Laboratorium voor brandveiligheid
Bepaling van de brandwerendheid met betrekking tot de
scheidende functie conform EN 1364-1:2015 van een
Obimex systeemwand
Beproevingsrapport

Rapportnummer Y 1643-1-RA-002 d.d. 22 oktober 2015

Laboratorium voor brandveiligheid
Bepaling van de brandwerendheid met betrekking tot de
scheidende functie conform EN 1364-1:2015 van een
Obimex systeemwand

opdrachtgever

Obimex B.V.

rapportnummer

Y 1643-1-RA-002

datum

22 oktober 2015

referentie

JM/MJa/SSt/Y 1643-1-RA-002

verantwoordelijke ir. J.J. Mertens
opsteller

ir. M.H. Janssen
+31 24 3570725
m.janssen@peutz.nl

Peutz bv, postbus 66, 6585 zh mook, +31 24 357 07 07, info@peutz.nl, www.peutz.nl
opdrachten volgens 'De nieuwe regeling 2011' (DNR 2011) ingeschreven kvk onder nummer 12028033
lid NL-ingenieurs, iso-9001:2008 gecertificeerd
mook – zoetermeer – groningen – düsseldorf – dortmund – berlijn – leuven – parijs – lyon – sevilla

Y 1643-1-RA-002 2

Inhoudsopgave
1

Inleiding

4

2

Beschrijving beproefde constructie

5

2.1 Algemeen

5

2.2 Opbouw proefstuk; systeemwand

5

2.3 Inbouw van het proefstuk in het frame

7

2.4 Conditionering van de proefstukken

7

2.5 Bepaling vochtgehalte en volumieke massa

7

3

Beproeving

8

3.1 Algemeen

8

3.2 Meetcondities

8

3.3 Wa a rnemi ng en

9

3.4 Ver vo rming

9

3.5 Opmerkingen

9

4

Samenvatting

10

5

Vo o r w a a rd e n e n to ep a s s i n gs g eb i e d

11

5.1 Direct toepassingsgebied

11

5 . 2 Te n s l o t t e

11

Y 1643-1-RA-002 3

1

Inleiding
In opdracht van Obimex BV is een onderzoek verricht naar de brandwerendheid met
betrekking tot de scheidende functie van een gesloten Obimex systeemwand.
Hiertoe is in het Peutz Laboratorium voor Brandveiligheid een beproeving uitgevoerd
conform EN 1364-1:2015.
Voorliggende rapportage betreft een omschrijving van de beproefde constructie (verder ook
genoemd het proefstuk), de gevolgde methode en de behaalde beproevingsresulaten.
Relevante adresgegevens zijn opgenomen in bijlage I.

Voor het uitvoeren van bovengenoemde metingen is het Laboratorium voor
Brandveiligheid erkend door de Raad voor Accreditatie (RvA).
De RvA is lid van de EA MLA (EA MLA: European Accreditation Organisation MultiLateral
Agreement: http://www.european-accreditation.org).
EA: “Certificates and reports issued by bodies accredited by MLA and MRA members are
considered to have the same degree of credibility, and are accepted in MLA and MRA
countries.”
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2

Beschrijving beproefde construc tie

2.1 A l g e m e e n

Onderzocht is een Obimex systeemwand. De beproefde constructie is weergegeven op
foto 1 in bijlage II.
Tekeningen van het te onderzoeken element zijn door de opdrachtgever aangeleverd. Voor
de maatvoering en de opbouw van het te onderzoeken element wordt verwezen naar door
de opdrachtgever aangeleverde tekeningen, opgenomen in bijlage II.
De beproefde systeemwand is d.d. 4 september 2015 door de opdrachtgever opgebouwd.
De vinyllaag aan de vuurbelaste en niet-vuurbelaste zijde was reeds aangebracht op de
gipskartonbeplating bij levering in het laboratorium. De opbouw van de systeemwand is in
het laboratorium gecontroleerd. De maatvoering is door Peutz gecontroleerd tijdens de
opbouw in het laboratorium en vastgelegd middels diverse foto's.
Peutz is niet betrokken geweest bij de selectie van de onderzochte systeemwand en de
toegepaste materialen.
Alle genoemde waarden betreffen de door de opdrachtgever verstrekte nominale waarden.
Indien bij controle tijdens de opbouw is vastgesteld dat de werkelijke waarde hiervan
significant afwijkt, is ook de gemeten waarde (MW) vermeld.
2.2 O p b o u w p r o e f s t u k ; s y s t e e m w a n d

Voor details van de opbouw wordt verwezen naar de door de opdrachtgever aangeleverde
figuren in bijlage II en de navolgende beschrijving.
Opbouw algemeen
De systeemwand is in hoofdzaak opgebouwd uit aluminium H-profielen met tweezijdig een
12,5 mm Knauf gipskartonbeplating met vinyl en 40 mm Knauf steenwol isolatie (type RS 35
BLX) in de spouw. De H-profielen bevinden zich hart op hart 1.200 mm, behoudens bij het
passtuk. De H-profielen zijn niet geschroefd uitgevoerd. Deze rusten op de onderrand en zijn
ingeklemd in de bovenrand. De uitzettingsruimte van de H-profielen varieert tussen de 7 en
10 mm. Op 95 cm en 215 cm hoogte is een metalen horizontale tussenregel aanwezig. Deze
metalen horizontale tussenregel is niet aanwezig ter plaatse van het passtuk, zie ook foto 2
in bijlage II. Verder is aan de vaste rand, aan de bovenzijde en aan de onderzijde een
aluminium profiel aanwezig. De naden tussen de gipskartonbeplating worden afgedicht
middels een aluminium kliklijst met een breedte van 30 mm. Ook de ter plaatse van de vrije
rand is deze kliklijst aanwezig.
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Profiel vaste rand
Het profiel bij de vaste rand bestaat uit twee halve profielen, zie foto 3 en 4 in bijlage II. Het
samengestelde profiel ter plaatse van de vaste rand is tegen de betonrand van het
beproevingsframe vastgezet middels stalen spijkerpluggen 5,0x45 mm. De eerste
spijkerplug is ca. 7 cm uit de onderhoek geplaatst, daarna zijn de spijkerpluggen h.o.h. 400
mm en verspringend in de beide helften van het profiel geplaatst. Tussen de flenzen van het
samengestelde profiel en de betonrand is 12,5 mm gipskartonbeplating aanwezig. Deze
gipskartonbeplating is vastgezet in het samengestelde profiel met Teks gipsschroeven
(3,5x25 mm). Tussen het profiel en de gipskartontbeplating is in de inwendige hoeken van
de twee helften een kitlaag Nullifire FS 705 aanwezig. Tenslotte is zowel aan de vuurbelaste
als de niet-vuurbelaste zijde een Celdex PE 030 geslotencellig band (10x11 mm) in het
profiel opgenomen.
H-profiel vrije rand
Bij de vrije rand is in de de beide inwendige hoeken van het H-profiel een kitlaag Nullifire FS
705 aanwezig. Aan de zijde van de vrije rand is de ruimte tussen de flenzen opgevuld met
Knauf steenwol beplating.
Onderrand
De onderrand bestaat, net als de vaste rand, uit twee halve profielen van aluminium. Tussen
de twee flenzen van het profiel is een 12,5 mm gipskartonbeplating aanwezig. Deze
gipskartonbeplating is niet vastgezet. De onderrand is middels stalen spijkerpluggen
5,0x45 mm vastgezet in de betonrand van het beproevingsframe. De eerste spijkerplug zit
op 10 à 15 cm uit de hoek en daarna zijn de spijkerpluggen h.o.h. 600 mm en verspringend
in de beide helften van het profiel aangebracht. Tussen de onderrand en het betonkader van
het beproevingsframe bevinden zich vier bij verhitting opschuimende strips van het type
Intumex LSXK (10x2 mm).
Bovenrand
De bovenrand bestaat, net als de vaste rand en de onderrand, uit twee halve profielen van
aluminium. Tussen de twee flenzen van het profiel is een 12,5 mm gipskartonbeplating
aanwezig. Deze gipskartonbeplating is niet geschroefd uitgevoerd en is aangebracht na het
plaatsen van de tussenstijlen. De bovenrand is eveneens middels stalen spijkerpluggen
5,0x45 mm vastgezet in de betonrand van het beproevingsframe. De eerste spijkerplug zit
op 10 à 15 cm uit de hoek en daarna zijn de spijkerpluggen h.o.h. 600 mm en verspringend
in de beide helften van het profiel aangebracht. Tussen de bovenrand en het betonkader van
het beproevingsframe bevinden zich vier bij verhitting opschuimende strips van het type
Intumex LSXK (10x2 mm).
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Wandbeplating
Tweezijdige is een enkele gipskartonbeplating (Knauf A/VK) van 12,5 mm aanwezig. Aan
zowel de vuurbelaste als de niet-vuurbelaste zijde is de gipskartonbeplating voorzien van
een afwerklaag van vinyl. Alvorens de gipskartonbeplating tussen de H-profielen wordt
geplaatst is er in de verticale H-profielen, de onderregel en de bovenregel een kitlaag
Nullifire FS 705 aangebracht. De gipskartonbeplating is verder niet geschroefd uitgevoerd.
Na het plaatsen van de gipskartonbeplating is tweezijdig een aluminium kliklijst met een
breedte van 30 mm aangebracht over de naden tussen de gipskartonbeplating, mede om de
wandbeplating op zijn plaats te fixeren. Ook hier is eerst een kitlaag Nullifire FS 705
aangebracht.
2.3 I n b o u w v a n h e t p r o e f s t u k i n h e t f r a m e

Het beproevingsframe bestaat uit een stalen raamwerk met daarbinnen een kader van
hittebestendig beton met een inbouwopening van 4,05 m x 3,00 m (bxh). De systeemwand
is beproefd met een afmeting van 4.000 mm x 3.000 mm (bxh). Derhalve was het ten
behoeve van de beproeving niet noodzakelijk het frame (deels) dicht te zetten met een
ondersteuningsconstructie. De beproeving is uitgevoerd met een vrije rand. De opbouw van
het proefstuk heeft plaatsgevonden op 4 september 2015.
2.4 C o n d i t i o n e r i n g v a n d e p r o e f s t u k k e n

Vanaf de opbouw van het proefstuk tot het moment van beproeven werd het proefstuk in
het laboratorium bewaard onder normale omgevingscondities.
2.5 B e p a l i n g v o c h t g e h a l t e e n v o l u m i e k e m a s s a

De bepaalde waarde van het vochtgehalte en volumieke massa van de relevante delen van
het proefstuk zijn in onderstaande tabel 2.1 weergegeven.
T2.1 Bepaling vochtgehalte en volumieke massa Obimex systeemwand
Volumieke massa [kg/m3]

Vochtgehalte [%]

(bepaald vóór droging)

(bepaald door droging)

Knauf gipskarton beplating, 12,5 mm

736

0,4

Knauf steenwol, 40 mm

40

1

Materiaal

De vinyllaag die reeds aanwezig was op de Knauf gipskartonbeplating, was niet goed te
scheiden van de gipskartonbeplating. Hierdoor was het niet mogelijk om van deze
gipskartonbeplating het vochtgehalte te bepalen. Aangenomen wordt dat het vochtgehalte
van de (kale) gipskartonbeplating én de gipskartonbeplating met vinyllaag vergelijkbaar is.
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Beproeving

3.1 A l g e m e e n

De bepaling is op 8 september 2015 uitgevoerd conform EN 1364-1:2015 en beoordeeld op
de volgende criteria:
− Vlamdichtheid (E);
− Thermische isolatie betrokken op oppervlaktetemperatuur (I).
De constructie is beproefd volgens de standaardbrandkromme conform EN 1363-1:2012.
In totaal zijn 11 thermokoppels aan de niet-vuurbelaste zijde aangebracht. In figuur 2.6 van
bijlage II is de positionering van de thermokoppels weergegeven.
3.2 B e p r o e v i n g s c o n d i t i e s
Temperatuurverloop in de oven

Het verloop van de temperatuur in de oven gedurende de beproeving en de toelaatbare
marge voor de geregistreerde temperatuur van de individuele oventhermokoppels ten
opzichte van de te realiseren brandkromme zijn weergegeven in bijlage III, grafieknummer 1
en 2.
De relatieve afwijking van de gemiddelde oventemperatuur ten opzichte van de te realiseren
brandkromme en de toegelaten afwijking zijn weergegeven in bijlage III, grafieknummer 3.
Overdruk in de oven

Tijdens de beproeving is een richtwaarde voor de overdruk in de oven aangehouden van
18,7 Pa, gemeten op 2,85 m vanaf de onderzijde in de oven. De overdruk tijdens de
beproeving en de toelaatbare marge voor de geregistreerde overdruk is weergegeven in
bijlage III, grafieknummer 4.
Condities beproevingsruimte

De temperatuur in de beproevingsruimte bedroeg voor aanvang en na afloop van de
beproeving ca. 17 ºC. Zie ook bijlage III, grafieknummer 5.

3.3 V l a m d i c h t h e i d ( E )

Resultaten met betrekking tot het criterium vlamdichtheid staan vermeld in tabel 4.1 in
paragraaf 4.

Y 1643-1-RA-002 8

3.4 T e m p e r a t u u r ( I )

Het verloop van de gemeten oppervlaktetemperaturen aan de niet-vuurbelaste zijde is
weergegeven in bijlage III, grafiek 7 en 8. De posities van de thermokoppels zijn
weergegeven in figuur 2..6.
De in grafiek 6 van bijlage III weergegeven meetwaarde van het mobiel thermokoppel is
verkregen op de in tabel 3.1 genoemde positie.
t3.1 Gemeten oppervlaktetemperatuur met mobiel thermokoppel
Tijd

Positie

[h:min:s]
00:17:00

ca. 50 cm boven thermokoppel 6, gemeten waarde ca. 325 ºC.

3.5 W a a r n e m i n g e n

In tabel 3.2 zijn in chronologische volgorde de belangrijkste waarnemingen en handelingen
tijdens de beproeving opgenomen. Tenzij anders vermeld (VZ) betreft het waarnemingen
van af de niet-vuurbelast zijde.
t3.2 Waarnemingen beproeving Obimex systeemwand (08 -09 -2015)

Tijd [min] Waarnemingen
0:00
Start bepoeving.
0

Zettingstikken zijn hoorbaar.

1

Er komt rook uit de naden rondom de systeemwand, met de nadruk op de bovenzijde van de wand.

3

TK10 valt van de constructie.

5

Horizontale bovenprofiel wijkt enigszins. Hier komt rook uit.

8

TK4 en TK9 vallen van de constructie.

9

TK7 valt van de constructie.

9

TK11 valt van de constructie.

11

Gipskartonplaat rechts naast pasplaat wijkt naar het vuur toe.

12

16

De middelste gehele gipskartonplaat wijkt naar het vuur toe.
De afdekstrip tussen de linker en middelste gipskartonplaat zit los.
Er komt rook uit de naad tussen de linker en middelste gipskartonplaat. Er is een bruine plek zichtbaar op ¾ van de
hoogte.
Er is een rookpluimpje zichtbaar, onderin, tussen de pasplaat en de gipskartonplaat rechts daarvan.
Er komt as uit de naad tussen de linker en middelste gipskartonplaat.

17

Mobiel thermokoppel gebruikt. Na 30sec. is T > 300ºC., zie ook foto 6 in bijlage II. Criterium bereikt.

18

Afdekstrip tussen het paspaneel en de gipskartonplaat rechts daarvan zit los.

19

Kaliber 25 mm steekt in de oven tussen de linker en middelste gipskartonplaat, zie ook foto 11 in bijlage II. Criterium
bereikt.

20

Vlammen links en rechts van de middelste gipskartonplaat, >10 sec. zichtbaar. Criterium bereikt.

15
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3.6 V e r p l a a t s i n g

De navolgende figuur toont de gemeten verplaatsing van de posities van de meetpunten A
tot en met E zoals weergegeven in bijlage II, figuur 2.6. Een positieve verplaatsing is naar het
vuur toe.
f 3.3 Doorbuiging systeemwand [meetpunt A tot en met E]

3.7 O p m e r k i n g e n

Tijdens de beproeving zijn diverse thermokoppels aan de niet-vuurbelaste zijde losgeraakt
van de systeemwand. Naar verwachting is dit het gevolg van de op de gipskartonbeplating
aangebrachte vinyl afwerklaag. In verband met de blaasvorming onder de vinyl afwerklaag
was ook met het mobiel thermokoppel de oppervlaktetemperatuur op de plaatsen waar
thermokoppels zijn losgekomen, niet betrouwbaar te meten.
Tussen de 5e en 6e minuut van de beproeving heeft de gemiddelde overdruk in de oven
tweemaal de bovenlimiet van de overdruk in de oven licht overschreden. Naar verwachting
zijn deze geringe overschrijdingen niet van invloed op een eventuele classificatie.
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Samenvatting
In opdracht van Obimex B.V. is een onderzoek verricht naar de brandwerendheid met
betrekking tot de scheidende functie van een Obimex systeemwand.
Hiertoe is in het Peutz Laboratorium voor Brandveiligheid een beproeving uitgevoerd
conform EN 1364-1:2015. Verhitting vond plaats conform de standaardbrandkromme.
In tabel 4.1 is weergegeven na welke beproevingsduur (de verstreken tijd is daarbij
uitgedrukt in gehele, reeds verlopen minuten, gerekend vanaf het begin van de proef ) de
diverse afkeurcriteria werden bereikt. Na 20 minuten is de proef beëindigd.

t4.1 Resultaten brandwerendheidsbeproeving; Obimex systeemwand
Beoordelingscriterium

Verstreken tijd

Criterium bereikt?

Vlamdichtheid (E)
-

vlammen meer dan 10 s continu zichtbaar

20 minuten

bereikt

-

wattenkussen

20 minuten

niet bereikt

openingskalibers
Temperatuur (I)

19 minuten

bereikt

-

gemiddelde temperatuurstijging

20 minuten

niet bereikt

-

maximale temperatuurstijging

17 minuten

bereikt
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Vo o r w a a r d e n e n t o e p a s s i n g s g e b i e d

5.1 D i r e c t t o e p a s s i n g s g e b i e d

De bereikte resultaten gelden uitsluitend voor constructies die in detail gelijk zijn aan de in
dit rapport omschreven constructie. Voor het direct toepassingsgebied wordt verwezen naar
hoofdstuk 13 van EN 1364-1:2015.
5.2 T e n s l o t t e

Dit rapport beschrijft de opbouw van de constructie, de condities van de beproeving en de
resultaten van de in dit rapport beschreven constructie bij beproeving conform de
procedure beschreven in EN 1363-1. Elke significante afwijking met betrekking tot de
afmetingen, detaillering van de constructie, belastingen, spanningen, randcondities en/of
-aansluitingen of afwerkingen anders dan die toegestaan in het directe toepassingsgebied
beschreven in de betreffende beproevingsnorm wordt niet gedekt door dit rapport.
De aard van brandwerendheidsbeproevingen is zodanig dat de meetnauwkeurigheid niet
kan worden gekwantificeerd. Het is dan ook niet mogelijk een onderbouwde onzeker heidsmarge aan te geven voor het bereikte beproevingsresultaat.

Mook,

Ir. J.J. Mertens
Hoofd Laboratorium voor Brandveiligheid

Dit rapport bevat 12 pagina's en 3 bijlagen:
Bijlage I
relevante adresgegevens
Bijlage II
figuren en foto's proefstukken
Bijlage III
grafieken beproeving 08-09-2015

ing D.J. Den Boer
Directie

(1 pagina)
(8 pagina's)
(5 pagina's)
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Bijlage 1
Relevante
adresgegevens
Beproevingslaboratorium
Peutz Laboratorium voor Brandveiligheid
Lindenlaan 41
6584 AC MOLENHOEK
Beproevende instantie
Peutz bv
Lindenlaan 41
6584 AC MOLENHOEK
Postbus 66
6585 ZH MOOK
Opdrachtgever
Obimex BV
Twentepoort West 39
7609 RD Almelo
Postbus 804
7600 AV Almelo
Fabrikant proefstuk
Obimex BV
Twentepoort West 39
7609 RD Almelo
Postbus 804
7600 AV Almelo
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Bijlage 2
Figuren en
foto's proefstuk
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Bijlage 2
Figuren en
foto's proefstuk
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Bijlage 2
Figuren en
foto's proefstuk
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Bijlage 2
Figuren en
foto's proefstuk
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Bijlage 2
Figuren en
foto's proefstuk
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Bijlage 2
Figuren en
foto's proefstuk
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Bijlage 2
Figuren en
foto's proefstuk

Foto 1: Aanzicht niet-vuurbelaste zijde Foto 2: Overzichtsfoto frame
proefstuk

Foto 3: Half H-profiel, ten behoeve van Foto 4: Aansluiting tussenregel op Hvaste rand
profiel vaste rand

Foto 5: Onderhoek detail ter plaatse Foto 6: Bovenhoekdetail ter plaatse
van vaste rand
van de vrije rand
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Bijlage 2
Figuren en
foto's proefstuk

Foto 7: 40 mm steenwol in de spouw

Foto 8: Tijdens de beproeving na 2
minuten

Foto 9: Tijdens de beproeving na 6 Foto 10: Tijdens de beproeving na 17
minuten
minuten

Foto 11: Kaliber steekt in de oven, na Foto 12: Tijdens beproeving na 20
19 minuten
minuten
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Bijlage 3
Grafieken
beproeving 08-09-2015
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Beproeving:
Beproevingsdatum (j-m-d):
Locatie:
Standaard setup:
Versie meetprogramma:

Y1643 OBIMEX wand EI60-1
2015-09-08
Peutz Laboratorium voor Brandveiligheid
EN 1363-1:2012 - Datalogger A - V.20150723
VeeCan DAQ 1.930A1-004

Plaatthermokoppels in de oven
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Grafieknr. 1

Oventemperatuur en brandkromme
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Grafieknr. 2

Beproeving:
Beproevingsdatum (j-m-d):
Locatie:
Standaard setup:
Versie meetprogramma:

Y1643 OBIMEX wand EI60-1
2015-09-08
Peutz Laboratorium voor Brandveiligheid
EN 1363-1:2012 - Datalogger A - V.20150723
VeeCan DAQ 1.930A1-004

Relatieve afwijking oventemperatuur
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Grafieknr. 3

Overdruk in de oven
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Druksetpoint

Gemiddelde overdruk in de oven

Onderlimiet druk

Bovenlimiet druk
Grafieknr. 4

Beproeving:
Beproevingsdatum (j-m-d):
Locatie:
Standaard setup:
Versie meetprogramma:

Y1643 OBIMEX wand EI60-1
2015-09-08
Peutz Laboratorium voor Brandveiligheid
EN 1363-1:2012 - Datalogger A - V.20150723
VeeCan DAQ 1.930A1-004
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OT1 - omgevingstemperatuur
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Mobiel thermokoppel
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Verstreken tijd [hh:mm:ss]
Mobiel TK
Grafieknr. 6

Y1643 OBIMEX wand EI60-1
2015-09-08
Peutz Laboratorium voor Brandveiligheid
EN 1363-1:2012 - Datalogger A - V.20150723
VeeCan DAQ 1.930A1-004

Beproeving:
Beproevingsdatum (j-m-d):
Locatie:
Standaard setup:
Versie meetprogramma:

Thermokoppels niet-verhitte zijde 1 t/m 5 en gemiddelde
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Grafieknr. 7

Thermokoppels niet-verhitte zijde 6-11
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Verstreken tijd [hh:mm:ss]
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