierin wordt de interne gasenergie gedefinieerd door (15): 

 

𝐸𝑔(𝑇𝑔) =  𝑚𝑔 ∗ 𝑐𝑣(𝑇𝑔) ∗ 𝑇𝑔 

 

𝐸𝑔 = interne energie in het gasvolume (J) 

𝑚𝑔 = massa van het gasvolume (kg) 

𝑐𝑣(𝑇𝑔) = soortelijke warmte van het gasvolume (J/kg K) 

𝑇𝑔 = temperatuur van het gasvolume (K) 

 

Voor het berekenen van de interne energie volgens het natuurlijk brandconcept is gebruik gemaakt 

van de output van CFAST,30 waarbij de variabelen massa en soortelijke warmte zijn berekend aan de 

hand van de volgende formules: 

𝑚𝑔 = 𝜌 ∗ 𝑉𝑔 
 

𝜌 =  (
353

𝑇𝑔
) 

 

𝑐𝑣 = 0,187 ∗ 𝑇𝑔 + 664.95 

𝑉 = volume van de rooklaag (m3) 

𝑇𝑔 = temperatuur van het gasvolume (K) 

                                                           
30 Zie Bijlage 4: Verantwoording, paragraaf 4C 
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Met behulp van bovenstaande formules en de overige invoerwaarden is de equivalente brandduur 

berekend.31 Dit is tevens de benodigde brandwerendheid voor een constructie waarvan de belasting 

bij brand lager ligt. De lagere belasting is het gevolg van het koelend effect van een sprinkler. Een 

constructie met de benodigde brandwerendheid in combinatie met de sprinkler is gelijk aan een 

constructie met een brandwerendheid van 60 minuten, waarmee wordt voldaan aan de eis van 60 

minuten die het Bouwbesluit stelt om branduitbreiding naar een ander brandcompartiment te 

voorkomen. 

 

Aan de hand van Om de nauwkeurigheid van de equivalente brandduur te vergroten is een 

gevoeligheidsanalyse uitgevoerd op de invoerwaarden vloeroppervlakte, ruimtehoogte en referentie 

temperatuur. De referentie temperatuur is de omgevingstemperatuur voordat er brand ontstaat. De 

overige invoerwaarden voor het berekenen van de equivalente brandduur zijn afkomstig uit de 

output van CFAST.  

 

 

  

                                                           
31 Zie Bijlage 3: Invoerwaarden, paragraaf 3D 
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Hoofdstuk 4 Resultaten  
Dit hoofdstuk geeft de resultaten weer die met de onderzoeksmethoden uit hoofdstuk 3 zijn 

verkregen. Deze resultaten dragen bij aan de beantwoording van de hoofdvraag: “Welk onderscheid 

in prestaties kan er gemaakt worden tussen een woningsprinkler en een waterleidingsprinkler in een 

kwalitatieve en kwantitatieve analyse?” De resultaten zijn per deelvraag gegroepeerd. 

 

Voordat de beschikbare vluchttijd berekend kon worden, is een simulatie in CFAST gemaakt. In deze 

simulatie is de geometrie van de brandruimte en de brandstofeigenschappen ingevoerd. Na het 

invoeren van de geometrie van de brandruimte en de brandstofeigenschappen, is de 

vermogensontwikkeling ingevoerd. Deze is beschreven in paragraaf 4.1. 

 

4.1 Resultaten methode 1 brandvermogen 
Het brandverloop is afhankelijk van het vermogen van de brandhaard. Het vermogen van een brand 

die wordt beïnvloed door een woningsprinkler of een waterleidingsprinkler is weergegeven in grafiek 

2.32 Deze grafiek is gerealiseerd aan de hand van de formules, die zijn beschreven in methode 1.33 

 

 
 

 

In grafiek 2 is te zien dat het vermogen voordat de sprinkler geactiveerd wordt exponentieel 

toeneemt. Dit is voor beide sprinklersystemen gelijk. Na de sprinkleractivering (op t = 4 minuten voor 

de woningsprinkler en op t = 2,2 minuten voor de waterleidingsprinkler) wordt het vermogen 

gereduceerd door de activering van de sprinkler. Daarbij gaat het in beide systemen om activering 

van slechts één sprinklerkop, waarbij ervan wordt uitgegaan dat in beide systemen de 

watervoorziening toereikend is. Daarnaast zal bij het in werking treden van meer dan één 

sprinklerkop de druk in de leidingen dalen, waardoor het debiet afneemt. Hierdoor neemt de 

vermogensreductie en daarmee de efficiëntie per sprinklerkop af. Met name bij de 

waterleidingsprinkler zal dit effect groot zijn aangezien er meer sprinklerkoppen per brandruimte 

aanwezig zijn. De efficiëntie afname is buiten beschouwing gelaten.  

                                                           
32 Zie Bijlage 6: Numerieke resultaten, paragraaf 6A 
33 Voor methode 1 zie Hoofdstuk 3, paragraaf 3.1 
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De formule voor het berekenen van het brandvermogen toont aan dat de vermogenscurven worden 

beïnvloed door de activeringstijd en de sproeidichtheid aangezien dit de twee variabelen zijn in de 

formule.  

 

Om te bepalen welk effect een verandering van de invoerwaarden op de activeringstijd heeft, is een 

gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Dit betreffen de volgende invoerwaarden:  

- Ceiling height (m): hoogte van een ruimte/verticale afstand tussen de brandhaard en 

sprinklerkop; 

- Room width (m): breedte van een ruimte; 

- Radial distance (m): horizontale afstand tussen de brandhaard en de sprinkler; 

- Ambient temperature (˚C): omgevingstemperatuur voordat er brand ontstaat; 

- Actuation temperature (˚C): aanspreektemperatuur; 

- Response Time Index (ms)0,5: de snelheid waarmee warmteoverdracht plaatsvindt tussen de 

rook en glasbulb of smeltverbinding;  

- Fire location factor: de plaats van de brand ten opzichte van de ruimte. 

 

Uit de gevoeligheidsanalyse blijkt dat de activeringstijd van een woningsprinkler het meest wordt 

beïnvloed door de horizontale afstand tussen de brandhaard en een sprinklerkop. Daarnaast hebben 

de volgende invoerwaarden eveneens een grote invloed hebben op de activeringstijd van de 

woningsprinkler: de verticale afstand tussen de brandhaard en de sprinklerkop en de breedte van de 

ruimte. De breedte van de ruimte heeft invloed op de activeringstijd als de waarde tussen 0 m en 5,7 

m ligt. Als de ruimte breder is dan 5,7 m zal dit geen invloed hebben op de activeringstijd.34 

 

De volgende drie invoerwaarden hebben in afnemende mate invloed op de activeringstijd van een 

waterleidingsprinkler: de horizontale afstand tussen de brandhaard en de sprinklerkop, 

omgevingstemperatuur en de verticale afstand tussen de brandhaard en de sprinklerkop.35   

 

 
Figuur 4: Visualisering van de meest invloedrijke invoerwaarden op de activeringstijd 

                                                           
34 Zie Bijlage 6: Numerieke resultaten, paragraaf 6B 
35 Zie Bijlage 6: Numerieke resultaten, paragraaf 6B 
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De sproeidichtheid is afhankelijk van de hoeveelheid water dat uit de sprinklerkop komt. Dit debiet is 

afhankelijk van de K-factor van de sprinklerkop, dikte van de leidingen en de druk in de leidingen. 

 

Hierna is de beschikbare vluchttijd bepaald, welke is beschreven in de volgende paragraaf. 

 

4.2 Resultaten methode 2 beschikbare vluchttijd  
De beschikbare vluchttijd is de tijd vanaf het ontstaan van brand totdat er een voor mensen 

onhoudbare situatie optreedt. Het tijdstip waarop de maximaal toelaatbare condities worden 

overschreden, is bepaald met methode 2 en weergegeven in grafiek 3.36, 37  

 

                                                           
36 Voor methode 2 zie Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 
37 Zie Bijlage 6: Numerieke resultaten, paragraaf 6C 
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Grafiek 3: Maximaal toelaatbare condities voor een situatie zonder sprinkler, met woningsprinkler en met 
waterleidingsprinkler 

 

Voor wat betreft de stralingsflux zijn de waarden van dit criterium lager in een situatie waar een 

waterleidingsprinkler is toegepast. Dit in tegenstelling tot de situatie met woningsprinkler waar de 

waarden voor stralingsflux voor activering van de woningsprinkler ten opzichte van een situatie 

zonder sprinkler niet wijzigen. Dit komt doordat de 2e grenswaarde al overschreden is voordat de 

woningsprinkler in werking treedt. 
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Voor wat betreft de criteria omgevingstemperatuur en rookvrije hoogte verslechteren de 

omstandigheden door activering van beide sprinklersystemen. De waarden voor zuurstof- en 

koolmonoxidegehalte daarentegen verbeteren door activering van de beide sprinklersystemen. 

 

 
Grafiek 4: Beschikbare vluchttijd in een situatie zonder sprinkler, met woningsprinkler en met waterleidingsprinkler 

 

De beschikbare vluchttijd kan bepaald worden aan de hand van grafiek 4, waarbij het criterium dat 

als eerste de 2e grenswaarde bereikt, de beschikbare vluchttijd bepaald. De beschikbare vluchttijd in 

een situatie zonder sprinkler en de situatie met woningsprinkler bedraagt 3,8 minuten, wanneer de 

2e grenswaarde voor stralingsflux wordt overschreden. Dit in tegenstelling tot een situatie met 

waterleidingsprinkler waar de beschikbare vluchttijd 2,2 minuten is, doordat de 2e grenswaarde voor 

de omgevingstemperatuur dan wordt overschreden.38 

 

Aan de hand van bovenstaande resultaten is een antwoord geformuleerd voor deelvraag 1. Voor de 

beantwoording van deelvraag 2 is het branduitbreidingsgebied bepaald. De resultaten zijn in 

paragraaf 4.3 opgenomen. 

 

4.3 Resultaten methode 3 branduitbreidingsgebied 
De oppervlakte die is berekend met methode 3 geeft het maximale uitbreidingsgebied van de 

brandhaard, waarbij uitgegaan wordt van een brandbeheersing door één succesvolle sprinkler.39 

Voor de situatie waar een woningsprinkler is toegepast, is het uitbreidingsgebied 2,5 m2. Voor de 

                                                           
38 Zie Bijlage 6: Numerieke resultaten, paragraaf 6C 
39 Voor methode 3 zie Hoofdstuk 3, paragraaf 3.3 
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waterleidingsprinkler bedraagt dit 0,8 m2.40 Dit uitbreidingsgebied is afhankelijk van de 

activeringstijd, tijdsconstante en referentie vermogensdichtheid, zoals de formule voor het 

branduitbreidingsgebied dat aangeeft.  

 

Aan de hand van bovenstaande resultaten is het antwoord op deelvraag 2 verkregen. De resultaten 

voor de beantwoording van deelvraag 3 zijn opgenomen in de volgende paragraaf. 

 

4.4 Resultaten methode 4 reductie brandwerendheid 
Voor de bepaling van de benodigde brandwerendheid in een situatie waar woningsprinkler of 

waterleidingsprinkler is toegepast, is methode 4 gehanteerd.41 Met behulp van deze methode is de 

equivalente brandduur bepaald in een situatie waar woningsprinkler of waterleidingsprinkler is 

toegepast. De resultaten zijn weergegeven in grafieken 3 (woningsprinkler) en 4 

(waterleidingsprinkler). 
 

 
Grafiek 3: Equivalente brandduur in een situatie met woningsprinkler 

Grafiek 3 geeft de equivalente brandduur in een situatie waar een woningsprinkler is toegepast. In 

deze situatie bedraagt de equivalente brandduur 8 minuten wat tevens de benodigde 

brandwerendheid is.42  

 

                                                           
40 Zie Bijlage 6: Numerieke resultaten, paragraaf 6D 
41 Voor methode 4 zie Hoofdstuk 3, paragraaf 3.4 
42 Zie Bijlage 6: Numerieke resultaten, paragraaf 6E 
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Grafiek 4: Equivalente brandduur in een situatie met waterleidingsprinkler 

Grafiek 4 geeft de equivalente brandduur in een situatie waar een waterleidingsprinkler is toegepast. 

In deze situatie bedraagt de equivalente brandduur 3 minuten wat tevens de benodigde 

brandwerendheid is. 43  

 

Met behulp van een gevoeligheidsanalyse is aangetoond dat een afwijking van 1 of 2 minuten op de 

equivalente brandduur kan worden verkregen als de referentie temperatuur met ± 20 °C varieert. 

Variaties in de invoerwaarden ruimtehoogte en vloeroppervlakte hebben geen invloed op de 

equivalente brandduur. Dit in tegenstelling tot de rooklaagtemperatuur, omgevingstemperatuur en 

rookvrije hoogte welke uit CFAST zijn verkregen.44 

 

Deze resultaten geven antwoord op de laatste deelvraag van dit onderzoek.  

                                                           
43 Zie Bijlage 6: Numerieke resultaten, paragraaf 6E 
44 Zie Bijlage 6: Numerieke resultaten, paragraaf 6F 
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Hoofdstuk 5 Discussie 
In dit hoofdstuk is een paragraaf opgenomen voor onderwerpen uit dit onderzoek waarover discussie 

kan ontstaan. Onderstaande thema’s kunnen leiden tot andere resultaten dan in dit onderzoek is 

weergegeven. Daarnaast is de betrouwbaarheid en validiteit van dit onderzoek beschouwd. 

  

5.1 Variabelen in dit onderzoek 
Sproeidichtheid 

De formule die de vermogensafname beschrijft, bevat de sproeidichtheid gemeten op het sproeivlak 

van één sprinklerkop. In de praktijk zullen meerdere sprinklerkoppen aangesproken worden als de 

afstand van de sprinklers tot de brandhaard gelijk is, zoals in de casus van dit onderzoek aan de orde 

is. Doordat meerdere sprinklerkoppen in werking treden, is er een overlapping in het sproeivlak van 

de sprinklerkoppen. De sprinklerkoppen worden immers zo gepositioneerd dat er een volledig 

dekkend patroon is. Door de cirkelvorm van het sproeivlak kan dit niet anders dan dat er overlap is, 

waardoor de sproeidichtheid verdubbelt in het gebied dat een overlap van sproeioppervlakken heeft. 

Als de brandhaard is gepositioneerd in de overlap dan zal dit in veel gevallen leiden tot een 

positievere uitkomst dan dit onderzoek weergeeft. In het gebied waar de sproeivlakken van de 

sprinklerkoppen elkaar overlappen, is een dubbele hoeveelheid water aanwezig. Hierdoor zal het 

vermogen van de brandhaard in dat gebied naar verwachting sneller afnemen, waardoor de 

overleefbaarheid in de ruimte positief zal worden beïnvloed. Dit effect is in dit onderzoek buiten 

beschouwing gelaten. 

 

Daarnaast is voor het berekenen van de sproeidichtheid gebruik gemaakt van het debiet bij minimale 

werkdruk. De prestaties van de sprinklers beschrijven dan ook een worst-case scenario. Een 

verhoging van de druk levert een hoger debiet. Een verhoging van de druk bij een woningsprinkler 

kan gerealiseerd worden middels een pompinstallatie. Voor wat betreft de waterleidingsprinkler kan 

bij het hanteren van een verhoogde minimale werkdruk, vanwege veiligheidsoverwegingen, een 

groter debiet verkregen worden. Een groter debiet leidt tot een grotere sproeidichtheid, waardoor 

het vermogen van de brandhaard sneller zal afnemen. 

 

Meerdere sprinklerkoppen 

De andere aangesproken sprinklerkoppen, waarvan de brandhaard niet in het sproeioppervlak ligt, 

zullen invloed hebben op de omgevingscondities. Immers zal de rooklaag worden gekoeld door het 

water afkomstig uit de andere sprinklerkoppen. Hierdoor kan bijvoorbeeld de temperatuur in de 

ruimte afnemen, waardoor de condities voor het vluchten veranderen. 

 

Overigens zal het activeren van meerdere sprinklerkoppen de prestatie van de eerdere aangesproken 

sprinklerkoppen in negatieve zin beïnvloeden, met name is bij de waterleidingsprinkler dit effect het 

grootst. Dit effect is in het onderzoek buiten beschouwing gelaten. 

 

Type woningsprinkler 

Een type woningsprinkler met en lagere RTI-waarde of aanspreektemperatuur zal leiden tot een 

snellere activeringstijd, aangezien deze sprinkler eerder zal reageren op de veranderingen in de 

omgeving. Bij een vroege reactie is de brand minder ver ontwikkeld en dit heeft positief effect op het 

brandvermogen, aangezien de oppervlakte van de brandhaard kleiner is en blijft. Een sprinklerkop 

met een lagere RTI of aanspreektemperatuur leidt tot een minder hevige brandontwikkeling. 
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Activeringstijd  

Uit de gevoeligheidsanalyse voor de activeringstijd blijkt dat de horizontale afstand, de verticale 

afstand, de breedte van de ruimte en de omgevingstemperatuur de meeste invloed hebben op de 

activeringstijd. Dit betekent dat als de afmetingen van de ruimte afwijken van de casus, de 

activeringstijd verandert. Hierdoor zal het vermogen langer doorgroeien, waardoor mogelijk de 

grenswaarden voor het vluchten al bereikt kunnen worden voor de sprinkler geactiveerd wordt. 

Daarnaast zal er meer vermogen vrijkomen waardoor een grotere brandwerendheid noodzakelijk is.  

 

Voor wat betreft de omgevingstemperatuur is deze temperatuur in de winter lager dan in de zomer. 

Om in dit geval de sprinkler te activeren is meer vermogen nodig om de aanspreektemperatuur te 

bereiken. De latere activeringstijd die in dit geval zal optreden leidt tot dezelfde gevolgen als het 

vergroten van de afmetingen van de ruimte. 

 

Maximaal toelaatbare condities 

Het vermogen, dat vrijkomt bij verbranding van brandstoffen, heeft de meeste invloed op de 

rooklaagtemperatuur. Doordat de stralingsflux en omgevingstemperatuur afhankelijk zijn van de 

rooklaagtemperatuur zullen deze criteria eveneens worden beïnvloed door het vermogen. Bij 

verhoging van het vermogen zal de temperatuur sneller toenemen, waardoor de grenswaarden voor 

stralingsflux en omgevingstemperatuur eerder overschreden zullen worden.  

 

De rookvrije hoogte wordt beïnvloed door de tijdsconstante en het opslagvolume voor rook. Immers 

zal bij het toenemen van de tijdconstante het vermogen sneller ontwikkelen, dat duidt op een 

snellere verbranding. Dit is afhankelijk van het soort brandstof. Een snellere verbranding leidt 

uiteindelijk tot een snellere rookproductie. Hierdoor wordt de rooklaag dikker, waardoor de 

grenswaarde eerder overschreden wordt. Een groter opslagvolume zorgt ervoor dat er meer rook 

opgeslagen kan worden. Hierdoor wordt de grenswaarde voor rookvrije hoogte minder snel 

overschreden. Het opslagvolume is afhankelijk van de geometrie van en ruimte. 

 

Het gehalte koolstofmonoxide en zuurstof wordt bepaald door de moleculaire formule van de 

brandstof. Immers bepaalt de verhouding zuurstof en koolstof/waterstof/etc. hoeveel zuurstof of 

koolstofmonoxide er vrijkomt.  

 

Branduitbreidingsgebied 

Aangezien het branduitbreidingsgebied afhankelijk is van de tijdsconstante en vermogensdichtheid, 

waarvan in dit onderzoek is uitgegaan van genormeerde waarden voor de woonfunctie is het 

mogelijk dat de uitkomst afwijkt van de werkelijkheid. Immers zal een snel ontwikkelende brand zich 

ook snel in oppervlakte uitbreiden, waardoor de sprinkler ook sneller geactiveerd zal worden. 

Daarnaast is de vermogensdichtheid een gemiddelde waarde, uniform verdeeld over de totale 

vloeroppervlakte van de woning. In werkelijkheid is dit niet het geval en zal de branduitbreiding ook 

niet kwadratisch zijn doordat deze niet gelijkmatig kan uitbreiden in alle richtingen. 

 

5.2 Betrouwbaarheid en validiteit van methoden  
Betrouwbaarheid 

Om de betrouwbaarheid binnen dit onderzoek te waarborgen is gebruik gemaakt van rekenkundige 

methodes. In deze methodes zijn verschillende formules opgenomen die eveneens zijn gebruikt in 

richtlijnen van TNO, normen die zijn opgesteld door het NNI (Nederlandse Normalisatie Instituut) en 

door NIST zijn toegepast in het simulatieprogramma CFAST. TNO en NIST zijn onafhankelijk partijen 



Pagina 34 van 66 

 
 

die onderzoek doen naar maatschappelijke of natuurwetenschappelijke onderwerpen. Daarentegen 

ondersteunt het NNI het normalisatieproces in Nederland. Aangezien de formules in dit onderzoek 

gebruikt worden door gerenommeerde partijen, kunnen de gehanteerde formules als betrouwbaar 

geacht worden. Voor de nauwkeurigheid van de dataverwerking in dit onderzoek zijn de gegevens in 

de bijlage opgenomen. Dit bevordert tevens de reproduceerbaarheid van dit onderzoek.  

 

 

Validiteit 

De validiteit is onder te verdelen in interne en externe validiteit. Bij interne validiteit wordt gekeken 

of daadwerkelijk is gemeten wat is beoogd en men wilde meten. Om de interne validiteit te 

waarborgen is gebruik gemaakt van het gevalideerde programma CFAST en spreadsheet DETACT. 

Daarnaast is de gehanteerde methode voor het bepalen van de benodigde brandwerendheid 

overeenkomstig de bepalingsmethode van NEN 6069. 

 

Met behulp van gevoeligheidsanalyses is bepaald welke invoerwaarden invloed hebben op de 

uitkomst van dit onderzoek. Hierdoor is bekend welke factoren invloed hebben op enerzijds de 

activeringstijd en anderzijds de afname van het brandvermogen en daarmee op de beschikbare 

vluchttijd, branduitbreidingsgebied en benodigde brandwerendheid. 

 

Een kwantitatieve gevoeligheidsanalyse op elke onzekere invoerwaarden afzonderlijk is niet 

uitgevoerd. Onzekerheden in randcondities en sprinklersystemen zijn buiten beschouwing gelaten. 

Dat houdt in dat alleen ontwerpwaarden voor de randcondities (die overigens genormeerd zijn) en 

testresultaten van de sprinklerkoppen gehanteerd zijn. 

 

De beschikbare vluchttijd is bepaald aan de hand van de maximaal toelaatbare condities in de 

brandruimte. Deze grenswaarden zijn gedefinieerd aan de hand van eerdere onderzoeken en 

publicaties. Uitgangspunt daarbij is het schadeniveau voor de gezondheid (letsel). 

 

De externe validiteit betreft de mate van generaliseerbaarheid van het onderzoek. Dit kan worden 

gerealiseerd door verschillende casussen te onderzoeken. Dit onderzoek is één casus onderzocht, 

waardoor de uitkomsten van dit onderzoek lastig generaliseerbaar zijn. Er is in dit onderzoek gekozen 

voor één casus aangezien het een vergelijkend onderzoek betreft van twee sprinklersystemen. Het 

verschil in prestaties van beide systemen laat zich het beste meten als deze in vergelijkbare situatie 

wordt getest. 
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Hoofdstuk 6 Conclusie en aanbevelingen 
In dit hoofdstuk is de conclusie van dit onderzoek weergegeven. Daarna volgen aanbevelingen ter 

verbetering van dit onderzoek of voor vervolgonderzoek. 

 

6.1 Conclusie 
“Welk onderscheid in prestaties kan er gemaakt worden tussen een woningsprinkler en een 

waterleidingsprinkler met behulp van een kwalitatieve en kwantitatieve analyse?” 

 

De prestaties van de woningsprinkler en waterleidingsprinkler zijn onder te delen in vluchtveiligheid 

en schadebeperking door middel van het beperken van branduitbreiding en de instandhouding van 

draag- en scheidingsconstructies. 

 

Voor wat betreft de vluchtveiligheid is te zien dat de beschikbare vluchttijd vanuit de brandruimte 

niet toeneemt. Dit wordt veroorzaakt door de snelle stijging van luchtvochtigheid op het moment dat 

de sprinkler geactiveerd wordt. Een snelle activering, zoals bij de waterleidingsprinkler, heeft dus een 

negatief effect op de beschikbare vluchttijd in de brandruimte. Dit in tegenstelling tot dat wat is 

beoogd met het life-safety concept. Daarentegen hebben beide sprinklersystemen een positieve 

invloed op de beschikbare vluchttijd in andere ruimten dan de brandruimte, doordat het 

brandvermogen afneemt. Dit zorgt ervoor dat de thermische belasting op de binnenwanden van een 

woning verminderen. Hierdoor bieden deze wanden gedurende langere tijd enige bescherming.  

 

Door de inwerkingtreding van sprinklers worden het branduitbreidingsgebied en brandvermogen 

beperkt. Door de vermindering van het brandvermogen is de thermische belasting op de 

binnenwanden van een woning en op de brandwerende draag- en scheidingsconstructies lager. Een 

lagere belasting op de binnenwanden van een woning zorgt ervoor dat de vluchtveiligheid voor het 

vluchten vanuit andere ruimten dan de brandruimte wordt vergroot.  

 

Daarnaast maakt een lagere thermische belasting op de draag- en scheidingsconstructie het mogelijk 

een reductie van de brandwerendheid daarop te onderbouwen. Hierbij geldt dat de 

waterleidingsprinkler hierop een groter effect heeft dan de woningsprinkler, aangezien het 

brandvermogen in een situatie met waterleidingsprinkler lager is dan in een situatie met 

woningsprinkler.  

 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de woningsprinkler geen effect heeft op de 

beschikbare vluchttijd vanuit de brandruimte. Daarentegen heeft de waterleidingsprinkler een 

negatief effect op de vluchtveiligheid vanuit de brandruimte. Beide systemen hebben een positief 

effect op vluchtveiligheid vanuit andere ruimte dan de brandruimte. Tevens ontstaat de mogelijkheid 

een reductie op de brandwerendheid van draag- en scheidingsconstructies te onderbouwen. Deze 

conclusie geldt voor de beschouwde casus van een nieuw te bouwen grondgebonden woonfunctie. 

In deze conclusie is de betrouwbaarheid van de sprinkler niet meegewogen. 

 

6.2 Aanbevelingen 
In de eerste plaats dient de betrouwbaarheid van dit onderzoek in een probabilistische benadering 

(kwantitatieve gevoeligheidsanalyse) onderzocht te worden, waarbij onzekerheden in de 

randvoorwaarden en de sprinklersystemen meegenomen moeten worden. Aan de hand van deze 

gevoeligheidsanalyse kan de conclusie van het onderzoek verbeterd worden. Vervolgens kunnen 
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andere casussen worden onderzocht, waarin de geometrie en/of het sprinkler type kan worden 

aangepast.  

 

Daarnaast beschrijft dit onderzoek een theoretische vergelijking dat in de praktijk getest dient te 

worden alvorens een uitspraak te kunnen doen over de daadwerkelijke efficiëntie van de 

woningsprinkler en waterleidingsprinkler. Het belangrijkste van dit praktijkonderzoek is het meten 

van het verschil in prestaties. Hierdoor moeten de brandcondities in de scenario’s identiek zijn om de 

prestaties te kunnen meten. Voor wat betreft de vluchttijd zal voornamelijk gekeken moeten worden 

naar de combinatie van temperatuur en luchtvochtigheid in de ruimte aangezien de theoretische 

vergelijking aantoont dat deze condities belangrijk zijn voor gezondheidsschade (letsel). Voor het 

bepalen van de benodigde brandwerendheid is het nodig de temperaturen van de hete en koude 

zone en de rookvrije hoogte te meten. Bij het meten van temperatuur moet gelet worden op de 

bescherming van de apparatuur, zodat het koelend effect van het water uit de sprinklerkop de 

waarden niet beïnvloedt. 

 

Als de efficiënte van beide sprinklersystemen bekend is, kan een kosten-baten analyse uitgevoerd 

worden. Hierbij worden de kosten voor een sprinklersysteem vergeleken met de prestaties van het 

systeem, waarbij de extra kosten ten opzichte van de eventuele betere prestatie voor een 

woningsprinkler of waterleidingsprinkler worden geanalyseerd. Dit maakt de keuze voor een 

woningsprinkler of een waterleidingsprinkler objectiever.  

 

 

 

 

  



Pagina 37 van 66 

 
 

Literatuurlijst 
In dit hoofdstuk zijn de verwijzingen naar de desbetreffende literatuur uitgeschreven. Een aantal 

verwijzingen staan niet in het rapport, maar zijn ter controle en bevestiging gebruikt. Deze 

verwijzingen zijn opgenomen in de paragraaf “overige literatuur”. 

 

Verwijzingen 
 

(1) Brandweeracademie van het Instituut Fysieke Veiligheid. (2015). Jaaroverzicht fatale 

woningbranden 2013.  

(2) Brandweeracademie van het Instituut Fysieke Veiligheid. (2015). Jaaroverzicht fatale 

woningbranden 2014.  

(3) Brandweeracademie van het Instituut Fysieke Veiligheid. (2015). Jaaroverzicht fatale 

woningbranden 2015.  

(4) Underwriters Laboratories. (2012). Modern residential fires.  

(5) Adviesburo Nieman B.V. (2007). Fysisch brandmodel. Zwolle. 
(6) Herpen, R.A.P. van (2011). Het natuurlijk brandconcept in fire safety engineering. Inside information, 

32-34. 

(7) Ministerie VROM. (2005). PGS 1, Deel 1A: Effecten van brand op personen. Den Haag. 

(8) NFPA. (2011). NFPA 502, Standard for road tunnels, bridges and other limited access highways. 

Quincy. 

(9) SFPE. (2002). Engineering guide to human behaviour in fire . 

(10) Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. (2012, mei). Bibliotheek KNMI. Opgeroepen op juni 

2, 2016, van Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut: 

http://bibliotheek.knmi.nl/weerbrochures/FS_Temperatuur.pdf  

(11) Arbo Support bv. (2011, April 28). Toolbox: Gasmeten. Opgehaald van Arbo Support, Industrial 

Safety: http://www.arbosupport.nl/NL/toolboxen/251/gasmeten    

(12) IFV. (sd). Opgeroepen op mei 2, 2016, van IFV: 

http://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/brochure-waterleidingsprinklers-neutraal.pdf  
(13) NIST. (2009). CFAST sprinkler Consolidated Model of Fire Growth and Smoke Transport (Version 6), 

Technical Reference Guide.  

(14) Normcommissie 353084 "Brandveiligheidsaspecten bouwproducten en bouwdelen" . (2011). NEN 

6069. NEN. 

(15) Herpen, R.A.P. van (sd). Thermische belasting van een natuurlijk brandconcept.  

(16) Herpen, R.A.P. van, & Vossestein, M. (2016). Gevoeligheidsanalyse Reverse Fire Engineering. 

Enschede. 
(17) Evans, D., & Stroup, D. (1985). Methods to Calculate the Response Time of Heat and Smoke 

Detectors Installed Below Unobstructed Ceilings. In G. Rein, Fire Technology (pp. 54-65). Springer. 

(18)     Normcomissie 351 007 "Brandveiligheid van Bouwwerken". (2011). NEN 6055. NEN. 

(19) Bouwen met Staal. (2016). Brandwerendheid met betrekking tot de scheidende functie. Opgeroepen 

op mei 30, 2016, van Bouwen met Staal: 

http://www.brandveiligmetstaal.nl/pag/369/brandwerendheid_met_betrekking_tot_de_scheidend

e_functie.html  

(20) NIST. (2015, Februari 25). NIST. Opgeroepen op Mei 20, 2016, van About NIST: 

http://www.nist.gov/public_affairs/nandyou.cfm  

(21) Tromp, A., & Mierlo, R. van (2014). Fire Safety Engineering, handboek voor de bouw. Delft: Eburon. 

(22) Lambert, K., & Baaij, S. (2011). Brandverloop. Den Haag: Sdu Uitgevers. 

(23) Drysdale, D. (1985). An Introduction to Fire Dynamics. Chichester: Wiley. 

(24) Evans, D. (1993). Sprinkler Fire Suppression Algorithm for HAZARD. Gaithersburg: NIST. 

(25) Oerle, N., Janse, E., & Van de Leur, P. (1996). Richtlijn Vultijdmodel Grote Brandcompartimenten. 

Rijswijk: TNO Bouw, Centrum voor Brandveiligheid. 

http://bibliotheek.knmi.nl/weerbrochures/FS_Temperatuur.pdf
http://www.arbosupport.nl/NL/toolboxen/251/gasmeten
http://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/brochure-waterleidingsprinklers-neutraal.pdf
http://www.brandveiligmetstaal.nl/pag/369/brandwerendheid_met_betrekking_tot_de_scheidende_functie.html
http://www.brandveiligmetstaal.nl/pag/369/brandwerendheid_met_betrekking_tot_de_scheidende_functie.html
http://www.nist.gov/public_affairs/nandyou.cfm


Pagina 38 van 66 

 
 

 

Overige literatuur 
Artikelen  
John, L. v. (2015). Sprinklers versus woningsprinkler. Brandveilig.com, 15. 

 

Rapporten 
Brandweeracademie. (2015). Invlod van vergrijzing op brandveiligheid. Arnhem: Instituut Fysieke Veiligheid. 

Hagen, R. (2011). Businesscase Woningsprinkler in Almere. Arnhem: IFV. 

 

Websites  
BAM. (2016). Waterleidingsprinkler. Opgehaald van BAM: http://www.waterleidingsprinkler.nl/  

VSI. (2016). Over sprinklers. Opgehaald van VSI verenigde sprinkler installateurs: 

http://www.sprinkler.nl/informatie  

VWI. (2016). Woningsprinklerinstallaties. Opgehaald van VWI verenigde woningsprinkler installateurs: 

http://www.brandveiligwonen.org/woningsprinklers  

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

  

http://www.waterleidingsprinkler.nl/
http://www.sprinkler.nl/informatie
http://www.brandveiligwonen.org/woningsprinklers


Pagina 39 van 66 

 
 

Bijlagen 

BIJLAGE 1: DATASHEETS ................................................................................................................................. 40 

1A: Datasheet woningsprinkler .................................................................................................................... 40 
1B: Datasheet waterleidingsprinkler ............................................................................................................ 44 

BIJLAGE 2: BEREKENINGEN ............................................................................................................................. 46 

2A: Berekening debiet .................................................................................................................................. 46 
2B: Berekening sproeidichtheid  ................................................................................................................... 46 
2C: Berekening rooklaagtemperatuur bij 2,5kW/m2 straling ....................................................................... 47 
2D: Berekening straal van het sproeivlak ..................................................................................................... 47 

BIJLAGE 3: INVOERWAARDEN ........................................................................................................................ 49 

3A: Invoerwaarden CFAST algemeen............................................................................................................ 49 
3B: Invoerwaarden CFAST vuurlast .............................................................................................................. 51 

3C: Invoerwaarden DETACT ........................................................................................................................ 532 
3D: Invoerwaarden equivalente brandduur ................................................................................................. 53 

BIJLAGE 4: VERANTWOORDING ...................................................................................................................... 54 

4A: Verantwoording grenswaarden rookvrije hoogte .................................................................................. 54 
4B: Verantwoording invoerwaarden CFAST ................................................................................................. 54 
4C: Verantwoording output CFAST ............................................................................................................... 54 
4D: Verantwoording invoerwaarden vuurlast .............................................................................................. 55 
4E: Verantwoording locatie brandhaard ...................................................................................................... 55 
4F: Verantwoording minimale werkdruk waterleidingsprinkler ................................................................... 55 

BIJLAGE 5: GESTRATIFICEERDE EN GEMENGDE SITUATIE ................................................................................ 56 

5A: Gestratificeerde situatie ......................................................................................................................... 56 
5B: Gemengde situatie ................................................................................................................................. 56 

BIJLAGE 6: NUMERIEKE RESULTATEN ............................................................................................................. 57 

6A: Resultaten brandvermogen .................................................................................................................... 57 
6B: Resultaten gevoeligheidsanalyse DETACT .............................................................................................. 58 
6C: Resultaten beschikbare vluchttijd........................................................................................................... 60 
6D: Resultaten branduitbreidingsgebied ...................................................................................................... 61 
6E: Resultaten equivalente brandduur ......................................................................................................... 63 
6F: Resultaten gevoeligheidsanalyse equivalente brandduur ...................................................................... 65 

BIJLAGE 7: DEKKINGSPATRONEN .................................................................................................................... 66 

  



Pagina 40 van 66 

 
 

Bijlage 1: Datasheets  
In deze bijlage zijn de datasheets van de sprinklers, waarop dit onderzoek betrekking heeft, 

opgenomen. 

1A: Datasheet woningsprinkler 
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1B: Datasheet waterleidingsprinkler  
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Bijlage 2: Berekeningen 
In deze bijlage zijn de berekeningen opgenomen die gebruikt zijn om de juiste invoerwaarden te 

verkrijgen.  

 

2A: Berekening debiet 45 

Het debiet van een sprinklerkop kan berekend worden met de volgende formule: 
 

𝑄 = 𝑘 ∗ √𝑃 

 

𝑄  = debiet (L/min) 

𝑘 = K-factor van sprinkler  

𝑃 = druk (bar) 

 

Debiet woningsprinkler 

𝑄  = debiet (L/min) 

𝑘 = 70,6 46 

𝑃 = 0,5 bar 47 

 

𝑄 = 70,6 ∗ √0,5 
𝑄 = 49,9 𝐿/𝑚𝑖𝑛 
 

Debiet waterleidingsprinkler 

𝑄  = debiet (L/min) 

𝑘 = 22 48 

𝑃 = 0,5 bar 49 

 

𝑄 = 22 ∗ √0,5 
𝑄 = 15,6 𝐿/𝑚𝑖𝑛 

 
 

2B: Berekening sproeidichtheid 50 

De sproeidichtheid kan berekend worden met de volgende formule: 

 

𝑆 =
(

𝑄

𝐴
)

60
  

 

𝑆 = sproeidichtheid (mm/sec) 

𝑄 = debiet (L/min) 

𝐴𝑔 = gemiddeld sproeioppervlak (m2) 

 

Sproeidichtheid woningsprinkler 

𝑆 = sproeidichtheid per m2 (mm/sec)  

                                                           
45 NEN-EN 12845, paragraaf 14.3 
46 Zie Bijlage 1: Datasheets, paragraaf 1A 
47 NEN 2077:2014 
48 Zie Bijlage 1: Datasheets, paragraaf 1B 
49 Zie Bijlage 4: Verantwoording, paragraaf 4F 
50 NEN-EN 12845, paragraaf 13.4 
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𝑄 = 49,9 L/min  

𝐴𝑔 = 32 m2/ 2 sprinklers = 16 m2 per sprinkler 

𝑆 =
(

49,9

16
)

60
  

 

𝑆 = 0,052 𝑚𝑚/𝑠𝑒𝑐 

 

Sproeidichtheid waterleidingsprinkler  

𝑆 = sproeidichtheid per m2 (mm/sec) 

𝑄 = 15,6,9 L/min  

𝐴𝑔 = 32 m2/ 8 sprinklers = 4 m2 per sprinkler 

 

𝑆 =
(

15,6

4
)

60
  

 

𝑆 = 0,065 𝑚𝑚/𝑠𝑒𝑐 

 
2C: Berekening rooklaagtemperatuur bij 2,5kW/m2 straling 
De tweede grenswaarde voor het criterium stralingsflux kan bepaald worden aan de hand van de 

rooklaagtemperatuur. De temperatuur bij een stralingsflux van 2,5kW/m2 kan berekend worden met 

de volgende formule: 

 
q = εσ(TUL

4 − TLL
4 ) 

 
q = Stralingsflux (W/m2) 
ε = emissiviteitscoëfficiënt  
σ = constante van Stefan Boltzmann (W/m2 K) 
𝑇𝑈𝐿 = rooklaagtemperatuur (K) 
𝑇𝐿𝐿 = omgevingstemperatuur (K) 
 
q = 2500 W/m2 

ε = 1 (zwarte straler)  
σ = 5,67 * 10-8 W/m2 K 
𝑇𝐿𝐿 = 293 K  

 

𝑇𝑈𝐿 =  √(
𝑞

ε
) + 𝑇𝐿𝐿

44
 

𝑇𝑈𝐿 =  √(
2500

5,67 ∗ 10−8
) + 2934

4

 

𝑇𝑈𝐿 = 205 °𝐶 
 
2D: Berekening straal van het sproeivlak 
Voor het berekenen van de straal van het sproeivlak van een sprinkler is gebruik gemaakt van de 
volgende formule:  
 
 
𝐴 = 𝜋𝑟2 
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𝐴  = sproeioppervlakte (m2) 
𝑟 = max. bereik (m) 
 
Woningsprinkler 
𝐴  = 24,01 m2 51 
 

𝑟 = √𝐴/𝜋2  

𝑟 = √24,01/𝜋2  

𝑟 = 2,8 𝑚 
 
Waterleidingsprinkler 
𝐴  = 6,23 m2 52 
 

𝑟 = √𝐴/𝜋2  

𝑟 = √6,23/𝜋2  

𝑟 = 1,4 𝑚 
 

  

                                                           
51 Zie Bijlage 1: Datasheets, paragraaf 1A 
52 Zie Bijlage 1: Datasheets, paragraaf 1B 
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Bijlage 3: Invoerwaarden  
Deze bijlage bevat de invoerwaarden van de simulaties die voor de analyse van dit onderzoek zijn 

gebruikt. De algemene invoerwaarden bevatten de gegevens die voor zowel de woningsprinkler als 

voor de waterleidingsprinkler zijn gebruikt. De keuze voor de geometrie en materiaal zijn gemotiveerd 

in bijlage 4 paragraaf 4B. De invoerwaarden van de vuurlast beschrijft het vermogen van de 

brandhaard voor de woning- en waterleidingsprinkler. Deze zijn afzonderlijk van elkaar weergegeven. 

3A: Invoerwaarden CFAST algemeen 

 
CFAST Version 6.1.1 built 2008/10/28 

 

OVERVIEW 

Compartments    Doors, ...    Ceil. Vents, ...     

           1                       1               0          0 

 

Simulation     Output     History     Smokeview  Spreadsheet 

 Time              Interval     Interval   Interval          Interval     

(s)                    (s)              (s)               (s)                    (s)          

----------------------------------------------------------------------------- 

400                  50               1                 1                      1 

Ceiling jet is on for all              

 

AMBIENT CONDITIONS 

Interior              Interior         Exterior             Exterior         Station         Wind            Wind             Wind            

Temperature    Pressure       Temperature    Pressure       Elevation      Speed          Ref. Height    Power 

(C)                       (Pa)               (C)                      (Pa)                 (m)                (m/s)           (m) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

20.                      101300.        20.                     101300.           0.00               0.0              10.0               0.16 

 

 

COMPARTMENTS 

Compartment  Name           Width     Depth     Height    Area      Volume    Ceiling   Floor      

                                                                                                                                  Height    Height     

                                                  (m)          (m)          (m)        (m^2)     (m^3)        (m)         (m) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Compartment 1                   4.00       8.00        2.60         32.00      83.20       2.60       0.00 

 

 

VENT CONNECTIONS 

Horizontal Natural Flow Connections (Doors, Windows, ...) 

 

From                    To                         Vent      Width     Sill          Soffit      Abs.      Abs.      Area 

Compartment    Compartment    Number                Height    Height    Sill       Soffit 

                                                                            (m)       (m)         (m)          (m)       (m)       (m^2) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Compartment 1   Outside                   1         0.24      0.00        2.60        0.00      2.60      0.62 

 

 

There are no vertical natural flow connections 

There are no mechanical flow connections                       
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THERMAL PROPERTIES 

Compartment       Ceiling            Wall                Floor 

-------------------------------------------------------------------------- 

Compartment 1   CONCRETE     CONCRETE    CONCRETE   

 

Thermal data base used: thermal              

Name             Conductivity  Specific heat  Density        Thickness    Emissivity                HCL B's (1->5) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 

CONCRETE     1.75                1.000E+03      2.200E+03   0.150           0.940        0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

URETHANE    2.600E-02      1.045E+03      70.0              1.300E-02   0.900        0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
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3B: Invoerwaarden CFAST vuurlast 

Woningsprinkler 53 
 
TARGETS 

Target Compartment        Position (x, y, z)           Direction (x, y, z)      Material 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

    1    Compartment 1        0.00     4.00     0.00     0.00     0.00     1.00   URETHANE 

    2    Compartment 1        2.00     4.00     0.00     0.00     0.00     1.00   CONCRETE 

 
FIRES 

Compartment    Fire Type       Position (x,y,z)          Relative      Lower O2    Pyrolysis 

                                                                                         Humidity    Limit            Temperature 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Compartment 1  Constrained     0.00   4.00   0.00   50.0            15.00           373. 

 
  Time      Fmass     Hcomb     Fqdot     Fhigh     C/CO2     CO/CO2    H/C       O/C       HCN       HCL         CT        TS 
  (s)          (kg/s)      (J/kg)          (W)       (m)        (kg/kg)    (kg/kg)    (kg/kg)   (kg/kg)  (kg/kg) (kg/kg) (kg/kg) (kg/kg) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- 
     0.       0.0            2.53E+07    0.0            0.0       4.34E-02  1.66E-02  9.46E-02  0.44       0.0       0.0       0.0       0.0 
    20.      1.74E-04  2.53E+07  4.40E+03   0.0      4.34E-02  1.66E-02  9.46E-02  0.44       0.0       0.0       0.0       0.0 
    40.      7.04E-04  2.53E+07  1.78E+04   0.0      4.34E-02  1.66E-02  9.46E-02  0.44       0.0       0.0       0.0       0.0 
    60.      1.58E-03  2.53E+07  4.00E+04   0.0      4.34E-02  1.66E-02  9.46E-02  0.44       0.0       0.0       0.0       0.0 
    80.      2.81E-03  2.53E+07  7.11E+04   0.0      4.34E-02  1.66E-02  9.46E-02  0.44       0.0       0.0       0.0       0.0 
   100.     4.39E-03  2.53E+07  1.11E+05   0.0      4.34E-02  1.66E-02  9.46E-02  0.44       0.0       0.0       0.0       0.0 
   120.     6.32E-03  2.53E+07  1.60E+05   0.0      4.34E-02  1.66E-02  9.46E-02  0.44       0.0       0.0       0.0       0.0 
   140.     8.61E-03  2.53E+07  2.18E+05   0.0      4.34E-02  1.66E-02  9.46E-02  0.44       0.0       0.0       0.0       0.0 
   160.     1.12E-02  2.53E+07  2.84E+05   0.0      4.34E-02  1.66E-02  9.46E-02  0.44       0.0       0.0       0.0       0.0 
   180.     1.42E-02  2.53E+07  3.60E+05   0.0      4.34E-02  1.66E-02  9.46E-02  0.44       0.0       0.0       0.0       0.0 
   200.     1.76E-02  2.53E+07  4.44E+05   0.0      4.34E-02  1.66E-02  9.46E-02  0.44       0.0       0.0       0.0       0.0 
   207.     1.88E-02  2.53E+07  4.76E+05   0.0      4.34E-02  1.66E-02  9.46E-02  0.44       0.0       0.0       0.0       0.0 
   220.     1.86E-02  2.53E+07  4.71E+05   0.0      4.34E-02  1.66E-02  9.46E-02  0.44       0.0       0.0       0.0       0.0 
   240.     1.84E-02  2.53E+07  4.64E+05   0.0      4.34E-02  1.66E-02  9.46E-02  0.44       0.0       0.0       0.0       0.0 
   260.     1.81E-02  2.53E+07  4.57E+05   0.0      4.34E-02  1.66E-02  9.46E-02  0.44       0.0       0.0       0.0       0.0 
   280.     1.78E-02  2.53E+07  4.50E+05   0.0      4.34E-02  1.66E-02  9.46E-02  0.44       0.0       0.0       0.0       0.0 
   300.     1.75E-02  2.53E+07  4.44E+05   0.0      4.34E-02  1.66E-02  9.46E-02  0.44       0.0       0.0       0.0       0.0 
   320.     1.73E-02  2.53E+07  4.37E+05   0.0      4.34E-02  1.66E-02  9.46E-02  0.44       0.0       0.0       0.0       0.0 
   340.     1.70E-02  2.53E+07  4.30E+05   0.0      4.34E-02  1.66E-02  9.46E-02  0.44       0.0       0.0       0.0       0.0 
   360.     1.68E-02  2.53E+07  4.24E+05   0.0      4.34E-02  1.66E-02  9.46E-02  0.44       0.0       0.0       0.0       0.0 
   380.     1.65E-02  2.53E+07  4.18E+05   0.0      4.34E-02  1.66E-02  9.46E-02  0.44       0.0       0.0       0.0       0.0 
   400.     1.63E-02  2.53E+07  4.11E+05   0.0      4.34E-02  1.66E-02  9.46E-02  0.44       0.0       0.0       0.0       0.0 
 

Time =      0.0 seconds. 

 
 
 
  

                                                           
53 Zie Bijlage 4: Verantwoording, paragraaf 4D en 4E 
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Waterleidingsprinkler 54 
TARGETS 

Target Compartment        Position (x, y, z)           Direction (x, y, z)      Material 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

    1    Compartment 1        0.00     3.00     0.00     0.00     0.00     1.00   URETHANE 

    2    Compartment 1        2.00     4.00     0.00     0.00     0.00     1.00   CONCRETE 

 

FIRES 

Compartment    Fire Type       Position (x,y,z)          Relative      Lower O2    Pyrolysis 

                                                                                         Humidity    Limit            Temperature 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Compartment 1  Constrained     0.00   3.00   0.00   50.0            15.00           373. 

 

 
  Time      Fmass     Hcomb     Fqdot        Fhigh     C/CO2     CO/CO2    H/C       O/C       HCN       HCL         CT        TS 
  (s)          (kg/s)       (J/kg)        (W)           (m)       (kg/kg)    (kg/kg)      (kg/kg)   (kg/kg) (kg/kg) (kg/kg) (kg/kg) (kg/kg) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
     0.       0.0            2.53E+07    0.0             0.0      4.34E-02  1.66E-02  9.46E-02  0.44       0.0       0.0       0.0       0.0 
    20.      1.74E-04  2.53E+07  4.40E+03   0.0      4.34E-02  1.66E-02  9.46E-02  0.44       0.0       0.0       0.0       0.0 
    40.      7.04E-04  2.53E+07  1.78E+04   0.0      4.34E-02  1.66E-02  9.46E-02  0.44       0.0       0.0       0.0       0.0 
    60.      1.58E-03  2.53E+07  4.00E+04   0.0      4.34E-02  1.66E-02  9.46E-02  0.44       0.0       0.0       0.0       0.0 
    80.      2.81E-03  2.53E+07  7.11E+04   0.0      4.34E-02  1.66E-02  9.46E-02  0.44       0.0       0.0       0.0       0.0 
   100.     4.39E-03  2.53E+07  1.11E+05   0.0      4.34E-02  1.66E-02  9.46E-02  0.44       0.0       0.0       0.0       0.0 
   120.     6.32E-03  2.53E+07  1.60E+05   0.0      4.34E-02  1.66E-02  9.46E-02  0.44       0.0       0.0       0.0       0.0 
   132.     7.65E-03  2.53E+07  1.94E+05   0.0      4.34E-02  1.66E-02  9.46E-02  0.44       0.0       0.0       0.0       0.0 
   140.     7.58E-03  2.53E+07  1.92E+05   0.0      4.34E-02  1.66E-02  9.46E-02  0.44       0.0       0.0       0.0       0.0 
   160.     7.42E-03  2.53E+07  1.88E+05   0.0      4.34E-02  1.66E-02  9.46E-02  0.44       0.0       0.0       0.0       0.0 
   180.     7.26E-03  2.53E+07  1.84E+05   0.0      4.34E-02  1.66E-02  9.46E-02  0.44       0.0       0.0       0.0       0.0 
   200.     7.11E-03  2.53E+07  1.80E+05   0.0      4.34E-02  1.66E-02  9.46E-02  0.44       0.0       0.0       0.0       0.0 
   220.     6.95E-03  2.53E+07  1.76E+05   0.0      4.34E-02  1.66E-02  9.46E-02  0.44       0.0       0.0       0.0       0.0 
   240.     6.80E-03  2.53E+07  1.72E+05   0.0      4.34E-02  1.66E-02  9.46E-02  0.44       0.0       0.0       0.0       0.0 
   260.     6.66E-03  2.53E+07  1.68E+05   0.0      4.34E-02  1.66E-02  9.46E-02  0.44       0.0       0.0       0.0       0.0 
   280.     6.51E-03  2.53E+07  1.65E+05   0.0      4.34E-02  1.66E-02  9.46E-02  0.44       0.0       0.0       0.0       0.0 
   300.     6.37E-03  2.53E+07  1.61E+05   0.0      4.34E-02  1.66E-02  9.46E-02  0.44       0.0       0.0       0.0       0.0 
   320.     6.23E-03  2.53E+07  1.58E+05   0.0      4.34E-02  1.66E-02  9.46E-02  0.44       0.0       0.0       0.0       0.0 
   340.     6.10E-03  2.53E+07  1.54E+05   0.0      4.34E-02  1.66E-02  9.46E-02  0.44       0.0       0.0       0.0       0.0 
   360.     5.97E-03  2.53E+07  1.51E+05   0.0      4.34E-02  1.66E-02  9.46E-02  0.44       0.0       0.0       0.0       0.0 
   380.     5.84E-03  2.53E+07  1.48E+05   0.0      4.34E-02  1.66E-02  9.46E-02  0.44       0.0       0.0       0.0       0.0 
   400.     5.72E-03  2.53E+07  1.45E+05   0.0      4.34E-02  1.66E-02  9.46E-02  0.44       0.0       0.0       0.0       0.0 
 

Time =      0.0 seconds. 

 

3C: Invoerwaarden DETACT 

 Woningsprinkler Waterleidingsprinkler 

Ceiling height (m)  2,6 55 2,6 56 

Room Width (m) 4 57 4 58 

Radial distance (m) 2,8 59 1,460 

                                                           
54 Zie Bijlage 4: Verantwoording, paragraaf 4D en 4E 
55 Zie Bijlage 4: Verantwoording, paragraaf 4B 
56 Zie Bijlage 4: Verantwoording, paragraaf 4B 
57 Zie Bijlage 4: Verantwoording, paragraaf 4B 
58 Zie Bijlage 4: Verantwoording, paragraaf 4B 
59 Zie Bijlage 2: Berekeningen, paragraaf 2D 
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Ambient temperature (˚C) 20 20 

Actuation temperature (˚C) 74 61 57 62 

Response Time Index (ms)0,5 50 63 35 64 

Fire location factor 2 65 2 66 

 
 
3D: Invoerwaarden equivalente brandduur 

 

 Vloeroppervlakte (m2) Ruimte hoogte (m) Referentie temperatuur (°C) 

Invoerwaarden  32 67 2,6 68 20 

  

                                                                                                                                                                                     
60 Zie Bijlage 2: Berekeningen, paragraaf 2D 
61 Zie Bijlage 1: Datasheets, paragraaf 1A 
62 Zie Bijlage 1: Datasheets, paragraaf 1B 
63 Zie Bijlage 1: Datasheets, paragraaf 1A 
64 Zie Bijlage 1: Datasheets, paragraaf 1B 
65 Zie Bijlage 4: Verantwoording, paragraaf 4E 
66 Zie Bijlage 4: Verantwoording, paragraaf 4E 
67 Zie Bijlage 4: Verantwoording, paragraaf 4B 
68 Zie Bijlage 4: Verantwoording, paragraaf 4B 
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Bijlage 4: Verantwoording  
Deze bijlage bevat de verantwoording van de invoerwaarden van het simulatieprogramma CFAST en 

de grenswaarden voor de rookvrije hoogte. 

 

4A: Verantwoording grenswaarden rookvrije hoogte 

Dit onderzoek hanteert de voor het criterium rookvrije hoogte de volgende grenswaarden: 

- Rookvrije hoogte: 2,6 m – 1,5 m – 0 m. 

 

Er is gekozen voor een grenswaarde van 1,5 m aangezien een volwassen persoon in deze situatie 

gebukt zal gaan vluchten/ gehinderd wordt door de rooklaag tijdens het vluchten. Daarnaast neemt 

de zichtlengte af, waardoor men gedesoriënteerd kan raken. Het is nog onbekend in welke mate er 

letsel optreedt in dergelijke situaties. Dit is naar verwachting van veel factoren afhankelijk, zoals de 

giftige stoffen of de combinatie van stoffen, stralingsflux, etc.  

 

De grenswaarde van 0 m is gekozen aangezien dit de laagst mogelijke waarde is. Deze grenswaarde 

beschrijft geen waarde waarbij men lichamelijk beperkt wordt om te kunnen vluchten. Immers kan 

een persoon volgens het Bouwbesluit 30 seconden door de rook vluchten 69 en dus enige tijd in deze 

situatie verkeren.  

 

4B: Verantwoording invoerwaarden CFAST 

Geometrie simulatie: 
Voor de afmetingen van compartiment 1 is uitgegaan van een vereenvoudigd model van een 
woonkeuken, waarvan het oppervlakte gelijk is aan het vloeroppervlak van een “gemiddelde” 
grondgebonden woonfunctie. Hierbij wordt uitgegaan van een vloeroppervlakte van 32 m2. Dit komt 
overeen met een ruimte van 8 m bij 4 m, waarbij de hoogte gelijk is aan dat van een “gemiddelde” 
woonfunctie (2,6 m). 
 
Voor wat betreft de openingen in compartiment 1 is gekozen voor een opening dat 1 % van de 
breedte van alle gevels omvat. Deze 1 % omvat lucht lekkage door de wanden, naden en kieren 
rondom deuren en ramen etc. De opening is genomen over de gehele hoogte van het compartiment 
aangezien hierdoor de statische druk over de opening gemiddeld 0 is. 
 
Materiaal keuze: 
De materialen van de vloer, wanden en het plafond zijn van beton. Deze invoer is gekozen aangezien 

dit vaak voorkomt in een nieuw te bouwen grondgebonden woonfunctie. Daarnaast heeft deze 

invoer alleen invloed als deze ook daadwerkelijk mee gaat branden en aangezien beton niet mee 

brandt heeft dit geen invloed op de simulatie.  

 

 

4C: Verantwoording output CFAST 

Voor het berekenen van de equivalente brandduur gaat dit onderzoek ervan uit dat de output 

verkregen uit CFAST ook in praktijk verkregen kunnen worden. Dit vanwege het feit dat de formules 

waarmee CFAST de berekeningen uitvoert zijn ontwikkeld door NIST (National Institute of Standards 

and Technology). Dit is een onderzoeksbureau dat zich bezighoudt met het standaardiseren van 

wetenschappelijke onderwerpen (20). 

 

                                                           
69 Integrale Nota van toelichting van Bouwbesluit 2012 Artikel 2.102 lid 4 
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4D: Verantwoording invoerwaarden vuurlast  

Voor de invoerwaarden in CFAST voor de vuurlast is uitgegaan van een brand in een bankstel. 

Hiervoor is een willekeurig bankstel genomen met de afmetingen zoals is weergegeven in figuur 4. 

Een bankstel bestaat voornamelijk uit PUR/ schuimrubber en hout. Aan de hand van de afmetingen is 

de hoeveelheid PUR in m3 bepaald (1,1 m3), waarmee met behulp van de dichtheid (40 kg/m3) het 

gewicht bepaald kan worden. Dit vermenigvuldigt met de verbrandingswaarde (MJ) per kg geeft de 

totale vuurlast van PUR van de bank. Dezelfde berekening is uitgevoerd voor hout met de volgende 

gegevens: 30 kg en een verbrandingswaarde van 720 MJ/kg. De totale vuurlast van de bank is dan 

25300 kJ/kg.  Het totale gewicht van hout en PUR is dan ± 70 kg. Voor wat betreft de afmetingen van 

de bank is deze gedimensioneerd tot een rechthoekig blok van 2,4 m bij 1,0 m bij 0,45 m. Tot slot 

bedraagt de molaire massa van PUR 0,116 kg/mol. Er is gekozen voor de molaire massa van PUR 

aangezien dit het eerst zal branden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4E: Verantwoording locatie brandhaard 

Voor de locatie van de brandhaard zijn de opties beperkt door de mogelijkheden die DETACT biedt; in 

het midden van de ruimte tussen de sprinklers, tegen de wand tussen twee sprinklers of in een hoek 

van de ruimte. In dit onderzoek is in deze situatie gekozen voor de worst-case scenario. Dat wil 

zeggen de langste activeringstijd. Uit de gevoeligheidsanalyse 70 is gebleken dat bij de locatie in het 

midden van de ruimte tussen de sprinklers de langste activeringstijd optreedt. Hiervan is afgeweken 

aangezien er in het midden van de ruimte in de meeste gevallen geen voorwerpen staan die een 

brand kunnen veroorzaken. De snelste activeringstijd die daarna volgt is bij een locatie aan de wand 

van de ruimte. 

 

4F: Verantwoording minimale werkdruk waterleidingsprinkler 

De minimale werkdruk voor een waterleidingsprinkler bedraagt 0,5 bar. Deze werkdruk ligt hoger 

dan de minimale werkdruk zoals beschreven is in het datasheet.71 De werkdruk die het datasheet 

beschrijft, is een minimum benodigde druk, waarbij een sproeipatroon wordt gecreëerd. De initiators 

van de waterleidingsprinkler geven aan dat op de minimale werkdruk, zoals het datasheet dat 

beschrijft, een veiligheidsmarge is opgeteld.   

                                                           
70 Zie Bijlage 6: Numerieke resultaten, paragraaf 6B 
71 Zie Bijlage 1: Datasheets, paragraaf 1B 

Figuur 5: Geometrie bankstel 
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Bijlage 5: Gestratificeerde en gemengde situatie 
In deze bijlage is aan de hand van figuren het verschil tussen een gestratificeerde en een gemengde 

situatie beschreven. Daarnaast omschrijft deze bijlage hoe in het simulatieprogramma CFAST voor 

één van de situaties gekozen kan worden. 

 

5A: Gestratificeerde situatie 

In een gestratificeerde situatie is er sprake van een hete en een koude zone. Het 

simulatieprogramma berekend voor beide zones de verschillende waarden uit met dezelfde 

formules. In CFAST kan voor deze situatie gekozen worden door bij de Flow Characteristics in het 

tabblad “Compartment Geometry” te kiezen voor de optie “normal”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5B: Gemengde situatie 

In een gemengde situatie is er en gemengde/hete zone. Het simulatieprogramma berekent één 

(gemiddelde) waarde uit voor de hele zone. In CFAST kan voor deze situatie gekozen worden door bij 

de Flow Characteristics in het tabblad “Compartment Geometry” te kiezen voor de optie “shaft”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Pagina 57 van 66 
  

Bijlage 6: Numerieke resultaten 
In deze bijlage zijn de numerieke resultaten van de verschillende methoden weergegeven. 

6A: Resultaten brandvermogen 
Tijd (sec) Woningsprinkler  

Vermogen 
(MW) 

Waterleidingsprinkler 
Vermogen 
(MW) 

0 0.0000 0.0000 

60 0.0400 0.0400 

120 0.1600 0.1600 

180 0.3600 0.1781 

240 0.6336 0.1604 

300 0.5747 0.1445 

360 0.5212 0.1301 

420 0.4727 0.1172 

480 0.4287 0.1056 

540 0.3888 0.0951 

600 0.3526 0.0857 

660 0.3198 0.0771 

720 0.2900 0.0695 

780 0.2630 0.0626 

840 0.2386 0.0564 

900 0.2164 0.0508 

960 0.1962 0.0457 

1020 0.1780 0.0412 

1080 0.1614 0.0371 

1140 0.1464 0.0334 

1200 0.1328 0.0301 

1260 0.1204 0.0271 

1320 0.1092 0.0244 

1380 0.0990 0.0220 

1440 0.0898 0.0198 

1500 0.0815 0.0178 

1560 0.0739 0.0161 

1620 0.0670 0.0145 

1680 0.0608 0.0130 

1740 0.0551 0.0117 

1800 0.0500 0.0106 

1860 0.0453 0.0095 

1920 0.0411 0.0086 

1980 0.0373 0.0077 

2040 0.0338 0.0070 

2100 0.0307 0.0063 

2160 0.0278 0.0057 

2220 0.0252 0.0051 

2280 0.0229 0.0046 

2340 0.0207 0.0041 

2400 0.0188 0.0037 

2460 0.0171 0.0034 

2520 0.0155 0.0030 

2580 0.0140 0.0027 

2640 0.0127 0.0024 

2700 0.0115 0.0022 

2760 0.0105 0.0020 

2820 0.0095 0.0018 

2880 0.0086 0.0016 

2940 0.0078 0.0015 

3000 0.0071 0.0013 

3060 0.0064 0.0012 

3120 0.0058 0.0011 

3180 0.0053 0.0010 

3240 0.0048 0.0009 

3300 0.0043 0.0008 
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3360 0.0039 0.0007 

3420 0.0036 0.0006 

3480 0.0032 0.0006 

3540 0.0029 0.0005 

3600 0.0027 0.0005 

 

6B: Resultaten gevoeligheidsanalyse DETACT 

Woningsprinkler  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

                                                           
72 Zie Bijlage 4: Verantwoording, paragraaf 4B  
73 Zie Bijlage 4: Verantwoording, paragraaf 4B 
74 Zie Bijlage 2: Berekeningen, paragraaf 2D 
75 Zie Bijlage 1: Datasheets, paragraaf 1A  
76 Zie Bijlage 1: Datasheets, paragraaf 1A  

Gevoeligheidsanalyse woningsprinkler 

Ceiling height (H) 2 m 2,6 m 72 3 m  

DETACT 208 sec 239 sec 258 sec 
 
 

 

     

Room width (W) 
 

2 m 4 m 73 5,7 m 8 m 

DETACT 212 sec 239 sec  242 sec 242 sec 

     

Radial distance (R) 
 

2 m 2,8 m 74   

DETACT 207 sec 239 sec   

     

Ambient temperature (To) 
 

15 (°C) 20 (°C) 30 (°C)  

DETACT 251 sec 239 sec 214 sec  

     

Actuation temperature (Ta) 
 

72 (°C) 74 (°C) 75 76 (°C)  

DETACT 234 sec 239 sec 243 sec  

     

Response Time Index (RTI) 
 

45 (ms)0,5 
 

50 (ms)0,5 

76 
55 (ms)0,5  

DETACT 235 sec 239 sec 242 sec  

     

Fire location factor (kLF) 
 

1 (centre) 2 (wall) 4 (corner)  

DETACT 243 sec 239 sec 235 sec  
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Waterleidingsprinkler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
77 Zie Bijlage 4: Verantwoording, paragraaf 4B   
78 Zie Bijlage 4: Verantwoording, paragraaf 4B 
79 Zie Bijlage 2: Berekeningen, paragraaf 2D 
80 Zie Bijlage 1: Datasheets, paragraaf 1B  
81 Zie Bijlage 1: Datasheets, paragraaf 1B  

Gevoeligheidsanalyse waterleidingsprinkler 

Ceiling height (H) 2 m 2,6 m 77 3 m  

DETACT 208 sec 132 sec 258 sec 
 
 

 

     

Room width (W) 
 

2 m 2,9 m 78 4 m 8 m 

DETACT 212 sec 132 sec 242 sec 242 sec 

     

Radial distance (R) 
 

1 m 1,4 m 79   

DETACT 207 sec 132 sec   

     

Ambient temperature (To) 
 

15 (°C) 20 (°C) 30 (°C)  

DETACT 251 sec 132 sec 214 sec  

     

Actuation temperature (Ta) 
 

55 (°C) 57 (°C) 80 59 (°C)  

DETACT 234 sec 132 sec 243 sec  

     

Response Time Index (RTI) 
 

30 (ms)0,5 
 

35 (ms)0,5 81 40 (ms)0,5  

DETACT 235 sec 132 sec 242 sec  

     

Fire location factor (kLF) 
 

1 (centre) 2 (wall) 4 (corner)  

DETACT 243 sec 132 sec 235 sec  
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6C: Resultaten beschikbare vluchttijd 

 

Geen sprinkler 

Criteria Beginwaarde 1e grenswaarde 2e grenswaarde 3e  grenswaarde 

Stralingslfux 
> 0 kW/m2 > 1 kW/m2 82 > 2,5 kW/m2 83 < 2,5 kW/m2 

0 sec 133 sec 230 sec X 

     

Omgevingstemperatuur 1 
> 20 °C > 60 °C > 120 °C < 120 °C 

0 sec 200 sec 264 sec X 

     

Omgevingstemperatuur 2 
> 20 °C > 40 °C > 60 °C < 60 °C 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. X 

     

Rookvrije hoogte 
> 2,6 m > 1,5 m > 0 m < 1,5 m 

0 sec 60 sec X ? 

     

Zuurstof-gehalte 
> 21 % > 12 % > 4 % < 4 % 

0 sec 311 sec 716 sec X 

     

Koolmonoxide-gehalte 
> 0 ppm > 450 ppm > 2000 ppm < 2000 ppm 

0 sec 193 sec 343 sec X 

? = het is niet bekend of deze grenswaarde weer zal voor komen 

X = deze grenswaarde komt niet voor binnen de eerste 900 seconden/ 15 minuten 

 

Woningsprinkler 

Criteria Beginwaarde 1e grenswaarde 2e grenswaarde 3e  grenswaarde 

Stralingslfux 
0 kW/m2 > 1 kW/m2 84 > 2,5 kW/m2 85 < 2,5 kW/m2 

0 sec 132 sec 223 sec 341 sec 

     

Omgevingstemperatuur 1 
> 20 °C > 60 °C > 120 °C < 120 °C 

0 sec 200 sec X X 

     

Omgevingstemperatuur 2 
> 20 °C > 40 °C > 60 °C < 60 °C 

239 sec 239 sec 239 sec  

     

Rookvrije hoogte 
> 2,6 m > 1,5 m > 0 m < 0 m 

0 sec 60 sec 239 sec ? 

     

Zuurstof-gehalte 
> 21 % > 12 % > 4 % < 4 % 

0 sec X X X 

     

Koolmonoxide-gehalte 
> 0 ppm > 450 ppm > 2000 ppm < 450 ppm 

0 sec 239 sec X X  

? = het is niet bekend of deze grenswaarde weer zal voor komen 

X = deze grenswaarde komt niet voor binnen de eerste 900 seconden/ 15 minuten 

  

                                                           
82 Zie Bijlage 2: Berekeningen, paragraaf 2C 
83 Zie Bijlage 2: Berekeningen, paragraaf 2C 
84 Zie Bijlage 2: Berekeningen, paragraaf 2C 
85 Zie Bijlage 2: Berekeningen, paragraaf 2C 
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Waterleidingsprinkler 

Criteria Beginwaarde  1e grenswaarde 2e grenswaarde 3e  grenswaarde 

Stralingslfux 
0 kW/m2 > 1 kW/m2 86 > 2,5 kW/m2 87 < 1 kW/m2 

0 132 X 325 sec 

     

Omgevingstemperatuur 1 
> 20 °C > 60 °C > 120 °C < 120 °C 

0 X X X 

     

Omgevingstemperatuur 2 
> 20 °C > 40 °C > 60 °C < 60 °C 

132 132 132 884 sec 

     

Rookvrije hoogte 
> 2,6 m > 1,5 m > 0 m < 0 m 

0 60 132 ? 

     

Zuurstof-gehalte 
> 21 % > 12 % > 4 % < 4 % 

0 X X X 

     

Koolmonoxide-gehalte 
> 0 ppm > 450 ppm > 2000 ppm < 2000 ppm 

0 X X X 

? = het is niet bekend of deze grenswaarde weer zal voor komen 

X = deze grenswaarde komt niet voor binnen de eerste 900 seconden/ 15 minuten 

6D: Resultaten branduitbreidingsgebied 

Woningsprinkler  

 

𝐴 =
(
𝑡𝑎𝑐𝑡
𝑡𝑐

)2

𝐾𝑟𝑒𝑓
 

 

𝐴 = branduitbreidingsgebied (m2) 

𝑡𝑎𝑐𝑡 = activeringstijd (sec) 

𝑡𝑐 = tijdconstante voor branduitbreiding tot een 1 MW (sec) 

𝐾𝑟𝑒𝑓 = referentie vermogensdichtheid (MW/m2) 

 

𝐴 = branduitbreidingsgebied (m2) 

𝑡𝑎𝑐𝑡 = 239 sec  88 

𝑡𝑐 = 300 sec  89 

𝐾𝑟𝑒𝑓 = 250 kW/m2  90 

 

 

𝐴 =
(
239
300)2

0,25
 

 

𝐴 = 2,5 𝑚2 
 

 

 

 

                                                           
86 Zie Bijlage 2: Berekeningen, paragraaf 2C 
87 Zie Bijlage 2: Berekeningen, paragraaf 2C 
88 Zie Bijlage 6: Numerieke resultaten, paragraaf 6B 
89 Zie Hoofdstuk 3, paragraaf 3.3 
90 Zie Hoofdstuk 3, paragraaf 3.3 
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Waterleidingsprinkler  

 

𝐴 =
(
𝑡𝑎𝑐𝑡
𝑡𝑐

)2

𝐾𝑟𝑒𝑓
 

 

𝐴 = branduitbreidingsgebied (m2) 

𝑡𝑎𝑐𝑡 = activeringstijd (sec) 

𝑡𝑐 = tijdconstante voor branduitbreiding tot een 1 MW (sec) 

𝐾𝑟𝑒𝑓 = referentie vermogensdichtheid (MW/m2) 

 

𝐴 = branduitbreidingsgebied (m2) 

𝑡𝑎𝑐𝑡 = 132 sec  91 

𝑡𝑐 = 300 sec  92 

𝐾𝑟𝑒𝑓 = 250 kW/m2  93  

 

 

𝐴 =
(
132
300)2

0,25
 

 

𝐴 = 0,8 𝑚2 

 

  

                                                           
91 Zie Bijlage 6: Numerieke resultaten, paragraaf 6B 
92 Zie Hoofdstuk 3, paragraaf 3.3 
93 Zie Hoofdstuk 3, paragraaf 3.3 
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6E: Resultaten equivalente brandduur 

 

Woningsprinkler 
Tijd Rooklaagtemp Koude zone Temp Rookvrije hoogte Vermogen 

s °C °C m W 

0 20.00 20.00 2.60 0 

60 32.75 20.07 1.50 40000 

120 78.20 23.20 0.98 160000 

180 151.94 46.29 0.75 360000 

240 210.34 210.34 0.00 633645 

300 212.19 212.19 0.00 574674 

360 200.00 200.00 0.00 485923 

420 183.66 183.66 0.00 440271 

480 181.75 181.75 0.00 428693 

540 174.41 174.41 0.00 388796 

600 166.34 166.34 0.00 352612 

660 158.63 158.63 0.00 319795 

720 151.31 151.31 0.00 290033 

780 144.37 144.37 0.00 263040 

840 137.80 137.80 0.00 238560 

900 131.59 131.59 0.00 216358 

960 125.71 125.71 0.00 196222 

1020 120.16 120.16 0.00 177960 

1080 114.91 114.91 0.00 161398 

1140 109.95 109.95 0.00 146377 

1200 105.27 105.27 0.00 132754 

1260 100.85 100.85 0.00 120399 

1320 96.68 96.68 0.00 109194 

1380 92.74 92.74 0.00 99032 

1440 89.02 89.02 0.00 89815 

1500 85.52 85.52 0.00 81456 

1560 82.21 82.21 0.00 73875 

1620 79.09 79.09 0.00 67000 

1680 76.16 76.16 0.00 60765 

1740 73.38 73.38 0.00 55109 

1800 70.77 70.77 0.00 49980 

1860 68.31 68.31 0.00 45329 

1920 65.98 65.98 0.00 41110 

1980 63.79 63.79 0.00 37284 

2040 61.73 61.73 0.00 33814 

2100 59.78 59.78 0.00 30667 

2160 57.95 57.95 0.00 27813 

2220 56.22 56.22 0.00 25225 

2280 54.59 54.59 0.00 22877 

2340 53.05 53.05 0.00 20748 

2400 51.60 51.60 0.00 18817 

2460 50.23 50.23 0.00 17066 

2520 48.94 48.94 0.00 15478 

2580 47.72 47.72 0.00 14037 

2640 46.57 46.57 0.00 12731 

2700 45.48 45.48 0.00 11546 

2760 44.45 44.45 0.00 10471 

2820 43.47 43.47 0.00 9497 

2880 42.54 42.54 0.00 8613 

2940 41.66 41.66 0.00 7811 

3000 40.83 40.83 0.00 7084 

3060 40.03 40.03 0.00 6425 

3120 39.27 39.27 0.00 5827 

3180 38.55 38.55 0.00 5285 

3240 37.87 37.87 0.00 4793 

3300 37.23 37.23 0.00 4347 

3360 36.63 36.63 0.00 3942 

3420 36.07 36.07 0.00 3575 
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3480 35.54 35.54 0.00 3243 

3540 35.04 35.04 0.00 2941 

3600 34.58 34.58 0.00 2667 

 

 

Waterleidingsprinkler 

Tijd Rooklaagtemp Koude zone Temp Rookvrije hoogte Vermogen 
s °C °C m W 

0 20.00 20.00 2.60 0 

60 32.75 20.07 1.50 40000 

120 78.20 23.20 0.98 160000 

180 100.65 100.65 0.00 172262 

240 104.11 104.11 0.00 148865 

300 99.10 99.10 0.00 128646 

360 93.54 93.54 0.00 111174 

420 88.45 88.45 0.00 96074 

480 83.85 83.85 0.00 83026 

540 79.65 79.65 0.00 71749 

600 75.79 75.79 0.00 62004 

660 72.22 72.22 0.00 53583 

720 68.92 68.92 0.00 46305 

780 65.86 65.86 0.00 40016 

840 63.01 63.01 0.00 34581 

900 60.36 60.36 0.00 29884 

960 57.90 57.90 0.00 25825 

1020 55.60 55.60 0.00 22318 

1080 53.45 53.45 0.00 19287 

1140 51.45 51.45 0.00 16667 

1200 49.58 49.58 0.00 14403 

1260 47.84 47.84 0.00 12447 

1320 46.21 46.21 0.00 10757 

1380 44.69 44.69 0.00 9296 

1440 43.27 43.27 0.00 8033 

1500 41.95 41.95 0.00 6942 

1560 40.71 40.71 0.00 5999 

1620 39.55 39.55 0.00 5184 

1680 38.47 38.47 0.00 4480 

1740 37.46 37.46 0.00 3872 

1800 36.51 36.51 0.00 3346 

1860 35.63 35.63 0.00 2891 

1920 34.80 34.80 0.00 2499 

1980 34.03 34.03 0.00 2159 

2040 33.30 33.30 0.00 1866 

2100 32.62 32.62 0.00 1613 

2160 31.99 31.99 0.00 1394 

2220 31.40 31.40 0.00 1204 

2280 30.84 30.84 0.00 1041 

2340 30.31 30.31 0.00 899 

2400 29.81 29.81 0.00 777 

2460 29.33 29.33 0.00 672 

2520 28.87 28.87 0.00 581 

2580 28.44 28.44 0.00 502 

2640 28.03 28.03 0.00 434 

2700 27.65 27.65 0.00 375 

2760 27.29 27.29 0.00 324 

2820 26.96 26.96 0.00 280 

2880 26.65 26.65 0.00 242 

2940 26.36 26.36 0.00 209 

3000 26.10 26.10 0.00 181 

3060 25.85 25.85 0.00 156 

3120 25.62 25.62 0.00 135 

3180 25.40 25.40 0.00 117 

3240 25.21 25.21 0.00 101 
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6F: Resultaten gevoeligheidsanalyse equivalente brandduur 

 

  

3300 25.02 25.02 0.00 87 

3360 24.85 24.85 0.00 75 

3420 24.69 24.69 0.00 65 

3480 24.54 24.54 0.00 56 

3540 24.41 24.41 0.00 49 

3600 24.28 24.28 0.00 42 

3660 0 0.00 0.00 0 

 Afwijking 
(%) 

Vloeroppervlak 
(m2) 

Ruimtehoogte 
(m) 

Referentie Temperatuur 
(°C) 

 Equivalente 
brandduur 
(min) 

Standaard woningsprinkler 0 32 2,6 20  8 

       

       

Variatie vloeroppervlakte + 50  48 2,6 20  8 

 - 50  16 2,6 20  8 

       

Variatie ruimtehoogte + 230  32 6 20  8 

 - 23  32 2 20  8 

       

Variatie referentie temperatuur + 100      32 2,6 40  6 

 - 100  32 2,6 0  10 

       

Standaard waterleidingsprinkler 0 32 2,6 20  3 

       

       

Variatie vloeroppervlakte + 50  48 2,6 20  3 

 - 50  16 2,6 20  3 

       

Variatie ruimtehoogte + 230  32 6 20  3 

 - 23  32 2 20    3 

       

Variatie referentie temperatuur + 100      32 2,6 40    2 

 - 100  32 2,6 0  5 
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Bijlage 7: Dekkingspatronen 
In deze bijlage zijn de sprinklerpositionering voor de woning- en waterleidingsprinkler weergegeven.  

 

Woningsprinkler 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Waterleidingsprinkler 
 

4 m 

8 m 

2 m 

2 m 4 m 

8 m 

4 m 

2 m 

2 m 
2 m 

2 m 2 m 

2 m 

1 m 1 m 

1 m 

1 m 


