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NBN EN 1995-1-2 ANB (2012)

NATIONAAL VOORWOORD
van NBN EN 1995-1-2:2005
1. De norm NBN EN 1995-1-2:2005 «Eurocode 5 – Ontwerp en berekening van houtconstructies –
Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand» (+AC 2009)
omvat de nationale bijlage EN 1995-1-2 ANB:2012 met een normatief karakter in België. Hij
vervangt vanaf de datum van de publicatie in het Belgische Staatsblad van de bekrachtiging van
de norm NBN EN 1995-1-2 ANB:2012 de volgende normen:
NBN ENV 1995-1-2:1995 "Eurocode 5 – Ontwerp van houten draagsystemen - Deel 1-2:
Algemene regels - Brandbeveiligend ontwerp" (geregistreerde ENV)
prNBN ENV 1995-1-2:2002 "Eurocode 5: Ontwerp van houten draagsystemen - Deel 1-2:
Algemene regels - Brandbeveiligend ontwerp" (ontwerp van gehomologeerde versie met zijn
NTD).
Het corrigendum EN 1995-1-2:2004/AC:2009, zoals door CEN gepubliceerd (en dat het
corrigendum EN 1995-1-2:2004/AC:2006 omvat), is na deze norm toegevoegd.
In de Nederlandstalige versie is het corrigendum EN 1995-1-2:2004/AC:2006 in de tekst
verwerkt.

De Nederlandstalige versie van EN 1995-1-2 is tot stand gekomen op basis van een
voorkeurterminologie die in samenwerking tussen het NBN en het NEN is opgesteld. Daarbij
werd voor elk begrip een unieke woordkeuze gemaakt. Dit heeft als gevolg dat in de norm
uitdrukkingen voorkomen die in één van de twee landen minder gebruikelijk zijn. Hierna volgt
een lijst met synoniemen:
Oorspronkelijke term
(Engels)

Verplichte term
(Nederlands)

Synoniem
(B);(N)

accidental design situation

buitengewone ontwerpsituatie,
buitengewone
ontwerptoestand

bijzondere toestand (N)

civil engineering work

civieltechnisch werk
(kunstwerk)

werk van burgerlijke
bouwkunde (B)

construction work

bouwwerk

werk (B)

design fire load density

rekenwaarde van de
vuurbelasting

rekenwaarde van de
brandbelasting

design resistance

rekenwaarde van de
weerstand

weerstandbiedende
snedekracht (B)

diameter

diameter

middellijn (N)

fire load

vuurlast

brandlast (B)

fire load density

vuurbelasting

brandbelasting

fire resistance

brandwerendheid

brandweerstand

internal force

snedekracht

inwendige kracht

i
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notes

opmerkingen

noten (B)

permanent action

blijvende belasting

permanente belasting (N)

principle

beginsel

principe (B)

quasi-permanent value

quasi-blijvende waarde

quasi-permanente waarde
(N)

relevant

van toepassing

voorkomend

resistance

weerstand

capaciteit, sterkte (N)

should not

behoort niet te

zou niet moeten

technical specifications

technische voorschriften

technische specificaties

verification

toetsing

verificatie, controle (N)

2bis
De Europese normen (EN) waarnaar de tekst van deze norm met hun Engelse titel
verwijst, dragen in België de volgende Nederlandstalige titels :

vermelde norm

ii

Belgische norm

Nederlandstalige titel bij het NBN

EN 300

NBN EN 300

Oriented Strand Boards (OSB) – Termen en definities,
classificatie en specificaties

EN 301

NBN EN 301

Lijmen voor dragende houtconstructies op basis van
fenolen en aminoplasten - Classificatie en prestatieeisen

EN 309

NBN EN 309

Spaanplaat - Definitie en indeling

EN 313-1

NBN EN 313-1

Multiplex - Indeling en terminologie - Deel 1 : Indeling

EN 314-2

NBN EN 314-2

Multiplex - Kleefsterkte - Hechthoedanigheid - Deel 2 Eisen

EN 316

NBN EN 316

Houten vezelplaten - Begripsbepaling, indeling en
letteraanduiding

EN 520

NBN EN 520

Gipsplaten – Definities, eisen en
beproevingsmethoden

EN 912

NBN EN 912

Houtverbinders - Voorschriften voor bijzondere
houtdeuvels

EN 1363-1

NBN EN 1363-1

Vuurweerstandsproeven - Deel 1: Algemene eisen

EN 1365-1

NBN EN 1365-1

Vuurweerstandsproeven voor dragende bouwdelen Deel 1: Wanden

EN 1365-2

NBN EN 1365-2

Brandweerstandsproeven voor dragende bouwdelen Deel 2: Vloeren en daken

EN 1990:2002

NBN EN 1990:2002

Eurocode – Grondslagen van het constructief ontwerp

EN 1991-1-1:2002

NBN EN 1991-1-1:2002

Eurocode 1: Belastingen op constructies –
Deel 1-1: Algemene belastingen – Volumieke
gewichten, eigen gewicht en opgelegde belastingen
voor gebouwen
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EN 1991-1-2:2002

NBN EN 1991-1-2:2002

Eurocode 1: Belastingen op constructies –
Deel 1-2: Algemene belastingen – Belasting bij brand

EN 1993-1-2

NBN EN 1993-1-2

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies – Deel 1-2: Algemene regels –
Ontwerp en berekening van constructies bij brand

EN 1995-1-1

NBN EN 1995-1-1

Eurocode 5 – Ontwerp en berekening van
houtconstructies – Deel 1-1: Algemeen –
Gemeenschappelijke regels en regels voor gebouwen

EN 12369-1

NBN EN 12369-1

Houtachtige platen - Kenmerkende waarden voor
berekening en ontwerp van timmerwerk - Deel 1 :
OSB, spaanplaten en vezelplaten

EN 13162

NBN EN 13162

Materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen Fabrieksmatig vervaardigde producten van minerale
wol (MW) - Specificaties

ENV 13381-7

NBN ENV 13381-7

Proeven ter bepaling van de bijdrage tot de
vuurweerstand van dragende bouwdelen - Deel 7:
Vuurwering aangebracht op houten bouwdelen

EN 13986

NBN EN 13986

Houtachtige plaatmaterialen voor gebruik in de bouw Eigenschappen, overeenkomstigheids-beoordeling en
merken

EN 14081-1

NBN EN 14081-1

Houtconstructies - Op sterkte gesorteerd timmerhout
met rechthoekige doorsnede - Deel 1 : Algemene
eisen

EN 14080

NBN EN 14080

Houtconstructies - Gelijmd gelaagd hout - Eisen

EN 14374

NBN EN 14374

Houtconstructies - Gelamineerd fineerhout voor
dragende toepassingen - Eisen

2. Aanvullende opmerking van het NBN: Het corrigendum EN 1995-1-2:2004/AC van
maart 2009 dient nog te worden vertaald en verwerkt, doch de verwijzing naar de
Europese normen werd reeds in de lijst 2 bis opgenomen.
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Vervangt ENV 1995-1-2:1994
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Eurocode 5: Ontwerp en berekening van
houtconstructies – Deel 1-2: Algemeen –
Ontwerp en berekening van constructies bij brand (inclusief AC:2006)
Eurocode 5: Entwurf,
Berechnung und Bemessung von
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AC:2006)
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des structures en bois –
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des structures au feu (inclut
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Deze norm is de Nederlandstalige versie van de Europese norm EN 1995-1-2:2004 met daarin verwerkt
het corrigendum AC:2006. Hij is uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het NBN. Hij heeft dezelfde
status als de officiële versies.
Deze Europese norm is door de CEN aangenomen op 16 april 2004. De CEN-leden zijn verplicht zich te
houden aan het huishoudelijk reglement van de CEN/CENELEC, waarin is vastgelegd onder welke
voorwaarden aan deze Europese norm, zonder veranderingen, de status van nationale norm moet worden
gegeven.
Bijgewerkte lijsten van en bibliografische gegevens betreffende zulke nationale normen kunnen op
aanvraag worden verkregen bij het centrale secretariaat en bij elk CEN-lid.
Deze Europese norm bestaat in drie officiële versies (Duits, Engels en Frans). Een versie in een andere
taal, die onder verantwoordelijkheid van een CEN-lid in zijn landstaal is gemaakt en die is aangemeld bij
het centrale secretariaat, heeft dezelfde status als de officiële versies.
Leden van de CEN zijn de nationale normalisatie-organisaties van België, Cyprus, Denemarken, Duitsland,
Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg,
Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het
Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

CEN
Europese Commissie voor Normalisatie
Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Centraal secretariaat: Rue de Stassart 36, B-1050 Brussel
© 2004 Auteursrechten voorbehouden aan de CEN-leden.
Ref. nr. EN 1995-1-2:2004 nl
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Voorwoord
Deze Europese norm EN 1995-1-2 is opgesteld door Technische Commissie CEN/TC 250 "Structural
Eurocodes", waarvan BSI het secretariaat voert.
Aan deze Europese norm moet uiterlijk in mei 2005 de status van een nationale norm worden gegeven, door
hetzij publicatie van een identieke tekst, hetzij door bekrachtiging, en strijdige nationale normen moeten
uiterlijk in maart 2010 zijn ingetrokken.
Dit document vervangt ENV 1995-1-2:1994.
CEN/TC 250 is verantwoordelijk voor alle constructieve Eurocodes.
Volgens het huishoudelijk reglement van de CEN/CENELEC zijn de nationale normalisatie-instellingen van
de volgende landen verplicht deze Europese norm in te voeren: België, Cyprus, Denemarken, Duitsland,
Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg,
Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd
Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.
Achtergrond van het Eurocode-programma
In 1975 besloot de Commissie van de Europese Gemeenschap, op grond van artikel 95 van het Verdrag
(van Rome), tot een actieprogramma op het gebied van de bouw. Het doel van het programma was het
wegwerken van technische handelsbelemmeringen en het harmoniseren van technische voorschriften.
In dit actieprogramma nam de Commissie het initiatief een reeks van geharmoniseerde technische
voorschriften voor het ontwerp en de berekening van bouwwerken op te stellen die, in eerste instantie, dienst
zouden doen als alternatief voor de vigerende nationale voorschriften in de lidstaten en, uiteindelijk, deze
zouden vervangen.
Gedurende vijftien jaar heeft de Commissie met de hulp van een stuurgroep, bestaande uit
vertegenwoordigers van de lidstaten, de ontwikkeling van het Eurocode-programma gestuurd, dat in de
jaren ’80 leidde tot de eerste generatie Europese codes.
In 1989 besloten de Commissie en de lidstaten van de EU en EVA, op basis van een overeenkomst 1)
tussen de Commissie en CEN, de opstelling en de publicatie van de Eurocodes met behulp van een reeks
mandaten aan CEN over te dragen, teneinde de Eurocodes in de toekomst de status van Europese norm te
verschaffen (EN). Dit verbindt de Eurocodes de facto met alle bepalingen van de Richtlijnen van de Raad
en/of de besluiten van de Commissie die over Europese normen gaan (bijvoorbeeld de Richtlijn van de Raad
89/106/EEG inzake voor de bouw bestemde producten – RBP of BPR * – en de Richtlijnen van de Raad
93/37/EEG, 92/50/EEG en 89/440/EEG inzake overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken en voor
dienstverlening en de gelijkwaardige Richtlijnen van EVA, uitgevaardigd met het oog op het creëren van de
interne markt).
Het programma van de constructieve Eurocodes omvat de volgende normen, in het algemeen bestaande uit
verschillende delen:
EN 1990:2002
EN 1991
EN 1992
EN 1993
EN 1994
EN 1995

Eurocode:
Eurocode 1:
Eurocode 2:
Eurocode 3:
Eurocode 4:
Eurocode 5:

Grondslagen van het constructief ontwerp
Belastingen op constructies
Ontwerp en berekening van betonconstructies
Ontwerp en berekening van staalconstructies
Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies
Ontwerp en berekening van houtconstructies

1) Akkoord tussen de Commissie van de Europese Gemeenschap en het Europees Normalisatiecomité (CEN)
betreffende het werk aan de Eurocodes voor het ontwerp en de berekening van gebouwen en civieltechnische
werken (BC/CEN/03/89).
* Nationale voetnoot: In Nederland RBP (Richtlijn Bouwproducten), in België BPR (Bouwproductenrichtlijn). De
Engelstalige afkorting hiervoor is CPD.

5

©2020 NBN. All rights reserved - PREVIEW 18 eerste pagina’s

NBN EN 1995-1-2:2005+AC:2006 (NL)

EN 1996
EN 1997
EN 1998
EN 1999

Eurocode 6:
Eurocode 7:
Eurocode 8:
Eurocode 9:

Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk
Geotechnisch ontwerp
Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies
Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies

Eurocode-normen erkennen de verantwoordelijkheid van de regelgevende (overheids)instanties in elke
lidstaat en waarborgen hun recht om waarden te bepalen in verband met op nationaal niveau
gereglementeerde veiligheidsaangelegenheden, daar waar deze waarden van lidstaat tot lidstaat blijven
verschillen.
Status en toepassingsgebied van de Eurocodes
De Lidstaten van de EU en EVA erkennen dat de Eurocodes in de hoedanigheid van verwijzingsdocumenten
dienen:
— als middel om aan te tonen dat gebouwen en civieltechnische werken voldoen aan de fundamentele
eisen van de Richtlijn van de Raad 89/106/EEG, in het bijzonder aan de fundamentele eis nr. 1 –
Mechanische weerstand en stabiliteit – en de fundamentele eis nr. 2 – Veiligheid in geval van brand;
— als basis voor het opstellen van contracten voor bouwwerken en de daarbij behorende
ingenieursdiensten;
— als kader voor het opmaken van geharmoniseerde technische voorschriften voor bouwproducten (EN’s
en ETA’s).
De Eurocodes hebben, voor zover zij betrekking hebben op de bouwwerken zelf, een directe relatie met de
basisdocumenten 2), waarnaar verwezen is in artikel 12 van de RBP (BPR), alhoewel zij naar hun aard
verschillend zijn van de geharmoniseerde productnormen 3). Daarom behoren Technische Commissies van
CEN en/of werkgroepen van EOTA werkend aan productnormen, technische aspecten die voortkomen uit
het werk aan de Eurocodes voldoende in beschouwing te nemen, teneinde te komen tot volledige
overeenkomst van deze technische voorschriften met de Eurocodes.
De Eurocodenormen voorzien in gewone constructieve ontwerp- en berekeningsregels voor dagelijks
gebruik, voor het ontwerp en de berekening van gehele constructies en samenstellende delen, van zowel
traditionele als innovatieve aard. Ongewone constructies of ontwerpomstandigheden zijn niet specifiek
opgenomen en in deze gevallen zal van de constructief ontwerper aanvullend vakkundig onderzoek worden
gevergd.
Nationale normen als implementatie van de Eurocodes
De nationale normen als implementatie van de Eurocodes zullen de volledige tekst omvatten van de
Eurocode (met inbegrip van alle bijlagen), zoals gepubliceerd door CEN. Deze tekst mag worden
voorafgegaan door een nationaal titelblad en een nationaal voorwoord en mag worden gevolgd door een
nationale bijlage.
De nationale bijlage mag alleen informatie bevatten over de parameters die in de Eurocode opengelaten zijn
voor nationale keuze, aangeduid als Nationaal Bepaalde Parameters (NBP), en die van toepassing zijn op

2) Volgens artikel 3.3 van de RBP (BPR) moeten de fundamentele eisen (f.e.’s) concreet worden vertolkt in
basisdocumenten, teneinde de noodzakelijke verbanden te leggen tussen de fundamentele eisen en de mandaten
voor de geharmoniseerde EN’s en ETAG’s/ETA’s.
3) Volgens artikel 12 van de RBP (BPR) moeten de basisdocumenten:
a) de fundamentele eisen concreet vertolken door terminologie en technische grondslagen te harmoniseren en
klassen of niveaus aan te geven voor elke eis waar nodig;
b) methoden aangeven om deze klassen of niveaus van eisen te correleren met de technische voorschriften,
bijvoorbeeld berekenings- en beproevingsmethoden, technische regels voor uitvoerings-/bouwplannen enz.;
c) als verwijzing dienen voor het opstellen van geharmoniseerde normen en richtlijnen voor Europese technische
goedkeuringen.
De Eurocodes spelen de facto een gelijkaardige rol op het gebied van f.e. 1 en een deel van f.e. 2.
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het ontwerp en de berekening van te realiseren gebouwen en civieltechnische werken in het desbetreffende
land, te weten:
— waarden en/of klassen waarvoor alternatieven worden gegeven in de Eurocode;
— te gebruiken waarden waarvoor alleen een symbool wordt gegeven in de Eurocode;
— specifieke gegevens van een land (geografische, klimatologische enz.), bijvoorbeeld een sneeuwkaart;
— de te volgen methode, ingeval alternatieve methoden in de Eurocode zijn gegeven.
De nationale bijlage mag ook bevatten:
— uitspraken over het gebruik van informatieve bijlagen;
— verwijzingen naar niet-tegenstrijdige, aanvullende informatie om de gebruiker te helpen bij het gebruik
van de Eurocode.
Verbanden tussen Eurocodes en geharmoniseerde technische voorschriften (EN’s en ETA’s) voor
bouwproducten
Er is behoefte aan samenhang tussen de geharmoniseerde technische voorschriften voor bouwproducten en
de technische regels voor bouwwerken 4). Bovendien moet alle informatie die de CE-markering van
bouwproducten vergezelt en die naar de Eurocodes verwijst, duidelijk aangeven welke NBP’s in aanmerking
zijn genomen.
Aanvullende informatie specifiek voor EN 1995-1-2
EN 1995-1-2 beschrijft de beginselen, eisen en regels voor het constructief ontwerp van gebouwen
blootgesteld aan brand, inclusief de volgende aspecten.
Veiligheidseisen
EN 1995-1-2 is bedoeld voor klanten (bijvoorbeeld voor het beschrijven van hun specifieke eisen),
ontwerpers, aannemers en relevante overheden.
De algemene doelstellingen van bescherming tegen brand zijn risicobeperking met betrekking tot individuen,
de maatschappij, belendende eigendommen en waar vereist, direct blootgestelde eigendommen, in het
geval van brand.
De Richtlijn Bouwproducten 89/106/EEC geeft de volgende fundamentele eis om de risico’s van brand te
beperken.
'Het bouwwerk moet zodanig zijn ontworpen en uitgevoerd dat bij brand:
— het draagvermogen van het bouwwerk gedurende een bepaalde tijd behouden blijft;
— het ontstaan en de ontwikkeling van vuur en rook binnen het bouwwerk zelf beperkt blijft;
— de uitbreiding van de brand naar belendende bouwwerken beperkt blijft;
— de bewoners het bouwwerk kunnen verlaten of anderszins in veiligheid kunnen worden gebracht;
— de veiligheid van de hulpploegen in acht wordt genomen.'
Volgens het basisdocument 'Veiligheid in geval van brand' 5) mag de essentiële eis worden beschouwd door
het volgen van de verschillende brandveiligheidstrategieën van de lidstaten zoals conventionele

4) Zie artikel 3.3 en artikel 12 van de RBP, evenals 4.2, 4.3.1, 4.3.2 en 5.2 van basisdocument 1.
5) Zie 2.2, 3.2(4) en 4.2.3.3.
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brandscenario’s (nominale branden) of natuurlijke brandscenario’s (parametrische branden), inclusief
passieve en/of actieve brandbeschermingsmaatregelen.
De branddelen van de Eurocodes behandelen de specifieke aspecten van passieve brandbescherming in
termen van het ontwerpen van constructies en delen daarvan voor voldoende constructieve weerstand en
indien van toepassing voor het beperken van branduitbreiding.
Vereiste functies en prestatieniveaus kunnen worden gespecificeerd ofwel in termen van nominale
(standaard)brandweerstandsklassen, in het algemeen gegeven in nationale brandregelgeving, of door te
refereren aan ontwerpmethoden voor het beoordelen van passieve en actieve maatregelen.
Aanvullende eisen met betrekking tot, bijvoorbeeld:
— de mogelijke installatie en onderhoud van sprinklerinstallaties;
— de voorwaarden voor het gebruik van een gebouw of brandcompartiment;
— het gebruik van goedgekeurde isolatiematerialen en coatings, inclusief hun onderhoud zijn niet gegeven
in dit document, omdat zij onderwerp zijn van regelgeving door een bevoegde instantie.
Numerieke waarden voor partiële factoren en andere elementen van betrouwbaarheid worden gegeven als
aanbevolen waarden die voorzien in een aanvaarbaar niveau van betrouwbaarheid. Zij zijn gekozen onder
de aanname dat een passend niveau van vakmanschap en van kwaliteitsbeheer is toegepast.
Ontwerpprocedure
Een complete analytische procedure voor het ontwerp en de berekening van constructies bij brand zou het
gedrag van het constructieve systeem bij verhoogde temperaturen in ogenschouw nemen, de potentiële
hitteblootstelling en de gunstige effecten van actieve brandbeschermingsystemen, samen met de
onzekerheden die gepaard gaan met deze drie elementen en het belang van de constructies (de
consequenties van bezwijken).
Tegenwoordig is het mogelijk een procedure uit te voeren om de passende prestatie te bepalen waarin
sommigen, als niet alle, van deze parameters zijn opgenomen en om te bewijzen dat de constructie, of zijn
onderdelen, de passende prestatie zullen leveren in een echte gebouwbrand. Echter, als de procedure is
gebaseerd op een nominale (standaard)brand neemt het classificatiesysteem, dat specifieke termijnen van
brandweerstand eist, de bovenbeschreven elementen en onzekerheden in beschouwing (al is dat niet
expliciet).
Opties voor de toepassing van deel 1-2 van EN 1995 zijn gegeven in figuur 1. De voorschrijvende en
prestatiegebaseerde benaderingen zijn aangegeven. De voorschrijvende benadering maakt gebruik van
standaardbrandkrommen voor de bepaling van thermische belastingen. De prestatiegebaseerde benadering
die gebruik maakt van brandveiligheidsconcepten maakt gebruik van thermische belastingen op basis van
fysische en chemische parameters.
Voor ontwerpen met behulp van dit deel is EN 1991-1-2 benodigd voor de bepaling van thermische en
mechanische belastingen op de constructie.
Hulpmiddelen voor het ontwerp
Verwacht wordt dat geïnteresseerde partijen ontwerphulpmiddelen zullen ontwikkelen die zijn gebaseerd op
de rekenmodellen uit EN 1995-1-2.
De hoofdtekst van EN 1995-1-2 bevat de belangrijkste ontwerpconcepten en regels die benodigd zijn voor
het brandveilig ontwerpen van houtconstructies.
In bijlage F (informatief), is een handreiking gegeven waarmee de gebruiker de benodigde procedures voor
het ontwerpen van houtconstructies kan selecteren.
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Nationale bijlage voor EN 1995-1-2
Deze norm geeft alternatieve procedures, waarden en aanbevelingen met opmerkingen die aangeven waar
nationale keuzen mogen worden gemaakt. Daarom behoort de nationale norm die EN 1995-1-1
implementeert, een nationale bijlage te hebben met daarin alle nationaal bepaalde parameters (NBP’s) nodig
voor het ontwerp en de berekening van gebouwen en civieltechnische werken te realiseren in het
desbetreffende land.
In EN 1995-1-2 wordt nationale keuze toegelaten via:
2.1.3 (2)
2.3 (1)P
2.3 (2)P
2.4.2(3)
4.2.1(1)

Maximale temperatuurstijging voor scheidingswanden bij parametrische brand
Partiële factor voor materiaaleigenschappen;
Partiële factor voor materiaaleigenschappen;
Reductiefactor voor belastingscombinaties;
Methode voor de bepaling van doorsnede-grootheden.
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Procedures voor ontwerp en berekening

Voorgeschreven regels
(thermische belastingen volgend uit een nominale brand)

Prestatiegerelateerde norm
(thermische belastingen op basis van fysische eigenschappen)

Berekening van een
element

Berekening van een
deel van de constructie

Berekening van de
gehele constructie

Vaststelling van de
mechanische belastingen
en randvoorwaarden

Vaststelling van de
mechanische belastingen en
randvoorwaarden

Keuze van de
mechanische
belastingen

Eenvoudige
berekeningsmodellen

Geavanceerde
berekeningsmodellen

Eenvoudige
berekeningsmodellen

Geavanceerde
berekeningsmodellen

Geavanceerde
berekeningsmodellen

Keuze van eenvoudige of
geavanceerde modellen voor
de ontwikkeling van brand

Berekening van
een element

Vaststelling van de
mechanische belastingen
en randvoorwaarden

Eenvoudige
berekeningsmodellen

Figuur 1 — Alternatieve ontwerpprocedures
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Hoofdstuk 1 Algemeen
1.1 Onderwerp en toepassingsgebied
1.1.1 Onderwerp en toepassingsgebied van Eurocode 5
(1)P EN 1995 is van toepassing op het ontwerp en de berekening van gebouwen en civieltechnische werken
van hout (massief hout, in de vorm van gezaagd hout, geschaafd hout of rondhout, gelijmd gelamineerd hout
of houtachtige constructie-elementen, zoals LVL) of uit houtachtige plaatmaterialen, verbonden door lijm of
mechanische bevestigingsmiddelen. De norm voldoet aan de beginselen en eisen ten aanzien van veiligheid
en bruikbaarheid van constructies en aan de grondslagen voor het ontwerp en toetsing gegeven in
EN 1990:2002.
(2)P EN 1995 heeft uitsluitend betrekking op de eisen ten aanzien van de mechanische weerstand, de
bruikbaarheid, de duurzaamheid en de brandwerendheid van houtconstructies. Andere eisen, bijvoorbeeld
ten aanzien van warmte- of geluidsisolatie, zijn niet behandeld.
(3) EN 1995 is bedoeld voor gebruik in combinatie met:
EN 1990:2002 Eurocode – Grondslagen van het constructief ontwerp
EN 1991 Belastingen op constructies
EN´s voor bouwproducten die relevant zijn in houtconstructies
EN 1998 Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies, in het geval houtconstructies
in aardbevingsgevoelige gebieden worden gebouwd
(4) EN1995 is onderverdeeld in verschillende delen:
EN 1995-1
EN 1995-2

Algemeen
Bruggen

(5) EN 1995-1 'Algemeen' omvat:
EN 1995-1-1
EN 1995-1-2

Algemeen – Algemene regels en regels voor gebouwen
Algemeen – Ontwerp en berekening van constructies bij brand

(6) EN 1995-2 verwijst naar de algemene regels in EN 1995-1-1. De bepalingen in EN 1995-2 vormen een
aanvulling op de bepalingen in EN 1995-1.
1.1.2 Onderwerp en toepassingsgebied van EN 1995-1-2
(1)P EN 1995-1-2 behandelt het ontwerp van houtconstructies voor het bijzondere geval brand en is bedoeld
te worden toegepast samen met EN 1995-1-1 en EN 1991-1-2:2002. EN 1995-1-2 bevat alleen wijzigingen
ten opzichte van, of aanvullingen op berekeningen bij kamertemperatuur.
(2)P EN 1995-1-2 behandelt uitsluitend passieve methoden voor brandveiligheid. Actieve methoden zijn niet
opgenomen.
(3)P EN 1995-1-2 is van toepassing op bouwconstructies waarvan wordt geëist dat zij bij blootstelling aan
brand bepaalde functies vervullen in termen van:
— voorkomen van voortijdig bezwijken van de constructie (draagfunctie)
— beperken van branduitbreiding (vlammen, hete gassen, extreme hitte) naar andere ruimten
(scheidingsfunctie).
(4)P EN 1995-1-2 geeft beginselen en toepassingsregels voor het ontwerpen van constructies voor
specifieke eisen ten aanzien van eerdergenoemde functies en prestatieniveaus.
(5)P EN 1995-1-2 is van toepassing op constructies of delen van constructies die liggen binnen het
toepassingsgebied van EN 1995-1-1 en dienovereenkomstig zijn ontworpen.
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(6)P De methoden in EN 1995-1-2 zijn toepasbaar op alle producten waarvoor productnormen bestaan
waarnaar vanuit deze norm wordt verwezen.
1.2 Normatieve verwijzingen
(1)P Deze Europese norm bevat door gedateerde of ongedateerde verwijzing bepalingen uit andere
publicaties. Deze normatieve verwijzingen zijn op passende wijze in de tekst aangehaald en de publicaties
zijn hierna opgesomd. Bij gedateerde verwijzingen zijn latere wijzigingen of herzieningen van een van deze
publicaties slechts van toepassing op deze Europese norm, indien zij door wijziging of herziening daarin zijn
verwerkt. Bij ongedateerde verwijzingen is de laatste versie van de publicatie (met inbegrip van
wijzigingsbladen) waarnaar is verwezen van toepassing.
Europese normen:
EN 300

Oriented strand boards (OSB) – Definition, classification and
specifications

EN 301

Adhesives, phenolic and aminoplastic for load-bearing timber structures;
classification and performance requirements

EN 309

Wood particleboards – Definition and classification

EN 313-1

Plywood – Classification and terminology. Part 1: Classification

EN 314-2

Plywood – Bonding quality – Part 2: Requirements

EN 316

Wood fibreboards – Definition, classification and symbols

EN 520

Gypsum plasterboards – Specifications – Test methods

EN 912

Timber fasteners – Specifications for connectors for timber

EN 1363-1

Fire resistance tests – Part 1: General requirements

EN 1365-1

Fire resistance tests for loadbearing elements – Part 1: Walls

EN 1365-2

Fire resistance tests for loadbearing elements – Part 2: Floors and roofs

EN 1990:2002

Eurocode: Basis of structural design

EN 1991-1-1:2002

Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-1: General actions –
Densities, self-weight and imposed loads for buildings

EN 1991-1-2:2002

Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-2: General actions – Actions
on structures exposed to fire

EN 1993-1-2

Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-2: General – Structural
fire design

EN 1995-1-1

Eurocode 5: Design of timber structures – Part 1-1: General – Common
rules and rules for buildings

EN 12369–1

Wood-based panels – Characteristic values for structural design –
Part 1: OSB, particleboards and fibreboards

EN 13162

Thermal insulation products for buildings – Factory-made mineral wool
(MW) products – Specifications M/103

ENV 13381-7

Test methods for determining the contribution to the fire resistance of
structural members – Part 7: Applied protection to timber members
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EN 13986

Wood-based panels for use in construction – Characteristics, evaluation
of conformity and marking

EN 14081-1

Timber structures – Strength graded structural timber with rectangular
cross section – Part 1: General requirements

EN 14080

Timber structures – Glued laminated timber – Requirements

EN 14374

Timber structures – Structural laminated veneer lumber – Requirements

1.3 Aannamen
(1) In aanvulling op de algemene aannamen in EN 1990:2002, is ervan uitgegaan dat passieve
brandveiligheidssystemen die in beschouwing zijn genomen tijdens het ontwerp van de constructie adequaat
worden onderhouden.
1.4 Onderscheid tussen beginselen en toepassingsregels
(1)P De regels gegeven in 1.4 van EN 1990:2002 zijn van toepassing.
1.5 Termen en definities
(1)P De regels in 1.5 van EN 1990:2002 en 1.5 van EN 1991-1-2 zijn van toepassing.
(2)P De volgende termen en definities zijn gebruikt in EN 1995-1-2 met de volgende betekenis:
1.5.1
koollaaggrens
grenslaag tussen de koollaag en de restdoorsnede
1.5.2
effectieve dwarsdoorsnede
dwarsdoorsnede van een onderdeel in een brandveiligheidsbeschouwing gebaseerd op de gereduceerdedoorsnedemethode. Dit wordt bepaald uit de restdoorsnede door de gedeeltes waarvan wordt aangenomen
dat ze een sterkte en stijfheid van nul hebben te verwaarlozen
1.5.3
bezwijktijd van de beschermlaag
tijdsduur waarin de beschermlaag functioneert bij directe blootstelling aan brand; (bijvoorbeeld als de
brandwerende bekleding of een andere beschermlaag van het houten element afvalt, of als een
beschermend constructief element bezwijkt ten gevolge van instorting, of als de bescherming van een ander
constructief element niet langer functioneert door extreme vervorming)
1.5.4
brandwerend materiaal
ieder materiaal of combinatie van materialen aangebracht op een constructief onderdeel of element ten
behoeve van het verhogen van de brandweerstand
1.5.5
ontwerp bij kamertemperatuur
ontwerp in de uiterste grenstoestand voor omgevingstemperaturen overeenkomstig EN 1995-1-1
1.5.6
beschermde onderdelen
onderdelen waarvoor maatregelen zijn genomen om de temperatuurstijging in het onderdeel te beperken en
om inbranden te voorkomen of te beperken
1.5.7
restdoorsnede
doorsnede van het oorspronkelijk onderdeel verminderd met de inbranddiepte
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