NEN 2608:2014 (artikel 2)

Een betrouwbare

glasconstructie

Glas in Beeld zal dit jaar in alle uitgaven aandacht besteden aan de nieuwe NEN

Eurocode 0

2608. In de vorige uitgave (nr. 6 december 2014) startten we met een inleidend

Het Bouwbesluit verwijst voor de in de

artikel. In dit tweede artikel gaan we terug naar de essentie van de norm: zorgen
voor een betrouwbare glasconstructie.
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eventuele reststerkte van een beschadigde constructie rekening gehouden

Bepaling van de gevolgen
van glasbreuk
ES

moet worden. De volgende stappen dienen genomen te worden om het risico
op schade te beoordelen:

Geen behandeling Spoed
Eisende Hulp

0,1

Licht letsel, behandeling
Spoed Eisende Hulp,
zonder verzuim

1

Licht letsel, behandeling
Spoed Eisende Hulp, met
verzuim

3

Zwaar letsel, behandeling
door arts en lange nazorg

7

de mate van de beschadiging van het
glas.

Eén dode

15

Meen dan één dode

40

Catastrofe, vele doden

100

• bepaal de aanvalszijde van het glas,
• bepaal per aanvalszijde wat het risico
op schade is met de vergelijking RS
= WS x BS x ES,
• bepaal aan de hand van de uitkomst

RS = het risico op schade
WS = de waarschijnlijkheid van schade

Een goed ontwerp van de

met of zonder opzet

Als voorbeeld nemen we een glazen

glassamenstelling begint bij de

BS = de blootstelling aan het risico op

balustrade op de eerste verdieping ter

beoordeling van de betrouw

schade

plaatse van een balkon van een wo-

baarheid.

ES = de ernst van de gevolgen door

ning. Bij dergelijke toepassingen is het

breuk van het glas

gebruikelijk om gelaagd glas toe te passen. Bij het voorbeeld gaan we daarom

De volgende tabellen horen

uit van gelaagd glas dat voldoende sterk

bij de WS, BS en ES.

is om een vallend persoon tegen te hou-

Richtlijn Betrouwbaarheid
Glasconstructies

den. Het glas is vierzijdig opgelegd.
De waarschijnlijkheid
van schade

Omdat NEN 2608 zich beperkt tot de methodiek om het
WS

De waarschijnlijkheid van glasbreuk

risico op letsel te beoordelen en te classificeren is er door

moeten we gaan inschatten. Hoewel

het Kenniscentrum Glas in samenwerking met de Glas-

het niet de bedoeling is dat men tegen

branche Organisatie (GBO), Bouw- Woningtoezicht (Cen-

de glazen balustrade aanvalt, kan het

traal Overleg Bouwconstructies) en de Metalen Ramen en

niet worden voorkomen. Als waarde

Gevelbranche (VMRG) het document ‘Richtlijn Betrouw-

voor de WS nemen we daarom 3: on-

baarheid Glasconstructies’ uitgebracht.

Onmogelijk

0,1

Praktisch onmogelijk

0,2

Beschouwbaar, maar zeer
onwaarschijnlijk

0,5

Alleen mogelijk op langere
termijn

1

Ongewoon, maar mogelijk

3

heeft te maken met hoe vaak men in de

In deze richtlijn worden de eisen van de NEN 2608 met

Goed mogelijk

6

buurt van de glazen balustrade komt. In

betrekking tot de betrouwbaarheid van glasconstructie

Kan worden verwacht

10

ons voorbeeld zouden we verwachten

toegelicht en de methodiek van de Risico-analyse uit-

dat men alleen op het balkon aanwezig

gelegd. Daarnaast bevat de richtlijn een uitwerking van

is bij zonnig en warm weer. Hier kun-

de risicoanalyse van elf verschillende glastoepassingen

nen we echter bij deze beoordeling

waarmee de meest voorkomende glastoepassingen

BS

niet vanuit gaan. Omdat men ook niet

worden behandeld. Het document en de uitkomsten kun-

0,5

voortdurend op het balkon aanwezig zal

nen gebruikt worden om zonder eigen Risico-analyse de

gewoon, maar mogelijk. De blootstelling

De blootstelling aan het
risico op schade
Zeer zelden
Enkele malen per jaar

1

zijn kiezen wij voor de BS, waarde 6:

juiste glaskeuze te maken die automatisch voldoet aan de

Maandelijks

2

dagelijks.

betrouwbaarheids-eisen van de NEN 2608. Het document

Wekelijks

3

Dagelijks

6

Omdat er sprake is van gelaagd glas

Voortdurend

10

zal de ernst van de gevolgen van breuk

is gratis te downloaden op de website van het Kenniscentrum Glas.

>>
www.glasinbeeld.nl
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Thermisch gehard glas
Thermisch gehard veiligheidsglas kan spontaan breken
door nikkelsulfide (NiS) insluitingen. Een NiS-insluiting

Balustrade

vormt zich als reactie tussen nikkel en zwavel. Stoffen die

op de eerste

voorkomen tijdens het productieproces van floatglas en

verdieping ter

daarmee inherent zijn aan het produceren van floatglas. De

plaatse van een

kans op de aanwezigheid van deze stoffen in de glasmassa

balkon van een

is erg afhankelijk van hoe de oven wordt gestookt en van

woning.

de ‘zuiverheid’ van de grondstoffen. Om deze reden kan de
aantal aanwezige insluitingen sterk verschillen per fabriek
en charge. Bij gewoon floatglas doet een NiS-insluiting niks.

niet zo groot zijn. Bij een val tegen

het aannemelijk dat één of meerdere

Het probleem dat met NiS-insluitingen kan ontstaan is dat

gelaagd veiligheidsglas ontstaan er

glasplaten door schade, vandalisme,

tijdens het hardingsproces van het floatglas de deeltjes in

geen scherven of grote openingen in

etc. breken. De resterende glasplaat

grootte afnemen. Door de snelle, geforceerde afkoeling

het glas. De val zal hooguit een buil,

of glasplaten moeten dan wel nog een

tijdens het hardingsproces verandert het NiS-deeltje niet

lichte kneuzing of in het ergste geval

belasting kunnen opnemen, anders

terug en blijft instabiel qua grootte. Uiteindelijk zal dit deeltje

wat oppervlakkige snij- of schaafwon-

ontstaat er meteen een levensgevaarlijk

weer terug willen groeien naar zijn oorspronkelijke grootte,

den tot gevolg hebben. Er ontstaat

opening in de vloerafscheiding.

waardoor er spanningen in het hardglas ontstaan. Worden

geen letsel waar spoedeisende hulp

deze spanningen te groot dan ontstaat er een spontane

voor nodig is. De bijbehorende waarde

Risico op letsel (RL)

breuk in het hardglas. Het moment van breken en de snel-

is dus 0,1.

Eenzelfde beoordeling kan worden gemaakt voor het risico op letsel. De RS

heid van groei van het deeltje is temperatuursafhankelijk
en afhankelijk van de samenstelling en grootte van de NiS-

De RS zal daarmee uitkomen op 3 x 6

wordt dan vervangen door de RL. Bij

insluiting. Echter, dit proces kan al bij kamertemperatuur

x 0,1 = 1,8. Wat deze waarde betekent

een waarde kleiner dan 25 wordt aan-

plaatsvinden. De vuistregel hiervoor is dat van elke 240 ton

kunnen we aflezen in onderstaande

genomen dat de gevolgen van het be-

thermisch gehard glas er twintig spontane breukruiten kun-

tabel.

zwijken van geringe orde zijn. Indien de
RL boven de 25 uitkomt dienen er aan-

nen zijn. Afhankelijk van de grootte en de dikte van de toe
te passen ruiten leidt dit tot een kans van falen die groter

Risico

Schade aan het glas

vullende maatregelen worden genomen

is dan de in het Bouwbesluit, lees Eurocode, toegelaten

RS < 70

Laterale breuk aan
één zijde

om de gevolgen door het bezwijken te

faalkans voor bouwproducten. Door het glas te heatsoaken
conform NEN-EN 14179 wordt de faalkans met een factor

70 ≥ RS < 400 Laterale breuk aan
twee zijden

twintig verminderd (nog maar 1 breukruit op 240 ton glas).

RS ≥ 400

De heatsoaktest is een destructieve test waarbij het glas gedurende minimaal twee uur wordt verwarmd tot circa 290°C

Complete breuk
van het constructief
element

dere glassamenstelling (bijv. dikker glas
of een extra glasblad).

Waarde 1,8 valt onder een laterale breuk

sel geldt voor alle glastoepassingen.

aan één zijde. Dit houdt concreet in dat

Niet alleen balustrades maar ook ge-

NEN 2608 geeft aan dat als thermisch gehard veiligheids-

we er bij de berekening van uit moeten

woon verticaal geplaatst glas zonder

glas een heatsoaktest heeft ondergaan, het glas voldoet

gaan dat één glasblad van het gelaagde

niveauverschil valt hieronder. Hierbij

aan de betrouwbaarheid en verplicht daarom het heatsoa-

glas kan breken. Er zal daarom een extra

is dezelfde methodiek van toepassing

ken van thermisch gehard glas in situaties waar een

glasdikteberekening gemaakt moeten

en moet dezelfde beoordeling gemaakt

spontane breuk van hardglas kan leiden tot letsel. Er kun-

worden met één ruit die met geredu-

worden. Om niet voor elke ruit een be-

nen echter meerdere oorzaken zijn waardoor gehard glas

ceerde belastingfactoren niet alsnog mag

oordeling te hoeven doen, biedt NEN

breekt. Het voordeel van dit glas kan ook een nadeel zijn:

bezwijken. De toetsing op de reststerkte

3569 uitkomst. De eisen in NEN 3569

het volledig stuk springen van de ruit in kleine glaskorrels.

van een beschadigde glasconstructie

geven namelijk al de oplossingen aan

Die korrels kunnen aan elkaar blijven zitten en als een

hoeft niet altijd uitgevoerd te worden.

waarmee we op een RL van kleiner dan

soort plakkaat uit een gevel vallen. Uit een berekening

NEN 2608 noemt een aantal voorwaar-

25 uitkomen. Met andere woorden: met

van zowel het risico op schade als ook het risico op letsel

den voor glasconstructies waarbij de

het toepassen van NEN 3569 voldoen

zou kunnen blijken dat de keuze voor thermisch gehard

gevolgen van bezwijken van geringe orde

we automatisch aan de betrouwbaar-

glas te veel risico’s heeft. Aanvullende maatregelen zijn

zijn en de toetsing achterwege gelaten

heidseisen die gelden voor verticaal

nodig: het glas dient bijvoorbeeld verlijmd te zijn op een

kan worden (zie kadertekst).

geplaatst glas met een risico op lichamelijk letsel door het breken of vallen

ander glasblad (gelamineerd glas) of op een achtercon-

3 4

glassoort (gelaagd i.p.v. floatglas) of an-

De beoordeling van het risico op let-

waardoor de NiS-insluitingen versneld uitzetten. Glas met
insluitingen zal hierdoor breken.

beperken. Denk hierbij aan een andere

van het glas (letselwerend glas).

structie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan borstweringspane-

Een voorbeeld uit de praktijk waarbij

len van gehard glas die op grootte hoogte zijn geplaatst

wel altijd een reststerkteberekening

en waarbij de gevel grenst aan een drukke winkelstraat.

gemaakt moet worden, zijn eenzijdig

Afwijken van NEN 3569 mag, maar

ingeklemde glasbalustraden. Hierbij is

de beoordelingsmethodiek uit NEN
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2608 moet dan nog wel steeds uitgevoerd worden. En de uitkomsten zullen

Uitzonderingen voor toetsing op reststerkte

tot eenzelfde resultaat leiden. Zo zal

In NEN 2608 geldt naast de toetsing op de sterkte van een onbeschadigde glas-

een winkelpui met floatglas onder de

constructie ook de toetsing op de sterkte van een beschadigde glasconstructie.

0,85 meter vanaf vloerniveau dat be-

Echter er zijn twee uitzonderingen die aangeven dat deze toetsing niet hoeft uit-

reikbaar is voor personen, nooit een

gevoerd te worden omdat de gevolgen bij bezwijken van geringe orde zijn.

RL van kleiner dan 25 halen, behalve
wanneer we het risico wegnemen door

1.	Glasconstructies die alleen van belang zijn voor hun eigen stabiliteit en niet

bijvoorbeeld een hek te plaatsen. Er

wordt belast door personen, aankleding en meubilair, mits RL <25, bepaald

zijn ook situaties denkbaar waar vol-

volgens de bijlage D van de NEN 2608.

gens NEN 3569 geen letselbeperkende beglazing hoeft te worden toege-

2.	Verticaal geplaatste glasconstructies met minimaal één glasblad met breuk-

past, maar volgens deze methode wel.

gedrag klasse 1(B)1 volgens NEN-EN 12600, rondom opgelegd (of tweezijdig

Een mooi voorbeeld hiervan is begla-

lijnvormig opgelegd waarbij één oplegging ter plaatse van de voorgeschreven

zing van een school, waarbij een borst-

hoogte voor vloerafscheidingen zit) en in geval van openbare gebouwen de

wering is toegepast van 850 millime-

gevolgen van bezwijken van geringe orde zijn (RL <25).

ter hoogte en de buitenzijde van de
ruiten grenst aan een speelplein. NEN

Voor glastoepassingen die vallen onder punt 1 kan gedacht worden aan verticaal

3569 laat hier ruimte open voor dis

geplaatst (isolatie)glas dat alleen belast wordt door de windbelasting. Hierbij zal

cussie. Als het schoolplein niet als ont-

het breken van het glas geen ernstige gevolgen hebben. Anders dan dat de ruit

sluitingsruimte wordt aangeduid dan

vervangen moet worden en hoeft er dus geen toetsing op de reststerkte gedaan

zou normaal floatglas kunnen voldoen.

te worden. Echter voor glas dat bijvoorbeeld niet rondom is opgelegd of niet ver-

Echter, een risicobeoordeling volgens

ticaal toegepast zoals in een dak, kunnen de gevolgen wel groter zijn. Denk aan

de hiervoor beschreven methode kan

het naar beneden vallen van glasscherven in een publiekstoegankelijk gebied.

tot de keuze voor veiligheidsglas lei-

In zo een situatie zijn de gevolgen groter (RL >25) en zal er wel een toetsing op

den. Zeker w
 anneer we beschouwen

reststerkte moeten plaatsvinden, of een aanpassing gedaan moeten worden in

dat de blootstelling aan het glas door

de glassamenstelling waardoor het risico weer afneemt. Denk aan gelaagd glas

spelende kinderen meerdere keren

in plaats van floatglas.

per dag is. Het is niet voor niets dat de
GGD in de RIE voor scholen en kinder-

Bij situatie 2 moet men denken aan glas toegepast in vloerafscheidingen, maar

opvang tot twaalf jaar glas met een

waarbij het glas bestaat uit gelaagd veiligheidsglas met een taai breukgedrag

onderzijde tot 1,4 meter vanaf de vloer

klasse 1B1 volgens EN 12600. Bij een dergelijke gelaagde ruit die rondom opge-

als risico beschouwt. Bij een school-

legd is in een kozijnconstructie, zal na breuk de ruit in de sponning blijven zitten,

plein van een middelbare school zal

ontstaan er geen openingen en biedt de gebroken gelaagde ruit in combinatie

dit risico lager ingeschat kunnen wor-

met de bevestiging nog voldoende weerstand.

den.
De tekst tussen haakjes bij situatie 2 doelt op balustrades en hekwerken waarbij
Samengevat: een goed ontwerp van de

het glas tweezijdig opgelegd is, maar de constructie van de oplegging op voor-

glassamenstelling begint bij de beoor-

geschreven hoogte zit (zone a), zoals een horizontale reling bij hekwerken. Het

deling van de betrouwbaarheid. Meer

glas is dan wel niet rondom opgelegd, maar doordat de reling de kracht op moet

weten over dit onderwerp? Op de web-

kunnen opvangen van de zwaarste belastingen voor vloerafscheidingen, zal het

site van Kenniscentrum Glas is gratis

gelaagd veiligheidsglas klasse 1(B)1, dat tweezijdig is opgelegd, na breuk nog

het document ‘Brancherichtlijn Betrouw-

steeds voldoende weerstand bieden en niet uit zijn constructie los komen. Voor

bare Glasconstructies’ (zie kadertekst)

openbare gebouwen geldt deze uitzondering alleen als er een RL van <25 is.

te downloaden. <
www.glasinbeeld.nl
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