
Bij het ontwerpen van een gebouw

wordt rekening gehouden met de

brandwerendheid van scheidingscon-

structies. Of een scheidingsconstructie

wel of niet brandwerend dient te zijn en

de daarbij behorende aantal minuten

Weerstand tegen Branddoorslag en

brandoverslag (WBDBO) worden bepaald.

Dit gebeurt aan de hand van brandcom-

partimentering en sub- brandcomparti-

mentering met een respectievelijke

oppervlakte van 1000 en 500 vierkante

meter. Een oppervlakte van 1000 vierkan-

te meter is erg groot. Stel voor dat er in

een dergelijk compartiment brand uit-

breekt, dan dienen de personen die zich

daar bevinden, te kunnen vluchten. Het

gezegde ‘waar rook is, is vuur’ geldt in

deze ook. In het kader van dit verhaal

geldt andersom echter net zo: ‘waar vuur

is, is rook’. Indien er rook aanwezig is in

een ruimte met een oppervlakte van 1000

vierkante meter, kan dit het zicht van de

personen ten nadele beïnvloeden. Anders

gezegd: men kan niet meer zien waar

men naar toe moet vluchten.

Scheidingsconstruc
testen tegen r

materialen schuimen op bij een bepaal-

de warmte, het duurt even voordat deze

daadwerkelijk zijn opgeschuimd. Daar-

om wordt er in deze norm rekening

gehouden met een hoeveelheid rook die

toch door de constructie heen mag

komen. Deze waarde wordt uitgedrukt in

het criterium Sa en Sm. Hierbij kan wor-

den opgemerkt dat indien men voldoet

aan het criterium Sm men tevens voldoet

aan het criterium Sa.

Medio 2011 definitief

Zowel bij brand- als bij rookwerendheid

dient men niet alleen rekening te hou-

den met bijvoorbeeld brand- of rookwe-

rende beglazing inclusief constructie,

maar ook met andere componenten. De

volgende onderwerpen worden in deze

norm benoemd:

• deur- en luikconstructies,

• ventilatiesystemen,

• rook- en warmteafvoersystemen,

• rookgasafvoersystemen,

• ventilatieroosters en overdrukvoorzie-

ningen,

• doorvoeringen en kieren,

• rookdichte wanden en vloeren,

• andere bouwdelen.

De verwachting is dat herziene NEN

6075 medio 2011 definitief zal worden.

Waarschijnlijk zal voor deuren (eventu-

eel inclusief glas) medio 2012 het duale

stelsel opgeheven worden, waardoor het

verplicht is deurconstructies daadwerke-

lijk te testen op de weerstand tegen rook-

doorgang. Beglazing in ramenconstruc-

ties toegepast in rookscheidingen zullen

dan nog wel op basis van vlamdichtheid

(E) beoordeeld mogen worden. <

Peter van Dijk,
Kenniscentrum Glas

Binnenkort verschijnt de nieuwe norm NEN 6075: bepaling van de weerstand

tegen rookdoorgang tussen ruimten. Het doel van deze rookwerende norm is

om het veilig vluchten tijdens een brand in een gebouw te kunnen garanderen. 

Rookontwikkeling beperken

NEN 6075 is bedoeld om rookontwikke-

ling in de ‘vluchtruimten’ te beperken,

waardoor het veilig vluchten tijdens een

brand mogelijk gemaakt is. De norm

maakt daarom deel uit van een pakket

normen dat nodig is om de brandveilig-

heid van gebouwen te kunnen garande-

ren. Ontwerpnorm NEN 6075:2010 geeft

twee methoden waarmee men de weer-

stand tegen rookdoorgang (WTRD) van

deuren, ramen en luiken kan bepalen.

De eerste methode is (zoals in de huidige

NEN 6075 is omschreven) door het testen

van de constructie op de brandwerend-

heid, classificatie E (vlamdichtheid).

Hierbij geldt de regel dat het aantal

minuten vlamdichtheid met 1,5 verme-

nigvuldigd mag worden om uit te

komen op het aantal minuten WTRD.

Indien een constructie 20 minuten vlam-

dicht is, dan voldoet deze constructie

aan een WTRD van 20 x 1,5 = 30 minu-

ten. De tweede methode is om de weer-

stand tegen rookdoorgang daadwerkelijk

te beproeven. Tot ten minste 2012 zullen

beide methoden gebruik mogen worden

om de weerstand tegen rookdoorgang te

kunnen bepalen.

Een brandwerende constructie heeft

altijd wel wat kieren. Denk bijvoorbeeld

aan de aansluiting van deur en kozijn.

Die wordt tijdens brand meestal dichtge-

drukt door een opschuimend band of

iets dergelijks, maar kan niet voorkomen

dat er geen rookdoorgang is. Dergelijke

Een brandweren-

de constructie

heeft altijd wel

wat kieren en

naden. Denk bij-

voorbeeld aan

deuren waarbij

de aansluiting

van deur en

kozijn rondom is

voorzien van een

naad. Maar het

kan ook fout

gaan met detail-

lering: deze

opdekglaslat

voor een brand-

scheiding van 60

minuten is een-

voudig met de

hand los te

nemen en van

onvoldoende

afmetingen.

Foto: Cees 

Isselmann, 

Kohler Peutz
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De vraag is of de NEN 6075 voor vooral

brandwerende deurconstructies al niet eerder

ingehaald wordt door de CE-markering voor

brandwerende ramen en deuren. Zoals al in

een ander artikel te lezen is in deze uitgave,

is de verwachting dat vanaf 2011 vrijwillig en

2013 verplicht brandwerende deuren voorzien

moeten zijn van een CE-label. Indien de rook-

werendheid op het CE-label ingevuld wordt,

dan dient men deze altijd daadwerkelijk

getest te hebben.

N I E U W E  N O R M :  N E N  6 0 7 5

NEN 6075 is bedoeld om

rookontwikkeling in de ‘vlucht-

ruimten’ te beperken, waar-

door het veilig vluchten tijdens

een brand mogelijk gemaakt

is. Hier het Shell Technology

Centre Amsterdam. 
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