
Bepaling van de sectie 
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Definitie: Art. 104 van het AREI: 
 
Vitale stroombaan: stroombaan (kabel) die een elektrische 
verbruiker voedt die gedurende een bepaalde tijd om 
veiligheidsredenen in dienst moet blijven als de volledige of 
gedeeltelijke lengte onderhevig is aan het vuur. 
 
d.w.z. er moet rekening gehouden worden met: 
 -  verhoogde weerstand van de geleiders 
 -  de verhoging van de spanningsval in functie van de       

    temperatuur van het vuur  



 

 

3 

De volgende formules zijn louter de toepassing van 
natuurkundige wetten.  
Het toepassen hiervan in het kader van het ontwerp van een 
elektrische installatie is de verantwoordelijkheid van de 
engineering van het project, respectievelijk de installateur. 
De auteur van dit document kan niet verantwoordelijk 
worden gesteld voor het correct toepassen en uitvoeren van 
de installatie, noch voor de eventuele gevolgen bij het 
gebruik in zowel normale als accidentele (brand) 
omstandigheden.  
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Verhoging van de weerstand vs. temperatuur  
Wet van Wiedemann-Franz  -  formule 

Rht   : weerstand bij hoge temperatuur van het vuur 
R20° .: weerstand bij 20°C 
Tht   : hoge temperatuur van het vuur in °K 
T0    : basistemperatuur 20°C  (293 °K) 
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Verhoging van de weerstand vs. temperatuur 
Wet van Wiedemann-Franz  -  grafiek 

temperatuur 



Smeltpunt  Cu 1084 °C 
 

Temperatuur (°C) 

Temperatuurbereik: opgegeven door de ISO temperatuurcurve  
          .en toegepast tijdens de proeven NBN 713-020 

na 60 min.: 920°C (1193°K)     kabels Rf 1u 
na 90 min.: 980°C (1253°K)     kabels Rf 1,5u 

Bij hogere temperaturen ontstaat het risico op smelten 
van het koper. 
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Invloed van de compartimentering 

Er moet rekening gehouden worden met de verhoging van de 
weerstand van de lengte dat in de brand ligt ten opzichte van de 
totale lengte. 

1 2 3 4 

Bv.       10 %               40 %                                  40 %              10 % 

lfeu 

ltot =totale lengte 
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Totale weerstand en correctiefactor k – formule : 
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Factor k: verhoging van de weerstand vs. temperatuur rekening  
             .houdend met de compartimentering - grafiek 
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k= 

Rtot / R20°C 

T [°C] 

100 % ltot 

70% lfeu/ltot 

60% lfeu/ltot 

50% lfeu/ltot 

40% lfeu/ltot 

30% lfeu/ltot 

20% lfeu/ltot 

10% lfeu/ltot 



Spanningsval: 

Monofasig systeem: 

Driefasig systeem: 

  De sectie kiezen met inachtname van tenminste de berekende waarde R20°.   

      Raadpleeg hiervoor de gegevens van de fabrikant of de norm IEC 60228.  

  Controleer de spanningsval rekening houdend met het inductieve deel, ω.L.sin    
(Deze heeft pas een significante invloed vanaf 16 mm²). 
 Indien dit gegeven niet beschikbaar is, kan een benadering van ω.L. sin = 0,048   
 gebruikt worden voor alle gevallen.     

Verwaarloosbaar voor een eerste benadering 
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 Indien de berekende spanningsval te hoog is, dient een hogere sectie te worden  

     genomen die opnieuw moet gecontroleerd worden. 


