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Voorwoord
‘Fire Safety Engineering’ neemt een steeds belangrijkere plaats in bij de dimensionering van
brandbeveiligingssystemen, bestaande uit bouwkundige en installatietechnische componenten. Fysische
modellering van de te verwachten omstandigheden bij brand vormt al geruime tijd onderdeel van de
Nederlandse bouwpraktijk. In ‘Fire Safety Engineering’ worden fysische en empirische modellen in een
samenhangend concept toegepast, in dit geval het natuurlijk brandconcept.
Het natuurlijk brandconcept houdt in dat het brandverloop in een brandruimte door brandstof- en
gebouwkenmerken wordt bepaald. De temperatuurontwikkeling in de brandruimte wordt daarmee bepaald
door projectspecifieke parameters.

Vo

In het natuurlijk brandconcept blijven invloeden van buitenaf (zoals brandweerinzet en automatische
blusinstallaties) buiten beschouwing. Het brandvermogen dat in de brandruimte tot ontwikkeling komt hangt
af van de aanwezige brandstof en zuurstof in die ruimte. Vorm, afmetingen, openingen en materialisering
van de brandruimte zijn hierin belangrijke projectspecifieke factoren. De aard van de aanwezige brandstof
(permanente en variabele vuurlast) wordt voornamelijk bepaald door de gebruiksfunctie. De nationale bijlage
bij Eurocode 1 (NEN-EN 1991-1-2/NB) geeft per gebruiksfunctie randvoorwaarden voor
brandstofafhankelijke grootheden die in deze norm kunnen worden gehanteerd.

or

Daarnaast voorziet de nationale bijlage bij Eurocode 1 in een risicobenadering die in samenhang met het
natuurlijk brandconcept kan worden opgenomen. Daarmee kunnen ook invloeden van buitenaf (zoals de
ontstaanskans van brand en de effectiviteit van brandweerinzet en automatische blusinstallaties) worden
meegewogen in de thermische belasting op draagconstructies.
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Behalve de thermische belasting op draagconstructies kan ook de thermische belasting op vlucht- en
aanvalsroutes binnen en buiten de brandruimte worden bepaald. Hiervoor is de risicobenadering in de
nationale bijlage bij Eurocode 1 niet van toepassing. De overige randvoorwaarden in de nationale bijlage
kunnen wel worden toegepast. Het onderstaande schema geeft de plaats weer van een fysisch brandmodel
op basis van het natuurlijk brandconcept in Fire Safety Engineering.

fysisch brandmodel op basis van een natuurlijk brandconcept (NEN 6055)

iew

optische respons brandruimte

thermische belasting op constructies
Eurocode 1, deel 1-2: algemene belastingen - belasting bij brand
(NEN-EN 1991-1-2+NB)

thermische en optische belasting van vlucht- en aanvalsroutes

thermische en mechanische
respons
draagconstructies

EUROCODES

thermische en mechanische
respons
scheidingsconstructies

eld

thermische respons brandruimte
(NEN 6055)

thermische en optische
consequenties
vluchtroutes

thermische en optische
consequenties
aanvalsroutes

De bepalingsmethode in deze norm is gebaseerd op de achtergronddocumenten Fysisch brandmodel,
Basismodel (Van Herpen et al., 2008a) en Fysisch brandmodel, Submodellen (Van Herpen et al., 2008b).
Kenmerkend voor de bepalingsmethode is het schematiseren van de brandruimte in homogene zones.
Zonemodellering is vanwege het beperkte aantal randvoorwaarden robuuster dan veldmodellering (CFD:
Computational Fluid Dynamics), maar kent ten opzichte van veldmodellering ook beperkingen.
Plaatsafhankelijke invloeden kunnen niet met een zonemodel worden bepaald.
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De norm is bedoeld om te worden gebruikt door specialisten in Fire Safety Engineering.
Leeswijzer
Hoofdstuk 1 geeft het onderwerp en toepassingsgebied aan. Hoofdstuk 5 beschrijft het natuurlijk
brandconcept waarop de bepalingsmethode is gebaseerd en de hierin te onderscheiden fasen. De
bepalingsmethode is gegeven in hoofdstuk 6. De basis hiervan is het zonemodel, beschreven in hoofdstuk 7.
Dit zonemodel kan alleen functioneren met een verbrandingsmodel. Dit is beschreven in hoofdstuk 8.
Daarnaast zijn voor het massatransport de volgende submodellen van belang (hoofdstuk 9):

Vo

— pluimmodel (alleen van toepassing in de ‘pre-flash-over’fase, voor het massatransport van de bron naar
de hete zone in de brandruimte);
— massatransportmodel via openingen in de scheidingsconstructie van de brandruimte.
Ten slotte zijn in hoofdstuk 10 de consequenties van deze submodellen voor het warmtetransport
weergegeven. Ook het submodel voor warmtetransport tussen de zones in de brandruimte en de
ruimtebegrenzing is hierin beschreven. Dit is een toegevoegd model dat van belang is voor een nietadiabatische bepaling van het temperatuurverloop in de brandruimte.
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Lokale submodellen (modellen die de lokale thermische belastingen op constructies of personen
beschrijven) zijn buiten deze norm gehouden. Voor lokale thermische belastingen van constructies in de
brandruimte wordt verwezen naar het model van Hasemi (zie NEN-EN 1991-1-2, bijlage C: Localised fires).
Voor lokale thermische belastingen van constructies buiten de brandruimte wordt verwezen naar het model
van Law (zie NEN-EN 1991-1-2, bijlage B: Thermal actions for external members, en bijlage G: Configuration
factor).

eld
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Thermische belasting op basis van het natuurlijk brandconcept –
Bepalingsmethode
1 Onderwerp en toepassingsgebied

Vo

Deze norm beschrijft een methode voor de bepaling van de temperatuurontwikkeling in een brandruimte op
basis van het natuurlijk brandconcept, als thermische belasting op constructies, vluchtroutes en
aanvalsroutes, in of grenzend aan die brandruimte. In het natuurlijk brandconcept wordt het brandverloop in
een brandruimte bepaald door brandstof- en gebouweigenschappen. De temperatuurontwikkeling hangt dus
af van het brandvermogen in de brandruimte en de warmtestromen die door geleiding, stroming en straling
tussen brandruimte en ruimtebegrenzing en tussen brandruimte en omgeving optreden.
Deze norm mag niet worden toegepast voor de bepaling van plaatselijke thermische belastingen in de
brandruimte ten gevolge van convectie en straling door vlammen van een lokale brandhaard. De norm mag
evenmin worden toegepast voor de bepaling van plaatselijke thermische belastingen buiten de brandruimte
ten gevolge van straling door vlammen vanuit openingen in de ruimtebegrenzing.

2 Normatieve verwijzingen

NEN 6090

or

Naar de onderstaande normbladen is verwezen voor een correcte toepassing van dit document. De
verwijzingen zijn ongedateerd. Dat houdt in dat de laatste versie van het document (met inbegrip van
wijzigingsbladen) van toepassing is.
Bepaling van de vuurbelasting

NEN-EN 1363-1

be

Bepaling van de brandwerendheid – Deel 2: Alternatieve en
aanvullende procedures

ev

NEN-EN 1991-1-2+NB

Pr

NEN-EN 1363-2

Bepaling van de brandwerendheid – Deel 1: Algemene eisen

NEN-EN 13501-2

Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen – Deel 1:
Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het
brandgedrag
Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen – Deel 2:
Classificatie op grond van brandwerendheidsproeven behalve
voor producten voor gebruik in ventilatiesystemen

eld

3 Termen en definities

iew

NEN-EN 13501-1

Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-2: Algemene
belastingen – Belastingen bij brand; inclusief Nationale Bijlage

Voor de toepassing van deze norm gelden de volgende definities.

3.1
brandcompartiment
gedeelte van een of meer gebouwen, bestemd als maximaal uitbreidingsgebied van de brand
OPMERKING

Deze definitie is ontleend aan het Bouwbesluit.

3.2
brandruimte
ruimte waarin de brand woedt: een (sub)brandcompartiment of een ruimte binnen dit
(sub)brandcompartiment
OPMERKING

Deze definitie wijkt af van de definitie in NEN 6068.
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3.3
brandscenario
kwalitatieve beschrijving van het brandverloop waarin de tijdstippen van kenmerkende gebeurtenissen, die
de brand onderscheidt van andere branden, worden vastgelegd.
OPMERKING
Het brandscenario definieert de ontsteking en de brandgroei, het volledig ontwikkelde stadium (indien
dit optreedt) en doofstadium, samen met de gebouwomgeving en systemen of installaties die het brandverloop
beïnvloeden.

3.4
brandvermogen
vermogen dat vrijkomt bij verbranding als functie van tijd

Vo

3.5
brandvermogensdichtheid
vermogen dat vrijkomt bij verbranding als functie van tijd per eenheid van oppervlakte
3.6
brandwerendheid
vermogen van een constructie of een constructieonderdeel om bij blootstelling aan brand gedurende een
gegeven tijd de dragende en/of scheidende functie te kunnen vervullen, rekening houdend met de daarbij
behorende belastingscombinaties en grenswaarden

or

3.7
brandwerendheid, betrokken op de draagkracht
R
vermogen van een constructie of onderdeel daarvan om bij belasting door brand gedurende een bepaalde
tijdsduur de onder brandcondities geldende belastingen te kunnen dragen, zonder verlies van stabiliteit
Deze definitie is ontleend aan NEN-EN 1991-1-2 en NEN-EN 13501-2.
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OPMERKING

iew
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3.8
brandwerendheid, betrokken op de integriteit
E
vermogen van een scheidingsconstructie of onderdeel daarvan om bij belasting door brand aan een zijde
gedurende een bepaalde tijdsduur de doorgang van hete gassen en vlammen te belemmeren en te
voorkomen dat brand aan de niet-verhitte zijde ontstaat
OPMERKING

Deze definitie is ontleend aan NEN-EN 1991-1-2 en NEN-EN 13501-2.

OPMERKING

eld

3.9
brandwerendheid, betrokken op de thermische isolatie
I
vermogen van een scheidingsconstructie of onderdeel daarvan om bij belasting door brand aan een zijde
gedurende een bepaalde tijdsduur warmtetransport door de scheidingsconstructie te belemmeren en te
voorkomen dat brand aan de niet-verhitte zijde ontstaat en personen nabij de niet-verhitte zijde voldoende
worden beschermd
Deze definitie is ontleend aan NEN-EN 1991-1-2 en NEN-EN 13501-2.

3.10
brandwerendheid, betrokken op de warmtestraling
W
vermogen van een scheidingsconstructie of onderdeel daarvan om bij belasting door brand aan een zijde
gedurende een bepaalde tijdsduur de warmtestralingsflux aan de niet-verhitte zijde zodanig te reduceren dat
brand aan de niet-verhitte zijde wordt voorkomen en personen nabij de niet-verhitte zijde voldoende worden
beschermd
OPMERKING

Deze definitie is ontleend aan NEN-EN 1991-1-2 en NEN-EN 13501-2.

5

Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

NEN 6055:2011
3.11
‘computational fluid dynamics’model
brandmodel (veldmodel), dat numeriek de partiële differentiaalvergelijkingen oplost en de thermodynamische
en de aerodynamische variabelen geeft, op elke plaats in het compartiment
3.12
door brandstof beheerst brandvermogen
brandvermogen dat vrijkomt wanneer bij een verbranding het vermogen wordt bepaald door de
eigenschappen van de brandstof en zuurstof in overmaat aanwezig is

Vo

3.13
door ventilatie beheerst brandvermogen (door zuurstof beheerst brandvermogen)
brandvermogen dat vrijkomt wanneer bij een verbranding het vermogen wordt bepaald door de
beschikbaarheid van zuurstof en brandstof in overmaat aanwezig is
3.14
eenvoudig brandmodel
ontwerpbrand, gebaseerd op een beperkt toepassingsgebied van specifieke fysische parameters
3.15
eenzonemodel (gemengde zonemodel)
brandmodel, waarin homogene gastemperaturen in het compartiment worden verondersteld

or

3.16
emissiviteit
deel van de stralingswarmte dat door een bepaalde oppervlakte wordt geabsorbeerd, gelijk aan de
absorptiecoëfficiënt van een oppervlakte

be
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3.17
externe brandkromme
nominaal temperatuurverloop, gedefinieerd in NEN-EN 1363-2, bedoeld voor de buitenzijde van uitwendige
scheidingsconstructies die aan brand wordt blootgesteld, bijvoorbeeld vanuit een naburige brandruimte of
door buitenopslag
3.18
‘flash-over’
gelijktijdige ontsteking van de totale vuurlast in een brandruimte

eld

3.19
geavanceerd brandmodel
ontwerpbrand, gebaseerd op behoud van massa en energie

3.20
‘interface’
horizontaal scheidingsvlak tussen de hete en de koude zone in een tweezonemodel

3.21
koolwaterstofbrandkromme
nominaal temperatuurverloop, gedefinieerd in NEN-EN 1363-2, voor een koolwaterstofbrand
3.22
lokale brand
brand die slechts een beperkte oppervlakte beslaat in een brandruimte

3.23
natuurlijk brandconcept
het brandverloop in een brandruimte, bepaald door brandstofkenmerken en gebouwkenmerken zoals
beschreven in deze norm, zonder invloeden van buitenaf (in casu actieve installatietechnische en
organisatorische repressieve voorzieningen)
6
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3.24
ontwerpbrand
voor ontwerpdoeleinden veronderstelde gespecificeerde brandontwikkeling
3.25
ontwerpbrandscenario
specifiek brandscenario waarop een analyse wordt gebaseerd

Vo

3.26
ontwerpvuurbelasting
vuurbelasting bedoeld voor de bepaling van de thermische actoren in het brandontwerp, waarbij wordt
uitgegaan van een karakteristieke waarde die is bepaald op basis van statistische gegevens of van een
deterministische waarde
3.27
permanente vuurbelasting
vuurbelasting ten gevolge van de bouwkundige constructies van het bouwwerk in de brandruimte
3.28
standaardbrandkromme
nominale temperatuur-tijdrelatie, gedefinieerd in NEN-EN 1363-1, voor een volledig ontwikkelde brand in een
brandruimte

or

3.29
standaardbrandwerendheid
tijdsduur in minuten dat een constructie(onderdeel) bij blootstelling aan opwarming volgens de
standaardbrandkromme haar (zijn) (dragende en/of scheidende) functie kan blijven vervullen bij de
belastingen die in geval van brand in rekening moeten worden gebracht
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3.30
temperatuuranalyse
procedure om temperatuurontwikkeling in constructiedelen op basis van thermische actoren (thermische
belasting) en de thermische materiaaleigenschappen van de constructiedelen en de beschermende
oppervlakken vast te stellen, waar relevant
3.31
thermische actoren
thermische belasting (van een constructie of een persoon), ten gevolge van warmtetransport door straling,
geleiding en convectie

eld

3.32
tweezonemodel
brandmodel, waarin verschillende zones in een compartiment worden gedefinieerd: een bovenlaag, een
onderlaag, de brand en de pluim
OPMERKING

In de bovenlaag en de onderlaag worden uniforme gastemperaturen verondersteld.

3.33
variabele vuurbelasting
vuurbelasting ten gevolge van de aanwezige inrichting en inventaris in de brandruimte

3.34
verbrandingsefficiëntie
mate waarin de gepyrolyseerde brandstof verbrandt, variërend van 1 voor volledige verbranding tot 0,
wanneer in het geheel geen verbranding meer optreedt
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3.35
volledig ontwikkelde brand
brand waarbij alle brandbare oppervlakken (van de vuurlast of brandstof) binnen een specifieke ruimte
deelnemen aan de brand
3.36
vuurbelasting
vuurlast per oppervlakte-eenheid, gerelateerd aan de vloeroppervlakte van de brandruimte

Vo

3.37
vuurlast
som van de thermische energieën die door verbranding van alle brandbare materialen in een ruimte
vrijkomen (gebouwinhoud en constructie-elementen)
3.38
warmteoverdrachtscoëfficiënt voor convectie
coëfficiënt voor de convectieve warmtestroom naar een element, gerelateerd aan het verschil tussen de
gastemperatuur grenzend aan de relevante oppervlakte en de temperatuur van die oppervlakte

4 Symbolen en afkortingen

or

Latijnse hoofdletters

Af

vloeroppervlakte van een brandcompartiment [m2]

At

totale oppervlakte van de omhulling (wanden, plafond en vloer, met inbegrip van openingen)
[m2]

C

warmtecapaciteit [J/m2K]

Cd

stromingscoëfficiënt voor opening [-]

E

energie [J], brandwerendheid betrokken op de integriteit [min.]

H

hoogte brandruimte [m]

Hu

nettoverbrandingswaarde met inbegrip van vochtigheid [J/kg]

Hui

nettoverbrandingswaarde van brandstof i met inbegrip van vochtigheid [J/kg]

I

brandwerendheid betrokken op de thermische isolatie [min.]

Q

(brand)vermogen [W]

Q c

convectief deel van het brandvermogen Q [W]

Q e

warmtestroom ten gevolge van luchtinmenging (pluim) vanuit de koude zone [W]

Q in

warmtestroom ten gevolge van een inkomende gasstroom via openingen [W]

Q nett,loss

nettowarmtestroom naar de ruimtebegrenzingen en openingen [W]

Q out

warmtestroom ten gevolge van een uitgaande gasstroom via openingen [W]

iew
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oppervlakte [m2]
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Q p

warmtestroom door straling en convectie naar de ruimtebegrenzingen (wanden, vloer en
plafond) [W]
stralingsdeel van het brandvermogen Q [W]

Q rad

warmtestroom door straling [W]

Q s

convectief vermogen in de rookpluim ter hoogte van de ‘interface’ [W]

Q V,rad

warmtestroom door straling via openingen in de verticale ruimtebegrenzing naar de

Vo

Q r

omgeving [W]

ideale gasconstante (= 287 J/kgK)

R

warmteweerstand [m2K/W], brandwerendheid betrokken op de draagkracht [min.]

T

temperatuur [K]

V

volume [m3]

V

volumestroom [m3/s]

W

brandwerendheid betrokken op de warmtestraling [min.]

Wf

omtrek van de brand [m]

Y

massafractie van deeltje i [-]

Z

mengfractie

be

Latijnse kleine letters

iew

ev

Pr

or

R

thermische traagheid

c

soortelijke warmte [J/kgK]

cp(T)

soortelijke warmte bij temperatuur T bij gelijkblijvende druk [J/kgK]

cV(T)

soortelijke warmte bij temperatuur T bij gelijkblijvend volume [J/kgK]

d

dikte van een materiaallaag [m]

g

gravitatieconstante (= 9,81 m/s2)

h

hoogte [m]; warmteoverdrachtscoëfficiënt [W/m2K]

hao

warmteoverdrachtscoëfficiënt aan het buitenoppervlak [W/m2K]

hio

warmteoverdrachtscoëfficiënt aan het binnenoppervlak [W/m2K]

hl

hoogte van een zone (laag) [m]

m

massa [kg]; verbrandingsfactor [-]


m

massastroom [kg/s]

eld

b
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ingemengde luchtmassastroom in een pluim [kg/s]

 fi
m

pyrolysemassastroom van brandstof [kg/s]

 in
m

inkomende gasmassastroom door openingen [kg/s]

 out
m

uitgaande gasmassastroom door openingen [kg/s]

s
m

gasmassastroom (uitstromend uit een pluim) ter plaatse van de ‘interface’ [kg/s]

n

aantal mol in verbrandingsreactie

p

luchtdruk [Pa]

pint

interne luchtdruk [Pa]

∆p

luchtdrukverschil [Pa]

∆pnc

luchtdrukverschil ten gevolge van temperatuurverschil [Pa]

qf

vuurbelasting gerelateerd aan vloeroppervlakte Af [J/m2]

q f

referentievermogensdichtheid per m2 gebruiksoppervlakte [W/m2]

r

massaverhouding zuurstof/brandstof (stoichiometrische constante m/m) [-]

t

tijd [s]

ts

tijdstip van ‘flash-over’ [s]

tα

tijdconstante [s]

v

snelheid [m/s]

z

hoogte boven vloerniveau [m]

zp

hoogte van het drukneutrale vlak [m]

zs

hoogte van de ‘interface’ tussen twee zones [m]

be

iew

ev

Pr

or

Vo

e
m

eld

Griekse kleine letters

α

temperatuurvereffeningscoëfficiënt

γ

soortelijke warmteverhouding [-]

ε

emissiviteit, emissiecoëfficiënt voor straling [-]

ηc

verbrandingsefficiëntie [-]

λ

warmtegeleidingscoëfficiënt [W/mK]

ρ

dichtheid [kg/m3]

σ

constante van Stefan-Boltzmann (= 5,67 × 10-8 W/m2K4)
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