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Aanleiding

• Brand
– 01-10-07



Aanleiding

• Onderzoek Efectis en TNO in opdracht VR
Rijnmond

Brandonderzoek
Lloydstraat, Rotterdam

Ing. M.P. de Feijter

Ir. A.J. Breunese



Aanleiding

• Gebouw en constructie

• Eis: 120 min

• NB: vloeren onderdeel
hoofddraagconstructie







Aanleiding

• Brand



Aanleiding



Aanleiding

• Temperaturen
Temperature field at x=0m 
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Aanleiding

• Schade



Aanleiding

• Schade in kanaalplaatvloeren nabij de
brand: afbreken onderschil, tijdens en na
brand



Aanleiding

• Kanaalplaatschade



Aanleiding

• Conclusies
– Onderflens kan afscheuren tijdens brand
– Situatie tijdens en na afkoelen (blussen) kan situatie

verergeren
– Interactie bouwdelen van belang (formeel wel in

regelgeving, echter in praktijk verwaarloosd als zijnde
conservatief)

– Controle op buiging (dekking op strengen) niet
afdoende om schade te verklaren/voorkomen

– Disseminatie rapport door VRR en aanbeveling nader
onderzoek



Onderzoek BFBN

Onderzoeksvragen
1. Incidenteel of structureel probleem en welke parameters

spelen een rol?
2. Indien een incidenteel probleem, verklaring?
3. Indien structureel probleem, welke andere

kanaalplaatvloeren hebben dit probleem ook? Welke
oplossingen om brandwerendheid van kanaalplaat-
vloeren te verbeteren zonder aanpassingen aan de
vloeren?

4. Indien structureel, consequenties toepassing
beoordelingsmethoden in (inter)nationale regelgeving?



Onderzoek BFBN

Begeleidingscommissie
• Ir. A. van Acker
• Ir. M. Balk MVROM
• Dr. ir. C. Both Efectis Nederland
• Ir. F.B.J. Gijsbers TNO Bouw en Ondergrond
• Prof. dr. ir. D.A. Hordijk TU Eindhoven
• Ir. E. Kool MVROM Inspectie Regio Oost
• Ing. J.G. van Leeuwen Dienst Stadswerk Almere/COBc
• Ir. A.G.M.  van Paassen VBI B.V.
• Ing. R. Sagel COBc
• Dr. ir. N.P.M. Scholten Stichting ERB
• Ir. W.J.M. Welling BFBN
• Ing. J. de Wit Dycore B.V.



Onderzoek BFBN

• Fasen in het onderzoek
– Nader onderzoek van de kanaalplaatvloer te

Rotterdam

– Nader onderzoek van het schadebeeld te Rotterdam

– Inventarisatie van de toepassing van
kanaalplaatvloeren in de praktijk

– Quick scan van onderzoek en schades waarbij
voortijdig bezwijken is opgetreden

– Vaststellen mogelijke bezwijkmechanismen en
bijbehorende relevante parameters



Onderzoek BFBN

• Nader onderzoek kanaalplaatvloer
Rotterdam
– Praktijk gebruikelijke toets (NEN 6071)

– Voldoet aan BB 2003

– 120 min

– Aanvullende eis dS+V 2de draagweg =>
aansluiting vloer kern+gevel extra wapening
in druklaag



Onderzoek BFBN

• Schadebeeld Rotterdam
– Brand niet bijzonder

– Wel lokaal en blussen bijzonder afkoeling

– Horizontale scheuren voor belangrijk deel
tijdens verhitten ontstaan (roetbeeld)

– Blussen kan hebben bijgedragen aan schade



Onderzoek BFBN

• Representativiteit Rotterdamse vloer
– Vloer heel gebruikelijk

– Druklaag wellicht dikker dan gebruikelijk

– Toepassing in meerlaagse open
parkeergarage niet vaak gezien



Onderzoek BFBN

• Quick scan brandproeven en schades
– Brede internationale navraag en studie

– Voortijdig partieel bezwijken

– Nadruk op horizontale scheuren

– Vergelijking met NEN 6071 ontwerp/controle

– Dwars- en langsrichting effecten

– Horizontale scheuren niet uitzonderlijk



Onderzoek BFBN



Bezwijkmechanismen

• 5 hoofdvormen

• Soms interactie
– Spatten

– Moment

– Dwarskracht

– Verankering

– Horizontale scheuren



Onderzoek BFBN

A) Normtekst (6071) B) Tabel A2 (informatief)

onveilig

veilig

onveilig

veilig



Onderzoek BFBN

• Parameters horizontale scheuren
– 29 proeven en 2 brandschades nader bekeken

– Product eigenschappen

– Bouwwijze en bouwkundige omstandigheden (tijdens
bouw en gebruik, vocht etc.)

– Brandomstandigheden

– Druklaag

– Oplegging, verhinderde vervorming



Onderzoek BFBN

• Aanbevelingen
– Invloedsfactoren horizontale scheurvorming

– Nadere bepaling huidige praktijk bepaling
brandwerendheid (alleen toetsing op M)



Onderzoek BFBN

• Conclusies
– Rotterdam is geen incident
– Maar ook geen topje van een ijsberg
– Huidige regelgeving aanpassen met

aanbeveling hoe uitkomsten van het
onderzoek te interpreteren voor bouwpraktijk

– Beseffend dat:
• Schade is nog geen bezwijken
• Bezwijken is nog geen onveilig gebouw



Hoe verder?

• Brief met stroomschema

• 3 mogelijkheden
– Huidige aanpak volstaat

– Dwarskracht / Verankering check (EN 1168 –
Annex G) en Detailleringsregels voor hor.
scheuren (BRL, jan. 2010)

– Aanvullende maatregelen / bewijs





Detaillering

• de dikte van een eventuele druklaag mag niet meer zijn
dan 70 mm in het midden van de overspanning (door
een eventuele toog van de kanaalplaten zal de laagdikte
nabij de opleggingen enigszins groter zijn).

• de wapening in de druklaag ter plaatse van de oplegging
mag in de langsrichting van de platen niet meer zijn dan
Ø6-150 mm.

• eventuele koppelwapening ter plaatse van de
opleggingen dient niet hoger dan de halve plaatdikte
aangebracht te worden ( in de voegen of in
sleufsparingen ter plaatse van de kanalen).

• de platen dienen opgelegd te worden op SBR-
oplegstrippen of gelijkwaardig.



Hoe verder?

• Stroomschema
– Lloydstraat “2”





Hoe verder?

• Stroomschema
– Meer verdiepingen gebouw met penitentiaire

functies c.q. inrichting





Hoe verder?

• BRL => januari 2010, incl. detaillering
• Stroomschema in praktijk evalueren
• Bestaande bouw?

– Selectie van CC3 (EC1) als voor nieuwbouw
• Vervolg op afgerond onderzoek

– Detailleringsregels nader onderbouwen
– Parameters hor. scheurvorming
– Beoordelingsmethode

• Kanaalplaten
• Andere vloertypen?
• Breder: interactie bouwdelen
• Effect andere brandkrommen (incl. afkoelen)?



Slot …

• Begeleiding commissie
– Afgewogen set aanbevelingen

– Recht doend aan ernst situatie

– Ter overbrugging aanvullend onderzoek
kanaalplaten (detailleringsregels, parameters,
toetsing, evaluatie selectie bestaande bouw)

• Breder aanvullend onderzoek



Dank voor uw aandacht

• Vragen?



Bijlage

• Dwarskracht toets Annex G van EN 1168

• N.B.: Commentaar Hageman, ook op
achtergrond-document



Bijlage

• Annex G (concept 11-7-09)
– Model voor dwarskracht en verankeringscap.
– Tabel met model resultaten
– Aanwijzingen beproeving vloerveld

• Achtergrond doc (jul. 2009)
– Algemene brandtheorie
– Beschrijving modellen en verificatie met proeven
– Detaillering
– Beproeven



Dwarskracht
In aanvulling op de rekenkundige bepalingsmethode van het buigend moment in de brandsituatie volgens NEN 6071
dient voor een brandwerendheid m.b.t. bezwijken van 60 minuten en hoger, aangetoond te worden dat er voldoende
dwarskrachtdraagvermogen in de brandsituatie is. Tevens gelden er voor deze situatie aanvullende detailleringseisen.
De berekeningsmethodiek is ontleend aan EN 1168 Annex G in combinatie met de EN 1992-1-1 en EN 1992-1-2.
Indien er geen exacte temperatuurverdeling is bepaald kan de volgende temperatuurverdeling worden aangehouden,
waarin a50% het nivo is waar de totale breedte van de kanalen op die hoogte gelijk is aan de breedte van het element
op die hoogte, zie onderstaande figuur:

Voor y  a50%: temperatuurverdeling van een massieve plaat volgens figuur A.2 van NEN-EN 1992-1-2,
Voor y > a50%: lineaire interpolatie tussen de temperatuur op a50% en de temperatuur t.p.v. de bovenzijde van de
vloer, welke op maximaal 160 °C aangehouden kan worden, waarin y de afstand is vanaf het aan brand blootgestelde
oppervlak.

Een voorbeeld van een op deze wijze afgeleide temperatuurverdeling staat hieronder weergegeven:

Er wordt in de volgende empirische formule uitgegaan van een gescheurde doorsnede, de zogenaamde
afschuiftrekbreuk blijft buiten beschouwing in verband met de aanwezigheid van scheuren ten gevolge van een
thermische gradiënt.

Het dwarskracht draagvermogen in de brandsituatie is gegeven door de volgende empirische formule:

Opmerking: De berekening van het dwarskrachtdraagvermogen in de brandsituatie is gekalibreerd met
testresultaten en waardes van CRd,c = 0,18, k1=0,15.



Temperatuur



Berekening




