Technische informatie

Glasbreuk door
thermische spanningen
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WAAROM BREEKT GLAS?
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Attentie schadebron: foutief gebruik van glas
Dat glas in ons dagelijks leven een enorm belangrijke rol speelt, valt pas op als het
waardevolle wijnglas op de vloer valt of het zicht door een vensterglas door barsten
wordt vertroebeld. Valt een gebroken ruit in scherven, dan beschermt deze niet meer
tegen de wind, regen, kou of indringers. Ook thermische isolatie is niet meer mogelijk
en eventueel is er zelfs gevaar voor letsels.
Glas is elastisch, maar ook zeer bros. Glas breekt zonder eerst plastisch te vervormen. Barsten in het glas zijn geniepig, omdat ze pas enige tijd na de eigenlijke
oorzaak ervan kunnen optreden.
Moderne beglazingen hebben tegenwoordig steeds meer functies te vervullen. Zo
moet glas aan de hoogste isolerende, zonwerende, akoestische en veiligheidseisen
voldoen. Met behulp van vakkundig advies kunnen deze verschillende functies geoptimaliseerd worden zonder risico op breuk.
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TRIGGERMECHANISMEN
VOOR THERMISCHE GLASBREUK
De sterkte van glas wordt niet alleen bepaald door
de chemische opbouw en de moleculaire structuur. Productie-inherente inwendige spanningen
en kleine glasdefecten zoals scheuren en insluitingen verminderen de breuksterkte.
Glas heeft een zeer hoge druksterkte die afhankelijk van de samenstelling van het glas tussen
700 – 900 N/mm² ligt. Dat komt overeen met
de mechanische spanning die ontstaat als een
persoon met een gewicht van ca. 70 – 90 kg
op een oppervlakte van één vierkante millimeter
zou gaan staan (ofwel 7 – 9 ton op een vierkante
centimeter).
Glas is bijzonder goed bestand tegen belastingen
die leiden tot drukspanningen, echter niet tegen
zulke die trekspanningen produceren. De treksterkte van glas bedraagt slechts ongeveer een
tiende van zijn druksterkte.

Pure drukbelastingen ontstaan bij glas echter
maar zelden. Elke doorbuiging van een ruit
veroorzaakt immers een combinatie van trek- en
drukbelastingen. Glas zal dan breken wanneer
door belasting de treksterkte ervan wordt overschreden.
Thermisch versterkt glas (TVG) en gehard veiligheidsglas (ESG) hebben hogere treksterkten
dan floatglas. De belastbaarheid van gelaagd
veiligheidsglas (VSG) hangt af van het type glas
waarvan het is gemaakt. Door het verlijmen met
folie houdt VSG na een breuk wel de scherven
bij elkaar. De in draadglas aangebrachte draad
daarentegen verzwakt de homogene doorsnee
van glas en vermindert de sterkte in velerlei
opzicht.
De zwakste zone van een ruit is in de regel de
rand van het glas. Door het snijden, breken en
bewerken van glas ontstaan hier de meeste
microdefecten.

De kwaliteit van de randafwerking is doorslaggevend voor de buigtreksterkte. Hoe slechter de
kwaliteit van de rand, des te minder belastbaar
is het glas. Een verschilferde snijrand met
diepe groeven en uitgebroken stukjes of door
transport veroorzaakte beschadigingen van de
rand kunnen de belastbaarheid van een ruit
drastisch verminderen. Een randafwerking door
slijpen of polijsten verhoogt daarentegen de
belastbaarheid.

!

Doorslaggevend voor het risico op glasbreuk is de treksterkte bij de rand

Van het feit dat glas bros breekt, wordt overigens
bij het op maat snijden van glas gericht gebruik
gemaakt: Door het krassen met een glassnijder
wordt het glasoppervlak gecontroleerd verzwakt
en vervolgens onder trekspanning gezet tot het
langs de aangegeven lijn breekt.

last
stuiking
neutrale zone
drukspanning

trekspanning
Bij het doorbuigen van een glasplaat wordt de bovenkant gestuikt (druk) en de onderkant uitgerekt (trek).
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uitzetting

Breukmechanica
In een homogeen materiaal worden trekspanningen gelijkmatig over de dwarsdoorsnede verdeeld. Bij kerven, scheuren en verontreinigde
plekken ontstaan echter gecompliceerde spanningsbeelden met de hoogste spanningen bij de
punten van scheuren. Bij voldoende energietoevoer door mechanische of thermische belasting
wordt een scheur groter.
Taai materiaal kan toegevoerde energie door
plastische vervorming bij de punt van de scheur
afbouwen. Daarom breidt een scheur zich alleen
bij een zeer hoge opname van energie verder uit.
Glas beschikt echter niet over zulke interne ‘kreukelzones’. Als bros materiaal heeft het slechts een
geringe scheurtaaiheid.

Na een langzaam, door een glad breukoppervlak gekenmerkt begin bereikt een breuk een
constante, voor elke soort glas typische maximale snelheid, herkenbaar aan een opgeruwde
breukspiegel. Samen met andere fenomenen
op de breukvlakken (Wallner-lijnen, gehakkelde
breuklijnen) kan dit bij microscopische analyse
aanwijzingen geven voor de plaats van het begin
van de breuk, de grootte van de triggerende
spanning en de richting van de breuk. Barsten
met een extra hoge breukspanning kunnen bij de
grens tussen koud en warm splijten.

scheurpunt

Hoe langer een microscheur is, des te hoger
wordt de spanning bij de punt ervan en des
te geringer is de treksterkte van het materiaal.
Kortweg: de langste scheur bepaalt de sterkte.
Als bij belasting de kritische spanningsintensiteit
wordt overschreden, ontstaat er bij glas een
instabiele scheurgroei.

scheurlengte

trekspanning
Door trekbelasting kan een scheur opengaan en bij overschrijding van de kritische
spanningsintensiteit snel groter worden.

Mechanische en thermische eigenschappen van verschillende soorten glas

Eigenschap

Maateenheid

Floatglas

Thermisch versterkt glas
(TVG)

Gerhard veiligheidsglas
(ESG)

Buigsterkte*

N/mm²

45

70

120

Druksterkte

N/mm²

700 – 900

700 – 900

700 – 900

Bestendigheid tegen temperatuurschommelingen

K

40

100

150

Bewerking na productie

Ja

Nee

Nee

Breukgedrag

Radiale scheuren,
grote scherven

Radiale scheuren,
kleinere stukjes

Netachtige scheuren,
korrels met stompe randen

*Voor een statisch bewijs voor de berekening van glazen ruiten gelden de waarden van de telkens voor de gewenste toepassing relevante normen!
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DE OORZAKEN –
THERMISCHE SPANNINGEN IN EEN RUIT
Sterke ongelijkmatige opwarmingen (gedeeltelijke beschaduwing) kunnen in het glas leiden tot
hoge spanningen en in extreme gevallen tot een
zogenaamde thermische breuk, d.w.z. een glasbreuk ten gevolge van thermische overbelasting,
triggeren. Bij een innovatieve bouwwijze worden
belastingen vaak onderschat:
■ B
 ij

beglazingen met hogere eisen aan vormgeving en functionaliteit
■ In complexe constructies of bij bijzondere afmetingen of ontwerpen (bijv. een randlengte
van minder dan 60 cm en een ongunstige verhouding van de zijden onderling).

De keuze van de glasproducten moet aan de
specifieke belastingssituatie worden aangepast.
Thermische belastingen moeten evenzeer in acht
worden genomen als sneeuw-, wind- en klimaatbelastingen.
Reeds in de planningsfase dienen alle betrokkenen te worden gewezen op bijzonderheden om
thermische belastingen in een vroeg stadium te
onderkennen en door de keuze van de glasproducten en de glasdikten te hoge belastingen te
voorkomen.

Planning en montage
Als de temperatuurverdeling niet homogeen
is, ontstaan er in een materiaal thermisch
geïnduceerde spanningen. Een glasoppervlak
waarvan delen door zonnestralen of andere
warmtebronnen zijn verwarmd, zet uit. De niet
verwarmde koude gedeelten komen daardoor
onder trekspanning. Als de bezwijkingsrelevante treksterkte wordt overschreden, ontstaat er
een breuk. De bestendigheid tegen temperatuurschommelingen of thermoshock geeft aan
welk temperatuurverschil een materiaal zonder
beschadiging nog kan verdragen. Bij glas ontstaat een thermisch geïnduceerde breuk in de
regel haaks vanaf de rand, omdat het daar de
geringste treksterkte heeft.
De rand van een ruit is door de inbouw in een
kozijn altijd beschaduwd. Bij plotselinge zon op
de koude buitenruit van een raam in de winter
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wordt het glasoppervlak door absorptie van de
straling snel verwarmd. De rand blijft echter
koud. Daardoor ontstaan er in de afgedekte
randzone trekspanningen. Recent onderzoek
heeft laten zien dat de diepte van de sponning
daarbij geen grote rol speelt (ift Rosenheim,
Forschungsvorhaben HIWIN, 2003). Een diepere
sponning in combinatie met sterk isolerende
kozijnen leidt ten opzichte van constructies met
een gebruikelijke sponning van circa 15 mm niet
tot een significant hoger risico op glasbreuk.
Er geldt evenwel: hoe groter de ruit, des te
hoger kunnen deze thermisch geïnduceerde
randspanningen worden. Ook de gebruikte soort
afstandhouder is voor het risico op glasbreuk niet
bepalend. Verschillende temperaturen binnen
een ruit ontstaan echter ook door plotselinge
gedeeltelijke beschaduwing (slagschaduwen).

Bij 3-voudig isolatieglas dienen voor zover mogelijk
uitsluitend de twee buitenste ruiten een coating te
hebben (pos. 2 en 5). Heeft de middelste ruit een
thermisch isolerende coating, dan kan deze geabsorbeerde warmte niet meer door afstraling afgeven en
warmt sterk op. Als het temperatuurverschil tussen
het midden en de rand te hoog wordt – en dat nog
eens in combinatie met een slechte randafwerking
– is de maximaal toegestane randtrekspanning snel
overschreden. Er ontstaat een thermische breuk
in de middelste ruit – hoe slechter de rand ervan
is, hoe sneller. Het gebruik van ESG verhoogt de
bestendigheid tegen temperatuurschommelingen
met een veelvoud.

Overplakken en bedrukken van glas
Als er achteraf folie of verf op ruiten wordt aangebracht, leidt dit bij
directe zonnestraling tot een niet gelijkmatige opwarming. Bijzonder
kritisch zijn donkere, sterk absorberende materialen.
De temperatuurverschillen kunnen het risico op glasbreuk verhogen.
Ook zonwerende folies, die achteraf worden aangebracht, kunnen tot
onaangename gevolgen leiden.

Gedeeltelijke beschaduwing
Bevindt een deel van de ruit zich in de schaduw, terwijl het andere
deel is blootgesteld aan sterke zonnestraling, dan is er sprake van
een verhoogde thermische belasting. De ongelijkmatige opwarming
kan in het glas thermische stress veroorzaken. Advies: Gedeeltelijke
beschaduwing kan door aan de buitenkant aangebrachte jaloezieën
of rolluiken tenminste deels worden voorkomen.

!

Als reeds vóór de uitvoering
van een beglazing bekend
is dat door gedeeltelijke
beschaduwing sterke thermische belastingen van
de geplande beglazingen
worden veroorzaakt, dan
wordt aanbevolen om ter
vermindering van het risico
op breuk in specifieke gevallen het gebruik van gerhard
veiligheidsglas (ESG) te
overwegen.

Warmtestuwing
Bij het achteraf aanbrengen van een inpandige beschaduwing ontstaat er voor het glas thermische stress. Belangrijk is om hierbij te
letten op een voldoende ventilatie of een voldoende afstand tussen
het glas en de zonwering. Radiatoren of verlichtingsarmaturen in de
buurt van het glas zorgen eveneens voor thermische spanningen.
Hierbij moet eveneens worden gelet op een voldoende afstand. Bij
beglazingen tot op de grond kan de warmtestuwing ontstaan door in
de buurt geplaatste meubelstukken. In geval van twijfel dienen deze
situaties te worden vermeden.
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Schuifdeuren en -ramen
Opwarming kan eveneens ontstaan door over elkaar geschoven
beglazingen. Bij het volledig over elkaar heen schuiven, ontstaat er
een sterke opwarming. De hitte kan niet ontsnappen: schuif beglaasde elementen niet volledig over elkaar.

Beglazingen met verhoogde absorptie of draadversterking
Ingekleurde beglazingen en beglazingen met absorberende coatings
zijn eveneens blootgesteld aan hogere thermische spanningen.
Kritischer nog zijn beglazingen met draadversterking. Glas en metaal
hebben verschillende thermische uitzettingscoëfficiënten.

Ramen wassen
Bij het schoonmaken moet worden afgezien van heel heet water
of stoom. Omdat een exacte ‘pijngrens’ van het glas niet is aan te
geven, is ramen wassen zonder thermische belasting aan te bevelen.
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Bronnen: VFF Informatieblad V.02 – Thermische
belasting van beglazingen in ramen en gevels

Thermische en mechanische spanningen
bij productie, verplaatsing, opwarming
Vervormingen bij het bewegen van een ruit, uitzetten, doorbuigen en
verdraaien veroorzaken spanningen in de ruit. Maar ook zonder krachtinwerking van buiten kunnen door temperatuurschommelingen in het
glas mechanische spanningen worden veroorzaakt. Glas breekt als deze
spanningen de treksterkte ervan overschrijden.
De treksterkte van glas is niet altijd gelijk: microdefecten of beschadigingen van de glasrand kunnen de treksterkte drastisch verminderen. Voor
een glasbreuk bestaan een groot aantal verschillende oorzaken. Niet
allemaal kunnen ze meteen aan het breukbeeld worden afgelezen. Of een
door en door gebarsten ruit door een thermische of een mechanische
belasting is bezweken, kan pas bij een nauwkeuriger analyse worden
vastgesteld. In onduidelijke gevallen dient er een expert te worden geraadpleegd die op basis van het breukbeeld en de vorm en grootte van de
scherven de juiste conclusies trekt met betrekking tot de spanning die de
breuk heeft of veroorzaakt.
Bij het fabriceren, verplaatsen en monteren moeten de beglazingsrichtlijnen van SANCO in acht worden genomen.

9

Oorzaken en voorbeelden voor thermische glasbreuk
Tijdstip

Soort belasting

Voorbeelden

Bij handling en
transport

Directe
zonnestraling

- Niet (of transparant) afgedekte grotere glaspakketten
- Niet (of transparant) afgedekte dikkere beglazingen
- Niet (of transparant) afgedekte stapels thermisch isolerend of zonwerend isolatieglas
- Niet losgemaakte transportbanden tijdens de opslag

Gedeeltelijke
beschaduwing,
slagschaduwen

- Dakoverstekken
- Dagkant venster
- Markiezen of rolluiken
- Bomen en struiken
- Voorwerpen buiten voor het raam
- Bebouwing buren

Warmtestuwing

- Inpandige zonwering met te geringe afstand
- Zware gordijnen dicht bij de binnenruit
- Over elkaar geschoven schuifdeuren en -ramen in direct zonlicht

Verhoogde
warmteabsorptie
van de
zoninstraling

- Beschilderen of beplakken van ruiten, vooral bij gebruik van donkere kleuren
- A an de binnenkant gedeeltelijke afdekking door inpandige jaloezie direct op de ruit of door posters,
bordjes, affiches, grote plantenbladeren direct tegen de ruit
- Donkere voorwerpen direct achter de ruit zoals zitmeubels, aktetassen of koffers, piano enz. enz.
- T hermisch isolerende coating bij 3-voudig glas op de middelste ruit zonder speciale voorzorgsmaatregelen
- Achteraf aanbrengen van glas met folieproducten voor zonnewering

Lokale opwarming
door warmtebronnen

- V entilatorkachel, grill, lasapparatuur, uitlaat, soldeerlampen, warmte afstralende verlichtingsarmaturen of dergelijke dicht op de ruit
- Radiatoren op een te geringe afstand van de ruit
- Leggen van mastiek met onvoldoende beschermende afdekking
- Ramen wassen met zeer heet water / stoom

Montage in de
glasspouw

- V erhoogde warmte-absorptie door jaloezieën, donkere glasroeden of elektrische aandrijvingen voor
beschaduwingssystemen

In gemonteerde
toestand

Mechanische oorzaken en voorbeelden voor glasbreuk
Tijdstip

Bij handling en
transport

Soort belasting

Voorbeelden

Mechanische
puntbelasting

- Stoot/slag op de rand of een hoek bij het neerzetten op een harde ondergrond
- Randbeschadiging door hard voorwerp of aanstoten
- Draaien / kiepen van de ruit via op de grond geplaatste hoek
- Foutieve handling op transportonderstellen
- Steentjes tussen de ruiten

Mechanische opperv- Te grote hoogteverschillen bij het transport van isolatieglas zonder drukvereffening (in de bergen)
laktebelasting

Mechanische
puntbelasting

- Te kleine beglazingsblokjes
- Foutieve handling van de blokjeslichter (glaslepel)
- Steentjes of metaal tussen de rand en het beglazingsblokje
- Te hoge aanpersdruk van de glaslat door vastschroeven of vastspijkeren
- Hamerslag op de glaslat
- Andere impacts door slaan of stoten

Mechanische lijnvormige belasting

- Verbuigen van de ruit
- Torderen van het openslaande raam

Bij de montage

- Te grote luchtdruk-, temperatuur- en hoogteverschillen tussen de productie- en de inbouwlocatie
Mechanische opperv- Daksneeuwlawine of langdurige hoge sneeuwbelasting bij dakbeglazing
laktebelasting
- Ondergedimensioneerde ruit bij hoge windbelasting (rukwinden)

Mechanische lijnvormige belasting

- Foutieve dimensionering van glas t.o.v. kozijn (geen rekening gehouden met lengtewijzigingen)
- Foutieve dimensionering van de glasdikte
- Torderende of klemmende openslaande ramen
- Bewegingen in het gebouw die worden overgebracht op de ruit
- Te kleine glasspouw bij inwendige glasroeden
- Ruiten met glasroeden niet planparallel maar concaaf geproduceerd

Mechanische
puntbelasting

- Kogelinslagen
- Inslagen door een puntig voorwerp, bÿvoorbeeld een steen
- Hamerslagen
- Balworp
- Hagel
- Vogels
- Botsing van personen
- Te harde afstandspunten op glasroeden
- Aanraken van constructie of voorwerpen tijdens gebruik (geopend raam slaat ergens tegenaan)

In gemonteerde
toestand
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hoek van 90° in
het begin

hoek van 90° in het verloop

Herkenningstekens van een thermische breuk
■ Haaks

begin vanaf de rand het oppervlak van de ruit in
verloop door de dikte van de ruit
Een thermische barst verloopt altijd volgens de weg van de minste
weerstand. Thermische barsten kunnen vaker van richting veranderen.
■ Haaks

beginhoek
willekeurig

verloop niet haaks

Herkenningstekens van een mechanische breuk
(bijv. door buigbelasting)
■ I n het begin al dan niet haaks op de rand van de ruit
■ Verloop door de ruitdikte niet haaks
Een buigbreuk verloopt niet altijd volgens de weg van de minste
weerstand.
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