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Brand is het tweede boek in een nieuwe serie studieboeken – als opvolger van de serie
‘(Over)spannend staal’ – die geheel aansluit op de Eurocodes. Eerder is verschenen:
• J.W.B. Stark en R.J. Stark, Staal-beton. Toepassing en berekening van staal-beton constructies
voor gebouwen volgens Eurocode 4 bij normale temperatuur en brand, Zoetermeer 2009,
228 p. (zie p. 7).
Eventuele correcties en aanvullingen op deze boeken zijn te vinden op www.bouwenmetstaal.nl
onder ‘publicaties’.
Voor meer hulp op het gebied van brandveiligheid en staal wordt verwezen naar het brand
informatiesysteem van Bouwen met Staal op www.brandveiligmetstaal.nl (zie p. 8).
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Toepassing en berekening van staal-beton constructies voor
gebouwen volgens Eurocode 4 bij normale temperatuur en brand
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Staal-beton
'Staal-beton' behandelt in zes hoofdstukken de toepassing en de
berekening van staal-beton constructies voor gebouwen volgens
Eurocode 4. Hoofdstuk 1 geeft een algemeen overzicht van de kenmerken en de toepassingsmogelijkheden. De hoofdstukken 2 t/m
5 behandelen de berekening van liggers, vloeren, kolommen en
verbindingen in staal-beton bij normale temperatuur en bij brand.
De gegeven rekenmethoden en toetsingsregels zijn gebaseerd
op NEN-EN 1994-1-1 en NEN-EN 1994-1-2. Het gebruik van de
toetsingsregels uit de Eurocodes wordt toegelicht met een groot
aantal rekenvoorbeelden. Hoofdstuk 6 geeft een volledige berekening van de constructie van een bioscoopzaal in staal-beton.
De auteurs – prof.ir. J.W.B. Stark en ing. R.J. Stark – zijn ervaren
docenten aan de TU Delft en TU Eindhoven op het gebied van
staal-beton constructies. Op grond van hun ervaring is de inhoud
van dit boek primair gericht op het onderwijs. Met de opgenomen
aanwijzingen voor de toetsing volgens de Eurocodes en de vele
rekenvoorbeelden vormt de stof ook een nuttig rekengereedschap voor de constructeur in de praktijk en een handleiding voor
toezichthoudende instanties.
J.W.B. Stark en R.J. Stark, Staal-beton. Toepassing en berekening van staalbeton constructies voor gebouwen volgens Eurocode 4 bij normale temperatuur en brand, Bouwen met Staal, ISBN 978-90-72830-83-8, Zoetermeer 2009,
formaat 23x25 cm, 228 p. Te bestellen via www.bouwenmetstaal.nl.
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Brandinformatiesysteem
www.brandveiligmetstaal.nl is het nieuwe,
interactieve informatiesysteem voor het brand
veilig toepassen van staal in de bouw.

Het systeem verleent informatieve assistentie bij het ontwerpen, dimensioneren
en beoordelen van stalen (hoofd)draagconstructies, gevels en binnenwanden op
brandveiligheid.
De website is sinds februari 2009 on line. De module ‘kantoren draagconstructies’ is al actief. Dit onderdeel biedt praktische houvast bij de keuze van brandveiligheidsconcepten, bepalingsmethoden, voorzieningen (zoals brandwerende
verf, bouwkundige integratie, staal-beton en sprinklers) en het berekenen van de
brandwerendheid van kolommen en liggers, in combinatie met kanaalplaatvloeren, staalplaat-betonvloeren en Slimline-vloeren.
Het bepalen van bijvoorbeeld de kritieke staaltemperatuur van kolom en ligger
en de benodigde dikte van de brandwerende voorziening wordt vergemakkelijkt
met rekenvoorbeelden, tabellen en downloadbare rekentools.
Daarnaast vormt www.brandveiligmetstaal.nl het portaal tot alle actuele normen
en richtlijnen, publicaties, artikelen en brandveilige voorbeeldprojecten.
Aan www.brandveiligmetstaal.nl wordt meegewerkt door Efectis Nederland,
de Technische Commissie Brandveiligheid van de vereniging Bouwen met Staal
en een klankbordgroep van gebruikers bij architecten- en ingenieursbureaus.
Het brandinformatiesysteem is een initiatief van Bouwen met Staal.
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