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Al meer dan 50 jaar onwerpt, produceert en verkoopt 

Vostermans Ventilation ventilatoren. Deze ventilatoren worden 

over de gehele wereld verkocht. Kwaliteit en prestatie zijn 

twee belangrijke kernbegrippen waarmee Vostermans al meer 

dan een halve eeuw haar klanten bedient. Behalve de zeer 

moderne productiefacaliteiten beschikt Vostermans ook over 

een windtunnel die voldoet aan de AMCA standaard. Hierdoor 

is Vostermans in staat om prototypen in eigen huis zeer 

nauwkeurig volgens de norm te meten en te testen.

Een belangrijk type uit het ventilator assortiment is de waaier 

in het diameter segment van 1300mm welke veelal gebruikt 

wordt in de agrarische sector.

In 1997 heeft FlowMotion haar eerste 1300mm waaier ontworpen voor Vostermans. De prestaties van deze 

waaier brachten Vostermans terug aan de top van de markt. Het ontwerp van deze waaier was gebaseerd op

methoden die voor die tijd gangbaar waren. Tussen toen en nu is er op het gebied van computersimulaties 

veel gebeurd. Computercapaciteit alsmede de stromingsmodellen hebben het gebruik van de zogenaamde

CFD (Computational Fluid Dynamics) toegankelijker gemaakt voor het analyseren van de stroming om een

ventilator. De afgelopen jaren heeft FlowMotion veel tijd gestoken in het onderzoek naar de bruikbaarheid van 

CFD als gereedschap bij het ontwerpen van waaiers. Om tot een nauwkeurig en geschikt analysemodel te 

komen zijn talloze rekenresultaten vergeleken met meetresultaten.

Voorbeeld toepassing van de 1300mm 
diameter ventilatoren in een kippenstal in 
Azie

Voor een initieel ontwerp van een waaier maakt 

FlowMotion gebruik van een door FlowMotion zelf 

ontwikkelde methode waarmee het profiel alsmede de 

wrong van het blad kunnen worden bepaald. 

Deze nieuwe ontwerp- en analysemethode is toegepast

op een nieuwe 1300mm waaier van Vostermans

Ventilation. Gevraagd werd een waaier te ontwerpen

met een hoog debiet en rendement welke de

concurrentie achter zich zou laten. Samen met de 

experts van Vostermans is er een geheel nieuw profiel

en wrongverdeling voor deze nieuwe waaier 

ontworpen. De 3D stroming is vervolgens geanalyseerd

m.b.v. CFD. Het zeer gedetailleerde stromingsbeeld 

maakt het mogelijk om nog enkele kleine modificaties  

aan te brengen. Vervolgens is dit model getest in de

windtunnel van Vostermans Ventilation. 

De resulaten laten zien dat de nieuwe waaier voldoet 

aan de eisen: een hoog debiet bij een zeer hoog 

rendement, waardoor hij wederom tot de absolute

wereldtop behoort.

3D weergave van snelheden om de waaier


