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Onderdeel van een serie

• Steel Design 1 Structural basics (2019) 
– Analysis and design of steel structures for buildings 

according to Eurocode 0, 1 and 3
• Steel Design 2 Fire (2021)

– Fire safety and fire resistant design of steel structures for
buildings according to Eurocode 3

• Steel Design 3 Connections
– Behaviour of connections in steel structures and design 

of mechanical fasteners and welds according to
Eurocode 3

• Steel Design 4 Composite structures
– Analysis and design of composite steel and concrete 

structures for buildings according to Eurocode 4
• Steel Design 5 Joints

– Analysis and design of bolted and welded connections in 
steel frames and in tubular structures according to
Eurocode 3



Ontwikkeling 

• universiteiten moeten in Engelse taal lesgeven
• elk land eigen studieboeken ≠ economisch
• Europese boeken om ontwikkelkosten te spreiden
• hoe omgaan met landspecifieke zaken (Nationale Bijlagen in 

Eurocodes)?
– Engelstalig boek gebaseerd op de EN-versie van de Eurocode, met in 

kantlijn aangegeven waar de lezer wordt verwezen naar landspecifieke
info,

– als pdf te downloaden is bij de landelijke staalinfocenters.
• verspreidingsgebied voornamelijk Europa: actief doen nu 

mee: België, Luxemburg, Nederland en Zwitserland
• verkoop via de landelijke organisaties, maar ook via 

Worldsteel en als e-book via Wiley/Ernst & Sohn
• doelgroep: constructeurspraktijk en onderwijs



Ontwikkeling 

• concept vergelijkbaar met RFCS-disseminatie met centrale website en 
info over wettelijke context van regelgeving en toepassing van 
Eurocodes brand: https://research.bauforumstahl.de/nl/fire-safety-
1/locafi-temperature-assessment-of-a-vertical-member-subjected-to-
localised-fire-10/

https://research.bauforumstahl.de/nl/fire-safety-1/locafi-temperature-assessment-of-a-vertical-member-subjected-to-localised-fire-10/
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Organisatie

• uitgever Bouwen met Staal
• samenwerking met Worldsteel en Tata Steel 

Nederland als deelfinancier
• partners: België, Duitsland, Luxemburg, 

Nederland en Zwitserland
• aan ‘Fire’ werkten mee: Koen Michielsen,  

Infosteel (B), Graham Couchman, Steel 
Construction Institute (UK), Cor van Eldik en 
Ralph Hamerlinck, Bouwen met Staal (NL)
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Planning

• hoofdstuk 1, 2, 4: klaar
• hoofdstuk 3: inhoudelijk klaar, nog redactionele bewerking
• eind 2020 boek gereed voor druk
• verschijnt begin 2021, met daarna de nationale teksten (pdf's 

te downloaden op websites van de staalinstituten)



Inhoud

• Chapter 1 Fire Safety
• Chapter 2 Calculation of the fire resistance
• Chapter 3 Fire safety engineering
• Chapter 4 Design tables



Chapter 1 Fire Safety

• Wat is brandveiligheid?
– doelstellingen
– maatregelen

• Ontwikkeling van brand
• Ontwerpen van brandveilige gebouwen
• Veiligheidseisen bij brand
• Belastingen bij brand
• Gedrag van staal bij brand
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Chapter 2 Calculation of the fire resistance

• Begrippen en randvoorwaarden
• Berekening van de thermische respons

– achtergronden (on)beschermde profielen NIEUW
– thermisch verzinkt staal NIEUW

• Berekening van de mechanische respons
– verbindingen (met rekenvoorbeeld) NIEUW
– trekstaven (met rekenvoorbeeld)
– liggers met buiging zonder kip (met 2 rekenvoorbeelden)
– kolom met druk (met rekenvoorbeeld)
– liggers met kip (met rekenvoorbeeld)

• Geïntegreerde liggers
– thermisch gedrag
– rekenmethode onbeschermde liggers (met rekenvoorbeeld)
– beschermde liggers



Chapter 2 Calculation of the fire resistance

• Tool: onbeklede statisch bepaalde ligger ^––––––^

HEA240 Afb. 
2.12
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Chapter 2 Calculation of the fire resistance

• Tool: beklede ligger  ^––––––^

schatting bekledingsdikte

HEA240 Afb. 
2.12
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Chapter 3 Fire safety engineering
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UITGEBREID MET MACS+ UITGEBREID MET LOCAFI



Chapter 4 Design tables
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Chapter 4 Design tables



Bedankt voor jullie aandacht!

Van Druten, don’t you
hear: fire exercise

Actually, I 
meant: 
escape 

exercise

Yeah, nice
commu-
nication!

• dat het nieuwe boek moge bijdragen aan betere 
communicatie over staal en brand en aan een hoger 
kennisniveau


