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Ronan Point (1968)
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Alfred P. Murrah Building (1995)
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Champlain Towers (2021)
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STRUCTURAL ROBUSTNESS can be defined as:
Ability of a structure to withstand events like fire, explosions, impact or the 

consequences of human error, without being damaged to an extent 
disproportionate to the original cause

PROGRESSIVE/DISPROPORTIONATE COLLAPSE can be defined as:
Progressive/Disproportionate of a building can be regarded as the situation where 
local failure of a primary structural component leads to the collapse of adjoining 
members and to an overall damage which is disproportionate to the initial cause

Progressive vs. Disproportionate collapse

Welcome
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Extreme loading conditions
Explosion, blast, impact, fire, snow overloading, tsunami, tornado, terrorist 
attacks ………
Identified vs. Unidentified threats
Large deformations experienced by structural components, including 
connections
Inadequacy of strength-based design methods alone
Need for ductility-based design approaches
Concrete vs. Steel/Composite structures

1. INTRODUCTION
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Robustness of Steel and Composite structures
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Robustness of a full-scale Steel and Composite structures
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2. NORMATIVE CONTEXT

Progressive collapse mitigation is covered in several European 
and International codes and guidelines

Give general recommendations to achieve robustness 
requirements

Mostly rely on prescriptive methods

Welcome12



EN 1990
EN 1990, 2.1 (4)P sets out the basic principle related to structural robustness, where it is 
explicitly stated that: 
A structure shall be designed and executed in such a way that it will not be damaged by 
events such as: explosion, impact, and the consequences of human errors, to an extent 

disproportionate to the original cause

EN 1990, 2.1 (5)P states that Potential structural damage should be avoided or limited by 
one or more of the following: 

avoiding, eliminating or reducing hazards applied on the structure; 
selecting a structural form with low sensitivity to the hazard; 
selecting a form and design which can survive removal of individual or limited parts of the 
structure; 
avoiding systems that collapse without warning; (v) tying members together

2. NORMATIVE CONTEXT
CURRENT EUROCODES
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EN 1991-1-7 – Annex A

Accidental design situation

Strategies based on identified accidental 
actions (e.g. explosions and impact)

Strategies based on limiting the extent of 
localised failure

Design the 
structure to 

have 
sufficient 
minimum 

robustness

Preventing or 
reducing the 

action 
(e.g. protective 

measures)

Design 
structure to 
sustain the 

action

Enhanced 
redundancy

(e.g. alternative 
load paths)

Key element 
designed to 

sustain 
notional 

accidental 
action Ad

Prescriptive 
rules 

(e.g. integrity 
and ductility)

2. NORMATIVE CONTEXT
CURRENT EUROCODES
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Current revision of Eurocodes

Working Group CEN/TC 250/WG 6 “Robustness”
EN 1990 - Section 4.4 and Informative Annex E covering 
strategies based on limiting the extent of damage

The explicit design of structures for identified accidental action 
is covered within the scope of EN 1991

Introduction of “Segmentation”

Developments within EN 1993 and EN 1998 which may be of 
direct and indirect relevance to achieving robustness

2. NORMATIVE CONTEXT
FUTURE EUROCODES
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EN 1990 – Annex E

Design for accidental actions (EN 1991)
Explicit design of the structure

(e.g. against explosion, impact)

Design for enhanced robustness (EN 1990)
Strategies based on limiting the extent of 

damage

Design structure to 
resist the action (*)

Prevent or reduce 
the action

e.g. protective 
measures, control of 

events

Alternative 
load paths

either providing 
adequate 

deformation 
capacity and 
ductility or 
applying 

prescriptive 
design rules

Key members
i.e. designing 

selected 
members to 

resist notional 
action(s)

Segmentation
i.e. separation into 

parts

(*) Structural design against identified accidental actions can incorporate specifically designed members, which fail partially or
fully, provided their failure does not lead to further structural collapse as agreed with authorities.

2. NORMATIVE CONTEXT
FUTURE EUROCODES
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International codes and guidelines
The Unified Facilities Criteria (UFC): Design of Buildings to Resist Progressive 
Collapse (UFC 4-023-03, developed by USA Department of Defense) - 2016 
The USA General Services Administration: Alternate Path Analysis and design 
guidelines - 2016
ASCE 7-16 - 2017
The International Building Code (IBC) - 2018
UK Building Regulations 2010 Approved Document A - 2013
Chinese Code for Anti-Collapse Design of Building Structures (CECS 392) – 2014
Others

2. NORMATIVE CONTEXT
OTHER INTERNATIONAL CODES AND GUIDELINES
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General/broad requirements that may be difficult to interpret 

No consistent set of rules available

Ductility requirements

Need to incorporate latest research outcome to date

Need for practical simplified methods and tools 

ASSESSMENT OF ROBUSTNESS REQUIREMENTS IN EUROCODE

2. NORMATIVE CONTEXT
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3. FAILNOMORE Project

Welcome

Project funded by the Research Fund for Coal and Steel (RFCS) 
from the European Commission

The main objective is to produce a set of practical and user-
friendly design guidelines to mitigate the risk of progressive 
collapse of steel and composite structures subjected to 
exceptional events 

The proposed design guidelines are based on:
recent research projects and
available literature

20



Partners:

University of Liège (ULg) – Belgium
University of Coimbra – Portugal
Imperial College London - UK
University of Stuttgart – Germany
University of Trento – Italy
University of Timisoara – Romania
Czech Technical University of Prague –
Czech Republic
Rzeszow University of Technology -
Poland
Technical University of Delft – The 
Netherlands 

Universitat Politècnica de Catalunya – Spain

INSA de Rennes – France

ECCS – Europe

Feldmann + Weynand GmbH – Germany

ArcelorMittal Belval & Dufferdange S.A.-
Luxembourg
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The proposed design guidelines are reported in a Design Manual

The Design Manual is freely available (through the ECCS website 

- https://www.steelconstruct.com/eu-projects/failnomore/) in 10 

different languages (English, Portuguese, German, Italian, 

Romanian, Czech, Polish, Dutch, Spanish and French)

Welcome

3. FAILNOMORE Project
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FAILNOMORE Design Manual – Table of contents

Part 1 – Design for robustness
1. Normative context
2. Design for robustness
3. Consequence classes
4. Identified threats
5. Unidentified threats
6. Risk assessment
7. Conclusions

Part 2 – Worked examples
• A steel structure designed in non 

seismic area 
• A steel structure designed in seismic 

area
• A composite structure designed in non 

seismic area
• A composite structure designed in 

seismic area
Part 3 – Annexes
Part 4 - References
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The presentations of the FAILNOMORE workshop will 

present the different design strategies and methods 

proposed in the Design Manual

Welcome

3. FAILNOMORE Project
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1. Introduction

Identified weaknesses:
No clear indications on how to select the 
design strategies to be applied

No consistent set of rules available

No clear guidance on how to design 
for robustness

Accidental design situation

Strategies based on identified accidental 

actions (e.g. explosions and impact)

Strategies based on limiting the extent of 

localised failure

Design the 

structure to 

have 

sufficient 

minimum 

robustness

Prevent or 

reduce the 

action 

(e.g. protective 

measures)

Design 

structure to 

sustain the 

action

Enhanced 

redundancy 

(e.g. alternative 

load paths)

Key element 

designed to 

sustain 

notional 

accidental 

action Ad

Prescriptive 

rules

(e.g. integrity 

and ductility)

Design strategies proposed in EN 1991-1-7

The FAILNOMORE Design Manual aims to overcome these weaknesses by 

proposing in, its Chapter 2, a general design philosophy commonly agreed at 
European level

This general design philosophy is presented hereafter

Design for robustness3
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2. General design philosophy

The design for structural 
robustness is proposed as a 
step-by-step procedure 
presented in a general 
flowchart

This flowchart is the backbone 
of the FAILNOMORE Design 
Manual

Design for robustness5



2. General design philosophy

This flowchart can be 
subdivided in three main 
parts:
A. Definition of the consequence 

class of the studied structure

B. Design strategies for identified 
accidental actions

C. Design strategies for unidentified 
accidental actions

Design for robustness6
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General design philosophy

This flowchart can be 
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steps:
A. Definition of the consequence 
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3. Consequence classes

Building structures are classified into “consequence classes” reflecting the 
consequences of structural failure in terms of:

Loss of human live

Personal injury

Economic loss

Social loss

Environmental loss

This classification is a simplification of a complex risk-based system related 
to building type, height, occupancy, nature of materials, …

Design for robustness9



3. Consequence classes

In Annex A of EN 1991-1-7 and in EN 1990, three consequence classes are 
identified:

Consequence 

class (CC)
Categorization of building type and 

occupancy

1 Single occupancy houses ≤ 4 storeys - Agricultural buildings where people 

do not normally enter (e.g., storage buildings), greenhouses - Buildings into 

which people rarely go, provided at distance 1.5 times height away from 

others

2a (Lower risk 

group)

5 storey single occupancy houses - Hotels, residential, offices ≤ 4 storeys -

Industrial ≤ 3 storeys - Retailing premises ≤ 3 storeys and < than 1000 m2

floor area in each storey - Single storey educational buildings - Buildings ≤ 2 

storeys admitting public with floor areas ≤ 2000 m2 at each storey

2b (Upper risk 

group)

Hotels, residential, offices > 4 storeys but ≤ 15 storeys - Educational 

buildings > single storey but ≤ 15 storeys - Retailing premises > 3 storeys 

but ≤ 15 storeys - Hospitals ≤3 storeys - Offices greater than 4 storeys but 

not exceeding 15 storeys - Buildings admitting public with floor areas > 

2000 m2 but ≤ 5000 m2 at each storey - Car parking ≤ 6 storeys

3 Buildings defined above as Class 2a and 2b that exceed limits on area and 

storeys - Buildings to which members of the public are admitted in 

significant numbers (e.g., concert halls, grandstands, …etc.) - Stadia 

accommodating more than 5000 spectators - Buildings with hazardous 

substances/processes

CC1: Low consequence for loss of human life, and

small or negligible one for economic, social or 
environmental aspects

CC2: Medium consequence for loss of human life and 

considerable one for economic, social or 

environmental aspects

CC3: High consequence for loss of human life, or 

significant one for economic, social or environmental 
aspects

Design for robustness10
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3. Consequence classes

Building structures are not all precisely covered this table

Sound engineering judgment required

Some additional guidelines are provided in Chapter 3 of the FAILNOMORE 
Design Manual

Design for robustness15



3. Consequence classes

The consequence class of the building allows the practitioner to assess the 
design approach to be adopted in view of achieving an adequate level of 
robustness

Consequence Class 1 (CC1):

The design for robustness doesn’t imply any specific considerations as long as the design is carried 
out in full compliance with the rules given in the series of Eurocodes

Consequence Classes 2 and 3 (CC2a, CC2b and CC3):

The design for robustness implies specific approaches which could range from simple prescriptive 

rules to advanced risk analyses and complex analytical or numerical methods

Design for robustness16



3. Consequence classes

Once the consequences class is established, the potential threats and the 
relevant accidental loading scenarios shall be identified by the designer in 
close collaboration with the client and the relevant authorities

The identification of the threats and of the relevant scenarios will enable the 
designer to adopt either:

an explicit design for a specific identifiable accidental action and/or

a design strategy that limits the extent of initial damage as a consequence of any unidentifiable 
accidental event

In addition, for CC3, a systematic risk assessment is generally required

Design for robustness17
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General design philosophy

This flowchart can be 
subdivided in three main 
steps:
A. Definition of the consequence 

class of the studied structure

B. Design strategies for identified 
accidental actions

C. Design strategies for unidentified 
accidental actions

Design for robustness19



4. Design for identified acc. actions

Check the possibility of using 
preventive and/or protective 
measures to reduce or mitigate the 
accidental actions

If the action is fully prevented, it ends the 
design process for this specific threat

If the action is only reduced, an assessment 
of possible damages is required through an 
explicit design

Design for robustness20



4. Design for identified acc. actions

Explicit design for the considered 
accidental action

If there is no damage, it ends the design 
process

If there is a damage which is not acceptable 
 a redesign of the structure is required

If there is an acceptable damage, its extent 
should be prevented using appropriate 
design strategies as proposed for 
unidentifiable accidental actions

Design for robustness21



4. Design for identified acc. actions

The design for identified accidental actions may rely on analytical and/or 
numerical methods

The level of sophistication of the methods is strongly linked to the 
consequence class:

For CC2, the use of prescriptive methods or of simplified analysis considering static equivalent 
action models is possible

For CC3, the use of refined methods (dynamic analysis, non-linear models…) may be required

Design for robustness22



4. Design for identified acc. actions

Within Chapter 4 of the FAILNOMORE Design Manual, four accidental 
actions are considered:

Impacts

Internal and external explosions

Fire as exceptional action

Earthquake as exceptional action

Different approaches with different levels of sophistication are proposed

The latter will be presented in a specific presentation

Design for robustness23
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General design philosophy

This flowchart can be 
subdivided in three main 
steps:
A. Definition of the consequence 

class of the studied structure

B. Design strategies for identified 
accidental actions

C. Design strategies for unidentified 
accidental actions
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5. Design for unidentified acc. actions

The design for unidentified accidental actions is founded on strategies 
aiming at limiting the extent of a localised damage, whatever is its initiating 
cause:

The Alternative Load Path (ALP) method

The key element method

The segmentation method

The level of sophistication of the proposed methods will range from 
prescriptive methods to sophisticated full non-linear analyses

The selection of the method to be applied is strongly linked to the class of 
consequence

Design for robustness26



5. Design for unidentified acc. actions

For CC2a, EN 1991-1-7 suggests 
providing the structure with an 
efficient horizontal tying system 
using a prescriptive method

Design for robustness27



5. Design for unidentified acc. actions

For CC2b, EN 1991-1-7 suggests 
providing the structure with an 
efficient horizontal and vertical 
tying system using a prescriptive 
method

or

To consider the complete removal 
of supporting elements  ALP 
method

Design for robustness28



5. Design for unidentified acc. actions

Where the loss of a supporting 
member generates a 
disproportionate collapse, the 
removed element should be 
labelled as a “key element”

The design should turn towards 
methods of local enhancement of 
resistance capacity of the key 
element considering a notional 
accidental action

Design for robustness30



5. Design for unidentified acc. actions

An alternative to these methods is 
the use of segmentation

Segmentation is a design strategy 
to prevent or limit an initial 
damage by isolating the failing 
part of a structure from the 
remaining structure

Segmentation strategies can 
generally be based on either weak 
segment borders or strong 
segment borders

Design for robustness31



5. Design for unidentified acc. actions

The different methods behind these design strategies are presented in 
Chapter 5 of the FAILNOMORE Design Manual

They will be detailed in a specific presentation

Design for robustness32
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6. Importance of structural joints

Structural joints are important structural elements influencing the global 
response of a steel or composite building

A joint can be classified in terms of stiffness, resistance and ductility:

Resistance

Nominaly hinged

Partial-strength

Full-strength

Stiffness

Nominaly pinned

Semi-rigid

Fully rigid

Ductility

Brittle

Ductile for plastic verification

Ductile for plastic analysis

Covered in EN 1993-1-8 Not explicitly covered in EN 

1993-1-8
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6. Importance of structural joints

The component method is the analytical method recommended in EN 1993-1-8 
and in EN 1994-1-1 for the characterisation of steel and composite joints in 
terms of stiffness, resistance and ductility

The calculation of these joint properties is basically possible, whatever is the 
applied loading but:

the codes are only providing precise application rules for joints subjected to bending moments 

while, under accidental/exceptional events, interactions between bending moments and axial 

forces may develop at the level of the joints

In the FAILNOMORE Design Manual, methods allowing for an accurate 
prediction of the joint properties when subjected to M-N interaction are provided 
in Annex A.1
These rules are not detailed in this presentation
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6. Importance of structural joints

The use of rigid full-strength joints allows to neglect the effect of the joints on the 
internal forces distribution and on the design resistance of the system but does not 
usually  represent the most economical option!

However, if a plastic analysis is performed, the risk of developing a plastic hinge in 
the joint adjacent to the cross-section due to material overstrength in the member 
should be avoided (if the joint ductility cannot be ensured)
 introduction of a new resistance classification: OVER-STRENGTH joints

Resistance

Nominaly hinged

Partial-strength

Full-strength

Over-strength with

If a joint is not “over-strength”, the 

joint behaviour will have to be 

accounted for in the design for 
robustness!
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6. Importance of structural joints

Under exceptional events, it is generally required to take advantage from the 
development of large deformations and from the ultimate resistance of the material with 
the objective of finding a new state of equilibrium in the deformed shape after an event

So, ductility and large deformation capacity are seen as important properties to be 
provided to the structural joints

Regardless the nature of the event or of the adopted design strategy, the preliminary 
design of all structural joints for ductility appears as a prerequisite (except for over-
strength joints)

Ductility

Brittle

Ductile for plastic verification

Ductile for plastic analysis

To achieve it, minimum ductility requirements which 

should be all the time respected by the joints are 

provided in the FAILNOMORE Design Manual
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6.1 Minimum ductility requirements for joints

The objective is to avoid the activation of brittle joint components at failure

For pinned joints, requirements are expressed for the welds and for the bolt 
diameter

For the welds, the use of full penetration or full-strength welds is recommended
 Design criteria to guarantee the full-strength character of welds are provided in the 

FAILNOMORE Design Manual

For bolts in tension, it is recommended to respect the design criterion provided in EN 1993-1-8 
which links the diameter “d” of the bolt to the thickness “t” of the component in bending

Moreover, to allow a sufficient rotation, detailing requirements specific for pinned joints are 
also provided in the FAILNOMORE Design Manual
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6.1 Minimum ductility requirements for joints

For partial-strength joints :
the use of full-penetration or full-strength welds is also recommended 

If a component in bending is activated at failure, it is also recommended to respect the 
design criterion provided in EN 1993-1-8 which links the diameter “d” of the bolt to the 
thickness “t” of the component in bending

Failure modes “column web in transverse compression” and “beam flange and web in 
compression” should be avoided as they involve local instability phenomena

Some specific recommendations are also provided for 
partial-strength composite joints regarding:

The properties of the rebars to be used in the vicinity of the 
joints

The positioning of the first shear stud to be kept at a certain 
distance from the column 

Ductile tension band
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7. Conclusions

In this presentation, the general philosophy to design for robustness as 
proposed in the FAILNOMORE Design Manual has been presented

Joints identified as crucial elements when designing for robustness
In particular, minimum ductility requirements to be respected have been 
identified

In the next presentations, the different design methods which can be applied 
in the framework of the adopted general design philosophy will be detailed 
and applied to worked examples
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[presenting 
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1. INTRODUCTIE

In dit deel worden de mitigatiestrategieën en 
ontwerpbenaderingen voor vijf soorten geïdentificeerde 
buitengewone belastingen beschreven

De presentatie is als volgt ingedeeld:
1. Introductie

2. Stootbelasting
2.1 Equivalente statische benadering

2.2 Eenvoudige dynamische aanpak

2.3 Volledige dynamische aanpak

3. Explosie
3.1 Externe explosie

3.2 Interne Explosie

4. Conclusies

2 Geïdentificeerde gevaren
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Botsing is een interactieverschijnsel tussen een bewegend object en een
constructie, waarbij de kinetische energie van het object plotseling wordt
omgezet in vervormingsenergie“ EN 1991-1-7

Buitengewone belasting die in zeer korte tijd plaatsvindt (meestal binnen een
fractie van een seconde)

Lage kans van voorkomen maar grote gevolgen

Bij gebouwen komt botsing met een auto vaker voor:

Gebouwen in de buurt van de verkeerswegen

Parkeergarages of gebouwen met parkeergelegenheid

Gebouwen waar auto's en vrachtwagens zijn toegestaan

2. Stootbelasting

3 Geïdentificeerde gevaren



Voorkomen/elimineren van gevaar

[presenting 

institution logo]

De preventieve maatregelen zijn gericht op het terugbrengen van de
snelheid van het bewegend object (bv. voertuig) en/of het beperken van
de toegang tot het gebouw

De meest voorkomende maatregelen zijn:
Passende planning voor de toegangswegen

Het gebruik van barrières (permanent of

automatisch)

Permanente barrières

Automatische barrières

2. Stootbelasting

Geïdentificeerde gevaren4



ONTWERPSTRATEGIEËN

[presenting 

institution logo]

2. Stootbelasting

Type analyses
2.1 Equivalente statische benadering ( Harde stootbelasting)

2.2 Eenvoudige dynamische aanpak (Harde of zachte 

stootbelasting)

2.3 Volledige dynamische aanpak (Harde of zachte 

stootbelasting)

Geïdentificeerde gevaren

Harde stootbelasting (ook wel starre stootbelasting

genoemd) – het getroffen object wordt altijd als star

beschouwd, d.w.z. dat het botsend object alle energie

absorbeert (conservatieve aanname)

Zachte stootbelasting– de constructie is ontworpen om 

te vervormen voor de opname van de botsenergie

5



[presenting 

institution logo]

2.1 Equivalente statische benadering

De belasting uitgedrukt in een equivalente statische kracht

De aanpak kan worden toegepast op harde botsingen en op constructies die tot CC1- en
CC2-constructies behoren.

a - is de hoogte van de aanbevolen werkzame oppervlakte van de kracht. Varieert van 0,25 m (auto’s) tot 0,50 m

(vrachtwagens)

h is de locatie van de resulterende botskracht F: de hoogte boven het rijwegniveau. Varieert van 0,50 m (auto’s)

tot 1,50 m (vrachtwagens)

x is het hart van de rijstrook

F

Botskracht op de ondersteunende onderbouw nabij rijstroken voor bruggen en ondersteuningsconstructies voor gebouwen (EN 
1991-1-7:2006)

Geïdentificeerde gevaren6



2.2 Eenvoudige dynamische aanpak

[presenting 

institution logo]

Deze procedure maakt twee verschillende
definities van de belasting mogelijk (Bijlage C
van EN 1991-1-7):
• Harde stootbelasting  voor constructies tot CC2b

• Zachte stootbelasting  voor constructies tot CC3

Harde stootbelasting

𝑭

= 𝒗𝒓 𝒌 ∙ 𝒎

De maximale resulterende dynamische 
interactiekracht is gegeven door uitdrukking

vr – is de objectsnelheid bij botsing;

k, m – is de equivalente elastische stijfheid en de
massa van het object

Zachte stootbelasting

A. Constructie biedt weerstand door elastische 
vervormingen

Zie harde stootbelasting, maar met k voor de stijfheid van de
constructie.

B. Constructie biedt weerstand door plastische 
vervormingen

De constructie is ontworpen om de botsenergie door
plastische vervormingen te absorberen,

𝑬 =
𝟏

𝟐
∙ 𝒎 ∙ 𝒗𝒓

𝟐

𝟏

𝟐
∙ 𝒎 ∙ 𝒗𝒓

𝟐 ≤ 𝑭𝒐𝒚𝟎

F0 – Plastische sterkte van de

constructie:

y0 – Vervormingscapaciteit:

Star-plastisch gedrag

Impact  model

Geïdentificeerde gevaren7



2.3 Volledig dynamische aanpak

[presenting 

institution logo]

Stootbelasting expliciet modelleren (meest realistische 

benadering)

Het numerieke model bevat modellen van het botsend object

(massa, stijfheid), de botsbelasting (snelheid, richting, duur), de

reactie van de constructie (spanningen, vervormingen, doorbuiging).

Alternatieve draagweg analyse

Kolom wordt verwijderd als gevolg van de botsing (zie paragraaf niet-

geïdentificeerde gevaren)

praktischer dan de eerste aanpak, nog steeds een goede schatting

van de robuustheid van de constructie mogelijk

Twee benaderingen kunnen worden toegepast

The impact load explicitly modelled 
(analysis done using ELS)

Geïdentificeerde gevaren8



1. Introductie

2. Stootbelasting

3. Explosie

4. Conclusies
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In dit deel worden de mitigatiestrategieën en 
ontwerpbenaderingen voor vijf soorten 
geïdentificeerde buitengewone belastingen 
beschreven

De presentatie is als volgt ingedeeld:
1, Introductie

2. Stootbelasting

2.1 Equivalente statische benadering

2.2 Eenvoudige dynamische aanpak

2.3 Volledige dynamische aanpak

3. Explosies

3.1 Externe explosie

3.2 Interne explosie

4. Conclusies

Geïdentificeerde gevaren
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3. EXPLOSIE
Een explosie (ontploffing) = een plotselinge vergroting van het volume
en het snel vrijkomen van energie in de vorm van drukgolf, warmte,
geluid en licht

Detonatie en Deflagratie:

Ontploffing van een explosieve 

lading in de buurt van een gebouw
(SAFE-WALL, 2021) 

1 – Invallende golf

2 – grond 
gereflecteerde golf

3 – constructie 
gereflecteerde golf

Detonatie - Voortplanting van een

ontbrandingszone met een snelheid die groter

is dan de snelheid van geluid in het niet-
gereageerde medium.

Deflagratie - Voortplanting van een

ontbrandingszone met een snelheid die kleiner

is dan de snelheid van geluid in het niet-
gereageerde medium

1
2

3

Geïdentificeerde gevaren10



Drie soorten ontploffingen

[presenting 

institution logo]

Vrije-lucht ontploffing                  Lucht ontploffing                           Oppervlakte 
ontploffing 

3. EXPLOSIE

Geïdentificeerde gevaren11



3.1 Externe explosie

[presenting 

institution logo]

Definities
De belasting die door een constructie moet worden weerstaan hangt af van verschillende parameters, 
zoals het type en het gewicht van de explosieve lading, de afstand van het detonatiepunt, de geometrie 
van de constructie en de interactie tussen de golf en de omgeving/de grond, enz. 

Drukprofiel als functie van de tijd.

De waarde van de piek overdruk en de voortplantingssnelheid van de schokgolf nemen exponentieel af 
met toenemende afstand van het detonatiecentrum

Geïdentificeerde gevaren

Het geïdealiseerd drukprofiel als functie van 

de tijd van een vrije-lucht drukgolf 
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3.1 Externe explosie

[presenting 

institution logo]

Definities
Gereflecteerde drukgolf 

Hoe groot deze is afhankelijk van de geometrie van de constructie, het type, grootte en afstand van de 
explosie en ook nog de interactie die geweest is met andere obstakels voor dat de drukgolf de constructie 
bereikt. En ook de hoek waaronder de golf de grond raakt

Geïdentificeerde gevaren13



3.1 Externe explosie

[presenting 

institution logo]

Definities
W – explosieve massa

R –Afstand tot het gebouw

𝑡𝑐 =
4𝑆

1 + 𝑅 𝐶𝑟

𝑡𝑜𝑓 =
2𝑖𝑠
𝑃𝑠0

EXPLICIET ONTWERP

- tc is de ontruimingstijd; S is de kleinste van de hoogte H of de halve breedte W/2 van het oppervlak;

- Cr is de geluidssnelheid in het gereflecteerde medium; R is de verhouding S/G, waarbij G de grootste is van de 

hoogte van het oppervlak H of de halve breedte W/2;

- tof is de fictieve tijd (tof < to , waarbij t0 de werkelijke duur is van de positieve fase van de invallende golf); is is de 

impulswaarde van de positieve fase van de drukgolf is;

- Pso is de piek invallende druk; ir is de totale gereflecteerde impuls; Pr is de piek gereflecteerde druk.

Geïdentificeerde gevaren14



𝑡𝑟𝑓 =
2𝑖𝑟
𝑃𝑟
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[presenting 

institution logo]

Analyse met één vrijheidsgraad

Het element dat door explosie wordt 
belast, wordt eerst getransformeerd in 
een equivalent SDOF-systeem van 
één enkele vrijheidsgraad

De massaverdeling, de 
randvoorwaarden, de 
weerstandsfunctie en het 
belastingsverloop zijn geïdealiseerd:

𝑇𝑛 = 2𝜋 Τ𝑚𝐸 𝑘𝐸

𝐾𝐿 =
𝐹𝐸
𝐹 𝑡

𝐾𝑚 =
𝑚𝐸

𝑚

Tn periode van het SDOF systeem

mE massa van het equivalente systeem

kE equivalente veerconstante

KL belastingsfactor

FE equivalente kracht

F totale kracht op de constructie

KM massa factor

m totale massa van het element.

Elastische SDOF-systemen

Elasto-plastische SDOF systemin 

De resultaten kunnen worden verkregen door 
gebruik te maken van diagrammen

De elasto-plastische respons van het SDOF-
systeem wordt gedefinieerd in termen van de 
uiterste weerstand Rm , en de maximale 
doorbuiging ym

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ye ym 

Rm 

Deflection, y 

Weestand– doorbuiging curve

Maximum deflection

Maximum response time

3.1 Externe explosie

Geïdentificeerde gevaren16



Voorkomen/elimineren van gevaar

[presenting 

institution logo]

Externe explosie
De explosiedruk neemt aanzienlijk af naarmate de afstand groter 
wordt, daarom zal het maximaliseren van de stand-off-afstand de 
effecten van een ontploffing beperken

Openbare ruimten, waar het niet mogelijk is een bepaalde afstand te 
creëren of te controleren, kunnen paaltjes, bomen en straatmeubilair 
als obstakels worden gebruikt

Gebieden met een hoge risico:  explosiebestendige muur (om te 
voorkomen dat de energie die door de explosie wordt afgegeven de 
constructie bereikt)

Niet-constructieve elementen die aan de buitenkant van het gebouw 
zijn bevestigd, moeten worden vermeden  om rondvliegend puin te 
beperken 

Ramen zijn het meest kwetsbare deel van een gebouw en kunnen 
ernstige verwondingen veroorzaken

3.1 Externe explosie

Geïdentificeerde gevaren17



3.2 Interne gas explosie

[presenting 

institution logo]

CC1 Bij bouwwerken ingedeeld in CC1 zou geen specifieke beschouwing van de gevolgen

van een ontploffing noodzakelijk moeten zijn anders dan het voldoen aan de regels

voor verbindingen en interactie tussen onderdelen zoals opgenomen in EN 1992 t.m

EN 1998

CC2 Bij bouwwerken ingedeeld in CC2 behoren kritische elementen van de constructie te

zijn ontworpen op belastingen door hetzij gebruik van een berekening gesteund op

equivalente statische belastingsmodellen hetzij toepassing van voorgeschreven

ontwerp-/detailleringsregels.

CC3 Er moet een dynamische berekening worden gebruikt

Voor de berekening van de respons van de constructie kan een
driehoekige belasting-tijdfunctie met een duur van 0,2 s worden
gebruikt. Een gevoeligheidsstudie van de belasting-tijdfunctie moet
worden uitgevoerd om de piekbelastingstijd binnen de duur van 0,2 s
te bepalen

18
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3.2 Interne gas explosie

[presenting 

institution logo]

Equivalente statische druk benadering

𝑝𝑑 = 3 + 𝑝𝑠𝑡𝑎𝑡

𝑝𝑑 = 3 +
𝑝𝑠𝑡𝑎𝑡
2

+
0.04

Τ𝐴𝑣 𝑉 2

pd de nominale equivalente statische druk voor het ontwerp van de constructie in

[kN/m2];

pstat de gelijkmatig verdeelde statische druk waarbij ontluchtingsopeningen zullen

bezwijken in [kN/m2];

Av is de oppervlakte van de ontluchtingsopeningen in [m2];

V is de inhoud van de rechthoekige omhullende constructie in [m3].

De verhouding van de oppervlakte van ontluchtingsonderdelen en de inhoud behoort te voldoen aan de volgende:

0.05𝑚−1 ≤ Τ𝐴𝑣 𝑉 ≤ 0.15𝑚−1

19 Geïdentificeerde gevaren



[presenting 

institution logo]

Dynamische benadering (TNT equivalente methode)

η de factor voor het explosierendement

Wg massa van de damp in de gaswolk (gelijk aan de massa van het mengsel van lucht en brandbaar gas);

EC de verbrandingswarmte van het brandbare materiaal;

ETNT de detonatie-energie van TNT

De beperkingen van de TNT-equivalente methode zijn:
Deze methode kan met resultaten worden toegepast op sterke gaswolkexplosies. Voor explosiedrukken onder 1 bar 
zal de TNT-equivalente methode de druk overschatten.

De afwijking is klein voor het beschrijven van de verre veld effecten, terwijl deze groot is voor het beschrijven van de 
nabije veld effecten.

De TNT-equivalente methode kan nuttig zijn als ruwe benadering indien men gebruik maakt van een 
rendementsfactor van 20% en een passende waarde voor V (of de overeenkomstige massa koolwaterstof).

Omzetting van de massa van het gas (of de dampwolk) in een TNT-equivalente 
lading.
De equivalente TNT-lading wordt geschat op basis van de energie in de 
ontploffende gaswolk. 

𝑊𝑇𝑁𝑇 = 𝜂
𝑊𝑔 × 𝐸𝑐

𝐸𝑇𝑁𝑇

𝑊𝑇𝑁𝑇 ≅ 0.16𝑉 𝑘𝑔
V [m3] is het kleinste van ofwel het totale volume van het verstopte gebied ofwel het volume van de

gaswolk.

3.2 Interne gas explosie

20 Geïdentificeerde gevaren
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Interne gasexplosie

Voorkomen/elimineren van gevaar

Interne gas explosie

21 Geïdentificeerde gevaren

Houd vanaf het begin van het project rekening met het gevaar van 
gasexplosies

Scheiding van zones

Algemene lay-out

Gebouwen die blootgesteld zijn aan mogelijke interne explosies moeten
een sterke raamwerkconstructie hebben die het dak en de tussenvloeren
ondersteunt.

Ventilatieruimtes : 

Grootte en locatie  wanneer er voldoende ventilatie is nabij het ontstekingspunt (zie
ook a) vanwege het belang van het conceptuele ontwerp, zal de vlamsnelheid laag zijn
en zal de turbulentie die achter de obstakels wordt gegenereerd beperkt zijn.

Als algemeen principe moet de ontluchting van de gasexplosie gericht zijn op open
ruimten met zo min mogelijk obstakels.

Gedeeltelijke obstructie van een ontluchtingsopening kan leiden tot sterke
drukverhogingen.
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In dit deel worden de mitigatiestrategieën en 
ontwerpbenaderingen voor vijf soorten 
geïdentificeerde buitengewone belastingen 
beschreven

De presentatie is als volgt ingedeeld:
1, Introductie

2. Stootbelasting

2.1 Equivalente statische benadering

2.2 Eenvoudige dynamische aanpak

2.3 Volledige dynamische aanpak

3. Explosies

3.1 Externe explosive

3.2 Interne explosive

4. Conclusies
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4. CONCLUSIES

In deze presentatie zijn ontwerpbenaderingen voor robuustheid in het
geval van geïdentificeerde gevaren gepresenteerd

Ontwerpbenaderingen vereisen de vaststelling van de gevaren en de
definitie van de bijbehorende maatregelen

De volgende gevallen zijn onderzocht: botsing, explosie, brand als
uitzonderlijke gebeurtenis en aardbeving als uitzonderlijke gebeurtenis.

Voor sommige belastingen kan het dreigingsniveau worden verlaagd of
zelfs geëlimineerd met preventieve of beschermende maatregelen

Voor het expliciete ontwerp voor geïdentificeerde accidentele
belastingen worden analytische en/of numerieke methoden gebruikt

Het niveau van verfijning van de methoden hangt sterk samen met de
gevolgklasse van de beschouwde constructie

Geïdentificeerde gevaren23
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1. INTRODUCTIE

Deze presentatie is als volgt opgezet:
1. Introductie
2. Selecteren van de ontwerpstrategie
3. Vaststelling van plaatselijke schade
4. Alternatieve draagpad methodes (ALPM)

4.1 ALPM-General
4.2 ALPM-Prescriptieve methodes
4.3 ALPM-Analytische methodes
4.4 ALPM-Vereenvoudigde numerieke aanpak
4.5 ALPM-Volledige numerieke benadering
4.6 ALPM-Voorspelling van de dynamische respons uit de statische respons

5. Kritische elementen methode
6. Segmentatie methode

5.1 Weak segment borders
5.2 Strong segment borders

7. Conclusies
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Niet-geïdentificeerde gevaren hebben betrekking op accidentele
belastingen die niet specifiek "geïdentificeerd" zijn door de
opdrachtgever of andere belanghebbenden

Niet-geïdentificeerde gevaren kunnen per definitie niet worden
gekarakteriseerd en zijn dus niet te specificeren

De aangenomen ontwerpstrategieën hebben dan ook tot doel de mate
van plaatselijke schade te beperken, wat ook de initiërende oorzaak is

De selectie van de te volgen ontwerpstrategie is afhankelijk van de
gevolgenklasse (CC) waartoe de betrokken constructie behoort

2. ONTWERPSTRATEGIEËN

5 Niet-geïdentificeerde gevaren
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Voor CC1 constructies:
geen specifieke overweging

For CC2 constructies – Risicogroep laag
(CC2a):

Prescriptieve aanpak om de effectieve
horizontale trekbanden te waarborgen.

voor CC2 constructies – Risicogroep
hoog (CC2b):

Prescriptieve aanpak om de effectieve
horizontale en verticale trekbanden te
waarborgen.
Alternatieve draagweg methode (ALPM) or …
Kritisch element methode or …
Segmentatie

2. ONTWERPSTRATEGIEËN
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[presenting 
institution logo]

Voor CC3 constructies:
De ontwerpbenaderingen die zijn 
voorgesteld voor CC2, hogere 
risicogroep (CC2b), blijven geldig, maar...
Er kan een risicoanalyse nodig zijn en het
gebruik van verfijnde methoden, d.w.z.
volledige dynamische analyses, niet-
lineaire modellen...

2. ONTWERPSTRATEGIEËN
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1. Introductie

2. Selecteren van 
een
ontwerpstrategie

3. Vaststelling van 
plaatselijke
schade

4. Alternatieve
draagpad
methodes

5. Kritische
elementen
methode

6. Segmentatie
methode

7. Conclusies

[presenting 
institution logo]8

Deze presentatie is als volgt opgezet:
1. Introductie
2. Selecteren van de ontwerpstrategie
3. Vaststelling van plaatselijke schade
4. Alternatieve draagpad methodes (ALPM)

4.1 ALPM-General
4.2 ALPM-Prescriptieve methodes
4.3 ALPM-Analytische methodes
4.4 ALPM-Vereenvoudigde numerieke aanpak
4.5 ALPM-Volledige numerieke benadering
4.6 ALPM-Voorspelling van de dynamische respons uit de statische respons

5. Kritische elementen methode
6. Segmentatie methode

5.1 Weak segment borders
5.2 Strong segment borders

7. Conclusies

INHOUD
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[presenting 
institution logo]

Indien wordt verwezen naar het huidige ontwerp van EN 1991-1-7,
2006 is de lokale schade die in aanmerking moet worden
genomen voor bouwconstructies die tot de gevolgklassen (CC
2b en CC3) behoren, de denkbeeldige verwijdering van elke
dragende kolom, of van elke ligger die een kolom ondersteunt, of
van elk deel van een dragende muur

Dit zou een aanzienlijke hoeveelheid werk kunnen betekenen!

Er zijn mogelijkheden om het aantal scenario's voor 
kolomverlies dat in aanmerking moet worden genomen, te 
beperken, met name voor gewone gebouwen

3. Lokale schade
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3. Vaststelling van lokale schade

[presenting 
institution logo]

Voor locaties in termen van de 
verdieping :

Eerste verdieping boven de grond;

Verdieping direct onder het dak;

Verdieping op halve hoogte;

Verdieping boven de plaats van 
een kolomsplitsing of verandering 
van kolomgrootte.

(DoD 2016)
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[presenting 
institution logo]

In de Eurocodes wordt niet vermeld of deze denkbeeldige
kolomverwijdering als “plotseling” of als "quasi- statisch" moet
worden beschouwd.

Het in aanmerking nemen van een "quasi-statische" verwijdering
maakt:

Het gebruik van eenvoudiger hulpmiddelen mogelijk, aangezien geen rekening
hoeft te worden gehouden met dynamische effecten.

Het verkrijgen van een goede indicatie van de capaciteit van een constructie om
alternatieve draagweg te activeren

Met name is gebleken dat een plotseling verlies van kolommen
een bovengrens biedt voor de daaropvolgende respons van de
gebouwconstructies

11
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Deze presentatie is als volgt opgezet:
1. Introductie
2. Selecteren van de ontwerpstrategie
3. Vaststelling van plaatselijke schade
4. Alternatieve draagpad methodes (ALPM)

4.1 ALPM-General
4.2 ALPM-Prescriptieve methodes
4.3 ALPM-Analytische methodes
4.4 ALPM-Vereenvoudigde numerieke aanpak
4.5 ALPM-Volledige numerieke benadering
4.6 ALPM-Voorspelling van de dynamische respons uit de statische respons

5. Kritische elementen methode
6. Segmentatie methode

5.1 Weak segment borders
5.2 Strong segment borders

7. Conclusies

1. Introductie

2. Selecteren van 
een
ontwerpstrategie

3. Vaststelling van 
plaatselijke
schade

4. Alternatieve
draagpad
methodes

5. Kritische
elementen
methode

6. Segmentatie
methode

7. Conclusies
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[presenting 
institution logo]

De ontwerpbenaderingen zijn gericht op het voorzien van de 
constructie van alternatieve draagwegen die de herverdeling 
van belastingen mogelijk maken in het geval van het lokale 
bezwijken van een dragend element

Dit doel kan worden bereikt door de constructie te voorzien van
voldoende ductiliteit, vervormingscapaciteit en redundantie,
en/of door prescriptieve ontwerpregels toe te passen, zoals
trekbanden

ALP-methoden zijn op prestaties gebaseerde 
ontwerpbenaderingen die van toepassing zijn op constructies 
met een regelmatige vorm

EN 1991-1-7  de ALP-ontwerpstrategie is gebaseerd op de
beperking van de mate van plaatselijk bezwijken door de
redundantie te vergroten en de fictieve verwijdering van
kolommen te overwegen

13
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[presenting 
institution logo]

Bij de toepassing van de alternatieve draagweg methode,
volgens EN 1991-1-7, moet worden aangetoond dat de
plaatselijke schade zich niet onevenredig uitbreidt

Limiet gespecificeerd als: 
15 % van het vloeroppervlak of …
200 m²

afhankelijk van wat het kleinst is, in elk van de twee 
aangrenzende verdiepingen

14
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[presenting 
institution logo]

Aangenomen scenario: Kolomverlies

Een bouwconstructie die een kolom 
verliest, kan in twee hoofddelen 
worden verdeeld:

het direct getroffen deel (directly affected 
part DAP), dat een deel van het gebouw 
direct door het kolomverlies wordt 
getroffen, d.w.z. de liggers, de kolommen 
en de ligger-kolomverbindingen die zich 
juist boven de bezweken kolom bevinden.
het indirect getroffen deel (indirectly 
affected part - IAP), dat de rest van de 
constructie omvat.

Rood: direct getroffen deel
Blauw: Indirect getroffen deel

Verloren
kolom

4.1 ALPM-ALGEMEEN
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De respons van een raamwerk na een kolomverlies kan worden 
onderverdeeld in verschillende opeenvolgende fasen

dA

Nlo

Nlo,design

Nlo,design

1

Fase 1 Buitengewone belastingen worden uitgeoefend op de 
constructie



Nlo,design neemt in de kolom toe

16
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[presenting 
institution logo]

De robuustheid kan eventueel alleen worden gewaarborgd door de 
vloerplaten, indien aanwezig

Nlo,design

dA

Nlo

1

Opmerking: als de robuustheid niet voldoende is, zullen andere constructieve bijdragen
moeten worden geactiveerd, waarvoor aanzienlijke verplaatsingen nodig zijn
die de vloer niet kan veroorloven. In dit geval moet "fase 3" in de vloer
worden weggelaten

2

Fase 2 Kolom wordt geleidelijk verwijderd


Gedurende deze fase gaat het direct getroffen deel
over van een volledig elastisch gedrag naar een 

globaal plastisch mechanisme

3 Fase 3 Significante vervormingen


Kettinglijn ontwikkelt zich totdat brosse breuk 
optreedt als gevolg van het gebrek aan ductiliteit van 
de wapening (bijv.)

17
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Indien de robuustheid niet alleen door de vloerplaten wordt 
gewaarborgd, kan doorbuiging van de vloerplaten en de DAP-
liggers worden geactiveerd

dA

Nlo

Nlo,design

1 2

Fase 2: Kolom wordt geleidelijk verwijderd


- Plastische mechanisme in vloeren

- Plastische mechanisme in DAP liggers

18

4.1 ALPM-ALGEMEEN

Niet-geïdentificeerde gevaren



[presenting 
institution logo]

Indien de robuustheid niet alleen door de vloerplaten wordt 
gewaarborgd, kan doorbuiging van de vloerplaten en de DAP-liggers 
optreden + boogeffecten in de liggers

dA

Nlo

Nlo,design

1 2

Fase 2: Kolom wordt geleidelijk verwijderd


- Plastische mechanisme in vloeren

- Plastische mechanisme in DAP liggers

Bovendien kunnen in sommige specifieke gevallen (later
omschreven) boogeffecten (kettinglijn) ontstaan in de
DAP-liggers als gevolg van de ontwikkeling van
plastische mechanismen

19
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Als de robuustheid nog niet voldoende is, kan kettinglijn in de 
liggers worden geactiveerd

dA

Nlo

Nlo,design

1

2

Opmerking: Ten slotte moeten twee bijdragen aan de robuustheid in aanmerking 
worden genomen: liggermechanismen en kettinglijn in de DAP-liggers 

Fase 2: Kolom wordt geleidelijk verwijderd


- Plastische mechanisme in vloeren
- Plastische mechanisme in DAP liggers
- Boogeffecten (Kettinglijn)

3

Fase 3 Significante verplaatsingen


Er ontwikkelen zich significante kettinglijn effecten in de 
stalen en composiet ligger van het direct getroffen deel. 
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Visualisatie van de globale constructieve respons

dA

Nlo

Nlo,design

1

Fase 1: Buitengewone belastingen 
worden uitgeoefend op de 
constructie

 Nlo,design neemt in de kolom toe

2

Fase 2: Kolom wordt geleidelijk
verwijderd

 Een volledig elastisch gedrag
 Een globaal plastisch mechanisme
 De eerste plastische scharnieren in het

direct getroffen deel

3

Fase 3: Significante verplaatsingen
 Tweede-orde effecten
 Er ontstaan axiale 

trekmembraankrachten in de liggers

21
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Het knikken van DAP-kolommen naast de
bezweken kolom, die aan extra
drukkrachten zullen worden blootgesteld;

De ontwikkeling van een globaal plastisch
mechanisme in het indirect getroffen deel
onder invloed van de membraankrachten
die door het DAP op het IAP van de
constructie worden overgebracht;

Het knikken van de bovenste liggers van
het DAP als gevolg van een mogelijk
progressieve ontwikkeling van een
boogeffect door de zijdelingse
verplaatsingen van het linkerdeel van het
IAP van de constructie

F

Kolom instabiliteit
Plastische mechanisme

Ligger instabiliteit, als gevolg van een 
globaal constructief boogeffect
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Er kunnen verschillende ontwerpmethoden worden toegepast om
de alternatieve draagwegbenadering toe te passen.

De volgende worden in aanmerking genomen:

4.2 ALPM-Prescriptieve methodes

4.3 ALPM-Analytische methodes

4.4 ALPM-Vereenvoudigde numerieke aanpak

4.5 ALPM-Volledige numerieke benadering

4.6 ALPM-Voorspelling van de dynamische respons uit de statische respons.

23
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Deze presentatie is als volgt opgezet:
1. Introductie
2. Selecteren van de ontwerpstrategie
3. Vaststelling van plaatselijke schade
4. Alternatieve draagpad methodes (ALPM)

4.1 ALPM-General
4.2 ALPM-Prescriptieve methodes
4.3 ALPM-Analytische methodes
4.4 ALPM-Vereenvoudigde numerieke aanpak
4.5 ALPM-Volledige numerieke benadering
4.6 ALPM-Voorspelling van de dynamische respons uit de statische respons

5. Kritische elementen methode
6. Segmentatie methode

5.1 Weak segment borders
5.2 Strong segment borders

7. Conclusies

1. Introductie
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ontwerpstrategie
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4. Alternatieve
draagpad
methodes

5. Kritische
elementen
methode

6. Segmentatie
methode

7. Conclusies

INHOUD

Niet-geïdentificeerde gevaren



[presenting 
institution logo]

De trekband methode is een prescriptieve indirecte 
ontwerpmethode waarvan wordt aangenomen dat deze een 
minimumniveau is van constructieve robuustheid en weerstand 
biedt tegen progressieve/disproportionele instorting. 
De methode zorgt er met name voor dat:

minimumniveau van continuïteit en sterkte wordt bereikt tussen de verschillende 
constructiedelen door middel van horizontale en verticale verbanden zoals 
Deze aanpak wordt door de meeste ontwerpcodes toegepast en door verschillende 
ontwerprichtlijnen aanbevolen om de weerstand tegen progressieve en/of disproportionele 
instorting van constructies met laag en middelhoog risico te verhogen

Met name in EN 1991-1-7 zijn horizontale trekbanden
vereist voor de laagste risicogroep van gevolgklasse 2 
terwijl zowel horizontale als verticale trekbanden
vereist zijn voor de hoogste risicogroep van klasse 2 

25 Niet-geïdentificeerde gevaren
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[presenting 
institution logo]

Volgens EN 1991-1-7 moeten horizontale trekbanden worden aangebracht 
rond de omtrek van elk vloer- en daklaag en inwendig in twee orthogonale 
richtingen om de kolom- en muurelementen stevig aan de bouwconstructie 
te bevestigen …

In de huidige codes moeten de horizontale trekbanden, zowel de elementen 
als de verbindingen, zodanig worden ontworpen dat deze bestand zijn tegen 
minimale trekkrachten.

𝑇𝑖 = 0.8 𝑔𝑘 + 𝜓𝑞𝑘 𝑠𝐿 ≥ 75 𝑘𝑁

𝑇𝑝 = 0.4 𝑔𝑘 + 𝜓𝑞𝑘 𝑠𝐿 ≥ 75 𝑘𝑁

Interne 
trekbadden

Omtrek
trekbanden

gk permanente oppervlaktebelasting die op de beschouwde vloer wordt toegepast;
qk variabele oppervlaktebelasting toegepast op de beschouwde vloer;
s de gemiddelde afstand tussen aangrenzende trekbanden is (s = (s1 + s2)/2)
L spanwijdte van de trekband
ψ relevante combinatiecoëfficiënt van belastingseffecten voor buitengewone ontwerpsituaties

zoals gedefinieerd in EN 1990

Voor raamwerkconstructies (EN 1991-1-7)
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[presenting 
institution logo]

Om de mogelijke activering van de verbindingselementen te 
verzekeren, is het vereist om een minimumniveau van ductiliteit te 
garanderen

In EN1991-1-7, er worden geen specifieke aanbevelingen gegeven over 
wat er bedoeld wordt met een "minimale" vervormingscapaciteit.

Het FAILNOMORE-ontwerphandboek vult deze leemte op:
Als aan de liggeruiteinden over-sterkte verbindingen worden gebruikt, wordt het gebruik van
een dwarsdoorsnedeklasse 1 aanbevolen;
Indien gebruik wordt gemaakt van verbindingen met volledige sterkte, is vervormbaarheid
van de verbinding en de ligger vereist;
Bij gebruik van niet-volledig sterke- of scharnierende verbindingen is 
vervormbaarheid/vervormingscapaciteit ter hoogte van de verbindingen vereist.

Wanneer vervormbaarheid/vervormingscapaciteit vereist is op het
niveau van de verbindingen, wordt aanbevolen de criteria toe te
passen om een minimale vervormingscapaciteit te waarborgen die
reeds besproken zijn in de presentatie "Ontwerp voor robuustheid".
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[presenting 
institution logo]

De minimum trekkrachten berekend volgens de prescriptieve
methode zijn bepaald om een minimum niveau van
continuïteit/redundantie in de vloer te verzekeren

Deze krachten geven in het geheel niet het werkelijke niveau van
de trekkrachten weer, die zich bij volledig verlies van de kolom
zouden kunnen voordoen (zoals blijkt uit de uitgewerkte
voorbeelden)

Ten slotte kan geen duidelijk verband worden gelegd tussen de
capaciteit van de trekbanden en de werkelijke weerstand tegen
progressieve ineenstorting

De efficiëntie van deze methode blijft twijfelachtig
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[presenting 
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In (CEN/TC250/WG6, 2020) wordt een nieuwe methode voorgesteld,
ontwikkeld door B. Izzuddin en gepresenteerd als een alternatief
voor de prescriptieve methode die momenteel wordt aanbevolen in
EN 1991-1-7.

Deze methode maakt een betere voorspelling mogelijk van de 
trekkracht die de trekbanden moeten opnemen in geval van 
kolomverlies, rekening houdend met variabele 
vervormingscapaciteit, de vloertypologie en mogelijke dynamische 
effecten.

𝑇 ≥ η. 𝜌.
𝑖𝑓

ത𝛼
. 𝑃

T is de trekkracht die door het betrokken
trekbanden moet worden gedragen;

h een versterkingscoëfficiënt om rekening te
houden met eventuele dynamische effecten;

r een reductiefactor om rekening te houden
met verschillende effecten zoals rekverharding
of interactie tussen trekkracht en buiging

if een van het beschouwde systeem 
afhankelijke factor voor de intensiteit van 

trekband kracht

ത𝛼 =
𝛼

0.2
een coëfficiënt om rekening te 

houden met de koord rotatiecapaciteit 𝛼 (in 

rad) voor verschillende 

constructietypologieën;

P een equivalente belasting om rekening
te houden met de belastingen die op de
beschouwde vloer worden uitgeoefend.
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[presenting 
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Composietvloeren zijn efficiënte constructieve oplossingen om
alternatieve draagwegen te activeren in geval van een kolommenverlies

Deze maken de activering van membraankrachten binnen de
aangesloten vloer mogelijk terwijl er veel minder vervormingscapaciteit
ter hoogte van de liggeruiteinden nodig is.

Het gebruik van stalen liggerroosters met de bovenflens van de liggers 
verbonden met de vloer in de twee hoofdrichtingen wordt aanbevolen

Voor de samenwerking van de vloer wordt voorgesteld de 
aanbevelingen uit EN1992-1-1 (paragraaf 9.10.2) te volgen, waar 
minimumeisen worden gegeven om de vloer van een trekbanden te 
voorzien

Specifieke constructiedetails voor vloerplaten gemaakt van prefab
betonelementen worden ook gegeven in het Ontwerphandboek
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Ref.: CEN/TC250/SC4 2020
“N 2040 Other Flooring Types Using Precast Concrete Elements”

Koppelwerking in de vloerplaat met 
gebruik van prefab-platen 

Eurocode 2 eisen voor vloerplaten

Geschikte trekbanden

Externe trekbanden
Interne trekbanden
Horzinatale kolommen of wanden
Verticale trekbanden, indien vereist.

Criteria voor het ontwerpen van 
trekbanden
Ontwerpkrachten voor 
verbindingen 
Continuïteit en verankering 
vereist voor verbindingen
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[presenting 
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De verificatie van kolomverbindingen onder trekbelasting
wordt in de Eurocodes niet uitdrukkelijk behandeld

CC2b constructies moeten worden voorzien van verticale
trekbanden

In raamwerkconstructies moeten de kolommen bestand zijn
tegen de buitengewone ontwerp-trekkracht die gelijk is aan
de grootste permanente en veranderlijke verticale belasting
die vanuit één verdieping op de kolom wordt uitgeoefend

In de praktijk zijn de kolomstuiken de constructieve
elementen die moeten worden gecontroleerd

Kolomstuiken moeten zodanig ontworpen worden dat ze de
grootste totale reactiekracht van de liggers op één vloer
kunnen opvangen.

Column splice

R1

R2
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Deze presentatie is als volgt opgezet:
1. Introductie
2. Selecteren van de ontwerpstrategie
3. Vaststelling van plaatselijke schade
4. Alternatieve draagpad methodes (ALPM)

4.1 ALPM-General
4.2 ALPM-Prescriptieve methodes
4.3 ALPM-Analytische methodes
4.4 ALPM-Vereenvoudigde numerieke aanpak
4.5 ALPM-Volledige numerieke benadering
4.6 ALPM-Voorspelling van de dynamische respons uit de statische respons

5. Kritische elementen methode
6. Segmentatie methode

5.1 Weak segment borders
5.2 Strong segment borders

7. Conclusies
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4.3 ALPM-ANALYTISCHE METHODES

[presenting 
institution logo]

De in het ontwerphandboek voorgestelde methoden voor de 
beoordeling van de robuustheid zijn:

Vereenvoudigde methode voor constructies met scharnierende verbindingen

Vereenvoudigde methode voor constructies met niet volledig sterke verbindingen

Vereenvoudigde methodes voor constructies met oversterkte verbindingen

Geavanceerde methode

De vereenvoudigde methode wordt hier kort beschreven

De geavanceerde methode wordt in detail beschreven in het 
ontwerphandboek (bijlage A.8)

Alle relevante toepassingsregels zijn opgenomen in het 
ontwerphandboek
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VEREENVOUDIGDE METHODE VOOR CONSTRUCTIES 
MET SCHARNIERENDE VERBINDINGEN

Vloerplaten op elke verdieping (werken als 
diafragma's)

Twee mogelijkheden kunnen worden overwogen:

De robuustheid wordt gewaarborgd door de 
vloerplaten (vloeimechanismen + kettinglijn 
krachten in de vloerplaat)

Of de robuustheid wordt gewaarborgd door
het DAP (kettinglijn krachten in de liggers)

IAP check: kolommen die grenzen aan de verloren
kolom

35 Niet-geïdentificeerde gevaren

4.3 ALPM-ANALYTISCHE METHODES



[presenting 
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VEREENVOUDIGDE METHODE VOOR CONSTRUCTIES MET 
SCHARNIERENDE VERBINDINGEN

Vloerplaten op elke verdieping (werken als diafragma's)

Twee mogelijkheden kunnen worden overwogen:

De robuustheid wordt gewaarborgd door de vloerplaten 
(vloeimechanismen + kettinglijn krachten in de vloerplaat)

De robuustheid wordt gewaarborgd door de vloerplaten en de
DAP liggers (vloeimechanismen in vloeren en in liggers +
Boogeffecten)

De robuustheid wordt gewaarborgd door het DAP
(vloeimechanismen + kettinglijn krachten in de liggers)

IAP check: kolommen die grenzen aan de verloren kolom
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VEREENVOUDIGDE METHODE VOOR CONSTRUCTIES MET 
SCHARNIERENDE VERBINDINGEN

Vloerplaten op elke verdieping (werken als diafragma's)

Twee mogelijkheden kunnen worden overwogen:

De robuustheid wordt gewaarborgd door de vloerplaten 
(vloeimechanismen + kettinglijn krachten in de vloerplaat)

De robuustheid wordt gewaarborgd door de vloerplaten en de
DAP liggers (vloeimechanismen in vloeren en in liggers +
Boogeffecten)

De robuustheid wordt gewaarborgd door het DAP
(vloeimechanismen + kettinglijn krachten in de liggers)

IAP check: kolommen die grenzen aan de verloren kolom
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4.4 ALPM - VEREENVOUDIGDE NUMERIEKE 
BENADERING

Robuustheidsgrenstoestand
Scenario van plotseling kolomverlies
Voorkom instorting van de bovenliggende verdiepingen
Grote vervormingen toegestaan
Vervormbaarheidsgrens

Multi-level op ductiliteit gericht beoordelingskader
Niet-lineaire statische respons
Vereenvoudigde dynamische beoordeling
Ductiliteitsbeoordeling

Houdt rekening met vervormbaarheid, energieabsorptie en
dynamische effecten

Praktijkgerichte aanpak

Geen behoefte aan gedetailleerde niet-lineaire dynamische analyse
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Constructieve idealisatie
Getroffen travee
Verdieping(en) boven verloren kolom
Enkele verdieping boven verloren kolom
Stalen/composiet ligger boven verloren kolom

De respons op hogere niveaus kan met 
behulp van modellen op lagere 
niveaus worden samengesteld

Roosterbenadering van vloer kan met 
individuele liggermodellen worden 
samengesteld

SDOF-respons van meerdere vloeren 
kan met een vloermodel worden 
samengesteld wanneer stijve 
kolommen worden verondersteld

SDOF= enkele vrijheidsgraad
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Niet-lineaire statische respons
Het effect van de plotselinge verwijdering van een kolom kan worden beschouwd
als vergelijkbaar met de plotselinge toepassing van de zwaartekracht (Po) voor een
bepaalde constructie
De maximale dynamische respons is nauwkeurig te schatten op basis van de niet-
lineaire statische respons onder versterkte zwaartekrachtbelasting (λdPo)
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Niet-lineaire statische respons
Houd rekening met: verharding en kettinglijn werking
Gedetailleerde en vereenvoudigde modellen kunnen worden gebruikt op het gewenste
niveau van constructieve idealisatie.
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Vereenvoudigde dynamische beoordeling
Bij een plotseling verlies van kolommen is de 
typische respons van een bouwconstructie zeer 
niet- lineair en dynamisch; daarom moet de 
maximale dynamische respons van de constructie in 
aanmerking worden genomen bij de beoordeling 
van de daaruit voortvloeiende vervormingseisen. 

De maximale dynamische respons bepaald door 
middel van een vereenvoudigde aanpak
De voorgestelde benadering is nauwkeuriger dan 
de traditionele dynamische 
versterkingsfactorbenadering, waarbij de 
versterkingsfactor afhangt van zowel het niveau van 
de zwaartekracht als de aard van de niet-lineaire 
respons en dus niet algemeen bruikbaar is voor veel 
voorkomende vormen van niet- lineaire statische 
respons

43 Niet-geïdentificeerde gevaren

4.4 ALPM - VEREENVOUDIGDE NUMERIEKE 
BENADERING



[presenting 
institution logo]

Vormingscapaciteit

De laatste fase van het voorgestelde 
beoordelingskader bestaat uit het vergelijken van de 
maximale dynamische verplaatsing (ud), verkregen uit 
de pseudostatische respons bij (P= Po) met de 
ductiliteitsgrens (uf) om de grenstoestand te 
evalueren
De ductiliteitsgrens (uf) wordt bepaald als de
minimumwaarde van (ud) zodanig dat de
vervormingsvraag groter is dan het
vervormbaarheidsaanbod in elk van de verbindingen
De door de verbindingen ondervonden vervormingen 
kunnen worden bepaald voor de verplaatsingen op 
het laagste niveau van het beschouwde subsysteem
De vervormingseisen in de verschillende 
componenten van de verbinding kunnen dan worden 
verkregen uit de totale vervormingen van de 
verbinding en worden vergeleken met de 
vervormbaarheidsvoorziening van de verschillende 
componenten. 
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4.5 ALPM-VOLLEDIGE NUMERIEKE BENADERING
Ontwerpoplossingen die gebaseerd zijn op het gebruik van geavanceerde
numerieke programma's (FEM, AEM, DEM) waarmee de respons van
gebouwen in onvoorziene belastingsomstandigheden kan worden
beheerst

De effectiviteit hangt sterk af van het vermogen van de ontwerper om de
belangrijkste factoren die de respons van de constructie beïnvloeden te
identificeren en te beheersen

Er moet aandacht worden besteed aan verschijnselen die verband
houden met grote verplaatsingen, energiedissipatie (plastische
scharnieren en vloeilijnen) en bezwijken die verband houden met de
consitutieve relatie die voor de materialen is aangenomen.

De FE-benadering wordt het meest gebruikt voor het ontwerpen in de
dagelijkse praktijk

De complexiteit van FE-modellen hangt voornamelijk af van de
"dimensie" van het onderzochte probleem en van de mate van
benadering en verfijning die wordt toegepast
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In de FE-modelleringsfase moet aandacht worden besteed aan:

Materiaalmodellen
Niet-lineaire materiaalmodellen zijn het meest geschikt om grote verplaatsingsscenario's te
onderzoeken die door progressieve instorting worden veroorzaakt
Meer complexe cumulatieve schademodellen voor materialen zouden het mogelijk maken
lokale instortingen en de mogelijke onthechting van de componenten te vangen
Afhankelijk van het onderzochte probleem moet rekening worden gehouden met de
temperatuursafhankelijkheid en de gevoeligheid van de materiaaleigenschappen voor de
reksnelheid

Eindige element types
De orde en het type van de gekozen eindige elementen zijn gerelateerd aan het gedrag van
de constructie, aan de gekozen berekeningsmethode.

Modellen van verbindingen
Verbindingen kunnen worden gemodelleerd op een " geavanceerde " wijze (d.w.z. met
behulp van massieve of schalenelementen) of door middel van een vereenvoudigde aanpak
(d.w.z. met behulp van balkelementen, veren)
Vereenvoudigde modellen, zoals de componentenmethode, kunnen worden toegepast met
de eis dat stijfheid, sterkte en vervormingscapaciteit nauwkeurig worden vastgesteld.
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Randvoorwaarden

Deze moeten een realistische afspiegeling zijn van de werkelijke randvoorwaarden die een
kinematisch stabiel statisch systeem opleveren
Deze moeten consistent zijn met de vrijheidsgraden (DOF's) van het gebruikte type eindig element

Interactie tussen onderdelen

Interactie tussen onderdelen of componenten van een model vereist gewoonlijk de definitie van
contacten
FE programma's stellen de ontwerper in staat verschillende soorten contactmodellen te selecteren
De kalibratie van contacten vereist een reeks parameters die nauwkeurig moeten worden bepaald
Het opnemen van contacten tussen de onderdelen maakt een meer realistische simulatie van de
reactie van de constructie mogelijk, maar dit gaat wel ten koste van het ontwerp en de rekentijd

Type analyse

Lineaire analyse is eenvoudiger te ontwikkelen en uit te voeren met commerciële software, maar kan
de belangrijkste bron van niet-lineariteiten die typisch zijn voor een progressief instortingsscenario
niet activeren
Niet-lineaire analyse, die het gebruik van geavanceerde ontwerphulpmiddelen vereist, moet bij
voorkeur worden uitgevoerd
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5. KRITISCH ELEMENT METHODE

Deze ontwerpstrategie is een alternatief voor ALP

Het is gebaseerd op het ontwerp van een kritisch element, d.w.z. een 
constructieonderdeel (of deel van een constructie) waarvan het falen 
verdere schade met zich meebrengt die in strijd is met de 
prestatiedoelstellingen

Het ontwerp van kritische elementen wordt uitgevoerd voor een 
specifiek belastingsniveau

De essentiële elementen, verbindingen en bevestigde onderdelen 
moeten zodanig worden ontworpen dat deze hun volledige weerstand 
kunnen ontwikkelen zonder te bezwijken

Herverdeling is niet toegestaan

Deze aanpak is de enige rationele bij onderhoud van bestaande 
gebouwen
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Stappen

Identificatie van de kritische constructie elementen
Ontwerp van de kritische elementen om weerstand te bieden aan
buitengewone ontwerpbelastingen

Buitengewone belastingscombinaties van EN 1990
Volgens EN 1991-1-7 is de aanbevolen waarde voor Ad gelijk aan 34 kN/m2

Buitengewone ontwerpbelasting moet worden toegepast op het
kritisch element en op alle daaraan bevestigde onderdelen.

Buitengewone belasting (34 kN/m2)

Horizontale richting:
Zijkant van de dwarsdrager

Verticale richting 
Naar beneden op de bovenkant van de vloerplaat 
Naar boven op de onderzijde van de ligger en de 
vloerplaat.

Kritisch element   dwarsdrager

Voorbeeld
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6. SEGMENTATIE METHODE

Bij een dergelijke aanpak kan het falen na een initiële schade 
worden voorkomen of beperkt door het bezweken deel van een 
constructie te isoleren van de rest van de constructie door wat 
kan worden aangeduid als segmenterings-
/compartimenteringsgrenzen. 

Een dergelijke aanpak zou ervoor zorgen dat elk 
deel/compartiment/segment onafhankelijk kan bezwijken 
zonder de veiligheid van de andere delen aan te tasten. 

Segmentatiestrategieën kunnen in het algemeen worden 
gebaseerd op zwakke segmentgrenzen of sterke 
segmentgrenzen

Segmentatie kan ook worden gecombineerd met alternatieve 
draagwegen, waarbij alternatieve wegen binnen de 
afzonderlijke segmenten kunnen worden voorzien.
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Zwakke segmentgrenzen
Segmentering met zwakke segmentgrenzen maakt het mogelijk dat een specifiek segment bezwijkt zonder dat dit doorwerkt naar
andere, aangrenzende segmenten.

Deze segmentatiemethode kan worden bereikt door de continuïteit tussen aangrenzende segmenten/compartimenten op te
heffen of de stijfheid te verminderen om grote vervormingen en verplaatsingen aan de segmentgrenzen op te vangen en dus de
hoeveelheid kracht te beperken die op de omringende constructie wordt overgebracht

Wanneer alternatieve draagwegen voor de belasting onpraktisch of te duur zijn, kan segmentatie door selectieve opheffing van de
continuïteit daarom voordelig zijn.

Sterke segmentgrenzen

Segmentatie die op basis van sterke segmentgrenzen is ontworpen om een beginnende instorting te voorkomen door
een hoge lokale weerstand te bieden die in staat is om relatief grote krachten op te vangen.

In dit geval kan segmentatie een alternatief draagweg bieden, zodanig dat weerstand tegen lokale schade wordt bereikt
bij relatief kleine vervormingen, of het kan de instorting van een deel van de constructie voorkomen.

Deze vorm van segmentatie kan worden overwogen voor verticale constructies, zoals het geval is bij gebouwen met
meerdere verdiepingen die op regelmatige afstanden zijn voorzien van outrigger en belt vakwerken, waar dergelijke
vakwerken samen met verticale trekverbanden kunnen zorgen voor de herverdeling van de belastingen na lokale schade,
vallend puin tegenhouden en stabiliteit toevoegen aan de omringende constructie.
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7. CONCLUSIES

In deze presentatie is de filosofie van het ontwerp voor robuustheid in
het geval van niet-geïdentificeerde gevaren uiteengezet

Niet-geïdentificeerde gevaren verwijzen naar 
onvoorziene/buitengewone belastingen die niet specifiek in normen 
zijn opgenomen of door de klant of andere belanghebbenden worden 
aangegeven, of naar andere belastingen die het gevolg zijn van niet te 
specificeren oorzaken.

Wegens de onzekerheden omtrent de aard, de omvang en het
aangrijpingspunt (gebied) van een niet-identificeerbare buitengewone
belasting is het meestal onmogelijk de vereiste prestatie te ramen

Momenteel zijn de ontwerpstrategieën die geacht worden een
adequaat niveau van constructieve robuustheid te bereiken,
hoofdzakelijk gericht op het beperken van de mate van een
plaatselijke schade, ongeacht de initiërende oorzaak
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Joint Design for Economy

• Traditional Joint Design

• Minimum weight - hinge 

- moment resistant

• Modern Design

• Design considerations based on economy
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Joint Design for Economy

• Traditional Joint Design

• Minimum weight - hinge 

- moment resistant

Work done by the frame designer is 

relatively easy  
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Joint Design for Economy

• Traditional Joint Design

Work done by the frame designer:  

- determine load cases

- select profiles and use hinge and or

moment resistant connections

- optimise for minimum weight

(steel structures are sold at a prize/kg)
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Joint Design for Economy

• Traditional Joint Design

Work done by the designer of the detailing:  

- Detailing of moment resistant

connections is almost impossible

- Stiff connections

Use of stiffeners

- Brittle connections

Joint capacity based on bolt capacity
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Joint Design for Economy

• Traditional Joint Design

Result: Expensive joints

Financial risk remains with the 

steel fabricator
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Joint Design for Economy

• Modern Design

Cost distribution of
Steel structures

Design considerations 
based on economy
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Joint Design for Economy

• Modern Design

Costs related to the
Joints of the
Steel structure 

Design considerations 
based on economy
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Joint Design for Economy

• Modern Design

Phases of the building
process and the related
cumulative determined 
costs 

Design considerations 
based on economy
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Joint Design for Economy

• Modern Design

• Design considerations 

based on economy
Cost optimisation is a “must” 

(joints 50% total costs) 

Fabrication costs decrease due to automation of the production;

On-site labour costs increase due to labour safety measures;

Easy, fast and save joint construction methods are needed;

Plug and play beam-to-column joints in steel and mixed structures.
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Plug and play type joints

Quicon
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Plug and play type joints

Quicon
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Plug and play type joints

Atlss
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Plug and play type joints

Semi plug and play
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Plug and play type joints

Connections for
Hat beams
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Verification based on Eurocode 3

•Modelling and Safety Aspects 

•Strength, Stiffness and Rotation Capacity

  
Sophisticated Simplified
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Verification based on Eurocode 3

•Modelling and Safety Aspects 

•Strength, Stiffness and Rotation Capacity

It is not always easy to 
recognize the basic components
in joint

Creativity of the designer is
needed

Tests may be needed to determine
the strength, stiffness and rotation
capacity
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Verification based on Eurocode 3

• Traditional Design

In traditional design it is assumed that
the joints are stiff and strong and that
the forces and moments in the structure
are determined using the linear-elastic
theory
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Verification based on Eurocode 3

• Traditional Design

Because it was assumed that the joints 
were stiff, it needs to be checked if the 
joints are really stiff

In many cases in practice this is neglected 
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Verification based on Eurocode 3

• Traditional Design

The strength of the joints is adjusted to 
the level needed

As a result, most joints have low 
deformation or rotation capacity
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Verification based on Eurocode 3

• Traditional Design

Last but not least, the fabrication costs
are very high because of the necessity of
applying stiffeners between the flanges
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Verification based on Eurocode 3
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Verification based on Eurocode 3

• Modern Design

In modern design the joints are 
considered as structural components 
such as columns and beams with 
properties as stiffness, strength and 
deformation capacity. 
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Verification based on Eurocode 3

• Modern Design

These structural properties of the joints 
are incorporated into the design on the 
same level as those of columns and 
beams 
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Verification based on Eurocode 3

• Modern Design

The joint layout should only be 
influenced by fabrication considerations 
and considerations for easy and safe 
construction on-site
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Verification based on Eurocode 3

• Modern Design

The structural safety verification of all
components including that of the joints
is dependent on the design method used
to determine the distribution of forces
and moment in the structure
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Verification based on Eurocode 3

• Modern Design

In case that the elastic theory is used, the beams need to

be checked for strength and for lateral torsional buckling,
the columns need to be checked for strength and for
beam-column stability (incl. lateral torsional buckling)
and the connecting parts of the joints need to be checked
to have sufficient strength to transfer bending moments,
shear forces and tensile forces.



June 27, 2022 29

Verification based on Eurocode 3

• Modern Design

In case that the plastic theory is used, the beams need to

be checked for lateral torsional buckling only, the
columns need to be checked for beam-column stability
(incl. lateral torsional buckling) only and the joints need
to be checked to have sufficient deformation (in fact
rotation) capacity.
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Verification based on Eurocode 3

• Modern Design

In case that the elastic-plastic-non linear
theory is used, the beams and columns need to
be checked for lateral torsional buckling only
and the joints need to be checked to have
sufficient deformation (in fact rotation)
capacity.
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Verification based on Eurocode 3

Eurocode 3 contains performance-based
requirements to carry out these checks

Eurocode 3 Part 1-8 "Joints" provides rules to
determine the structural behaviour of joints in
terms of Strength (moment capacity), Stiffness
(rotational stiffness) and Deformation capacity
(rotation capacity)
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Verification based on Eurocode 3

• The extend to which all types of joints can be
checked using Eurocode 3 depends on the
creativity of the designer to recognise
components in the connecting parts of these
joints that are similar to the components given
in the chapters for joints in Eurocode 3 Part 1-
8 "Joints"
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Scope, Terms, Definitions 
and

Design Assumptions
• Part 1-8 of EN 1993 gives design methods for

the design of joints subject to predominantly
static loading using steel grades S235, S275,
S355 and S460

• Part 1-12 provides additional information to
what extend the rules of Part 1-8 is applicable
for steel grades up to S700. It appears that,
due to lack of sufficient research results, in this
case only elastic design is allowed
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Scope, Terms, Definitions 
and

Design Assumptions
• joint configuration:  Type or layout of the 

joint or joints in a zone within which the axes 
of two or more inter-connected members 
intersect

1

1

2

5

4

5

2

3 3

 

 

1 Single-sided beam-to-column 

joint configuration; 

 

2 Double-sided beam-to-column 

joint configuration; 
 

3 Beam splice; 
 

4 Column splice; 
 

5 Column base. 
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Analysis, Classification and Modeling 
of Joints
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Analysis, Classification and Modeling 
of Joints
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Analysis, Classification and Modeling 
of Joints



June 27, 2022 38

Analysis, Classification and Modeling 
of Joints
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Analysis, Classification and Modeling 
of Joints
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Analysis, Classification and Modeling 
of Joints
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Analysis, Classification and Modeling 
of Joints



June 27, 2022 42

Analysis, Classification and Modeling 
of Joints
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Analysis, Classification and Modeling 
of Joints
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Analysis, Classification and Modeling 
of Joints
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Analysis, Classification and Modeling 
of Joints

 
  

K joint KT joint N joint 

 
 

 

T joint X joint Y joint 

  

DK joint KK joint 

 
 

X joint TT joint 

  
DY joint XX joint 

 

 
  

K joint KT joint N joint 

 
 

 

T joint X joint Y joint 

  

DK joint KK joint 

 
 

X joint TT joint 

  
DY joint XX joint 

 

Hollow
Section
Joints



June 27, 2022 46

Analysis, Classification and Modeling 
of Joints

12

BarriersBarriers

Eastern Eastern ScheldtScheldt Barrier, Barrier, 

The NetherlandsThe Netherlands

Storm Surge Barrier Storm Surge Barrier 

near Hook of Holland, near Hook of Holland, 

The NetherlandsThe Netherlands
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Analysis, Classification and Modeling 
of Joints

13

OffshoreOffshore
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Analysis, Classification and Modeling 
of Joints

21

Multi-planar Joints
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Analysis, Classification and Modeling 
of Joints

20

MultiplanarMultiplanar KK--JointsJoints
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THANK YOU FOR YOUR ATTENTION
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Externe explosie
Expliciet ontwerp

Belasting voor buitengewone ontwerpsituatie
Ontploffingsbelasting Aed.

Definitie van ontploffingsscenario
De kolom die in de analyse in aanmerking wordt genomen, is 
een omtrek kolom die zich in het midden van de langste 
gevel van het gebouw bevindt
Standoff afstand R = 20 m
Explosieve lading W = 100 kg of TNT

Constructieve analyse
Er wordt een lineair-elastische analyse uitgevoerd met 
behulp van de vereenvoudigde dynamische benadering.

R = 20 m

Geïdentificeerde belastingen

Uitgewerkte voorbeelden
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Constructieve ontploffingsbelastingen (1)

De geschaalde afstand worden berekend op basis van:

Massa van de explosieve lading;

Standoff afstand;

Punt van detonatie (vanaf het grondoppervlak)..

TNT-equivalent massa van de explosieve 
lading

 𝑊 = 100 𝑘𝑔

Standoff afstand  𝑅 = 20 𝑚

Hoogte van de ontploffing  𝐻𝑐 = 1 𝑚

Geschaalde afstand  𝑍 =
𝑅

𝑊
1
3

=
20

100
1
3

= 4.309
𝑚

𝑘𝑔
1
3

Afstand van
ontploffingsbron  𝑅ℎ = 𝑅2 + 𝐻𝑐

2 = 202 + 12 = 20.025 𝑚

Uitgewerkte voorbeelden
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Constructieve ontploffingsbelastingen (2)

(JRC, 2013)

Incident druk 
𝑃𝑠𝑜 = 56.44 𝑘𝑃𝑎

Incident impuls 
𝐼𝑠 = 313.71 𝑘𝑃𝑎.𝑚𝑠

Gereflecteerde druk 
𝑃𝑟 = 137.37 𝑘𝑃𝑎

Gereflecteerde 
impuls


𝐼𝑟 = 688.09 𝑘𝑃𝑎.𝑚𝑠

Aankomst tijd
 𝑡𝑎 = 30.29 𝑚𝑠.𝑊

1
3 = 140.59 𝑚𝑠

Positieve fase duur 
𝑡0 = 16.49 𝑚𝑠

Straalgolflengte 
𝐿𝑤 = 0.4

𝑚

𝑘𝑔
1
3

Schoksnelheid
 𝑈 = 413.93

𝑚

𝑠

Uitgewerkte voorbeelden
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Constructieve ontploffingsbelastingen (3)

Uitgaande van de eerder bepaalde invallende druk (Pso), worden de geluidssnelheid (Cr) en de dynamische 
piekdruk (q) verkregen met behulp van de volgende grafieken

Geluidssnelheid
 𝐶𝑟 = 0.38

𝑚

𝑚𝑠

Piek dynamische druk  𝑞 = 8.5 𝑘𝑃𝑎

Uitgewerkte voorbeelden



[presenting 
institution logo]

Constructieve ontploffingsbelastingen (4)

Daarna moeten de fictieve gereduceerde tijdsintervallen worden berekend. 

Fictieve positieve fase duur  𝑡0𝑓 = 2
𝐼𝑠
𝑃𝑠𝑜

= 2 ×
313.71

56.44
= 11.12 𝑚𝑠

Fictieve duur voor de gereflecteerde golf
 𝑡𝑟𝑓 = 2

𝐼𝑟
𝑃𝑟
= 2 ×

688.09

137.37
= 10.02 𝑚𝑠

IDENTIFIED ACTIONS 
Worked examples – CS/NS

Hoogte van het element  ℎ𝑠 = 4 𝑚

Breedte van de muur  𝑤𝑠 = 4 𝑚

Weerstandscoëfficiënt  𝐶𝐷 = 1

Kleinste afmeting (hoogte versus breedte)
 𝑠𝑑 = 𝑚𝑖𝑛 ℎ𝑠 ,

𝑤𝑠
2

= 𝑚𝑖𝑛 4,
4

2
= 2 𝑚

Grootste afmeting (hoogte versus 
breedte)  𝑙𝑑 = 𝑚𝑎𝑥 ℎ𝑠 ,

𝑤𝑠
2

= 𝑚𝑎𝑥 4,
4

2
= 4 𝑚

Verhouding (kleinste / grootste)
 𝑟𝑠.𝑙 =

𝑠𝑑
𝑙𝑑

=
2

4
= 0.5

Tijd  𝑡𝑐 =
4𝑠𝑑

1 + 𝑟𝑠.𝑙 𝐶𝑟
=

4 × 2

1 + 0.5 × 0.38
= 14.04 𝑚𝑠

Piekdruk op de muur  𝑃 = 𝑃𝑠𝑜 + 𝑞. 𝐶𝐷 = 56.44 + 8.5 × 1 = 64.94 𝑘𝑃𝑎

Uiteindelijk wordt de tijd en de piekdruk op de muur berekend:
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Constructieve ontploffingsbelastingen (5)

Opmerking: De meest ongunstige situatie wordt in het ontwerp in aanmerking genomen - de grootste 
waarde voor druk (gereflecteerde druk) en de kleinste tijdsduur (fictieve duur voor gereflecteerde golf), 
resulterend in een benaderingswaarde voor de druk-impulsbelasting

(JRC, 2013)
(JRC, 2013)

Uitgewerkte voorbeelden
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SDOF benadering

In deze fase wordt de kolom getransformeerd in een equivalent SDOF systeem. Er worden 
twee oplossingen uitgewerkt: stalen kolommen en samengestelde kolommen.

De eerste stap bestaat uit het berekenen van de belasting die veroorzaakt wordt door de 
gereflecteerde druk op de kolom. Voor de berekening is uitgegaan van een tribunebreedte 
van 5 m voor het paneel vóór de kolom.

Verdeelde belasting van de 
ontploffing op de kolom 

𝐹𝑑 = 𝑃𝑟𝑤𝑝 = 137.37 × 5

= 686.85
𝑘𝑁

𝑚
Puntlast van de ontploffing op de 
kolom 

𝐹𝑝 = 𝐹𝑑ℎ𝑐 = 686.85 × 4.0

= 2747.4 𝑘𝑁

Gereflecteerd druk


𝑃𝑟 = 137.37 𝑘𝑃𝑎

Hoogte van de kolom


ℎ𝑐 = 4 𝑚

Breedte van het paneel vóór de 
kolom


𝑤𝑝 = 5 𝑚

Fictieve duur van de gereflecteerde 
golf


𝑡𝑟𝑓 = 10.02 𝑚𝑠

Eigen gewicht van de kolom (staal; 
composiet)  𝐺𝑐 = 1.834 ; 4.721

𝑘𝑁

𝑚

Uitgewerkte voorbeelden
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SDOF benadering (2)

Om de respons van het SDOF systeem in termen van de uiterste weerstand Rm te bepalen, worden verschillende 
transformatiefactoren (belasting KL, massa KM enz.) voor liggers en vloerplaten gebruikt. 

- Effectieve massa (Staal; 
Composiet)  𝑀𝑒 =

𝐺𝑐. ℎ𝑐 . 𝐾𝑀
𝑔

=
1.834 ; 4.721 × 4 × 0.50

9.81
= 374.03 ; 962.82 𝑘𝑔

- Effectieve stijfheid (Staal; 
Composiet)  𝐾𝑒 = 𝐾𝑐𝐾𝐿 = 130762.8 ; 53221.04 × 0.64 = 83688.19 ; 34061.47

𝑘𝑁

𝑚

- Natuurlijke periode  𝑇𝑐 = 2𝜋
𝑀𝑒

𝐾𝑒
= 2 × 𝜋

374.03; 962.82

83688.19; 34061.47
= 0.01; 0.03 𝑠

- Verhouding tussen de fictieve 
duur van de gereflecteerde golf 
en de natuurlijke periode (staal; 
composiet)



𝑡𝑟𝑓

𝑇𝑐
=

10.02

(13.28; 33.41)
= 0.75 ; 0.30

- Kolomstijfheid (Staall; Composiet)

𝐾𝑐 = 130762.8 ; 53221
𝑘𝑁

𝑚

- Maximaal momentweerstand (Staal; Composiet)

𝑀𝑅𝑑 = 1347.01 ; 759.42 𝑘𝑁𝑚

- Loading factor 
𝐾𝐿 = 0.64

- Mass factor 
𝐾𝑀 = 0.50

Uitgewerkte voorbeelden
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SDOF benadering (3)

Op basis van de voorgaande gegevens worden de natuurlijke periode en de verhouding tussen de gereflecteerde 
tijdsduur en de trillingsperiode verkregen. Functie van deze verhouding, een tweede iteratie voor de DLF kan 
worden uitgevoerd.

(DoD, 2008)

- Tweede interactie (Staal; Composiet) 
𝐷𝐿𝐹 = 1.30 ; 1.80

- Maximale moment (Staal; Composiet) 
𝑀𝑚𝑎𝑥 =

𝐹𝑝. ℎ𝑐
8

𝐷𝐿𝐹 =
2747.4 × 4

8
× 1.30 ; 1.80

= 1785.81 ; 2472.66 𝑘𝑁𝑚

- Weerstand (Staal; Composiet) 
𝑅𝑚 =

8 2𝑀𝑅𝑑

ℎ𝑐
=
8 × 2 × 1347.01 ; 759.42

4
= 5388.05 ; 3037.7 𝑘𝑁

Uitgewerkte voorbeelden
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RESULTATEN

De verhouding, de maximale weerstand en de puntlast wordt gebruikt 
om de vervormbaarheidseis μ te bepalen met behulp van de volgende 
grafiek. 

Een vervormbaarheidseis (Staal ; Composiet) ) μ1=(0.80 ; 0.95) (χM/χE) 
werd verkregen.

Bijgevolg werd, nadat de elastische verplaatsing was bepaald, een 
maximale verplaatsing van (staal ; composiet) 51,51 ; 84,72 mm 
verkregen. 

Het proces wordt op dezelfde wijze uitgevoerd voor de maximale 
reactietijd

(DoD, 2008)

𝑅𝑚
𝐹𝑃

= 1.96 ; 1.11
𝑡𝑟𝑓

𝑇𝑐
= 0.75 ; 0.30

Uitgewerkte voorbeelden
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RESULTATEN 

De vervormbaarheidseis zal worden vergeleken met een capaciteit 
om te beoordelen of schade aanvaardbaar is.

Aan de hand van de druk impuls relaties en de responsgrenzen kan 
een ontwerpdoelstelling worden bepaald.

Voor dit voorbeeld werd als doelstelling B1 (oppervlakkige schade) 
gekozen, en een verhouding 𝜇1

𝜇𝑚𝑎𝑥
= 0.80 ; 0.95 werd verkregen. 

Bijgevolg kan de schade als aanvaardbaar worden beschouwd. 
Volgens de grafiek voor het ontwerp voor robuustheid, uit kader 
B.6, is de uitkomst voor dit voorbeeld END van het ontwerpvak, 
aangezien aan alle eisen wordt geacht te zijn voldaan.

(CSA S850-12)

Uitgewerkte voorbeelden
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Fire Safety

CIE 5131, Lecture L2, 2022 
Introduction, learning from fire incidents/accidents
M.Veljkovic, Section: Steel and Composite Structures 
Dept. Engineering Structures
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1. Fire incidents/accidents, case studies.
2. Risk and safety assessment, event tree analysis 

3. Objectives of fire safety regulations (general) 

4. Basics about the steel at an elevated temperature
5. Structural behaviour at the elevated temperature (general)

- Home assignment
6. Structural integrity, fire in buildings

1. WTC1, WTC2

7. Questions

2022: LECTURE L2 

CONTENT
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LEARNING OBJECTIVES

• Identify possible causes of fire loading in structures.

• Explain background for a quantitative risk assessment 
of a probability fire accident/incident.    

• Apply rules for a passive fire protection measures. 

• Explain main factors influencing temperature influenced 
stresses which may lead to partial or complete collapse 
of a steel structure.  
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FIRE ACCIDENTS/INCIDENCES

11.09.2001.

14.06.2017.

Grenfell Tower, London 

Twin Towers, New York 
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FIRE LOAD, CAR PARK FIRE, ROTTERDAM 2007

New Regulations for Hollow Core Slabs after premature partial collapse, T.van Overbeek, at all,  Structures in fire, 2010, Michigan Univ, 6th Int Conf.

Harbour Edge, build.
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CAR PARK FIRE, ROTTERDAM 2007, 
RECOMMENDATIONS

New Regulations for Hollow Core Slabs after premature partial collapse, T.van Overbeek, at all,  Structures in fire, 2010, Michigan Univ, 6th Int Conf.
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GRENFELL TOWER FIRE, 2017

The newly renovated façade:
3 mm sandwich cladding (Reynobond PE) 

Incl. polyethylene core
50 mm ventilated cavity 
150 mm insulation: 

polyisocyanurate foam plates (150 mm)
250 mm existing concrete
Wikipedia72 deaths

a faulty fridge-freezer 
The aluminium-polyethylene cladding and 
the PIR insulation plates failed fire safety 
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GRENFELL TOWER FIRE, 2017

• £8.6m refurbishment 
completed May 2016

• New external 
cladding

• Replacement 
widows

• Communal heating 
system

• Bottom four floors 
remodelled to create 
seven additional 
homes and 
improvements to 
communal facilities

After fire activities
• Small-scale fire tests on cladding
• Full-scale cladding fire tests

David Moore, Director of Engineering, BCSA , Sept. 2018
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GRENFELL TOWER FIRE, 2017

Test No. Material Combination
Test 

Terminated
(min and 

Sec)

Reason

1 ACM with unmodified polyethylene filler 
with PIR foam insulation

8min 45sec Flame spread above test 
apparatus

2 ACM with unmodified polyethylene filler 
with mineral wool insulation

7min 9sec Flame spread above test 
apparatus

3 ACM with a fire retardant polyethylene 
filler with PIR foam insulation

25min 12sec Flame spread above test 
apparatus

4 ACM with a fire retardant polyethylene 
filler with mineral wool insulation

No early 
termination

Compliant 

5 ACM with a limited combustibility filler 
with PIR foam insulation

No early 
termination

Compliant 

6 ACM with a limited combustibility filler 
with mineral wool insulation

No early 
termination

Compliant 

7 ACM with a fire retardant polyethylene 
filler with phenolic foam insulation

28min 14sec Flame spread above test 
apparatus

David Moore, Director of Engineering, BCSA , Sept. 2018

BR 135 – Fire spread,
BS 8414-1 requirements
- No early termination
- Minimum test duration 

40mins
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LULEÅ, SWEDEN, 2013
65 STUDENT’S FLATS

- Oven fire at the 5th floor.
- Modular building demolished by 

a fire brigade.
- No casualties, student out of the 

building, 31th August 2013.  
A newspaper, 2014
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DESIGN CODES FOR FIRE

• Performance-based fire protection (Risk-informed) 
provides functional performance requirements derived 
from a specific scenario. It is based on quantitative risk 
assessment for quantifying the performance success of 
fire protection systems (FPS).

• Risk-informed involves the use of quantitative risk 
assessment (QRA) evaluation tools and techniques 
(e.g., event trees, fault trees).

• Prescriptive design. Technical solution that MUST be 
followed
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EXPLANATION OF TERMS

• Safety
requirement – the structure during its intended life with appropriate 
degrees of reliability and in an economic way, will sustain all 
actions and influences likely to occur during execution and 
use.

• Risk
is a measure for the magnitude of a hazard.
The two constituents of risk are: 
- the probability pf or frequency hf of a damaging event E
- average expectation of consequences (damage) E(D) [monetary 

units or in terms of casualties]

f (D)R p E=

The term safety is 
primarily related to the 
safety of people affected 
by the structural failure.
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AN EXAMPLE OF FIRE RISK ANALYSIS

• Hazard is flammable material in a lab.

• Severity is the potential fire hazard intensity vs. time on 
the control room.

• Consequence (damage of equipment, people business  
has value of 20 mil $.

• Risk is fire of a flammable liquid 
material.
- The fire event likelihood is 0.07 fire 

events/year (approximately 1 fire every 
15 years).

- 100% consequences leads:
0.07*20mil$=1. 4 mil $ annual risk
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MITIGATED RISK ANALYSIS

• Mitigated risk considers the probability of fire 
protection system (FPS) performance success, event 
tree analysis (ETA).

• Risk=probability*(performance success)*consequence
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MOST COMMON CAUSE OF FIRE 
ACCIDENT

• Faulty electrical system and 
electrical appliances 

• Flammable materials

• Inadequate training of staff: human 
error

• Negligence of instructions and 
procedures, careless smoking and 
use of candles

• Maintenance of heating 
• An intentional purpose of starting a 

fire

14-02-2021
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MAJOR CAUSES OF INDUSTRIAL 
FIRES, STATISTICS

• Combustible dust (food manufacturing, 
woodworking, chemical manufacturing, 
metalworking, pharmaceuticals,…)

• “Hot work” (welding and torch cutting, brazing, 
burning, heating, and soldering) the sparks and 
molten material, 500C, easily travel 10 m

• Flammable liquids and gasses (chemical plants

• Equipment and machinery (furnaces, mechanical 
equipment- friction between the moving parts)

• Electrical hazards (exposed wiring, overloaded 
outlets, overloaded circuits, static discharge)

Source: NFPA, Fire Analysis & Research Division, www.nfpa.org
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STATISTICS

• During 2009-2013, an estimated 37,000 fires in industrial 
and manufacturing properties were reported to U.S. fire 
departments per year, $1 billion in property damage per 
year 

Source: NFPA, Fire Analysis & Research Division, www.nfpa.org



18

SPECIFIC STATISTICS

Causes and consequences of fire  in multi-storey buildings
Swedish statistics 1998-2012. Fire in Lulea 2013!  
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FIRE SAFETY REGULATIONS

• Focus on fire safety objectives (public safety)

• Saving human lives

• Avoiding damage to adjacent buildings

• NOT an objective of regulations (owner’s responsibility)

• Limit damage to the building on fire

• Limit damage to the equipment of the building

• Provide continuity of business in a building
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FIRE SAFETY REGULATIONS

Main objectives are:

• Prevent ignition of fire
• Prevent development of fire

• Prevent spread of fire

• Prevent collapse of the structure
• Assure safe evacuation of people
• Etc.
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FIRE SAFETY REGULATIONS

• Each objective is described as follows:

• A functional requirement: 

• In case of fire, a building can be searched during a certain 
time period. without danger of collapse.

• A performance requirement:

• A floor, stairs or ramp that is part of an escape route, needs 
to remain integral min 30 minutes in case of fire.

• A verification method

• The construction shall be verified according to [calculation 
standard …] / tested according to [test standard …]
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FIRE SAFETY REGULATIONS

In some cases, the performance requirement and 
verification method are optional. Alternative 
“equivalent” methods are also allowed.

• In that case, the regulation becomes:

• Performance based design
• Performance requirement + verification 

method are a generally accepted method, 
but they can be replaced by a tailor made 
technical solution.

In the Dutch 

regulations 

(Bouwbesluit) th
is is 

allowed for most of 

the objectives.
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PRESCRIPTIVE DESIGN

• The concept of fire resistance is used as a passive means of fire 
protection and is required when the active means have failed and fire 
develops into the post-flashover stage

• Traditionally, fire resistance of structures has been ensured 
by requiring all structural members (that will be exposed to 
fire) to remain below a certain temperature for an adequate 
length of time (as determined from its performance in the 
standard fire resistance test - which defines its fire 
resistance)

Flaws in the prescriptive approach

• The fire in the test is not a real or natural fire, it is ISO 

• Behaviour of a structural element as part of the structure can 
be very different from its behaviour in isolation (as in test).
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PERFORMANCE-BASED DESIGN

Allows complete freedom to the designers to choose 
solutions that will meet agreed safety objectives, which may 
have a broad definition, such as:

• Limiting outbreak probability and ignition potential

• Life safety

• Loss prevention

• Environmental protection
• ….
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EUROCODES

• EC (= EN 1990): Principles & combination of actions 

• EC1-1.2 (= EN1991-1.2): Actions       NEN 6702 

• EC2-1.2 (= EN1992-1-2): Concrete    NEN 6071 

• EC3-1.2 (= EN1993-1-2): Steel          NEN 6072 
• EC4-1.2 (= EN1994-1-2): Composite 

• EC5-1.2 (= EN1995-1-2): Timber       NEN 6073 

• EC6-1.2 (= EN1996-1-2): Masonry 

• EC9-1.2 (= EN1999-1-2): Aluminium 
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DESIGN PROCEDURE ACC. TO EN 
1993-1-2 

• Only passive methods of fire protection.

• Avoid premature collapse of the structure.
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STEEL MEMBER DESIGN

• All design is geared towards FIRE PROTECTING steel 
so that temperatures remain below 550°C (in a standard 
fire test)

• Two well-recognised problems with this approach
o Fire scenario is artificial
o Whole structure response is very different 

from single element response
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SCHEMATIC OF DESIGN METHODS

Conventional
design

Design guide Advanced
methods

Swedish Inst.
of steel Const.
(Petterson)

Standard fire Natural fires

Single
member
behaviour

Whole
structure
behaviour
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DESIGN FAILURE CRITERIA

Rules are based on stability criteria for beams and columns

• For beams a limiting deflection is defined, beyond which 
they are considered liable to runaway. The criterion 
(determined from experiments) is:

• Columns are designed to continue resisting loads 
without buckling or yielding. 

2

800cr
Ly
h

=
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GOVERNING PARAMETERS, 
UNRESTRAINED THERMAL EXPANSION

TT D=ae

Thermal expansion induced by mean temperature increment DT

Tel

etotal = eT+ emech
etotal => Displacements

emech => Stresses

total T Te e a= = D

l
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RESTRAINED THERMAL 
EXPANSION

0=+= mTt eee Tm ee -=

m TP A E A EA EA Ts e e a= = = - = - D

Pre-buckling, stocky column

yfT
Ea

D =Yielding of a stocky column
(assuming E doesn’t change) =>
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AT WHAT TEMPERATURE WOULD A 
FULLY RESTRAINED BEAM MADE OF 
STEEL GRADE S355 YIELD?

0
5

355 140 C
210000 1,2 10

yfT
Ea -D = = »

´ ´

355T yE T fs a= D = =
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HOME EXERCISE 1 - HYPOTHETICAL MATERIAL

An axially restrained stocky steel column made of S355 is exposed to 
uniform temperature rise of 500 0C from the room temperature at 20 0C. 
Assume steel grade S355 to be elasto-plastic, E=210GPa is independent 
of the temperature. 

Coefficient of thermal expansion is 1,2*10-5 0C-1

Determine following:

• Temperature that corresponds yielding of the column.  

• Stress after temperature increase of 100 0C. 

• Stress after temperature increase of 500 0C. 

• Stress at ambient temperature, 20 0C, after cooling.

• Make a sketch of stress change depending on the temperature.
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WHY WTC COLLAPSED AND
WHAT WE HAVE LEARN FROM IT
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DISPOSITION

• Compared to what we have seen and learned from the past

• Unpredicted Loading 

• Resistance of structural elements vs 

Resistance of structural system

• WTC twin towers

• How to proceed with innovation in structural engineering 
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WTC1 AND WTC2

• Owner: Port Authority of New York and New Jersey
• Architect: Minoru Yamasaki m fl
• Designer: Leslie Robertson
• Costs : 700 mil $
• Brutto area: 836 000 m2
• Weight: 370 000 t/tower
• Height 110 floor, 410 m
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• 08.45 A hijacked airplane Boeing 767 hit WTC1 at the 96th floor.

• 09.06 An another Boeing 767 hit WTC2  at 80th floor.

• 10.00   WTC2 collapses    54 min after the collision

• 10.29 WTC1  collapses 102 min after the collision.

9/11
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9/11

NIST (National Institute of Standard and Technology) www.wtc.nist.org

WTC1 WTC2 
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INNOVATE FEATURES OF 
STRUCTURAL DESIGN

Frame-tube 
system
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INNOVATE FEATURES OF 
STRUCTURAL DESIGN

Deep spandrel plates 
as beam element 
connecting perimeter 
columns
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INNOVATE FEATURES OF 
STRUCTURAL DESIGN

Composite floor: trapezoidal plate and 100mm 
light-weight concrete, fire protection on the truss
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COMPOSITE FLOOR TRUSS SYSTEM
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INNOVATE FEATURES OF 
STRUCTURAL DESIGN

Composite action between the steel trusses 
and the concrete floor slab was achieved by 
extending the truss diagonals above the chord 
into the slab. 

dampers
Outer 
column

M16 in the slotted hole

Inner 
column

Top of the composite floor

T-beam

seat

M25 in slotted 
hole



44

Damage of the North

Facade of WTC 1

(MV 2001/9)

ANALYSIS OF A PROBABLE COLLAPSE 
SEQUENCE

NIST, app. 10000 pages, 2005, 18mil. $
National Institute of Standards and Technology 

FEMA, 1,1 mil $, 2002

Federal Emergency Management Agency

Visual database 
(2005), NIST:

7000 photographs

150 hours 
videotape
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SCOPE OF INVESTIGATION
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Airplane 150 t (130t)

Speed 500 km/h

Impact time 1,5 s

Average force 14 MN

windload

58MN

Impact load

14MN

3.2 m

weight

3700 MN

WIND LOAD VS. IMPACT LOAD
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•Airplane impact severed a few columns near 
East corner of the North wall between floor 80 
and 82.

•Redistribution of the severed column loads 
(both core columns and perimeter columns).

• Thermal weakening of the core, the plastic 
and creep strains > thermal expansion in the 
core columns. Tilting of the core columns to 
East and South.

•Thermal weakening of the floors, floor 
sagging induced inward pull force on the East 
wall column.

• Thermal weakening of the East Wall,

East wall columns bowed inwards due to heat 
and the pull forces.

WTC 2 WTC 2, 9/11

South face of WTC2
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Probable Collapse sequence:

•The inward bowing of the East Wall induced 
column instability, which progress rapidly.

•East Wall unloaded. Redistribution of forces to 
the core, via the hat truss and via spandrels to 
the North and South walls.

•Entire section above the impact zone began 
tilting. 

•The change in potential energy due to 
downward movements of building mass above 
the impact zone exceeded the strain energy that 
could be absorbed by the structure.

WTC 2, 9/11 
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MODELING OF THE IMPACT TO THE 
WTC1

https://www.youtube.com/watch?v=wRgBmDYqE_Y0,5 sec, 10-6 sec step
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COLUMN CONNECTION (PERIMETER) 

Inward displacement < 50mm Ft<Ft.p

Inward displacement =100mm separation between end 
plates

Inward displacement >114mm failure

Above 89 floor

Failure of the bolt, 
bending and shear
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WTC-1
SIMPLIFIED ANALYSIS FOR THE CORE 

Irfanoglu A., Hoffmann C., 

An Engineering Perspective of Collapse of WTC1 

subbmited to J.of Performance Constructed Facilities ASCE 2007/06
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STEEL AT ELEVATED TEMP. 
ACC. TO EN1993-1-2
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WHAT HAVE WE LEARNED?

• Designing of the tall buildings to withstand 
this sort of attack is almost impossible.

• Very useful tool is the performance 
assessment based on the risk analysis.  
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QUESTIONS

• How to estimate justification of costs for a fire protection?

• What is prescribed fire safety design? 

• What is functional based fire safety design? 

• How effect of fire is considered in prescribed fire design for 
steel structures?

• What is influence of “weaker” supports on the stresses of a 
column exposed to fire?

• Is E-modulus for steel constant for various temperatures?

• What is importance of façades, in prefabricated (modular) 
building?

• How to make new building technologies safe for fire? 


