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1 INTRODUCTIE  

1.1 Doel van deze ontwerphandleiding 
Deze ontwerphandleiding presenteert een methode voor de bepaling van de 
temperatuur van een kolom blootgesteld aan een lokale brand. De aanpak is in lijn 
met de Eurocodes. Tevens wordt er toegelicht hoe de weerstand van een stalen 
kolom te bepalen is wanneer deze blootgesteld wordt aan verhoogde temperaturen. 
Het gebruik van deze prestatie-gebaseerde aanpak voor het bepalen van de 
constructieve draagkracht bij brand zal doorgaans leiden tot een reductie in de 
kosten van brandwerende bescherming vergeleken met de kosten bij een 
prescriptieve aanpak. 

Deze handleiding omvat de volgende onderwerpen: 
• Een algemene introductie in ‘fire engineering’, inclusief de selectie van 

modelscenario’s en berekeningstechnieken. 

• Een specifieke handleiding bij het ontwerp met een lokale brand, inclusief een 
samenvatting van het onderzoekswerk uitgevoerd als onderdeel van het 
Europese researchproject LOCAFI. 

• Een nieuw ontwerpmodel voor lokale branden. 

• Een beschrijving van de ontwerptools die beschikbaar zijn voor de modellering 
van lokale branden, vanaf eenvoudige analyse gebruik makend van 
contourplots tot geavanceerde eindige elementen modellen. 

• Een samenvatting van het ontwerpmodel voor de weerstand van stalen 
kolommen bij brand volgens Eurocode 3, dat kan worden gebruikt met het 
model van de temperatuuranalyse om de weerstand van een kolom te bepalen. 

• Ontwerpvoorbeelden ter demonstratie van het gebruik van het model in 
realistische ontwerpscenario’s. 

1.2 De Eurocodes 
Het Eurocodes zijn een serie van 10 Europese normen, EN 1990 - EN 1999, die 
een gezamenlijke aanpak voor het ontwerp van gebouwen en andere civiele werken 
en bouwproducten bieden. Wanneer de brandwerendheid van een stalen of staal-
betonnen constructiedeel beschouwd wordt, zijn de volgende Eurocodes relevant: 
• EN 1990 Eurocode 0. Basis van het constructieve ontwerp[1] 

• EN 1991-1-2 Eurocode 1. Belastingen op Constructies. Belastingen op 
constructies blootgesteld aan brand[2] 

• EN 1993-1-2 Eurocode 3. Ontwerp van staalconstructies. Algemene 
ontwerpregels. Constructief ontwerp bij brand [3] 

• EN 1994-1-2 Eurocode 4. Ontwerp van staal-betonconstructies. Algemene 
ontwerpregels. Constructief ontwerp bij brand [4] 

Elk van deze Eurocodes wordt vergezeld door een Nationale Bijlage die, voor 
zover relevant: 
• de waarde van een factor (de zogenaamde een Nationaal Bepaalde Parameter) 

zal specificeren,  

• de toe te passen ontwerpmethode zal specificeren, 
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• aan zal geven of een informatieve annex mag worden gebruikt. 

In aanvulling daarop kan de Nationale Bijlage verwijzingen geven naar publicaties 
die niet-strijdige aanvullende informatie (NCCI) bevatten die de ontwerper kunnen 
assisteren. De in een Nationale Bijlage gegevenhandleiding geldt voor constructies 
die moeten worden gebouwd in dat land. Nationale Bijlagen kunnen verschillen 
tussen landen binnen Europa. 

1.3 Nationale regelgeving over op prestatie 
gebaseerde fire engineering 

Kennis van de voordelen en beperkingen van op prestatie gebaseerde fire 
engineering is toegenomen in de afgelopen jaren. Er zijn echter binnen Europa 
aanzienlijke verschillen in de nationale bouwregelgeving met betrekking tot 
brandveiligheid. Om deze reden is het essentieel dat de ontwerper bekend is met de 
relevante regelgeving in het land waarin de constructie gesitueerd gaat worden, en 
heeft afgestemd met het relevante controlerende bevoegd gezag in de geschikte 
fase in het ontwerp. 

Om hierbij behulpzaam te zijn, is er op https://research.bauforumstahl.de een 
handleiding beschikbaar bij de vereiste stappen om goedkeuring te verkrijgen in 
verschillende Europese landen bij gebruik making van prestatie-gebaseerde fire 
engineering methoden.  

Een directe link naar de LOCAFIplus documenten: 
https://research.bauforumstahl.de/en/fire-safety/locafi-temperature-assessment-of-
a-vertical-member-subjected-to-localised-fire/ 
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2 INTRODUCTIE IN FIRE ENGINEERING 

Brand betekent een ernstige bedreiging voor mensen. Het is essentieel dat 
gebouwen zo zijn ontwerpen en gebouwd dat, in het geval van een brand, hun 
stabiliteit verzekerd blijft voor een voldoende lange periode om zowel de evacuatie 
van gebruikers mogelijk te maken als het begin van brandbestrijdende maatregelen. 
Fire engineering is de toepassing van wetenschappelijke grondbeginselen om bij 
het ontwerp van constructies de veiligheid van de gebruikers in alle denkbare 
scenario’s te verzekeren. 

Fire engineering omvat een brede range van onderwerpen, inclusief: 
• Minimaliseren van het risico op het ontstaan van brand op de eerste plaats, 

• Beperken van de brand bij zijn ontstaansbron d.w.z. uitbreiding van de brand 
naar andere delen van het gebouw of andere constructies voorkomen, 

• Bepalen van actieve brandveiligheidsmaatregelen, zoals sprinklers, 

• Bepalen van passieve brandbescherming op de constructie, zodat bezwijken 
wordt voorkomen, 

• Begrip van de menselijke reactie op brand, zoals de respons op alarm, de 
mogelijkheid om veilige evacuatieroutes te vinden, etc.  

Het voorzien van maatregelen om de gevolgen van de brand te minimaliseren, kan 
een significant deel van de kosten van de constructie vormen. Overspecificatie van 
de brandwerende beschermingsmaatregelen kan leiden tot oneconomische 
constructies. Een uitgebalanceerde oplossing is vereist die adequate bescherming 
biedt tegen de ontwerp brandscenario’s tegen minimale kosten voor de klant. 

Voor meer informatie over fire engineering, worden de volgende publicaties 
aanbevolen[5,6,7,8]. 

Deze ontwerphandleiding geeft een methode voor de bepaling van de 
temperatuurtoename in een kolom die blootgesteld wordt aan een lokale brand. 
Wanneer de temperatuur eenmaal bekend is, kan de weerstand van de kolom 
worden bepaald. Zoals uitgelegd wordt in Paragraaf 2.2, kan deze prestatie-
gebaseerde aanpak met fire engineering leiden tot significante reductie in de 
benodigde brandwerende bescherming, en als gevolg daarvan ook van kosten, 
vergeleken met wat vereist is bij een prescriptieve aanpak. 

2.1 Ontwerp tegen bezwijken en de bepaling 
van de brandwerende bescherming 

Voorkomen van bezwijken is een van de hoofddoelen in het proces van fire 
engineering. Bezwijken betekent een plotseling en catastrofaal verlies van 
stabiliteit in de constructie, en zal doorgaans resulteren in het overlijden van op dat 
tijdstip in het gebouw aanwezige personen, hetzij gebruikers van het gebouw hetzij 
brandweerpersoneel. 

Bezwijken van een gebouw wordt in het algemeen voorkomen door bescherming 
van de constructieve elementen. Brandwerende bescherming bestaat doorgaans uit 
één van de twee vormen, niet-reactieve (bijv. platen en spuitmortel) en reactieve 
(opschuimende coatings). Brandwerende bescherming door platen biedt isolatie 
van de brand door het gebruik van goed isolerende cementgebonden (of andere) 
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platen met hoge densiteit en lage thermische geleiding. Een cementgebonden laag 
kan ook worden aangebracht als spuitmortel.  

Opschuimende coatings zijn verfachtige materialen die inert zijn bij lage 
temperaturen maar bij temperaturen van doorgaans ongeveer 200-250 °C isolatie 
bieden als gevolg van een complexe chemische reactie. Bij deze temperaturen 
zullen de eigenschappen van staal niet beïnvloed worden. Als gevolg van deze 
reactie schuimt de laag op en biedt een dikke koollaag van lage geleiding.  

Het isolerende effect van een systeem van plaat, spuitmortel of opschuimende 
coatings is in de regel proportioneel met de dikte van het aangebrachte materiaal. 
Het is daarom conservatief meer brandwerende bescherming aan te brengen dan is 
vereist. Dit verhoogt echter de kosten. Het is soms economischer een zwaardere 
onbeschermde staaf toe te passen dan een lichtere beschermde staaf, aangezien de 
kosten van de brandwerende bescherming dan vervallen. 

In vele gevallen kan aangetoond worden dat de constructie in staat is zijn 
functionaliteit te behouden zonder brandwerende bescherming.  

Bepaling van de dikte van het brandwerende beschermingsmateriaal vereist dat de 
volgende aspecten beschouwd worden: 
(a) De omvang van de brand, en de daaruit volgende temperatuurtoename in de 

constructie, 

(b) De eigenschappen van het brandwerende beschermingsmateriaal, 

(c) De temperatuur die de beschermde staaf mag bereiken voor bezwijken  
optreedt, gedefinieerd als de ‘kritieke temperatuur’. 

Dimensioneringsregels voor de bepaling de weerstand van de constructie bij brand 
zijn gegeven in de Eurocodes (Paragraaf 5). 

2.2 Ontwerp volgens de Eurocodes 
Een compleet ontwerp bij brand vereist het gebruik van een aantal Eurocodes in 
combinatie. EN 1991-1-2, artikel 2.1 geeft vier hoofdstappen in een constructieve 
ontwerpanalyse bij brand: 
• Selectie van de relevante ontwerp brandscenario’s, 

• Bepaling van de hiermee corresponderende ontwerpbranden, 

• Berekening van de temperatuurontwikkeling binnen het constructie-element, 

• Berekening van het mechanische gedrag van de constructie blootgesteld aan 
brand, gebruik makend van EN 1993-1-2 voor staalconstructies. 

2.2.1 Ontwerp brandscenario’s 
EN 1991-1-2, artikel 2.2 beschrijft het proces van selectie van een ontwerp 
brandscenario. 

Een prescriptieve aanpak met fire engineering houdt vaak het gebruik van de 
standaard temperatuur-tijd curve in. Deze is één van de drie nominale temperatuur-
tijd curven die zijn gegeven in de Eurocode en is bedoeld om de 
temperatuurtoename te modelleren bij een volledig ontwikkelde 
compartimentsbrand (Paragraaf 2.2.2 van dit document).  

De meeste constructies van kantoorgebouwen zijn van een tamelijk standaard 
grootte en vorm en een prescriptieve aanpak van fire engineering wordt hiervoor 
als toereikend beschouwd. De dikte van de brandwerende bescherming wordt 
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bepaald onder aanname van een alzijdige blootstelling aan brand volgens de 
standaard temperatuur-tijd curve, en hangt af de afmetingen van het profiel en de 
brandwerendheidseis.  

Voor bepaalde typen gebouwen, zoals luchthavens en andere grote open gebouwen, 
is de toepassing van de standaard temperatuur-tijd curve echter niet altijd geschikt; 
een ontwerp gebaseerd op de eigenschappen van de werkelijke brand zal een 
accurater, en doorgaans meer economisch  resultaat opleveren. Dit is bekend als 
een prestatie-gebaseerde, fire engineering aanpak en vereist inzicht in zowel het 
brandbare materiaal als de omvang en de ventilatielkaracteristieken van het 
brandcompartiment. De selectie van het geschikte ontwerp brandscenario en 
modelleringstechnieken is belangrijk om de robuustheid van het ontwerp te 
verzekeren. 

2.2.2 Compartimentsbrand 
Een volledig ontwikkelde compartimentsbrand treedt op wanneer al het brandbare 
materiaal in een ruimte tegelijkertijd tot ontbranding komt, hetgeen optreedt bij het 
punt van vlamoverslag (‘flashover’). Er kan redelijkerwijs worden aangenomen dat 
de temperatuur binnen het compartiment uniform is over het compartiment. 
Figuur 2.1 toont een voorbeeld van een compartimentsbrand. 

 
Fotorechten: Tsjechische Technische Universiteit in Praag 

Figuur 2.1  Een compartimentsbrand  

2.2.2.1 Standaard temperatuur-tijd curve 
De variatie van de temperatuur binnen het compartiment in de tijd kan beschreven 
worden door gebruik te maken van de standaard temperatuur-tijd curve die is 
gegeven in EN 1991-1-2. Deze curve is slechts een referentiecurve, en is niet 
bedoeld om enig specifiek brandscenario te representeren. Voor de meeste situaties 
blijkt deze curve erg conservatief vergeleken met de geregistreerde temperaturen. 
Er wordt geen rekening gehouden met de daling van temperaturen wanneer het 
brandbare materiaal is opgebruikt.  

De standaard temperatuur-tijd curve wordt uitgedrukt als: 



 
6 

𝜃! = 20 + 345 log 8𝑡 + 1  (2.1) 

Waar: 

𝜃! is de gastemperatuur in het brandcompartiment 

𝑡 is de tijd, gemeten in minuten 

Figuur 2.2 toont de temperatuur-tijd relatie gedefinieerd door de standaard 
brandkromme. 

 
Figuur 2.2 Standaard temperatuur-tijd kromme 

2.2.2.2 Andere aanpak van het brandontwerp  
Het gebruik van de standaard temperatuur-tijd curve leidt tot een bepaling van de 
brandwerende bescherming die economisch acceptabel is voor de meest 
voorkomende constructies. Sommige ontwerpen rechtvaardigen echter een meer 
gedetailleerde en realistische analyse, die kan resulteren in lagere 
ontwerptemperaturen.  

De ernst van een compartimentsbrand wordt beïnvloed door verschillende factoren, 
inclusief:  
• Het type brandbaar materiaal, de dichtheid en verdeling,  

• Compartimentsgrootte en geometrie,  

• Ventilatie- en luchtstromingscondities.  

De temperatuur-tijd curve in het compartiment kan als alternatief worden bepaald 
met natuurlijke (fysische) brandmodellen, zoals het parametrische temperatuur-tijd 
model (gegeven in EN 1991-1-2 Annex A), het zonemodel (gegeven in EN 1991-1-
2 Annex D) of een veldmodel (computational fluid dynamics (CFD) model) (zie 
2.2.4 voor meer details). Deze modellen maken het mogelijk de gastemperatuur in 
het compartiment te berekenen als functie van de geometrie van het compartiment, 
de ventilatiecondities, de thermische eigenschappen van de begrenzingen van het 
compartiment, de branduitbreidingssnelheid en de vuurbelasting. Hierbij wordt 
opgemerkt dat het gebruik van EN 1991-1-2 Annex E niet is toegestaan in de 
Nationale Bijlagen van een aantal landen.  
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2.2.3 Lokale (niet-compartiments-) branden 
Het compartimentsbrandscenario neemt aan dat de temperatuur van het 
compartiment uniform toeneemt. Voor compartimenten die relatief klein zijn en 
waar de vuurbelasting uniform verdeeld is, is dat doorgaans tamelijk realistisch. 
Naarmate echter de omvang van het compartiment toeneemt of de vuurbelasting 
gelegen is in een relatief klein gebied, wordt deze aanname in toenemende mate 
conservatief. In deze gevallen kan een aanpak die de variatie van de temperatuur 
met met de locatie in rekening brengt significant minder conservatieve resultaten 
opleveren, hoewel de analyse die nodig is om het temperatuurprofiel te produceren 
aanzienlijk complexer is. 

Op de analyse die gebruik maakt van lokale brandmodellen ligt in Paragraaf 3 de 
focus. 

2.2.4 Computational fluid dynamics (CFD) 
Een brand is een complexe mix van fysische fenomenen, wat betekent dat een 
simpele aanpak niet altijd gebruikt kan worden om de temperaturen die optreden 
bij een ontwerp brandscenario nauwkeurig te bepalen. In deze gevallen kunnen 
geavanceerde softwaremodellen gebaseerd op CFD de best beschikbare 
modellering van de brand opleveren voor de ontwerper. CFD kan worden gebruikt 
om alle denkbare brandscenario’s te modelleren, inclusief volledig ontwikkelde 
branden, lokale branden, branden buiten gebouwen, etc. 

Beschrijving van de fysische fenomenen die vereist zijn om een brand nauwkeurig 
te modelleren, is uiterst moeilijk. In het bijzonder turbulentie kan niet worden 
berekend met volledige nauwkeurigheid op elke schaal; in plaats daarvan worden 
in het algemeen een aantal semi-empirische modellen gebruikt om de totale 
effecten te benaderen. Er is een range van potentiële modellen en een zorgvuldige 
keuze van het meest geschikte model voor de gegeven situatie is vereist. Om deze 
redenen worden CFD-analyses normaal gesproken uitsluitend uitgevoerd door 
experts. 

Een bruikbare introductie in CFD-technieken voor de modellering van branden kan 
worden gevonden in Guide to the advanced fire safety engineering of structures[9]. 
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3 LOKALE BRANDEN 

Zoals eerder besproken in Paragraaf 2, nemen prescriptieve ontwerpregels voor 
brand doorgaans een volledig in brand staand compartiment aan, met een uniforme 
temperatuur over de gehele ruimte. Een dergelijke aanname is vooral streng voor 
grote compartimenten. Prestatie-gebaseerde fire engineering staat het de gebruiker 
toe het werkelijke brandgedrag in rekening te brengen, dat vaak een lokaal karakter 
kan hebben. In deze gevallen is een begrip van hoe lokale branden zich gedragen 
en hoe deze invloed hebben op andere gebieden in het compartiment essentieel. 

 

Figuur 3.1  Laboratoriumtest van een kolom in een lokale brand 

3.1 Bestaand werk en implementatie in de 
Eurocode 

Prestatie-gebaseerde fire engineering gebruik makend van  lokale branden wordt 
beschreven in Annex C van EN 1991-1-2[2]. Deze Annex geeft een methode voor 
de berekening van de vlamlengte en de temperaturen in de rookpluim van een 
lokale brand. Dit is gebaseerd op het werk van Heskestad[10] en Hasemi[11], die een 
correlatie geeft tussen brandgrootte (gedefinieerd door de 
brandvermogensdichtheid RHR en de diameter van de brand) en andere 
parameters, inclusief de vlamhoogte en de temperatuur binnen de brand.  

Branden die het plafond raken neigen ernaar uit te breiden in radiale richting. Het 
model houdt hier rekening mee bij de berekening van de temperatuurverdeling 
binnen het compartiment. Figuur 3.2 toont beide situaties. 
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Figuur 3.2  Belangrijkste parameters die een lokale brand 
beschrijven (links: vlammen raken niet het plafond, 
rechts: vlammen raken het plafond) 

EN 1991-1-2 Annex C geeft geen methode voor het bepalen van de temperatuur of 
de warmteflux ontvangen door een staaf op een gegeven afstand van de brand. In 
aanvulling daarop, stelt de methode van EN 1991-1-2 Annex C de emissiviteit van 
de vlam op conservatieve wijze gelijk aan 1,0, hetgeen leidt tot conservatieve 
resultaten in vergelijking met testen. Vanuit het Research Fund for Coal and Steel 
(RFCS) van de Europese Gemeenschap is het project LOCAFI uitgevoerd om de 
methodologie in Annex C voor lokale branden te verbeteren. Door een serie testen, 
en daarop volgend numeriek en analysewerk, werden verfijningen in de 
methodologie voorgesteld, om aan deze beperkingen tegemoet te komen. 

Het verbeterde model wordt geïntroduceerd in Paragraaf 4 en in detail 
gepresenteerd in Annex A van dit document. Paragraaf 3.2 beschrijft de testen die 
werden uitgevoerd om dit model te calibreren en verifiëren.  

3.2 Testen en calibratie 
Deze paragraaf beschrijft de testen die werden uitgevoerd om een verbeterd 
thermisch model voor lokale branden te ontwikkelen. Alle details kunnen 
gevonden worden in opgeleverde documenten van het LOCAFI project, zie de 
referenties in de tekst. 

3.2.1 Testen uitgevoerd op de Universiteit van Luik 
De eerste groep uitgevoerde testen als onderdeel van het LOCAFI project werd 
uitgevoerd op de Universiteit van Luik. Totaal 24 testen met een enkel bad werden 
uitgevoerd. Alle details van de testen kunnen gevonden worden in 
opleverdocument 6 van het LOCAFI project[12]. 

Twee soorten brandbare vloeistoffen werden gebruikt, waarbij de testen zodanig 
uitgevoerd zijn om dezelfde brandvermogensdichtheid (RHR = rate of heat release) 
te verkrijgen. De gebruikt vloeistoffen waren N-Heptaan en diesel. 

De testen werden uitgevoerd met en zonder een kolom in het midden van de 
plasbrand. De aanwezigheid van de kolom leek niet een significant effect te heben 
op de RHR. 
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Figuur 3.3  2 m testpan, waarbij het mechanisme om de 
vloeistof toe te dienen te zien is (zie LOCAFI 
opleveringsdocument 15[13])  

 

De brandbare vloeistof werd geplaatst in bassins van vijf verschillende diameters, 
van 600 mm tot 2200 mm. Elke diameter werd getest met zowel N-Heptaan als 
diesel, in identieke configuraties. In tegenstelling tot de testen beschreven in 3.2.2, 
werd de brandstof in het bassin aangebracht met een vaste snelheid, in plaats van 
de test te starten met het volledige volume aan brandstof in het bassin. Dit 
controlemechanisme maakte het mogelijk de RHR constant te houden op ongeveer 
500 kW/m². 

De RHR voor de Luikse testen werd berekend gebruik makend van Vergelijking 
(3.1), waar de soortelijke massa van de brandstof ρ (in kg/m3) 680 (heptaan) of 840 
(diesel) is en de verbrandingswaarde ΔHc (in kJ/kg) 44600 (heptaan) of 43200 
(diesel) is[20]. 

𝐻𝑅𝑅 = 𝜒 𝑞 𝜌 Δ𝐻!  (3.1) 

Tabel 3.1 toont een samenvatting van de uitgevoerde testen. 
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Tabel 3.1 Samenvatting van de testen uitgevoerd op de 
Universiteit van Luik 

Test No. Diameter (m) Brandstof Gemeten RHR (kW) 
1 0,6 Diesel 145 
2 0,6 Heptaan 140 
3 0,6 Diesel 121 
4 0,6 Heptaan 120 
5 1,0 Diesel 397 
6 1,0 Heptaan 393 
7 1,0 Diesel 373 
8 1,0 Heptaan 369 
9 1,4 Diesel 769 
10 1,4 Heptaan 771 
11 1,4 Diesel 750 
12 1,4 Heptaan 747 
13 1,4 Diesel 769 
14 1,4 Heptaan 771 
15 1,8 Diesel 1272 
16 1,8 Heptaan 1272 
17 1,8 Diesel 1229 
18 1,8 Heptaan 1228 
19 2,2 Diesel 1901 
20 2,2 Heptaan 1899 
21 2,2 Diesel 1858 
22 2,2 Heptaan 1858 
23  Hout  
24  Hout  

 

3.2.2 Testen uitgevoerd op FireERT (Universiteit van Ulster) 
In totaal zijn 52 testen uitgevoerd in FireSERT (Universiteit van Ulster), waarmee 
een grote range van brandomvangen en –locaties bestreken wordt. De testen zijn 
verdeeld in 2 series; testen zonder plafond (Tabel 3.2) en testen met een plafond 
(Tabel 3.3). 

Volledige details van de testen kunnen gevonden worden in opleveringsdocument 7 
van het LOCAFI project[14]. 

3.2.2.1 Brandtesten zonder plafond  
31 testen werden uitgevoerd als onderdeel van de eerste fase van het werk (Tabel 
3.2). De afstand tussen de kolom en de brand werd gevarieerd om verschillende 
scenario’s van vuurbelastingen en -locaties te bestuderen. Vuurbelastingen werden 
gevarieerd wat betreft het brandstoftype (diesel, kerosene en houten kribben), de 
totale brandomvang (aantal en grootte van de bassins) en de positie. Er werden ook 
een aantal verschillende staalkolommen gebruikt, om de effecten van de variatie in 
de staalvorm of -grootte op de temperaturen en fluxen te kunnen meten. De RHR 
voor de verschillende brandstoffen werd ook gemeten om EN 1991-1-2 Annex C te 
kunnen verbteren en uit te breiden. 

Er werd een discrepantie ontdekt tussen de gemeten waarden van het 
brandvermogen en het brandvermogen dat verwacht werd voor de geteste 
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combinatie van brandomvang en brandbaar materiaal. Een correctie werd toegepast 
op de metingen met het oog op numerieke modellering, zoals besproken in 
LOCAFI opleveringsdocumenten 8-9[16]. Tabel 3.2 en Tabel 3.3 presenteren beide 
de originele metingen en de gecorrigeerde waarden.  

Tabel 3.2 Samenvatting van van de testen uitgevoerd door 
FireERT, zonder plafond 

Test nummer Brandstof Diameter 
en aantal 
bassins 

RHR (kW) 
Gemeten Gecorrigeerd 

Kolom O2 - O1  Kerosine 0,7 m 783 503 
Kolom O2 - O2 Kerosine 0,7 m 728 515 
Kolom O2 - O3 Diesel 0,7 m 640 468 
Kolom O2 - O4  Diesel 0,7 m 543 442 
Kolom O2 - O5 Diesel 0,7 m 485 388 
Kolom O2 - O6 Diesel 0,7 m 640 441 
Kolom O2 - O7 Kerosine 0,7 m 658 493 
Kolom O2 - O8  Kerosine 1,6 m 4378 3492 
Kolom O2 - O9 Kerosine 0,7 m × 4 3388 2665 

Kolom O2 - O10 Diesel 1,6 m 3617 2725 
Kolom O2 - O11  Diesel 0,7 m × 4 2601 2015 

Kolom O2 - O12 Kerosine 1,6 m 3713 2648 
Kolom O2 - O13 Diesel & Kerosine 0,7 m × 2 2899 2428 

Kolom O2 - O14  Hout 0,5 m kubus 1944 1433 
Kolom I2 - I1  Kerosine 0,7 m 737 529 
Kolom I2 - I2 Kerosine 0,7 m 663 484 
Kolom I2 - I3 Kerosine 0,7 m 692 559 
Kolom I2 - I4 Kerosine 0,7 m 806 637 
Kolom I2 - I5 Diesel 0,7 m 688 578 
Kolom I2 - I6 Diesel 0,7 m 658 513 
Kolom I2 - I7  Diesel 0,7 m 547 466 
Kolom I2 - I8 Diesel 0,7 m 676 484 
Kolom I2 - I9 Kerosine 1,6 m 4762 3750 
Kolom I2 - I10 Kerosine 1,6 m 3894 3200 
Kolom I2 - I11  Kerosine 0,7 m × 3 2255 1873 

Kolom I2 - I12 Kerosine 0,7 m × 2 1439 1192 

Kolom I3 - I13 Kerosine 0,7 m 736 570 
Kolom I3 - I14 Kerosine 0,7 m 708 525 
Kolom I3 - I15 Kerosine 0,7 m 617 520 
Kolom I3 - I16  Kerosine 0,7 m × 2 1335 1114 

Kolom H2 - H1  Kerosine 0,7 m 641 438 
Kolom H2 - H2 Kerosine 0,7 m 610 514 
Kolom H2 - H3  Kerosine 0,7 m 628 458 
Kolom H2 - H4 Kerosine 0,7 m 630 484 
Kolom H2 - H5 Kerosine 0,7 m × 2 1425 1106 

Kolom H2 - H6  Kerosine 0,7 m × 3 2402 1771 

Kolom H2 - H7 Kerosine 1,6 m 3828 2955 
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Figuur 3.4 toont twee van de testen. De foto links toont de pannen die zijn gebruikt 
om de de brandbare vloeistof in aan te brengen, waarmee de diameter van de brand 
vastgelegd wordt.  

  

Figuur 3.4  Testopzet voor de lokale brandtesten bij FireSERT  
(l inks: bassins voor de brandbare vloeistof, rechts: 
houten kribben)  

3.2.2.2 Brandtesten met plafond  
21 additionele cases werden getest als onderdeel van de tweede fase van het werk. 
Zoals in de eerste fase, werden de omvang van de brand en zijn positie binnen het 
compartiment gevarieerd. Deze testseries zijn samengevat in Tabel 3.3. 
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Tabel 3.3 Samenvatting van de testen uitgevoerd door FireERT, 
met een plafond 

Test nummer Brandstof Diameter 
RHR (kW) 

Gemeten Gecorrigeerd 
Plafond - O21  Kerosine 0,7 m 739 563 
Plafond - O22  Kerosine 0,7 m 759 575 
Plafond - O23  Kerosine 0,7 m 814 511 
Plafond - O24  Kerosine 0,7 m 763 607 
Plafond - O25  Kerosine 0,7 m 476 512 
Plafond - O26  Kerosine 1,6 m 3653 2885 
Plafond - O27  Diesel 0,7 m 515 496 
Plafond - O28  Diesel 0,7 m 397 468 
Plafond - O29  Diesel 0,7 m 633 490 
Plafond - O30  Diesel 0,7 m 614 472 
Plafond - O31  Kerosine 0,7 m × 2 1420 1074 
Plafond - O32  Diesel 0,7 m × 2 1185 952 
Plafond - O33  Hout 0,5 m kubus 440 295 
Plafond - O34  Hout 0,5 m kubus 400 273 
Plafond - O35  Hout 0,5 m kubus × 2 702 666 
Plafond - O36  Hout 1 × 1 × 0,5 m 1410 1870 
Plafond - O37  Kerosine 0,7 m × 4 3215 2506 
Plafond - O38  Hout 1 × 1 × 0,5 m 1788 2253 
Plafond - O39  Diesel 1,6 m - - 
Plafond - O40  Kerosine 0,7 m - - 
Plafond - O41  Hout 1 × 1 × 0,5 m - - 

Figuur 3.5 toont een vlam van test ‘Plafond - O38’, waarbij duidelijk zichtbaar is 
dat de vlam het plafond raakt. 
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Figuur 3.5   Vlammen die het plafond raken 

3.2.3 Numericeke modellering 
Ter ondersteuning van de testen werd een uitgebreide numerieke studie uitgevoerd. 
Het belangrijkste doel van het numerieke werk was om de testdatabase te 
extrapoleren naar situaties buiten het bereik van de testen, inclusief branden van 
grotere diameter, die gevaarlijk zouden zijn om te testen. 

De software Fire Dynamics Simulator (FDS)[15] werd gebruikt voor het numerieke 
werk, die de warmte-overdracht van een brand simuleert, gebaseerd op CFD. 
Figuur 3.6 vergelijkt een foto van de werkelijke vlam in een test met een 
voorspelde vlam gebruik makend van de FDS software. 

Brand is een dynamisch en variabel fenomeen, dat erg moeilijk numeriek te 
voorspellen is. FDS vereist daarom een aantal inputparameters, waarvan veel 
afhangt van de specifieke omstandigheden gerelateerd aan de test. Parameters in 
het model omvatten de verbrandingsefficiëntie, rookdichtheid (‘soot yield’), fractie 
van het stralingsverlies, turbulentiemodel, turbulentieparameters en het aantal 
stralingshoeken. De meest significane inputparameters zijn beschreven in de 
volgende paragrafen. 
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Figuur 3.6  Vergelijking tussen de voorspelling van de 
vlamvorm door FDS en een foto van de test, bij 
FireSERT test Kolom I2 - I11 [16] 

3.2.3.1 Turbulentiemodel 
Een correcte reproductie van turbulentie (lukrake veranderingen in druk en 
stroomsnelheid) is een fundamenteel, belangrijk onderdeel van de meeste CFD 
problemen. Bij brand pleegt turbulentie te leiden tot veranderingen van de 
vlamhoogte en -positie in de tijd. Reproductie van het fysische proces dat 
turbulentie veroorzaakt gaat op dit moment de mogelijkheden van elk 
computermodel nog teboven. In plaats daarvan maken programma’s als FDS 
gebruik van globale benaderingsalgorithmen, waarbij elk van deze verschillende 
voordelen en tekortkomingen kan hebben voor verschillende situaties, afhankeljk 
van de randcondities van het probleem. FDS 5 gebruikt het relatief oude, maar 
bekende ‘Smagorinsky’ model, terwijl FDS 6 de mogelijkheid heeft een aantal 
andere turbulentiemodellen te selecteren, inclusief het ‘dynamische Smagorinsky’ 
model, het ‘Vreman’ model en  het ‘Deardoff’ model[17] (dat wordt geselecteerd als 
default).  

Een aantal parametrische studies werd uitgevoerd om de variatie te verkennen in de 
bereikte temperaturen wanneer elk van de verschillende modellen wordt toegepast. 
De studies onderzochten ook het effect van variatie van de parameters die het 
gedrag bepalen binnen elk van de algorithmes van het model. De uiteidelijke 
conclusie van de studie was dat het ‘Constant Smagorinsky’ model de beste 
consistentie met de testresultaten opleverde, waarbij de Smagorinsky constante 
gelijk aan 0,1 is aangehouden. 

Ontwerpers die CFD oplossingen willen toepassen, moeten zich realiseren dat de 
keuze van het turbulentiemodel een significante invloed kan hebben op de 
numerieke resultaten.  

3.2.3.2 Stralingsfractie 
De stralingsfractie vertegenwoordigt de fractie aan energie overgedragen door de 
brand als thermische straling, in vergelijking met die overgedragen door convectie. 
Zoals uitgelegd wordt in Paragraaf 13.1.1 van de FDS Gebruikershandleiding[15], is 
het werkelijke deel aan stralingsoverdracht een functie van de vlamtemperatuur en 
de chemische samenstelling, die geen van beide door het programma berekend 
berekend kunnen worden met een voldoende hoge resolutie om een nauwkeurig 
resultaat te verkrijgen. In plaats daarvan gebruikt het programma een globale, 
gecalibreerde waarde. 

FDS gebruikt als default een waarde van 0,35, waarbij 35% van de warmte- 
overdracht straling is en 65% convectie. Andere waarden voor de stralingsfractie 
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werden ook getest met een andere vehouding tussen de convectieve en 
stralingswarmte. De beste overeenstemming werd gevonden met de default waarde. 

3.2.3.3 Wind in dwarsrichting 
Numerieke simulaties zijn doorgaans gebaseerd op een perfect rustig 
compartiment, hetgeen betekent dat lucht verticaal opstijgt en vlammen verticaal 
zijn. In werkelijke condities is deze aanname zelden waar, waarbij zelfs de kleinste 
luchtstroming vaak ‘kanteling’ van de vlam veroorzaakt. Veel van de testen 
beschreven in Paragrafen 3.2.1 en 3.2.2 lieten significante kanteling van de vlam 
zien; een voorbeeld is getoond in Figuur 3.7. 

  

Figuur 3.7  Test O36, die kanteling van de vlam laat zien 

Hoewel niet systematisch gemeten gedurende de testen, was kanteling van de vlam 
duidelijk zichtbaar. Daarom was het meenemen van wind fundamenteel om een 
hoge graad van nauwkeurigheid te bereiken bij de calibratie van het model. 

3.2.4 Belangrijkste bevindingen 
De LOCAFI-testen leveren een grote hoeveelheid data over configuraties die 
momenteel niet bestreken worden door EN 1991-1-2 Annex C. 

De testen van de Universiteit van Luik richtten zich op configuraties waar de 
kolom omgeven is door de brand. De invloed van de aanwezigheid van een kolom 
op de vlamhoogte en -temperatuur op verschillende hoogten werd onderzocht, 
waaruit kon worden gedemonstreerd dat de aanwezigheid van de kolom een hogere 
vlam oplevert. De vlamhoogte en -temperaturen langs de verticale as voorspeld 
door EN 1991-1-2 blijven echter aan de veilige kant met of zonder een kolom in 
het bereik van de vlam (zone waar de verbranding plaatsvindt) en de rookpluim 
(zone waar geen verbranding plaatsvindt).  
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De testen van de Universiteit van Ulster richtten zich op configuraties waar de 
kolommen buiten de brand gesitueerd zijn. Deze testen demonstreerden dat de 
vlamhoogte en -temperaturen langs de verticale as van de brand voorspeld door 
EN 1991-1-2 aan de veilige kant zijn. In aanvulling daarop gaven deze testen een 
grote hoeveelheid data voor de calibratie van de methode ter voorspelling van de 
warmteflux ontvangen door een kolom die gesitueerd is buiten de brand. De testen 
uitgevoerd met en zonder een plafond hebben aangetoond dat wind een grote 
invloed heeft op de temperaturen en warmtefluxen die gemeten worden dichtbij de 
brand, terwijl de flux die wordt ontvangen op afstand van de brand nauwelijks 
beïnvloed bleek te worden. 
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4 NIEUW MODEL VOOR DE 
THERMISCHE BELASTING OP 
KOLOMMEN IN LOKALE BRANDEN 

4.1 Principes en toepassingsgebied 
Een nieuw model voor lokale branden is ontwikkeld, gebaseerd op de bevindingen 
uit het testprogramma beschreven in Paragraaf 3. Het nieuwe model is geverifieerd 
met de in het testprogramma verrichte metingen van de warmtefluxen, en dit bleek 
in alle gevallen acceptabele, conservatieve resultaten te geven. 

Het belangrijkste concept is de discretisatie van de brand in een virtueel 
vlamlichaam, opgebouwd uit cylinders en ringen in zijn simpelste vorm van 
geavanceerde modellering (Figuur 4.1).  

 

Figuur 4.1  Modellering van een lokale brand gebruik makend 
van een cylindrische of een kegelvormige 
discretisatie 

De stralingsflux van het virtuele vlamlichaam kan worden berekend op elk punt in 
de ruimte, gebruik makend van standaard technieken voor de modellering van 
stralingswarmte-overdracht. Wanneer eenmaal de flux bekend is, kan de 
temperatuur van een staalkolom op elke positie in het compartiment worden 
bepaald.  

Als de kolom zich binnen de vlam bevindt, wordt de temperatuur vooral bepaald 
door de convectieve warmte-overdracht, terwijl de temperatuur vooral wordt 
bepaald door stralings warmte-overdracht als de kolom zich buiten de vlam bevindt 
(Figuur 4.2). 

 

Figuur 4.2  Relatieve positie van de brand en het kolom    

Het model neemt aan dat de vorm van de brand op de grond cirkelvormig is en het 
is bedoeld voor lokale branden met een diameter van niet meer dan 10 m en een 
RHR van niet meer dan 50 MW. 
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De mate van warmteflux die wordt ontvangen door een kolom hangt af van de 
volgende vier zones waarin deze gesitueerd kan zijn: 
1) Buiten de brand, 

2) Binnen de brand, 

3) Binnen de brand, in de warme laag, 

4) Buiten de brand, in de warme laag. 

Een illustratie van de vier zones is te zien in Figuur 4.3. 
 

 

Figuur 4.3  Zones voor de modellering van de effecten van een 
lokale brand 

Voor het LOCAFI-project waren verschillende modellen beschikbaar voor zones 2, 
3 en 4, maar er was geen model beschikbaar voor zone 1. 

Het nieuwe model dekt alle situaties af met speciale nadruk op zone 1 en dit is in 
detail beschreven in annex A van dit document. Paragraaf A.2 beschrijft het model 
voor kolommen buiten de brand d.w.z. zones 1 en 4. Paragraaf A.3 beschrijft het 
model voor kolommen binnen de brand, zones 2 en 3. 

De meeste branden zijn kegelvormig. Het midden van de kegel kan echter 
verplaatsen als reactie op de optredende wind. Om deze reden worden de zones 2 
en 3 benaderd als cylinders, met hun zijden in lijn met de rand van de brand.  

Zones 3 en 4 bestaan alleen wanneer de vlammen het plafond raken. In dat geval is 
de aanbevolen waarde voor hwarme laag 𝐻/10, maar deze kan worden aangepast, 
zoals wordt aangegeven in Annex A. 

De methode bestaat uit twee globale stappen: de berekening van de opvallende 
warmteflux ontvangen door een segment van de kolom, en vervolgens de 
berekening van de temperatuur van het segment.  

Opmerking voor de lezer: 

In dit document wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de opvallende 
flux en de geabsorbeerde flux. 

De netto bijdrage van de warmtestralingsflux (W/m2) wordt gegeven door: 

!qnet ,rad = !qabs,rad − !qemi ,rad  

Waar qabs.rad de geabsorbeerde warmtestralingsflux (W/m2) is en qemi,rad de 
warmtestralingsflux (W/m2) uitgezonen door het oppervlak. De geabsorbeerde en 
uitgezonden warmtestralingsfluxen kunnen herschreven worden als: 

!qnet ,rad =αs !qinc,rad −εsσ θs + 273( )
4

 

H

Fire area

(1)(1) (2)

Ceiling level

Fire area

(1)

ℎ"#$ &'()*

(1) (2)

(3)(4) (4)



 
21 

Waar αs de absorptiviteit is die volgens de wet van Kirchhoff gelijk is aan de 
emissiviteit van het oppervlak εs, qinc.rad de opvallende straling is (W/m2), θs (°C) de 
temperatuur van het oppervlak en σ de constante van Stefan-Boltzmann (W/K4m2). 

Aldus wordt de door het oppervlak geabsorbeerde warmtestralingsflux gelijk aan: 

!qabs,rad = εs !qinc,rads  

waar de opvallende warmtestralingsflux op analoge wijze uitgedrukt kan worden 
als: 

!qinc,rad = σε f .iφi θ f .i + 273( )
4

i
∑  

Waar εf.i de emissiviteit is van de i-de bron, φi de configuratiefactor van de i-de 
bron en θf.i de temperatuur (°C) van de i-de bron. 

4.2 Ontwerptools voor modellering van 
warmtefluxen bij een lokale brand  

Het analytische model dat het thermische gedrag van staalkolommen in een lokale 
brand beschrijft is tamelijk complex en niet geschikt voor gebruik in een 
ingenieursbureau. Deze paragraaf beschrijft vier ontwerptools die het model in  
annex A van dit document implementeren.  

4.2.1 Contourplots 
4.2.1.1 Introductie 
Deze paragraaf beschrijft een snelle methode om de warmtefluxen weer te geven, 
gebaseerd op contourplots. De plots zijn opgesteld met gebruik making van het 
model beschreven in Annex A, en maken het de gebruiker mogelijk de opvallende 
warmteflux te bepalen voor de gewenste locatie, zonder gedetailleerde 
berekeningen te hoeven uitvoeren. De geabsorbeerde flux wordt verkregen door 
vermenigvuldiging van de opvallende warmteflux met de emissiviteit. 

De contourplots geven de warmteflux op zekere afstanden van een brand 
(beschreven door zijn diameter en RHR) in verticale en horizontale richting. 

Warmtefluxen voor zone 2 zijn ook gepresenteerd in de plot, berekend in 
overeenstemming met het model van Heskestad (zoals beschreven in Paragraaf 
A.3). In dat geval geeft de contour plot de geabsorbeerde flux. 

Contourplots kunnen voor een aantal andere cases gevonden worden in Annex C. 

4.2.1.2 Gebruik van contourplots in het ontwerp 
Om een contourplot te kunnen gebruiken, moet een ontwerper het ontwerp 
brandscenario als volgt vereenvoudigen: 
Stap a) De vorm van de brand wordt weergegeven als een equivalent 

cirkelvormig oppervlak,  

Stap b) De kolom wordt gemodelleerd als een equivalent rechthoekig profiel 
(Annex G van EN 1991-1-2[2]),  

Stap c) De kolom wordt gedraaid zodat de breedste zijde van de rechthoek 
normaal staat ten opzicht van de brand.  
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Stap a) 

Als het belangrijkste brandbare materiaal betrokken in de lokale brand niet 
cirkelvormig is, dan zou dit gemodelleerd moeten worden als een cirkel met een 
diameter die een gelijke oppervlakte op grondniveau geeft, volgens Vergelijking 
(4.1): 

𝐷!"#$% =
4𝑆
𝜋

     (4.1) 

Waar: 

𝐷!"#$% equivalente diameter (m) 

𝑆 oppervlakte van de lokale brand (m²) 

Voor complexe vormen of vormen met een lengte/breedte-verhouding groter dan 2, 
wordt aanbevolen dat het brandoppervlak wordt onderverdeeld in kleinere branden 
die gemakkelijker benaderd kunnen worden als cirkelvormige oppervlakkens. De 
fluxen van deze branden mogen worden opgeteld, zoals besproken in Paragraaf 
A.4. 

Stap b) 
Een rechthoekige omtrek moet ongeveer om de doorsnede van de kolom worden 
getrokken, ongeacht de oorspronkelijke doorsnede (Figuur 4.4). Deze aanpak is 
consistent met de aannamen gemaakt in Annex G van EN 1991-1-2. 
Vereenvoudiging van de geometrie van de doorsnede vermijdt de noodzaak om 
complexe fenomenen zoals het schaduweffect (wanneer een deel van een 
doorsnede in de “schaduw” ligt van andere delen bij opvallende straling) te moeten 
beschouwen.  

 

Figuur 4.4  Modellering van een H-kolom en gedetailleerde 
modellering van een segment van een kolom 

Stap c) 
De orientatie wordt gedefinieerd ten opzichte van een lijn die de kolom verbindt 
met de middellijn van de brand (Figuur 4.5). 
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Figuur 4.5  Mogelijke orientaties van de kolom  

In de waarschijnlijke situatie dat er geen contourplot is die de exacte 
eigenschappen van de equivalente brand weergeeft, moet de contourplot met de 
hogere RHR en diameter worden geselecteerd, wat een conservatief resultaat geeft. 
De gebruiker mag ook gebruik maken van interpolatie. 

Wanneer de fluxwaarden afgelezen zijn van de contourplot, kan de gemiddelde  
opvallende stralingswarmteflux ontvangen door het profiel worden berekend, 
gebruik makend van Vergelijking (4.2). De waarden zijn gewogen in 
overeenstemming met de breedten van de zijden. 

ℎ!,! =  
2𝑙!ℎ!,! + 𝑙!ℎ!,!

2𝑙! + 2𝑙!
 als α = 0° (4.2a) 

ℎ!,! =  
𝑙!ℎ!,! + 2𝑙!ℎ!,!

2𝑙! + 2𝑙!
 als α = 90° (4.2b) 

Waar: 

ℎ!,! is de gemiddelde  opvallende stralingswarmteflux op het profiel, 

ℎ!,! is de opvallende warmteflux op zijde 1 van het profiel, afgelezen van 
de geschikte contourplot, 

ℎ!,! is de opvallende warmteflux op zijde 2 van het profiel, afgelezen van 
de geschikte contourplot. 

Voor kolommen met zijden die niet normaal op de brand zijn geörienteerd (0 < α < 
90°), zoals getoond in Case C van Figuur 4.5, kan aanpassing van de breedten van 
de zijden worden toegepast voor de contourplots, zoals te zien is in Figuur 4.6. Na 
rotatie kan Eq. 4.2a worden gebruikt met de nieuwe waarden l1 en l2. 

Case A

Case C

Case B

0o

αo

90o

Fire 𝑙0

𝑙1

𝑙0

𝑙1

𝑙0

𝑙1
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Figuur 4.6  Aanpassing voor kolommen die niet normaal ten 
opzichte van de brand zijn geörienteerd 

De originele breedten zijn 𝑙!,!"# en 𝑙!,!"#. De aangepaste breedten zijn gegeven 
door:  

𝑙! =  𝑙!,!"#× sin 𝛼 +  𝑙!,!"#× cos𝛼 (4.3) 

𝑙! =  𝑙!,!"# + 𝑙!,!"# − 𝑙! (4.4) 

De flux wordt dan berekend in overeenstemming met Vergelijking (4.2a) met de 
nieuwe waarden l1 en l2. 

Voor de contourplots geldt de aanname dat de vlam het plafond niet raakt. Als 
gevonden wordt dat de vlam het plafond raakt (door toepassing van Vergelijking 
(A.2)), moet de ontwerper additioneel de ‘warme zone’ beschouwen (zone 4 in 
Figuur 4.3). De warmteflux in deze zone moet worden berekend gebruik makend 
van Vergelijking (A.21). Voor de meest ontwerpen zal de warmteflux in zone 4 
hoger zijn dan in zone 1 (afgedekt door de contourplots). Daardoor zal de hoogste 
temperatuur in de kolom, die moet worden gebruikt in de berekeningen van de 
weerstand in Paragraaf 5, liggen in zone 4. 

4.2.2 Spreadsheettools 
Een grotere nauwkeurigheid kan worden verkregen door een berekening te maken 
met behulp van een spreadsheet, op basis van het model gepresenteerd in Annex A 
en B van dit document. Een spreadsheet kan de werkelijke zichtfactoren tussen de 
brand en de zijden van het profiel in rekening brengen. Voorbeelden van 
spreadsheetberekeningen zijn weergegeven in Figuur B.9 en Figuur B.11 

Omdat warmtetransport een complex proces is, zijn de benodigde vergelijkingen 
talrijk en lang. Het wordt aanbevolen om de berekening niet door niet-experts te 
laten doen.   

4.2.3 OZone  
Als alternatief voor een handberekening of het ontwikkelen van een eigen 
analysetool, zijn voor de ontwerper een aantal softwaretools ontwikkeld waarin het 
thermische model van LOCAFI in is geïmplementeerd. Een reeds beschikbare tool 
voor dit doel is OZone. 

OZone is een gebruikersvriendelijke softwaretool die de thermische belastingen die 
optreden bij een brand en de ontwikkeling van de temperatuur in een 
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staalconstructie-element berekent. OZone omvat nominale brandcurven en twee 
typen natuurlijke brandmodellen: lokale branden en compartimentsbranden. OZone 
(samen met andere software in relatie tot brand ontwikkeld door ArcelorMittal) kan 
gevonden worden op: 
http://sections.arcelormittal.com/downbelasting-center/ontwerp-software/brand-
berekeningen.html 

Voor compartimentsbranden maakt OZone gebruik van één-zone- en/of twee-zone-
brandmodellen, zoals gedefinieerd in Annex D van EN 1991-1-2. De belangrijkste 
aanname in zonemodellen is dat de compartimenten zijn verdeeld in zones waarin 
de temperatuurverdeling uniform is op elk tijdstip. In één-zonemodellen wordt de 
temperatuur beschouwd als uniform binnen het gehele compartiment. Dit type 
model is derhalve geldig voor volledig ontwikkelde branden. Twee-zone-modellen 
zijn meer geschikt wanneer de brand beperkt blijft. In dat geval vertegenwoordigt 
het twee-zone-model de temperatuurverdeling in het compartiment beter, met een 
warme rooklaag dicht tegen het plafond en een koude laag eronder. 

In open ruimten of grote compartimenten, waar vlamoverslag (‘flashover’) niet 
optreedt, moet het gedrag van de constructie geanalyseerd worden onder lokale 
brandcondities. De procedure voor een lokale brand die is geïmplementeerd in 
OZone, is gebaseerd op het LOCAFI-model.  

Zoals besproken in Paragraaf A.2.1.1, worden de belangrijkste  
stralingswarmteoverdrachten gemodelleerd door de brand te representeren als een 
virteel vlamlichaam dat straalt in alle richtingen. De eerste stap van deze 
berekening defineert de geometrie van het virtuele vlamlichaam om de lokale 
brand en de temperatuurverdeling als functie van tijd te beschouwen. De vorm van 
het virtuele vlamlichaam kan cylindrisch of kegelvormig zijn. De cylindrisch 
gevormde vlam is een simpeler model, maar dit overschat doorgaans de 
stralingswarmtefluxen. OZone implementeert een kegelvormige vorm voor het 
virtuele vlamlichaam, die de warmteflux aantoonbaar nauwkeuriger blijkt te 
voorspellen. 

Voor gevallen waar de vlam hoger is dan het plafondniveau, moet voor de hoogte 
van de cylinder of de kegel de plafondhoogte worden genomen. Een additionele 
stralingsring, waarmee de spreiding van de vlam onder het plafond wordt 
weergegeven, moet dan worden beschouwd buiten de cylinder of kegel. 

De stralingsberekening is geïmplementeerd in OZone zonder het gebruik van 
oppervlakte-integralen (zoals gebruikt in SAFIR, zie Paragraaf 4.2.4). In plaats 
daarvan is het model gebaseerd op configuratiefactoren geschikt voor de 
elementvorm, zoals getoond in Vergelijking (A.9). 

De flux wordt separaat voor de 4 zijden van de rechthoekige omtrek van het profiel 
berekend en een gemiddelde waarde van deze flux wordt toegepast op de gehele 
omtrek van het staalprofiel. Dit betekent dat het schaduweffect niet in beschouwing 
genomen wordt. De koppeling tussen een lokale brand en een compartimentsbrand 
maakt een combinatie van de invloeden van de stralingswarmtefluxen mogelijk.  

De input die is vereist voor een lokale brand omvat de positie, diameter en 
ontwikkeling van de RHR in de tijd voor een maximum aantal van 5 branden.  

Voor natuurlijke brandmodellen kunnen verschillende scenario’s worden gebruikt. 
Voor compartimentsbranden is het nodig zowel het compartiment als de 
brandkarakteristieken te definiëren, gebruik makend van Annex E van EN1991-1-2 
of een door de gebruiker gedefinieerde brand. 
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Wanneer er geen compartiment wordt gedefinieerd, wordt aangenomen dat een 
lokale brand zich ontwikkelt in een open ruimte. Wanneer een compartiment wordt 
gedefinieerd samen met een lokale brand, berekent OZone de warme- en koude-
zonetemperaturen in het compartiment, waarbij automatisch de maximum 
brandoppervlakte beschouwd wordt als de som van de oppervlakten van de lokale 
branden. Voor de temperatuurberekening stelt OZone drie opties voor: de warme-
zonetemperatuur, de lokale brandtemperatuur of het maximum van beide (gegeven 
in de software als ‘Maximum van beide’). 

4.2.4 Eindige elementen modellen 
Wanneer de ontwerper een hogere graad van nauwkeurigheid verlangt, kan eindige 
elementen (FE) software zoals SAFIR® of ANSYS® worden gebruikt. Gebruik van 
een FE-model beperkt het aantal vereenvoudigen dat moet worden gemaakt en dit 
heeft de volgende voordelen: 

• Een meer precieze kegelvormige vorm voor de benadering van het virtuele 
vlamlichaam kan worden aangenomen, in plaats van een reeks van cylinders en 
ringen.  

• De werkelijke vorm van de kolom kan worden beschouwd, inclusief het 
schaduweffect op de stralingswarmte-overdracht. 

• De zichtfactoren tussen elk vlak en het stralende virtuele vlamlichaam kan 
onafhankelijke worden berekend.  

• Een niet-uniform temperatuurprofiel kan worden berekend over de doorsnede.  

• Gekoppeld thermo-mechanische gedrag kan worden beschouwd. Een 
voorbeeld hiervan is de thermische kromming van een kolom bij 
asymmetrische verhitting. 

Verschillende softwarepakketten kunnen het model op verschillende wijzen 
implementeren, vooral op het niveau van de discretisatie. Om de onderwerpen die 
moeten worden beschouwd bij de implementatie te benoemen, wordt hier een korte 
beschrijving gegeven van de aanpak die is geïmplementeerd in SAFIR.  

Twee vlamvormen zijn geïmplementeerd in SAFIR, een cylindrische en een 
kegelvormige. De gebruiker is vrij om een van deze twee te kiezen, afhankelijk van 
zijn/haar voorkeur. Een voorbeeld van de kegelvormige vlam is te zien in 
Figuur 4.7. 

 

Figuur 4.7  Vlamvorm (links) en oppervlaktetemperatuur 
(rechts) in SAFIR 

Het thermische model van SAFIR berekent de temperatuur door een serie van 2D 
thermische analyses, uitgevoerd in elk longitudinaal integratiepunt van elk 
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constructief eindige element dat door de gebruiker is gekozen. Deze elementen 
kunnen een willekeurige orientatie in de ruimte hebben.  

De warmteflux wordt op elk tijdstip separaat berekend voor elk vlak van het 
eindige element. Dit betekent dat de flux van de lokale brand die op het eindige 
element valt anisotroop is. De vlakken die zijn geörientateerd naar de brand 
ontvangen de hoogste flux, terwijl de vlakken op de tegenoverliggende zijde in het 
geheel geen flux ontvangen.  

Wanneer een flux van een lokale brand wordt berekend op een vlak, worden 
warmteverliezen van het vlak naar het open veld, waarvan wordt aangenomen dat 
dit op kamertemperatuur is, automatisch opgeteld. 

De brand wordt verdeeld in horizontale plakken van gelijke dikte van 0,1 m. Dit is 
smaller dan de waarde van 0,5 m, die wordt aanbevolen voor handberekening (zie 
Paragraaf A.2.1.1). Elke plak en elke ring wordt verdeeld in 36 sectoren van 10 
graden elk. Deze verdelingen definiëren een serie van vlakjes die het 
buitenoppervlak van de vlam vormen. De stralingsflux van elk vlakje wordt 
berekend op elke zijde van het profiel. 

De constructie kan worden blootgesteld aan één of verschillende lokale brandende 
objecten. In het geval van meerdere branden worden de fluxen van elk brand bij 
elkaar opgeteld. 

4.3 Bepaling van de temperatuur van een 
segment van de stalen kolom 

Deze paragraaf beschrijft het proces van de berekening van de temperatuur van een 
segment van een kolom, gebaseerd on de opvallende flux. Zoals beschreven in 
Paragraaf 5 vereist het staafontwerp staaltemperaturen in plaats van fluxen.  

De brandvermogensdichtheid (RHR) kan worden bepaald met EN 1991-1-2 
Annex E, die de RHR curve (zie Figuur 4.8) opsplitst in 3 delen: een groeifase, een 
constante fase (indien aanwezig) waar de brand brandstof- of ventilatiebeheerst is, 
en een dooffase. Bij deze vorm van de curve, is de constante fase de meest kritieke 
fase wat betreft de thermische belastingen. 
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Figuur 4.8  RHR curve berekend volgens Annex E van EN 1991-1-2 

Warmte-overdracht van een brand is een tijdsafhankelijke relatie, waaruit de 
suggestie volgt dat de flux moet worden berekend in een aantal tijdstappen. 
Wanneer ook het feit in rekening gebracht wordt, dat de warmteflux varieert over 
de lengte van de kolom, neemt het aantal berekeningen aanzienlijk toe. 

Wanneer een segment een flux van de brand begint te ontvangen, zal zijn 
temperatuur stijgen. In de brandstof-beheerste fase, blijft de flux constant, hetgeen 
betekent dat uiteindelijk een punt bereikt zal worden waarop de flux die wordt 
geabsorbeerd door het segment in balans is met de flux uitgezonden naar de 
omgeving. Dit staat bekend als de evenwichts (‘steady-state’)-temperatuur. 

Wanneer een segment een groot volume heeft, kan de tijd tot het bereiken van de 
evenwichtstemperatuur lang worden. In veel gevallen is de tijd vereist om de 
evenwichtstemperatuur te bereiken langer dan de duur van de brand, hetgeen 
inhoudt dat de evenwichtstemperatuur nooit bereikt wordt.  

De ontwerper mag conservatief aannemen dat de evenwichtstemperatuur altijd 
bereikt wordt. Dit beperkt de vereiste rekeninspanning significant, omdat de 
tijdsafhankelijkheid uit de berekening verwijderd wordt. De 
evenwichtstemperatuur, waarvan wordt aangenomen dat die wordt bereikt, kan 
echter aanzienlijk hoger zijn dan de temperatuur die in werkelijkheid bereikt wordt. 
Ontwerpers die bereid zijn een meer geavanceerde analyse uit te voeren, waarbij de 
tijdsafhankelijkheid in rekening gebracht wordt, krijgen waarschijnlijk een meer 
kosten-efficiënt ontwerp. De geavanceerde methode wordt hieronder in Paragraaf 
4.3.2 aangeduid als de ‘incrementele methode’.  

De aanbevolen methode voor de bepaling van de temperatuur hangt af van de 
nauwkeurigheid waarmee de flux is berekend. Voor elk van de vier methoden  
gepresenteerd in Paragraaf 4.2 wordt het volgende aanbevolen: 
• Voor contourplot berekeningen wordt de totale warmteflux gegeven voor de 

constante fase. De temperatuur wordt berekend volgens de vergelijkingen 
gepresenteerd in Paragraaf 4.3.1. 

• Voor een spreadsheetberekening wordt aanbevolen de totale warmteflux 
geabsorbeerd door een segment van de kolom te berekenen bij de volgende 
waarden van de RHR: 25%, 50%, 75% en 100% van het maximum. De 
temperatuur moet vervolgens berekend worden gebruik makend van de 
incrementele methode (Paragraaf 4.3.2). 
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• Ozone voert de berekening uit in overeenstemming met de incrementele 
methode. Er zijn geen additionele inputparameters vereist. 

• FE-software is in staat om in dezelfde analyse zowel de warmtefluxen als de 
temperaturen te berekenen. 

Omdat verschillende segmenten gelegen op verschillende niveau’s tot aan de 
bovenzijde van de kolom verschillende fluxen ontvangen, zullen deze resulteren in 
verschillende temperatuurverdelingen van niveau tot niveau. Deze verschillen 
zullen leiden tot een longitudinale conductieve warmtestroom naar boven in de  
kolom, die leidt tot een compenserend effect op de staaltemperatuur in 
aangrenzende segmenten. Om dit effect in rekening te brengen, zou een 3D model 
van de kolom vereist zijn. Verschillende numerieke analyses hebben 
gedemonstreerd dat dit effect tamelijk beperkt is en de werkelijke 
temperatuurverdeling voldoende goed wordt benaderd door een serie 2D 
thermische analyses uitgevoerd op verschillende niveau’s, elk met de 
randcondities die gelden voor dat niveau. 

4.3.1 Evenwichtsmethode 
Als de gemiddelde stralingswarmteflux geabsorbeerd door een segment bekend is, 
kan de evenwichtstemperatuur eenvoudig berekend worden met de vergelijkingen 
in de Eurocodes. 

Wanneer het segment buiten de brand is, zal de convectieve uitwisseling 
plaatsvinden bij kamertemperatuur (20°C), behalve wanneer deze gekoppeld is met 
een compartimentsbrand. Voor stralingsuitwisseling, zal het profiel εℎ!,! 
absorberen en zal het naar de omgeving uitstralen. 

De warmtebalansvergelijking is daarom: 

0 = α! θ − 20 + σε θ + 273 ! − 20 + 273 ! − εℎ!,! (4.5) 

Waar: 

α! is de convectieve warmte-overdrachts coëfficiënt= 35 W/(m²K) in 
overeenstemming met EN 1991-1-2 

σ is de constante van Stefan-Boltzmann, gelijk aan 5,67×10-8 W/(m²K4) 

ε is de emissiefactor van staal (EN 1993-1-2 geeft een waarde van 0,7) 

θ is de staaltemperatuur, in °C  

De evenwichtstemperatuur is onafhankelijk van de profielfactor en 
materiaaleigenschappen van het profiel.  

Deze vergelijking mag iteratief worden opgelost, leidend tot een relatie tussen  
θ 𝑒𝑛 ℎ!,!. Onder aanname van een de aanbevolen waarden van σ en ε, kan 
Vergelijking (4.5) daarom worden geplot zoals weergegeven in Figuur 4.9. 

In het geval het element door de vlam wordt omgeven (Heskestad) of in de warme 
laag zit (Hasemi), moet de term ε·hm,r worden vervangen door de geabsorbeerde 
flux. 
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Figuur 4.9  Relatie tussen evenwichtstemperatuur en opvallende 

warmteflux 

4.3.2 Incrementele methode 
Wanneer de opvallende warmteflux is berekend, kan de incrementele methode 
beschreven in EN 1993-1-2 worden gebruikt om de tijd-temperatuur-relatie te 
bepalen. De temperatuur van een profiel hangt af van de netto warmteflux, dat is 
het verschil tussen de opvallende warmteflux en uitgezonden warmteflux. De netto 
warmteflux is gegeven door de thermische balansvergelijking, waarvan 
Vergelijking (4.6) een speciaal geval is: 

ρ!𝑐! 𝑇
𝑑𝑇
𝑑𝑡

=
𝐴!
𝑉

εℎ!,! − α! 𝜃 − 20 − σε 𝜃 + 273 ! − 293!  (4.6) 

Waar: 

ρa is de soortelijke massa van staal, in kg/m3 

𝑐! is het specifieke warmte van staal, in J/(kgK) 

𝐴!/𝑉 is de profielfactor van het segment, in m-1 

Uit deze vergelijking wordt de temperatuur op incrementele wijze berekend, 
gebruik makend van een tijdstap Δt (voor voorbeeld 5 s) met: 

θ!!∆! =  θ! + ∆𝑡
𝐴!
𝑉

1
ρ𝐶! 𝑇!

εℎ!,! − α! θ − 20 − σε θ + 273 ! − 293!  (4.7) 

Waar: 

θ!!∆! is de temperatuur op tijdstip t+Δt. 

In het geval het element door de vlam wordt omgeven (Heskestad) of in de warme 
laag zit (Hasemi), moet de term ε∗hm,r worden vervangen door de geabsorbeerde 
flux.  
Alle tijdafhankelijke grootheden aan de rechter zijde moeten geëvalueerd worden 
op tijdstip t omdat de RHR varieert in de tijd. Deze vergelijking kan eenvoudig 
worden geïmplemented in een excel spreadsheet. OZone’s temperatuur 
berekeningen zijn gebaseerd op deze methode. 
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5 KOLOMONTWERP 

EN 1993-1-2 en EN 1994-1-2 geven modellen om de mechanische weerstand van 
een constructie-element te bepalen en de criteria waaraan voldaan moet worden 
wanneer deze blootgesteld wordt aan een nominale of een natuurlijke brandcurve. 
Deze normen definiëren de ontwerpwaarden van de mechanische en thermische 
materiaaleigenschappen in relatie tot de karakteristieke waarden. De 
ontwerpwaarden zijn gegeven door de karakteristieke waarden gedeeld door de 
partiële veiligheidsfactor γ!,!". Omdat de aanbevolen waarde van γ!,!" = 1,0 voor 
staal echter door alle National Bijlagen is overgenomen, worden de thermische 
eigenschappen doorgaans beschreven zonder de aanduiding als karakteristieke of 
ontwerpwaarden. 

5.1 Toetsing 
De toetsing wordt uitgedrukt als de eis, op tijdstip t gedurende de blootstelling aan 
brand, dat: 

𝐸!",!,! ≤ 𝑅!",!,! (5.1) 

De effecten van indirecte belastingen (interne krachten en momenten optredend in 
de constructie door vervormingen en verhinderde thermische uitzetting) hoeven 
niet beschouwd te worden wanneer de brandwerendheid wordt gebaseerd op de 
standaard temperatuur-tijd-curve. In andere gevallen hoeven indirecte belastingen 
niet beschouwd te worden wanneer het effect als verwaarloosbaar wordt ingeschat 
of wanneer de randcondities van het ontwerpmodel conservatief zijn. 

5.2 Belasting 
Als een vereenvoudiging mag de waarde van 𝐸!",! voor de analyse van de staaf 
worden aangehouden als: 

𝐸!",! = 𝜂!"𝐸! (5.2) 

Waar: 

𝐸! is de ontwerpwaarde van het effect van de fundamentele combinatie 
van belastingen (uiterste grenstoestand), zoals gegeven in EN 1990 

𝜂!" is een reductiefactor voor het belastingniveau bij het brandontwerp 

De waarde van de reductiefactor 𝜂!" zal afhangen of Vergelijking 6.10 of 6.10a en 
6.10b, gegeven in EN 1990, is gebruikt voor de fundamentele combinatie. 

Als Vergelijking 6.10 van EN 1990 is gebruikt voor de fundamentele combinatie, 
is de reductiefactor 𝜂!" gegeven door: 

𝜂!" =
𝐺! + Ψ!,!𝑄!,!
𝛾!𝐺! + 𝛾!,!𝑄!,!

 (5.3) 

Als Vergelijkingen 6.10a en 6.10b zijn gebruikt voor de fundamentele combinatie, 
is de reductiefactor 𝜂!" gegeven door de laagste waarde van de volgende twee 
uitdrukkingen: 
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𝜂!" =
𝐺! + Ψ!,!𝑄!,!

𝛾!𝐺! + 𝛾!,!Ψ!,!𝑄!,!
 (5.4) 

𝜂!" =
𝐺! + Ψ!,!𝑄!,!

𝜉𝛾!𝐺! + 𝛾!,!𝑄!,!
 (5.5) 

Waar: 

𝐺! is de karakteristieke waarde van de permanente belasting 

𝑄!,! is de karakteristieke waarde van de overheersende veranderlijke 
belasting 

𝜉 is een reductiefactor voor ongunstig werkende permanente 
belastingen, zoals gegeven in EN 1990 

Ψ!,! is een combinatiefactor voor de waarde van een veranderlijke 
belasting 

Ψ!,! is een factor in verband met de quasi-blijvende waarde van een 
veranderlijke belasting 

Opgemerkt wordt dat de reductie- en combinatiefactoren Nationaal Bepaalde 
Parameters zijn, en daarom van land tot land kunnen verschillen. Ontwerpers 
moeten ervoor zorgen dat ze gebruik maken van de correcte waarden. 

5.3 Weerstand 
Voor een staaf met een niet-uniforme temperatuurverdeling, mag de weerstand 
worden genomen als die voor een uniforme temperatuur gelijk aan de maximum 
temperatuur in die staaf op het beschouwde tijdstip.  

De temperatuur θ van de staaf wordt bepaald in overeenstemming met de 
methoden beschreven in Paragraaf 4. De temperatuur van een kolom moet worden 
bepaald op een aantal hoogten, waarvan de hoogste temperatuur gebruikt wordt ter 
bepaling van de weerstand van de kolom. 

Modellering heeft laten zien dat de maximum temperatuur optreedt op ongeveer 
1/3 van de kolomhoogte, onder aanname dat de vlam niet het plafond raakt. 
Wanneer de vlam wel het plafond raakt, treedt de maximum temperatuur 
hoogstwaarschijnlijk op in de warme zone (zone 4 van Figuur 4.3). 

5.3.1 Doorsnedeclassificatie 
Evenals voor het ontwerp bij normale temperatuur, worden alle doorsneden die 
geheel of gedeeltelijk door druk worden belast geclassificeerd om op de juiste 
wijze de ontwerpweerstand van de doorsnede te kunnen bepalen.  

Omdat de sterkte en de elasticiteitsmodulus van staal niet in dezelfde mate 
reduceren tijdens brandcondities, is de doorsnedeclassificatie bij verhoogde 
temperatuur verschillend van die bij kamertemperatuur. 

In plaats van een aparte classificatie bij elke verhoogde temperatuur, wordt echter 
één enkele classificatie gemaakt, gebaseerd op die bij kamertemperatuur. De 
classificatie wordt uitgevoerd gebruik makend van de rekenregels in EN 1993-1-1 
behalve dat de waarde van ε voor brandcondities wordt gegeven door EN 1993-1-2 
artikel 4.2.2 als: 
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ε = 0,85
235
𝑓!

 (5.6) 

waar 𝑓! is de vloeigrens bij 20 °C. 

De coefficient 0,85 brengt de variatie van materiaaleigenschappen bij verhoogde 

temperaturen in rekening en is een benadering voor 𝑘!,! 𝑘!,!. Het is bij een 

kolom mogelijk dat de klasse bij brand ongunstiger is dan bij kamertemperatuur, 
bijv. klasse 3 bij kamertemperatuur en klasse 4 bij brand. 

Rekenregels voor de berekening van de weerstand van klasse 4 doorsneden bij 
brand zijn gepresenteerd in EN 1993-1-2[3]. Verdere bespreking van dit onderwerp 
valt buiten de scope van deze handleiding.  

5.3.2 Knikweerstand 
De ontwerp knikweerstand van kolommen van klasse 1, 2 of 3 met een uniforme 
temperatuur θ! op tijdstip t wordt bepaald op dezelfde wijze als bij het ontwerp bij 
kamertemperatuur, maar met aanpassingen voor de gereduceerde eigenschappen bij 
verhoogde temperaturen. De ontwerpweerstand wordt gegeven door EN 1993-1-2 
artikel 4.2.3.2 als: 

𝑁!,!",!,!" = 𝜒!"𝐴𝑘!,!
𝑓!
γ!,!"

 (5.7) 

De reductiefactor voor knik χ!" is de laagste van de waarden om de y- en z-as, als 
volgt bepaald: 

χ!" =
1

φ! + φ!! − 𝜆!
!
 (5.8) 

Waar: 

φ! =
1
2
1 + α𝜆! + 𝜆!

!
 (5.9) 

Met: 

α = 0,65
235
𝑓!

 (5.10) 

De dimensieloze slankheid bij een uniforme temperatuur θ!  wordt gegeven door: 

𝜆! = 𝜆
𝑘!,!
𝑘!,!

 (5.11) 

Waar: 

𝐴 is de oppervlakte van de doorsnede van de stalen kolom 

𝑘!,! is de temperatuurafhankelijke reductiefactor voor de sterkte van staal  

𝑘!,! is de temperatuurafhankelijke reductiefactor voor de 
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elasticiteitsmodulus van staal  

𝑓! is de vloeigrens van staal 

𝜆 is de dimensieloze slankheid bij kamertemperatuur 

De reductionfactoren 𝑘!,! en 𝑘!,! zijn temperatuurafhankelijk. Numerieke waarden 
zijn gepresenteerd in EN 1993-1-2[3] en weergegeven in Figuur 5.1. 

 

Figuur 5.1  Reductiefactoren voor de spanning-rekrelatie van 
koolstofstaal bij verhoogde temperaturen 

5.3.3 Kniklengten 

EN 1993-1-2 artikel 2.3.2(3) geeft aan dat de dimensieloze slankheid 𝜆 wordt 
bepaald zoals bij het ontwerp bij kamertemperatuur behalve dat, bij geschoorde 
portalen, voor de kniklengte 𝑙!" rekening mag worden gehouden met 
eindinklemmingen, zoals weergegeven in Figuur 5.2. Hierbij is het uitgangspunt 
dat elk verdieping van het gebouw een apart brandcompartiment is, en dat de 
brandwerendheid van de scheidingen van het compartiment niet minder is dan die 
van de kolom. Omdat de doorgaande kolommen veel stijver zijn dan de kolom in 
het brandcompartiment, wordt aangenomen dat ze een inklemmend effect 
veroorzaken op het eind / de einden van de opgewarmde kolom. 

 
 
Figuur 5.2 Kniklengten van kolommen bij brand 
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5.4 Weerstandsberekening door een FE 
analyse 

Als een alternatief op het mechanische model beschreven in Paragraaf 5.3, kan de 
weerstand van een kolom ook worden bepaald met gebruik making van een FE 
analyse.  

De FE software die is geselecteerd door de ontwerper moet in staat zijn tot een 
‘gekoppelde’ analyse, waarin de thermische en mechanische componenten van de 
analyse tegelijkertijd worden berekend. 

De thermische analyse moet worden uitgevoerd gebruik makend van een 
oplossingsroutine die de berekening met de opvallende warmteflux van een 
stralend ‘vlamlichaam’ kan uitvoeren. De vorm van de vlam wordt gedefinieerd 
volgens de vergelijkingen gepresenteerd in Paragraaf A.2. CFD analyses zijn niet 
vereist. Dit wordt verder besproken in Paragraaf A.2.1.1. 

Voor het mechanische deel van de analyse, wordt een niet-lineair materiaalmodel 
aanbevolen. Afhankelijk van de voorkeur van de gebruiker, kunnen balk- of 
plaatelementen worden gebruikt. In beide gevallen moet ervoor gezorgd worden 
dat de effecten van initiële imperfecties meegenomen worden. Nadere informatie 
over FE modellering kan worden gevonden in EN 1993-1-5 Annex C[18].  
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ANNEX A MODEL VOOR DE 
BEREKENING VAN DE 
BRANDBELASTING OP 
KOLOMMEN BLOOTGESTELD 
AAN  LOKALE BRANDEN 

De aanzienlijke hoeveelheid testdata, zoals beschreven in Paragraaf 3.2, heeft 
geleid tot de calibratie en verificatie van een analytisch model voor de bepaling van 
de opvallende warmteflux op en de temperatuurtoename van een kolom in een 
lokale brand. Het model is beschreven in deze Annex. 

De fysica van warmte-overdracht door zowel straling als convectie betekent dat het 
model tamelijk complex is, en de inschatting is dat ontwerpers niet zullen proberen 
het model toe te passen met gebruik making van handberekeningsmethoden. 
Implementatie in een spreadsheet is daarentegen wel mogelijk. De diverse 
methoden met een eenvoudige aanpak die zijn ontwikkeld om de principes van het 
model te implementeren, zijn besproken in Paragraaf 4.  

A.1 Overzicht 
De temperatuur van een kolom blootgesteld aan een lokale brand kan worden 
bepaald gebruik makend van de hieronder beschreven methode. De methode 
bepaalt de temperatuur van een segment van een kolom op een specifieke hoogte 
en mag meerdere keren worden toegepast, op een willekeurige hoogte, om een 
temperatuurprofiel te construeren. 

De methode bestaat uit twee globale stappen; de berekening van de opvallende 
warmteflux ontvangen door het segment, en vervolgens de berekening van de 
temperatuur van het segment. 

Het model neemt aan dat de vorm van de brand op de grond cirkelvormig is en het 
is bedoeld voor lokale branden met een diameter van niet meer dan 10 m en een 
RHR van niet meer dan 50 MW.  

Als het belangrijkste brandbare materiaal betrokken in de lokale brand niet 
cirkelvormig is, dan zou dit gemodelleerd moeten worden als een cirkel met een 
diameter die een gelijke oppervlakte op grondniveau geeft, volgens Vergelijking 
(A.1): 

𝐷!"#$ =
4𝑆
𝜋

    m (A.1) 

Waar: 

𝐷!"#$ equivalente diameter (m) 

𝑆 oppervlakte van de lokale brand (m²) 

De domeinen van het toepassingsgebied zijn te zien in Figuur 4.3. Paragraaf A.2 
beschrijft het model voor kolommen buiten de brand (zones 1 en 4) en Paragraaf 
A.3 voor kolommen binnen de brand (zones 2 en 3).  

 



 
39 

A.2 Kolom buiten de brand 
De vlammen bij een lokale brand beïnvloeden een blootgestelde kolom vooral door 
de stralingswarmteflux wanneer de kolom niet omsloten wordt door de brand. De 
vlamvorm en de relatieve positie van de vlam ten opzichte van de kolom hebben 
een sterke invloed op stralingswarmteflux die wordt ontvangen door de kolom. 

Voor het grootste deel van het volume van het compartiment kan de convectieve 
warmte-overdracht buiten het brandgebied als verwaarloosbaar worden 
aangenomen. Deze aanname is echter niet juist in de warme laag onder het plafond, 
wanneer de vlammen het plafond raken. Voor een lokale brand is de hoogte van 
deze warme laag in het algemeen klein vergeleken met de hoogte van het 
compartiment.  

Als er obstakels zijn die de verspreiding van rook onder het plafond kunnen 
belemmeren, dan mag de hoogte van de warme laag ℎ!!" !"#$%  worden 
gedefinieerd door de geometrische karakteristiek van de obstakels (meestal de 
hoogte van de liggers). In de praktijk wordt een waarde van 10 % van de 
plafondhoogte aanbevolen. 

Verschillende uitdrukkingen voor de voorspelling van de opvallende warmteflux 
zijn van toepassing als de van belang zijnde locatie buiten of binnen de warme laag 
is (zie Paragraaf A.2.1 en A.2.2). 

A.2.1 Kolom buiten de rooklaag 
De procedure is opgedeeld in 3 stappen: 
(a) Modellering van de geometrie van het vlamoppervlak, 

(b) Berekening van de temperatuur van de vlam, 

(c) Schatting van de opvallende stralingswarmteflux op een segment van de 
staalkolom. 

De convectieve warmteflux wordt verwaarloosd en de stralingswarmteflux wordt 
gemodelleerd gebruik makend van het concept van een vlamlichaam, d.w.z. de 
vlam wordt beschouwd als een vast oppervlak dat warmte naar de kolom straalt. 

A.2.1.1 Geometrie van het oppervlak van het vlamlichaam  
De eerste stap is het vlamoppervlak te construeren. Een kegelvormige vorm wordt 
aangenomen, gevormd door een serie cylinders (verticale vlakken) en ringen 
(horizontale vlakken) van met de hoogte afnemende diameter (Figuur A.1). 
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Figuur A.1  Vlamlichaammodel (l inks) en geometricedetails 

(rechts) 

De vlamhoogte ℎ! wordt berekend gebruik makend van de correlatie in Annex C 
van EN 1991-1-2[2]: 

ℎ! = −1,02𝐷!"#$ + 0,0148𝑄(𝑡)!,! (A.2) 

Waar: 

𝐷!"#$ is de diameter van de brand (m)  

𝑄(𝑡) is de RHR van de brand (W) 

De straal 𝑟! van een cylinder op hoogte 𝑧! is gelijk aan: 

𝑟! = 0,5𝐷!"#$ 1 −
𝑧!
ℎ!

 (A.3) 

Voor een eenvoudig gebruik moet het aantal te modelleren cylinders van de brand 
worden beperkt. Een cylinderhoogte van 0,5 m geeft een goede balans tussen 
precisie en bruikbaarheid, en wordt daarom aanbevolen. Een erg conservatieve 
vereenvoudiging kan worden gemaakt bij gebruik making van een cylinderhoogte 
gelijk aan de vlamhoogte ℎ!. In dat geval reduceert het vlamlichaam tot twee 
componenten: een cylinder met een schijf aan de bovenkant (diameter = 𝐷!"#$). 

A.2.1.2 Stralingseigenschappen en temperatuur van de vlam 
De tweede stap is de berekening van de stralingseigenschappen van de vlam en 
alsdus de temperatuur van het vlamlichaam. De temperatuur van een specifieke 
cylinder en ring op een afstand 𝑧! langs de vlamas (Figuur A.2) wordt als constant 
aangenomen en gelijk aan: 

𝜃! 𝑧! = min 900;             20 + 0,25 0,8𝑄 𝑡 ! ! 𝑧! − 𝑧!"#$ !! !  (A.4) 

Waar 𝑧!"#$ de virtuele oorsprong is, gegeven door: 

𝑧!"#$ = −1,02𝐷!"#$ + 0,00524𝑄 𝑡 !,!  (A.5) 

Deze formules zijn Vergelijkingen C.2 en C.3 in EN 1991-1-2. De lengte ℎ! is 
gedefinieerd als het punt waar de gastemperatuur langs de vlam 520 °C bereikt, 
volgens Vergelijking (A.4). 
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Figuur A.2  Eenvoudig model van een brand gebruik makend 
van ringen en cylinders 

Het is belangrijk op te merken dat de RHR in de tijd varieert, hetgeen betekent dat 
de karakteristieken van de vlam en de warmtefluxen variëren gedurende de brand. 

Het is mogelijk situaties in beschouwing te nemen waar de brand niet op de grond 
is maar op een andere hoogte 𝑧!"#$ door het hoogte onder het plafond aan te passen 
(ℎ!"#$ wordt vervangen door ℎ!"#$− 𝑧!"#$). 

A.2.1.3 Stralingswarmteflux ontvangen door een segment van de 
kolom 
Ten eerste wordt de doorsnede van de kolom gemodelleerd als een rechthoekige 
doorsnede, onafhankelijk van zijn oorspronkelijke doorsnede (Figuur A.3). Deze 
aanpak is consistent met de aannamen gemaakt in Annex G van EN 1991-1-2. 
Eliminatie van een complexe geometrie van de doorsnede voorkomt de noodzaak 
om complexe fenomenen zoals het schaduweffect (wanneer een deel van een 
doorsnede “in de schaduw ligt” van andere delen bij opvallende straling) in 
rekening te moeten brengen.  

De kolom wordt verdeeld in segmenten (van hoogte 𝑧!) en de warmteflux wordt 
berekend voor elk van de vier zijden van het segment, waarvoor dan een 
gemiddelde waarde wordt berekend. 

 

Figuur A.3  Modellering en gedetailleerde modellering van een 
segment van een H-kolom 

Omdat wordt aangenomen dat de emissiviteit en de temperatuur constant zijn over 
het oppervlak van elk segment, kan de stralingswarmteflux worden berekend 
gebruik makend van een configuratiefactor, die de fractie van de totale 
stralingswarmte meet die een gegeven stralend oppervlak verlaat en dat valt op een 
gegeven ontvangend oppervlak. Zijn waarde hangt af de grootte van het stralend 
oppervlak, van de afstand van het stralend oppervlak tot het ontvangend oppervlak 
en van hun oriëntatie ten opzichte van elkaar. Analytische formules voor de 
configuratiefactoren bestaan er voor verschillende scenario’s, inclusief de hier 
gebruikte vormen voor het vlamlichaam. 

De configuratiefactor ∅ tussen een oneindig klein vlak en een eindige cylinder is 
gegeven door Vergelijking (A.6). De geometrische parameters zijn weergegeven in 
Figuur A.4. 
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∅!"!→!! =
𝑆
𝐵
−

𝑆
2𝐵𝜋

𝐿! + 𝐿! + 𝐿! + 𝐿! + 𝐿!    

Waar 

(A.6) 

𝐿! = 𝑐𝑜𝑠!!
𝑌! − 𝐵 + 1
𝐴 − 1

 

𝐿! = 𝑐𝑜𝑠!!
𝐶 − 𝐵 + 1
𝐶 + 𝐵 − 1

 

𝐿! = −𝑌
𝐴 + 1

𝐴 − 1 ! + 4𝑌!
𝑐𝑜𝑠!!

𝑌! − 𝐵 + 1
𝐵 𝐴 − 1

 

𝐿! = − 𝐶
𝐶 + 𝐵 + 1

𝐶 + 𝐵 − 1 ! + 4𝐶
𝑐𝑜𝑠!!

𝐶 − 𝐵 + 1
𝐵 𝐶 + 𝐵 − 1

 

𝐿! = 𝐻𝑐𝑜𝑠!!
1
𝐵

 

 

Waar: 

𝑆 =
𝑠
𝑟

  𝑋 =
𝑥
𝑟

 𝑌 =
𝑦
𝑟

 𝐻 =
ℎ
𝑟

 

𝐴 = 𝑋! + 𝑌! + 𝑆!   

𝐵 = 𝑆! + 𝑋!   

𝐶 = 𝐻 − 𝑌 ²   

 

Figuur A.4  Geometrische termen gebruikt om de configuratie-
factor te berekenen tussen een oneindig klein vlak en 
een eindige cylinder  

De stralingswarmteflux geabsorbeerd door 𝑣𝑙𝑎𝑘! van de cylinder z! is dan: 

ℎ!"#$%&'( !!→!"#$! = σε θ! 𝑧! + 273 !.∅!"#$%&'( !!→!"#$! (A.7) 

Waar: 
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ε is de emissiviteit van staal (EN 1993-1-2 geeft een waarde 
van 0,7) 

𝜎 = 5,67 × 10-8 W/(m2K4) 

θ! 𝑧!  is de temperatuur van cylinder 𝑧𝑖, van Vergelijking (A.4)  

∅!"#$%&'( !!→!"#$! is de configuratiefactor van cylinder 𝑧𝑖 en 𝑣𝑙𝑎𝑘! van 
Vergelijking (A.6) 

Een model van de brand is weergegeven in Figuur A.5. 

 

Figuur A.5  Stralings uitwisseling tussen cylinder 𝒛𝒊 en 𝒗𝒍𝒂𝒌𝒋  
3d aanzicht (boven),  zijaanzicht (onder) 

Configuratiefactoren zijn te sommeren[2]. Bijvoorbeeld, de configuratiefactor ∅ 
voor de situatie weergegeven in Figuur A.6 kan worden berekend door optelling 
van de configuratiefactoren ∅1 en ∅2: 

∅! = ∅ + ∅! ⇒ ∅ = ∅! − ∅! (A.8) 

 

Figuur A.6  Optelregel voor configuratiefactoren 

Additionele rekenregels moeten voor alle mogelijke configuraties worden 
toegepast om de configuratiefactor te bepalen en aan de hand daarvan de 
warmteflux. In de situatie weergegeven in Figuur A.7, ziet vlak 1 in feite de 
cylinder, vlakken 2 en 4 zien de cylinder deels, terwijl vlak 3 geen 
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stralingswarmteflux vanuit het vlamlichaam bereikt. Vlak 1 correspondeert 
derhalve met de situatie beschreven door Vergelijking (A.6). Voor vlak 3 is de 
opvallende stralingswarmteflux gelijk aan nul. De situatie voor vlakken 2 en 4 is 
meer complex en Vergelijking (A.6) kan niet rechtstreeks worden toegepast, omdat 
het vlak (of de zijde) de cylinder snijdt.  

 

Figuur A.7  Voorbeeld van interactie tussen cylinder en kolom 
(bovenaanzicht) 

Omdat het vooral de hoek is, waarmee het doel de stralingsbron ziet, die de 
stralingswarmteflux bepaalt, is de gevolgde oplossing om een vorm van het 
oppervlak te gebruiken, die leidt tot een equivalente configuratiefactor. Een 
cylinder kan daarbij nog worden gebruikt, maar met de gemodificeerde geometrie 
weergegeven in Figuur A.8 en Figuur A.9. De diameter van de cylinder wordt 
zodanig gereduceerd dat de gemodificeerde cylinder volledig zichtbaar is door het 
doelvlak en het gevolg is dat Vergelijking (A.6) kan worden gebruikt. Een meer 
complexe situatie met verschillende cylinders is weergegeven in Figuur A.10, 
welke op vergelijkbare wijze kan worden behandeld. 

 

Figuur A.8  Modellering van de cylinder – bovenaanzicht 

 



 
45 

 

Figuur A.9  Modellering van de cylinder – 3d aanzicht 

 

Figuur A.10  Complexe situatie van modellering van de cylinder  

De configuratiefactor tussen een oneindig klein vlak element en een ring in een 
evenwijdig vlak is gegeven door Vergelijking (A.9). De geometrische parameters 
zijn weergegeven in Figuur A.11. 

∅!"!→!! =
𝐻
2

𝐻² + 𝑅!! + 1

𝐻² + 𝑅!! + 1 ² − 4𝑅!!
−

𝐻² + 𝑅!! + 1

𝐻² + 𝑅!! + 1 ² − 4𝑅!!
 (A.9) 

Deze formule is alleen geldig als 𝑙 >𝑟! 

Waar: 

𝐻 = ℎ/𝑙   

𝑅! = 𝑟!/𝑙   

𝑅! = 𝑟!/𝑙   

𝑙       is de afstand tussen het vlak en het midden van de ring  

 

Figuur A.11  Configuratie van de ring – vlak element 
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Het ringvormige deel (ring 𝑧𝑖) tussen twee cylinders wordt beschouwd als een 
stralingsoppervlak (zie Figuur A.12) en de uitgezonden warmteflux wordt berekend 
met Vergelijking (A.9). Deze wordt alleen erbij opgeteld als 𝑧𝑗 > 𝑧𝑖 (d.w.z als het 
vlak de ring “ziet”). 

Ter afdekking van alle mogelijke configuraties moeten additionele rekenregels 
worden toegepast met gebruik making van Vergelijking (A.9). In theoretie is deze 
vergelijking slechts geldig voor een ring gecentreerd in een vlak evenwijdig aan het 
doel, hetgeen niet altijd het geval is in de praktijk (zie Figuur A.12) 

 

Figuur A.12  Modellering van de ring (bovenaanzicht) 

De oriëntatie van het doel heeft een grote invloed op de warmtefluxuitwisseling 
tussen twee oppervlakken (Figuur A.13). Vergelijking (A.9) correspondeert met de 
situatie waar het doel normaal staat op de de brand en geeft de hoogste (meest 
conservatieve) configuratiefactor.  

 

Figuur A.13  Invloed van de oriëntatie van het doel 

Het is ook nodig om de situatie te beschouwen wanneer de ring, evenals bij de 
cylinder, deels zichtbaar is (zie Figuur A.14). In dat geval, worden de buiten- en 
zelfs de binnenstraal van de ring gereduceerd om een zichtbare ring te verkrijgen, 
gebruik makend van dezelfde methode als is toegepast op de cylinder. In de 
voorbeelden gepresenteerd in de figuur zijn twee gevallen weergegeven voor de 
ring gedefinieerd door zijn binnenstraal 𝑟!"!! en door zijn buitenstraal 𝑟!". In case a 
moet alleen de straal 𝑟!" worden aangepast, terwijl in case b zowel 𝑟!" en 𝑟!"!! 
worden aangepast. 
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Figuur A.14  Behandeling van een complex case van 

modellering van een ring  

De stralingswarmteflux geabsorbeerd door een vlak is dan de som van de 
stralingswarmtefluxen uitgezonden door alle cylinders en ringen: 

ℎ!"#$% !"#$%→!"#$! = σ. ε. ( θ! 𝑧! + 273
!
).∅!"#$%&'( !!→!"#$!

!

+ σ. ε. ( θ! 𝑧! + 273
!
).∅!"#$ !!→!"#$!

!

 
(A.10) 

Tenslotte wordt de gemiddelde  stralingswarmteflux over het segment op hoogte 𝑧! 
berekend door het gemiddelde te nemen van de stralingswarmteflux van de vier 
vlakken met breedte 𝑙! van elk vlak: 

ℎ!"#,!"#$%&' !! =
𝑙! . ℎ!"#$% !"#$%→!"#$!

!
!!!

𝑙!!
!!!

 (A.11) 

A.2.1.4 Totale warmteflux geabsorbeerd door een segment van de 
kolom 
Zoals hiervoor aangegeven is, wanneer de kolom zich buiten de vlam bevindt en 
het beschouwde segment niet in de rooklaag is, de totale ontvangen warmteflux 
dan gelijk aan de stralingswarmteflux: 

ℎ!"!#$,!"#$%&' !! = ℎ!"#,!"#$%&' !! (A.12) 

A.2.2 Kolomsegment binnen de warme laag 
In de warme laag kan de convectieve warmteflux niet worden verwaarloosd. De 
rook heeft ook een sterke invloed op de stralingswarmteflux door absorptie–
/emissiefenomenenen, vooral door rookdeeltjes. De totale warmteflux 
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geabsorbeerd door een segment wordt berekend volgens de volgende 
vergelijkingen. 

In een eerste stap wordt de variabele 𝑦 geïntroduceerd: 

𝑦 =
𝑑 + 𝐻 + 𝑧′
𝐿! + 𝐻 + 𝑧′

 (A.13) 

Waar: 

𝑑 is de afstand tussen de kolom en het midden van het brandoppervlak 
(Figuur 4.2) 

𝐻 is de afstand tussen de brand en het plafond 

Als de oorsprong van de brand gelegen is op hoogte 𝑧!"#$, dan is: 

𝐻 = ℎ!"#$ − 𝑧!"#$ (A.14) 

𝐿! wordt gegeven door: 

𝐿! = 𝐻 2,9𝑄!
!,!! − 1  (A.15) 

𝑄!, een dimensieloze RHR, wordt benaderd als: 

𝑄! =
𝑄

1,11×10!𝐻!,! (A.16) 

𝑧! wordt gedefinieerd door: 

𝑧! = 2,4𝐷!" 𝑄∗! ! − 𝑄∗! !         𝑄∗ < 1 (A.17) 

𝑧! = 2,4𝐷!" 1 − 𝑄∗! !                 𝑄∗ ≥ 1 (A.18) 

 Q* is een dimensieloze RHR op gelijke wijze benaderd als 𝑄!: 

𝑄∗ =
𝑄

1,11×10!𝐷!"#$
!,!  (A.19) 

De opvallende warmteflux 𝐻! wordt dan berekend afhankelijk van de waarde van 
𝑦: 

𝐻! = 100000  W/m!                   𝑦 ≤ 0,3
𝐻! = 136300 − 121000. 𝑦  W/m!       0,3 < 𝑦 < 1,0

𝐻! = 15000. 𝑦!!,!  W/m!          1,0 ≤ y
 (A.20) 

Tenslotte is de totale warmteflux geabsorbeerd door segment 𝑧!: 

ℎ!"!#$,!"#$%&' !! = 𝐻! (A.21) 

A.3 Kolom binnen het brandoppervlak  
Voor een kolom binnen het brandoppervlak, is de convectieve warmteflux een 
belangrijke component van de totale warmteflux. Daarom is het concept van het 
vlamlichaam waar het buitenoppervlak van de vlam naar een kolom straalt niet 
langer correct.  
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EN 1991-1-2[2] geeft een model om de warmteflux ontvangen op een punt binnen 
de brand te berekenen. Het hieronder gepresenteerde model is gebaseerd op de 
Eurocodevergelijkingen, met een geringe modificatie.  

Wederom wordt, wanneer de vlam het plafond raakt, onderscheid gemaakt tussen 
segmenten van de kolom die niet in de warme laag onder het plafond zijn en 
segmenten die dat wel zijn. 

A.3.1 Kolomsegment buiten de warme laag 
Kolomsegmenten op hoogte 𝑧! gelegen tussen de grond en hoogte (ℎ!"#$ −
ℎ!!" !"#$%)) worden omgeven door hete gassen met een temperatuur die wordt 
benaderd met Vergelijking (A.4). De opvallende warmteflux wordt dan berekend 
als: 

ℎ!"#!$% !"#$% = σ · ε · θ! 𝑧! + 273 ! − 293! + α! θ! 𝑧! − 20  (A.22) 

Waar: 

α! is de convectieve warmte-overdrachtscoëfficiënt van 35 W/(m²K), in 
overeenstemming met EN 1991-1-2 

De totale door het segment 𝑧! geabsorbeerde warmteflux wordt dan als volgt 
berekend: 

ℎ!"!#$,!"#$%&' !! = ℎ!"#!$% !"#$% (A.23) 

A.3.2 Kolomsegment binnen de warme laag 
Voor de segmenten van de kolom gelegen in de warme laag (tussen (ℎ!"#$ −
ℎ!!" !"#$%) en ℎ!"#$), wordt de totale ontvangen warmteflux genomen als het 
maximum tussen 𝐻! (berekend met behulp van de set Vergelijkingen (A.13) tot en 
met (A.20)) en ℎ!"#!$% !"#$% (berekend met Vergelijking (A.22)). 

A.4 Totale warmteflux ontvangen door een 
segment van de kolom 

Het model dat is gepresenteerd in Paragraaf A.2 en A.3 gaat uit van slechts één 
brandbron. Het is echter gebruikelijk meerdere brandscenario’s te hebben waar 
verschillende bronnen bij betrokken zijn. In deze gevallen kunnen simpele 
sommatieregels worden toegepast. 

Wanneer de kolom buiten het brandoppervlak is en niet in de rooklaag, is de 
stralingswarmteflux ontvangen door een vlak van de kolom de som van de 
stralingswarmtefluxen die wordt uitgezonden door elk van de bronnen, onder 
aanname van een een bovengrens van 100 kW/m2. 

Als we 𝑛 brandende objecten beschouwen: 

ℎ!"" !"#$% !"#$%→!"#$! = min 100000, ℎ!"#$% !"#$%!→!"#$!

!

!!!

 (A.24) 

ℎ!"!!"#$%&'!! =
𝑙! . ℎ!"" !"#$% !"#$%→!"#$!

!
!!!

𝑙!!
!!!

 (A.25) 
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Er is geen verandering in de procedure van middeling om de totale warmteflux 
geabsorbeerd door een kolomsegment te verkrijgen. 

Voor alle andere gevallen wordt de totale geabsorbeerde warmteflux benaderd door 
optelling van alle warmtefluxen van elke brandbron, wederom onder aanname van 
een bovengrens van 100 kW/m². 
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ANNEX B TOEPASSING OP EEN KOLOM 
BUITEN HET 
BRANDOPPERVLAK  

Deze annex geeft een voorbeeld dat de praktische toepassing van het model toont. 
Opgemerkt moet worden dat de technieken beschreven in Paragraaf 4.2 het de 
ontwerper mogelijk maken de temperatuurtoename in een kolom te bepalen, zonder 
dat de hieronder beschreven complexe, numerieke procedure nodig is.  

B.1.1 Casebeschrijving 
Het voorbeeld is een kolom buiten het brandoppervlak en zonder een plafond. 
Kolomsegmenten binnen het brandoppervlak of buiten het brandoppervlak, maar 
binnen de rooklaag, geven geen bijzondere moeilijkheden, omdat de methode 
klassieke en simpele vergelijkingen gebruikt, die reeds in EN 1991-1-2 zijn 
opgenomen. 

Figuur B.1 presenteert de aangenomen algemene configuratie. De kolom is een 
HEB 300. Deze is gelegen vóór een bassin van 4 m diameter. De afstand tussen de 
rand van het bassin en het dichtst bijzijnde vlak van het staalsegment is 0,5 m. In 
het bassin wordt een brandstof aangenomen die brandt met constant vermogen van 
1000 kW/m2.  

 

Figuur B.1  Relatieve positie van de kolom en de brand 

B.1.2 Vooranalyse 
De berekening kan worden evereenvoudigd op verschillende manieren. Het aantal 
berekeningen is proportioneel met het aantal segmenten. Vergelijking (A.6) wordt 
veel eenvoudiger als de segmenten op hoogten zijn die een veelvoud zijn van de 
cylinderhoogte die is gebruikt om de vlam te modelleren (0,5 m). In deze case is 
variabele 𝑦 gelijk aan 0 (zie Figuur B.2) en Vergelijking (A.6) reduceert tot: 

∅!"!→!! 𝑠, 𝑥, 𝑟, ℎ =
𝑆
𝐴 −

𝑆
2𝐴𝜋  π+ 𝐿! − 𝐿! + 𝐿!   (B.1) 
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𝐿! = 𝑐𝑜𝑠!!
𝐻! − 𝐴 + 1
𝐻! + 𝐴 − 1  

𝐿! = 𝐻
𝐻! + 𝐴 + 1

𝐻! + 𝐴 − 1 ! + 4𝐻!
  𝑐𝑜𝑠!!

𝐻! − 𝐴 + 1
𝐴 𝐻! + 𝐴 − 1

 

𝐿! = 𝐻𝑐𝑜𝑠!!
1
𝐴

 

 

Waar: 

𝑆 =
𝑠
𝑟

 𝑋 =
𝑥
𝑟

 𝐻 =
ℎ
𝑟

 𝐴 = 𝑋! + 𝑆! (B.2) 

Om die reden worden berekeningen uitgevoerd voor segmenten op 0 m, 0,5 m, 
1,0 m, enzovoorts. In de volgende paragrafen wordt de warmteflux berekend voor 
een segment op 1,0 m hoogte. 

 

Figuur B.2  Configuratie van het element van een cylindervlak 
(links) – hoogte van de segmenten voor de 
berekeningen (rechts) 

Ten tweede wordt aangenomen dat met deze configuratie geen stralingswarmteflux 
vanaf de vlam vlak 3 bereikt. Vlakken 2 en 4 zijn symmetrisch en zullen dezelfde 
warmteflux ontvangen. 

De laatste simplificatie betreft de positie van de vlakken bij de 
warmtefluxberekening. Hoewel dit in het midden van elk vlak zou moeten worden 
gedaan, (zie Figuur B.3), worden de berekening als een simplificatie uitgevoerd op 
dezelfde positie op het midden van vlak1. Omdat dit het dichtst bij het bassin 
gelegen vlak is, zal dit leiden tot de hoogste warmteflux en is deze aanpak daarom 
conservatief. 
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Figuur B.3  Simplificatie voor de positie van elk vlak bij de 
berekening van de warmteflux  

B.1.3 Warmtefluxberekening 
Met Vergelijkingen (A.2) tot en met (A.5) is het mogelijk de eigenschappen van 
elke cylinder en ring te bepalen. In deze case is de vlamhoogte 6,15 m (zie 
Figuur B.9). De warmteflux die wordt ontvangen door elk vlak, wordt separaat 
bepaald.  

Voor vlak 1 kunnen Vergelijking (B.3) direct gebruikt worden om de 
configuratiefactor tussen vlak 1 en de cylinders te berekenen. Desondanks moet de 
optelregel gebruikt worden, afhankelijk van de relatieve hoogte tussen de cylinder 
en het vlak. 

Beschouwd wordt de positie aangegeven in Figuur B.4 voor vlak 1 en een cylinder 
𝐶! (opgesloten tussen 𝑧! en 𝑧!!!). De positie van het segment in het lokale 
coördinatensysteem 𝚤, 𝚥, 𝑘  kan worden aangehouden als 𝑠! , 𝑥! , 𝑧! , hetgeen is 
(2,5, 0,0, 1,0). De vier situaties weergegeven in Figuur B.5 tot en met B.8 kunnen 
worden aangepakt en moeten worden ontbonden, zoals weergegeven in dezelfde 
figuur. 

Als we ∅i (respectievelijk ∅i+1) definiëren als de configuratiefactor tussen vlak 1 en 
een cylinder met hoogte 𝑧! − 𝑧!  (respectievelijk 𝑧!!! − 𝑧! ) en straal 𝑟!: 

∅! = ∅!"!→!! 𝑠 = 𝑠! , 𝑥 = 𝑥! , 𝑟 = 𝑟! , ℎ = 𝑧𝑖 − 𝑧𝑓  

∅!!! = ∅!"!→!! 𝑠 = 𝑠! , 𝑥 = 𝑥! , 𝑟 = 𝑟! , ℎ = 𝑧!!! − 𝑧!  
(B.3) 

Dan is de configuratiefactor ∅ tussen het vlak 1 en de cylinder Ci gelijk aan:  

∅ = ∅! − ∅!!!  (B.4) 

Het laatste deel heeft betrekking op de warmteflux vanuit de ringen. Omdat het 
segment op 1,0 m hoogte is, is er slechts één ring (op 0,5 m) onder het segment. 
Gebruik makend van Vergelijking (A.3), kunnen de (buiten- en binnen-) stralen 
van de ring als volgt worden berekend: 

𝑟 𝑧! = 0,0 = 2,00 m 

𝑟 𝑧!!! = 0,5 = 1,84 m 
(B.5) 



 
54 

De opvallende warmteflux wordt tenslotte berekend door optelling van alle 
bijdragen (Vergelijking (A.9)). Dit leidt tot een opvallende warmteflus op vlak 1 
van 76,36 kW/m² en, onder aanname van een een emissiviteit van 0,7, tot een 
geabsorbeerde warmteflux van 53,45 kW/m². 

Figuur B.9 toont deze procedure, die ten behoeve van dit voorbeeld in een excel 
spreadsheet geïmplementeerd is. 

 

Figuur B.4  Coordinaten van vlak 1 

 

 

Figuur B.5  Relatieve positie van vlak 1: cylinder en ontbinding, 
Case a 

 

 

Figuur B.6  Relatieve positie van vlak 1:– cylinder en ontbinding, 
Case b 
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Figuur B.7  Relatieve positie van vlak 1: cylinder en ontbinding, 
Case c 

 

 

 

Figuur B.8  Relatieve positie van vlak 1: cylinder en ontbinding, 
Case d 
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Figuur B.9  Voorbeeld van een excel sheet voor de berekening van de opvallende warmteflux op vlak 1 

 

HRR Dfire Q Q hf sf xf zf
kW/m² m W MW m σ Tabs m m m zvirt l
1000 4 12566370.6 12.57 6.15 5.67E-08 273.15 2.5 0 1 -0.46 2.5

zi Tf ri Fcylinder_zi Fring_zi Fluxface1 Fi Fi+1 S X A Hi Hi+1 |zi-zf| |zi+1-zf| H Ri Ri+1
m °C m - - kW/m² - - - - - - - m m - - -
0 900 2.00 0.0726 0 7.79 0.3705 0.2979 1.25 0 1.56 0.50 0.25 1.00 0.50 0 0.00 0.00
0.5 900 1.84 0.2374 0.0555 31.45 0.2374 0.0000 1.36 0 1.85 0.27 0.00 0.50 0.00 0.20 0.80 0.73
1 900 1.67 0.1893 0 20.33 0.0000 0.1893 1.49 0 2.23 0.00 0.30 0.00 0.50 0 0.73 0.67
1.5 900 1.51 0.0823 0 8.84 0.1514 0.2337 1.65 0 2.73 0.33 0.66 0.50 1.00 0 0.67 0.60
2 900 1.35 0.0361 0 3.88 0.1953 0.2315 1.85 0 3.43 0.74 1.11 1.00 1.50 0 0.60 0.54
2.5 900 1.19 0.0177 0 1.91 0.1958 0.2136 2.11 0 4.43 1.26 1.68 1.50 2.00 0 0.54 0.47
3 900 1.02 0.0095 0 1.02 0.1797 0.1893 2.44 0 5.95 1.95 2.44 2.00 2.50 0 0.47 0.41
3.5 900 0.86 0.0054 0 0.58 0.1564 0.1618 2.90 0 8.41 2.90 3.48 2.50 3.00 0 0.41 0.34
4 900 0.70 0.0031 0 0.34 0.1296 0.1328 3.57 0 12.77 4.29 5.00 3.00 3.50 0 0.34 0.28
4.5 828 0.54 0.0018 0 0.15 0.1009 0.1027 4.66 0 21.68 6.52 7.45 3.50 4.00 0 0.28 0.21
5 708 0.37 0.0010 0 0.05 0.0711 0.0720 6.68 0 44.58 10.68 12.02 4.00 4.50 0 0.21 0.15
5.5 615 0.21 0.0004 0 0.02 0.0405 0.0409 11.80 0 139.24 21.24 23.60 4.50 5.00 0 0.15 0.08
6 540 0.05 0.0001 0 0.00 0.0095 0.0096 50.71 0 2571.11 101.41 111.55 5.00 5.50 0 0.08 0.02
6.5 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.50 6.00 0 0.02 0
7 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.00 6.50 0 0 0
7.5 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.50 1.00 0 0 0

Incident	heat	flux	on	face	1 76.36 kW/m²
Absorbed	heat	flux	on	face	1 53.45 kW/m²

Input	data

Cylinder Ring

Constant Intermediate	variables
Section	coordinate
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Voor vlak 2 (en vlak 4) kan Vergelijking (A.9) niet rechtstreeks worden gebruikt, 
omdat sommige delen van de vlam niet zichtbaar zijn. Voor vlak 2 en een cylinder 
𝐶! (opgesloten tussen 𝑧! en 𝑧!!!) is de positie van vlak 2 gedefinieerd in het lokale 
coördinatensysteem 𝚤, 𝚥, 𝑘  als 𝑠! , 𝑥! , 𝑧!  (Figuur B.10). Zoals beschreven in de 
vorige paragraaf wordt cylinder Ci aangepast en worden de additionele punten A, B 
en C geïntroduceerd. Het meest complexe deel is de karakterisatie van deze 
aangepaste cylinder. 

 

Figuur B.10  Coördinaten van vlak 2 

Punt A correspondeert met het punt met minimale y-coördinaat 𝑟!"# voor de 
aangepaste cylinder: 

 𝑟!"# = 𝑚𝑎𝑥 −𝑟! ,  𝑥!  (B.6) 

Punt C correspondeert met het punt met maximale y-coördinaat 𝑟!"# voor de 
aangepaste cylinder: 

 𝑟!"# = 𝑟! (B.7) 

Punt B correspondeert met het midden van de aangepaste cylinder: 

 𝑦!"#$!" =
𝑟!"# + 𝑟!"#

2
 (B.8) 

De straal van de aangepaste cylinder is: 

 𝑟!"#$%&'" =
𝑟!"# − 𝑟!"#

2
 (B.9) 

Dit maakt het mogelijk dat de parameters die worden gebruikt in Vergelijking 
(B.3) kunnen worden bepaald voor de aangepaste cylinder.  

Voor de cylinder 𝐶! tussen 0 m en 0,5 m, is de binnenstraal 2 m, zodat: 
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𝑟!"# = 𝑚𝑎𝑥 −2,0 = 0 m 

𝑟!"# = 2 m 

𝑦!"#$%" =
0 + 2
2

= 1 m 

𝑟!"#$%&'" =
2 − 0
2

= 1 m 

(B.10) 

De sommatieregel moet worden gebruikt, afhankelijk van de relatieve hoogte van 
vlak 2 en de gemodificeerde cylinder, zoals voor vlak 1: 

∅! = ∅!"!→!!

𝑠 = 𝑦𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 − 𝑥!
𝑥 = 𝑠!

𝑟 = 𝑟!"#$%&'"
ℎ = 𝑧𝑖 − 𝑧𝑓

 

∅!!! = ∅!"!→!!

𝑠 = 𝑦𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 − 𝑥!
𝑥 = 𝑠!

𝑟 = 𝑟!"#$%&'"
ℎ = 𝑧𝑖+1 − 𝑧𝑓

 

(B.11) 

Vervolgens is de configuratiefactor ∅ tussen vlak 2 en de aangepaste cylinder: 

∅ = ∅!!! − ∅!  
 

(B.12) 

De stralingswarmteflux uitgezonden door de ringen is wederom beperkt tot de ring 
op 0,5 m en, meer precies, tot de aangepaste ring gedefinieerd door zijn binnen- en 
buitenstraal. Deze corresponderen met de straal van de aangepaste cylinder, 
waarvan hiervoor de buitenstraal (1 m) berekend werd. Voor de binnenstraal wordt 
de initiële straal van 1,84 m (zie de waarde van 𝑟!  op 𝑧! = 0,5 m in Figuur B.11) 
gereduceerd tot 0,92 m. 

De opvallende warmteflux op vlak 2 is dan de som van alle bijdragen van het 
aangepaste vlamlichaam, 7,41 kW/m², en de geabsorbeerde stralingswarmte flux is 
5,19 kW/m² (bij een emissiviteit van 0,7 voor de kolom). Figuur B.11 toont een 
voorbeeld van de implementatie in een excel sheet voor deze case. 

Aldus is de stralingswarmteflux geabsorbeerd door elk vlak: 

ℎ!"#$% !"#$%→!"#!! = 53,45 kW/m! 

ℎ!"#$% !"#$%→!"#$! = 6,00 kW/m! 

ℎ!"#$% !"#$%→!"#$! = 0 kW/m! 

ℎ!"#$% !"#$%→!"#$! = 6,00 kW/m! 

(B.13) 

Omdat de breedte voor elk vlak van een HEB 300 0,3 m is, is de totale warmteflux 
die wordt ontvangen door een segment op 1,0 m hoogte: 

ℎ!"!#$,!"#$%&' !! =
53.45 + 6.00 + 0 + 6.00

4 
= 16,36 kW/m! (B.14) 
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Figuur B.11  Voorbeeld van een excel sheet voor de berekening van de opvallende warmteflux op vlak 2 

zi Tf ri Fcylinder_zi Fring_zi Fluxface2 H Ri Ri+1
m °C m - - kW/m² - - - HRR Dfire Q Q hf
0 900 2.00 0.0175 0 1.88 0 0.00 0.00 kW/m² m W MW m
0.5 900 1.84 0.0193 0.0060 2.71 0.20 0.40 0.37 1000 4 12566370.6 12.57 6.15
1 900 1.67 0.0160 0 1.72 0 0.37 0.33
1.5 900 1.51 0.0103 0 1.10 0 0.33 0.30
2 900 1.35 0.0056 0 0.60 0 0.30 0.27
2.5 900 1.19 0.0028 0 0.30 0 0.27 0.24 sf xf zf
3 900 1.02 0.0014 0 0.15 0 0.24 0.20 m m m
3.5 900 0.86 0.0006 0 0.07 0 0.20 0.17 2.5 0 1
4 900 0.70 0.0003 0 0.03 0 0.17 0.14
4.5 828 0.54 0.0001 0 0.01 0 0.14 0.11
5 708 0.37 0.0000 0 0.00 0 0.11 0.07
5.5 615 0.21 0.0000 0 0.00 0 0.07 0.04
6 540 0.05 0.0000 0 0.00 0 0.04 0.01 σ Tabs zvirt l
6.5 479 0 0 0 0 0 0.01 0.00 5.67E-08 273.15 -0.46 2.5
7 429 0 0 0 0 0 0 0
7.5 387 0 0 0 0 0 0 0

Incident	heat	flux	on	face	2 8.57 kW/m²
Absorbed	heat	flux	by	face	2 6.00 kW/m²

rmin rmax ri_adjusted ycenter Fi Fi+1 s S X A Hi Hi+1 |zi-zf| |zi+1-zf|
m m m m - - - - - - - - m m
0 2.00 1.00 1.00 0.0403 0.0229 1.00 1.00 2.50 7.25 1.00 0.50 1.00 0.50
0 1.84 0.92 0.92 0.0193 0.0000 0.92 1.00 2.72 8.40 0.54 0.00 0.50 0.00
0 1.67 0.84 0.84 0.0000 0.0160 0.84 1.00 2.99 9.91 0.00 0.60 0.00 0.50
0 1.51 0.76 0.76 0.0130 0.0233 0.76 1.00 3.31 11.93 0.66 1.32 0.50 1.00
0 1.35 0.67 0.67 0.0185 0.0241 0.67 1.00 3.70 14.72 1.48 2.22 1.00 1.50
0 1.19 0.59 0.59 0.0187 0.0215 0.59 1.00 4.21 18.74 2.53 3.37 1.50 2.00
0 1.02 0.51 0.51 0.0161 0.0174 0.51 1.00 4.88 24.81 3.90 4.88 2.00 2.50
0 0.86 0.43 0.43 0.0124 0.0130 0.43 1.00 5.80 34.64 5.80 6.96 2.50 3.00
0 0.70 0.35 0.35 0.0086 0.0089 0.35 1.00 7.15 52.09 8.58 10.01 3.00 3.50
0 0.54 0.27 0.27 0.0053 0.0054 0.27 1.00 9.31 87.70 13.04 14.90 3.50 4.00
0 0.37 0.19 0.19 0.0026 0.0027 0.19 1.00 13.35 179.33 21.37 24.04 4.00 4.50
0 0.21 0.11 0.11 0.0009 0.0009 0.11 1.00 23.60 557.97 42.48 47.20 4.50 5.00
0 0.05 0.02 0.02 0.0000 0.0000 0.02 1.00 101.41 10285.43 202.82 223.11 5.00 5.50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.50 6.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.00 6.50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.50 1.00

Modified	cylinder	/	ring Cylinder

Ring
Input	data

Section	coordinate

Constant Intermediate	variables
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ANNEX C CONTOURPLOTS 

Table C.1 geeft een samenvatting van de contourplots gegeven in deze Annex. 

Table C.1 Samenvatting van contourplots 

Figuur  D (m) RHR (kW/m²) Pagina 
(kW/m²) (MW) 

C.1 2 250 0,8 61 

C.2 2 500 1,6 62 

C.3 2 1000 3,1 63 

C.4 2 1500 4,7 64 

C.5 3 250 1,8 65 

C.6 3 500 3,5 66 

C.7 3 1000 7,1 67 

C.8 3 1500 10,6 68 

C.9 4 250 3,1 69 

C.10 4 500 6,3 70 

C.11 4 1000 12,6 71 

C.12 4 1500 18,8 72 

C.13 6 250 7,1 73 

C.14 6 500 14,1 74 

C.15 6 1000 28,3 75 

C.16 6 1500 42,4 76 

C.17 8 250 12,6 77 

C.18 8 500 25,1 78 

C.19 8 1000 50,3 79 

C.20 9 250 15,9 80 

C.21 9 500 31,8 81 

C.22 9 750 47,7 82 

C.23 10 250 19,6 83 

C.24 10 500 39,3 84 
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Figuur C.1  Contourplot voor D = 2 m en RHR = 250 kW/m2 
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Figuur C.2  Contourplot voor D = 2 m en RHR = 500 kW/m2 

 



 
63 

 

 

 

Figuur C.3  Contourplot voor D = 2 m en RHR = 1000 kW/m2 

 



 
64 

 

 

 

Figuur C.4  Contourplot voor D = 2 m en RHR = 1500 kW/m2 
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Figuur C.5  Contourplot voor D = 3 m en RHR = 250 kW/m2 
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Figuur C.6  Contourplot voor D = 3 m en RHR = 500 kW/m2 
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Figuur C.7  Contourplot voor D = 3 m en RHR = 1000 kW/m2 
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Figuur C.8  Contourplot voor D = 3 m en RHR = 1500 kW/m2 
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Figuur C.9  Contourplot voor D = 4 m en RHR = 250 kW/m2 
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Figuur C.10  Contourplot voor D = 4 m en RHR = 500 kW/m2 
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Figuur C.11  Contourplot voor D = 4 m en RHR = 1000 kW/m2 
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Figuur C.12  Contourplot voor D = 4 m en RHR = 1500 kW/m2 
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Figuur C.13  Contourplot voor D = 6 m en RHR = 250 kW/m2 
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Figuur C.14  Contourplot voor D = 6 m en RHR = 500 kW/m2 
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Figuur C.15  Contourplot voor D = 6 m en RHR = 1000 kW/m2 
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Figuur C.16  Contourplot voor D = 6 m en RHR = 1500 kW/m2 
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Figuur C.17  Contourplot voor D = 8 m en RHR = 250 kW/m2 
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Figuur C.18  Contourplot voor D = 8 m en RHR = 500 kW/m2 
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Figuur C.19  Contourplot voor D = 8 m en RHR = 1000 kW/m2 
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Figuur C.20  Contourplot voor D = 9 m en RHR = 250 kW/m2 
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Figuur C.21  Contourplot voor D = 9 m en RHR = 500 kW/m2 
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Figuur C.22  Contourplot voor D = 9 m en RHR = 750 kW/m2 
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Figuur C.23  Contourplot voor D = 10 m en RHR = 250 kW/m2 
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Figuur C.24  Contourplot voor D = 10 m en RHR = 500 kW/m2 
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ANNEX D ONTWERPVOORBEELDEN 

De ontwerpvoorbeelden in deze annex demonstreren het gebruik van de in 
hoofdstuk 4 van de Ontwerphandleiding beschreven methoden om de temperatuur 
te bepalen van een kolom blootgesteld aan een lokaal brandscenario.  

Het eerste voorbeeld is een directe uibreiding van de methode voor kolommen 
buiten de brand, maar in de rooklaag (zone 4). Het tweede voorbeeld richt zich op 
de toepassing van het nieuwe model (zone 1), gebruik makend van contourplots en 
OZone. Het derde voorbeeld is een complexe case met vier brandende objecten en 
niet-conventionele RHR curven. 

D.1 Industriegebouw  

D.1.1 Ontwerp brandscenario 
Een hal is 60 m lang en 32 m breed met een nokhoogte van 14 m, zoals 
weergegeven in Figuur D.1. De constructie bestaat uit stalen portalen hart-op-hart 
10 m en de randstaven van de vakwerkliggers zijn HEA 220 profielen en de 
diagonalen zijn dubbele hoekstalen (L60×60×6). 

Het vloeroppervlak wordt vooral gebruikt voor productie, maar er is een klein 
opslaggebied tussen twee portalen op de kop van het gebouw. De lokale brand 
begint in dit gebied. 10 ton cellulosehoudend materiaal wordt opgeslagen over een 
oppervlakte van 50 m² (equivalent aan een brand met 8 m diameter), ver weg van 
ander brandbaar materiaal. De RHR curve (Figuur D.2) wordt gebaseerd op de 
methode van Annex E in EN 1991-1-2, met de volgende aannamen: 
a) De branduitbreidingssnelheid is matig (𝑡! = 300 s). 

b) Het brandbare materiaal is cellulosehoudend met een verbrandingswaarde van 
17,5 MJ/kg. 

c) De RHR per oppervlakte-eenheid is 1000 kW/m². 

 

 

 

Figuur D.1       Beschrijving van het Industriegebouw 
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Figuur D.2  RHR voor de lokale brand in de hal 

D.1.2 OZone inputdata 
De warmte-overdracht richt zich op de vakwerken gelegen ín de rooklaag, waar de 
constructie-elementen het dichtst bij de brand zijn. Deze positie correspondeert met 
het midden van het portaal op 12 m hoogte voor de onderflens en 14 m hoogte voor 
de bovenflens. De inputdata zijn afgeleid van de vorige paragraaf en ingevoerd in 
het tabblad “Brand” en het tabblad “Staalprofiel”, zoals weergegeven in Figuur D.3 
en Figuur D.4. 

 

Figuur D.3   Inputdata in het tabblad “Brand” 
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Figuur D.4   Inputdata in het tabblad “Staalprofiel” 

D.1.3 OZone resultaten 
Met een brandbron met 8 m diameter en een maximum RHR van 50 MW, is de 
vlamhoogte 9,7 m. Omdat het gebouw hoger is dan de vlam, raken de vlammen het 
plafond niet. Het effect van de brand is beperkt wat betreft de thermische 
belastingen; de temperatuur van de vakwerken in de berekende positie is 210 °C 
(Figuur D.5). 
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Figuur D.5  Geabsorbeerde stralingswarmteflux (boven) en 
temperatuur (onder) 

 

D.2 Kantoorgebouw 

D.2.1 Ontwerp brandscenario 
Het kantoorgebouw in dit voorbeeld is een gebouw van 5 verdiepingen (zie 
Figuur D.6). De afmetingen zijn 30 m x 15 m en de verdiepinghoogte is 3,5 m; de 
kolommen zijn gemaakt van HEA260 staalprofielen geplaatst op de omtrek van het 
gebouw. Het brandscenario is gebaseerd op de ontsteking van papier om te printen. 
Dit is opgeslagen op een pallet met een massa van 500 kg over een oppervlakte van 
2,5 m² (2 m × 1,25 m). Wat betreft de positie, is het geplaatst vóór een kolom op 
0,8 m van de flens, zoals is weergegeven in Figuur D.6. 
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Figuur D.6  Kantoorgebouw met afmetingen (links) en positie van 
de brandbron (rechts) 

De RHR-curve is opgebouwd volgens de aanbevelingen van Annex E van 
EN 1991-1-2. De curve heeft 3 verschillende fasen: de groei-, constante en 
dooffase (Figuur D.7). De groeifase wordt gedefinieerd door de uitdrukking: 

𝑄 𝑡 = 10!
𝑡
𝑡!

!
 (D.1) 

Waar 𝑄 is de RHR, t is de tijd in seconden en 𝑡! is de tijd tot een RHR van 1 MW 
bereikt wordt. Voor een kantoorgebouw is 𝑡! gelijk aan 300 s. Voor een locale 
brand is de RHR niet beperkt door ventilatie maar door de brandoppervlakte. 
Onder aanname dat RHR = 1000 kW/m², leidt dit tot een maximum RHR van 
2,5 MW. De dooffase begint wanneer 70% van het brandbare materiaal is 
opgebrand en stopt wanneer 100% is verbrand. 

 

Figuur D.7  RHR volgens Annex E van EN 1991-1-2 

D.2.2 Gebruik van contourplot 
In overeenstemming met Paragraaf 4.2.1, wordt het brandoppervlak geconverteerd 
naar een equivalent cirkelvormig oppervlak. De diameter hiervan is 1,8 m bij een 
oppervlakte van 2,5 m² (Figuur D.8). De breedste zijde van de kolom is 260 mm en 
deze is 1,4 m van het midden van de brand. 
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Figuur D.8  Aangepaste configuratie 

De maximum RHR is 1000 kW/m² en correspondeert met een waarde beschikbaar 
in de lijst van contourplots. Voor de diameter wordt een bovenwaarde van 2 m 
geselecteerd. De waarden zijn afgelezen uit Figuur C.3. 

De kolom wordt opgesplitst in 0,5 m grote segmenten. De gemiddelde  
warmtefluxen voor elk segment worden dan berekend gebruik makend van 
Vergelijking (4.2). Deze waarden worden gepresenteerd in Tabel D.1. Merk op dat 
de waarden in de warme rooklaag (boven 3,15 m hoogte) niet zijn weergegeven.  

Table D.1 Warmtefluxen 

Hoogte (m) 
Warmteflux 

Zijde 1 Zijde 2 Gemiddeld 

0,5 65 7 19,75 

1 60 7.5 18,75 

1,5 55 7 17,25 

2 45 6 14,25 

2,5 35 5 11,25 

3 25 4 8,25 

In zone 1 is de stralingswarmteflux het hoogste op 0,5 m en heeft een waarde van 
19,75 kW/m². Gebruik makend van Figuur 4.9 wordt de evenwichtstemperatuur 
van 300 °C bereikt. 

D.2.3 Gebruik van OZone 

D.2.3.1   OZone inputdata 
De procedure om de ontwikkeling van de warmteflux op en de temperatuur van de 
kolom als gevolg van de lokale brand te berekenen met OZone volgt dezelfde 
stappen als hiervoor. 

Eerst moet de positie van de brand in relatie tot de positie van de kolom 
(aangnomen dat deze op X=0 en Y=0 is) worden gegeven, samen met het RHR- 
verloop binnen het ‘Lokale Brand’ scherm. Met een afstand van 0,5 m en een 
branddiameter van 1,8 m, wordt het brandmidden gepositioneerd op 1,4 m, zie 
Figuur D.9. In hetzelfde scherm, moet de compartimentshoogte worden opgegeven, 
samen met de locatie van het gewenste berekeningspunt (hoogte langs de as van de 
kolom in het bereik van 𝑧 = 0,5 m tot 3,5). Vervolgens moet in het tabblad 
“Staalprofiel” de kolom HE260A worden geselecteerd. 
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Figuur D.9   Inputdata in het tabblad “Brand” 

6

 
Figuur D.10  Inputdata in het tabblad “Staalprofiel” 

 

D.2.3.2 OZone resultaten 
De resultaten voor de temperatuur en de warmtefluxen zijn gepresenteerd in 
Figuur D.11 voor 0,5 m segmenten over de kolom (0,5 m – 1,0 m – 1,5 m – 2,0 m -
2,5 m – 3,0 m – 3,5 m). De maximum berekende temperatuur is 262 °C op 0,5 m 
en 1,0 m. Dit betekent dat waarschijnlijk een iets hogere temperatuur bereikt wordt 
tussen deze twee niveau’s (gebogen temperatuurverdeling door het kegelvormige 
virtuele vlamlichaam). In de warme rooklaag bereikt de temperatuur 287 °C. 
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Figuur D.11  Ontvangen stralingswarmteflux (boven) en 
bereikte temperatuur (onder) 

D.2.4 Kolomontwerp 
Als de temperatuur eenmaal bekend is, kan de kolom ontworpen worden. Het 
gebouw dat wordt gebruikt voor dit voorbeeld, wordt genomen van ‘Eurocodes: 
‘Background and applications - Constructieve fire design - Worked examples’, 
verkrijgbaar bij de Europese Commissie[19].  
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Figuur D.12  Locatie van de kolom 

D.2.4.1 Aangebrachte belasting 
Op elk vloerniveau wordt deze kolom belast door puntlasten van twee vrij 
opgelegde secundaire liggers en twee vrij opgelegde centrale hoofdliggers. In de 
brandsituatie zijn de aangebrachte belastingen op de vrij opgelegde secundaire 
liggers gelijkmatig verdeeld met een waarde van 14,105 kN/m. De aangebrachte 
belastingen op de vrij opgelegde centrale hoofdliggers zijn: een puntlast in het 
midden van de overspanning met een waarde van 202,4 kN en een gelijkmatig 
verdeelde belasting met een waarde van 1,12 kN/m. De geconcentreerde belasting 
aangebracht op deze kolom omvat derhalve de oplegreacties van zowel de 
secundaire ligger erboven als de hoofdligger. Naast de bovengenoemde belasting 
moet nog het eigen gewicht van de kolom, 1,15 kN/m, beschouwd worden.  

 

Figuur D.13  Belasting op de begane grondkolom 
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De aangebrachte belasting op deze kolom kan daarom als volgt berekend worden: 
Op elke bouwlaag is de puntlast van de ligger: 

𝑃!",!,! =  Σ 𝐺!,! + 𝜓!,!𝑄!,! = 14,105×7 +  202,4 + 1,12×6  
≈ 307,9 kN 

(D.2) 

Opmerking: Afhankelijk van het land moet Ψ1,1 of Ψ2,1 worden gebruikt. 

Het eigen gewicht van de kolom per bouwlaag (conservatief met dezelfde 
doorsnede over de hele hoogte van het gebouw) is: 

q!",!,! =  1,15 ×3,4 ≈  3,9 kN (D.3) 

De totale aangebrachte axiale belasting op deze kolom is daardoor: 

N!",!,! =  307,9 +  3,9 ×6 =  1870,8 kN (D.4) 

D.2.4.2 Doorsnedeclassificatie van de kolom 
De doorsnedeclassificatie van deze kolom kan kan worden gedaan door combinatie 
van Tabel 5.2 van EN 1993-1-1 en artikel 4.2 van EN 1993-1-2 voor een doorsnede 
in zuivere druk.   

De afmetingen van het HEB 300 profiel van deze kolom zijn samengevat in 
Figuur D.14. 

ℎ =  300 mm 

𝑏 =  300 mm 

𝑡!  =  11 mm 

𝑡!  =  19 mm 

𝑟 =  27 mm 

ℎ!  =  262 mm 

𝑑 =  208 mm 
 

Figuur D.14 Afmetingen en notatie van een I- of H-vormig profiel 

Volgens artikel 4.2 van EN 1993-1-2: 

𝜀 = 0,85 235/𝑓! = 0,786   met staalsoort S275 (D.5) 

Volgens Tabel 5.2 van EN 1993-1-1 zijn de criteria voor Klasse 1 flenzen en 
lijven:  

lijf: 
𝑐
𝑡!

≤ 33𝜀 ⇒
𝑑
𝑡!

≤ 33𝜀 = 25,9 

flens: 𝑐
𝑡!
≤ 9𝜀 ⇒

𝑏
2 −

𝑡!
2 − 𝑟

𝑡!
≤ 9ε = 7,07 

  
Met deze afmetingen: 
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lijf: 
𝑑
𝑡!

=
208,0
11

= 18,9 < 25,9 

flens: 
𝑏
2 −

𝑡!
2 − 𝑟

𝑡!
=

300
2 − 11,02 − 27

19
= 6,18 < 7,07 

  
De kolom wordt daarom geclassificeerd als Klasse 1. 

D.2.4.3 Berekening van de draagkracht gebruik makend van het 
LOCAFI weerstandsmodel 
Gebaseerd op de temperatuur en de doorsnede-eigenschappen, kan de weerstand 
van de kolom worden bepaald. 

De ontwerptemperatuur van 275 ºC wordt aangehouden. Deze temperatuur kan 
beschouwd worden als dezelfde als voorspeld door OZone, zoals getoond in 
Figuur D.11. De materiaalreductiefactoren kunnen vervolgens worden verkregen 
uit EN 1993-1-2 Tabel 3.1: 

𝑘!,! = 1,0 

𝑘!,! = 0,825 
(D.6) 

De traagheidsstraal van het profiel is: 

𝑖 = 75,8×10!! m (D.7) 

De kniklengte bij brand wordt genomen als 0,7 van de verdiepingshoogte, zoals te 
zien is in Figuur 5.2. De slankheid bij kamertemperatuur wordt dan als volgt 
berekend: 

𝜆 =
𝐿!"
𝑖

1

93,9 235
𝑓!

=
0,7×3,4

75,8×10!!
1

93,9 235
275

= 0,361 
(D.8) 

De slankheid bij brand wordt als volgt berekend: 

𝜆! = 𝜆
𝑘!,!
𝑘!,!

= 0,361
1,0
0,825

= 0,398 (D.9) 

De knikfactor van de kolom bij brand kan dan worden berekend gebruik makend 
van de volgende drie vergelijkingen: 

𝛼 = 0,65
235
𝑓!

= 0,65
235
275

= 0,60 (D.10) 

𝜑! =
1
2
1 + 𝛼𝜆! + 𝜆!

!
=
1
2
1 + 0,6×0,398 + 0,398! = 0,699 (D.11) 

𝜒!" =
1

𝜑! + 𝜑!! − 𝜆!
!
=

1

0,699 + 0,699! − 0,398!
= 0,786 (D.12) 

De normaalkrachtcapaciteit bij brand kan dan worden berekend als: 
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𝑁!,!",!,!" = 𝜒!"𝐴𝑘!,!
𝑓!
𝛾!,!"

= 0,786×
14908
1000

×1,0×
275
1,0

= 3221,2 kN (D.13) 

D.2.4.4 Vergelijking van de draagkracht met de aangebrachte 
belasting 
De laatste stap in de berekening is om de draagkracht bij brand te vergelijken met 
de aangebrachte belasting (unity check):  

𝜇! =
1871
2672

= 0,70 (D.14) 

De berekening laat zien dat de kolom voldoende draagkracht heeft voor het 
gegeven brandscenario.  

D.3 Open parkeergarage 

D.3.1 Ontwerp brandscenario 
Het ontwerp gaat uit van een open parkeergarage met een lengte van 60 m, een 
breedte van 45 m en een standaard vloerveld van 10 m × 15 m. De verdiepings-
hoogte is 3,5 m (zie Figuur D.15). De hoofdliggers hebben een breedte van 0,50 m. 
De kolommen van de parkeergarage zijn HEA 300. De parkeerplaatsen hebben 
standaard afmetingen van 2,5 m × 5 m; met een oppervlakte van 12,5 m² is dit 
equivalent aan een lokale branddiameter van 4 m. De positie van de liggers 
beïnvloedt de rookverspreiding onder de vloer. 

Het brandscenario beslaat 4 auto’s rond een kolom. Deze situatie is het scenario uit 
de BmS-Richtlijn Brandveiligheid stalen parkeergarage [21]. De corresponderende 
RHR-curven zijn gegeven in Figuur D.16. De RHR van de auto’s werd gemeten 
gedurende Franse testen in 1996 in Maizières-lès-Metz. De brand start in auto 1 en 
slaat over naar auto 2 na 12 minuten. Na nogmaals 12 minuten, breidt de brand 
tegelijk uit naar auto 3 en 4.  
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Figuur D.15  Open parkeergarage en locatie van auto’s 

 

Figuur D.16  RHR van de voertuigen 

D.3.2 OZone inputdata 
Wat betreft de input moet de gebruiker naar het tabblad “Brand” gaan en “Lokale 
brand” selecteren. Figuur D.21 geeft de details van de data die ingevuld moeten 
worden door de gebruiker: 
a) Het aantal brandende objecten (4) 

b) Voor elke brandbron zijn positie en RHR curve 

c) De compartimentshoogte (3,5 m) 

d) De hoogte van de warme zone (0,5 m) 

e) De hoogte op de kolom waarop de gebruiker de berekening wil uitvoeren. 
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Figuur D.17  Inputdata in het tabblad “Brand” 

 
Figuur D.18  Inputdata in het tabblad “Staalprofiel” 

Om de temperatuur van het segment te kunnen berekenen, moet de gebruiker de 
kolom in het tabblad “Staalprofiel” definiëren (zie Figuur D.18) en dan de 
berekening opstarten door op de knop “Staal Temperatuur” te drukken. 

OZone geeft de temperatuur van het gevraagde segment grafisch en de 
resultaatfiles bevatten de data van zowel de temperatuur als de ontvangen flux. 
Figuur D.19 toont de resultaten langs de kolomas op 0,5 m intervallen. Buiten de 
warme rooklaag is de maximum temperatuur 495 °C op 1 m hoogte terwijl in de 
warme rooklaag (tussen 3,0 m en 3,5 m) 637 °C bereikt wordt. 
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Figuur D.19  Ontvangen stralingswarmteflux (boven) en 
temperatuur (onder) 
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