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 1976
 circa 60 medewerkers

BDA Groep

Brandveiligheid in hoofdlijnen

Verwarring over aspecten
…onbrandbaar…

…60 minuten
brandwerend…
 …brandklasse…




Verschillende aspecten



Juiste termen

…vliegvuur…





…WBDBO…
…brandveilig…

Beoordelingsgrondslag!


Bouwregelgeving



Verzekeraar (derden)
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Bouwbesluit


Doel: beperken van persoonlijk
letsel
(mogelijkheid tot vluchten)



Beheersbaar houden van de brand
(economisch verantwoord en
maatschappelijke acceptatie)

Bouwbesluit








Sterkte bij brand
(hoofddraagconstructie)
Beperking van het ontstaan van een
brandgevaarlijke situatie (o.a.
“vliegvuur”)
Beperking van ontwikkeling van brand
Beperking van uitbreiding van brand
((Sub-)brandcompartiment)
Beperking van het ontstaan van rook
Vluchten (compartiment, vluchtroutes)

Verzekeraar


Kijkt naar financiële risico’s



Grondslag?

Sterkte bij brand
Bezwijken is:


Instorten



Te ver doorbuigen

Brandgevaarlijke situatie dak
Totale dak niet brandgevaarlijk
conform NEN 6063 (verwijst o.a.
naar ENV 1187 test 1). Ook
lichtkoepels en –straten!
 Klassificatie in Nederland: B rooft1
 “vliegvuurbestendige dakbedekking”
geldt alleen bij
“Standaard” dakconstructie (NEN
6063)
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Ontwikkeling van brand


Brandgedrag van materialen:
Euroclassificatie (NEN-EN 13501-1):

Euroclassificatie


Euroklasse
A1
A2
B
C
D
E
 F (not determined)



 Onbrandbaar

(NEN-EN-ISO 1182)
waarde (NEN-EN-ISO 1716)
 Kleine vlam test (NEN-EN-ISO 11925)
 SBI (Single Burning Item) (NEN-EN 13823)
 Calorische

Ontwikkeling van brand
Dakbedekkingsmaterialen:


Dakbedekking + isolatie:
geen materiaaleisen!
(behalve bij vluchtweg)
Dakbedekking  constructietest:
Dak niet brandgevaarlijk (NEN 6063)

Eisen brandvoortplanting aan buitenzijde gevel
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Uitbreiding van brand



WBDBO tussen compartimenten

Brandcompartimenten
Brandwerendheid (heeft een
richting!)

Brandgedrag
 Brandklasse
 Onbrandbaar

+ Brandoverslag (via buitenlucht)
+ Branddoorslag

+ Branddoorslag



Branddoorslag

Brandcompartiment I

Brandcompartiment II

Brandcompartimenten
Dakconstructie loopt door (niet de hoofddraagconstructie!)

“Brandmuur”
Brandmuur” boven dak uit
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Uitbreiding van brand

Uitbreiding van brand

Binnenbrand:
 Brandgedrag dakisolatie weinig effect
op brandwerendheid
 Staaldak bezwijkt snel

Buitenbrand:
 Brandgedrag dakisolatie wel effect op
brandwerendheid
 Zelden eis brandwerendheid



Testrapporten:
Let op toepassingsgebied en EXAP !

Uitbreiding van brand

Grote brandcompartimenten




(NEN-EN 13501-2):
 Bezwijken (indien dragende functie)
 Vlamdichtheid
 Thermische isolatie – temperatuur
 Thermische isolatie – warmtestraling

(R)
(E)
(I)
(W)

Grote brandcompartimenten (globaal):


Euroclassificatie Brandwerendheid

nieuwbouw industrie > 1000 m2

 Bestaande bouw industrie > 3000 m2
(brandbeveiligingsconcept “Beheersbaarheid van brand” - VROM)
(berekening op basis van permanente en variabele vuurbelasting)



Hoge en ondergrondse gebouwen:



Hoger dan 70 m
Lager dan 8 m onder maaiveld

“Gelijkwaardigheid”
Bijvoorbeeld: brandwerendheidsklasse REI 60

Details ook brandwerend

Vuurbelasting

Aansluitingen van verschillende
bouwdelen
 Detaillering “op de bouwplaats”
 Doorvoeringen door brandwerende
wanden, vloeren en daken.












Variabele en permanente vuurbelasting
Uitgedrukt in kg vurenhout / m2 vloeropp.
Alle materialen: calorische waarde (MJ/kg)
Variabel = inventaris
Permanent = alle bouwmaterialen
Steenwol: 4,2 MJ/kg (107 MJ/m2 bij gelijke
R)
EPS: 39,6 MJ/kg
( 92 MJ/m2 bij gelijke
R)
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Denkfouten!
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Uitgangspunt Bouwbesluit


Brandwerendheid tussen compartimenten:
 stel 60 minuten
60 min.

1

Materiaal: brandvoortplanting
buitenzijde gevel (zink) = goed

60 min.

2

3

60 min.
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De Uithof
Den Haag

2004
Constructie: brandwerendheid
binnenspouwblad beton = goed

Toch gaat het fout!

Ken de uitgangspunten!
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Brandvoortplanting over het dak


Niet geregeld in Bouwbesluit



Grote dakvlakken: opdelen in
brandsegmenten met ‘brandstops’



Tegels of grind over bepaalde breedte
Onbrandbare barrière (muurtje)
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Pre-Flashover test

2

3
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BDA Pre-Flashover test


Beoordelen staaldak onder
pre-flashover omstandigheden
(TNO validatie)
Binnenaanval door brandweer nog mogelijk:
o.a. geen (brandende) druppels
 Hoogste temperatuur onder dak: 300°C
 Beschermende kleding brandweer : straling 6
kW/m2 gedurende 30 minuten =
rooklaagtemperatuur 300°C
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Criteria
(gesmolten) materiaal op
stalen onderconstructie
 Massaverlies isolatie < 10%

BDA Dakadvies B.V.

 Geen

Dank voor uw aandacht

Arno Bron
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