
   10 Glas in Beeld

Aanleiding voor het herzien was de 

aansluiting op de Eurocode NEN- EN 

1990 en daarmee ook het Bouwbesluit. 

De vorige versie was ook opgehangen 

aan de Eurocode maar maakte niet ge-

heel duidelijk welke gevolgklasse mag 

worden gehanteerd bij het toepassen 

van een glazen constructie. Hoewel 

het uitkomen van de nieuwe versie 

van de norm (oktober 2014) net iets te 

laat was voor het aanwijzen door het 

Bouwbesluit per 1 januari 2015 mag, 

of moet, deze nieuwe versie van NEN 

2608 wel worden toegepast op basis 

van ‘State of the Art’. De norm geeft de 

eisen en de bepalingsmethoden van het 

draagvermogen en de vervorming van 

overwegend statisch belast vlakglas (of-

ficieel natronkalk vlakglas) dat bestaat 

uit enkel glas, gelaagd glas of isolatieg-

las. Met andere woorden: 

•	 	de	norm	geeft	aan	dat	het	toegepaste	

glas veilig genoeg dient te zijn in de 

toegepaste situatie. Hierbij dient men 

rekening te houden met de mogelijke 

oorzaken van glasbreuk in combina-

tie met de gevolgen van deze breuk,

•	 	de	norm	geeft	aan	dat	het	toegepaste	

glas sterk genoeg dient te zijn. Het glas 

moet de desbetreffende belastingen 

(bijvoorbeeld windbelasting) kunnen 

dragen zonder daarbij stuk te gaan,

•	 	de	norm	geeft	aan	dat	het	toege-

paste glas bij een bepaalde belasting 

(bijvoorbeeld windbelasting) niet 

te veel mag doorbuigen. Dit om bij 

bijvoorbeeld isolerend dubbelglas te 

voorkomen dat de krachten op de 

randverbinding dusdanig zijn dat de 

ruiten lek raken.

De norm is van toepassing op alle vlak-

glasproducten die in de basis bestaan 

uit floatglas. Vooruitlopend op de arti-

kelen van volgend jaar willen wij toch 

al een paar wijzigingen in de norm met 

u delen.

Heatsoaktest

NEN 2608 stelt (verplicht ons) dat 

thermisch gehard glas geheatsoaked 

moet zijn. De uitzondering hierop is 

dat glas met géén enkel deel boven de 

3.500 millimeter vanaf de aansluitende 

vloer, het aansluitende terrein of water 

geen heatsoaktest hoeft te hebben on-

De buigtrekspanning is maatgevend 

voor de bepaling van de sterkte van 

het glas. Niet alleen de juiste dikte 

of samenstelling is van belang, ook 

goed plaatsen is cruciaal voor een 

duurzaam en veilig resultaat.

NEN 2608:2014 (artikel 1: inleiding)

nu toepassen
Nieuwe NEN 2608
NEN 2608: ‘Vlakglas voor gebouwen – Eisen en bepalings methode’ is in 

oktober 2014 opnieuw uitgebracht. In 2015 wijden we in iedere uitgave van 

Glas in Beeld een artikel aan een onderdeel van deze norm. Peter van Dijk 

van Kenniscentrum Glas, dat voor derden glasberekeningen uitvoert op 

basis van de norm, is de auteur.

Een glazen balustrade dient na beschadiging nog voldoende reststerkte of restdraag vermogen te 

hebben. Foto: Bouwfonds
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dergaan. Deze grens was in de vorige 

NEN 2608 gesteld op 2.500 millimeter. 

Dit houdt concreet in dat bijvoorbeeld 

hardglazen binnendeuren voorheen ge-

heatsoaked dienden te zijn en dat met 

de komst van de nieuwe NEN 2608 dit 

niet meer hoeft (er van uitgaande dat 

de deur niet hoger is dan 3.500 mm). 

Dit is dus een versoepeling van de 

regelgeving. Let op: NEN 2608 wordt 

aangewezen door het Bouwbesluit en is 

daarmee dus wet.

Bepaling sterkte 

NEN 2608 spreekt over de reken-

waarde van de buigtreksterkte. Float-

glas kan voor druk veel spanningen 

opnemen terwijl de trekspanningen 

vrij laag zijn. Deze buigtrekspanning is 

daarom maatgevend voor de bepaling 

van de sterkte van het glas.  We nemen 

als voorbeeld een ruit die belast wordt 

enkel door wind. Bij windbelasting is 

vaak de windzuiging maatgevend. 

De ruit wordt daardoor als het ware 

naar buiten gezogen. De grootste 

buigtrekspanning zal dan normaliter in 

de buitenruit plaatsvinden. Om tot de 

rekenwaarde van de buigtreksterkte te 

komen dient men een aantal factoren 

met elkaar te vermenigvuldigen. Deze 

factoren hebben te maken met:

•	 	Hoe	glad	is	het	oppervlakte	van	het	

glas (is er sprake van floatglas, ge-

emailleerd glas  of figuurglas)?

•	 	Is	er	sprake	van	een	ruit	waarvan	de	

randen worden bedekt door een glas-

lat, of is er sprake van vrije randen?

•	 	Hoe	lang	duurt	de	belasting?

•	 	Hoe	groot	is	de	ruit?

•	 	De	karakteristieke	waarde	van	de	

buigtreksterkte van floatglas.

Als deze factoren bekend zijn kunnen 

ze met elkaar worden vermenigvuldigd. 

Echter, de norm stelt dat er ook nog 

een materiaalfactor meegenomen  

dient te worden. Deze factor wordt als 

extra veiligheid ingebouwd. Een korte 

uitleg. Om tot de karakteristieke waarde 

van de buigtreksterkte van floatglas  

te komen zijn veel monsterruitjes be-

proefd. Omdat de uitkomsten hiervan 

heel ver uit elkaar liggen is daarvan  

een soort gemiddelde genomen: de 

 karakteristieke waarde. Uit beproevin-

gen blijkt echter dat er ruiten zijn die 

een mindere sterkte hebben dan dat  

de karakteristieke waarde doet vermoe-

den. Om dit te compenseren past men 

de materiaalfactor toe. De waarde van 

de materiaalfactor van glas was voor 

wind en isochrone druk 1,8 en is nu 

 gesteld op 1,6. Voor de overige situa-

ties was deze 2,0 en is nu gesteld  

op 1,8.

Een voorbeeld met een met wind 

belaste ruit die vierzijdig is opgelegd 

(rondom	in	een	sponning).	Indien	we	

alle relevante factoren met elkaar ver-

menigvuldigden is de uitkomst 45 N/

mm2. Deel dit getal door 1,8 en we 

komen uit op 25 N/mm2. De reken-

waarde van de buigtrekspanning was 

dus voorheen 25 N/mm2. Deel de 45 

N/mm2 door de nieuwe materiaalfac-

tor van 1,6 we komen uit op 28,13 N/

mm2.	In	de	nieuwe	norm	is	dus	meer	

buigtrekspanning toelaatbaar dan in de 

oude versie.

NEN 2608 2014 kent meer wijzigingen. 

Die behandelen we in de komende 

uitgaven van Glas in Beeld. Zo is het 

naast het bepalen van de sterkte van 

het glas ook belangrijk om van te voren 

na te denken over de betrouwbaarheid 

van de glasconstructie die men wil toe-

passen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld 

een glazen balustrade. Deze dient na 

beschadiging nog voldoende reststerkte 

of restdraagvermogen te hebben. Hier-

bij is het ook weer van belang om in te 

schatten hoeveel zijden van het glas 

beschadigd kunnen worden. Met name 

op dit punt zal de eerstvolgende Glas in 

Beeld uitgebreid ingaan.   <

NEN 2608 verplicht ons dat thermisch gehard glas, dat 

zich volledig boven of waarvan een deel zich boven de 

3.500 millimeter bevindt, geheatsoaked moet zijn. Foto: 

Saint-Gobain

NEN 2608 is van toepassing op alle vlakglas producten 

die in de basis bestaan uit floatglas. Hier de toepassing 

van gelaagd veiligheidsglas. Foto: Pilkington

 NORMEN  PETER VAN DIJK
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