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lll. WÍndinvloed om en. in gebouwen

door P. A. Bossers, odi. werenschoppeÍi¡r medewerker i r Gezondhe¡d s lechn i ek TNO, Del[!.

Summary: The Influence of the lVind both around and within Bu¡ldings.
The paper:

- Outlines the living conditions that can occur in the proximity of
buildings and the significance of the \r,ind velocities that can be
established, e.g. for shopping cenr¡es when these in'ti"åè higU-.ise
buildings or for patio schools when rhese are to be suitable for
educ¿tion in the open air. r-

- Illustrates how natural ye¡tilation in the building occurs and. describes the iniluence_ of the..wind on mechaniå Vêntilation
'systems. ' ' i

- óir"rr.ro the possibiilties ôf 
'diawing 

conraminared air or fuel
ga11 fron the buildidg{'o*}h boiler planr inro the supply ai¡ of the
building's ventilation system.

- Denotes the means o[investigating these problems in a wind_tunnel.

eengebouw t.b.v. de berekening u* à. rr"i ru.lijke ventilatie
en het verkrijgen van iDzicht in de invloed van de drukver-
deling op de we

3. Het cíndeÞoek
systêed"è;'van
uit een gebouw,
zuigen va.n deze

Deze onderzoetjng
met het leefklimaat'en passen dus u¡r rod¡nig wel aan bij het
werk van de Afd. Binnenklimaat van het Instituut voor Gezond-
heidstechniek TNO. Er wordt (uiteraard) geen werk verricht
op het gebied van de sterkte en de constructie vaû gebouwen
onder invlo€d van de wind,

Inleiding De natuurlüke en kunsùnatige wind

-n:15

studeerd, zonder ddt dit met grÒie

- afgeaen van de tljd die het aanbrengen van wijzigingen in
werkelijkheid zou vergen als het om bestaande gebouwên
De-resultaten van een modelonderzoek moeten uiteraard
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geringe betekenis.

gesproken) komen in d¿ u¡itrdtùrurekiiet
van de snelheid door de wervels en het van de
met de hoogte zijn, normaal gësprokeri,'iir

; i,j
dê windtunnel

Het vç¡fpop vartrde winðsnelheit'in' de
boven,de aardo is, te, bêschouwen ah 

'èen
ondèiste

het hangt d¡¡s inrgrote:mate af van de ruwheid van het
,. ': !:i

hgt onderzoekJraar,'de mogelijkheden om gebruik
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Fig. l. Snelheidsverloop van de wind boven ver_schillendc oppervlakken.
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' waarin: Z, de,sneiheid voorstelt op de hoogte Z; 
(1)

,( eén constante is vooi de winclsnelheid op eengegeven hoogte;
d een constante is, die afhangt van de oppervlakte_

ruwheid.

3:î""1:îJiffi;::."##":.*oudisevormu..rg.u;itt.

rdt ook een fonúule gebruikt,
het verloop van de snelheiá

eleid; zij luidt:

9: o:is hz+Z"y+ . ",i". ^-zJ ; .

l'l. de snelheid ôp de hoogts 2; .l '

U" a",r"¡ù-if.pflnningssnelheid; ;

,. Zo een maat voor de ru-u,heid van*hpt.gpperulak.

g,,oveJ een :beperkw hoógte,
.{qt dç schuif,spannihg bver,,.

engenoomd: ì ,.;;

lan¿; I r,., , ,','
ppervlak.
el een zodanige. grenslaag ,te

de werkelijkheid is,re .^f.o,
echter isotherm,; zij ùijkt,
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breken van richtingsveran_
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het aanbrengen van o.a. golfkarton en latjes van,¿erschillende
hoogten en dikten. De maten van de lStjes en het aântal heeft
dezelfde stromingsvorm ten gevolge als de_h_o,ogte en dichtheid
van bebouwing in de werkelijkheid. De ,latjes werden in een

parameter bij v
te bepalen. De
gralìek, die her

relatieve snelheid is de ge-
tage van de snelheid op een
en Franck 100 m. hebben

genomen.

Fig. 2, Voorbeeld van eeo itr de windtunnel aangebrachte kunstmatige
ruwheid.
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Fig. 3. Bepaling van verschillende ruwheidsparâmeters uit windsnel-
heidsmetingen van Jensen en,.Franck.
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Fig.4. Vergelijking tusien de in de windtunnel eu in de
gemeten drukverdeling,onl een gebouw.

Uit de vergelijkende metingenvan jensen
geconcludeerd dat, bij een te kleine
drukmetingen eçn.te hoge waarde wordt
snelheidsmetingen te lage waarden worden

ën

Bij de Afd. Binnenkliäát van het Instituut vooì
techniek is de methode-Jensen overgenomen; in de hg. 5

zijn vergçlijki-ngen, wee,rgegçyen van de toegepaste
prþfielen veo¡r oEgevingèq. met ..¡ y¿¡sshillende
het daarbij te venvachten stromingsprohel in de
In
op
nabijheid, t an'dd' obstakels.

In de werkelijkheid zal ongerwijfeld ook onder de
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Enige voorbeelden van' uitgeioérde onderzoekingen
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Snelheidsmetingen

Als er een verzoek binnenkomt om een project in de wind_

:lyjl l. ondenoeken,.wordt eerst,aan di É;à ,_ de om_g*Tq...:-" scþatting gemaakt van de ruwheiaspaiameter in Aewerketijkheid. Mer inachtnemi"s 
"- à; _;;;õlïsootte vanhet model wordr de ruwheidspa-ram.t*;""1;ì;el aange:

Past. De aânprissing is een zuive¡.empi¡rn,p.øf"Jm;, dat doo,.L11"g vrij goed kan wordèn geæþat, ã'aar ,r-Jrvoor tocf,altijd een meting van het roetË.i¿ru..toqp.;.àl,ritg.uo.r¿.
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de nabij-
e grotere
van deze
met het-

zelfde perceutage op 5 m.

Fig. 9. Omgeving
Rotterdam.

8 m/s.

van de-patioschool in de prins Alexanderpolder te

Fig. E. Met rook kunnen globaal de plaatsen zichtba¿r gemaakt wor-
den waar'stroomversnellingen'.¡rptreden.

Fig. 9 geeft

I

Zoals gebruikp!ük vsrd een eerste indruk verkregén d.m.v. een
rookproef, die geen aanleiding gaf tot pessimisme met betrek-
king tot de optredende snelheden op de-patio's, omdat de rook
lang bleef haggen (z-re.fig. I l). ", .

De grootte van de luchtsnelheid is op vie¡ plaatsen per patio,
op het voorplein eh in de'"niósen aan de buitenkant van het
gebouwgemeten. De resultaten van de metingèn aan het modei

De anemometefs bevonden zich op
als die, waar in bet model was ge-

_te van 1.70 m. De metinsen vo¡den
plaats op 2 november 1967 bij half tot zwaar bewolkt weer en
een zuidenwind, die op het referentiepunt variêerde van 6 tot

a

;ì

De windsnelheden zijn als een percentage van de windsneiheid

werkelijkheid
de'afs.tanden
daarvan.

,. hl. -s, bor¡rqhg9.n,,'

een in
rs; ttg.
van de

op het referentiepunt weergegeven in fig. 13; e{!g. 14 zijn de
resultaten'Van de modelproef en de werkelijkLeià ter virge_
lijking vermeld. Er'is een redelijke ove¡êênstemming te consta-
teren op enkele plaatsen op het voorplein Da; de oouaak hier-

deze in de

,situatie en
de hooge
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I'*%í Fig, f0, Situatie patioschool met omliggende bebouwing.
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Fig. 12. De in de windtunnel gemeten windsnelheden (opgegeven als
een perc€ntage van de snelheid op het referentiepunt).

E
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Fig. 14. Vergelljking tussen de uitkomsten van de metingen in de
windtunnel en in de werkelijkheid.

va¡ is waarschijnlijk, dat bij de modelproef het lange voor-
liggende woonblok van 6 bòûwlagen is weggelaten. Overigens
zijn de resultaten zodanig, dat vertrouwen in de methode ge-
rechWaardigd is.

Het verrichten van modelonderzoek vooraf biedt voor tal
van projecten op dit gebied mogelijkheden. Zo is gebleken, dat
in een aantal winkelcentra het klimaat zo ongunstig door de
wind worilt beinvloed, dat de verkoop er scñade door lijdt.
Vaak was het mogelijk geiveest de invloed van de wind te

in zo'n winkelcentrum een groot verschil uit of het midden in
ee¡ stad of aan de'rand van de. stad, grenzend aan, een vlak
poldeilandschap is gesitueerd.

Drukmetingen r

tn vele gevâllen zijn ( rie ot
het'ventilatiesysteern) wind
veroorzaàkte druk op ooral
als de stromingsrichting binnen het gebouw van groot belang
is - zoals bij bedrijven die radioactieve stoffen verwerken of
in ziekenhuizen i.v.m. de verspreiding van bacteriën - is bekend-
heid,met clè <lrukverdeling een dwingende noodzaak.

Als voorbeeld kan het onderzoek aan de invloed va¡ de
drukverdeling op de ventilatie van het laboratorium van philips-
Duphar in Petten worden vermeld, waar een bepadlde stro-
mingsrichting w¿ß voorgeschreven. Bij de optredende wind-

' drukken op., drcaan-
systeem knn,b!f'bep
draaien. M€t, b€hÊlp
was het mogelijkj ite
kiezen, ter:wijl tevens een model van een aanzuigbuis werd

, beproefd, waardoór de windinvloed op de aanzuigopeningenI grotendeels werd geëlimineerd. Dat hèt van grool b"ta.t[ is
dat de juiste ruwheidsparameter in de tunnel wordt toegepast,
is al aan dd hand van de metingen van Jensen en Franck aan-
getoond. V/ellicht ten overvloede geeft fig. 15 de waarden voor
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Fig. 13. De ter plaatse gemeten windsnelheidspercentages.
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Rookverspreiding
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Fis. f7
schoorsteen.

I'ig. 18. Voorbeelá van het
indien de schoorsteen achter

vatr de rookgasscn uit een hoge

bewegingspatroòo u"h d" rookgøssen,
een hoog gebouw is geplaaist. ,
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fTg. 19. De baan van de rookpluim wordt hoofdzakcljjk,bepaald
doo¡ de'verhouding tussen windsnelheid en uitblaassnelheid.

eeû onderdrukgebied beïnvloede scþoorsteen hoofdzakelijk be-
paald door de verhouding tussen de windsnelheid en de uitblaas-
snelheid; hiervan wordt bij

Fig. 20, Rookpluimbaaa als in fig. 19, bij dezelfde verhouding doch
bd tweemaal zo hoge snelhcden.

Omdat - vooral bij grote turbulentie van de stroming - de
baan van de rookpluim nogal grote fluctuaties vertoont, wor-
den de resultaten vastgelegd door bíj het fotograferen een
lange belichtingstijd te gebruiken, zodàt als het ware in één
beeld ook een overzicht wordt verkregen van de minder voor-
komende plàatsen waa¡ de rook terechtkomt. De mate van
kleuring op de foto is dan een maat voor de combinatie van
concentratie van de gassen en de beweging van de baan van de
rookpluim.

Hoewel niet gezegd kan worden, dat met modelproeven de
uiterste nauwkeurigheid kan worden bereikt (daarvoor zijn de
omstandigheden in de natuur al te zeer verschillend) kan deze
techniek toch e¿n waardevol hulpmiddel zijn om een inzicht te
verschaffen in de verschijnselen, die zich om ofaan een gebouw
afspelen.

Bij he! fotograferen van de

bij

de modelproeven
rookpluim kan nl

gebruik gemaakt.
de luchtsnelheid

zidhtbaarheid

e€n.schoorsteen, .waaruit de gassen worden afgevoerd met een
snelheid van l0 m/s bij een windsnelheid van 15 m/s; dan wor-
den dezelfde resultaten verkregen bij een luchtsuelheid in de
tuqnel van'2 m/s en een uitblaassnelheid uit de modelschoor-
steen van 1,33 m/s. Een voorbeeld hiervan is gegeven in de

de tunnel niet te hoog worden gekozen i.v.m. de
de rook. Als nu de rookpluim bestudeerd moet úôrden van

19 en 20, die de rclokpluim weergeven van qen schoorsteen
dezelfde verhouding van uitblaassriclheid en windsnelheid,

maar waarbij beide snelheden in het twcede geval (fìg. 20)
tweemaal zo hoog zijn als.in het eerste geval.
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:,lv. Modelregels en schaaiprobiènnen b¡i onderzoekingen van
windaanvallen-op gebouwen en van windhinder

i :r" .t',

door i¡. K¡ A. worschouer en drs. G. A. Soschloo, onderscheidenr¡jk
en wetenschoppelijk,modewerker centrooi Technisch lnstituut TNo, Apeldoorn,

onderdirecteur
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op de juiste wijze bij het ontwerpen van een gebouy in rekening
'worden gebracht. Anders kan bij stomlweer gemakkelijk
sÉhade ontstaan; dit is bij architecten Qn constructeurs voldoende
bekend.

Fiet op modelschaal meten van win<lbelastingen op gebouwen
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