Post bus 554 | 2665 ZN Bleiswij k
Brandpunt laan Zuid 16 | 2665 NZ Bleiswij k
088 3473 723
nederland@ef ect is. com

Rapport

Muelink en Grol BV
T. a. v. dhr. H. Brui ning
Post bus 509
9700 AM GRONINGEN

Onze ref erent i e

2015-Ef ect is-R001536/ BGG/ TNL

Proj ect nummer

ENL-15-001326

Bleiswij k, 15 j anuari 2015

Voorstel voor gelij kwaardige invulling van de brandwerendheid voor
RGA/ VLT-doorvoeringen

Geacht e heer Bruini ng,
U heef t Ef ect is Nederland BV verzocht een gelij kwaardighei dsonderbouwing op t e st ell en voor
het realiseren van de WBDBO-eis t ussen brandcompart iment en 1 via een schacht die gebruikt
wordt voor het t ransport van RGA/ VLT-lei dingen 2.
De in deze not it ie opgenomen geli j kwaardigheidsonderbouwing is af gelei d van t est result at en
die zij n behaal d op een RGA/ VLT-leidi ng door 70 mm dikke cell enbet 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 Ef ect is NL rapport 2015-Ef ect is-R000268.
Er is sprake van een geli j kwaardigheidsonderbouwi ng omdat er geen Nederl andse of voor
Nederland aanvaarde Europese normen beschikbaar zij n voor de bepaling van de
brandwerendheid van RGA/ VLT-doorvoeri ngen.

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 (bij v. een ander brandcompart iment ) een zekere WBDBO-eis. Indien aan dit
brandcompart iment en di e andere beslot en ruimt e een schacht grenst en in di e 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 crit eria waaraan brandwerende wanden en doorvoeringen in di e
wanden
moet en
voldoen.
Voor
niet
dragende
brandwerende
wanden
t ussen
brandcompart iment en gel den in basis de crit eria EI; voor doorvoeri ngen geldt alt ij d EI
(classif icat ie volgens NEN-EN13501-2: 2007 + A1: 2009).
Bij branddoorslag via de schacht moet en, naar de mening van Ef ect is, deze crit eria bij brand
in het onderst e brandcompart iment worden gehaal d t er plaat se van de schacht wand i n het
erboven gel egen brandcompart iment . Zie voor dit pri ncipe van het realiseren van de WBDBOeis 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 = rookgasaf voer; VLT = verbrandingslucht t oevoer

Alle recht en voorbehouden.
Dit document heef t de st at us van een Ef ect is Nederland-rapport .
Niet s uit deze uit gave mag worden vermenigvuldigd en/ of openbaar gemaakt zonder vooraf gaande t oest emming van Ef ect is Nederland.
Het t er inzage geven van het Ef ect is-rapport aan direct belanghebbenden is t oegest aan.
Indien dit rapport in opdracht werd opgest el d, wordt voor de recht en en verplicht ingen van opdracht gever en opdracht nemer verwezen
naar de Algemene Voorwaarden voor onderzoeksopdracht en aan Ef ect is Nederland, dan wel de bet ref f ende t er zake t ussen de part ij en
geslot en overeenkomst .
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Vlamdicht heid (E)
Het cr i t er i um vl amdi cht heid houdt i n dat er i n de schei di ngsconst r uct i e geen gr ot e
openi ngen aanwezi g mogen zi j n waar door zi ch het e / onver br ande gassen / vl ammen
ver pl aat sen naar de ni et -di r ect ver hi t t e zi j de van de const r uct i e.

Isolat ie (I)
Di t cr it er i um l egt vast dat bij br and de t emper at uur st i j gi ng aan de ni et -di r ect ver hi t t e zi j de van de
schei di ngsconst r uct i e beper kt bl i j f t t ot maxi maal 140 gr aden Cel si us (gemi ddel d) en 180 gr aden
Cel si us (l okaal ).

E

Doorvoeringen:
E60

Geen brand in schacht
Brandbare mat erial en in
schacht op voldoende
af st and.

Doorvoeringen:
E60

E
I

Doorvoeringen:
E60

Figuur 1 - Links:

Recht s:

WBDBO-eis t ussen brandcompart iment en via schacht met crit eri um aan
schacht wand waaraan bij compart iment zonder brand naar de mening
van Ef ect is moet worden voldaan.
Geli j kwaardigheidsvoorst el voor realisat ie WBDBO-eis.
NB. In de f iguur is een WBDBO-eis van 60 minut en aangehouden; deze
kan in de prakt ij k ook andere waarden aannemen.

2.

VOORSTEL VOOR GELIJKWAARDIGHEID

Bij ‘ eisen uit regelgeving en uit gangspunt en voor geli j kwaardigheid’ zi j n de volgende
uit gangspunt en voor het gelij 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
vol doen aan de WBDBO-ei s met
de daarbi j
behorende
brandwerendheidscrit eria E en I; zi e f iguur 1.

Met de t est result at en uit rapport 2015-Ef ect is-R00268 is onderzocht dat deze uit gangspunt en
op de volgende wi j ze kunnen worden gerealiseerd:

•

Er zij n geen ont st eki ngsbronnen (zoals el ekt rische bekabeling) aanwezig in de schacht ,
zodat daar geen brand kan ont st aan.

•

Brandbare mat erialen (zoals kunst st of st andl eidingen) moet en op een minimale af st and
van 35 mm van de RGA/ VLT-leidi ng 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 i ng

de

schacht
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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 crit eria gel dt :
o Schacht wanden zelf : EI
o Doorvoeringen van RGA/ VLT-leidi ng: 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 meni ng van Ef ect i s is de t emperat uurgelei ding via de RGA/ VLT-leidi ng over een
af st and van ca. 2, 5 m (verdiepingshoogt e) voldoende gering. De t emperat uurgel eiding
leidt er ni et t oe dat bij de doorvoeringen t er plaat se van het bovengel egen
compart iment het I-crit eri um wordt overschreden.

3.

RELATIE MET BRANDPROEF

Het vol doen aan het cri t erium E bij de RGA/ VLT-leidi ngen bet ekent dat t ij dens een
brandproef :

•

een op 35 mm af st and gepl aat st e PE-l eiding niet smel t en niet ont brandt ;

•

er geen smelt end met aal i n de schacht aanwezig is;

•

er in de schacht geen vlammen aanwezig zij n.

Figuur 1 geef t de get est e sit uat ie weer uit rapport 2015-Ef ect is-R00268. In Tabel 1 zij n de
belangrij kst e t est result at en samengevat . Fot o 1 geef t het proef st uk aan de niet -direct
verhit t e zij de voor aanvang van de brandproef .

Figuur 1 – Doorsnede proefstuk

3
Door alleen van brandcompart iment naar schacht een eis t e st ellen aan de brandwerendheid, hoeven
event uele brandwerende voorzieningen als een brandmanchet voor het voldoen aan het E-crit erium
alleen 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)
Omschrij ving

vlamdicht hei d E,
richt ing schacht

Vol ledig concent risch
RGA/ VLT-kunst st of PP/ gegal vaniseerd st aal, 80/ 125 mm
RGA-bocht : kunst st of PP
VLT-bocht : giet aluminium
4 l agen Pr omaseal -PL van el k 60 x 2. 5 mm
Naden aan vuur zi j de af gedi cht met Pr omaseal -S ki t

90 minut en

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

4.

CONCLUSIE

Ter plaat se van de doorvoering van de RGA/ VLT-l eiding zoals omschreven i n de huidige brief ,
wordt gedurende 90 minut en richt i ng de schacht aan het E-crit eri um vol daan. Met het
gegeven gelij kwaardigheidsvoorst el wordt naar de mening van Ef ect is, onder de hierboven
gegeven voorwaarden, t ussen 2 boven elkaar gel egen brandcompart iment en via de schacht ,
een WBDBO van 90 minut en gerealiseerd, waarbi j wordt vol daan aan het EI-crit 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 gel dig
t ot eind-december 2018.
Met vriendelij ke groet en,

Dr. Ir. G. van den Berg
Senior proj ect leider brandwerendheid
gert . vandenberg@ef ect is. com
+31 (0)88 3473 746

Ing. P. G. R. Scholt en
Proj ect l eider brandwerendheid
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