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Brandveiligheid in gebouwen - Historiek

Stadsbranden

Wijkbranden

Huisbranden

Compartiments-

branden

Kamerbranden



Brandveiligheid - Vandaag

Innovatieve gebouwen

Multifunctionele gebouwen

Groene gebouwen

Digitalisatie

Nieuwe dreigingen 

Complexe systemen
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Waarom systeem en holistisch “denken” in 
brandtechniek
• Traditioneel is brandtechniek gebaseerd op eisen die verwijzen naar traditionele 

proefmethodes die op internationaal of nationaal niveau ontwikkeld werden

• Vrij vaak gebaseerd op een welbepaald “scenario” en daardoor verwijzend naar 
een reactie bij brand of brandweerstandsproef

• Doch het probleem is heel wat complexer en dient van verschillende 
invalshoeken bekeken te worden.

• Een typisch voorbeeld zijn gevel systemen:
– Verschillende types branden
– Verschillende Brandrisico's
– Verschillende types van systemen
– Verschillende brandproefmethodes
– Verschillende andere technische eigenschappen

• Dit holistisch en systeem denken kan ook toegepast worden voor ander 
producten zoals bijvoorbeeld sandwich panelen, kabel installaties, daken, etc. !!



Haeundae Highrise - Busan Marine City Korea – 2010

Foto´s: Koreabridge.net



Roubaix France
Dubai

Azerbaijan

Grenfell UK

Branden met gevels
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Verschillende brandrisico´s voor gevels

• Hoofdzakelijk kunne 4 gevallen bepaald worden. Speciaal geval is 
spreiding van gebouw tot gebouw.

http://www.fireengineering.com/articles/2010/05/modern-
building-materials-are-factors-in-atlantic-city-fires.html



Risico 1

• Spreiding van de brand van een 
verdieping naar een andere 
verdieping via de voegsystemen

• Kan voorkomen worden via 
brandweerstandsproeven

• Dit kan eveneens brandspreiding 
zijn van een zolder naar beneden 
liggende verdieping via het gevel 
systeem 

Geval 1

Kamerbrand



Voorbeeld van een Zweedse 
gevelbrand – Rotebro Stockholm

• De brand vernielde 
de volledige zolder 
en er was zelfs 
spreiding naar 
beneden.

• Volledige renovatie 
van zolder en gevel 
was noodzakelijk

Foto RISE



• Voegen in de gevelconstructie zijn 
belangrijk



Risico 2

• Spreiding van de brand 
van een verdieping naar 
een andere verdieping via 
de doorbraak van het 
raam of van de gevel

• Kan voorkomen worden 
via 
brandweerstandsproeven

Kamerbrand

Geval 2

Brandspreiding



Proefmethodes in brandweerstandsovens



Kamerbrand

Geval 2 b

Afstand > x

Risico 2 – Alternatieve bescherming 

• Risico 2 kan eveneens voorkomen worden via 
een veiligheidsafstand met betrekking tot risico 
voor spreiding via ramen



Risico 2 – Alternatieve bescherming – Voorbeeld Zweedse 
richtlijnen

Figuur:LTH



Risico 3 - Verticale branduitbreiding

• Risico voor 
branduitbreiding via 
het oppervlak van de 
façade of via de 
spouw van de façade

• Reactie bij brand 
eigenschappen zijn 
belangrijk maar ook 
raamdetailsKamerbrand

Geval 3

Vlamuitbreiding

Alternatief, Container brand of Brand
in nabij liggend gebouw (ontsteking via straling)



Risk 3 - Vertical fire spread 

• Brandstops kunnen gebruikt 
worden om de spreiding te 
voorkomen

Kamerbrand

Geval 3

Vlamuitbreiding

Alt. container brand of nabij liggend gebouw

Figuur:LTH



Risico 4 – Vallende delen

• Geen delen van de façade 
mogen neervallen

• Gevaren voor brandweer 
en personen die vluchten.

• Constructie details zijn 
belangrijk.

• Beglazing kan ook van 
belang zijn maar kunnen 
ook bekeken worden in 
andere proevenKamerbrand

Geval 4

Vallende 
delen

Alternatief, Container brand



Picture BR 135

Overzicht van 
brandspreiding
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Verschillende Systemen - Complexiteit 



Verschillende Systemen - Complexiteit 

ETICS
Houten gevels CLW



Verschillende Systemen – Groene gebouwen



Verschillende Systemen –
Elektrische Energieproductie in 
gebouwen

• Productie van 
elektriciteit in de 
gevels via 
zonnepanelen

• Introduceert 
elektrische 
ontstekingsbronnen.

Foto  Lund Univ.



Verschillende Systemen - Complexiteit 

• Mogelijke indelingen:

• Regenschermen
• Gevels met laag ventilatie in de spouw 
• ETICS (externa thermische isolatie) 
• Panelen
• Glassystemen (Curtain walling)
• Beton sandwich constructies
• ..

• Elke type van gevelsysteem heeft welbepaalde eigenschappen zowel 
voor brand als voor andere technische kenmerken



Andere eigenschappen voor gevels

• Vocht

• Regenscherm

• Isolatie

• Mechanische stabiliteit voor de bevestigingsdelen

• Wind

• …



Voorbeeld Vocht probleem

Day (Drying)  Night (Wetting)  

Figuren, LTH Petter Wallenten



ETICS en vochtproblemen
Lekken via scheuren Lekken via capillaire werking

Figuren, LTH Petter Wallenten
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Hoe bepalen we het brandgedrag ?

• Prescriptieve oplossingen: Via vastgelegde eisen in de wetgeving en 
proeven

• Bijvoorbeeld Brandklasse via Euroklassen, bijvoorbeeld B-s1,d0

• Brandeigenschappen via brandweerstand bijvoorbeeld EI60 



Verschillende test methodes: Wat past voor 
gevels?

Figuren RISE

Foto  SWRI Foto FM global

Euroclasses

USA: Steiner tunnel Verzekeringen, FM 
Global, parallel test



Commentaren m b t Euroclass Systeem

• CE is voor producten 

• Hoe behandelen we systemen? 

• Hoe testen we ze?

Nood aan grootschalige proeven !



Is dit hetzelfde scenario?

?

Figuur RISE Figuur VTT



Vele grootschalige proeven…

Landen die grootschalige proeven 
gebruiken (onvolledige lijst)

• UK: BS en LPS
• Duitsland: DIN 4102
• Frankrijk LEPIR proef 
• Zweden – SP methode 105 (zie foto)
• Canada CAN/ULC-S134
• NFPA 285 en 286
• Japan en Korea hebben proeven 

uitgevoerd met een de ISO methode 
gedefinieerd in de  ISO 13784 normen. 
(Deel 1 en Deel 2)

Foto RISE

SP methode 105 

file://Users/branpvs/Documents/presentationer/Japan2011/SP105Movie.wmv


Probleem met al deze grootschalige proeven

• Verschillende brandscenario´s

• Verschillende eisen

• Verschillende parameters die gemeten worden

• Nood aan harmonisatie in Europa 

• Werd recent een voorstudie uitgevoerd door een aantal 
beproevingslaboratoria



European Methodes en classificatie onder discussie

• DIN 4102-20 en BS 8414 als basis met 
verschillende criteria

Meer informatie 



Hoe bepalen we het brandgedrag ? Alternatieven

• Prescriptieve oplossingen: Via vastgelegde eisen en proeven
• Bijvoorbeeld Brandklasse via Euroklassen, bijvoorbeeld B s1 d0
• Brandeigenschappen via brandweerstand bijvoorbeeld EI60 

• Functionele eisen: 
• Een voorbeeld: Geen spreiding naar de volgende verdieping. 
• Zegt niet hoe! De brandingenieur dient een risico evaluatie uit te voeren en 

eventueel gecombineerd met berekeningen een beoordeling te doen of het 
systeem voldoet aan de functionele eisen



Fire Risk 
Assessment 
Tool - NFPA 
EFFECT

• Web gebaseerd werktuig/model –

• http://www.nfpa.org/exteriorwalls

• Vragen worden gesteld en het werktuig geeft 
een inschatting van het risico

http://www.nfpa.org/exteriorwalls


Alternatieven  – Functioneel ontwerp.

• Hier zijn inputdata nodig om de 
functionele eisen te voldoen:

• Door expertadviezen

• Door grootschalige proeven met extra 
metingen

• Door numerieke modellen

• Beschouw ALTIJD het systeem als een 
geheel en niet de afzonderlijke 
componenten !

Foto Reinhard 

Wiederkehr
Foto WPI



Conclusies

• Er zijn verschillende risico´s voor gevel systemen. De 

• Gevel constructies zijn zeer complexe systemen en bovendien 
volledige systemen en kunnen niet bekeken worden door de 
afzonderlijke materialen te beoordelen en te eventueel te 
veroordelen of te bevoordelen.

• Grootschalige proeven bestaan en zijn een zeer goed alternatief 
voor de nationale/Europese/internationale kleinschalige 
proefmethodes. Deze kleinschalige proefmethodes bepalen die 
onvoldoende het brandrisico

• Harmonisatie is noodzakelijk op Europees niveau. Internationaal 
bestaan er ISO normen.



Conclusies

• Screening tests zijn nodig om de testafmetingen en testkosten te 
verminderen. Vooral voor innovatieve productontwikkelingen. Deze 
moeten voldoende selectief zijn.

• Vooraleer een wetgever eisen of proefmethode wil introduceren in 
de wetgeving dient men de risico te bepalen voor de regio en de 
eisen daaraan aan te passen om voldoende brandveiligheid te 
bekomen.

• Functionele eisen en ontwerp (performance based design) zijn 
zeer belangrijk in deze context om innovatieve oplossingen en 
bouwontwerpen toe te laten.

• Bij keuze van het gevelsysteem en de componenten ervan dient 
een holistische benadering gebruikt te worden waarbij rekening 
moeten gehouden worden met alla technische eisen die er zijn, 
niet alleen brand. 



Hartelijk Dank 

Vragen? Patrick.van_hees@brand.lth.se


