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Samenvatting 

De HeCoFlex-topvloer is een topvloer welke in eerste instantie is ontwikkeld op de Infra+ vloer, welke 
een constructieve flexibele draagvloer is. De unieke kenmerken van de nieuw ontwikkelde topvloer 
bestaan uit het combineren van vloerverwarming en keeling met een hoge mate van flexibiliteit. Dit 
deelonderzoek maakt deel uit van de eindrapportage "HeCoFlex-topvloer: een flexibele topvloer met 
ge·integreerde verwarming en keeling" en beschrijft het gedrag bij brand van de HeCoFlex-topvloer. 

Ten gevolge van brand vallen jaarlijks vele slachtoffers . Niel alleen vuur is hier oorzaak aan, maar 
vooral rook en vrijkomende gassen veroorzaken vele slachtoffers. Naas! de humane gevolgen van 
een brand zijn er ook grote gevolgen voor het bedrijf. Er is sprake van zowel directe als indirecte 
schade. Het is voor de gebruiker dan wel verhuurder van een pand dus belangrijk dat een goede 
brandveiligheid gewaarborgd word. Om dit te bewerkstelligen warden specifieke eisen gesteld aan 
bouwproducten. 

Brandbeheersing, preventie en veiligheid zijn belangrijke onderdelen in de Nederlandse 
bouwregelgeving, maar ook voor een veilig gebruik van een gebouw. Om deze veiligheid te kunnen 
garanderen warden aan de verschillende gebouwonderdelen eisen gesteld. Deze eisen warden 
geformuleerd in het Bouwbesluit. 
Naas! landelijke eisen warden op Europees niveau ook eisen gesteld aan bouwproducten. Zo gelden 
voor de gehele Europese Unie de Europese brandklassen. Deze maken deel uit van de CE markering 
van een product. Zander een dergelijke markering mag een product niet verhandeld warden binnen 
Europa. Binnen deze markering zijn een viertal brandtesten aangewezen, welteverstaan de kleine 
vlamtest, de Single Burn Item test, de "calorische bom"en de onbrandbaarheidsproef. 

De HeCoFlex-topvloer word! altijd toegepast als afwerking op een constructieve draagvloer, in dit 
geval de Infra+ vloer. Bij een vloerconstructie zijn een tweetal brandscenario's mogelijk: brand aan de 
onderzijde en aan de bovenzijde. 
Bij brand aan de onderzijde word! de betonschil van de Infra+ vloer belast met een vuurlast. Uit 
brandtesten van TNO blijkt dat dit vloertype een WBDBO heeft van 145 minuten. Wei dient hierbij 
vermeld te warden dat dit is getest met een andere type topvloer. 
Bij brand aan de bovenzijde word! de HeCoFlex-topvloer blootgesteld aan de straling van de brand. 
Bij "conventionele" scheidingsvloeren (massief beton) is een dergelijke brandbelasting niet 
maatgevend. Bij de Infra+ vloer is echter wel belangrijk om hier aandacht aan te besteden. Bij de Infra+ 
vloer zijn het de IPE-liggers waaraan de vloer zijn constructieve sterkte ontleend. Bij het bezwijken van 
de topvloer warden deze dus direct blootgesteld aan de brandhaard met alle gevolgen van dien. De 
HeCoFlex-topvloer is opgebouwd uit gipsgebonden vezelptaten welke bij een directe vuurlast een 
weerstand tegen branddoorslag bieden van 30 minuten. 

Om te onderzoeken of de HeCoFlex-topvloer voldoet aan de verwachtingen die zijn gesteld en 
daarmee voldoet aan de eisen, is het noodzakelijk om de voorgeschreven brandtesten uit te voeren. 
Vanwege de kostenaspecten welke zijn verbonden aan dergelijke testen, is het niet haalbaar deze uit 
te voeren. Om toch uitspraken te kunnen doen omtrent het te verwachten gedrag van de HeCoFlex
topvloer bij brand is allereerst een CFD-simulatie uitgevoerd door een extern bedrijf. Uit deze simulatie 
en uit de gevoerde gesprekken blijkt dat voor 90% zekerheid kan warden vastgesteld dat de 
HeCoFlex-topvloer in combinatie met de Infra+ vloer, een WBDBO zal behalen van 60 minuten bij een 
brandtest. Dit kan verhoogd warden door toepassing van een bij brand opschuimend band random de 
vloertegel. 
Naast de WBDBO is gekeken naar de temperaturen welke ontstaan in de HeCoFlex-topvloer 
gedurende een brand. Dit is gedaan aan de hand van brandtestresultaten van de Infra+ vloer alsmede 
met behulp van een computersimulatie gemaakt met behulp van het computerprogramma Voltra 
versie 3.1 w. Hieruit vloeit voort dat het circa 100 minuten duurt alvorens een temperatuur van 300"C 
bereikt wordt. Er is gekeken naar verschillende isolatiematerialen, waarbij minerale wol het beste naar 
voren komt. Gezien de kosten van dit materiaal, is echter gekozen voor het goedkopere EPS, 
brandvertragend gemodificeerd. Dit materiaal ontbrand bij een temperatuur van 300"C, in 
tegenstelling tot minerale wol we Ike bij 1100°C tot zelfontbranding komt. Ondanks de lagere 
zelfontbrandingtemperatuur en smeltpunt van dit materiaal, zal de HeCoFlex-topvloer naar 
verwachting loch voldoen aan de eisen . 
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1. lnleiding 

In 2006 zijn er 1153 slachtoffers gevallen ten gevolge van een brand. Hiervan zijn 80 mensen 
overleden en zijn er 1073 gewonden gevallen (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2007). Niel alleen 
vuur maakt slachtoffers, maar vooral de rook en vrijkomende gassen veroorzaken vele dodelijke 
slachtoffers . Daarbij komt kijken dat een sterke rookontwikkeling het zicht belemmert met tot gevolg 
dat nooduitgangen niet tijdig gevonden kunnen warden . Ook het instorten van constructies ten 
gevolge van hoge temperaturen zorgt voor slachtoffers. 

Daarnaast heeft een brand vaak grote gevolgen voor een bedrijf . Bij 59% van de branden was in 2006 
sprake van directe schade met een totaal schadebedrag van 715 miljoen euro (Centraal Bureau voor 
de Statistiek , 2007). Naas! de directe schade van de brand zijn vaak de indirecte schade nog grater. 
Afhankelijk van de omvang van de brand zal de bedrijfsstructuur en de continuHeit van het bedrijf 
ontregeld raken. Deze gedwongen stilstand kan leiden dat de marktpositie verloren gaat met alle 
economische schade tot gevolg. Het is voor het bedrijf daarom van belang dat een eventuele brand 
zoveel mogelijk beperkt blijtt. 

Het is voor de gebruiker dan wel verhuurder van een pand dus belangrijk dat een goede 
brandveiligheid in het gebouw gewaarborgd word!. Bij een goede brandveiligheid in een gebouw dient 
naast een goed gebouwontwerp, vluchtplan, detectiesystemen, en dergelijke, aandacht besteed le 
warden aan de keuze van de juiste bouwproducten. De verschillende toegepaste bouwproducten 
leveren bij een brand namelijk een bijdrage aan de brandontwikkeling en rookontwikkeling. Deze 
bijdrage moet uiteraard zoveel mogelijk beperkt blijven. Er warden dus specifieke eisen gesteld aan 
bouwproducten 
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2. Wettelijke eisen 

Brandbeheersing, preventie en veiligheid zijn belangrijke onderdelen in de bouwregelgeving, maar ook 
voor een veilig gebruik van een gebouw. Om deze veiligheid te kunnen garanderen, worden er aan de 
verschillende gebouwonderdelen eisen gesteld. 

2.1. Termen en definities 

Bezwijken: 
Een bouwdeel word! geacht te zijn bezweken indien het draagvermogen van het bouwdeel is 
afgenomen tot een niveau waarbij de belasting op het bouwdeel, volgens uit de rekenwaarde van de 
belasting en de krachtsverdeling, niet meer kan worden opgenomen. 

Brandwerendheid met betrekking tot bezwijken: 
De tijd gedurende welke een bouwdeel kan worden onderworpen aan verhitting volgens de standaard
brandkromme, zonder bezwijken optreedt. 

Brandvoortplanting: 
De uitbreiding van brand binnen de ruimte waarin de brand is ontstaan. 

Bijdrage tot brandvoortplanting: 
De mate waarin een bouwmateriaal(combinatie) een bijdrage lever! aan de brandvoortplanting. 

Branddoorslag: 
De uitbreiding van een brand van een ruimte in een gebouw naar een andere ruimte, anders dan via 
de buitenlucht. 

Brandoverslag: 
De uitbreiding van een brand van een ruimte in een gebouw naar een andere ruimte, uitsluitend via de 
buitenlucht. 

Standaardbrandkromme: 
Het temperatuurtoename-tijdverloop uitgedrukt volgens : 

8-80 =345tog(8t+l) 

waarin: 8 is de getalwaarde van de gemiddelde omgevingstemperatuur in "C ; 

1700 
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16 
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80 is de getalwaarde van de aanvangstemperatuur waarvoor 20 "C moet 

worden aangehouden; 
t is de getalwaarde van de tijd in min. 
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( 
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9 



Constructiegedrag: 
Wanneer een brand volledig tot ontplooiing is gekomen kunnen in de ruimte temperaturen warden 
bereikt van 800 tot 1000 "C, zie hiervoor bovenstaande figuur van de standaardbrandkromme. 
Hierdoor kan de draagkracht van de constructie in gevaar warden gebracht. Daarnaast kunnen 
bouwdelen zoals wanden, vloeren en deurconstructies hun scheidende functie verliezen met als 
gevolg uitbreiding van de brand naar andere ruimten. Deze constructie-eigenschappen zijn 
samengevat in de 'brandwerendheid' van de constructie. De brandwerendheid word! uitgedrukt in 
minuten en betreft de verhittingsduur gedurende welke een bouwdeel onder een voorgeschreven 
betasting, weerstand biedt aan verhitting volgens de zogenaamde standaardbrandkromme. 
Afhankelijk van de functie van een bouwdeel wordt onderscheid gemaakt tussen 'brandwerendheid op 
bezwijken' (bijvoorbeeld een kolom) en 'brandwerendheid m.b.t. de scheidende functie' (bijvoorbeeld 
een binnendeurconstructie) . Bij bouwdelen met zowel een dragende als scheidende functie 
(bijvoorbeeld een constructieve draagvloer) warden aan beide onderdelen eisen gesteld . 

Materiaalgedrag: 
Het brandgedrag van materialen betreft de reactie van materialen op brand : hoe snel gaat het 
materiaal branden, hoe snel verspreiden de vlammen zich over het oppervlak en hoeveel rook komt er 
vrij. In de begin- en groeifase van een brand zijn het vooral de materiaaleigenschappen van de 
inventaris en van de oppervlakten van wanden, vloeren en plafonds die bepalen hoe snel de brand 
zich ontwikkelt. De duur van de groeifase is belangrijk omdat tijdens deze fase ontvluchten en het 
gebruik van eenvoudige blusmiddelen mogelijk zijn. In Nederland zijn de materiaaleigenschappen 
samengevat in de 'bijdrage tot de brandvoortplanting' en de 'rookproductie'. De klasse van 
brandvoortplanting moet volgens de huidige voorschriften zijn bepaald volgens NEN 6065 met 
uitzondering die van de bovenzijde van vloeren waarvoor NEN 1775 is voorgeschreven. NEN 6065 
onderscheidt 5 klassen. Klasse 1 materialen geven een zeer geringe bijdrage aan de 
brandvoortplanting, klasse 5 materialen een grate en mogen daarom - onbeschermd - nie! warden 
toegepast. De rookproductie wordt bepaald volgens NEN 6066. 

2.2. Nederlandse wetgeving 

He! belangrijk te realiseren dat een brand via regelgeving niet te voorkomen is. Wat beoogt de 
overheid dan te bereiken bij he! opstellen van specifieke regelgeving zoals het Bouwbesluit. De 
doels!elling is het voorkomen dat een even!uele brand gevaar oplevert voor personen of voor de 
directe omgeving. Hieronder wordt ook verstaan de veiligheid van de hulpverleners bij het redden van 
personen. De overheid hech! dus geen belang aan de economische gevolgen van een brand. 

De overheid regel! alle publiekrechtelijke eisen ten aanzien van de brandveiligheid in vier wetten en de 
daar aan verbonden AmvB's en uitvoeringsregelingen: 

de Wet Milieubeheer, voor wat betreft de omgeving van een gebouw of inrichting; 
de Woningwet, voor wat betreft het brandveilig bouwen (Bouwbesluit) en brandveilig 
gebruiken (Bouwverordening) van bouwwerken en gebouwen; 
de Brandweerwet, voor wat betreft de inzet van de brandweer; 
de Arbowe!, voor wat betreft de brandveiligheid, gerelateerd aan het arbeids- of 
productieproces. 

Van deze vier wetten is de Woningwet de belangrijkste wanneer he! gaa! om brandveiligheid van het 
bouwen van bouwwerken. De Woningwet stuurt ondermeer he! Bouwbeslui! aan. De overheid 
hanteert het Bouwbesluit als belangrijks!e instrumentarium om eisen te s!ellen aan de brandveiligheid 
van gebouwen en installaties. 

In het bouwbeslui! warden in hoofdstuk 2 voorschriften gesteld uit het oogpunt van veiligheid . 
Hieronder vallen ook de voorschriften gesteld met betrekking tot brand en met alle daaraan verwante 
aspecten. In label 2.1 zijn alle van toepassing zijnde artikelen uit het Bouwbesluit op een 
kantoorfunctie weergegeven . 
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Tabel 2.1: Overzicht van toepassing zijnde artikelen uit het Bouwbesluit met betrekking tot brand 

Afd. Omschrijving 
Van toepassing zijnde artikel 

Gestelde eis 
nu mm er 

2.2 Sterkte bij brand Art. 2.9 lid 1, 4, 6 Mogelijkheid tot vluchten binnen rookvrije 
Tijdsduur bezwijken vluchtroute van 30 min. alvorens 

bezwijken bouwconstructie 
Onverminderd bovenstaande word! de 
eis verhoogd naar 90 min. Indian van de 
hoofddraagconstructie een vloer van een 
verblijfsgebied hoger ligt dan 5 m boven 
het meetniveau. 

2.11 Beperking van het ontstaan van een Art. 2.82 
Materiaal toegepast t.p.v. stookplaats is 
vlgns NEN 6064 onbrandbaar indien: 

brandgevaarlijke situatie t.p.v. die stookplaats een intensiteit van 
de warmtestraling kan optreden die 
groter is dan 2 kW/m2,of 
in het materiaal een temperatuur kan 
ootreden die hoaer is dan 363 K. 

2.12 Beperking van ontwikkeling van brand Art. 2.94 Een vloer heeft aan de bovenzijde een 
Beloopbaar vlak volgeens NEN 1775 een bijdrage tot 

brandvoortplanting die voldoet aan klasse T1 
of T3, afhankelijk van de bovenliggende 
functie 

2.13 Beperking van uitbreiding van brand n.v.t. 

2.14 Verdere beperking van uitbreiding van n.v.t. -
brand 

2.15 Beperking van ontstaan van rook Art. 2.126 lid 1 Een constructie-onderdeel heeft een rook-
Algemeen dichtheid van ten hoogste 10 m·'. volgens 

NEN 6066. Een vermindering is mogelijk 
volgens lid 4 en 5 indien de bijdrage tot 
brandvoortolantina voldoet aan klasse 1 of 2 
De volgens NEN 6075 bepaalde weerstand 

2.16 Beperking van verspreiding van rook Art. 2.137 tegen rookdoorgang van een rookcomparti-
ment naar een besloten ruimte is niet lager 
dan 30 minuten. 

Vluchten binnen een rookcompartiment 
De volgens NEN 6068 bepaalde WBDBO 

2.17 Art . 2.168, lid 1 tussen rookvrije vluchtroutes bedraagt ten 
en een subbrandcompartiment minste 30 minuten. 

2.18 Vluchtroutes n.v.t. 

2.19 lnrichting van rookvrije vluchtroutes n.v.t. 

2.20 Voorkoming en beperking van n.v.t. 
ongevallen 
bij brand 

2.21 Bestrijding van brand n.v.l. 

2.22 Grote brandcompartimenten n.v.t. 
2.23 Hoge en ondergrondse gebouwen n.v.t. 

2.3. Europese wetgeving 

Naast landelijke eisen warden er op europees niveau ook eisen gesteld aan bouwproducten. Vanaf 1 
maart 2003 is voor bouwproducten voor de gehele Europese Unie de Europese brandklassen 
ingevoerd. 

2.3.1. CE-markering 
De Europese brandklassen maken deel uit van de CE markering van een product. Zander een 
dergelijke markering mag een product niet verhandeld warden binnen Europa. De nieuwe Europese 
classificatie is vastgelegd in EN 12501 -1. Om tot deze classificatie te komen zijn een viertal 
brandtesten aangewezen: 

De kleine vlamtest (EN ISO 11925-2) : hiermee word! het begin van een brand gesimuleerd en 
word! bepaald of een product gemakkelijk en snel ontbrandt. Meestal is dit de eerst 
uitgevoerde test en de reactie is bepalend of verdere proeven warden uitgevoerd. 
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• De SBl-test (Single Burn Item test, EN 13823) : een test waar een compleet nieuw apparaat 
voor wordt gebruikt. Deze test bepaalt onder andere de hitteafgifte, de vlamuitbreiding, de 
afgifte van gevaarlijke stoffen en de rookontwikkeling . 
De "Calorische born" (EN ISO 1716): een toestel waarmee de totale calorische waarde wordt 
bepaald. Oat is de mogelijke maximale verbrandingswaarde van het product ofwel de bijdrage 
die een product aan een brand kan leveren. 
De onbrandbaarheidsproef (EN ISO 1182) : een bestaande proef die is aangepast op 
Europees niveau voor het vaststellen van de onbrandbaarheid van een product. 

De doel van de Europese brandklassen is dat in heel Europa dezelfde brandproeven en klasseringen 
toegepast worden. Hierdoor verdwijnt de verscheidenheid van verschillende klassen en testmethoden 
welke voorheen aanwezig waren in Europa. Dit maakt een objectief vergelijk mogelijk. leder land zal 
wel zelf in haar bouwvoorschriften de eisen blijven bepalen of te wel: welke Euroklasse moet waar 
worden gebruikt. 

Tabet 2.1: Europese brandclassificatie 

Bijdrage aan brand 

Euroklasse Brandproeven Room Corner Test Bijdrage Praktijk 

Klasse A1 EN IS01182; Niel brandbaar 
Geen enkele 

Niel brandbaar 
bijdrage 

EN ISO 1716; Calorische 
Geen vlamoverslag 

waarde 

Klasse A2 
EN ISO 1182 of EN ISO 1716 Nauwelijks 

plus bijdrage 
EN 13823, Figra < 120 W/s 

Geen vlamoverslag 
+ Thr < 7,5 MJ 

Klasse B 
EN 13823, Figra < 120 W/s Erg beperkte Heel moeilijk 

+Thr < 7,5 MJ bijdrage brandbaar 
EN ISO 11925-2 

Geen vlamoverslag 
(30 sec-Fs<150 mm-60 sec) 

Klasse C 
EN 13823, Figra< 250 W/s 

Grote bijdrage Brandbaar 
+ Thr < 15 MJ 

EN ISO 11925-2 Vlamoverslag 
(30 sec-Fs<150 mm-60 sec) 100 kW na 10 min. 

Klasse D EN 13823, Figra < 750 W/s Hoge bijdrage Goad brandbaar 
EN ISO 11925-2 Vlamoverslag 

(30 sec-Fs<150 mm-60 sec) 100 kW na 2 min. 

Klasse E 
EN ISO 11925-2 Vlamoverslag Zeer hoge 

Zeer brandbaar (15 sec-Fs<150 mm-20 sec) 100 kW tussen 0-2 min. biidraae 

Klasse F 
Niel getest, of voldoet niet aan 

Ongeclassificeerd Niel bepaald Uiterst brandbaar 
klasse E 

Rook- en druppelvorming 
Niet alleen de klassering A 1 tot en met F staat verplicht op het CE-merk van het product. Ook de 
klassering van het product voor rookontwikkeling en druppelvorming wordt op het label vernoemd. In 
Nederland en Belgie is de rookproductie al in de regelgeving opgenomen. In andere Europese 
lidstaten is dat nog niet overal het geval. Binnen Europa is de rookclassificatie dan ook nog facultatief. 
Ditzelfde geldt voor de vorming van brandende druppels. 

Rookproductie 
Voor de rookontwikkeling wordt onderscheid gemaakt tussen drie klassen: 
s1: Geringe rookproductie 
s2: Gemiddelde rookproductie 
s3: Grote rookproductie 

Brandende druppels I delen 
Brandende druppels en delen zijn een direct gevaar voor personen (bijvoorbeeld reddingswerkers) en 
voor het ontstaan van nieuwe brandhaarden op andere plaatsen. Ook hier word! onderscheid gemaakt 
tussen drie klassen: 
dO: Geen productie van brandende delen 
d1 : Delen branden korter dan 1 O seconden 
d2: Delen branden !anger dan 1 O seconden 

12 



Tabel 2.3: Europese classificatie brandreactie 

Branduitbreiding Rookintensiteit Brandende druppels/ delen 
A-B-C-D-E-F m2/sec2 s 1, s2, s3 d0-d1 -d2 
A1: I Vlamoverslag niet mogelijk Geen test nodig Geen test nodig 

A2: Vlamoverslag niet mogelijk 

s1 Geringe rookproductie dO Geen druppels 

B: Vlamoverslag niet mogelijk 

s2 Gemiddelde rookproductie d1 Druppels branden minder 

Dab 10 sec. 

C: Vlamoverslag na meer dan 

10 min. 

s3 Grote rookproductie d2 Druppels branden meer 

dan 1 O sec. 

D: Vlamoverslag tussen 

2-10 min. 

E: Vlamoverslag in minder 

dan 2 min. Niet getest of d2 

F: Niel getest Niet getest Niel getest 

Vlamoverslag Zichtbaarheid in rook Brandende druppels 
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3. Gedrag bij brand HeCoFlex-topvloer 

De HeCoFlex-topvloer word! altijd toegepast als afwerking op een onderliggende constructieve 
draagvloer en is in eerste instantie ontwikkeld op een flexibele constructieve draagvloer genaamd de 
Infra+ vloer. Om deze reden is het niet mogelijk om het gedrag van de HeCoFlex-topvloer bij brand, los 
te zien van de onderliggende draagvloer: in dit geval de Infra+ vloer. De twee bouwkundige elementen 
vormen tezamen de scheiding tussen twee vertrekken. 

3.1. Brandscenario's 

Bij een vloerconstructie zijn een tweetal brandscenario's mogelijk. Zo kan een brand ontstaan aan de 
onderzijde van de vloerconstructie. Met andere woorden de onderzijde van de constructieve 
draagvloer word! belast met een vuurlast. Daarnaast kan een brand ontstaan aan de bovenzijde van 
de vloer, waarbij de topvloer belast word! met een vuurlast. Zie figuur 3.1. 

1 Brand aan de onderzijde 
Bij een brand aan de onderzijde zal de 
constructieve draagvloer de eerste 
brandwerende scheiding vormen tussen de 
twee ruimten. In dit geval zal het de 
betonschil van de Infra+ vloer zijn welke als 
eerste blootgesteld word! aan de stijgende 
temperatuur. Dit vloertype is een reeds 
toegepaste constructieve draagvloer in de 
hedendaagse bouw. Een aantal 
toepassingsvoorbeelden hiervan zijn La 
Fenetre in Den Haag en De Rode Haan te 
Delft. Van dit vloertype zijn ook verschillende 
brandtesten uitgevoerd. Uit deze brandtest 
blijkt dat de weerstand tegen vlamdoorslag 
145 minuten bedraagt (TNO Bouw). 
Vlamdoorslag ten gevolge van een brandlast 

Figuur 3. 1: Verschillende brandscenario's 

aan de onderzijde voldoet dus aan de gestelde eisen in het Bouwbesluit. Hierbij dient vermeld te 
warden dat de brandtest niet is uitgevoerd met de HeCoFlex-topvloer, maar met een andere topvloer. 

2 Brand aan de bovenzijde 
Doorgaans word! een constructieve draagvloer alleen getest met een brandlast aan de onderzijde. Dit 
is ook begrijpelijk aangezien alle draagvloeren tot voor kort voornamelijk bestonden uit massief beton 
(al dan niet voorzien van kanalen). Zijn constructieve gedrag word! ontleent aan het gehele 
betonpakket inclusief wapening. Bij dergelijke draagvloeren is een test met een brandlast aan de 
bovenzijde niet relevant, omdat er een grate brandlast ontstaat aan de onderzijde van de draagvloer. 

Met de ontwikkeling van de Infra+ vloer is echter een nieuwe situatie ontstaan. Deze draagvloer 
ontleent zijn constructieve gedrag grotendeels aan de IPE-liggers welke zijn ingestort in een 
betonschil. lndien deze IPE-liggers bij een brand warden blootgesteld, dan zou hun sterkte gedurende 
brand afnemen. Dit kan tot gevolg hebben dat de Infra+ vloer bezwijkt. In dit geval is het dus wel van 
belang dat een brand aan de bovenzijde word! onderzocht. 

Bij een brand aan de bovenzijde word! de HeCoFlex-topvloer aan de bovenzijde blootgesteld aan een 
stijgende stralingstemperatuur en convectieve temperatuur. eerste scheiding tegen branddoorslag 
naar beneden in dit geval is de topplaat van de HeCoFlex-topvloer welke bestaat uit een 
gipsgebonden vezelplaat. Uit de productdocumentatie van de gipsgebonden vezelplaat blijkt dat deze 
valt in de bouwstofklasse A2 volgens DIN 4102-1. Hieronder vallen de niet brandbare stoffen. 
Verder valt de gipsgebonden vezelplaat in een vuurweerstandsklasse F30AB. Dit houdt in dat deze 
een minimale weerstand tegen branddoorslag biedt van 30 minuten. Hierbij dient te warden 
opgemerkt dat de weerstand tegen branddoorslag getest is in een brandoven waarbij de vuurlast 
(standaard brandkromme) onder de proefmonsters bevond. Er was dus een directe vuurbelasting op 
de gipsgebonden vezelplaat. In de situatie zoals deze hier word! beschreven is dit niet het geval. 
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Derhalve is het aannemelijk dat de weerstand tegen een branddoorslag ten gevolge van een brand 
aan de bovenzijde van de gipsgebonden vezelplaat hoger zal zijn dan 30 minuten. 

Conclusie 
Ondanks de hiervoor vermelde aannamen kan niet direct warden geconcludeerd dat de HeCoFlex
topvloer in combinatie met een Infra• vloer voldoet aan de gesteld eisen zoals deze staan vermeld in 
hoofdstuk 2. Zo is de Infra• vloer alleen praktisch getest met een andere topvloer dan de HeCoFlex
topvloer. Het is aannemelijk dat het gekozen type topvloer van invloed is op het gedrag bij brand van 
het gehele vloerssysteem. 
Verder is het mogelijk dat ten gevolge van de stijgende temperatuur in de holle ruimte, bepaalde 
productelementen van de HeCoFlex-topvloer tot zelfontbranding komen. Dit zou tot gevolg hebben dat 
een brand in de holle ruimte ontstaat met alle gevolgen van dien. 

3.2. Alternatief brandtesten 

Om voorgenoemde aspecten te onderzoeken en om te voldoen aan de CE markering, welk voor elk 
bouwproduct benodigd is, dienen brandtesten te warden uitgevoerd. Binnen de faciliteiten van de 
TU/e bestaan echter geen mogelijkheden om dergelijke brandproeven uit te voeren. Het uitbesteden 
van dergelijke proeven valt verder niet binnen het budget van de leerstoel Product Ontwikkeling 

Het bepalen in welke Europese brandklasse de HeCoFlex-topvloer valt door middel van brandtesten, 
behoort dus niet tot de mogelijkheid. Toch is het van belang om gefundeerde uitspraken te kunnen 
doen over het gedrag van de HeCoFlex-topvloer bij brand. Mel andere woorden, wat mag er verwacht 
warden van de HeCoFlex-topvloer bij het uitvoeren van de vereiste brandtesten. 

Een mogelijkheid om uitspraken te doen omtrent het gedrag bij brand van de HeCoFlex-topvloer is 
door gebruik te maken van computersimulaties. Een Computational Fluid Dynamics berekening (CFD
berekening) biedt een oplossing in situaties dat een handmatige berekening niet meer kan warden 
uitgevoerd of waar brandtesten te kostbaar zijn. Een computerberekening kan als gelijkwaardigheid 
warden gezien voor normen en regelgeving. Met behulp van dergelijke berekeningen kan met circa 
90% zekerheid uitspraken gedaan warden over de resultaten bij een gelijkwaardige brandtest. De 
1 0% onzekerheid zit in het feit dat hier gaat om een model waarbij wordt uitgegaan van specifieke 
omstandigheden welke in een praktijktest uiteraard nooit geheel overeenkomen. 

3.2.1. CFD-simulatie 
Om een simulatie uit te voeren is een extern bedrijf benaderd. Van Hooft Adviesburo B. V. te Rijkevoort 
heeft onderzoek verricht met CFO naar de brandontwikkeling en de invloed van de straling binnen een 
ruimte en de mogelijke convectie en geleiding naar de bouwkundige constructie. 

Met een CFD-simulatie kunnen de luchtstroming en de temperatuur op een willekeurige plaats in een 
gebouw zichtbaar warden gemaakt. Het model wordt daartoe rekentechnisch opgedeeld in duizenden 
rekencellen, waarbij voor elke eel het gedrag wordt bepaald op basis van behoud van massa, energie 
en impuls. Onderstaande uitgangspunten, simulatie resultaten en conclusie zijn afkomstig uit de 
rapportage van Van Hooft Adviesburo B.V. welke is bijgevoegd als bijlage 1. 

Uitgangspunten 
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Het brandoppervlak zijnde 25 m2 

met een brandvermogen van 950 
KW/m 2 (figuur 3.2); 

• De branduitbreiding snelheid is 1 
cm/s; 

~ =. 
• 
~ 
~ ro • Oi 

"' 1ii 
:!! 

Brandvet1oop 

10000 
Q'.)00 

9JCXJ 
7000 

~ 

~ 

<IJCD 
3)00 

2'.JOO 

1000 

0 

0 2'.JO 400 600 000 1000 

tim•(•) 

Figuur 3.2: Brandverloop (bron: Van Hooft rapportage zie bijlage) 



Simulatiemodel (figuur 3.3): 
- De afmeting brandruimte zijn (BxlxH) 1 Om x 1 Om x 3m; 
- De ruimte is voorzien van een beton plafond 70 mm dik; 
- De brandruimte is voorzien van een deuropening 2x2,1 men een raamopening 2 x 1, 1 m. 

Stalen balk Belon plafond 

Opening Brand 

Figuur 3.3.: lngevoerde CFO model 

Simulatie resultaten 
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Figuur 3.4.: Bovenaanzicht na 900 seconden 
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Het zwarte gedee/te heeft een temperatuur van 50,8 graden 
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Figuur 3.5. : Onderaanzicht na 900 seconden 
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Het zwarte gedeelte heeft een temperatuur van 331 graden 
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Conclusle 
Op basis van de berekeningen en de gestelde uitgangspunten kan worden geconcludeerd dat de 
temperatuur op de onderkant van het plafond maximaal 350"C heeft bereikt. Bij de bovenkant van het 
plafond blijft de temperatuur echter onder de 50"C. 

Uit een gesprek met dhr. L. van Hoof!, directeur Van Hoof! Adviesburo B.V., volgt dat volgens hem de 
HeCoFlex-topvloer in combinatie met de Infra• vloer, voldoet aan 60 minuten WBDBO. (zie ook bijlage 
2: besprekingsverslag) Hierbij word! wel opgemerkt dat er enige lekverliezen zijn met betrekking tot 
rook. De rookverliezen blijven onder 0,5% van het oppervlak welke rookdoorlatend mag zijn . 
Ondanks dat de HeCoFlex-topvloer in combinatie met de Infra• vloer in zijn huidige toestand een 
WBDBO behaalt van 60 minuten word! door dhr. L. van Hoof! aanbevolen om de vloertegel rondom te 
voorzien van een bij brand opschuimend band. Dit om de WBDBO te verhogen en de rookverliezen 
verder te beperken. 

Concluderend kan dhr. L. van Hoof! met 90% zekerheid zeggen dat de HeCoFlex-topvloer in 
combinatie met de Intra• vloer een WBDBO behaald van 60 minuten bij een brandproef. Dit kan 
verhoogd worden door toepassing van een bij brand opschuimend band rondom de vloertegel. 

3.2.2. Berekening Voltra 
De CFD-simulatie heeft opgeleverd dat nu bekend is dat de gehele vloerconstructie, dus de 
HeCoFlex-topvloer in combinatie met de Intra• vloer, voor 90% zekerheid 60 minuten weerstand biedt 
tegen branddoorslag en brandoverslag. Bij de CFD-simulatie is niet onderzocht welke temperatuur 
ontstaat in de holle ruimte van de Infra• vloer of wat de temperatuur van de stalen ligger wordt welke 
aanwezig is in de Intra• vloer. Dergelijke gegevens zijn voor de HeCoFlex-topvloer ook belangrijk 
omdat deze wordt blootgesteld aan de temperatuur in de holle ruimte en rust op de stalen liggers. Het 
is mogelijk dat de temperatuur in de stalen liggers dermate stijgt dat de oplegrubbers van de 
HeCoFlex-topvloer tot zelfontbranding komen. 

Met behulp van het computerprogramma Voltra versie 3.1 w wordt berekend wat de temperatuur aan 
de bovenzijde van de stalen ligger in de Intra• vloer op verschillende tijdstippen is, in verband met de 
eventuele zelfontbranding van het oplegrubber. Daarnaast word! onderzocht aan welke temperaturen 
het isolatiemateriaal aan de onderzijde van de vloertegel word! blootgesteld. 

Ultgangspunten 
Bij de berekening word! gebruik gemaakt van een vereenvoudigd model van de werkelijkheid. Het 
model bestaat uit een betonnen schil van 70 mm met daarin een tweetal IPE's 240. Op de IPE's ligt 
een oplegrubber met een dikte van 30,2 mm. Deze dikte komt niet overeen met de werkelijkheid, maar 
is gekozen zodat de onderzijde van de isolatie gelijk ligt met de onderzijde van de bovenflens van de 
IPE. Hierdoor word! de complexiteit van het model vereenvoudigd, zonder dat dit gevolgen heeft voor 
het doel van de simulatie (temperatuur bepalen van de onderzijde van het oplegrubber en het 
isolatiemateriaal gedurende een brandsimulatie). 

Verder is in het model gebruik gemaakt van een doorlopende gipsgebonden vezelplaat met een dikte 
van 28 mm, met aan de onderzijde isolatie materiaal met een dikte van 40 mm. In figuur 3.6 en 3.7 zijn 
de geometrische alsmede de fysische eigenschappen weergegeven in het vereenvoudigde model. 
Opgemerkt dient le worden dat de liggers van HeCoFlex-topvloer dus niet zijn gemodelleerd. Voor het 
beoogde doel van deze berekening zijn deze ook niet van belang. 
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gipsgebonden 
vezelplaat 

betonnen schil 
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Figuur 3.6.: Vereenvoudigd model met bijbehorende geometrische eigenschappen 

T amb<em;boven [K] 

A, £, p, C topplaal 

Tambieni;tussen [K] T amblent;tussen [K] 

T amb<em;onder [K] 

Figuur 3. 7.: Vereenvoudigd model met bijbehorende fysische eigenschappen 

Tabel 3.1: Input gegevens berekening Vo/Ira 

" E p c 9 h q 
[W/mK] [-] [kg/m3] [J/kgK] ["CJ [W/m2K] [W/m2] 

Gipsgebonden 0,44 0,94 1500 1000 
vezelplaat 
Minerals wol 0,03 0,90 80 840 
Rubber 0,126 0,90 860 1470 
Staal 52,0 0,90 7800 530 
Bet on 2,0 0,88 2400 840 

T ambieni·onder st.br.kr. < 37 3 

T amblem;tussen 

T ambient ·ooven 20,0 10 

1. bepaald met behulp van thermografische foto's en oppervlakte temperatuursensoren 
[deelrappor1age "Proefafgifte vermogen HeCoFlex-topvloer'J 

2. st. br. kr. = standaard brandkromme (zie paragraaf 2. 1) 
3. aanname warmteovergangscoefficient: de NEN 6071: brandwerendheid, beton schrijft een a oonvoat• = 25 Wl m2K voor. Bij 

de totale warmteovergangscoefficient dient ook a srraHng mee le warden genomen. Bij deze berekening is een aanname 
gedaan van a51,ai;ng = 12 Wl m'K. 
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Berekeningsresultaten 
Met de hiervoor vermelde uitgangspunten is voor verschillende tijdstippen de temperatuur in de 
gehele constructie berekend. In onderstaande figuren is een overzicht gegeven van een aantal 
grafische uitvoeren van de berekeningen. 

tiid: 00:05:00 tiid: 00:15:00 
4QO 

4'50 

420 

350 

310 

280 

tiid: 00:30:00 tiid: 00:45:00 24'5 

210 

tiid: 01:00:00 tiid: 01:30:00 

Uit de CFD-simulatie volgt dat de oppervlaktetemperatuur van de bovenzijde van de betonnen schil na 
15 minuten een temperatuur bereikt van 50,8 "C. Uit de grafische weergave van de berekening in 
figuur 3.8. blijkt dat deze maar een oppervlakte temperatuur bereikt van 38"C. Alleen ter plaatse van 
de stalen Jigger stijgt de temperatuur richting de 48 "C. 

i 
Figuur 3.8.: Grafische weergave temperatuurverdeling na 15 min. 

t.g. v. brandlast onderzijde betonnen schil 

0000:00:1~:00 

rc1 

De temperatuur van 50,8 "C welke voortvloeit uit de CFD-simulatie, word! niet bereikt. Oil is te 
verklaren door het feit dat een aanname is gedaan wat betreft de warmteovergangscoefficient. Deze 
aanname komt niet overeen met de uitgangspunten welke aan de basis liggen van de CFD-simulatie. 
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3.2.3. lnvloed warmteovergangscoefficient op simulatie 
Bij de berekening in Voltra is een aanname gedaan wat betreft de warmteovergangscoefficient aan de 
onderzijde van de betonnen schil van de Infra• vloer. De overgangsweerstand is in een praktijk situatie 
echter afhankelijk van de delta T tussen standaardbrandkromme en de temperatuur van het beton, zie 
schematische weergave 3.9. 

i 
g 
.... 
"' "' ~ 
Q) 
a. 
E 
Q) .... 

Tijd [min .] -+ 

Figuur 3.9.: Schematische weergave afhankelijkheid 
overgangsweerstand van delta T 

be/on 

Uit figuur 3.9. blijkt dat de warmteovergangscoefficient in de tijd afhankelijk is van de aanwezige 
temperatuur. In onderstaande figuur 3.10. is 0101aa1 (straling + convectie) uitgezet tegen de Li T. Uit deze 
grafiek blijkt duidelijk dat niet gesproken kan worden over een constante overgangsweerstand. 
Deze bevinding kan een verklaring bieden voor het feit dat de oppervlaktetemperatuur van de 
bovenzijde van de betonnen schil voortvloeiend uit de Voltra berekening lager ligt dan bij de CFD
simulatie. Bij de Voltra berekening is uitgegaan van een constante warmteovergangscoefficient terwijl 
deze in werkelijkheid varieert (zie figuur 3.10). Bij de CFD-simulatie word! een dergelijke benadering 
wel gehanteerd. Hierbij stijgt de warmteovergangscoefficient gedurende de simulatie. Een hogere 
warmteovergangscoefficient heeft tot gevolg dat meer vermogen in de constructie komt, met als 
gevolg een stijgende constructietemperatuur. De stijging van de constructietemperatuur in de tijd 
gezien, wordt versneld doordat de ruimtetemperatuur ook stijgt naarmate gesimuleerd wordt (zie curve 
standaard brandkromme paragraaf 2.1.) Dus naarmate lengte van de simulatie stijgt komt steeds meer 
vermogen (stijgende temperatuur en stijgende warmteovergangscoefficient) de constructie in. 
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Figuur 3. 10.: Overgangsweerstand t.o. v. stijgende temperatuur 
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3.2.4. Conclusie 
Uit de CFD-simulatie kan door Van Hoof! Adviesburo b.v. met 90% zekerheid geconcludeerd worden 
dat de HeCoFlex-topvloer een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van 60 minuten 
behaald bij een brandies!. Daarbij word! vermeld dat de rookverliezen blijven ender 0,5% van het 
oppervlak welke rookdoorlatend mag zijn. Om de eigenschappen van de HeCoFlex-topvloer met 
betrekking tot brand te verhogen, word! geadviseerd een bij brand opschuimend rubber rondom de 
vloertegel aan te brengen. 

Daarnaast is getracht om met behulp van het computerprogramma Voltra een brandsimulatie uit te 
voeren om uitspraken te kunnen doen wat betreft de optredende temperaturen in de HeCoFlex
topvloer bij een brand in relatie tot de toegepaste materialen. Bij de simulatie kwam echter naar voren 
dat de berekende temperaturen met Voltra niet overeen kwamen met de CFD-simulatie . De oorzaak 
hiervan is dat de warmteovergangscoefficient afhankelijk is de delta T tussen de standaardbrand
kromme (ruimtetemperatuur) en de temperatuur van het beton. 
Met de resultaten van de Voltra berekening is bij benadering een brandsimulatie uitgevoerd. De 
resultaten zijn echter niet betrouwbaar genoeg om gefundeerde uitspraken te kunnen doen omtrent 
een materiaalkeuze, waarbij bij de keuze gelet wordt op de optredende temperatuur bij een brand in 
verband met de zelfontbranding van het materiaal. 

3.3. Materiaalkeuze HeCoFlex-topvloer in relatie tot brand 

De keuze van de materialen van de onderdelen van de HeCoFlex-topvloer zijn in eerste instantie 
gebaseerd op de specifieke bouwfysische en constructieve eigenschappen. Daarbij is het gedrag van 
de materialen bij brand niet nauwkeurig onderzocht. 

De simulaties welke tot nu toe zijn uitgevoerd (CFO en Voltra berekening) bieden geen uitsluitsel met 
betrekking tot de in de constructie optredende temperaturen bij brand. Om toch enige uitspraken 
mogelijk te maken wordt gekeken naar een door TNO Bouw uitgevoerde brandtest met een Intra• 
vloer (TNO Bouw)) 
Allereerst dient vermeld te worden dat deze test is uitgevoerd met een andere topvloer dan de 
HeCoFlex-topvloer, namelijk cementgebonden spaanplaten welke zijn opgelegd op omega profielen. 
Bij de beschouwing van de resultaten van de brandtest en bij het maken van keuzes op grond van de 
brandtest, wordt ervan uitgegaan dat de resultaten met toepassing van een HeCoFlex-topvloer gelijk 
zijn aan de resultaten van de toegepaste topvloer. Met andere woorden als uitgangspunt wordt 
aangenomen dat het wijzigen van de toegepaste topvloer in een HeCoFlex-topvloer geen invloed 
heeft op de brandtest resultaten. 

3.3.1. Oplegrubber 
Het oplegrubber wordt bij de HeCoFlex-topvloer toegepast 
onder de watervoerende constructieve ligger en zal bij de 
Intra• vloer op de IPE-ligger komen te liggen. Ten gevolge 
van een brand last aan de onderzijde van de draagvloer zal 
de temperatuur van de IPE-ligger stijgen. Met behulp van 
de brandtestresultaten kan de temperatuur aan de 
bovenzijde van IPE-ligger bepaald worden . Figuur 3.11 
laat de locatie zien waar het thermokoppel bevestigd op de 
IPE-ligger gedurende de test. 

locatie thermokoppel 

Figuur 3. 11.: Locatie thermokoppel op /PE-Jigger 

Figuur 3.12 laat het temperatuurverloop zien aan de onderzijde van de bovenflens van de IPE-ligger. 
Aangenomen word! dat de temperatuur aan de bovenzijde gelijk is. Dit is een veilige aanname omdat 
ten gevolge van de warmteweerstand van het staal de temperatuur aan de bovenzijde lager zal zijn. 
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Figuur 3.12.: Temperatuurverloop onderzijde bovenf/ens /PE-Jigger 

Uit figuur 3.12 blijkt dat de temperatuur aan de onderzijde van de bovenflens van de IPE-ligger na 60 
minuten zich tussen de 105°C en 130°C bevindt. Na 80 minuten is er een temperatuur bereikt welke 
afhankelijk van de positie van het thermokoppel ligt tussen de 155 °C en 200 °C. Na 90 minuten 
varieert de temperatuur van 185 °C tot 230 °C. 

Het toegepaste rubber in de HeCoFlex-topvloer is het Reciflex CS®, een zogenaamd polyurethaan 
gebonden granulaatrubber. De zelfontbrandingstemperatuur van het rubber is niet exact vastgesteld . 
De leverancier heeft wel een test uitgevoerd waaruit blijkt dat het rubber bij een temperatuur van circa 
206 graden begin! te branden. Hierbij word! wel opgemerkt dat het in deze test gebruikte 
thermokoppel was geijkt tot 200 graden. 

Uit de door TNO Bouw uitgevoerde brandtest en uit de correspondentie met de leverancier van het 
rubber, kan geconcludeerd worden dat bij een brandtest met een Infra• vloer met daarop de 
HeCoFlex-topvloer het toegepaste rubber tot 80 minuten na start van de test niet tot zelfontbranding 
komt. 
Gezien de grote spreiding in de resultaten van de verschillende thermokoppels kan niet met zekerheid 
geconcludeerd worden dat het rubber tot 90 minuten ook niet tot zelfontbranding komt. Echter gezien 
de locatie van het rubber zal een zelfontbranding voor het verstrijken van 90 minuten niet direct tot 
gevolg hebben dat een branddoorslag plaats vindt alvorens er 90 minuten verstreken zijn. Boven het 
rubber bevindt zich ook nog de gipsgebonden vezelplaat welke een weerstand biedt van 30 minuten 
tegen branddoorslag. 

Met enige zekerheid kan gesteld worden dat de toepassing van het Reciflex CS® rubber in de 
HeCoFlex-topvloer pas na 80 minuten tot zelfontbranding komt bij toepassing op een Infra• vloer. 
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3.3.2. lsolatie onder gipsgebonden vezelplaat 
Het isolatiemateriaal wat wordt bevestigd aan de 
onderzijde van de gipsgebonden vezelplaat zal worden 
blootgesteld aan de stijgende luchttemperatuur in de holle 
ruimte (plenum) van de Infra+ vloer. Ten gevolge van een 
brandlast aan de onderzijde van de draagvloer zal de 

• locatie thermokoppel 

temperatuur van de betonnen schil stijgen, welke 
vervolgens de temperatuur in de holle ruimte zal doen 
stijgen. 

Figuur 3. 13.: Locatie thermokoppel in plenum 

Met behulp van de brandtestresultaten kan de luchttemperatuur bepaald worden. Figuur 3.13 laat de 
locatie zien waar het thermokoppel zich bevindt gedurende test. Er is op meerdere locaties gemeten, 
welke in figuur 3.14 zijn weergegeven. 
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Figuur 3.14.: Temperatuurverloop plenum Infra• vloer 

Bij de ontwikkeling van de HeCoFlex-topvloer zijn tot op heden nog geen uitspraken gedaan omtrent 
het type isolatiemateriaal aan de onderzijde van de gipsgebonden vezelplaat. De reden hiervoor is dat 
werd verwacht dat in de holle ruimte dermate hoge temperaturen bereikt zouden worden, waardoor 
specifieke eigenschappen met betrekking tot de zelfontbrandingstemperatuur van het isolatiemateriaal 
gesteld zouden moeten worden . 

Uit figuur 3.14. blijkt dat na 90 minuten een temperatuur bereikt word tussen 225 "C en 300 "C. Na 2 
uur worden er luchttemperaturen gemeten tussen 315"C en 390"C. Na een tijdsperiode van 2 uur 
wordt een luchttemperatuur bereikt van 400"C (afhankelijk van de locatie van het thermokoppel). 

Aan de hand van de luchttemperatuurontwikkeling in de holle ruimte kan een keuze gemaakt worden 
welk type isolatiemateriaal toe te passen aan de onderzijde van de gipsgebonden vloertegel. Hierbij 
wordt gekeken naar veel voorkomende isolatiematerialen. 
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• Cellulose isolatiematerialen 
Toepassing van cellulose materialen is niet mogelijk, gezien de lage zelfontbrandings
temperatuur van 200 "C. Deze zou na iets meer dan een uur tot zelfontbranding komen, wat tot 
gevolg zou hebben dat een branddoorslag door de gipsgebonden vezelplaat ook na circa 30 
minuten zou plaats vinden. Met tot gevolg dat een weerstand tegen branddoorslag (WBD) van 
het gehele vloerpakket (Infra+ vloer en HeCoFlex-topvloer) van net 90 minuten behaald kan 
worden. Deze WBD is nogal twijfelachtig gezien de vele onzekerheden (van invloed zijn : 
meetlocatie thermokoppel, zelfontbranding isolatiemateriaal) . 

• Geexpandeerd Polystyreen (EPS), brandvertragend gemodificeerd 
Het materiaal geexpandeerd polystyreen heeft een zelfontbrandingstemperatuur van 420"C. 
Hierdoor zal pas na meer dan 2 uur zelfontbranding plaats vinden, ten gevolge van de 



aanwezige luchttempera-tuur in de holle ruimte. Het EPS-isolatiemateriaal zal dus tot 2 uur na 
het ontstaan van de brand geen bijdrage leveren aan de branddoorslag . 
Een aandachtspunt bij polystyreen is het vlampunt van het materiaal. Dit is de laagste 
temperatuur waarbij zich zoveel damp ontwikkelt, dat deze met de erboven aanwezige lucht een 
ontvlambaar mengsel vormt. Bij geexpandeerd polystyreen vindt dit plaatst bij een temperatuur 
circa 300 "C. Deze temperatuur word! na circa 100 minuten bereikt. Ondanks dat dit geen 
invloed heeft op de vereiste WBD van 90 minuten heeft, is dit toch een aandachtspunt. 
Verder heeft geexpandeerd polystyreen een smeltpunt van 240 "C. Dit heeft tot gevolg dat zich 
na circa 75 minuten druppelvorming zal plaatsvinden. Hierdoor vallen hete druppels gesmolten 
polystyreen op de betonnen schil. Dit heeft geen gevolgen voor de WBD maar stelt wel eisen 
aan de toegepaste materialen in de holle ruimte (leidingen en dergelijke) . 

• Minerale wo/ 
Bij minerale wol is sprake van een zelfontbrandingstemperatuur van circa 11 OO"C. Deze ligt 
aanzienlijk hoger dan voorgenoemde isolatiematerialen. Bij de brandies! word! deze 
temperatuur niet bereikt. Verder heeft minerale wot geen smeltpunt, met als gevolg dat 
druppelvorming niet plaats vindt bij dit materiaal. 

• Overig 
Naas! voorgenoemde isolatiematerialen zijn nog meerdere isolatiemateriaalsoorten beschik
baar (denk hierbij aan PIR, cellulaire glasisolatie etc.). Deze zijn in deze beschouwing niet 
meegenomen vanwege de hoge kosten of de specifieke eigenschappen waardoor deze zich niet 
lenen voor de besproken toepassing. 

Conclusie 
Van de onderzochte toepasbare isolatiematerialen lenen zich zowel minerale wol als isolatie uit EPS, 
brandvertragend gemodificeerd, zich voor toepassing onder voorgenoemde omstandigheden. Een 
bijkomend voordeel van de minerale wol zijn de akoestische eigenschappen. Het is namelijk denkbaar 
dat ten gevolge van het belopen van de topvloer, geluidsgolven ontstaan in de holle ruimte. De 
minerale wol absorbeert een bepaald deel van het aanwezige spectrum in de geluidsgolven. Dit heeft 
volgens een intern rapport met betrekking tot de Infra+ een positief effect op de nagalmtijd . 
Wat verder een aandachtspunt is bij de keuze van het type isolatiemateriaal, zijn de kosten die eraan 
verbonden zijn. Het EPS isolatiemateriaal is goedkoper dan de minerale wol (minerale wol : € 
1,23/vloertegel ten opzichte van EPS: € 0,70/vloertegel) 
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4. Conclusie 

Uit de verschillende simulaties volgt dat de HeCoFlex-topvloer in combinatie met een Infra• vloer een 
WBDBO behaald van 60 minuten. Deze kan verhoogd worden door de vloertegel rondom te voorzien 
van een bij brand opschuimend band. Hiermee word! verder bewerkstelligd dat de rookverliezen 
beperkt blijven . 
Kortom kan geconcludeerd worden dat de HeCoFlex-topvloer bij het uitvoeren van een brandtest zal 
voldoen aan de gestelde eisen. Met dien verstande dat de vloertegel rondom word! voorzien van een 
bij brand opschuimend band. 

Verder blijkt .uit de beschouwing van de brandtestresultaten van de Infra• vloer dat toegepaste 
oplegrubber (Reciflex CS®) pas na 80 minuten tot zelfontbranding komt. De daarboven gelegen 
gipsgebonden vezelplaat zorgt ervoor dat loch een weerstand tegen branddoorslag (WBD) behaald 
word! van 90 minuten, aangezien deze platen een WBD bezitten van 30 minuten. 
De keuze van het soort isolatie aan de onderzijde van de vloertegel is gebaseerd op de optredende 
temperatuur in de holle ruimte bij een brand aan de onderzijde. Er is voor het isolatiemateriaal aan de 
onderzijde van de vloertegel gekozen voor isolatie uit EPS, brandvertragend gemodificeerd. De 
zelfontbranding van dit type isolatiemateriaal ligt op 400"C. Deze temperatuur wordt pas na circa 2 uur 
bereikt in de holle ruimte. Een aandachtspunt is dat bij eventuele brand zwarte rook vrijkomt, welke 
niet schadelijk is maar zorgt voor verminderend zicht. Let wel: het vrijkomen van de rook gebeurd 
alleen bij ontbranding, wat plaats vindt na 2 uur na het ontstaan van de brand. Minerale wot is ook 
geschikt voor deze toepassing, echter zijn de kosten aanzienlijk hoger. 
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1.0 INLEIDING 

Van Hoeft Adviesburo B.V. te Rijkevoort heeft onderzoek verricht met Computational Fluid Dynamics 
(CFD) naar de brandontwikkeling en de invloed van de straling binnen een ruimte en de mogelijke 
convectie en geleiding naar de bouwkundige constructie. 

lndien niet geheel kan worden voldaan aan het gestelde in dit rapport, dient te worden nagegaan in 
hoeverre dat consequenties kan hebben. De aspecten waarnaar in dit rapport geen onderzoek is 
verricht, c.q. waarover geen uitsluitsel word! gegeven, dienen tenminste te voldoen aan de vigerende 
regelgeving en eventueel overige eisen van de overheid . 

2.0 PROJECTGEGEVENS 

• De afmetingen brandruimte zijn (BxlxH) 1 Om x 1 Om * 3 m; 

• De ruimte is voorzien van een beton plafond 70mm dik; 

• De brandruimte is voorzien van een deuropening 2 x 2, 1 m en een raamopening 2 x 1, 1 m; 

3.0 ONDERZOEK 

Door de toenemende bouwkundige mogelijkheden ontstaan veelal ook complexere gebouwen. 
Belangrijk is om op voorhand ender andere bekend te zijn met he! te verwachten binnenklimaat van 
het gebouw met betrekking tot de mogelijkheden en beperkingen van een ontwerp. 

Met behulp van een computersimulatieberekening op basis van Computational Fluid Dynamics (CFD) 
kan de specifieke situatie (geometrie, installaties, interne en externe invloeden) in een 
gedimensioneerd model worden opgenomen. Met de berekening kunnen vervolgens de luchtstroming 
en de temperatuur op een willekeurige plaats in het gebouw zichtbaar worden gemaakt. Het model 
word! daartoe rekentechnisch opgedeeld in duizenden rekencellen, waarbij voor elke eel he! gedrag 
word! bepaald op basis van behoud van massa, energie en impuls. Er word! rekening gehouden met 
de best toepasbare en bewezen submodellen voor bijvoorbeeld turbulentie, warmteoverdracht en 
diffusie. Vervolgens word! met de continurteit, tussen de verschillende rekencellen, het gehele systeem 
stapsgewijs gecorrigeerd. 

Een CFD-berekening biedt een oplossing in de situaties dat een handmatige berekening niet meer kan 
worden uitgevoerd. Een computerberekening kan als gelijkwaardigheid warden gezien voor normen en 
regelgeving. Tevens kunnen afwijkingen van de regelgeving en dergelijke worden onderzocht, of word! 
beter inzicht verkregen, ook als er geen regelgeving voorhanden is. 

Door middel van een simulatieberekening word! onderzoek verricht naar het brandverloop en de 
resulterende stralingsintensiteit uit de brandruimte door de passage. 

Voor het CFD-rekenmodel is uitgegaan van de volgende uitgangspunten: 

• He! brandoppervlak zijnde 25m2 met een brandvermogen van 950 KW/m2(zie figuur 1 ); 
• De branduitbreiding snelheid is 1 cm/s; 
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Grafiek 1: brandverloop 
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4.0 BRANDSCENARIO EN RESULTATEN 

In de bijlage zijn de resultaten van de berekeningen grafisch zichtbaar gemaakt. De straling is 
weergegeven in de eenheid KW/m 2 • Bij het lezen van de resultaten dient, per figuur, rekening te 
warden gehouden met afwijkende schaalverdelingen. 

Fiquur 1 
Geeft het totale overzicht van het simulatiemodel weer. 

Fiquur 2 
na 900 sec, het zwarte gedeelte heeft een temperatuur van 50,8 graden 

Fiquur 3 
onderaanzicht na 202 sec, de zwarte rand is de grens van 200 graden 

Figuur 4 
onderaanzicht na 602 sec, de zwarte rand is de grens van 200 graden 

Fiquur 5 
onderaanzicht na 900 sec, het zwarte gedeelte heeft een temperatuur van 331 graden 

5.0 CONCLUSIE 

Op basis van de berekeningen en de gestelde uitgangspunten kan warden geconcludeerd dat de 
temperatuur op de onderkant van het plafond maximaal 350 "C heeft bereikt. De bovenkant van het 
plafond blijft de temperatuur echter ender de 50"C. 

• Bijlage(n): 
• Bijlage I, "Computersimulatie brandruimte", nummer 5838/cfd02.a 

Rijkevoort, 07 januari 2008 

Van Hoeft Adviesburo B.V. 
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figuur 1 ingevoerde CFO model 
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GRAFISCHE WEERGAl/E CFO 
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figuur 2 bovenaanzicht na 900 sec, het zwarte gedeelte heeft een temperatuur van 50,8 graden 
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figuur 3 onderaanzicht na 202 sec, de zwarte rand is de grens van 200 graden 
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figuur 4 onderaanzicht na 602 sec, de zwarte rand is de grens van 200 graden 
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figuur 5 onderaanzicht na 900 sec, het zwarte gedeelte heeft een temperatuur van 331 graden 
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Bijlage II. 

Besprekingsverslag resultaten brandsimulatie, vrijdag 28 december 2008 



Besprekingsverslag 

Datum 
Loeatie 
Aanwezigen 

Onderwerp 

lnleidlng 

: vrijdag 28 deeember 2008 
: Kantoor Van Hoof! Adviesburo B.V. te Rijkevoort 
: dhr. L. van Hoof! 
: dhr. L. van Haren 

: Bespreking resultaten simulatie HeCoFlex-topvloer 

Een korte beantwoording op de vragen welke per email zijn gestuurd (d.d 21 dee. 2007) naar dhr. Van 
Hooft zou op deze datum (vrijdag 28 dee. 2007) gereed zijn. Dit was wegens omstandigheden eehter 
niet het geval. Tijdens de bespreking zijn de vragen derhalve mondeling doorgenomen, toegelieht en 
beantwoord. Hiervan is door dhr. Van Haren een korte samenvatting gemaakt van deze bespreking I 
beantwoording, zodat dhr. Van Hoof! een korte rapportage zal opstellen welke uiterlijk 3 januari 2008 
gereed is. Deze datum is een uiterste deadline gezien de verwerking van de bevindingen in de 
uitrapportage van dhr. Van Haren. 

Beantwoording I toelichting vragen door dhr. Van Hooft 

Hieronder een summiere beantwoording I toeliehting zoals deze is gegeven door dhr. Van Hooft. Een 
en ander dient als uitgangspunt voor de korte rapportage (zoals eerder is afgesproken) welke word! 
opgesteld door Van Hoof!. 

o Wat zijn de voor- en nadelen van een dergelijke CFO simulatie? Een korte uitleg omtrent een CFO 
simulatie zodat ik dit aan een leek kan toelichten. 
--> Voordelen: Er kan met 90% zekerheid uitsluitsel gegeven warden omtrent een speeifiek 

vraagstuk zonder al te hoge kosten te maken door bijvoorbeeld gebruik te moeten maken van 
brandovens en dergelijke testen. 
Nadelen: De nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de simulatie (de output) is afhankelijk 
van degene die de simulatie uitvoert. M.a.w. een hoge mate van deskundigheid en kennis van 
de uitvoerende persoon is vereist voor een juiste input en beoordeling van de output. 
Een CFO simulatie is gebaseerd op de wet van behoud van massa, energie en impuls. Bij een 
simulatie word! het model opgedeeld in rekeneellen. 

o Wat waren de uitgangspunten bij de simulatie? Waarbij ik doe/ op de input (randvoorwaarden) van 
de simulatie alsmede welke normen ten grondslag liggen bij de simulatie. Uiteraard is het voor mij 
bijvoorbeeld een inputfile van de simulatie niet van belang. 
--> De input van de simulatie is de standaard brandkromme. 

Ohr . Van Hoof! zal nog nakijken welke (NEN)-normen er verder ten grondslag liggen. 

o Voldoet de HeCoF!ex-topvloer in zijn huidige toestand aan de in de wetgeving gestelde eisen? 
--> De HeCoFlex-topvloer voldoet in zijn huidige toestand aan 60 min. WBDBO. Hierbij moet wel 

warden opgemerkt dat er enige lekverliezen zijn met betrekking tot rook. De rookverliezen 
blijven onder de 0,5% van het oppervlak welke rookdoorlatend mag zijn. 
In de rapportage aangeven aan welke eis is getoetst -> welke norm dan wel bouwbesluit
artikel. 

o Wat zijn de aanbevelingen gezien de uitkomst van de simulatie? (is het bijvoorbeeld nodig om een 
bij brand opschuimend band toe te voegen om rookproblemen of branddoorslag te voorkomen). 
En welke normen liggen hieraan ten grondslag. 
__. Ondanks dat de HeCoFlex-topvloer een WBDBO behaalt van 60 minuten word! door dhr. Van 

Hoof! aanbevolen om de vloertegel random te voorzien van een bij brand opsehuimend band. 
Dit om de WBDBO verhogen en de rookverliezen verder te beperken. 



o Kunnen naar aanleiding van deze simulatie uitspraken gedaan worden met betrekking tot het 
verwachte gedrag bij een eventuete brandproef in de praktijk? Met andere woorden wat mag 
verwacht worden van de HeCoF/ex-topvloer (inclusief aanbevolen aanpassingen) bij een echte 
brandtest? 
___. Met 90% zekerheid word! door dhr. Van Hoof! gezegd dat de HeCoFlex-topvloer een WBDBO 

behaald van 60 minuten bij een brandproef. Dit kan verhoogd warden door toepassing van 
een bij brand opschuimend band. 

o Verder nog een Jaatste vraag. Tijdens ons eerste kennismaking gesprek gaf u te kennen dat het 
mogelijk noodzakelijk was om voorzieningen te treffen of een specifieke isolatie te kiezen aan de 
onderzijde van de vloertegel van de HeCoFlex-topv/oer. Dit in verband met de temperatuur welke 
ontstaat in de ho/le ruimte van de Infra+ v/oer, wat zou kunnen leiden tot zelfontbranding van het 
isolatiemateriaal. Mijn vraag is moet het isolatiemateriaal aan de onderzijde van de v/oertegel of 
eventueel andere productonderdelen nog voldoen aan specifieke eisen met betrekking tot 
zelfontbranding. 
___. De keuze van het type isolatiemateriaal aan de onderzijde van de vloertegel is voornamelijk 

afhankelijk van de temperatuur welke ontstaat in de holle ruimte. Deze is zichtbaar in de 
simulatie en zal in de rapportage warden toegelicht, zodat dhr. Van Haren hierover uitspraken 
kan doen. 
Ohr. Van Hoof! geeft echter nu al aan dat toepassing van cellulose isolatiematerialen niet 
toegepast moeten warden gezien de lage ontbrandingstemperatuur van circa 200°C. 

Opmerklngen dhr. Van Haren 

o Tijdens het gesprek is verwarring ontstaan ten aanzien van de modellering van de HeCoFlex
topvloer. Als ik onderstaande figuur bekijk dan lijkt het mij dat de Infra+ vloer is gemodelleerd, om 
zo de temperatuur in de holle ruimte te bepalen aan de hand van de simulatie . De HeCoFlex
topvloer is niet aanwezig in de simulatie. 
Mijn vraag is dan ook op welke wijze dan uitspraken gedaan kunnen warden ten aanzien van de 
WBDBO eis van de HeCoFlex-topvloer? 

mOkaYltw • .0.7 - M81 12 2006 

o Een korte toelichting in de rapportage van bovenstaand model is wenselijk om het een en ander 
duidelijk te maken. Wat is nu eigenlijk gemodelleerd door Van Hoof! (wat is zichtbaar) . 

o Aan welke eisen dient de HeCoFlex-topvloer wettelijk te voldoen met betrekking tot brand? Is dit 
alleen de WBDBO eis (rekening houdend met het feit dat de HeCoFlex-topvloer een afwerkvloer is 
op een constructieve draagvloer welke bestaat uit een betonschil van 70 mm met daarin een 
tweetal stalen liggers (Infra+ vloer))? En kan m.b.v. de simulatie uitspraken gedaan warden t.a.v. 
deze eisen. 

o Verder is de structuur welke is toegepast in de rapportage "Garageboxen De Zilvermijn" (doc.nr. 
5847/ond.01 A) duidelijk en helder. Zoals dhr. Van Hoof! te kennen gal wil hij deze ook toepassen 
bij de korte rapportage van de HeCoFlex-topvloer. Hieraan toegevoegd de uitgangspunten I eisen 
(zoals hiervoor reeds vermeld), de conclusie van de simulatie en de aanbevelingen. 


