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Voorwoord
Als afsluiting van mijn masteropleiding ‘Building Architecture and Planning’ met als specialisatie
‘Product Design and Development’ aan de Technische Universiteit Eindhoven heb ik ervoor gekozen
een onderzoek uit te voeren naar de brandwerendheid van elementengevels.
Vanuit de Technische Universiteit Eindhoven heb ik begeleiding mogen ontvangen van Jos
Lichtenberg en Chris Geurts, waarvoor dank. Verder is dit onderzoek uitgevoerd in een nauwe
samenwerking met de afdeling R&D van gevelbouwbedrijf Oskomera. Vanaf deze plaats zou ik dan
ook graag Esther Hebly, Sanne Meffert en Rens Demarteau bedanken voor hun kritische blik en het
meedenken in oplossingen.
Voor de specifieke kennis van het modelleren van brandwerendheid en de ervaring met betrekking
tot experimentele beproevingen is een samenwerking aangegaan met Efectis Nederland.
Ook Arnoud Breunese, Kees Both, Martin Vermeer en Leander Noordijk hartelijk bedankt voor alle
inzet.
De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in een drieluik aan documenten.
Het hoofdverslag dat op dit moment voor u ligt, belicht de hoofdlijn van het onderzoek naar
brandwerende elementengevels.
Twee ondersteunende onderzoeken zijn daarbij losgekoppeld. Dit behelst een onderzoek naar de
mogelijkheden die simulatie van brandwerendheid biedt (A), en een rapportage van de
experimentele beproeving van de inbrandsnelheid van Accoya (B).
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Samenvatting
Wereldwijd is een toename aan hoogbouw te ontdekken. Deze bouwvorm schept van nature de
nodige uitdagingen op het gebied van brandveiligheid. Eventueel te blussen bouwdelen zijn moeilijk
bereikbaar en evacuatietijden zijn lang.
Hoogbouw wordt vaak uitgevoerd met elementengevels. Vandaar dat er in dit onderzoek wordt
gekeken naar mogelijke oplossingen voor brandwerende elementengevels.
Na een uitgebreide verkenning van de vigerende regelgeving omtrent brandwerendheid van gevels
zal bekeken worden op welke manier gevelontwerpen tot stand komen en beoordeeld worden. Tot
op heden gebeurt dit vaak middels experimentele beproevingen. Het daadwerkelijk testen van
scheidingsconstructies blijft echter een kostbare zaak, zowel op financieel vlak als in tijdsduur.
Daarom wordt binnen dit afstudeerwerk een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden die
rekenkundige software bieden. Middels het softwarepakket Diana zijn een aantal zaken
gemodelleerd. Dit is vastgelegd in ‘ondersteunend onderzoek A’.
Daarna is overgegaan tot het daadwerkelijk ontwerpen van brandwerende elementengevels.
Daarbij zijn op basis van een brainstorm binnen Oskomera twee verschillende oplossingsrichtingen
aangedragen. Bij een eerste variant is een ontwerp gemaakt met een Accoya‐houten profielbasis.
Van deze houtsoort is experimenteel de inbrandsnelheid bepaald, dit is vastgelegd in ‘ondersteunend
onderzoek B’. Op basis van deze inbrandsnelheid is in te schatten hoe de definitieve detaillering eruit
zal moeten zien.
Bij een tweede variant is gekozen voor een aluminium profiel gevuld met brandwerende beplating.
Middels eerder genoemde simulaties met Diana is aangetoond aan welke eigenschappen deze
beplating zal moeten voldoen om ervoor te zorgen dat deze variant de gewenste brandwerendheid
behaalt.
Ter afsluiting wordt aangegeven welke vervolgstappen er in de ontwikkeling van beide
oplossingsrichtingen voor de hand liggen.
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Inleiding
Brandveiligheid is een complex thema, dat tal van aspecten omvat.
Op het gebied van passieve brandveiligheid kennen we maatregelen die rechtstreeks van toepassing
zijn op het gebouw, de gebouwelementen of de bouwmaterialen. Denk aan zaken als
brandcompartimentering, aanleg van vluchtroutes, maar ook de keuze voor de juiste
bouwmaterialen op de juiste plaatsen.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot toepassing van actieve brandveiligheid. Deze omvat de diverse
gebouwuitrustingen als branddetectie, warmte‐ en rookafvoersystemen en sprinklersystemen.
De actieve maatregelen vullen de passieve aan.
Samen met organisatorische maatregelen (bijvoorbeeld het organiseren van bedrijfshulpverlening en
ontruimingsplannen), zal op die manier een hele ketting met maatregelen gevormd moeten worden
om het ontstaan van brand of de gevolgen daarvan te beperken.
Dit onderzoek richt zich op een onderdeel uit de passieve kant van brandveiligheid; de
brandwerendheid van gevels. Daarbij wordt ingezoomd op de elementengevel. Dit type gevel wordt
veelvuldig toegepast in hoogbouw, een bouwvorm die in opkomst is, en waarbij brand extreme
gevolgen kan hebben.
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1.0 Onderzoeksopzet
1.1 Introductie; elementengevels in hoogbouw
Stedenbouwkundige, infrastructurele en financiële randvoorwaarden dwingen tot optimale
bouwkundige oplossingen waarbij hoogbouw een steeds belangrijkere rol speelt. Onder hoogbouw
worden alle gebouwen verstaan met een verblijfsgebied dat 70 m. of meer uitsteekt boven
straatniveau.
Hoogbouw is een wereldwijd fenomeen. Steden als Sjanghai, Tokyo en New York bieden allen meer
dan 500 van dit soort extreme bouwwerken. Aanvoerder op de wereldranglijst is daarbij Hong Kong
met meer dan 2900 hoogbouwprojecten. (ref. 1)
Ook in Nederland is een sterke stijging waar te nemen in het aantal hoogbouwprojecten.
Tot het eind van de jaren zestig werden deze slechts sporadisch gerealiseerd, maar in het jaar 2000
stonden er al 48 hoogbouwprojecten. In 2007 is dat aantal drastisch gestegen tot 147, hetzij
gerealiseerd of in aanbouw, in 29 verschillende Nederlandse steden.
Tabel A: Aantal hoogbouwprojecten in Nederland uitgezet in de tijd en naar functie
Functie
1970 (ref. 2)
2000 (ref. 2)
2007 (ref. 1)
Wonen
0
8
36
Kantoor/overig
5
40
111

Afb. 1; Aantal hoogbouwprojecten in Nederland, uitgezet in de tijd en naar functie

Naast het feit dat hoogbouwprojecten in aantal en hoogte toenemen, worden ze op steeds meer
locaties in Nederland gebouwd. Tot voor kort was hoogbouw vooral geconcentreerd in Rotterdam,
maar met name de laatste tien jaar wordt in andere steden in toenemende mate deze bouwvorm
gerealiseerd. Rotterdam blijft daarbij wel ruimschoots de grootste concentratie behouden. (ref. 1)
Hoogbouwprojecten worden veelvuldig met een vliesgevel uitgevoerd.
Het type vliesgevel dat zich daarvoor het beste leent is de elementengevel (zie bijlage 1.0 – definities
voor een uitgebreide uitleg). Deze bouwvorm leent zich uitstekend voor hoogbouwprojecten, omdat
daar over het algemeen sprake is van grote repetitie in het gevelvlak waardoor de voordelen op het
gebied van kwaliteit (prefabricage), bouwsnelheid en transport opwegen tegen de extra kosten voor
het technisch uitwerken.
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Er staat vaak slechts een krappe bouwplaats ter beschikking in binnenstedelijke gebieden. De
elementen kunnen dan vanuit de vrachtwagen (of een relatief kleine opslagplaats) direct in de gevel
gehesen worden. Steigers zijn niet nodig, wat bij hoogbouw nogal wat kosten bespaart en problemen
uitsluit.

1.2 Probleemstelling; gebrek aan inzicht in brandwerendheid van elementengevels
Het aspect waar dit onderzoek zich op focust is de brandwerendheid van elementengevels met
betrekking tot de scheidende functie. De eisen voor vliesgevels worden voor Nederland omschreven
in het Bouwbesluit dat op zijn beurt verwijst naar een aantal normbladen (zie voor een toelichting op
de wet‐ en regelgeving hoofdstuk 2 en 3).
Ten behoeve van de beperking van de uitbreiding van brand en de
detaillering die daarmee gemoeid is hebben we te maken met
verschillende bekende uitbreidingstrajecten die vernoemd worden op
de afbeelding hiernaast.
Hierbij staat pijl 1 voor de branddoorslag door de vloer (WBD:
weerstand branddoorslag), pijl 2 staat voor de brandoverslag via de
buitenzijde van de gevel (WBO: weerstand brandoverslag) en pijl 3 is
de branddoorslag via de aansluiting tussen de gevel en de vloer.
De weerstandseis die vermeldt wordt in het bouwbesluit, uitgedrukt
in minuten, is daarbij afhankelijk van de situatie.
Voor elementengevels dient bekeken te worden op welke manier
deze het best ontworpen en vormgegeven kunnen worden om te
voldoen aan de het gewenste niveau van veiligheid met betrekking
tot de weerstand tot brandoverslag (pijl 2).
De brandwerendheid van de aansluitingsconstructie (pijl 3) zal in dit
onderzoek geen prioriteit krijgen. Hiervoor bestaan reeds legio goed
functionerende oplossingen.
Afb. 2: WBDBO

Firewall; de brandveilige elementengevel ‐ J.H.T. Hendrix

Pagina| 4

Naast de reeds genoemde trajecten is er nog een vierde traject te
benoemen. Dit betreft het traject via de inwendige gevelconstructie
waarbij branddoorslag kan optreden door falen van de gevel ten
gevolge van hoge temperaturen in de profielen en tussen de
dichtingen (weergegeven op de afbeelding hiernaast met pijl 4).
Hiervan zijn de gevolgen op dit moment onbekend. De vigerende
regelgeving specificeert ook geen eisen voor dit traject (ref. 10). Er is
echter wel reden om aan te nemen dat dit een reëel brandtraject kan
vormen (ref. 3). Er bevinden zich bij vliesgevels immers vaak enkel
materialen met een laag smeltpunt als EPDM en aluminium op dit
traject.
Momenteel is er een Europese norm beschikbaar (NEN‐EN 1364‐3/4)
die in ieder geval voorziet in een beproevingsmethode waarbij dit
traject mee wordt genomen. Het gebruik daarvan is echter nog verre
van standaard in de Nederlandse gevelbouw. De nationale
normbladen voor de bepaling van brandwerendheid die nog steeds
gebruikt mogen worden op dit moment lopen daarbij achter op de
werkelijkheid, onder andere omdat deze nog grotendeels gebaseerd
zijn op traditionele gevels van steenachtige materialen, waarbij het
risico van branddoorslag door de gevel zelf niet groot was.
Het is zaak om te onderzoeken hoe aluminium gevels, met in het
bijzonder de elementengevel, op dit branduitbreidingstraject
reageren.

Afb. 3: inwendig traject

Indien blijkt dat verbetering nodig is, zal onderzocht moeten worden welke oplossingen voor handen
zijn om de brandprestaties van de elementengevel ook op dit traject naar een hoger niveau te tillen.
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1.3 Aanleiding; waarom nu dit onderzoek?
Kijkende naar trends, zowel in de maatschappij als in de bouw, zijn er diverse ontwikkelingen aan te
wijzen die erop duiden dat er steeds meer vraag komt naar een brandveilige elementengevel.
Deze ontwikkelingen worden gevoed door de toename in hoogbouw zoals geschetst in de
introductie, waarbij architecten steeds vaker glas in gevels toepassen, het liefst over meerdere
verdiepingen.
Geconstateerd kan worden dat er door brand jaarlijks erg veel kapitaal verloren gaat, zo’n 0,3 tot
0,4% van het Bruto Nationaal Product (ref. 4,5). Uitgaande van het gunstigste geval (0,3%), bedraagt dat
1581 miljoen euro in NL, en 5706 miljoen euro in het Verenigd Koninkrijk. Dit bedrag maakte het
afgelopen decennium een forse groei door. Dat komt o.a. door een toename in het kapitaal dat
opgeborgen ligt in gebouwen (pc’s, servers, etc.), en door een toename in de gemiddelde
gebouwhoogte.
Op financieel vlak is het dan ook interessant geworden om brandwerende maatregelen te nemen. De
opkomende claimcultuur draagt daar alleen maar aan bij. Grote branden omslaan maar een klein
percentage van het totale aantal (5‐10%), maar dragen bij aan meer dan 50% in de totale verliezen in
brand. (ref. 5,6) Het is dus erg belangrijk om een brand beperkt te houden in 1 ruimte indien mogelijk.
Uiteraard gaat het bij brand niet alleen om materiële schade, ook mensenlevens staan op het spel.
Met name in steden leeft een steeds groter aantal mensen per oppervlakte‐eenheid door de
toename in hoogbouw. (ref. 7). Beperking van de uitbreiding van brand is dan een zeer belangrijke
kwestie om mensen de tijd en mogelijkheid tot vluchten te geven.
De bevolkingsgroep die daarbij het meeste gevaar loopt is de groep 65+‐ers. De zogenaamde ‘fire‐
death‐rate’ (het percentage dat sterft bij een brand) is bij deze groep veel groter dan bij andere
bevolkingsgroepen (ref. 8). Gezien de vergrijzing zal het probleem dus alleen maar groter worden.
In Nederland zal reeds in 2010 de gemiddelde leeftijd van de bewoners hoger zijn dan 55 jaar in 45%
van de woningen. (ref. 9)
De effecten van brand zijn dus groot. Om een daadwerkelijk veilige elementengevel te ontwikkelen
zouden meerdere uitgekiende brandtesten in een oven van 1 verdiepingshoogte voldoen. Dit is
echter een kostbare en tijdrovende zaak.
Er bestaat nog een andere methode om meer inzicht te vergaren in het gedrag van gevels bij brand.
Rekentechnieken en software op dit gebied zijn de afgelopen jaren steeds verder gevorderd. Met
name op thermisch en constructief gebied kunnen programma’s die werken met de einidige
elementenmethode ingezet worden om een inschatting te krijgen. Tevens kunnen de resultaten van
bestaande proeven met behulp van deze software beter geïnterpreteerd en geëxtrapoleerd worden.
Het gebruik van dit soort computerpakketten staat echter nog in de kinderschoenen wat betreft
onderzoek naar de brandwerendheid van gevels. Als reden daarvoor kan genoemd worden dat veel
partijen in de bouw een passieve houding hebben ten aanzien van kennisontwikkeling. Zeker indien
het kennis betreft van zaken waar de wetgever niks over voorschrijft. Dit onderzoek zal trachten daar
verandering in te brengen.
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1.4 Doelstelling
Dit onderzoek heeft 3 onderling samenhangende doelen.
Wetenschappelijk doel
Met dit afstudeeronderzoek wordt geprobeerd om brandwerendheid van gevelprofielen voor het
eerst objectief beoordeelbaar te maken door middel van software. Aan de hand van deze
computermodellen kunnen conclusies worden getrokken met betrekking tot de maximale
doorbuiging van de gevelconstructie en het smelttijdstip van materialen als aluminium. Daarnaast
kan de plaatsing van constructieve knopen strategisch bepaald worden. Dat alles met als doel een
objectieve vergelijking van verschillende detailoplossingen te kunnen bieden zonder tijd en energie
te hoeven steken in kostbare brandproeven.
Het computermodel zal geverifieerd worden op basis van een brandproef.
Praktisch doel
In het onderzoek zullen diverse detailoplossingen worden opgesteld om een elementengevel
brandwerend te maken. Met een experimentele beproeving, en middels het eerder genoemde
computermodel kunnen deze op hun bijdrage aan brandwerendheid vergeleken worden. Dit levert
een daadwerkelijk veilig product op.
Maatschappelijk doel
Door een brandwerende elementengevel te introduceren in de bouwmarkt, is het mogelijk een
veiligere woonsituatie in hoogbouw te creëren. Bij het uitbreken van brand zal deze minder snel
uitbreiden naar andere compartimenten. Daardoor zal verlies van kapitaal, verlies van mensenlevens
en schade aan het milieu door brand beperkt worden.
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1.5 Onderzoeksmodel

Afb. 4: onderzoeksmodel

Het onderzoek verloopt in volgorde volgens de stappen A tot en met E. Eerst wordt geanalyseerd
welke randvoorwaarden er gesteld zouden moeten worden aan een brandwerende elementengevel.
Daarna zal bekeken worden op welke manier brandwerendheid op dit moment geanalyseerd wordt.
Onderdeel daarvan is het bijwonen van meerdere brandtesten. Op basis van één van deze testen zal
een computermodel opgezet en geverifieerd worden om de mogelijkheden van het modelleren van
het gedrag van gevelprofielen bij brand te verkennen. Na een brainstorm over oplossingsrichtingen
zal dit model ook ingezet worden om te voorspellen wat de oplossingsrichting op basis van een
aluminium profiel bijdraagt aan de brandwerendheid. Daarnaast zal een experimentele beproeving
worden vormgegeven en uitgevoerd om de haalbaarheid van de oplossingsrichting op basis van een
houten profiel te onderzoeken. Belangrijke basisonderdelen daarin zijn het programma van eisen, de
DRL beproeving d.d. 16‐04‐10, de beproeving van Accoya d.d. 26‐11‐10 en het Diana model. De
onderlinge relaties daartussen zijn in het schema weergegeven.
Op diverse momenten binnen het traject, zullen zaken als het programma van eisen en de
verschillende strategieën om een brandveilig gevelelement te ontwikkelen binnen Oskomera aan een
klankbordgroep voorgelegd worden. Daarin zullen ter zake kundige mensen plaatsnemen vanuit
research & development, productie, sales en engineering. Zoals reeds eerder genoemd zal met name
voor het ontwikkelen van het computermodel een samenwerking aan worden gegaan met Efectis,
een partij met decennialange ervaring met zowel experimentele bepalingen als rekenkundige
analysetechnieken. Ook bij de uit te voeren brandtesten zal Efectis begeleiden.
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1.6 Onderzoeksvragen
1. Programma van eisen voor een brandveilige elementengevel
‐Hoe ziet de relevante Nederlandse en Europese vigerende regelgeving op het gebied van
brandwerendheid eruit, en wat zijn de opkomende wijzigingen?
‐Hoe ziet het programma van eisen eruit voor een brandveilig gevelelement dat ook op
bouwfysische, constructieve en kostentechnische aspecten voldoet aan de huidige standaard?
2. Brandwerendheid; analyse en strategieën
‐Wat zijn de huidige mogelijkheden met betrekking tot voorspelling en beoordeling van het gedrag
van een elementengevel op zowel vlamdichtheid als thermische isolatie betrokken op temperatuur
en warmtestraling?
‐Welke mogelijkheden brengt rekenkundige software met zich mee met betrekking tot het
analyseren van brandwerendheid, en welke input is vereist voor een accurate beoordeling?
3. Ontwikkeling van een brandveilige elementengevel
‐Welke branduitbreidingstrajecten zijn er te onderscheiden bij elementengevels?
‐Welke trajecten zijn problematisch, en welke strategieën zijn er om deze trajecten brandwerend te
maken?
‐Is het aannemelijk te maken dat deze ontwerpstrategieën voldoen aan het programma van eisen op
het gebied van brandwerendheid?
Hoofdvraag
‐Welke oplossingsrichtingen zijn er op te stellen voor een optimale opbouw van een elementengevel
met een brandwerendheid zoals omschreven in het programma van eisen, waarbij bouwfysische,
constructieve en kostentechnische aspecten ook worden meegenomen?
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1.7 Visie; de rol van regelgeving
Het verleden leert dat bedrijven in de bouw‐ en productiesector maar al te vaak een passieve
houding hebben ten aanzien van aanvullende productgerelateerde eisen die ten gunste komen van
de veiligheid van de gebouwgebruiker zolang de wetgever er niks over voorschrijft.
In dit onderzoek zal met een andere visie worden gewerkt. De veiligheid van de personen aanwezig
in een gebouw staat voorop; deze dienen de brand op een veilige manier te overleven.
Uiteraard wordt de huidige en opkomende regelgeving bekeken en beoordeeld, maar gezien dit
minimale eisen zijn zal dit niet als maatstaf worden genomen voor de te ontwikkelen oplossing.
Gestreefd wordt een product te ontwikkelen dat indien nodig verder gaat dan wettelijk gezien
verplicht; het is nadrukkelijk niet de bedoeling een product te ontwikkelen dat ‘slechts’ aan de
regelgeving voldoet.
Kortom; doelstelling is het ontwikkelen van een product dat daadwerkelijk brandveilig is.

1.8 Afbakening
Nederland
Dit onderzoek zal zich beperken tot de situatie in Nederland.
Het feit dat ieder ander land er weer een eigen regelgeving (en achterliggende gedachte) op nahoudt
zou het te complex maken om een groter deel van de wereld te behandelen.
Hoogbouw met een woonfunctie
Voor het opstellen van het programma van eisen aan het te ontwikkelen gevelelement zal uit worden
gegaan van toepassing bij hoogbouw met een woonfunctie. Daar worden doorgaans de zwaarste
brandveiligheidsmaatregelen vereist om 2 redenen:
‐In deze gebouwen slapen mensen waardoor de reactietijd op de brand langer zal zijn.
‐Het redden van mensen en blussen danwel beperken van de brand is moeilijk door de grote afstand
tot de grond.
Voor de kantorensector zal het product op het gebied van brandveiligheid dus ook automatisch
voldoen, echter wanneer lagere eisen worden gesteld zal er opnieuw een afweging moeten worden
gemaakt tussen kosten en het gewenste niveau van veiligheid.
Architectonisch ontwerp met glas van vloer tot vloer
In dit afstudeeronderzoek wordt uitgegaan van een architectonisch ontwerp waarin (tevens)
elementen voorkomen waar glas van vloer tot vloer toe wordt gepast. Dit is technisch gezien de
grootste uitdaging. In sommige andere gevallen kan in een brandwerend vlamschort of een
borstwering een oplossing worden gevonden, waardoor het glas en de omringende
profielconstructie niet brandwerend hoeven te zijn.
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2.0 Natuurkundige beschouwing; brand in de gebouwde omgeving
Brand is een fenomeen waar enorm veel natuurkundige factoren bij betrokken zijn. De omvang en
intensiteit van iedere brand is anders. Deze worden onder andere bepaald door de zuurstoftoevoer,
vorm van de ruimte, het gedrag van omringende (bouw)materialen en de vuurbelasting. In dit
hoofdstuk wordt beschreven welke temperatuursverandering er plaatsvindt bij brand, en op welke
manier de meest voorkomende bouwmaterialen hierop reageren.

2.1 Temperatuurverloop
Door het verbrandingsproces ontstaat naast rookontwikkeling vooral een temperatuurstijging die van
invloed is op de omringende bouwmaterialen.
Om de prestaties van gebouwen en bouwdelen bij brand te kunnen vergelijken is er een ‘standaard’
temperatuurverloop opgesteld in verhouding tot de tijd na aanvang van de brand. Dit wordt de
standaard brandkromme genoemd.
θ
θ0
t

Temperatuur gedurende brandverloop
Ruimtetemperatuur bij aanvang brand
Tijdstip na aanvang brand

Standaardbrandkromme (ref. 11, 12):
θ – θ0 = 345 × log (8 × t + 1)
Deze standaardbrandkromme omschrijft de temperaturen gedurende een brand in een woon‐ of
utiliteitsgebouw zonder specifieke uitzonderingen.
Indien de brand reeds door de gevel naar buiten komt, is er een tweede curve in het leven geroepen
om de temperaturen van deze vlammen te omschrijven (Ref. 13).
De temperatuur van de zogenaamde ‘gereduceerde brandkromme’ stijgt niet meer na 10 minuten
met als achterliggende redenatie dat de vlammen die buiten het gebouw treden afkoelen door de
buitenlucht.
De gereduceerde standaardbrandkromme:
θ – θ0 = 345 × log (8 × t + 1) voor t ≤ 10 min.
θ – θ0 = 659 °C voor t > 10 min.
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Grafiek standaardbrandkromme (Ref. 11)

Tabel B: Temperatuur/tijdsverloop van de standaard en gereduceerde standaardbrandkromme
t (min.) θ; standaardbrandkromme(°C)
θ; gereduceerde standaardbrandkromme (°C)
0
20
20
5
576
576
10
678
679
15
738
679
20
781
679
30
842
679
45
902
679
60
945
679
90
1006
679
120
1049
679
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2.2 Het gedrag van veelvoorkomende bouwmaterialen bij brand
In voorgaande paragraaf is omschreven welke temperatuursstijgingen optreden gedurende een
brand. Na een half uur zijn de temperaturen al gestegen tot 842 °C volgens de
standaardbrandkromme. Bij deze hoge temperaturen ondergaan bouwmaterialen en –constructies
flinke veranderingen. Ieder materiaal reageert daarbij op een andere manier op
temperatuursstijgingen.
De snelheid waarmee de temperatuur in de doorsnede toeneemt is afhankelijk van de thermische
eigenschappen van het materiaal, zoals de warmtegeleidingcoëfficiënt en de specifieke warmte.
Hieronder zijn een aantal bij hoge temperaturen veranderende materiaaleigenschappen omschreven
van in de praktijk veel voorkomende bouwmaterialen.
Sterkteverlies
Bij veel materialen nemen de mechanische eigenschappen af bij hoge temperaturen. Dit betekent
dat de sterkte van de doorsnede afneemt bij een temperatuurstijging. In onderstaande figuren
worden waarden gegeven voor de afname van de treksterkte van staal, de afname van de
elasticiteitsmodulus van aluminium, de afname van de buigsterkte van hout en de afname van de
druksterkte van grindbeton (Ref. 13).
Treksterkte constructiestaal

Elasticiteitsmodulus aluminium

Buigsterkte hout

Druksterkte grindbeton
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Vervorming
Materialen worden niet alleen zwakker, bij verhitting zetten ze ook uit. De lineaire thermische
uitzettingscoëfficiënt verschilt per materiaal. De vervormingen van bouwdelen kunnen bij brand
aanzienlijk zijn; door lineaire uitzetting van het materiaal, maar ook door kromming als gevolg van
een ongelijkmatige temperatuurverdeling in de doorsnede (bijvoorbeeld bij driezijdig verhitte
liggers). Staal zet bij verhitting per 100 °C ongeveer 1,2 mm. uit per strekkende meter (Ref. 16).
Verhindering van deze uitzettingen door omringende constructies, leidt tot een extra belasting in de
omringende bouwdelen. De vervorming in combinatie met de afname in de sterkte van de
doorsnede zorgt ervoor dat vooral knooppunten eenvoudig vervormen. Ook profielen die slechts aan
1 zijde verhit worden zullen al snel kromtrekken.

Afb. 5 vervorming staalconstructie

Afb. 6: vervorming gevel

Regulier glas wordt bij brand ook maar aan één zijde verhit. Aan die zijde wil het materiaal dus
uitzetten, terwijl het aan de niet‐verhitte zijde niet van afmeting verandert. Door deze enkelzijdige
uitzetting ontstaat bij floatglas een dusdanig hoge spanning in het glas dat het meestal al na enkele
minuten breekt. (Ref. 14)
Smelten
Een bijzondere vervorming zal optreden indien materiaal tot het smeltpunt verwarmd wordt.
Aluminium bezit bijvoorbeeld een vrij lage smelttemperatuur; deze ligt tussen 590 ‐ 650 °C (Ref. 17). Als
de temperatuur hoger oploopt dan zal het aluminium vloeibaar worden. Bij staalsoorten ligt deze
smelttemperatuur tussen de 1400 en 1550 °C (Ref. 16), een temperatuur die bij een normale brand niet
snel bereikt zal worden. Ook bij in de bouw toegepaste thermoplastische kunststoffen als
polystyreenschuim of polipropyleen moet met smeltgedrag rekening worden gehouden.
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Verandering van materiaalsamenstelling
Door de hitte veranderen ook molecuulstructuren. Bij beton wordt al het aan het cement gebonden
water onttrokken. Bij hogere temperaturen ondergaan het zand en grind ook nog een omzetting,
waardoor volumevergroting optreedt en het kan spatten. Beton is als basismateriaal echter redelijk
goed bestand tegen hogere temperaturen omdat het opwarmingsproces enige tijd in beslag neemt
door de grote massa.

Afb. 7A&B: spatten van beton

Verbranding en reductie van de doorsnede
Een bijzondere vorm van verandering in materiaalsamenstelling is verbranding.
Dit gebeurt bijvoorbeeld bij hout dat blootgesteld wordt aan brand. Hout zal eerst drogen door de
toevoer van warmte. Daardoor ontstaat aanvankelijk eerst witte rook; waterdamp.
Daarna zullen de complexe organische
moleculen uiteenvallen in kleinere brokstukken
door de hitte (vanaf circa 300 °C (Ref. 13)), om
uiteindelijk als gasvorm te vervluchtigen.De
verbranding van deze gassen geeft uiteindelijk
de vlammen. De rook bevat op dit moment
zwarte roetdeeltjes, maar ook andere niet‐
verbrande stoffen die in de vaste brandstof
zitten. Gedurende de brand wordt de doorsnede
gereduceerd door inbranding van het materiaal.

Afb. 8: inbranding hout

Niet alleen hout verbrandt. Ook kunststoffen kennen deze eigenschap. Bij de verbranding van
kunststoffen ontstaat veel hitte; per gewichtseenheid circa tweemaal zoveel als door hout of
houtachtige producten. Dit kan van grote invloed zijn op de ontwikkeling van een brand. Er vindt
daardoor snellere opwarming plaats en de brand zal eerder grote vormen aannemen.
Extra aandachtspunt is het feit dat ze bij verbranding bijna altijd veel tot zeer veel rook produceren.
De samenstelling daarvan varieert per kunststof. Meestal gaat het om koolmonoxide (CO),
koolzuurgas (CO2), waterstof (H2) en roet (C) met (al dan niet toxische) ‘brokstukken’ van de
kunststofmoleculen (Ref. 15).
Steenachtige en keramische materialen als beton, glas, massief gips zonder vulmiddelen,
cellenbeton, kalkzandsteen, baksteen en minerale boardmaterialen met een zeer laag gehalte aan
bindmiddel worden als onbrandbaar geclassificeerd.
Zoals hierboven omschreven betekent dit niet dat deze materialen onaantastbaar zijn door brand,
het betekent slechts dat ze zelf geen brandstof aan de brand toevoegen.
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2.3 Functie van bouwdelen bij brand
Bij het uitbreken van brand zijn er voor bouwdelen 2 essentieel verschillende functies te
onderscheiden.
Allereerst gaat het daarbij om een dragende functie, waardoor het gebouw als geheel binnen een
gestelde tijdsduur niet zal bezwijken. Uiteindelijk bezwijken nagenoeg alle draagconstructies bij
brand, maar het is zaak dit zo lang mogelijk uit te stellen met als belangrijkste reden dat alle in het
gebouw aanwezige mensen dan in veiligheid gebracht kunnen worden. Wat in het bezwijkgedrag de
zwakste schakel is verschilt per geval. Bij een betonconstructie zijn de eigenschappen van het
wapeningsstaal meestal bepalend. De wapening moet immers de vrij grote trekkrachten in de
constructie opnemen. Zodra het wapeningsstaal de kritieke temperatuur bereikt, zal de constructie
bezwijken. Bij een houten constructie zal de doorsnede uiteindelijk te klein worden. Van deze
doorsnede zijn tevens de mechanische eigenschappen afgenomen. Deze combinatie zorgt ervoor dat
deze niet meer in staat is de aanwezige belasting te dragen.
Een tweede functie welke een bouwdeel tijdens brand kan vervullen is van een scheidende aard.
Indien de brandruimte wordt gescheiden van een ruimte waar (nog) geen brand woedt, zal de brand
zich niet kunnen uitbreiden. Dit onderzoek richt zich op één van de bouwdelen die deze scheidende
functie vervult; de vliesgevel.
Uiteindelijk zullen ook gevels na verloop van tijd hun scheidende functie verliezen, hetzij door het
breken van glas, het smelten van profielen of door het bezwijken van de vele kieren en naden maar
gedurende een bepaalde tijdsduur dienen ze de brand tegen te houden om mensen de kans te geven
te vluchten, de brandweer de kans te bieden om te blussen of om bepaalde goederen te
beschermen.
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3.0 Wat is het gewenste niveau van veiligheid in Nederland en hoe
organiseren we dit?
3.1 Niveau van veiligheid
Met een pakket wettelijke eisen op Nederlands en Europees niveau wordt geprobeerd om een zo
hoog mogelijk veiligheidsniveau te realiseren in de gebouwde omgeving om de volgende doelen te
vervullen (ref. 18):
1. Het beperken van de kans dat een brand kan ontstaan
2. De mensen die zich in een brandend gebouw bevinden moeten tijdig een veilige plaats
kunnen bereiken
3. De kans op uitbreiding van een brand moet beperkt worden, onder andere met behulp van
de brandweer.
Daartoe worden gebouwen opgedeeld in kleinere stukken, welke compartimenten worden genoemd.
Elk van de randen van deze compartimenten moet gedurende een bepaalde tijdsduur de brand
tegenhouden, met andere woorden ‘een zekere mate van brandwerendheid bezitten’. Dit wordt
gedaan om de brand beheersbaar te houden.
De in dit verslag geldende definitie van brandwerendheid wordt als volgt gesteld:
Het vermogen van een bouwdeel om te verhinderen dat een brand zich van het ene naar het andere
brandcompartiment kan uitbreiden danwel verplaatsen.
Bij de realisatie van een gebouw dient per bouwdeel aangetoond te worden dat de gewenste of
vereiste brandwerendheid gehaald wordt.
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3.2 Structuur van de regelgeving
In 1901 is de woningwet ingesteld om de kwaliteit van nieuwbouwwoningen te garanderen. Vanuit
de Woningwet worden sinds 1992 de technische eisen aangestuurd via het bouwbesluit. Daarin zijn
de minimale technische eisen opgenomen waaraan alle gebouwen in Nederland moeten voldoen.
Vanuit het bouwbesluit wordt verwezen naar de nationale en Europese normbladen opgesteld door
normalisatie‐instituut NEN; waarin uitgebreid wordt omschreven hoe er tot de bepaling van een
gestelde eis moet worden gekomen.
Wat brandwerendheid van vliesgevels betreft wordt door het bouwbesluit allereerst de norm NEN
6068 (ref. 19) aangestuurd. Deze specificeert hetgeen in het bouwbesluit vastgelegd is; waar dienen
compartimentscheidingen geplaatst te worden, en hoeveel minuten dienen deze brandwerend te
zijn. In de bijlage van deze norm wordt een methode aangeboden die het mogelijk maakt in bepaalde
gevallen de weerstand tegen brandoverslag te berekenen. Dit gaat alleen op voor gevels waarin
ruimte is voor een vlamschort of borstwering.
Bij gevelontwerpen met glas van vloer tot vloer zal volgens NEN 6069 aangetoond moeten worden
dat ze voldoen. Daarbij dient eerst bepaald te worden aan welke criteria ze moeten voldoen.
Met andere woorden; welke aspecten van de brand dient de compartimentscheiding tegen te
houden gedurende de reeds vastgestelde tijdsduur? Vervolgens dient men dit aan te tonen door
middel van een experimentele beproeving.
Voor het bepalen van de criteria en vervolgens het vormgeven van de experimentele beproeving
bestaat op dit moment een duaal stelsel.
Als eerste optie kan men gebruik maken van de hoofdtekst van NEN 6069 voor het bepalen van de
criteria en gebruik maken van de Europese beproevingsnorm voor de testmethoden; NEN‐EN 1364‐
3/4 (Ref. 21). In de algemene en aanvullende eisen, vastgelegd in NEN‐EN 1363‐1/2 (Ref. 22) worden in dat
geval nog een aantal randvoorwaarden voor de experimentele beproeving vastgelegd over de oven
en de te gebruiken brandcurve.
Als tweede optie kan men kiezen voor NEN 6069 bijlage A voor zowel de bepaling van de criteria als
de wijze van beproeving. Deze bijlage is op dit moment nog geldig, maar zal in de toekomst geschrapt
worden, als beproeving en classificatie volgens de Europese normen verplicht is.
In de bouwpraktijk zal een gevel op exact dezelfde wijze vervaardigd moeten worden als getest is,
anders vormt de test geen bewijs voor de te leveren brandwerendheid. Dit zou het
toepassingsgebied van de geteste geveldelen enorm inkrimpen.
Daarom zijn er twee manieren ontwikkeld om de resultaten van gedane testen in sommige gevallen
uit te breiden naar andere situaties. Als eerste wordt het zogenaamde ‘direct application’ genoemd;
indien getest is volgens de testnorm NEN‐EN 1364‐3/4 dan staat in diezelfde norm het
toepassingsgebied van de resultaten omschreven. In sommige gevallen mogen de afmetingen van de
vlakvulling bijvoorbeeld groter toegepast worden, of mag een geteste gevel ook in andere materialen
uitgevoerd worden.
Een tweede manier om het toepassingsgebied van testresultaten uit te breiden is door gebruik te
maken van de regels op het gebied van ‘extended application’. Deze staan vermeld in NEN‐EN 15080
en worden op dit moment ontwikkeld in de CEN TC 127 commissie Fire safety in buildings.
Uitbreiding van het toepassingsgebied op deze manier zal gebaseerd zijn op het primaire
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testresultaat en bewijsvoering die uit geschikte deeltesten danwel andere testen voortkomt, of
andere relevante historische data.
Op basis van de EXAP regels kunnen ontwerpwijzigingen in ogenschouw worden genomen die verder
gaan dan omschreven in de direct applications.
Naast het daadwerkelijk aantonen middels een beproeving kan men in een groot aantal gevallen ook
terugvallen op een conformiteitaanvraag of een ‘expert judgement’ van een erkend adviesbureau of
brandlaboratorium. In dat geval zal het betreffende bureau of de gevraagde kennisinstelling op
papier zetten waarom zij verwacht dat een gevelconstructie een bepaalde brandwerendheid behaalt.

Afb. 9; Schematische weergave hiërarchie regelgeving, interpretatie op basis van ref. 18
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3.3. Invulling regelgeving wat betreft vliesgevels
In deze paragraaf zal getracht worden om de huidige minimale eisen voor vliesgevelsystemen voor
nieuwbouw toe te lichten. Daarbij wordt in 3 stappen het gehele regelgevingtraject doorlopen.
1. Bepaling van de plaatsing van compartimentgrenzen
2. Bepaling hoe lang het gebouwdeel op de compartimentgrens brandwerend moet zijn
3. Bepaling aan welke criteria van brandwerendheid deze bouwdelen moeten voldoen en de
keuze voor een methode om dit aan te tonen.
Het gaat bij onderstaande uiteenzetting expliciet om de minimale eisen zoals de wet deze stelt.
Opdrachtgevers of verzekeraars kunnen extra eisen stellen. Verder zal enkel de regelgeving worden
omschreven die van toepassing is indien er in het architectonisch ontwerp gekozen wordt voor
beglazing die strekt van vloer tot vloer. In een groot aantal andere gevallen kan namelijk in een
brandwerend schort of een borstwering een oplossing worden gevonden.
Stap 1 Bepaling van de plaatsing van compartimentgrenzen
Hoe groot mag een compartiment zijn? Daar geeft het bouwbesluit antwoord op middels een
maximaal bruto vloeroppervlak per compartiment van 1000m2. De indeling mag daarbij zelf gekozen
worden.
Voor bepaalde functies (bijv. logiesfunctie) gelden er uitzonderingen, daar kan de maximale grootte
beperkt zijn tot 500m2. Een andere uitzondering kan gevonden worden in het feit dat er in
woongebouwen onder bepaalde omstandigheden maximaal zes woonfuncties mogen liggen per
brandcompartiment indien uit wordt gegaan van dezelfde vluchtroutes. Ook voor stookruimtes en
technische ruimtes gelden bijvoorbeeld andere eisen.
Soms kan een gebouw(deel) niet verder opgedeeld worden, waardoor compartimenten groter dan
1000m2 ontstaan. In dat geval is het zaak om een ‘gelijkwaardig niveau’ van veiligheid te bieden. Dat
kan bijvoorbeeld door middel van sprinklers of andere installatietechnische maatregelen.
Voor specifieke gegevens wordt verwezen naar paragraaf ‘2.13.1. Nieuwbouw’, in het bijzonder naar
‘artikel 2.103 ‐ stuurartikel’. Daarin staat nauwkeurig omschreven hoe de compartimenten bepaald
moeten worden.
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Stap 2 Bepaling hoe lang het bouwdeel op de compartimentgrens brandwerend moet zijn
Voor welke tijdsduur moet een brandwerend bouwdeel deze prestaties kunnen leveren bij
toepassing in hoogbouw met een slaapfunctie?
Daarbij is het goed om naar het normatief brandverloop te kijken, dit is een geschematiseerde
tijdsweergave van het verloop van een standaardbrand en de acties die bij verschillende partijen
plaatsvinden.
Tabel C: Normatief brandverloop
Tijd in Brand
Acties mensen in het gebouw
min.
0
Begin
13
Brand ontdekt, begin met alarmeren
van in het gebouw aanwezige
personen
15
Direct door brand bedreigde personen
zonder brandweer gevlucht
23
30
60
Onder controle Alle bedreigde personen gered
‐
‐

Acties brandweer

Brandmelding komt binnen
Opkomst brandweer
Brandweer operationeel
Brand meester
Nablustijd
Nazorgtijd

Belangrijkste ijkpunten zijn het feit dat de brandweer binnen 30 minuten “water op het vuur” heeft,
en binnen 60 minuten na het ontstaan van de brand moet de brandweer de brand onder controle
hebben of, anders gezegd, de brand meester zijn. Op dat moment moeten ook alle door de brand
bedreigde personen gered zijn.
Bouwbesluit artikel 2.106 WBDBO vermeldt dan ook dat “de volgens NEN 6068 bepaalde weerstand
tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) van een brandcompartiment naar een ander
brandcompartiment,…., niet lager is dan 60 minuten.”
Er zijn uitzonderingen die een reductie kunnen opleveren van 30 minuten. Bij brandcompartimenten
in woongebouwen zouden deze mogen worden toegepast als de permanente vuurbelasting niet
groter is dan 500 Mj/m2. Echter is deze reductie voor woningscheidende bouwdelen bij middelhoge
woongebouwen al niet meer van toepassing. Wel kan een lagere waarde (30 min.) gelden tussen een
brandcompartiment en een brand‐ en rookvrije vluchtroute.
Belangrijk is het feit dat er vernoemd staat dat het om de “volgens NEN 6068 bepaalde WBDBO”
gaat. Hoewel het begrip dat wel suggereert, betekent een WBDBO eis van 60 minuten dus niet
automatisch dat er op alle branduitbreidingstrajecten een tijdsduur van 60 minuten gehaald moet
worden. Dit zal hieronder toegelicht worden. Daarvoor wordt de weerstand tegen branddoorslag
(WBD) gesplitst van de weerstand tegen brandoverslag (WBO).
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Weerstand tegen branddoorslag (WBD)
De definitie volgens NEN 6068 is
‘uitbreiding van brand van een ruimte
naar een andere ruimte anders dan via
de buitenlucht’.Hiermee worden de
branduitbreidingstrajecten in
nevenstaande afbeelding bedoeld.
De rode stippellijn schematiseert daarbij
de compartimentsscheiding.
Bij een WBD eis van 60 minuten zullen de
vloer en de aansluitingsconstructie van
de vliesgevel aan de vloerrand de brand
dus 60 minuten tegen moeten houden.

Afb. 10: weergave WBD

Weerstand tegen brandoverslag (WBO)
De definitie volgens NEN 6068 is
‘uitbreiding van brand van een ruimte
naar een andere ruimte uitsluitend via de
buitenlucht’. Daarmee wordt het
hier naast afgebeelde traject bedoeld.
Brandoverslag heeft alles te maken met
gevelopeningen, een brand kan zich
immers enkel uitbreiden door
openingen. Beredeneerd wordt dat de
brandweer na 30 minuten water op het
vuur heeft, waardoor het vuur zich
theoretisch gezien vanaf dat moment
niet verder uit zou breiden. Een
bouwdeel dat een brandwerendheid van
30 minuten behaalt, wordt volgens de
norm dan ook gedefinieerd als zijnde
‘geen‐gevelopening’.
Tabel D; definities openingen
Geveldelen met een brandwerendheid van:
Ten hoogste 5 minuten (o.a. regulier floatglas)
Tussen 5 en 30 minuten
Ten minste 30 minuten
(brandwerend glas in een beproefde constructie)

Afb. 11: weergave WBO

Definitie volgens NEN 6068
Gevelopeningen
Semi‐gevelopeningen
Geen‐gevelopening
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Indien een vliesgevel dus een brandwerendheid haalt van 30 minuten, zal er geen risico op
brandoverslag optreden. Met andere woorden, één constructie die de brand 30 minuten tegenhoudt
zal voldoende zijn om aan een WBO eis van 60 minuten te voldoen, ook al klinkt dat enigszins
tegenstrijdig. Met onderstaande schetsen worden situaties aangegeven die voldoen aan een WBO eis
van 60 minuten:
Mogelijkheid 1

Mogelijkheid 2

Afb. 12: twee verschillende oplossingen voor een WBO eis van 60 min.
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WBDBO
Kort samengevat, om aan een WBDBO eis van 60 minuten te voldoen, dient men volgens één van
onderstaande oplossingen de brand met het aangegeven aantal minuten tegen te houden:
Oplossing 1:

Oplossing 2:

Afb. 13: mogelijkheden om aan een WBDBO eis van 60 minuten te voldoen

Extra opmerking:
Het traject waarbij de brand zich voortplant door de stijlen (en/of tussen de dichtingen) naar
bovenliggende verdiepingen wordt in de huidige regelgeving (bouwbesluit 2003) buiten beschouwing
gelaten. (Ref. 23)
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Stap 3 Bepaling aan welke criteria van brandwerendheid deze bouwdelen moeten voldoen en de
keuze voor een methode om dit aan te tonen.
In stap 1 en stap 2 is bepaald waar de compartimentgrenzen liggen en gedurende welke tijdsduur
bouwdelen die zich op deze grens bevinden de brand tegen moeten houden.
De vraag die overblijft is; welke aspecten van de brand dient de compartimentscheiding tegen te
houden gedurende de reeds vastgestelde tijdsduur?
Allereerst zal toegelicht worden welke brandwerendheidsaspecten een geveldeel bij brand voor zijn
rekening kan nemen en waarom er bepaalde grenswaarden zijn vastgesteld.
Vlamdichtheid (E)
Dit criterium is omschreven om ervoor te zorgen dat vlammen zich niet voortplanten door kieren,
gaten en spleten. De vlamdichtheid wordt als geslaagd gezien als aan de niet‐direct verhitte zijde van
het beproefde geveldeel niet voorkomt dat;
‐Vlammen langer zichtbaar zijn dan 10 seconden.
‐Watten in een voorgeschreven houder gaan gloeien of ontvlammen nadat deze ter plaatste van
kieren of scheuren op een afstand van 25 mm. van het oppervlak zijn gehouden.
‐Er kan een openingskaliber met doorsnede 6 mm. ten minste over een afstand van 150 mm in de
lengterichting van de scheur, spleet of opening worden bewogen, of er kan een openingskaliber van
25 mm zonder kracht door de opening tot in de oven worden gestoken.
Isolatie met betrekking tot temperatuur (I)
De gemiddelde temperatuurstijging van de niet‐direct verhitte zijde van het proefstukoppervlak mag
niet meer bedragen dan 140 graden C. Op enkele daarvoor omschreven plaatsen geldt een maximale
stijging van 180 graden C. Deze temperaturen worden bij de beproeving gemeten met
thermokoppels.
Dit criterium is opgesteld met als doel bescherming van de in het gebouw aanwezige (vluchtende)
mensen. In het onderstaande overzicht is een aantal luchttemperaturen te zien, en het effect
daarvan op het menselijk lichaam. Uiteraard dient hierbij in het achterhoofd te worden gehouden
dat de plaatselijke oppervlaktetemperatuur niet meteen de luchttemperatuur in de ruimte dicteert,
hierover zit dus nog een zekere veiligheidsmarge.
Tabel E: Temperaturen en het effect op het menselijk lichaam (Ref. 24)
Temperatuur (°C) Responsie
127
Moeilijk ademhalen
140
Tolerantielimiet 5 min.
149
Moeilijk door mond ademhalen, grens voor vluchten
160
Ondraaglijke pijn
182
Onomkeerbare schade in 30 seconden
200
Ademhalingssysteem bezwijkt binnen 4 minuten
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Warmtestraling (W)
De maximale warmtestraling door het bouwdeel heen mag niet meer bedragen dan 15 kW/m2. In de
meeste gevallen dient deze te worden gemeten op 1 meter afstand. Deze warmtestraling mag niet
meer zijn dan 15 kW/m2 om te voorkomen dat goederen die aangestraald worden niet door
zelfontbranding ontvlammen.
Deze richtlijn is duidelijk niet opgesteld om letsel aan personen te voorkomen, uit diverse
onderzoeken (ref. 24, 25) blijkt dat dit criterium daarvoor veel te hoog zou zijn genomen.
Bij een stralingshoeveelheid van 2 kW/m2 heeft de helft van de vluchtenden namelijk al 1e graads
brandwonden, en bij een stralingsflux van 6 kW/m2 zal de helft van de vluchtenden omkomen. Deze
waarden zijn bepaald bij een blootstellingtijdsduur van 100 seconden. (ref. 25)
Rook (S)
De weerstand tegen rook krijgt in Nederland over het algemeen erg weinig aandacht. Volgens de
regelgeving mag zelfs aangenomen worden dat een bouwdeel een rookwerendheid bevat van 1,5x
de tijdsduur die het behaalt op het criterium vlamdichtheid. (NEN 6075)
In de praktijk blijkt dit echter feitelijk onjuist, en bepaalde materialen beginnen zelfs al eerder te
roken aan de niet direct verhitte zijde, dan dat ze vlammen doorlaten.
Rook verspreidt zich uitzonderlijk snel, van 50 tot 300 meter per minuut afhankelijk van de vuurlast.
Dat het wel degelijk nut heeft om ook de rookwerendheid in ogenschouw te nemen bewijst het feit
dat er meer slachtoffers omkomen door rook, dan door vlammen (Ref. 26).
67% van de sterfgevallen bij brand worden namelijk veroorzaakt door inademing van rook.
Daarbij sterft meer dan 44% van de mensen gedood bij brand niet in de kamer van brandhaard (Ref. 26).
Welke aspecten van een brand moeten nu volgens de wet door compartimentscheidende vliesgevels
tegen worden gehouden (m.a.w. aan welke criteria (E, I, W of S) moeten ze voldoen), en op welke
manier moet dit beproefd worden?
Voorheen stond in NEN 6069 voor Nederland zowel vastgelegd aan welke criteria voldaan moest
worden, alsook met welke beproevingsmethode dit aangetoond zou moeten worden.
In de toekomst zal voor de beproevingsmethode echter overgestapt gaan worden op de Europese
normen. In de toekomst zal de hoofdtekst van NEN 6069 dus blijven omschrijven welke criteria
getest moeten worden, maar zal beproeving van vliesgevels enkel volgens NEN‐EN 1364 plaats
kunnen vinden.
Om ervoor te zorgen dat de omschrijving van de beproevingsmethode in de NEN 6069 in de
toekomst gemakkelijk uit deze norm geschrapt kan worden is deze verplaatst van de hoofdtekst naar
bijlage A.
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Voor het vaststellen van de criteria en het beproeven van de brandwerendheid van vliesgevels geldt
op dit moment nog een duaal stelsel, wat inhoudt dat dit naar keuze op één van de twee
onderstaande manieren kan gebeuren:
1. Criteria en beproeving volgens NEN 6069 – bijlage A
2. Criteria volgens NEN 6069 hoofdtekst, beproeving volgens NEN‐EN 1364
Dit traject met een co‐existentieperiode is afgesproken om zowel de nationale regelgevers als de
industrie in staat te stellen zich in te stellen op gebruik van de Europese
brandwerendheidsclassificatie en ‐beproevingsmethoden.
Verwarring ontstaat doordat in NEN 6069 ‐ bijlage A andere criteria omschreven zijn waar vliesgevels
aan moeten voldoen dan in de hoofdtekst van NEN 6069. Bij methode 1 zullen dus andere criteria
van toepassing zijn dan volgens methode 2. Hieronder zullen beide methoden toegelicht worden.
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Methode 1: NEN 6069 – Bijlage A
In bijlage A staat het volgende omschreven in het toepassingsgebied:
Deze norm geeft de methode voor de experimentele bepaling van de brandwerendheid van
bouwdelen. Deze norm is bedoeld te worden toegepast op de volgende bouwdelen:
‐Deur‐, luik‐ en raamconstructies, inclusief kozijnen en hang‐ en sluitwerk
‐….
In deel A.2.11 staat een definitie omschreven voor het woord ‘kozijnen’:
Alle raamwerken of geleidingen waarin deurbladen, luiken of glasoppervlakken zijn bevestigd dan wel
aanslagen op de randen van de opening in de scheidingsconstructie.
De conclusie die kan worden getrokken is het feit dat een vliesgevel binnen de definitie van ‘kozijn’
valt, en dus binnen het toepassingsgebied ‘deur‐, luik‐ en raamconstructies’ van bijlage A behoort.
In de nadere uitwerking van de norm is een splitsing gemaakt tussen ‘wanden en gevels’ en ‘Deur‐,
luik‐ en raamconstructies’ omschreven in respectievelijk A.6.4.3.3 en A.6.4.3.4.
Naar aanleiding van de conclusie zoals die hierboven gesteld is, mag voor de van toepassing zijnde
beoordelingscriteria voor vliesgevels dus gekeken worden naar de nadere uitwerking van ‘Deur‐, luik‐
en raamconstructies’.
Deze uitwerking, A.6.4.3.4 zegt in paragraaf C het volgende over de beoordelingscriteria:
De in A.6.5 genoemde brandwerendheidscriteria (R, E, I, W) gelden, met uitzondering van:
‐ het isolatiecriterium betrokken op de temperatuur
‐ het criterium bezwijken
Volgens NEN 6069, bijlage A zal dus enkel voldaan hoeven te worden aan de criteria E & W.
Indien gekeken wordt naar het toe te passen temperatuurverloop in de oven, kan terug worden
gegrepen op de paragraaf ‘A.6.4.3.3 ‐ nadere uitwerking voor wanden en gevels’. Een vliesgevel is
immers naast een ‘deur‐, luik‐ en raamconstructie’ bovenal ook een ‘gevel’.
De genoemde paragraaf A.6.4.3.3 stelt het volgende over het aan te houden temperatuurverloop in
de oven.
“Houd tijdens de proef in de oven een temperatuurverloop aan volgens de standaard‐brandkromme,
...., tenzij het de bepaling betreft van de brandwerendheid van buiten naar binnen van (gedeelten
van) buitenwanden. Ga in dat geval uit van de gereduceerde standaardbrandkromme....”.
Geconcludeerd kan worden dat bij de beproeving volgens NEN 6069 bijlage A, van buiten naar
binnen getest mag worden met een afgeknotte brandkromme, ongeacht of de gevel zich boven of
onder de 20 meter boven het maaiveld bevindt. De redenering daarachter heeft te maken met het
feit dat de brand afkoelt in de buitenlucht.

Firewall; de brandveilige elementengevel ‐ J.H.T. Hendrix

Pagina| 28

Opgemerkt dient wel te worden dat er voor de toe te passen criteria dus een beroep wordt gedaan
op de paragraaf ‘A.6.4.3.4 ‐ deur‐, luik‐, en raamconstructies’, en voor de aan te houden
temperaturen in de oven gekeken wordt naar de paragraaf ‘A.6.4.3.3 ‐ wanden en gevels’. Puur
textueel gezien vallen vliesgevels binnen beide paragrafen, maar het kan niet ontkend worden dat op
deze manier alle meest gunstige stukken uit de norm gecombineerd worden om tot een zo laag
mogelijke eis te komen. Paragraaf ‘A.6.4.3.3 – wanden en gevels’ omschrijft namelijk dat het I‐
criterium wel van toepassing is bij beproeving van buiten naar binnen, en paragraaf ‘A.6.4.3.4. deur‐,
luik‐ en raamconstructies’ omschrijft dat tijdens de beproeving in alle gevallen een
temperatuurverloop aangehouden dient te worden volgens de standaardbrandkromme.
Concreet gezien wordt met onderstaande situaties voldaan aan een WBDBO eis van 60 minuten,
volgens NEN 6069 – bijlage A:

Afb. 14: Keuzemogelijkheden voor de invulling van genoemde compartimenteringseisen

Daarbij dienen de brandwerende gevelelementen te voldoen aan:
A
EW 30 ef (o > i) of EW 30 (i > o)
B
EW 30 ef (o > i) en EW 30 (i > o)
C
EW 30 ef (o > i)
D
EW 30 (i > o)

Firewall; de brandveilige elementengevel ‐ J.H.T. Hendrix

Pagina| 29

Methode 2: NEN 6069 hoofdtekst i.c.m. NEN‐EN 1364
De hoofdtekst begint met onderstaande vermelding:
Voor alle bouwdelen zijn alle beoordelingscriteria, …., van toepassing, tenzij anders vermeld.
Dit betreft de criteria E, I, W voor niet‐dragende bouwdelen (zie NEN‐EN 13501‐2).
Voor ‘buitenwanden’ wordt vervolgens een uitzondering omschreven:
Het criterium thermische isolatie betrokken op de temperatuur (I) is niet van toepassing op
buitenwanden verhit aan de binnenzijde. Het criterium thermische isolatie betrokken op de straling
(W) is niet van toepassing op buitenwanden verhit aan de buitenzijde.
Een vliesgevel is een buitenwand, waardoor dus geconcludeerd kan worden dat bij het traject (i‐>o)
het criterium I komt te vervallen, en bij het traject (o‐>i) het criterium W komt te vervallen.
De hoofdtekst van NEN 6069 tabelleert uiteindelijk voor ‘niet dragende buitenwanden’ nogmaals de
criteria, wat voorgaande alinea nogmaals bevestigt:

De achterliggende gedachte bestaat eruit dat een brand van binnen naar buiten geen andere
objecten aan mag stralen tot het moment van zelfontbranding (criterium W). Mensen die zich buiten
bevinden kunnen afstand nemen van het gebouw, waardoor de straling afneemt. Voor de brand van
buiten naar binnen is het strengere criterium, I in het leven geroepen. De mensen binnen in het
gebouw kunnen niet altijd direct uit een bepaalde ruimte vluchten, en de temperatuur mag daarom
niet te hoog oplopen aan de binnenzijde.
Bij de beproeving mag wederom van buiten naar binnen getest worden met een gereduceerde
brandkromme, ongeacht of de gevel zich boven of onder de 20 meter boven het maaiveld bevindt.
Dit staat omschreven in paragraaf 5.3.2 ‐ Buitenwanden aan de buitenzijde blootgesteld aan brand:
Voor de bepaling van de brandwerendheid met betrekking tot de scheidende functie van buiten naar
binnen mag worden uitgegaan van de gereduceerde brandkromme zoals gespecificeerd in 4.5 van
NEN‐EN 13501‐2 en hoofdstuk 5 van NEN‐EN 1363‐2.
De redenering daarachter heeft te maken met het feit dat de brand afkoelt in de buitenlucht.
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Concreet gezien wordt met onderstaande situaties voldaan aan een WBDBO eis van 60 minuten,
volgens NEN 6069 hoofdtekst, in combinatie met NEN‐EN 1364:

Afb. 15: Keuzemogelijkheden voor de invulling van genoemde compartimenteringseisen

Daarbij dienen de brandwerende gevelelementen te voldoen aan:
A
EI 30 ef (o > i) of EW 30 (i > o)
B
EI 30 ef (o > i) en EW 30 (i > o)
C
EI 30 ef (o > i)
D
EW 30 (i > o)
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3.4 Toekomstige wijzigingen
De wet‐ en regelgeving zijn continu aan verandering onderhevig.
Het begint aan de basis; in de komende jaren gaat het bouwbesluit gewijzigd worden, maar de
exacte datum daarvan is onbekend. De versies die tot op heden ter inzage lagen toonden nog geen
veranderingen met betrekking tot de bepaling van de WBDBO en de eisen waaraan voldaan moet
worden (in hoofdlijnen).
Het bouwbesluit stuurt de norm NEN 6068 aan. Deze zal begin 2011 aangepast worden. Daarbij
worden enkele zaken wat meer in de vorm van een stappenplan vormgegeven om de
gebruiksvriendelijkheid te bevorderen. In de huidige conceptnorm verandert echter niets aan het feit
dat men met één geveldeel, met een brandweerstand van 30 minuten, een WBO‐eis van 60 minuten
kan inlossen zoals al eerder uitgelegd en hieronder nogmaals afgebeeld.
Mogelijkheid 1

Mogelijkheid 2

Afb. 16: Mogelijkheden om te voldoen aan een WBDBO eis van 60 minuten

De criteria waaraan bij de beproeving voldaan moet worden zijn omgeschreven in NEN 6069.
Deze norm wordt op het moment ook herschreven. Zoals in paragraaf 3.2 is toegelicht bestaat er op
dit moment een duaal stelsel. Bijlage A van NEN 6069 komt op termijn te vervallen, dat staat buiten
kijf. Maar er moet nog beslist worden welke criteria er aan vliesgevels worden gekoppeld in de
hoofdtekst.
Deze discussie gaat met name om de criteria die gelden bij ‘mogelijkheid 2’ in de afbeelding
hierboven, omdat dit over het algemeen de meestvoorkomende oplossingsrichting is voor aluminium
vliesgevels omdat hier getest mag worden met de gereduceerde standaardbrandkromme, waarbij
het smeltpunt van aluminium niet bereikt wordt.
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De normcommissie van NEN 6069 bestaat uit vertegenwoordigers van alle relevante takken uit het
bedrijfsleven. Zo hebben onder meer Efectis, Peutz, Nieman, BDA, Brandveilig Bouwen Nederland
zitting in de commissie. Ook brancheverenigingen vanuit de gevelbouw maken deel uit van dit
gezelschap, zoals de GlasBrancheOrganisatie (GBO) en Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche
(VMRG).
Op die manier wordt geprobeerd samen tot een classificatieeis te komen die niet alleen aansluit op
het gewenste niveau van veiligheid, maar daarnaast ook in de praktijk haalbaar en realiseerbaar is.
De NEN werkgroep vliesgevels heeft in een memorandum d.d. 2 september 2010 (Ref. 27) vastgelegd
wat de standpunten zijn van de verschillende partijen met betrekking tot de invulling van een WBO
eis van 60 minuten voor gebouwen met bouwlagen hoger dan 20 meter boven het maaiveld.
Tabel F: Overzicht normdiscussie, op basis van memorandum 353084/2010/233
Partij
Onderwerp
Bloot‐
Prestatie
Temperatuurstijging in
stelling
de gevel
Na 15
Na 30
Na 60
min.
min.
min.
Huidige eisen Niet beglaasde
STBef
EIef 30
180
scheidingsconstructie
Volle hoogte beglaasde STBef
EWef 30
450
1000
vliesgevel
GBO
Volle hoogte beglaasde STBef
EIef 15 + Eef 60 150
350
vliesgevel – slaapfunctie
Volle hoogte beglaasde STBef
EIef 15 + Eef 60 150
350
vliesgevel –
standaardfunctie
STB
EW 60
160
350
VMRG

Voorstel NEN

Volle hoogte beglaasde
vliesgevel

Volle hoogte beglaasde
vliesgevel

STBef

EIef 30

180

STB

EW 30

350

STBef

EIef 30 + Eef 60

150

1000

300

Door de nu vigerende versie van NEN 6069 wordt een EWef 30 classificatie gekoppeld aan beglaasde
bouwdelen. Voor andere (bijvoorbeeld steenachtige) bouwdelen is de classificatie EIef 30 verplicht.
Uiteindelijk wordt toegewerkt naar een norm waarbij minder verschil wordt gemaakt op basis van
materiaalkeuze (beglaasde of niet‐beglaasde constructie). De ontwikkeling van brandwerende
beglazing is de afgelopen jaren met grote stappen vooruit gegaan, dus een aanpassing van de eisen
lijkt reëel.
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De GlasBrancheOrganisatie (GBO) stelt een splitsing voor tussen gebouwen met een slaapfunctie en
een standaardfunctie. Bij beiden stelt ze voor om de gevel bloot te stellen aan 60 minuten
gereduceerde standaardbrandkromme. Bij een slaapfunctie dient de gevel de prestatie EIef 15 + Eef 60
te halen. Voor een standaardfunctie wil ze de mogelijkheid toevoegen hiervan af te wijken en te
voldoen aan EW60 bij verhitting volgens de standaardbrandkromme.
De VMRG komt met het voorstel om de gevel slechts 30 minuten te beproeven volgens de
gereduceerde standaardbrandkromme. Vervolgens wil zij het criterium EIef 30 daaraan koppelen.
Als extra mogelijkheid wil de VMRG voorstellen dat een constructie 30 minuten volgens de
standaardbrand verhit wordt, waarbij het criterium EW 30 gehaald dient te worden.
Op dit moment is de discussie tussen de verschillende voorstellen nog niet beslecht. De
normbeheerders binnen NEN stellen een compromis voor. Daarbij zou de gevel 60 minuten aan de
gereduceerde standaardbrandkromme blootgesteld moeten worden en aan het criterium EIef30 + Eef
60 voldoen. Het is echter niet te verwachten dat deze discussie op korte termijn afgerond zal
worden. Daarvoor zijn er teveel partijen en belangen bij betrokken. Het is dus nog onduidelijk aan
welke brandwerendheidscriteria er in de toekomst voldaan moet gaan worden voor volledig
beglaasde vliesgevels.
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3.5 Brandwerendheid bij hoogbouw
In voorgaande paragrafen is omschreven waar volledig beglaasde vliesgevels aan moeten voldoen in
reguliere situaties. Bij hoogbouw is de problematiek bij brand vaak een stuk ingewikkelder dan bij
lage gebouwen. Hieronder zal eerst toegelicht worden welke extra moeilijkheden spelen bij hoge
gebouwen. Daarna zal uiteengezet worden welke aanvullende regelgeving in het leven is geroepen
om ook bij hoogbouw toch het gewenste niveau van veiligheid te bereiken.
Aanvullende gevaren met betrekking tot ontruiming
De ontruimingstijd bij hoogbouw is vanzelfsprekend langer dan bij lage gebouwen.
Bij een geringe dichtheid is de afdaalsnelheid relatief hoog (0,8 m/s), maar bij hogere bezettingen
neemt deze snel af. In het algemeen wordt aangenomen dat bij een dichtheid tussen 1,6 en 4,0
personen per vierkante meter de maximale capaciteit van de trap optimaal kan worden benut.
De doorstroomsnelheid is daarbij 1,28 personen/m/s. (Ref. 28)
Het creëren van overcapaciteit in vluchttrappenhuizen is in hoogbouw niet altijd haalbaar omdat elke
extra vierkante meter bij hoogbouw duur wordt betaald. Omdat trappenhuizen in het normale
gebruik relatief weinig worden benut, is men in de praktijk terughoudend om bij stijgpunten
overcapaciteit te verzorgen.
Wat betreft de ontruiming wordt er een behoorlijke fysieke inspanning vereist van gebruikers bij het
afdalen in hoge gebouwen. Dit kan problemen opleveren met verminderd zelfredzamen.
Ook is er minder marge bij de ontruiming, omdat het aantal vluchtroutes beperkt is. Bij laagbouw wil
het nog wel eens voorkomen dat een groot deel van de mensen simpelweg op het dak van een
laagbouw kan ontvluchten of via een raam kan ontsnappen. Bij hoogbouw is het leeuwendeel van de
mensen echter gebonden aan het relatief kleine aantal trappenhuizen/brandweerliften.
Aanvullende moeilijkheden m.b.t. blussen
Hoogbouw ligt vaak op binnenstedelijke locaties. De brandweercentrale is dichtbij, maar de
brandhaard is vaak moeilijk te bereiken door verkeersdrukte. Meestal is er beperkte opstelplaats
beschikbaar rondom het gebouw voor blusvoertuigen. Bovendien kunnen bij brand gebouwdelen
gaan loslaten en vallen, wat bij hoogbouw een aanzienlijk grotere gevarenzone om het gebouw
oplevert.
Bij hoogbouw is ook een langere tijd nodig om voldoende personeel en materieel naar de bedreigde
ruimte of verdieping te vervoeren, simpelweg omdat deze verder van het maaiveld ligt.
Daarbij speelt ook de bij het transport aanwezige faalkans nog mee (uitval van brandweerliften of
pompen). In het gebouw zelf kan de tegenstrijdigheid van de vervoerrichtingen voor brandbestrijding
enerzijds en vluchten anderzijds, een complicerende factor zijn. Dit kan zijn weerslag hebben op de
tijd die nodig is om de bedreigde zone te bereiken.
De brandweer is in ieder geval later operationeel op hoogte. De brand heeft zich dus al verder
ontwikkeld dan in een laagbouw het geval zou zijn. De gebouwhoogte beperkt ook het aantal
blusmiddelen dat ingezet kan worden. Hoge druk systemen worden slechts beperkt toegepast, en de
capaciteit van lagedrukblusmiddelen (sprinkler & blusleiding) is afhankelijk van de werking van
leidingen en pompen die het water moeten aanvoeren. Het spreekt voor zich dat de inzet van
blusmiddelen van buitenaf bij grote hoogte niet mogelijk is.
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Regelgeving voor hoogbouw
In het bouwbesluit is een paragraaf opgenomen om de veiligheid in hoge gebouwen te waarborgen.
Afdeling 2.23; Hoge en ondergrondse gebouwen vermeldt de volgende alinea:
Een te bouwen bouwwerk waarin een vloer van een verblijfsgebied hoger dan 70 m. boven of lager
dan 8 m. onder het meetniveau ligt, is zodanig ingericht dat het bouwwerk een gelijkwaardige mate
van brandveiligheid heeft als beoogd met de paragrafen 2.2.1, 2.11.1, 2.12.1, 2.13.1, 2.14,1, 2.15,1,
2.16,1, 2.17,1, 2.18,1, 2.19,1, 2.20,1 en 2.21.1.
Daarbij wordt dus uitgegaan van een gelijkmatige waarde van brandveiligheid, wat betekent dat in
de praktijk aanvullende maatregelen zullen moeten worden getroffen t.o.v. gebouwen die onder
deze hoogtegrens blijven. Bij aanvullende maatregelen kan gedacht worden aan de toevoeging van
een sprinklerinstallatie, maar ook aan extra compartimenteringeisen.
De regelgeving zelf vermeldt niet hoe deze aanvullende maatregelen eruit moeten zien.
De indiener van de bouwaanvraag moet zelf aantonen welke voorzieningen er aan het gebouw zijn
getroffen om de mate van brandveiligheid te realiseren als met de genoemde voorschriften wordt
beoogd. De beoordeling ligt bij Burgemeester en Wethouders; in de praktijk gebeurt dat door
plantoetsers van gemeenten en de lokale brandweer.
In de drie grote gemeenten ‐ Rotterdam, Den Haag en Amsterdam zijn projectongebonden richtlijnen
opgesteld die in het gemeentelijke (regionaal) beleid zijn verankerd. In andere gemeenten die zich
slechts zelden met hoogbouw bezighouden, formuleert men tijdens het planproces vaak de te
hanteren uitgangspunten en de toe te passen brandveiligheidsmaatregelen.
Uit het onderzoek van V2BO in opdracht van het ministerie van VROM (ref. 29) blijkt dat men in dit
soort situaties vaak met de hoogbouwproblematiek worstelt. Men gaat vaak te rade bij andere
personen, maar de informatie is niet eenduidig en inzichten van medewerkers kunnen soms
verschillend zijn. Bovendien staat de voortgang steeds onder druk vanwege het voortschrijdende
ontwerpproces.
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4.0 – Welke eisen kunnen het best gesteld worden aan een nieuw te
ontwikkelen brandwerende elementengevel
4.1 Eisen op het gebied van brandveiligheid
De eisen op het gebied van brand‐ en rookwerendheid zullen het beste compromis moeten vormen
tussen een veilig product en een commercieel haalbaar product. De opgave bestaat uit het
ontwerpen van een elementengevel voor hoogbouwprojecten met een woonfunctie. Daarbij geldt
vaak per verdieping een compartimentgrens. In dat geval zijn er 2 essentieel verschillende manieren
om te voldoen aan een WBDBO eis van 60 minuten.
Tabel G: manieren om aan een WBDBO eis van 60 minuten te voldoen
Optie A
Optie B
Schets

BU  BI
BI  BU

SBef 30 minuten of
SB 30 minuten

Legenda

SBef 30 minuten en
SB 30 minuten

Bij optie A is het traject van BUBI vaak het meest eenvoudig te behalen, daarbij hoeft namelijk niet
met de volledige standaardbrandkromme gestookt te worden, maar met de gereduceerde
standaardbrandkromme. In dat geval zal dus heel de gevel van BU  BI brandwerend moeten
worden uitgerust.
Bij optie B hoeft men slechts de verdieping onder, of de verdieping boven de compartimentscheiding
brandwerend uit te voeren. Daarbij dient de toegepaste gevel in de brandwerende zones wel te
voldoen aan zwaardere eisen. Er wordt namelijk zowel van BUBI getest met een gereduceerde
standaardbrandkromme als van BI  BU met een standaardbrandkromme. Dit brengt vaak de
nodige aanpassingen met zich mee aan de profielen.
Bepalend in de keuze tussen de twee opties is de glasprijs. Voor een indicatie worden de prijzen van
Vetrotech Saint Gobain aangehouden zoals vermeld in bijlage 2.
De beglazingsprijs voor de gehele gevel per m2 bij optie A is simpelweg de prijs van de meest
goedkope beglazing met de enkelzijdige classificatie EW30.
Deze kost 210 euro / m2 (Vetroflam Climaplus EW30).
Bij optie B is de prijs samen te stellen door de meest goedkope brandwerende beglazing die de
classificatie tweezijdig EW30 behaalt op te tellen met de prijs voor een reguliere beglazing met
aanvullende eisen als doorvalveiligheid of zonwerendheid en te delen door 2. Dit levert de rekensom
0,5 x (240 + 50) = 145 euro / m2. Daarbij is gerekend met de Contraflam Lite climaplus EW30.
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In sommige gevallen valt deze verhouding nog gunstiger uit. Zoals in de afbeelding bij optie B te zien
is kan de verhouding brandwerend : niet brandwerend bijvoorbeeld ook 6 : 8 zijn.
Als de kosten voor het verbeteren van de prestatie van de profielen zoals nodig bij optie B dus meer
dan 210‐145 = 65 euro / m2 hoger uitvallen wordt het aantrekkelijker over te stappen op optie A.
In de uitwerking wordt dan ook gericht op een gevel die is opgebouwd volgens optie B, het lijkt
realistisch dat de benodigde aanpassingen onder de eventuele meerprijs van 65 euro / m2 blijven.
Als extra opmerking kan geplaatst worden dat het verhoogde glasgewicht van brandwerend glas toch
een verbetering van de profielen vereist, dus ook bij optie A zullen hier extra kosten aan verbonden
zijn.
Gezien de onzekere uitkomst van de discussies binnen de normcommissie NEN 6069 zoals
omschreven is in paragraaf 3.4 is het moeilijk te bepalen aan welke brandwerendheidscriteria deze
tweezijdig brandwerende elementengevel in de toekomst volgens de wetgeving moet voldoen.
Vandaar dat als vertrekpunt de bestaande eis wordt genomen, waarin een verplichting ligt voor het E
& W criterium. In het voorstel d.d. 2 september 2010 wordt voor het criterium I een eis voorgesteld
door de NEN commissie. De VMRG en GBO staan daar positief tegen over, weliswaar elk met een
eigen invulling. Bij de ontwikkeling van nieuwe producten is het dan ook zeker aan te raden dit I
criterium mee te nemen. Mocht deze 30 minuten of meer behalen, dan zorgt dat alleen maar voor
meer zekerheid dat het product nog steeds voldoet bij toekomstige normwijzigingen. Daarnaast
biedt dit uiteraard een hoger niveau van veiligheid.
Samengevat worden de volgende eisen aan het te ontwikkelen product gesteld op het gebied van
brandveiligheid:
Tabel H: Eisen te stellen aan nieuw te ontwikkelen elementengevel
Richting
Curve
E
W
I
(i‐>o)
Standaardbrand
30 min.
30 min.
30 min.
(o‐>i)
Gereduceerd (ef)
30 min.
30 min.
30 min.
Het ligt het meest voor de hand om voor het ontwikkelen van een nieuw product en het opstellen
van eventuele testen de hoofdtekst NEN 6069 te gebruiken in combinatie met NEN 1364‐3/4.
Daarbij dient een vliesgevel voor de oven langs gebouwd te worden, zoals dat in de bouwpraktijk ook
zal gebeuren. Hierbij worden de trajecten door de stijlen en tussen de dichtingen ook meegetest.
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4.2 Overige technische eisen
Op de eerste plaats staan uiteraard de eisen op het gebied van brandwerendheid. Als uitgangspunt
wordt daarbij wel gesteld dat eventuele aanpassingen die daarvoor nodig zijn aan het element, de
andere technische eisen niet in de weg staan.
De waarden en inschattingen die vastgesteld worden in onderstaande alinea’s als zijnde bepalend
en/of marktconform zijn vastgesteld middels een klankbordmeeting te Oskomera d.d. 23‐04‐10,
waaraan de volgende personen deelnamen; Arie van Osch, Jan Drissen, Paul van Acht, Esther Hebly.
Eigen gewicht
Als richtlijn is gesteld dat de gevel niet meer dan 100% meer mag wegen dan een conventionele
elementengevel met dezelfde opbouw zonder brandwerende eigenschappen. Daarboven zullen er te
ingrijpende veranderingen plaats moeten vinden aan zowel hoofddraagstructuur als verankering. Een
conventioneel element weegt ongeveer tussen de 150 en 200 kg/m2. Dit eigen gewicht gaat over het
totaalgewicht, zijnde niet enkel de profielen maar ook de vlakvulling.
Luchtdoorlatendheid en waterdichtheid
De aan te dragen brandwerende oplossingen mogen ook geen verslechtering in de
luchtdoorlatendheid en waterdichtheid veroorzaken. Voor beide factoren zal het element een
testdruk van 600 Pa moeten kunnen weerstaan. Daarbij moet in het achterhoofd gehouden worden
dat het product mikt op het hoogbouwsegment.
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Brandwerende elementengevels

5.1 Branduitbreidingstrajecten
Een elementengevel bestaat uit een geheel van profielen, beglazing, dichtingrubbers en een
aansluitconstructie. De brand mag zich op geen enkele wijze uitbreiden.
Er zijn een aantal branduitbreidingstrajecten te onderscheiden waarop een scheidende functie met
betrekking tot brand zal moeten worden bewerkstelligd. Deze worden hieronder achtereenvolgens
behandeld.

5.2 Door de aansluitconstructie

Afb. 17: Branduitbreidingstraject door de aansluiting

De aansluiting tussen de gevel en de vloer dient brandwerend te zijn. Vaak geldt hier een eis van
EI 60 voor. Er zijn diverse manieren om de brand op dit traject tegen te houden.
Bij de detaillering van deze aansluitconstructie dient altijd rekening gehouden te worden met het feit
dat de verschillende constructiedelen vervormen. Niet alleen bij dagelijks gebruik, maar met name bij
brand. De vloerrand kan dan enkele centimeters doorbuigen, en de gevel zelf kan ook aanzienlijk
vervormen.
Een veelgebruikte methode voor het dichten van dit traject is het vullen van de opening tussen vloer
en gevel met gecomprimeerde steenwol. Een versteviging aan de onderzijde (bijvoorbeeld middels
een staalplaat) kan de steenwol op zijn plaats houden. Deze verhindert aanvankelijk bovendien de
warmtestraling waardoor het traject langer stand zal houden.
In aanvulling op deze steenwol kan er voor worden gekozen om een speciale ‘brandstop’ tussen de
gecomprimeerde steenwol te plaatsen. Dit zijn voorgefabriceerde stroken isolatiemateriaal met een
hoge brandwerendheid.
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Een voorbeelddetaillering voor een brandwerende aansluitconstructie kan er als volgt uitzien.
Aan de onderzijde bevindt zich eerst een staalplaat. Daarop ligt een akoestisch barrièreproduct (3).
Daarbovenop is een speciale brandstop (2) geplaatst met daar weer boven een pakket steenwol (1).
Het geheel is afgesloten met een staalplaat aan de bovenzijde.

Afb. 18: Voorbeelddetail brandwerende aansluiting

Voor de afdichting van de aansluitconstructie aan de bovenzijde kan dus gekozen worden voor een
tweede staalplaat. Een andere oplossing kan gevonden worden in de toepassing van Hilti spray CP
672 (wand en vloer). Deze kauwgomdikke spray zorgt voor een flexibele afdichting die rekening
houdt met de vervorming van de afzonderlijke bouwdelen (Ref. 30).
De spray houdt de hete rookgassen die door het steenwolpakket komen tegen en is beter in staat de
gebouwbewegingen op te nemen dan een staalplaat.

Afb. 19A: Hilti CP672 spray in toepassing

Afb. 19B: Hilti CP672 spray aangebracht op steenwol
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De spray dient nadrukkelijk niet aan de verhitte zijde te worden aangebracht omdat deze daar
gewoon zal smelten onder hoge temperaturen. Een tweede functie van de spray die belangrijk
genoeg is om te noemen kan gevonden worden in het feit dat een verdiepingsvloer ten tijde van de
bouwfase snel waterdicht afgesloten kan worden. Indien een aantal verdiepingen nog van een gevel
moeten worden voorzien kan in de onderliggende verdiepingen wel droog verdergewerkt worden
wat minder bouwvertraging tot gevolg heeft.
Daarnaast is het een relatief eenvoudige manier om rond ankeraansluitingen en andere
oneffenheden ter hoogte van de vloerrand te werken.
De zone tussen vloer en gevel heeft vaak een meervoudige technische functie. Deze zone dient
brandwerend te zijn, maar dat gaat bijna altijd hand in hand met akoestische eisen.
In de eerdergetoonde detaillering is daarom voorzien in een akoestische barrière aan de onderzijde
van de randaansluiting, bovenop de stalen beplating. Bij de detaillering kan dus nagedacht worden
over de meervoudige toepasbaarheid van materialen.
In ieder geval kan geconcludeerd worden dat dit traject bij een elementengevel geen bijzondere
problemen op zal leveren. In de einduitwerking zal hier dan ook niet op worden gefocust.
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5.3 Door het glas

Afb. 20: Branduitbreidingstraject door de beglazing

Het eerste traject dat omschreven zal worden is het traject door de beglazing.
Standaard floatglas, dubbel glas, gelaagd glas met hars of met maximaal twee lagen PVB folies houdt
slechts enkele minuten stand. Het bezwijken van glas wordt veroorzaakt door de niet‐homogene
temperatuurverdeling in het glas (Ref. 14). Doordat de vervormingen van het glas worden verhinderd
door het kader, zullen er spanningen in het glas ontstaan. Hierbij kan worden opgemerkt dat de
trekspanningen ter plaatse van de sponningen het meest kritiek zijn. Doordat deze randen worden
afgeschermd van de straling en achter blijven in temperatuur zullen hier extra spanningen optreden.
Gelaagd glas met hars of minimaal 3 lagen PVB folies, of (half) gehard glas houdt iets langer stand,
meestal ongeveer 20 minuten. Gewapend glas of draadglas houdt gedurende een periode van 20 tot
60 minuten stand, mede afhankelijk van afmeting en kader. De ingegoten wapening van staaldraad
houdt het glas bij verhitting bij elkaar. Hierbij moet worden bedacht dat ook draadglas wel
hittestraling doorlaat (Ref. 3).
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Om beter aan te sluiten op de vraag van de markt is er specifiek getest brandwerend glas ontwikkeld.
Dit wordt geproduceerd om minimaal 30/60/90 of 120 minuten te voldoen aan het E, EW of EI
criterium. De soorten brandwerend glas op de markt zijn:
Voorgespannen ongecoat glas
Het grote verschil tussen gewoon glas en voorgespannen glas (gehard glas) zit voornamelijk in de
eigenschap om een temperatuurverschil over beide zijden op te vangen. Floatglas kan in principe een
maximaal temperatuurverschil van 30°C verdragen, terwijl voorgespannen glas een verschil van
200°C kan verdragen (Ref. 3).
Voorgespannen glas heeft daarbij geen, of een beperkte, isolerende werking en is dus met name
geschikt voor het direct tegenhouden van de vlammen en rook. Meestal is dit type glas verkrijgbaar
met classificaties E30/E60.

Afb. 21: Voorgespannen ongecoat glastype Pyroswiss toegepast bij een beproeving

Voorgespannen gecoat glas
Vanwege een speciale coating, die de infrarode straling reflecteert, wordt het glas langzamer
verwarmd, wat tot minder spanning leidt.Dit glas kan in beperkte mate worden ingezet als
brandwerend glas vanwege de matige warmte‐isolatie (Ref. 31).
Daarmee behaalt dit type glas de aanduiding EW30/EW60.
Een voordeel van de toepassing van dit type glas kan gevonden worden in het feit dat de ruiten
transparant blijven en het zicht dus optimaal blijft wat in een vluchtsituatie van belang kan zijn.

Afb. 22: Voorgespannen gecoat glastype Vetroflam
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Epoxy giethars glas
Bij dit type glas wordt er een extra laag aangebracht tussen twee glasplaten in. De brandwerende
Epoxy giethars laag werkt als een extra buffer en heeft goede isolerende eigenschappen. Hierdoor
voldoen deze ruiten ook aan het criterium rond warmtestraling.
Dit glas behaalt eveneens de classificatie EW30/EW60, afhankelijk van het type en de afmetingen.
Een nadeel wat bij dergelijke glassoorten optreedt, is de rookvorming. Deze rookvorming treedt
namelijk ook aan de niet brandzijde op wat onwenselijk is op het moment dat de vluchtroute langs
deze scheidingsconstructie loopt (Ref. 3).
Opschuimend silicaat glas
In deze laatste categorie is een speciale gel opgenomen tussen de glasvlakken die bij een bepaalde
temperatuur zal opschuimen. In het beginstadium van de brand breekt door de toegenomen
spanning het glasvlak aan de verhitte zijde, en reageert de interlayer door op te schuimen waarmee
deze een isolerende barrière vormt die de stralingstransmissie aanzienlijk vermindert en de
temperatuur reduceert. EW30/60/90/120 of EI 30/60 vormen geen probleem voor dit type glas.

Afb. 23: Werking interlayer Contraflam

Afb. 24: Contraflam in praktijk

Het toepassen van ruiten waarin één of meerdere opschuimende lagen zijn op opgenomen heeft als
bijkomend voordeel dat de warmte van de profielen ook beter opgenomen kan worden. Zeker bij
materialen als aluminium die een lage bezwijktemperatuur hebben, kan de toepassing van dergelijk
glas een belangrijk verschil opleveren ten aanzien van de brandwerendheid van de totale gevel (Ref. 3).
Er zijn in ieder geval genoeg beglazingsproducten op de markt die lang genoeg stand houden bij
brand. Deze producten zijn wel erg kostbaar, maar dit is niet de meest zwakke plek in de
elementengevel.
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5.4 Door de dichtingen

Afb. 25: Branduitbreidingstraject door de dichtingen

Het geheel van losse elementen waaruit een elementengevel is opgebouwd wordt waterdicht en
luchtdicht gemaakt middels kunststof dichtingen. Deze kunststof dichtingen (veelal van rubber)
smelten al bij redelijk lage temperaturen (120‐400 graden Celsius afhankelijk van de kunststofsoort).
De brand kan zich vervolgens voortplanten door alle kieren die op deze manier ontstaan. Ook tussen
het glas en het profiel kunnen kieren ontstaan omdat de beglazingskunststoffen het begeven.
Dit probleem speelt zowel in het verticale, als in het horizontale detail.
Op onderstaande tekeningen is aangegeven welke kunststoffen bezwijken en welke
branduitbreidingstrajecten er op dat moment ontstaan.
Regels

Afb. 26: Dichtingstraject smelt bij brand, zowel in regels als stijlen.

Stijlen
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Een oplossing voor dit probleem kan gevonden worden in de toepassing van opschuimende band. Dit
is een materiaal op grafietbasis dat bij blootstelling aan hoge temperaturen uitzet. Het geheel is
bevestigd op een tape. Opschuimende band kan een volumevergroting van wel 40x het startvolume
doormaken. Er zijn legio fabrikanten van opschuimende band op de markt. Ieder type heeft een
andere reactietemperatuur, een ander expansievolume en een andere expansiedruk.
Tabel I: Opschuimende banden
Merk
Reactietemperatuur
Promaseal
150 graden
PL
Kerafix
flextrem
100
Köhler
Woodcap
Kerabrand
Bloem
Pyroglaze

Expansiedruk
0,6(N/mm2)

200 graden

Expansievolume
1:7
(30 min / 300
graden C)
1:50

Dikte
1,8 of
2,5
mm.
0,8 – 2
mm.

Weersbestendig
Nee

190 graden

1:8

Onbekend

1–4
mm.

‐

120 graden

1:50

Onbekend

2 mm.

‐

0,8 (N/mm2)

Ja

Met een simpele proef is aan te tonen hoe sterk de expansie van deze band is. Bij aanvang is een
aluminium U profiel aan twee zijden beplakt met een opschuimende band van 2 mm. dik. In
onderstaande afbeelding is te zien wat het resultaat wordt bij verhitting. De band zet de hele ruimte
vol.

Afb.27: Resultaat opschuimende band

In ieder geval zijn de kieren die ontstaan door het wegsmelten van kunststoffen met behulp van
opschuimende banden te dichten. In het rapport aangaande een beproeving van de houtsoort
Accoya, waarbij daadwerkelijk opschuimende band tussen de dichtingen is geplaatst wordt dit
bevestigd.
Deze banden dienen wel op de juiste plaats toegepast te worden, daar zal in de uitwerking rekening
mee moeten worden gehouden. En er dient aandacht aan te worden besteed dat de geselecteerde
opschuimende band wel weersbestendig is indien deze in de buitenste zone van het profiel
toegepast wordt.

Firewall; de brandveilige elementengevel ‐ J.H.T. Hendrix

Pagina| 47

5.5 Door de profielen

Afb. 28: Branduitbreidingstraject door de profielen

De meest belangrijke brandwerende functie is weggelegd voor de profielen.
Deze moeten niet alleen de brand tegen houden, ook dienen zij het glas te ondersteunen gedurende
de brand.
Er zijn in feite 3 verschillende brandvoortplantingstrajecten te onderscheiden.
‐Branddoorslag door de profielen via de profielkamers naar een bovenliggende verdieping
‐Branddoorslag door de profielen via de buitenlucht naar een bovenliggende verdieping
‐Bezwijking van de gevel doordat het profiel het glas niet meer op zijn plaats houdt.
Na 10 minuten bereikt de standaardbrand al een temperatuur van 679 ⁰C. Het smeltpunt van
aluminium ligt tussen de 590‐650 ⁰C (Ref. 17). Een standaard aluminium elementengevel zal na een
minuut of 10 (enigszins afhankelijk van de opbouw) niet meer brandwerend zijn.

Firewall; de brandveilige elementengevel ‐ J.H.T. Hendrix

Pagina| 48

Ter onderbouwing van deze bewering is een standaard aluminium elementengevelprofiel ingevoerd
in het eindige elementenpakket Diana. Voor de ingevoerde waarden met betrekking tot de
materialen wordt verwezen naar ondersteunend onderzoek A.
Modellering standaard elementengevel
Invoer Diana; materialen

Uitvoer Diana; na 10 min. Standaardbrand

Temperatuur (⁰C)
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Door het bereiken van het smeltpunt ontstaan kieren en gaten in de aluminium profielen waardoor
vlammen eenvoudig een weg naar boven en naar buiten vinden. Daarnaast zal de draagkracht van
het profiel ook zeer klein worden, waardoor de onderregel onder het glasgewicht bezwijkt. De stijlen
verliezen ook hun constructieve functie gedurende de beginperiode van de brand.
Kortom; een standaard aluminium elementengevel zal een brandwerendheidseis van 30 minuten of
meer nooit behalen. Daarom zal er in dit onderzoek gekeken worden naar andere mogelijkheden
voor wat betreft de materiaalkeuze en opbouw van de profielen.
Toepassing van staal lijkt een voor de hand
liggende keuze. Dit is een onbrandbaar
materiaal dat geproduceerd wordt bij zeer
hoge temperaturen. Het smeltpunt ligt bij
ongeveer 1350 ⁰C (Ref. 16). Bij normale
branden komen zulke temperaturen niet
voor.
De gehele profielen zouden uit staal kunnen
worden gemaakt, of het materiaal zou
plaatselijk als versteviging of ondersteuning
toegepast kunnen worden zoals in
nevenstaande afbeelding.

Afb. 29: Toevoeging stalen componenten

Toch verliest het staal al wel een groot deel van zijn sterkte en stijfheid bij temperaturen vanaf 300⁰C
(Ref. 16)
. Als grootste nadeel van het materiaal staal zou genoemd kunnen worden dat staal bij
temperatuursstijgingen erg sterk uitzet. Daardoor zouden relatief grote vervormingen en daarvan
afgeleide krachten ontstaan in de gevelconstructie.
De technische vormgevingsmogelijkheden van staal liggen ook anders dan die van aluminium. Indien
slechts een klein gedeelte van een gevel brandwerend uit hoeft te worden gevoerd, wat vaak het
geval is, dan zal een aansluiting met aluminium elementen zeker moeilijkheden meebrengen.
Het plaatselijk toevoegen van componenten van staal (bijvoorbeeld insertkokers of
verstijvingsribben) levert problemen wat betreft contactcorrosie. Dit verschijnsel treedt op wanneer
2 metalen met een verschillende edelheid met elkaar in contact komen. Er zal dus voor een fysieke
onderbreking moeten worden gezorgd tussen het staal en het aluminium.
Daarnaast zijn er diverse verschillen te noemen op esthetisch vlak tussen een aluminium en stalen
gevelelement. De afrondingsstraal van de hoeken van staal is veel groter dan die van aluminium. Ook
het oppervlak heeft een andere tactiele kwaliteit, zeker indien het behandeld is met een
brandwerende verf. Deze verschillen kunnen storend zijn indien een klein deel van de gevel
brandwerend uitgevoerd dient te worden.
In dit onderzoek wordt gestreefd naar een zo breed mogelijk toepassingsgebied middels een zo
eenduidig mogelijke oplossing. Vandaar dat er verder wordt gekeken dan de toepassing van staal, en
juist een tweetal andere oplossingen onderzocht worden.
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In de eerste oplossingsrichting wordt gekeken naar
het vullen van het bestaande aluminium profiel
met brandwerende producten om zodoende een
kern af te schermen.
Het profiel kan gevuld worden met een materiaal
met een hoge specifieke warmte en hoog
soortelijk gewicht. Op die manier kan iedere
strekkende meter profielvulling zo veel mogelijk
warmte overnemen van het aluminium profiel.
Als vulmateriaal kan gedacht worden aan
cementachtige gietproducten of bijvoorbeeld
plaatmaterialen op gipsbasis.

Afb. 30: Vullen van aluminium profielen

In de tweede oplossingsrichting wordt gekozen
voor het ontwerpen van een houten basisprofiel.
Hout heeft een totaal ander gedrag bij brand dan
aluminium.
Waar aluminium smelt, brandt hout langzaam in.
Het is de moeite waard te onderzoeken of deze
oplossing een haalbaar alternatief biedt voor de
aluminium profielvarianten.
Beide oplossingen worden afzonderlijk van elkaar
onderzocht. De keuze voor één van beide
systemen op projectbasis hangt onder andere af
van esthetische wensen, budget, projectgrootte.

Afb. 31: Houten profielbasis

Pagina| 50

Firewall; de brandveilige elementengevel ‐ J.H.T. Hendrix

6.0

Oplossingsrichting 1; houten profielen

6.1

Waarom hout?
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Ondanks het feit dat hout brandbaar is, kunnen er ook zeer
brandwerende constructies mee gemaakt worden. Hout
brandt namelijk alleen aan de zijden die aan hitte worden
blootgesteld. Hout dat nog niet is verbrand, behoudt zijn
sterkte‐eigenschappen.
Het inbranden heeft natuurlijk wel tot gevolg dat de
werkzame (nog niet verbrande) doorsnede van het hout
vermindert. Als de werkende afmetingen van stijlen of
regels te gering worden, komt er een moment waarop de
krachten niet meer kunnen worden opgenomen en de
constructie bezwijkt.

Afb. 32: Verbrandingsproces van hout

Het verbrandingsproces van hout is sterk afhankelijk van de soort hout en de afmetingen. Het
opwarmen van grote (dikke) stukken hout duurt langer dan van hout met geringe afmetingen
(plaatmateriaal). Bovendien is hout een slechte warmtegeleider.
De vochtigheidsgraad is een andere belangrijke factor. Levend hout bevat erg veel water. De
hoeveelheid water in dood hout is afhankelijk van de bewaarcondities; hout dat binnenshuis wordt
toegepast bevat meestal circa 11‐15% vocht (Ref. 32).
Hout en houtachtige producten bestaan voornamelijk uit cellulose, dat is opgebouwd uit de
elementen koolstof, waterstof en zuurstof. In hout komen ook bestanddelen voor als harsen en
water. Bij de opwarming van hout verdampt bij een temperatuur van circa 100 °C het aanwezige
water. Daarna, vanaf zo’n 200°C, begint een chemische omzetting plaats te vinden, waarbij een
bruine verkleuring optreedt. Bij 300°C tot 400°C ontstaat zoveel brandbaar gas dat een duurzame
verbranding kan plaatsvinden (Ref. 15).
Bij het verbranden van de vaste stof hout gaan dus de gassen, ontstaan door het beschreven proces
(‘pyrolyse’), branden. Dat geeft de vlamverschijnselen. Het houtskool, dat ook ontstaat, verbrandt
eveneens, maar dan in de vorm van een gloeibrand. Hierbij wordt de koolstof geoxideerd tot
koolmonoxide (CO), een giftig gas dat brandt met een kleine vlam en daarbij wordt omgezet in
kooldioxide (CO2) of koolzuurgas.
Als minimale ontstekingstemperatuur wordt voor hout meestal 280°C aangehouden. De brandbare
gassen die bij die temperatuur ontstaan zijn afkomstig van de harsen in het hout. De
ontledingsproducten van cellulose zijn methaan, methanol en koolmonoxide. Deze ontbranden
boven 450°C.
Hout dat gedurende langere tijd (maanden of jaren) wordt blootgesteld aan hogere temperaturen
kan ‘pyrofoor’ worden. Bij temperaturen vanaf 150°C kan dan al zelfontbranding plaatsvinden (Ref. 13).
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6.2 Utimal – een introductie
Er is reeds een niet‐brandwerende houten elementengevel op de markt. Deze is enkele jaren geleden
ontwikkeld bij Oskomera Research & Development. Bekeken wordt of deze gevel zodanig
gemodificeerd kan worden dat een brandwerende variant hiervan uitgebracht kan worden.

Afb. 33: binnenzijde Utimal

Afb. 34: buitenzijde Utimal

De Utimal‐facade is een hybride elementengevel bestaande uit een houten binnenkant, in
combinatie met een aluminium buitenkant. De aluminium buitenkant geeft de gevel een strak
uiterlijk en maakt hem bijzonder onderhoudsvriendelijk. De houten binnenkant biedt niet alleen
esthetische waarde, ook voor de thermische prestaties is dit bevorderlijk.
Het toegepaste hout is Accoya; een via acetylatie verduurzaamde houtsoort. Hier zal in een volgende
paragraaf verder op in worden gegaan. De principedetails van het Utimalsysteem zijn weergegeven
op onderstaande afbeeldingen. Voor meer informatie met betrekking tot dit systeem wordt
verwezen naar het afstudeerverslag van Rens Demarteau (Ref. 32).

Afb. 35: Stijldetail Utimal

Afb. 36: Regeldetail Utimal
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6.3 Accoya
Hout is van nature een anisotroop materiaal dat enkele specifieke eigenschappen heeft die uniek zijn
voor het materiaal. Hout werkt namelijk onder de invloed van vocht.
Een houtsoort die op dit zwellen en krimpen van hout inspeelt is Accoya. Dat is de handelsnaam voor
hout dat via acetylatie is verduurzaamd. Acetylatie is de naam van het proces waarbij hout door en
door behandeld wordt met een hoge concentratie azijn (azijnzuuranhydride) onder verhoogde druk
en verhoogde temperatuur in een autoclaaf.
In het hout worden hierdoor de aanwezige hydroxylgroepen vervangen door acetylgroepen.
Hydroxylgroepen zijn van nature hydrofiel. Dit betekent dat zij water aan zich binden afhankelijk van
de klimaatomstandigheden waarin zij zich bevinden. Dit water bindt zich binnen de celwanden,
waardoor de celwanden zwellen en krimpen.
De acetylmoleculen zijn veel omvangrijker dan de hydroxylgroepen. Deze vullen de vrije ruimte in de
celwanden volledig op, waardoor het zwel‐ en krimpgedrag tot een minimum beperkt wordt.
Dit wordt uitgebreid beschreven in een SHR‐rapport (Ref. 33). Dit verslag concludeert dat het krimp‐ en
zwelgedrag van hout met 75% af kan nemen na acetylatie.
Accoya heeft door het genoemde acetylatieproces uiteindelijk een laag evenwichtsvochtgehalte:
3‐5% bij 20 graden Celsius en 65% RV. Bij de meeste “normale’ houtsoorten ligt dit tussen
11‐15% (Ref. 32).

Afb. 37: Acetylatieproces Accoya

Het grote voordeel van deze behandeling is het feit dat zij in de hele doorsnede van het hout werkt.
Dit in tegenstelling tot impregneren, waarbij het verbetermiddel hooguit enkele centimeters in het
hout doordringt. Dit betekent dat Accoya gewoon gezaagd en gefreesd kan worden zonder dat er
extra kwetsbare oppervlakten ontstaan.
Daarnaast wordt vermoed dat de vertering van hout door enzymen begint bij deze vrije hydroxylen,
wat de belangrijkste reden is voor de degradatie van hout. Het wegnemen van de vrije OH‐ groepen
zou dus ook het degradatieproces vertragen.
Het enige nadeel kan gevonden worden in het feit dat azijnanhydride en staal niet goed samen gaan.
Het azijnzuur versnelt het corrosieproces van staal. Dit geldt ook voor gegalvaniseerd staal.
Dit vormt met name een moeilijkheid bij het gebruik van verbindingsmiddelen voor het Accoya‐hout.
De enige mogelijkheid om momenteel stalen verbindingsmiddelen gegarandeerd duurzaam in
Accoya toe te passen is door het gebruiken van RVS verbindingsmiddelen (Ref. 32).
Wat er precies gebeurt wanneer een stalen component in permanent contact met Accoya hout
gebruikt wordt, is nog onderwerp van onderzoek.
Accoya ligt qua prijsniveau ergens tussen vuren en goedkoop hardhout in.
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6.4 Inbrandsnelheid Accoya
Om een inschatting van het brandgedrag van Accoya te verkrijgen is op 26 november een
experimentele beproeving vormgegeven, waarbij de inbrandsnelheid bij blootstelling aan de
standaardbrandkromme is gemeten; deze is vastgelegd in extern onderzoek B.
Met de inbranddiepte is in dit verband bedoeld de afstand van de grens tussen het verbrande en
intact gebleven hout tot de buitenomtrek van het proefstuk voor aanvang van beproeving.
Een deel van het proefstuk wordt als verbrand geclassificeerd als het verkoold, dan wel verdwenen is
en niet meer (of zeer weinig) bijdraagt aan de constructieve eigenschappen van het proefstuk.

Afb. 38; criterium inbranddiepte

In het programma van eisen is op het gebied van brandveiligheid vastgesteld dat een
brandwerendheid van 30 minuten moet worden gehaald met een te ontwikkelen elementengevel.
Uit de rapportage van de beproeving op 26‐11‐10 blijkt dat er na 30 minuten 36 mm. van het hout
ingebrand is. Daar kan in de uitwerking en maatvoering rekening mee worden gehouden.

Vingerlassen blijken niet te zorgen voor een verhoogde mate van inbranding. De lijmnaden die bij de
beproeving getest zijn vormden echter wel een zwakke schakel, hier was de mate van inbranding het
grootst. De sterkte van de lijmnaad bij hogere temperaturen is nog niet verder onderzocht. Vandaar
dat er in de uitwerking geen lijmnaad gebruikt wordt.
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6.5 Coatings/impregneermiddelen ter vermindering inbranding
De inbranddiepte van 36 mm. na een half uur kan wellicht gereduceerd worden door het aanbrengen
van een coating. Er zijn legio fabrikanten van transparante coatings en impregneermiddelen; echter
durft geen van de benaderde fabrikanten (Flameguard, HPC Coating, Multipaint, Magma, Rudolf
Hensel) een inschatting van de vermindering van de inbrandsnelheid op Accoya te geven, of voor
naaldhout met een vergelijkbaar soortelijk gewicht als Accoya.

Afb. 39: Opschuimen van een transparante coating

Wat belangrijk is, is de werking van de coating of het impregneermiddel. Er zijn coatings die zorgen
voor minder snelle brandvoortplanting. Dit wordt getest door een proefstuk bloot te stellen aan een
genormeerde hoeveelheid straling. Daarna wordt een vlam ontstoken, en gemeten hoe ver deze
vlam zich over het oppervlak verplaatst in een genormeerde tijdsperiode, zie norm NEN 6065. In dit
geval wordt echter gezocht naar een coating die de inbrandsnelheid vertraagt, dit is een heel ander
fenomeen.
Drie van de meest belovende coatings; Multifire systeem W, Hensotherm KS en HCA‐TR zijn allen
dunne, bij brand opschuimende verflagen. Door de warmte expandeert de coating waarbij een
isolerende koolstof laag gevormd wordt.
Multifire systeem W claimt dat “op bepaalde ondergronden een vertraging van de inbranding kan
worden bereikt” (Ref. 34). Van Hensotherm KS & HCA‐TR is bekend dat ze in ieder geval vertragend
werken op de brandvoortplanting. De invloed op de inbrandsnelheid is bij deze twee onbekend.
Alle drie deze coatings zijn alleen bedoeld voor binnensituaties en beschermde buitentoepassingen.
De basecoat zorgt telkens voor een beschermende werking, en een afzonderlijke topseal zorgt voor
het decoratieve aspect en beschermt de basecoat. Deze lagen zijn aan te brengen middels spuiten,
kwasten en rolleren.
Er dient nader onderzocht te worden wat deze coatings voor toepassing op Accoya kunnen bieden.
Dit kan middels eenzelfde soort beproeving als de beproeving d.d. 26 november 2010 waarbij de
inbrandsnelheid van Accoya zonder coating is bepaald, zie ondersteunend onderzoek B.
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6.6 Bewaking van de vlamdichtheid
Bij brand dient de vlamdichtheid gewaarborgd te blijven. Door te bekijken wat er exact wegbrandt in
de bestaande profieldoorsnede zijn eventuele zwakke punten in kaart gebracht.

Afb. 40: Brand van buiten naar binnen

Afb. 41 Brand van binnen naar buiten

De lagen van het glaspakket aan de verhitte zijde zullen gedurende de brand bezwijken (1, 4)
waardoor het glaspakket ruimte krijgt in de sponning. De omringende constructie zal aan de
brandzijde wegsmelten dan wel wegbranden, waardoor het glaspakket ruimte krijgt om uit het
element te vallen. Dit zal moeten worden verhinderd middels een brandbestendig component (2, 6).
Dit component zal ook de overblijvende houten delen aan elkaar moeten verbinden bij de
brandsituatie van binnen naar buiten.
Voorkomen dient te worden dat de brand direct doorslaat naar het hart van het profiel. Vanaf dat
moment zou de ongewenste situatie ontstaan dat de profielen aan twee zijden tegelijk inbranden.
Bij brand van buiten naar binnen zal een opschuimende band geplaatst moeten worden tussen de
profielen in (3), en bij brand van binnen naar buiten zal een extra opschuimende band nodig zijn, vlak
achter de binnenste dichting (8). Tevens verhinderen deze banden dat de brand zich tussen de stijlen
door naar bovenliggende verdieping verplaatst.
De aangebrachte band ter plaatse van de buitenste dichting (7) zorgt voor een eindafdichting in de
situatie van brand van binnen naar buiten. Indien deze niet geplaatst zou zijn kunnen de vlammen na
een tijdsperiode van +/‐ 30 minuten door de freesbewerking van de buitenste dichting naar buiten
slaan.
Rondom de beglazing zal nog een opschuimende band moeten worden geplaatst (5) om tijdens de
brand voor een vlamdichting tussen beglazing en het profiel te zorgen.
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Deze maatregelen tezamen zorgen voor de volgende benodigde profieldoorsnede met betrekking tot
vlamdichting.

Afb. 42: Vereiste maatregelen voor brandwerende versie van Utimal
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6.7 Constructief; dagelijkse situatie zonder brand
Het soortelijk gewicht van glas is 2,5 kg/dm3.
Een regulier glaspakket met 2 lagen van 8 mm. dik weegt ongeveer 40 kg/m2.
In het verleden is middels de eindige elementenmethode bepaald dat het glasgewicht bij het
Utimalsysteem met een onderregel van 1200 mm. breed slechts 139 kg. mag bedragen (Ref. 32).
Uitgangspunten voor deze analyse met de eindige elementenmethode zijn als volgt geweest:
Tabel J: Eigenschappen Accoya
Buigsterkte Accoya C18
E0; u; rep
E90; ser; rep
Elementbreedte
Afstand glasblokjes tot zijkant

N/mm2
N/mm2
N/mm2
Mm.
Mm.

18
6000
300
1200
100

Afb. 43: Simulatie onderregel middels eindige elementen methode software Diana

Bepalend daarbij is de doorbuiging van de onderregel. Voor de onder of tussenregel van een dergelijk
element wordt door de Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche (VMRG) de eis gesteld dat de
uiteindelijke doorbuiging in het gevelvlak door het gewicht van de gevelvulling niet meer dan 2 mm.
zal zijn (Ref. 35). Hier dient dus ook kruip in verdisconteerd te worden.
Brandwerend glas met een I classificatie heeft vaak een
zwaardere pakketopbouw dan niet‐brandwerend glas. De
samenstelling zoals weergegeven in onderstaande afbeelding
is veelgekend; 3 lagen glas met een interlayer van gel en een
‘standaard’ spouw.
In de tabel in bijlage 2.0 zijn een aantal glaspakketgewichten
van brandwerend glas te vinden.
Voor een grove inschatting van het glasgewicht van één
volledig beglaasd element is gekozen voor een berekening
met de Contraflam Lite Climaplus beglazing; dit weegt 64,5
kg/m2.

Afb. 44: Opbouw brandwerend glas

Indien voor het element als afmeting wordt gekozen voor de reguliere maatvoering van 3000 x 1200
mm., dan zou enkel de beglazing al 232,3 kg. wegen. Dit is substantieel hoger dan de toegestane 139
kilogram. Er zal dus een voorziening moeten worden getroffen om het zwaardere glasgewicht van
brandwerend glas af te dragen op het profiel, waarbij de doorbuiging van de onderregel binnen de
toegestane waarden blijft.
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6.8 Constructief; geval van brand
In geval van brand zal de profieldoorsnede in de tijd afnemen. Pas na meer dan 30 minuten zal deze
doorsnede mogen falen als constructieve ondersteuning van het glas.
Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen een brand van binnen naar buiten, en een brand van
buiten naar binnen. In het eerste geval dienen de treksterkte van de overblijfselen van de stijlen en
de buigsterkte van het overblijvende profiel van de onderregel beide groot genoeg te zijn.
Voor een brand van buiten naar binnen dient slechts bekeken te worden of de buigsterkte van het
overblijvende profiel van de onderregel groot genoeg is, in dat geval hebben de stijlen niet veel last
van de vuurbelasting.
Voor onderstaande berekeningen is wederom als uitgangspunt een volledig beglaasd element van
1200 x 3000 mm. gekozen met een glasgewicht van 64,5 kg/m2.
Treksterkte stijlen (Bi  Bu)
Als eerste is een indicatieve berekening gemaakt van de benodigde
treksterkte van de overblijfselen van houten stijlen bij brand.
De stijlen zullen een oppervlakte overhouden van 3303,07 mm2.
Dit is weergegeven in nevenstaande afbeelding.
De genormeerde treksterkte van Accoya C18 is 11 N/mm2 (Ref. 32).
Dit levert een totale treksterkte op van 36333,77 N.
De belasting die het glas toevoegt bedraagt: 64,5 x 3 x 1,2 x 9,81 = 2277,9 N.
Deze wordt verdeeld over 2 stijlen, waardoor er een belasting van 1138,9 N.
per stijl wordt aangebracht. Dit valt ruim binnen de maximale waarde, dus de
treksterkte van de stijlen zal niet maatgevend zijn voor de bezwijking van het
element.

Afb. 45: resterende
stijldoorsnede

Buigsterkte van de onderregel (Bi  Bu)
De onderregel wordt met 2 puntlasten belast ter plaatse van de glasblokjes.
Om een eerste inschatting te maken van de draagkracht van het deel van de onderregel dat na 30
minuten overblijft is een voorbeeldberekening gemaakt van de benodigde buigsterkte. Het als hout
gearceerde deel in onderstaande afbeelding is nog onaangetast na 30 minuten.
De puntlasten ter plaatse van de glasblokjes worden in deze berekening in het midden van het profiel
gezet om de berekening te vereenvoudigen. In werkelijkheid dienen deze uiteraard ter plaatse van
het glaspakket aangebracht te worden.

Afb. 46: Verplaatsing daadwerkelijke glasgewicht naar een centraal punt op het profiel.
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De helft van het aangenomen glasgewicht zorgt voor een belasting van 1138,9 N. Deze belasting
wordt aan twee zijden op de onderregel aangebracht, 100 mm. vanaf de zijkant. Het maximale
moment dat optreedt in dit geval is 114000 Nmm. Gezien de complexiteit van een handberekening is
deze berekend met het softwareprogramma PC frame.

Afb. 47: optredend moment

Het axiaal kwadratisch oppervlaktemoment van het overblijvende profiel bedraagt I = 113288,24
mm4. De maximale afstand van het neutrale punt van de doorsnede tot de buitenlijnen; Zmax = 12,3
millimeter. Dit geeft een weerstandsmoment van W = I/Zmax= 9210,4 mm3.
De fractie van het ontstane moment gedeeld door het weerstandsmoment is gelijk aan de benodigde
buigsterkte. M/W = 114000 / 9210,4 = 12,38 N/mm2.
Accoya C18 heeft een genormeerde waarde voor de buigsterkte van f = 18 N/mm2 (Ref. 32).
In dagelijkse situaties dienen daar veiligheidsfactoren over berekend te worden.
Ym is de materiaalfactor, deze bedraagt voor de grenstoestand 1,2 (Ref. 36).
In dat geval bedraagt de buigsterkte:
fd = fm;0;rep / ym
18/1,2 = 15 N/mm2.
15 N/mm2 > 12,38 N/mm2
Een eerste inschatting is dat het overgebleven deel van de regel constructief gezien nog net sterk
genoeg zal zijn om het glasgewicht af te dragen.
In de berekening zijn echter wel een aantal zaken onterecht vereenvoudigd.
Positief werkt het feit dat de verlijmde hoekverbinding ook nog licht zal meewerken in het
verminderen van het moment dat optreedt in de onderregel.
De belasting zal in werkelijkheid ook iets lager uitvallen. Er is in de berekening uitgegaan van een
glasgewicht na 30 minuten brand van 64,5 kg/m2. In werkelijkheid valt het binnenste glasblad (8 mm
dik) al na enkele minuten naar beneden, waardoor het glasgewicht in ieder geval zakt met 8 mm x
2,5 kg/mm/m2 = 20 kg/m2. De eerder uitgerekende belasting van 64,5 kg/m2 zakt dus naar een
belasting van 44,5 kg/m2.
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Deze belasting staat echter wel aanmerkelijk nadeliger; deze staat op de zijkant van het profiel.
Daarnaast is bij berekening uitgegaan van 100% samenwerking van de afzonderlijke houten delen.
Dit zal in werkelijkheid niet zo zijn omdat ze slechts plaatselijk constructief verbonden zijn.
In verder onderzoek zal aangetoond moeten worden of de overblijfselen van de onderregel na 30
minuten brand sterk genoeg zijn om het glasgewicht te dragen. Dit kan middels een experimentele
beproeving, of een berekening volgens de eindige elementenmethode.
De niptheid waarmee het profiel in de reeds gunstiger voorgestelde berekening nog maar net
voldoet, geeft aan dat dit wel een kritiek punt gaat vormen. Vandaar dat in de eindoplossing voor
een brandwerend element voor zekerheid wordt gekozen; er zal een voorziening moeten komen die
het glasgewicht direct naar de stijlen afdraagt.
Buigsterkte onderregel (Bu  BI)
Bij een brand van buiten naar binnen zullen eerst de aluminium profielen aan de buitenzijde smelten.
Pas nadat de zone daarachter warm genoeg is geworden zal het houten profiel ontbranden. Van dit
houten profiel brand slechts een klein deel weg zoals in onderstaande afbeelding is weergegeven.
Het glasgewicht aan het begin van de brand bedraagt
64,5 kg/m2 zoals reeds eerder is toegelicht.
Bij een verhitting van buiten naar binnen zullen er
echter 2 glasbladen van 8 mm. dik sneuvelen binnen
de eerste 5 á 10 minuten. Dit neemt een groot deel
van de belasting weg.
2 x 8 mm. x 2,5 kg/mm/m2 = 40 kg/m2
64,5 kg/m2 – 40 kg/m2 = 24,5 kg/m2

Afb. 48: resterende onderregeldoorsnede

Hetgeen in dit geval overblijft van het houten profiel is een grotere (en gunstiger verdeelde)
hoeveelheid dan bij een brand van binnen naar buiten. Zoals hierboven is aangetoond is de belasting
juist kleiner. Daaruit kan geconcludeerd worden dat deze situatie niet maatgevend is voor de
constructieve vormgeving.
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6.9 Ontwerp houten brandwerend element
Uit alle randvoorwaarden die omschreven zijn in voorgaande paragrafen is een ontwerp
gedestilleerd. Om genoeg hout over te houden zal het reeds bestaande Utimalprofiel met 18 mm
opgedikt moeten worden. Door een coating toe te voegen kan wellicht een inbranding van +/‐ 8 mm.
worden bespaard. Indien uit nader uit te voeren beproevingen inderdaad blijkt dat dit zo is; hoeft het
houten profiel nog slechts met 10 mm. opgedikt te worden.

Afb. 49: Horizontaal detail brandwerend element

Zoals uit de constructieve berekening blijkt is voorzien in een toegevoegd RVS component dat het
glasgewicht tijdens brand afdraagt direct afdraagt naar de overblijvende delen van de stijlen.
Het RVS component verbindt de twee overblijvende houten delen van de onderregel met de
overblijfselen van de stijl, en zorgt ervoor dat de doorbuiging van de onderregel binnen de marges
blijft in de dagelijkse situatie zonder brand. De lip aan de binnenzijde van het component zorgt
ervoor dat het glas er niet uitvalt bij brand aan de binnenzijde. De RVS veerconstructie die is
toegevoegd verhindert dat het glas er naar buiten uitvalt bij verhitting aan deze zijde. Door dit
component in alle vier de hoeken toe te passen, zal het glas op 8 plaatsen vastgehouden worden bij
brand.
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Er is opschuimende band aangebracht op 4 verschillende plaatsen om alle eerder genoemde
trajecten te dichten. Het brandwerende elementensysteem dat nu is ontstaan kan dezelfde
toleranties opnemen als het niet‐brandwerende systeem.
Voor 1:1 detailtekeningen met aanvullende informatie wordt verwezen naar de detailbijlage.

Afb. 50: Verticaal detail brandwerend element
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In productievolgorde zullen eerst de RVS hoekcomponenten en RVS veren gezet worden.
In het hoekcomponent zitten nog 2 freesbewerkingen, waardoor de veren er eenvoudig inschuiven.

Afb. 51A: RVS hoekcomponent met de veren los ervoor

Afb. 51B: RVS hoekcomponent in eindpositie

De volgende stap is het fabriceren van het houten kader. Naast de reguliere freesbewerkingen zal op
de kopse kanten van de stijlen en regels ook een extra insnede moeten worden gemaakt middels een
cirkelvormig zaagblad. Dit gebeurt alvorens de stijl en regel op de gebruikelijke wijze samen te
voegen met Lamello schijfjes en lijm.

Afb. 52: Stap 1 ‐ fabricage houten frame
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Als volgende stap kan het RVS component in de gemaakte sleuf aangebracht worden met kit.
Het is belangrijk de volledige hoek af te kitten teneinde vochtproblemen te voorkomen.

Afb. 53: Stap 2 ‐ Inkitten RVS component

Middels zelfborende schroeven kan het component vastgezet worden. Deze schroeven boren zichzelf
door de RVS plaat heen, waarmee deze gefixeerd zit aan het houten deel. In het geval van brand blijft
het buitenste houten deel dus bevestigd aan dit RVS component, ook al verbrandt het deel aan de
binnenzijde van het houten element.

Afb. 54: Stap 3 ‐ Vastschroeven component
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Het element is nu klaar voor de plaatsing van brandwerend glas. In de eindsituatie wordt dit op 8
plaatsen vastgehouden in geval van brand, met 2 clips in iedere hoek. Op basis van opgedane
ervaring lijkt dit voldoende, maar een experimentele beproeving zal moeten uitwijzen of dat
daadwerkelijk het geval is.

Afb. 55: Het element gereed voor de plaatsing van glas

Firewall; de brandveilige elementengevel ‐ J.H.T. Hendrix

Pagina| 67

6.10 Andere oplossingsrichtingen met beperkingen
Met voorgaande oplossing waarbij een RVS hoekcomponent geplaatst wordt kunnen vrijwel alle
gewenste gevelconfiguraties gemaakt worden.
In sommige gevallen volstaat echter een eenvoudigere, goedkopere oplossing. Als gevolg brengen
deze alternatieve oplossingen wel een esthetische, functionele of milieutechnische beperking met
zich mee. In deze paragraaf zullen een aantal alternatieven worden omschreven die op projectbasis
toch kunnen voldoen.
6.10.1 Toepassing van een tussenregel
Door het glas af te steunen op de onderregel is er relatief gezien een dunne houtdoorsnede
beschikbaar om een oplossing mee te ontwerpen. Als ervoor gekozen wordt een tussenregel in te
passen, dan worden de mogelijkheden aanzienlijk verbeterd.

Afb. 56: Tussenregelsituatie voor aanvang brand

Afb. 57: Tussenregelsituatie na 30 min. standaardbrand

Deze tussenregel (1) kan zonder verzwakkende freesbewerkingen worden uitgevoerd. Middels een
houten‐ of brandwerende beplating aan de binnenzijde (2) kan voorkomen worden dat de
tussenregel aan de onderzijde inbrandt. In de bovenregel is de neus van het profiel eenvoudig aan
het overblijvende profieldeel te schroeven (3). De horizontale rubberdichting zal ter plaatse van deze
schroeven aan de onderzijde ingeknipt moeten worden, maar dat is geen probleem gezien de
dichting aan de bovenzijde toleranties op moet kunnen vangen; aan de onderzijde wordt deze slechts
statisch ingeklemd.
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Na een standaardbrand van 30 minuten zal de genoemde schroef de twee resterende profieldelen
van de bovenregel bij elkaar houden (6). De tussenregel zal het glasgewicht nog gemakkelijk kunnen
dragen (4).
Zoals de afbeelding weergeeft is er niet aan te ontkomen om een RVS component (5) toe te voegen
om het glas tegen te houden van kantelen of onderuit zakken bij brand. Dit component is wel
aanzienlijk eenvoudiger dan het hoekcomponent dat in voorgaande paragraaf beschreven werd.
Er hoeft geen extra freesbewerking aan het hout te worden gedaan, en inkitten kan voorkomen
worden.
De meest voor de hand liggende manier om
een tussenregel in het ontwerp op te nemen
bestaat uit het uitvoeren van elementen
met een borstwering. Het
borstweringspaneel kan eventueel zelfs zo
worden vormgegeven dat het de
tussenregel ondersteunt, waardoor het
glasgewicht nog eenvoudiger naar de stijlen
af te dragen is.
Als er op projectbasis besloten wordt dat
een borstwering niet als storend wordt
gezien, kan nog opgemerkt worden dat deze
borstwering zelf in bepaalde gevallen al
voldoende kan zijn om de brandwerendheid
te verzorgen.

Afb. 58: Uitgangssituatie

Afb. 59: Borstwering

Het toepassen van brandwerend glas is dan niet meer nodig.
De norm NEN 6068 geeft een rekenmethode voor deze problematiek, waarin onder andere de
vuurbelasting, openingsgrootte en de hoogte van de borstwering belangrijke factoren zijn.
Dit kan erg veel kosten besparen, brandwerend glas is zoals bijlage 2 weergeeft de duurste factor in
het geheel. Echter valt een verder uitwerking hiervan buiten het hoofddoel van dit onderzoek. Er is
nadrukkelijk als uitgangspunt gesteld dat het te ontwikkelen element glas van vloer tot vloer op moet
kunnen nemen. Op deze plaats wordt daarom enkel naar de norm verwezen voor meer informatie.
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Indien men een oplossing met een tussenregel combineert met de wens voor zo groot mogelijke
glasafmetingen (en ten gevolge daarvan een zo klein mogelijk paneel) zou men het paneel idealiter
voor de vloerrand plaatsen. Met reguliere vloerdiktes van 300‐400 mm. blijft er daarbij echter geen
ruimte over voor het bevestigen van het anker aan de bovenzijde van het element.
Daarom dient op dat moment overgestapt te worden op het staand uitvoeren van de elementen.
Over het algemeen worden elementengevels hangend uitgevoerd.
Daar kleven een aantal voordelen aan. Als de ankers eenmaal gesteld
zijn hoeft het element alleen nog maar aan het gebouw gehangen te
worden. Het element is direct stabiel en wordt door de zwaarden van
het onderliggende element op zijn plaats gehouden.
De hele bevestiging van het element kan dus in één handeling
plaatsvinden. Behalve de ankers kan alles wat nodig is voor de
bevestiging al in de fabriek aan het element bevestigd worden.
Daarnaast wordt het element gedurende het hijsen op dezelfde wijze
belast als gedurende de gebruiksperiode, namelijk van boven.
Het principe van staand uitvoeren bestaat uit het feit dat het element
ter hoogte van de onderste aangrenzende verdiepingsvloer op een
ondersteuning gezet wordt, waarna het aan de bovenkant glijdend
gefixeerd kan worden.
Afb. 60: Staand uitvoeren

Het belangrijkste nadeel is dan ook direct het feit dat het element niet stabiel is na het plaatsen; het
dient geschoord te worden tot dat het gefixeerd is. Daarom zal een dergelijk element in de kraan
moeten blijven hangen tot de bovenkant van het element gefixeerd is. Gedurende deze tijd kan de
kraan niet gebruikt worden.
De plaatsing van staande elementen vraagt extra mankracht en
bovendien zal er een ander type anker ontwikkeld moeten worden.
De elementen zullen bovendien in sommige gevallen nagesteld
moeten worden ten einde de horizontale dichtingrubber gelijkmatig
aan te kunnen brengen. Dit vergt wederom de inzet van de
bouwkraan. Bovendien zit deze horizontale rubber nu ter hoogte van
de onderzijde van de vloerrand in plaats van ter hoogte van de
bovenzijde van de vloerrand. Dit vraagt extra voorzichtigheid en
veiligheidsmaatregelen.
Desalniettemin kan deze manier van monteren bij bepaalde projecten
overwogen worden; al zullen de genoemde opmerkingen dan wel in
ogenschouw moeten worden genomen.

Afb. 61: montageproblemen
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Er is nog een laatste manier om een tussenregel aan te brengen in
het ontwerp. Daarbij zouden 2 verdiepingen overbrugd kunnen
worden met 1 element.
In het bovenste glasvlak kan vervolgens brandwerend glas
geplaatst worden, dat afsteunt op de tussenregel. Het onderste
glasvlak mag bezwijken bij brand, zolang het bovenste glasvlak zijn
functie bewaart. Deze beglazing dient wel van binnen naar buiten
en van buiten naar binnen brandwerend te zijn.
Als nadeel is te noemen dat er behoorlijk grote krachten gaan
werken op de houten verbindingen.
Daar zijn deze (nog) niet op ontworpen. Met name de aansluiting
van de ankers op de stijlen zal een aandachtspunt worden.
Afb. 62: groter element

Daarnaast kan opgemerkt worden dat het nog lang geen gemeengoed is om dusdanig grote
elementen (hoogte +/‐ 7 meter) uit te voeren. Productietechnisch zijn er nog enkele uitdagingen, en
ook op transportgebied zijn er wellicht beperkingen. Hier zal in dit onderzoek niet verder op in
worden gegaan.
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6.10.2 Andere houtsoort toepassen (evt. plaatselijk)
De inbrandsnelheid is afhankelijk van de toegepaste houtsoort. Tabel 3.1 in NEN‐EN 1995‐1‐2 (Ref. 37)
geeft een aantal rekenwaarden voor de lineaire inbrandsnelheid van de verschillende
houtcategoriën.
Tabel K: Rekenwaarden inbrandsnelheid diverse houtsoorten (NEN‐EN 1995‐1‐2)
Houtsoort
Volumieke massa (kg/m3)
Inbrandsnelheid (mm/min.)
Naaldhout en beuken
≥ 290
0,65
Gezaagd of gelamineerd
Loofhout
290
0,7
Gezaagd of gelamineerd
≥ 450
0,55
Triplex panelen tot 20 mm.
≤ 450
1,0
Uit eerder onderzoek naar de inbrandsnelheid van Accoya (ondersteunend onderzoek B) bleek dat
deze rekenwaarde niet altijd gelijk is aan de werkelijke inbrandsnelheid bij blootstelling aan de
standaardbrandkromme. Wel suggereert deze tabel dat er een verschil is tussen de houtsoorten.
Met een omschakeling van Accoya naar een houtsoort met een hoge volumieke massa is
waarschijnlijk een reductie mogelijk ten aanzien van de mate van inbranding na 30 minuten.
De keuze voor Accoya is echter een bewuste geweest. Deze naaldhoutsoort krimpt of zwelt
nauwelijks in de dagelijkse situatie onder variërende vochtomstandigheden. Indien dit beperkte
krimp‐ en zwelgedrag in een andere houtsoort gezocht wordt, zal slechts hardhout gevonden
worden.
Het nadeel van de toepassing van hardhout is dat het milieu vaak ernstig belast wordt. Daarnaast is
de prijs van hardhout vaak stukken hoger dan de prijs van zachthout.
Eventueel is wel een combinatie te maken tussen een houtsoort die snel inbrandt, en een houtsoort
die langzaam inbrandt. Deze laatste zou ter plaatse van de onderregel ingezet kunnen worden. De
rest van het element kan vervolgens gewoon met zachthout gemaakt worden.
Dit combinatieprincipe van hard‐ en zachthout wordt al
vaker toegepast om plekken die gevoelig zijn voor vocht
duurzamer uit te voeren. Een voorbeeld hiervan is het
SaVu (Sapupira met Vuren) kozijn van timmerselect
Doornenbal. Zij verbinden de houtsoorten middels een
vingerlas. Uit eerder onderzoek is gebleken dat een
vingerlas bij brand niet nadelig is voor de inbrandsnelheid,
zie ondersteunend onderzoek B.

Afb. 63: SaVu kozijn
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6.10.3 Kleinere gebouwtoleranties
Bij bepaalde projecten is het mogelijk om met kleinere toleranties te werken. Dit gaat met name om
lagere gebouwen, waar afwijkingen zich niet zo snel opstapelen.
In dat geval zouden de freesbewerkingen ten behoeve van het aanbrengen van de rubberdichtingen
niet zo diep hoeven te worden gemaakt. In de constructieve sterkte van het profiel is op die manier
een verbeterslag te maken.
Ook de rubberdichting zelf zou toegespitst kunnen worden op het verkleinen van de benodigde
freesbewerking. Door een harmonicarubber toe te passen volstaat een relatief kleine opname om
toch aanzienlijke gebouwbewegingen op te vangen.

Afb. 64: Kleinere gebouwtoleranties

Afb. 65: Harmonicarubbers

Deze harmonicarubbers zijn echter niet op een eenvoudige manier overlappend uit te voeren op de
plaats waar de verticale rubber op de horizontale uitkomt. Toepassing van deze rubbers gaat daarom
al snel gepaard met een teruglopende wind‐ en waterdichtheid, of een toename van de
bewerkingstijd van het element in de fabriek of de plaatsingstijd op de bouw.
6.10.4 Slechts van buiten naar binnen brandwerend
Zoals in hoofdstuk 4.1 is toegelicht, is het ook mogelijk om een gevel slechts van buiten naar binnen
brandwerend te maken. In dat geval dienen zowel de verdieping onder de compartimentsscheiding
als de verdieping erboven brandwerend uit te worden gevoerd.
Zoals voorgerekend in paragraaf 4.1 is dit een aanmerkelijk duurdere oplossing omdat er veel meer
brandwerend glas toegepast moet worden. Deze oplossing is daarmee slechts nuttig in projecten
waar kleine delen brandwerend uitgevoerd moeten worden.
De elementen zelf hoeven daarbij nauwelijks aangepast te worden, er dient alleen een voorziening te
worden getroffen om het glasgewicht af te dragen, maar nagenoeg al het achterliggende hout zal
gespaard blijven bij een brand van buiten naar binnen. Wel dient dezelfde RVS veer aangebracht te
worden om te voorkomen dat het glas naar buiten valt.
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6.11 Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek
Praktisch met betrekking tot eindproduct met RVS hoekcomponent
De voorgestelde universeel toepasbare oplossing in paragraaf 6.9, waarbij een RVS hoekcomponent
wordt toegevoegd lijkt een maakbaar product dat de gewenste brandwerendheid van 30 minuten
(buiten  binnen) naar alle waarschijnlijkheid behaalt. Deze laatste bewering zal middels een
experimentele beproeving gestaafd moeten worden. Daaraan voorafgaand zullen nog een aantal
deelproblemen onderzocht moeten worden.
Het is van belang dat de werking van eventuele coatings/impregneermiddelen experimenteel
beproefd wordt. Op basis daarvan kan toepassing van één van deze middelen overwogen worden.
Bij toepassing van een coating of impregneermiddel dient de levensduur van het product bij
toepassing op Accoya in ogenschouw te worden genomen.
De beproeving van de inbrandsnelheid bij toepassing van zorgvuldiger geselecteerd Accoya, met
klasse C24 kan ook getest worden. Deze duurdere klasse heeft een hoger soortelijk gewicht
waardoor de verwachting is dat de prestatie beter zou moeten zijn.
Bij handhaving van de voorgestelde profieldikte van de onderregel is het de moeite waard om
middels een eindige elementenmethode of een experimentele beproeving de constructieve sterkte
en doorbuiging te testen. Wellicht kan het RVS hoekelement daardoor gesplitst worden in 2
afzonderlijke RVS componenten.
Indien het RVS hoekcomponent nodig blijkt te zijn, dan is het goed om de waterdichtheid van dit
component in een kitaansluiting te bekijken ten einde vochtproblemen te voorkomen.
Het aantal verenstalen dat nodig is om een ruit vast te houden gedurende brand is ook onderwerp
van onderzoek. Er bestaat de redenering dat de ruit juist vrij moet kunnen bewegen in de sponning,
en dat het toevoegen van clips halverwege de stijlen dus negatief werkt omdat het enkel ongewenste
spanningen in het glas teweegbrengt. Een andere redenering is dat de ruit het juist begeeft zonder
clips halverwege de stijlen.
Door deze deelproblemen afzonderlijk te onderzoeken ontstaat uiteindelijk een reële oplossing voor
een brandwerend houten element dat een beglazing van vloer tot vloer kan opnemen.
Fundamenteel onderzoek
Wat betreft de meting van de inbrandsnelheid van houtsoorten is in dit onderzoek een begin
gemaakt. Voor een beter begrip van de effecten van het acetylatieproces op de inbrandsnelheid zou
het leerzaam zijn om de inbrandsnelheid te bepalen van Accoya voorafgaand aan het
acetylatieproces (op dat moment nog gewoon de houtsoort Pinus Radiata).
Op basis van de afwijking tussen de daadwerkelijke inbrandsnelheid van Accoya blootgesteld aan de
standaardbrandkromme en de voorspelling zoals die gedaan wordt op basis van NEN‐EN 1995‐1‐2
lijkt het ook erg interessant om de daadwerkelijke inbrandsnelheid van andere houtsoorten te
beproeven.
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Oplossingsrichting 2; aluminium profielen

7.1 Inleiding; verbeteren van aluminium profielen
De smelttemperatuur van aluminium hangt af van de gebruikte legering.
Deze varieert van 660 ⁰C voor 99,99% puur aluminium en gaat tot 500 ⁰C voor enkele magnesium
legeringen. Het smeltpunt van de legeringen die gebruikt worden voor de extrusie van gevelprofielen
(Ref. 17)
(6060 en 6063) ligt tussen 590 en 650 ⁰C
.
Na 10 minuten verhitting volgens de standaardbrandkromme wordt al een temperatuur van 676 ⁰C
bereikt. In paragraaf 5.4 is reeds middels een doorsnedemodel toegelicht dat de standaard
aluminium elementengevel dan ook niet meer voldoet. De exacte tijdsduur vooraleer de gevel
bezwijkt hangt daarbij af van de opbouw, echter komt deze zonder aanvullende maatregelen niet in
de buurt van 30 minuten.
Dit hoofdstuk zal daarom de mogelijkheden en aanvullingen belichten die er zijn om met aluminium
elementen een verhoogde mate van brandwerendheid te realiseren.
Voor een beter begrip van de materie zullen eerst de afzonderlijke thermische eigenschappen van
materialen worden toegelicht.
De warmte‐energie die nodig is om een gewichtseenheid materiaal met 1 graad Kelvin te laten
stijgen wordt de specifieke warmte genoemd.
Indien de specifieke warmte vermenigvuldigd wordt met de dichtheid, wordt de warmtecapaciteit
verkregen. Dat is de hoeveelheid energie die nodig is om een volume‐eenheid van het materiaal met
1 graad Kelvin te laten stijgen.
Gedurende het proces waarbij warmte vloeit van de gebieden met hogere temperaturen naar de
gebieden met lagere temperaturen ontstaat een warmtestroom. De thermische geleidingscoëfficiënt
(λ) is een materiaaleigenschap die omschrijft hoe eenvoudig de warmte zich door het materiaal
voortplant.
Om de bestaande aluminium profielen te verbeteren kunnen diverse producten als vulling in het
profiel toegepast worden. Er bestaat brandwerende beplating met een lage thermische
geleidingscoëfficiënt die de warmte grotendeels tegenhoudt, waarmee de dragende delen van de
aluminium profielen afgeschermd kunnen worden.
Daarnaast bestaan er diverse gietproducten die met name een hoge warmtecapaciteit bezitten
waardoor ze relatief veel warmte‐energie op kunnen nemen en zonder daarbij een grote
temperatuurstijging te vertonen. Deze gietproducten kunnen worden gebruikt als vulling, waardoor
de profielen minder snel opwarmen.
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7.2 Ontwerp aluminium brandwerend element
In deze paragraaf zal omschreven worden wat er gebeurt met de profieldoorsnede bij brand, en op
welke plaatsen een aanpassing aan de profielen (of de vulling daarvan) gemaakt zal moeten worden.
Daarbij wordt zowel het branduitbreidingstraject van buiten naar binnen benaderd, als het traject
van binnen naar buiten.

Afb. 66: Benodigde maatregelen om een aluminium elementengevel brandwerend uit te voeren.

De belangrijkste eerste stap die te nemen is om profielen met een verhoogde brandwerendheid te
verkrijgen is het afschermen van een deel van het aluminium om de constructieve sterkte te
bewaren (1). De hoekverbinder en het zwaard moeten binnen deze zone vallen (2).
Vervolgens dient gelet te worden op alle mogelijke trajecten waardoor het vuur zich zou kunnen
verspreiden. Ter plaatse van de elementscheiding zal moeten worden voorkomen dat de brand zich
uitbreidt (3). Ook tussen het profiel en het glaspakket mag de brand zich niet kunnen verspreiden (4).
Het op te nemen glaspakket zal aanzienlijk dikker zijn (≥42 mm) dan in de meeste niet brandwerende
situaties (5). Daarnaast zal het op zijn plaats moeten worden gehouden (6).
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Een uitgewerkt ontwerp levert onderstaande doorsnede op. Daarbij bevindt een groot deel van de
constructieve zone van het aluminium zich achter een brandwerende beplating (1). Deze beplating is
in twee daarvoor ontworpen kamers geschoven en vastgeschroefd (2) Verder zal er een stalen veer
(3) toegepast worden om ervoor te zorgen dat het glas bij de brandsituatie van buiten naar binnen
op zijn plaats gehouden wordt. Dit stalen component wordt aan één van de kamers vastgeschroefd
(4) zodat deze niet naar beneden valt gedurende montage. Op drie verschillende plaatsen zijn
opschuimende banden aangebracht om te voorkomen dat de brand zich door de kieren voortplant
(5, 6, 7). Voor 1:1 detailtekeningen met aanvullende informatie wordt verwezen naar de
detailbijlage.

Afb. 67: Einddetailleringgevuld aluminium element

Een voorbeeld van een vergelijkbaar stalen veersysteem als aangeduid met pijl (4) is hieronder
afgebeeld. De onderste basisclip zorgt voor de werking bij brand van buiten naar binnen, en het
component dat daar in is gestoken houdt het glas tegen bij brand van binnen naar buiten.

Afb. 68: Voorbeeld van een stalen veersysteem
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In onderstaande afbeeldingen is weergegeven wat de gevolgen zijn van brand voor de doorsnede.
Bij brand van buiten naar binnen zal een deel van de aluminium glaslat (1) week worden. Deze
brandsituatie wordt getest met de gereduceerde brandkromme waardoor temperaturen niet boven
de 671 ⁰C komen. De glaslatten zullen niet volledig smelten, maar ook niet in staat zijn het glaspakket
op zijn plaats te houden; daar zorgt de stalen clip in dit geval voor (2). De opschuimende band (3, 4)
zorgt ervoor dat het traject tussen de elementen en het traject rondom het glas gedicht blijven.

Afb. 69: Eindsituatie na 30 minuten brand van buiten naar binnen
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Bij brand van binnen naar buiten zal het glaspakket ruimte krijgen in de sponning door het wegvallen
van het glasblad aan de verhitte zijde en het wegsmelten van de beglazingsrubber aan de
binnenzijde. Echter kan het glaspakket niet uit het element vallen omdat het tegen een deel van het
aluminium met vulproduct aan komt (5). Het vulproduct (6) zal de brand zodanig moeten afweren
dat de toegevoerde warmte niet tot in het hart van het aluminium profiel terecht komt. Dit product
mag niet van het profiel wijken door het wegsmelten van de buitenste aluminiumwand. Bij
plaatmaterialen dient daarom een aantal schroeven toegepast te worden (7). Verder dicht wederom
een opschuimende band het traject tussen de elementen af (8).

Afb. 70: Eindsituatie na 30 minuten brand van binnen naar buiten

Doordat de vlammen of hete rookgassen niet in de kamers in het hart van het profiel komen ontstaat
ook geen risico op branddoorslag naar de bovenliggende verdiepingen via het profiel zelf.
Voor een goede werking van dit systeem is het wel belangrijk onder de loep te nemen welke
materialen geschikt zijn om te gebruiken als brandwerende profielvulling. Dit zal behandeld worden
in de volgende paragraaf.
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7.3 Vulproducten
Er zijn legio verschillende producten op de markt die met de term ‘brandwerend’ worden
aangeprezen. In feite kan men voor het vullen van profielen 2 typen onderscheiden. Dat zijn de
plaatmaterialen en de gietproducten.
Brandwerende plaatmaterialen
De beschikbare brandwerende plaatmaterialen bestaan uit een kern van calciumsilicaten,
vezelversterkte gips of minerale wol; in combinatie met cement en toeslagstoffen.
Meestal worden ze geperst samengesteld; enkele anderen, zoals bijvoorbeeld Promatect‐H worden
gelamineerd samengesteld, door telkens een nieuwe laag erop te rollen.
Het verwerken (boren of verzagen) kan zowel met de hand als machinaal gebeuren. Voor de
bewerking wordt vaak de voorkeur gegeven aan houtverwerkingsmachines met snijdgereedschap
voorzien van WIDIA snijtanden (Ref. 47).
Een aantal plaatmaterialen is ook in bijzondere vormen te verkrijgen (zoals bijv. Dornex Coolmax).
Daarbij worden eerder gefabriceerde rechtlijnige stroken ingefreesd of anderszins afgewerkt.

Afb. 71: Promatect‐H

Afb 72: Dornex Coolmax

Tabel L: Eigenschappen veelvoorkomende plaatmaterialen
Dikte
Tolerantie
Evenwichts‐
(mm.)
op dikte
Vochtgehalte
(mm.)
(%)
Knauf
Fireboard
RET
Supalux V
Promat
Promatect H
Promat
Promatect L
Promat
Promatect 100
Promat
Promapyr 350
Dornex
Fiboard M
Dornex
Coolmax

12.5, 15, 20, 25

‐

‐

Thermische
geleidingsco
ëfficiënt
(W/mK)
0,220

Volumiek
gewicht
(Kg/m3)

Bron

780

Ref. 38

20

‐

5‐10

0,130

475

Ref. 39

6, 8, 12
15, 18, 20
22, 25
20, 25, 30, 40,
50
8, 10, 12, 15

0,5
1
1,5
0,5

5‐10

0,175

870

Ref. 40

3,5‐6

0,083

450

Ref. 41

0,5

5‐10

0,285

875

Ref. 42

15, 20, 33

0,5

‐

0,063

350

Ref. 43

3, 6, 9, 12, 15,
20, 25
≥7

‐

17,7

0,205

1060

Ref. 44&45

‐0,2, +0,4

‐

‐

1250‐1350

Ref. 46
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Gietproducten
De beschikbare gietproducten bestaan veelal uit een basis van minerale bestanddelen met een hoog
aandeel kristalwater. Bij verwerking dient eerst een deel van de mortel in verhouding gemengd te
worden met water. Bij het product Fiboard Cool is dit bijvoorbeeld 1 deel water op 1,5‐2 delen
Fiboard Cool (Ref. 48). Na menging met water kan het product in een staal‐ of aluminiumprofiel worden
gegoten met een eenvoudige pomp. De uithardingstijd wisselt per product, maar ter indicatie is deze
bij Fiboard Cool 24 uur, ook in gesloten ruimten en profielen (Ref. 48).
Waar Fiboard Cool als grondstof geleverd wordt, fabriceert en levert het bedrijf Aluflam reeds
gevulde profielen.

Afb. 73: Profieldoorsnede Aluflam

Afb. 74: Basispoeder Fiboard Cool
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7.4 Gebrek aan kennis m.b.t. genoemde vulproducten
Gedurende het onderzoek naar mogelijke vulproducten is gebleken dat kennis hieromtrent erg
schaars is. De veelgevraagde en eenvoudig vast te stellen gegevens als maximale plaatafmetingen,
soortelijk gewicht, of de thermische geleidingscoëfficiënt bij 20 – 50 ⁰C zijn vaak wel bepaald of
onderzocht.
Een aantal andere cruciale eigenschappen, zoals de specifieke warmte of de thermische
geleidingscoëfficiënt van 50 – 1000 ⁰C zijn niet bekend bij producenten en leveranciers.
Dit wordt geconcludeerd op basis van een gesprek met Henk Heesen (Promat), d.d. 14‐10‐10, en
Derk van den Dorpel (Dornex), d.d. 22‐10‐10.
De reden daarachter kan wellicht in 2 richtingen worden gezocht.
Ten eerste zijn dit relatief nieuwe materialen voor de bouw. In de meeste gevallen wordt middels
een experimentele brandproef vastgesteld of een samengestelde bouwconstructie aan de eisen
voldoet. Daar zijn de genoemde ontbrekende eigenschappen niet voor nodig, en wellicht is er dan
ook geen vraag naar geweest de afgelopen jaren.
Een andere reden zou wellicht gevonden kunnen worden in het feit dat deze gegevens niet altijd ten
gunste hoeven te komen van de fabrikant van het materiaal. Als blijkt dat bepaalde brandwerende
plaatmaterialen dezelfde eigenschappen bezitten dan minder dure ‘reguliere’ beplating zoals
gipskartonplaten, dan zou dat tot gevolg kunnen hebben dat de markt voor deze brandwerende
producten instort. Een verklaring kan dus ook gevonden worden in het feit dat fabrikanten eventuele
gegevens mogelijk achterhouden.
Voor deze laatste redenering is echter op dit moment geen bewijslast. Het is daarom zaak om de
thermische eigenschappen van deze producten verder te onderzoeken.
De belangrijkste ontbrekende eigenschap is de specifieke warmte. Deze zou getest kunnen worden
met behulp van een calorimeter. Dit is een goed geïsoleerd vat waarin het voorwerp
ondergedompeld wordt in een vloeistof met bekende warmtecapaciteit en temperatuur. Het
voorwerp moet een begintemperatuur hebben die verschilt van die van de vloeistof. Na een tijd zal
er een evenwichtstemperatuur bereikt worden: het temperatuurverschil tussen de vloeistof en het
voorwerp is dan verdwenen. Met deze gegevens kan men de specifieke warmte van het voorwerp
bepalen uit de wet van behoud van energie.
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Zoals genoemd is de vraag naar gegevens over de specifieke warmte van deze materialen
waarschijnlijk klein. In dit onderzoek is echter al een aantal keren gebruik gemaakt van de eindige
elementen methode Diana om zaken te modelleren. Daarbij is het wel noodzakelijk om de juiste
warmtecapaciteit in te voeren.
In de volgende paragraaf wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de in paragraaf 7.2
geschetste oplossing in combinatie met een aantal bestaande vulproducten. Daarvoor zijn aannames
gedaan met betrekking tot de specifieke warmte van brandwerende beplating:
A. 840 J/(kg*K)
Deze waarde wordt vernoemd in het tabellenboek voor de bouw (Ref. 49), als waarde van gips. De
Nederlandse Branchevereniging voor Gips spreekt over 960 j/(kg*K). Omdat deze waarden dicht bij
elkaar in de buurt liggen is ervoor gekozen de laagste als uitgangspunt A te selecteren.
B. 1700 J/(kg*K)
Als tweede waarde zal worden gerekend met 1700 j/(kg*K). Deze waarde wordt aangenomen in een
cursus: “Brandveilig Constructief Ontwerp, toepassingsvoorbeelden PowerFrame” (Ref. 50).
C. 3000 J/(kg*K)
De specifieke warmte van de brandwerende beplating is waarschijnlijk temperatuursafhankelijk.
Vanaf een bepaalde temperatuur zal er een piek te zien zijn, waarbij het in de gipsproducten
aanwezige kristalwater verdampt. Daarbij kan een analogie worden getrokken met betonproducten
waarbij ook een piek waarneembaar is in de specifieke warmte (Ref. 13).
Als derde rekenwaarde is dan ook gekozen voor een hogere specifieke warmte dan reeds in de
bronnen vermeld is; 3000 j/(kg*K).
Uit experimenteel onderzoek zal moeten blijken wat de juiste specifieke warmte van de verschillende
plaatmaterialen is.
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7.5 Haalbaarheidsonderzoek m.b.v. simulaties
In paragraaf 7.2 is een detaillering opgesteld waarbij een aantal kamers van een aluminium profiel
gevuld zijn met een brandwerend product. Om een haalbaarheidsinschatting te krijgen van een
brandwerendheidseis van 30 minuten met deze oplossing zijn een aantal simulaties gemaakt met het
eindige elementenpakket Diana. De exacte invoer is hieronder weergegeven.

Afb. 75: Invoer simulaties vulproducten

Indien niet afzonderlijk aangeduid, zal voor de thermische eigenschappen die aan deze materialen
worden toegekend worden gerefereerd naar extern onderzoek deel A; de studie naar de
modelleerbaarheid van brandwerendheid. De materiaaleigenschappen van o.a. aluminium, lucht,
RVS, staal, opschuimende band, EPDM, en vezelversterkte polyamide staan vernoemd in hoofdstuk
A.5. De voor deze berekeningen specifieke of afwijkende eigenschappen, zullen omschreven worden
per berekening.
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Voor het haalbaarheidsonderzoek is gekozen voor het invoeren van een profieldoorsnede ter plaatse
van de hoekverbinder en het zwaard zodat ook te zien is wat de temperaturen in deze componenten
zijn. Het zwaard en de hoekverbinder sluiten redelijk nauw in praktijk. In het model zijn ze strak
tegen het aluminium gemodelleerd om zo een zo nadelig mogelijke situatie na te bootsen zonder
isolatie van lucht.
Geen vulling
Allereerst is een profiel gemodelleerd zonder vulling. De uitvoer daarvan wordt hieronder
weergegeven. Het profiel blijkt na 30 minuten volledig gesmolten te zijn, indien geen maatregelen
worden getroffen. De smelttemperatuur van aluminium zoals omschreven in paragraaf 7.1 (tussen
590‐650 ⁰C) wordt immers in vrijwel het hele lijf overschreden.
Tabel M: Uitvoer temp. na 30 min. SB – profiel zonder vulling
Doorsnede zonder vulling

Temperatuur in ⁰C

Firewall; de brandveilige elementengevel ‐ J.H.T. Hendrix

Pagina| 85

Profiel met vulling Promatect H en Promatect L
Beide producten komen van dezelfde fabrikant maar bieden een andere thermische
geleidingscoëfficiënt. Aangenomen wordt dat de grondstoffen voor beiden wel gelijk zijn, waarmee
aangenomen wordt dat de specifieke warmte ook gelijk zal blijven. Door het hogere soortelijk
gewicht van Promatect H zal dit product dan ook een hogere warmtecapaciteit bezitten dan
Promatect L.
Door deze twee varianten tegen elkaar af te zetten kan de invloed van de thermische
geleidingscoëfficiënt met de invloed van de specifieke warmte vergeleken worden.
Tabel N: Ingevoerde eigenschappen brandwerende plaatmaterialen
Eigenschappen
Promatect H
3
Soortelijke massa (kg/m )
870a
Thermische geleidingscoëfficiënt (W/mK)
0,175a
Aanname specifieke warmte A (J/(kg*K))
840c
Aanname specifieke warmte B (J/(kg*K))
1700c
Aanname specifieke warmte C (J/(kg*K))
3000c

Promatect L
450b
0,083b
840c
1700c
3000c

a = Productblad Promatect H, ref. 40
b = Productblad Promatect L, ref. 41
c = aannames voortkomend uit in de literatuur aangetroffen waarden, zie hoofdstuk 7.4.

Uitvoer temp. na 30 min. SB ‐ profiel met Promatectvulling – Spec. Warmte A = 840 J/(kg*K)
Promatect H
Promatect L
Temperatuur in ⁰C
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Uitvoer temp. na 30 min. SB ‐ profiel met Promatectvulling – Spec. Warmte B = 1700 J/(kg*K)
Promatect H
Promatect L
Temperatuur in ⁰C

Uitvoer temp. na 30 min. SB ‐ profiel met Promatectvulling – Spec. Warmte C = 3000 J/(kg*K)
Promatect H
Promatect L
Temperatuur in ⁰C
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Uit bovenstaande afbeeldingen is af te leiden dat de toepassing van promatect H resulteert in een
gunstigere uitvoer. Het grootste deel van het hart van het aluminium profiel blijft onder het
smeltpunt, indien Promatect‐H daadwerkelijk de specifieke warmte blijkt te bezitten die
aangenomen wordt bij aanname C; 3000 J/(kg*K).
Promatect H heeft een tolerantie op de dikte van 1 millimeter. Ook het aluminium profiel kent een
tolerantie. Deze is afhankelijk van de profielleverancier maar ligt tussen de 0,1 en 1 millimeter.
In het minst gunstige geval zou er zich dus een luchtlaag van 1 millimeter om de Promatect‐H vulling
kunnen bevinden. Om de effecten daarvan te zien is deze situatie ook gemodelleerd.
Uitvoer temp. na 30 min. SB ‐ profiel met Promatectvulling – Spec. Warmte C = 3000 J/(kg*K)
Promatect H ‐ Nauwsluitend
Promatect H ‐ 1 mm. lucht rondom
Temperatuur in ⁰C

Het profiel voldoet nog steeds aan de gewenste eisen, maar presteert weliswaar slechter. Vandaar
dat de aanbeveling is om het vulmateriaal zo nauw sluitend als mogelijk in de profielen te verwerken.
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Indien de aanname klopt dat de specifieke warmte van Promatect‐H 3000 J/(kg*K) bedraagt of zelfs
meer, dan lijkt de ontworpen profieldoorsnede na 30 minuten blootstelling aan de standaardbrand
nog steeds te voldoen. De buitenste aluminiumschil mag wegsmelten, als de stabiele kern maar blijft
staan. Voor een beter inzicht in de temperatuurverdeling over het profiel zijn hieronder nog twee
driedimensionale weergaven van de vulling van het profiel met Promatect‐H afgedrukt.
Het gaat hierbij om de modellering waarbij de Promatect‐H nauw sluit in het profiel.
Uitvoer na 30 min. SB ‐ Promatect‐H vulling met spec. warmte C

Temperatuur (⁰C)
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Promatect – H is een relatief prijzige oplossing. Vandaar dat gekeken wordt of dezelfde
brandwerende eigenschappen gehaald kunnen worden met een vulling van cement of beton.
Het tabellenboek voor de bouw geeft onderstaande eigenschappen aan voor cement en beton.
Tabel O: ingevoerde eigenschappen gietproducten
Eigenschappen
Cement
Soortelijke massa (kg/m3)
1900A
Thermische geleidingscoëfficiënt (W/mK)
0,9A
Specifieke warmte (J/(kg*K))
840A

Beton
2400A
2,0A
1134A

a = Tabellenboek voor de bouw, ref. 49

Uitvoer temp. na 30 min. standaardbrand ‐ profiel met gietvulling
Cement vulling
Beton vulling

Temperatuur in ⁰C

Bovenstaande afbeeldingen maken duidelijk dat beide materialen niet voldoen aan de behoefte.
Beton komt in de buurt, maar de temperatuur van de profielen loopt alsnog hoog op.
Van andere gietproducten, zoals Fiboard Cool zijn helaas te weinig eigenschappen bekend voor een
enigszins realistische modellering.
Naast het feit dat cement en beton niet voldoen aan de brandwerendheidseis, dient ook in het
achterhoofd te worden gehouden dat dit een geheel nieuwe giettechniek zou introduceren in het
bestaande prefabricatieproces van elementengevels dat geheel droog verloopt.
Het vullen van de profielen met Promatect‐H of een vergelijkbaar product heeft dus de voorkeur,
zowel productietechnisch als met het oog op brandwerendheid.
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7.6 Aanbevelingen voor verder onderzoek
Voor verdere ontwikkeling van de aluminium variant van een brandwerende elementengevel is het
zaak om een aantal zaken eerst zorgvuldig te onderzoeken.
Verder onderzoek ten behoeve van het correct modelleren van profieldoorsneden
Zoals reeds eerder genoemd is het belangrijk om de specifieke warmte van plaatmaterialen te
bepalen. Dit zou kunnen worden gedaan middels een calorimeter.
Om het modelleerwerk verder te verfijnen dient zoals opgemerkt in extern onderzoek A;
‘modelleerbaarheid van gevelprofielen’ ook nog onderzoek te worden verricht naar het gedrag van
luchtkamers in profieldoorsneden en de manier waarop glas gemodelleerd dient te worden.
Experimentele beproeving van diverse plaatmaterialen als profielvulling
Het bepalen van de geschiktheid van bepaalde materialen als profielvulling kan uiteraard
rekenkundig met behulp van eindige elementen software. Daarnaast bestaat echter ook de manier
van experimenteel beproeven.
Het lijkt leerzaam om een beproeving op te stellen om te zien of eerder gemaakte berekeningen met
Diana juist zijn. Door een aantal selectief gevulde stijlen in de oven te plaatsenkan aangetoond
worden of, en in welke mate, ze een bijdrage leveren aan de brandwerendheid van het profiel.
Op basis van de conclusies uit extern onderzoek B naar de inbrandsnelheid van Accoya is het aan te
bevelen om een grotere oven te gebruiken. Deze zal minder last hebben van afwijkingen in de
werveling in de oven die anders een vergelijking van de verschillende stijlen onmogelijk zou maken.
Daarnaast kunnen er veel meer stijlen in. In een ideale opstelling kunnen minstens 6 varianten
tegelijk worden getest met verschillende vulproducten. Het ligt daarbij voor de hand een niet‐gevuld
controleprofiel op te stellen en het lijkt ook erg interessant om een stijl op te stellen met een niet als
brandwerend gekenmerkte gipskartonplaat om te zien wat er met deze goedkopere materialen
gebeurt. De dichting tussen de profielen kan middels opschuimende band worden verzorgd. Uit
ondersteunend onderzoek B bleek immers dat deze simpelweg de gehele kier dicht die tussen de
stijlen ontstaat nadat de EPDM dichting weg is gesmolten.
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Conclusies

Met het oog op de ontwikkelingen binnen de wet‐ en regelgeving, en de wensen van de huidige
markt kunnen de volgende eisen het best gesteld worden aan een nieuw te ontwikkelen
brandwerende elementengevel die beglaasd is van vloer tot vloer:
Tabel P: eisen te stellen m.b.t. brandwerendheid
Richting
Curve
E
(i‐>o)
Standaardbrand
30 min.
(o‐>i)
Gereduceerd (ef)
30 min.

W
30 min.
30 min.

I
30 min.
30 min.

Een standaard aluminium elementengevel zal deze prestatie niet halen. Varianten waarbij stalen
componenten worden toegevoegd of waarbij het gehele profiel van staal is worden als te beperkte
oplossingen gezien, mede door de problemen met contactcorrosie en het verschil in uitstraling met
aluminium elementen.
Middels een brainstorm zijn twee andere oplossingsrichtingen bedacht. Daarbij is een variant
gestoeld op een houten profielbasis en een variant gebaseerd op gevulde aluminium profielen.
Beide ontwerpen en de haalbaarheid van de gestelde brandwerendheidseisen zullen hieronder
besproken worden.

8.1 Houten elementen
Als uitgangspunt is het reeds ontwikkelde Utimalsysteem genomen. Constructieve berekeningen
tonen aan dat de houten profielen van Utimal in de basissituatie te zwak zijn. Zowel de stijlen als de
regels zullen opgedikt moeten worden, niet alleen om constructief te voldoen in de dagelijkse
situatie om het zwaardere brandwerend glas te huisvesten, maar ook om voldoende profieldikte
over te houden na een half uur blootgesteld te zijn aan de standaardbrandkromme.
Ten behoefte van de brandwerendheid dient daarnaast een RVS‐component in de hoeken
toegevoegd te worden om het glasgewicht af te dragen naar de stijlen. Dit component verzorgt ook
een deel van de vlamdichting doordat het de (door brand gescheiden) houten delen aan elkaar
verbindt en tevens het glas op zijn plaats houdt.
Het is bij de keuze voor houten elementen wel belangrijk dat het uitgangspunt scherp wordt
vastgesteld. Indien het mogelijk is om af te wijken van de keuze voor beglazing van vloer tot vloer,
zijn er legio andere oplossingen mogelijk. Deze zijn over het algemeen goedkoper, en vereisen
minder aanpassingen aan het standaardsysteem van Utimal.
De belangrijkste vervolgstappen in het ontwikkelen van brandwerende houten elementen zijn:
‐Beproeven werking coatings/impregneermiddelen op inbrandsnelheid;
‐Beproeven andere houtsoorten, en Accoya C24 op inbrandsnelheid;
‐Waterdichtheid van ingekit RVS component onderzoeken.
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8.2 Aluminium elementen
De meest voor de hand liggende manier om een elementengevel op basis van aluminium profielen
brandwerend te maken bestaat uit het vullen van daarvoor gecreëerde kamers aan de buitenzijde
van het profiel.
Middels deze tactiek lijkt het mogelijk om een stabiele profielkern te behouden na 30 minuten
verhitting volgens de standaardbrand. Opschuimende banden werken voldoende om de scheiding
tussen de elementen te dichten, er ontstaat daarmee niet het gevaar dat vlammen en hete
rookgassen zich via de holle kamers naar een bovenliggende verdieping verplaatsen.
Op het moment zijn er weinig eigenschappen bekend van de beschikbare producten die geschikt zijn
als profielvulling. Eerste haalbaarheidssimulaties middels de eindige elementenmethode stemmen
echter hoopvol voor de ontworpen profielen gevuld met brandwerende plaatmaterialen, ook al zijn
daarbij enkele onderbouwde, maar onzekere aannames gedaan.
De belangrijkste vervolgstap in de ontwikkeling van aluminium brandwerende elementen bestaat uit
het verkrijgen van meer duidelijkheid in de werking van de beschikbare vulproducten. Dit dient via 2
wegen te gebeuren. De specifieke warmte van deze materialen kan met behulp van een calorimeter
bepaald worden. Met deze gegevens is het mogelijk meer correcte simulaties uit te voeren.
Daarnaast zullen deze simulaties met een experimentele beproeving geverifieerd moeten worden.
Daarbij kunnen een reeks stijlen met verschillende profielvullingen naast elkaar in een oven gezet
worden voor een beproeving van 30 minuten. Naast verificatie dient deze beproeving ook direct om
het verschil in bijdrage aan brandwerendheid tussen de diverse vulmaterialen aan te tonen.
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Slotreflecties

Gedurende het onderzoek is gebleken dat de wereld van brandwerendheid van gevels heel wat grijze
gebieden kent. Daarom sluit dit verslag af met een tweetal reflecties. Allereerst wordt met een
kritische blik naar het geheel van regelgeving gekeken op het gebied van brandwerendheid van
gevels.
Daarna wordt getracht dit onderzoek in een groter perspectief te zetten; brandwerendheid van
gevels is immers maar een klein onderdeel van de algehele brandveiligheid.

9.1 Onduidelijkheid, toepassing en totstandkoming regelgeving
De regelgeving omtrent brandwerendheid wordt vaak als een erg onduidelijk gebied ervaren.
Door het grote aantal deelaspecten binnen brandveiligheid (denk aan blus‐ en meldinstallaties,
vluchtwegen, sterkte bij brand, brandwerendheid, etcetera) is er een enorm breed pakket aan regels
en richtlijnen. Daarbij ontbreekt het nog wel eens aan overzicht, wat ook blijkt uit het grote aantal
boeken en publicaties dat deze regelgeving probeert toe te lichten en verduidelijken.
Enkele bekende uitgaven zijn:
‐Kooren, J. ‐ Verbeelding bouwbesluit brandveiligheid (2006) (Ref. 18)
‐SBR, brandveiligheidreeks A t/m F (2005‐2006) (Ref. 13, 52)
‐SBR, Brandveiligheid in hoge gebouwen (2005) (Ref. 28)
‐Van Zeeland, H.H. ‐ een brandveilig gebouw bouwen (2006) (Ref. 51)
Het scala aan regels en richtlijnen is ook nog eens aan erg veel verandering onderhevig, wat de
structuur niet altijd ten goede komt. Daarbij zijn ook enkele tegenstrijdigheden of verschillen te
noemen. Als voorbeeld kan de manier genoemd worden waarmee omgegaan wordt met te openen
delen in brandwerende gevels. In gesloten stand kunnen te openen delen in de gevel een bijdrage
aan de brandwerendheid leveren. Indien deze echter geopend zijn, is de brandwerende werking weg.
In het bouwbesluit worden wel zelfsluitende deuren voorgeschreven in binnenwanden tussen
brandcompartimenten, maar er zijn geen eisen voor zelfsluitendheid voor te openen delen in
buitengevels (Ref. 19). In technische zin is het tegenwoordig goed mogelijk om wel zelfsluitende delen in
een vliesgevel te realiseren, dus daar mag de oorzaak voor deze vreemde situatie niet in gezocht
worden.
Een ander opmerkelijk verschil dat te noemen valt is het onderscheid dat gemaakt wordt tussen
beglaasde constructies en niet‐beglaasde constructies. Beglaasde constructies hoeven over het
algemeen aan minder strenge eisen te voldoen. Denk aan het vervallen van het I‐criterium bij de
beproeving volgens NEN 6069 bijlage A. De materiaalkeuze bepaalt dus het vereiste niveau van
veiligheid, in plaats van andersom.
Bij het opstellen van de regelgeving moet uiteraard een afweging gemaakt worden tussen een zo
veilig mogelijke gebouwde omgeving en een voor de industrie maakbare standaard. Daarom is
ervoor gekozen om de branche actief te betrekken bij de opstelling van deze regelgeving. Wellicht zit
daar direct een oorzaak voor enkele van de bestaande tegenstrijdigheden.
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Bepaalde delen van de regelgeving worden namelijk volledig door de branche opgesteld, zonder
tussenkomst van een onafhankelijke overheidsstem. Deze partijen uit de bouwpraktijk kunnen met
de beste bedoelingen in de betreffende normcommissies zitten, maar er kan simpelweg niet
verwacht worden dat zij geheel belangeloos acteren.
Wederom een voorbeeld; de norm NEN 6069 wordt op dit moment opgesteld door enkel partijen uit
de branche, onder andere: Efectis Nederland, Promat, Nieman, BDA dakadvies,
GlasBrancheOrganisatie, Brandveilig Bouwen Nederland, Peutz, Vereniging voor Metalen Ramen en
Gevelbranche en de Nederlandse Bond van Timmerfabrieken.
In 2009 is een nieuw ontwerp opgesteld voor de vigerende norm uit 2005. Op moment van schrijven
(2011) is dit normontwerp nog steeds niet afgerond, met name door een patstelling in de discussie
over te behalen eisen en criteria voor beglaasde gevels. Het is begrijpelijk dat betrokken partijen uit
de branche hier verschillende belangen danwel meningen in/over hebben, maar het is onbegrijpelijk
dat branchepartijen vaststellen aan welke criteria brandwerende scheidingsconstructies moeten
voldoen. Dit lijkt een taak die voor de overheid middels het bouwbesluit weggelegd zou moeten zijn
(of middels een door het bouwbesluit direct aangestuurde norm zoals NEN 6068).
Het is niet enkel negatief dat branchepartijen betrokken zijn bij het opstellen van de regelgeving.
Deze hebben veel kennis van zaken, en kunnen beter inschatten wat reëel is en wat niet.
Het lijkt echter wel verstandig als er een onafhankelijke instantie of commissie ingericht wordt die
het geheel aan wetten en regels eens onder de loep neemt, om de tegenstrijdigheden en
onjuistheden die erin zijn geslopen in de loop der jaren weer eens weg vegen.
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9.2 Is compartimentering de juiste weg naar een veilig gebouw?
Compartimentering is een manier om een brand en de schade door brand te beperken.
Echter dient daarbij in het achterhoofd te worden gehouden dat compartimentering slechts één
manier is om dit doel te bereiken. Installatietechnische voorzieningen kunnen ook een aanzienlijke
bijdragen hierin leveren; denk aan rookwarmteafvoeren en sprinklers.
Het toepassen van dit soort installaties wordt echter altijd beschouwd als een aanvullende
voorziening ten opzichte van brandwerende scheidingen tussen compartimenten. Het bouwbesluit
schrijft immers altijd eerst een compartimenteringseis voor. Installaties kunnen bij
uitzonderingssituaties (zoals grotere brandcompartimenten of hoogbouw) wel zorgen voor een
vergelijkbaar niveau van veiligheid in combinatie met de compartimentscheidingen, maar zullen
nooit als primair zelfstandig werkend mechanisme worden beschouwd.
Deze hiërarchie is ontstaan met de gedachte dat installaties een faalkans hebben.
Compartimentscheidende bouwdelen hebben in de praktijk echter ook een faalkans. Indien er een
gat wordt gemaakt in een scheiding ten behoeve van leidingwerk of deze anderszins niet goed
uitgevoerd is dan vervalt de brandwerende werking.
Dit onderzoek richt zich op hoogbouw met een woonfunctie. Daarbij zijn installaties zoals sprinklers
een betrekkelijk nieuw fenomeen. De oorzaak daarvan kan gevonden worden in de (verplichte)
kleinschalige brandcompartimentering voor woongebouwen en in controle‐ en
handhavingproblemen. Er zijn echter wel producten voor te verkrijgen en de praktijkrichtlijn
brandveiligheid in hoge gebouwen schrijft o.a. een sprinkler voor, voor woongebouwen vanaf 100
meter en voor alle andere gebouwen vanaf 70 meter (Ref. 28).
Dit getuigt van een mogelijk andere invalshoek, waarbij naar hetzelfde niveau van veiligheid
gestreefd wordt. Het lijkt interessant de faalkans van brandwerende compartimentscheidingen in de
praktijk te onderzoeken om zodoende te bepalen of de juiste focus en hiërarchie wordt aangebracht
in de strategie tegen branduitbreiding.
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Bijlage 1.0 ‐ Definities
Vliesgevel / Curtain wall
Een geveltype dat over meerdere bouwlagen kan doorlopen maar in ieder geval voor de vloervelden
is gepositioneerd. Kenmerkend is de opbouw uit relatief lichte constructiedelen, waarin zowel
beglazing als borstweringselementen kunnen zijn opgenomen.
De vliesgevel draagt de interne belasting van het eigen gewicht en de externe windbelasting en
draagt de inwendige krachten via verankering over aan de hoofddraagconstructie. Zij vervult primair
een bouwfysische functie. De elementengevel en de stijl‐ en regelwerkgevel worden gezien als typen
vliesgevel. De Engelse benaming ‘curtain wall’ wordt in dit verslag letterlijk opgevat als ‘vliesgevel’, in
lijn met o.a. NEN‐EN 1364‐3/4.
Elementengevel
Type vliesgevel waarbij geprefabriceerde omkaderde elementen aaneengesloten aan de
draagconstructie worden gemonteerd met behulp van ankers. Op de plaatsen waar de elementen
elkaar ontmoeten ontstaan dubbele stijlen en regels.

Afb. 76; typologie ‐ elementengevel

Deze gevel wordt ook wel eens met componentengevel aangeduid, waarbij verondersteld wordt dat
er reeds glas, profielen en dergelijke zijn gecomponeerd tot één product.
In dit onderzoek is het echter meer op zijn plaats om het samengestelde bouwproduct zoals dat op
de bouwplaats aankomt een element te noemen omdat het als één enkel onderdeel voor de totale
gevel wordt beschouwd.
Hoogbouw
Alle bouwwerken waarin een vloer van een verblijfsgebied hoger dan 70 meter boven het peil bij de
gebouwtoegang ligt. Dit is tevens de definitie zoals deze in het bouwbesluit genoemd wordt.
Enige verwarring ontstaat omdat de Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche (VMRG) een
definitie hanteert die daarvan afwijkt, zij spreekt over “Gebouwen met een dakrandhoogte van meer
dan 70 meter” (ref. 35). In dit verslag zal echter aansluiting worden gezocht bij het bouwbesluit.
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Bijlage 2.0 – Glasprijzen
Onderstaande prijzen zijn richtprijzen op basis van de gemiddelde projectgrootte van Oskomera‐
projecten tussen 2005‐2010. Alle prijzen excl. BTW, transportverzekering en verwijderingsbijdrage.
Afgegeven door Vetrotech Saint Gobain, d.d. 23‐12‐2010.
Tabel R: Isolerende brandwerende beglazing voor vliesgevels
Classificatie

Product

Contraflam lite climaplus
EW 30
Contraflam lite
climaplus 30
EW 60
Contraflam lite
climaplus 60
Swissflam lite climaplus
EW 30
Swissflam lite climaplus
30
EW 60
Swissflam lite climaplus
EI 15
60
Vetroflam climaplus
EW 30
Vetroflam climaplus 30

Enkel
/dubbelzijdig

Werking

Kg/m2

Testaf‐
meting

Productie
afm.

Prijs / m2

Tweezijdig

Inter‐layer

64,5

Inter‐layer

??

2300 x
3800
2300 x
3800

240

Tweezijdig

2300 x
3800
2000 x
3000

Tweezijdig

Inter‐layer

40

Inter‐layer

40

2250 x
3210
2250 x
3210

240

Tweezijdig

1310 x
2420
2250 x
3210

Eenzijdig

Coating

30

1500 x
2800
1000 x
2800
1500 x
2800
1000 x
2800

2000 x
3500
2000 x
3500
2000 x
3500
2000 x
3500

210

1172 x
2742
1000 x
2698

2300 x
3800
2300 x
3800

295

2312 x
1427
‐

2250 x
3210
2250 x
3210

327

EW 60

Vetroflam climaplus 60

Eenzijdig

Coating

30

EW 30

Vetroflam climaplus 30

Tweezijdig

Coating

30

EW 60

Vetroflam climaplus 60

Tweezijdig

Coating

30

Tweezijdig

Inter‐layer

47

Tweezijdig

Inter‐layer

60

Tweezijdig

Inter‐layer
en folies
Inter‐layer
en folies

45

Contraflam climaplus
EI 30
Contraflam climaplus
30
EI 60
Contraflam climaplus
60
Swissflam climaplus
EI 30
Swissflam climaplus 30
EI 60

Swissflam climaplus 60

Regulier dubbelglas, niet brandwerend
Zonder extra voorzieningen
Doorvalveilig en/of zonwerend

Tweezijdig

62

266

327

238
290
325

510

570

25
50

