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Onze referent ie 2015-Efect is-R001536/ BGG/ TNL Bleiswij k,  15 j anuari 2015 

Proj ect nummer ENL-15-001326  

 
  

 Voorstel voor gelijkwaardige invulling van de brandwerendheid voor 

RGA/ VLT-doorvoeringen 
  

  

 

Geacht e heer Bruining,  

 

U heef t  Efect is Nederland BV verzocht  een geli j kwaardigheidsonderbouwing op t e st el len voor 

het  real iseren van de WBDBO-eis t ussen brandcompart iment en 1 via een schacht  die gebruikt  

wordt  voor het  t ransport  van RGA/ VLT-leidingen 2.   

De in deze not i t ie opgenomen geli j kwaardigheidsonderbouwing is afgeleid van t est result at en 

die zi j n behaald op een RGA/ VLT-leiding door 70 mm dikke cel lenbet on schacht wand voorzien 

van een Promat ect -100 paneel met  een dikt e van 15 mm. Deze t est result at en zi j n beschreven 

in Efect is NL rapport  2015-Efect is-R000268.   

Er is sprake van een geli j kwaardigheidsonderbouwing omdat  er geen Nederlandse of  voor 

Nederland aanvaarde Europese normen beschikbaar zi j n voor de bepaling van de 

brandwerendheid van RGA/ VLT-doorvoeringen.   

1.  EISEN UIT REGELGEVING EN UITGANGSPUNTEN VOOR GELIJKWAARDIGHEID 

Op basis van het  Bouwbesluit  2012 geldt  t ussen een brandcompart iment  en een andere 

beslot en ruimt e (bi j v.  een ander brandcompart iment ) een zekere WBDBO-eis.  Indien aan dit  

brandcompart iment  en die andere beslot en ruimt e een schacht  grenst  en in die schacht  zelf  

geen brand kan ont st aan,  kan deze eis worden gerealiseerd door beide schacht wanden samen 

in het  branduit breidingst raj ect  brandcompart iment -schacht -brandcompart iment .   

NEN 6069:2011 geef t  de cri t eria waaraan brandwerende wanden en doorvoeringen in die 

wanden moet en voldoen.  Voor niet  dragende brandwerende wanden t ussen 

brandcompart iment en gelden in basis de cri t eria EI;  voor doorvoeringen geldt  alt i j d EI 

(classif icat ie volgens NEN-EN13501-2:  2007 + A1:  2009).   

Bi j  branddoorslag via de schacht  moet en,  naar de mening van Efect is,  deze cri t eria bi j  brand 

in het  onderst e brandcompart iment  worden gehaald t er plaat se van de schacht wand in het  

erboven gelegen brandcompart iment .  Zie voor dit  principe van het  real iseren van de WBDBO-

eis via een schacht  f iguur 1.  

                                                 
1 In plaat s van brandcompart iment  kan ook worden gelezen:  subbrandcompart iment  of  beschermd 

subbrandcompart iment .  Dit  geldt  voor de gehele not it ie.  

 
2 RGA = rookgasafvoer;  VLT = verbrandingslucht t oevoer  
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Doorvoeringen:  

E60 

E

I 

Geen brand in schacht  

Brandbare mat erialen in 

schacht  op voldoende 

afst and.  

Vlamdicht heid (E) 

Het  cr i t er ium vlamdicht heid houdt  in dat  er  in de scheidingsconst ruct ie geen grot e 

openingen aanwezig mogen zi j n waardoor  zich het e /  onverbrande gassen /  vlammen 

verplaat sen naar  de niet -di rect  verhi t t e zi j de van de const ruct ie.  

 

Isolat ie (I) 

Dit  cr i t er ium legt  vast  dat  bi j  brand de t emperat uurst i j ging aan de niet -di rect  verhi t t e zi j de van de 

scheidingsconst ruct ie beperkt  bl i j f t  t ot  maximaal  140 graden Celsius (gemiddeld) en 180 graden 

Celsius (lokaal ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1 -  Links:   WBDBO-eis t ussen brandcompart iment en via schacht  met  cri t erium aan 

schacht wand waaraan bi j  compart iment  zonder brand naar de mening 

van Efect is moet  worden voldaan.  

         Recht s:   Geli j kwaardigheidsvoorst el  voor real isat ie WBDBO-eis.  

  NB.  In de f iguur is een WBDBO-eis van 60 minut en aangehouden;  deze 

kan in de prakt i j k ook andere waarden aannemen.  

2.  VOORSTEL VOOR GELIJKWAARDIGHEID 

Bij  ‘ eisen uit  regelgeving en uit gangspunt en voor gel i j kwaardigheid’  zi j n de volgende 

uit gangspunt en voor het  gel i j kwaardigheidsvoorst el gegeven:  

• Er mag geen brand in de schacht  kunnen ont st aan.   

• De schacht wanden die in het  branddoorslagt raj ect  worden gepasseerd,  moet en samen 

leiden t ot  het  voldoen aan de WBDBO-eis met  de daarbi j  behorende 

brandwerendheidscrit eria E en I;  zie f iguur 1.  

 

Met  de t est result at en uit  rapport  2015-Efect is-R00268 is onderzocht  dat  deze uit gangspunt en 

op de volgende wi j ze kunnen worden gerealiseerd:  

• Er zi j n geen ont st ekingsbronnen (zoals elekt rische bekabeling) aanwezig in de schacht ,  

zodat  daar geen brand kan ont st aan.  

• Brandbare mat erialen (zoals kunst st of  st andleidingen) moet en op een minimale afst and 

van 35 mm van de RGA/ VLT-leiding worden geplaat st .  

• Mat eriaal t oegepast  aan de binnenzi j de van de schacht wand voldoet  over een dikt e van 

0,01 m,  gemet en loodrecht  op de binnenzij de,  aan brandklasse A2.  

• De schacht wanden worden vanuit  het  brandcompart iment  richt ing de schacht  

Doorvoeringen:  

E60 

Doorvoeringen:  

E60 
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brandwerend uit gevoerd 3;  voor de hoogt e van de brandwerendheid geldt  de hoogt e van 

de WBDBO-eis4.  Voor de aan t e houden cri t eria geldt :  

o Schacht wanden zelf :  EI 

o Doorvoeringen van RGA/ VLT-leiding:  E.  

Ook de schacht wand in het  bovenst e compart iment  moet  voldoen aan deze eisen.  

• De schacht wand met  doorvoering(en) is st eenacht ig en heef t  een minimale dikt e van 70 

mm, t er plaat se van de doorvoer voorzien van een Promat ect -100 paneel met  een dikt e 

van 15 mm.  

 

NB.  Naar de mening van Efect is is de t emperat uurgeleiding via de RGA/ VLT-leiding over een 

afst and van ca.  2,5 m (verdiepingshoogt e) voldoende gering.  De t emperat uurgeleiding 

leidt  er niet  t oe dat  bi j  de doorvoeringen t er plaat se van het  bovengelegen 

compart iment  het  I-cri t erium wordt  overschreden.   

3.  RELATIE MET BRANDPROEF 

Het  voldoen aan het  cri t erium E bi j  de RGA/ VLT-leidingen bet ekent  dat  t i j dens een 

brandproef :  

• een op 35 mm afst and geplaat st e PE-leiding niet  smelt  en niet  ont brandt ;   

• er geen smelt end met aal in de schacht  aanwezig is;  

• er in de schacht  geen vlammen aanwezig zi j n.   

 

Figuur 1 geef t  de get est e sit uat ie weer uit  rapport  2015-Efect is-R00268.  In Tabel 1 zi j n de 

belangri j kst e t est result at en samengevat .  Fot o 1 geef t  het  proefst uk aan de niet -direct  

verhit t e zi j de voor aanvang van de brandproef .  

  Figuur 1 – Doorsnede proefstuk 

 

                                                 
3 Door al leen van brandcompart iment  naar schacht  een eis t e st el len aan de brandwerendheid,  hoeven 

event uele brandwerende voorzieningen als een brandmanchet  voor het  voldoen aan het  E-crit erium 

al leen aan brandcompart iment -zij de t e worden geplaat st .  

 
4 Bij  een WBDBO-eis van 30 minut en,  dient  de schacht wand dus een brandwerendheid van 30 minut en t e 

bezit t en in de richt ing van de schacht .  
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Tabel 1 - brandwerendheid geteste situatie (vlamdichtheid E,  richting schacht) 

Omschri j ving vlamdicht heid E,     

r icht ing schacht  

Vol ledig concent risch 

RGA/ VLT-kunst st of  PP/ gegalvaniseerd st aal,  80/ 125 mm 

RGA-bocht :  kunst st of  PP 

VLT-bocht :  giet aluminium 

4 lagen Promaseal -PL  van elk 60 x 2.5 mm 

Naden aan vuurzi j de af gedicht  met  Promaseal -S ki t  

90 minut en 

 

 

Foto 1 – Proefstuk aan de niet-direct verhitte zijde,  voor aanvang van de brandproef  

4.  CONCLUSIE 

Ter plaat se van de doorvoering van de RGA/ VLT-leiding zoals omschreven in de huidige brief ,  

wordt  gedurende 90 minut en richt ing de schacht  aan het  E-cri t erium voldaan.  Met  het  

gegeven geli j kwaardigheidsvoorst el wordt  naar de mening van Efect is,  onder de hierboven 

gegeven voorwaarden,  t ussen 2 boven elkaar gelegen brandcompart iment en via de schacht ,  

een WBDBO van 90 minut en gerealiseerd,  waarbi j  wordt  voldaan aan het  EI-cri t erium.  

5.  GELDIGHEID 

Vanwege de ont wikkelingen binnen de Europese regelgeving,  en de invloed hiervan op de 

wij ze van beoordelen van de brandwerendheid van const ruct ies,  is deze beoordeling geldig 

t ot  eind-december 2018.  

 

Met  vriendeli j ke groet en,  

  
Dr.  Ir.  G.  van den Berg Ing.  P.G.R.  Scholt en 

Senior proj ect leider brandwerendheid Proj ect leider brandwerendheid 

gert .vandenberg@efect is.com 

+31 (0)88 3473 746 
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