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Rookbeheersing



Blootstelling aan rook

• Blootstelling aan rook kan een negatieve invloed hebben op de evacuatie, maar is niet altijd beperkend voor een succesvolle 
evacuatie.
Criteria: temperatuur van de rook, zichtbaarheid, toxiciteit (blootstellingstijd of concentratie),…

• Bovenstaande criteria zijn van toepassing op gezonde zelfredzame volwassen personen (korte blootstellingstijd). 
Maar wat in geval van kinderen, ouderen of niet-zelfredzame personen (lange(re) blootstellingstijd)?

• Blootstelling aan rook is niet enkel een probleem voor de evacuerende persoon, maar ook voor het personeel of de 
brandweer in geval van niet-zelfredzame personen.

 Beperk de blootstelling aan rook tijdens het evacueren

Rookbeheersing – Veiligheidsniveau

Veiligheidsniveau 
(in deze studie voor niet-zelfredzame ouderen)

De beperkte blootstelling aan rook is enkel van toepassing op zichtbare rook

Fysiek contact van het hoofd met de rook is niet toegestaan (rookvrije hoogte is min. 2,1 m)



What happens in the fire room, better stays in the fire room

• Rookverspreiding wordt veroorzaakt door drukverschillen (van hoge druk naar lage druk)

Drukverschillen kunnen beïnvloed worden door de geometrie van het gebouw, dagventilatie, temperatuur,... 

• Eens de rook zich buiten de (brand)ruimte bevindt, is verdere rookverspreiding in het gebouw onvoorspelbaar omwille van deze 
drukverschillen 
Het is beter om de rook in de (brand)ruimte te houden dan de rook tegen te houden aan de grenzen van de (brand)ruimte 

• Een brand in een ruimte zal een overdruk creëren in die ruimte

De grootte van deze overdruk wordt bepaald door de luchtdichtheid van de ruimte en de intensiteit van de brand

• Overdruk zal dus altijd rookverspreiding veroorzaken, maar het debiet (= hoeveelheid rook) hangt af van:
 de grootte van de overdruk en de duurtijd van de piek
 de oppervlakte van de openingen

• Rookverspreiding kan ook veroorzaakt worden door een drukstoot (bv. bij het sluiten van een deur in een luchtdichte – met rook 
gevulde - ruimte) 

Rookbeheersing – Rookverspreiding



Residentieel rookbeheersingssysteem



Residentieel rookbeheersingssysteem – Wat?

Atrium, industrieel gebouw,...

Duidelijke scheiding tussen de rooklaag en de omgevingslucht 
(= een rookvrije hoogte bekomen)

Een rookvrije evacuatie bekomen
Assisteren van de brandweer om de brand te lokaliseren en te doven

Compartiment met grote hoogte

Gemiddeld extractiedebiet: 150.000 m³/h

Parkeergarage

“Wegduwen” van de rook
(= een snelheid bekomen)

Assisteren van de brandweer om de brand te lokaliseren en te doven

Compartiment met geringe hoogte (2,5 tot 3 m)

Gemiddeld extractiedebiet: 300.000 m³/h

Algemeen gekende rookbeheersingssystemen
Evacuatiestrategie: Onmiddellijke evacuatie



Kanaalwerk en ventilator

Brandscherm                                            Residentieel sprinklersysteem                        Rookwerende deur

Residentieel rookbeheersingssysteem
Onderdelen

Residentieel rookbeheersingssysteem – Wat?



TOEPASSING RESIDENTIEEL ROOKBEHEERSINGSSYSTEEM
(in gebouwen met een beperkte hoogte) EVACUATIESTRATEGIE

Creëren van een rookvrije evacuatieweg in de brandruimte Onmiddellijke evacuatie

Verhinderen van rookverspreiding (en verspreiding van andere toxische gassen) 
naar aanliggende compartimenten

Defend in Place 
(kamer van de bewoner)

Rookvrij maken van de brandruimte (= evacuatieweg) Defend in Place
(brandweer)

Residentieel rookbeheersingssysteem – Wat?

Residentieel rookbeheersingssysteem
Evacuatiestrategie: Onmiddellijke evacuatie of Defend in Place



Residentieel rookbeheersingssysteem – Toepassingen

Situatie: 
Evacuatieweg (= brandruimte) is volledig gevuld met rook

Toepassing: 
Activatie van het brandscherm (tot op een hoogte boven de grond)

Resultaat: 
Evacuatie vanuit de kamer doorheen een rookvrije evacuatieweg

Creëren van een rookvrije evacuatieweg in de brandruimte
Brandscherm tot op een hoogte boven de grond



Ontwerpparameters:
• Brandscherm tot max. 1 m boven de grond
• Mechanische extractie in de brandruimte
• Toevoeropeningen in de evacuatieweg (in het plafond of een wand)
• Bekomen van een minimale luchtsnelheid onder het brandscherm teneinde rookverspreiding naar de 

evacuatieweg te verhinderen

Residentieel rookbeheersingssysteem – Toepassingen

Creëren van een rookvrije evacuatieweg in de brandruimte
Brandscherm tot op een hoogte boven de grond



Toevoeropeningen in de evacuatieweg
=> eventuele rook in de evacuatieweg kan snel/gemakkelijk verwijderd worden

Residentieel rookbeheersingssysteem – Toepassingen

Creëren van een rookvrije evacuatieweg in de brandruimte
Brandscherm tot op een hoogte boven de grond



Situatie: 
Evacuatieweg (= brandruimte) is volledig gevuld met rook

Toepassing: 
Activatie van het brandscherm (volledig naar beneden)

Resultaat: 
Evacuatie vanuit de kamer doorheen een rookvrije evacuatieweg

Creëren van een rookvrije evacuatieweg in de brandruimte
Brandscherm volledig naar beneden

Residentieel rookbeheersingssysteem – Toepassingen



Ontwerpparameters:
• Brandscherm volledig naar beneden
• Mechanische extractie in de brandruimte
• Toevoeropeningen in de brandruimte (in het plafond of een wand)
• Bekomen van een onderdruk in de brandruimte

Residentieel rookbeheersingssysteem – Toepassingen

Creëren van een rookvrije evacuatieweg in de brandruimte
Brandscherm volledig naar beneden



Situatie: 
Rookverspreiding naar een aanliggend compartiment onder invloed
van een overdruk 

Toepassing: 
Creëren van een onderdruk d.m.v. een rookbeheersingssysteem

Resultaat: 
Toepassing van een rookbeheersingssysteem dat een onderdruk realiseert 
(en aldus rookverspreiding naar een aanliggend compartiment verhindert)

Verhinderen van rookverspreiding (en verspreiding van andere toxische gassen)
naar aanliggende compartimenten

Residentieel rookbeheersingssysteem – Toepassingen



Ontwerpparameters:
• Mechanische extractie in de brandruimte
• Toevoeropeningen in de brandruimte (in het plafond of een wand)
• Bekomen van een onderdruk in de brandruimte

Residentieel rookbeheersingssysteem – Toepassingen

Verhinderen van rookverspreiding (en verspreiding van andere toxische gassen)
naar aanliggende compartimenten



Beginfase van de brand: geringe rookontwikkeling en Heat Release Rate

 mogelijk om een rookbeheersingssysteem toe te passen met kleine extractiedebieten

 mogelijk om een duidelijk onderscheid tussen de rooklaag en de omgevingslucht te 
bekomen, i.e. een rookvrije hoogte (dikte van de rooklaag: min. 1 m)

Gedurende het verdere verloop van de brand, na activatie van het sprinklersysteem of na
activatie van het rookbeheersingssysteem met grote extractiedebieten

 menging van de toxische rooklaag en de omgevingslucht

 niet mogelijk om een rookvrije hoogte te bekomen

De brand is volledig uit: er is geen rookproductie meer

 rookbeheersingssysteem kan de aanwezige rook in de ruimte verversen door verse lucht

Rookvrij maken van de brandruimte (= evacuatieweg)

Residentieel rookbeheersingssysteem – Toepassingen



Grootschalige brandproeven



Proef 1: De “nulproef”

Configuratie:

Normaal luchtdichte ruimte (= normale lekoppervlakte)

Kamer (24 m²) met brandwerende deur (hoogte: 2,3 m) 
Kamer (24 m²) met rookwerende deur (hoogte: 2,3 m)

Doel van de proef:

Verschil in efficiëntie tussen een brandwerende en een 
rookwerende deur in geval van een (relatief hoge) overdruk

Conclusie:

Rookwerende deuren zijn veel efficiënter in vergelijking met 
brandwerende deuren in geval van een (relatief hoge) overdruk

Grootschalige brandproeven



Proef 2: Toepassing van een brandscherm 
(tot 0,9 m boven de grond)

Configuratie:

Brandscherm gaat naar beneden tot 0,9 m boven de grond

Extractiedebiet: ca. 7 m³/s (= 25.000 m³/h)

Doel van de proef:

Creëren van een (nieuwe) rookvrije evacuatieweg in de 
gemeenschappelijke ruimte (= brandruimte)

Bekomen van een rookvrije kamer (bewoner)

Conclusie:

Geen rook waargenomen in de kamers en in de evacuatieweg

Grootschalige brandproeven



Proef 3: Toepassing van een brandscherm 
(volledig naar beneden)

Configuratie:

Brandscherm gaat volledig naar beneden

Extractiedebiet: ca. 5 m³/s (= 18.000 m³/h)

Doel van de proef:

Creëren van een (nieuwe) rookvrije evacuatieweg in de 
gemeenschappelijke ruimte (= brandruimte)

Bekomen van een rookvrije kamer (bewoner)

Conclusie:

Geen rook waargenomen in de kamers en in de evacuatieweg

Grootschalige brandproeven



Proef 4: Toepassing van een regelbaar 
rookbeheersingssysteem

Configuratie:

Extractiedebiet wordt bepaald door drukregelsysteem (vastgelegd 
op 25 Pa onderdruk)

Doel van de proef:

Nagaan of het extractiedebiet kan gecontroleerd worden door het 
drukregelsysteem

Bekomen van een rookvrije kamer (bewoner)

Conclusie:

Extractiedebiet wordt geregeld door gemeten drukverschil

Geen rook waargenomen in de kamers

Grootschalige brandproeven



Proef 5: Toepassing van een automatisch blussysteem

Configuratie:

Automatisch blussysteem (residentieel sprinklersysteem)

Extractiedebiet: ca. 2,2 m³/s (= 8.000 m³/h)

Doel van de proef:

Creëren van een rookvrije evacuatieweg in de gemeenschappelijke 
ruimte (= brandruimte)

Bekomen van een rookvrije kamer (bewoner)

Conclusie:

Geen rook in de kamers

Rookvrij maken van de brandruimte is niet mogelijk zolang vuur 
niet volledig uitgedoofd is

Grootschalige brandproeven



Conclusies



• Een (brand)ruimte kan alleen rookvrij gemaakt worden met behulp van een rookbeheersingssysteem

• Blootstelling aan rook is niet enkel een probleem voor de evacuerende persoon, maar ook voor het personeel en de 

brandweer in geval van niet-zelfredzame personen

• In een luchtdichte ruimte worden hoge overdrukken bekomen, waardoor een enorme rookverspreiding naar aanliggende 

compartimenten mogelijk is indien geen maatregelen getroffen worden

• Een residentieel rookbeheersingssysteem kan toegepast worden in geval van verschillende evacuatiestrategieën

o Onmiddellijke evacuatie: creëren van een nieuwe rookvrije evacuatieweg in de brandruimte door middel van een brandscherm en een 

rookbeheersingssysteem

o Defend in Place:  creëren van een onderdruk in de brandruimte met behulp van een rookbeheersingssysteem

o Laag extractiedebiet en geringe oppervlakte van de openingen nodig in vergelijking met algemeen gekende rookbeheersingssystemen

• Het residentieel rookbeheersingssysteem is zo innovatief dat er geen referenties zijn voor het ontwerp en de inspectie 

ervan. Een document hiervoor wordt momenteel opgesteld

Conclusies
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