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VOORWOORD 

 

“He who loves practice without theory is like the sailor who boards ship without  

a rudder and compass and never knows where he may cast.” 

Leonardo Da Vinci 

 

 

Glas is een fascinerend materiaal boordevol contradicties. Het is enorm hard en duurzaam 

maar een kleine kras kan zorgen dat het breekt. Het biedt bescherming tegen de 

weersinvloeden maar is tegelijkertijd onzichtbaar en ondanks deze transparantie bepaalt het 

materiaal al decennialang het uitzicht van de meeste gebouwen. Deze ambiguïteiten zijn eigen 

aan het materiaal en zorgen dat het ontwerpen met glas steeds weer verrassende effecten 

met zich mee brengt. Ontwerpen met glas is dan ook dikwijlss een deel experimenteren. 

Deze masterproef bood de kans om, in een experimenteel kader, een uitgebreid onderzoek 

naar de mogelijkheden van het materiaal uit te voeren. Hoewel (of misschien juist hierdoor) 

glas niet uitgebreid besproken werd in de opleiding tot ingenieur- architect, spreekt het 

materiaal door zijn specifieke eigenschappen tot de verbeelding van zowel de architect als 

ingenieur in mij. In deze studie wordt praktisch onderzoek gekoppeld aan een uitgebreide 

theoretische achtergrond waardoor het schip hopelijk op de geschikte plaats aankomt. 
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SAMENVATTING 

 

In deze masterproef wordt een onderzoek geleverd naar de vrije vormgeving van glas en de 

consequenties die hierbij optreden. Het werk omvat een studie naar het vervormen van vlakke 

glasplaten met behulp van een instelbare en regelbare mal en onderzoekt de mogelijkheden 

met betrekking tot het verbinden van de glasplaten. Er worden enkele veiligheidsconcepten 

naar voren gebracht die compatibel zijn met de beoogde vrije vormgeving en de mogelijke 

toepassingen worden weergegeven. Ten slotte wordt getracht enkele prototypes te 

vervaardigen waarin de onderzochte concepten op een doordachte manier gekoppeld worden.  

In het eerste hoofdstuk wordt getracht om vanuit een brede invalshoek enkele eigenschappen 

van en algemeenheden over het materiaal glas weer te geven. Naderhand verschuift de focus 

naar het gebruik van glas in architectuur. Na een korte geschiedenis wordt hier de 

compatibiliteit van het materiaal met free-form design aangeraakt. 

Het tweede hoofdstuk behandelt de stand der techniek bij zowel het warm als koud buigen 

van vlakke glasplaten. Vervolgens worden enkele gerealiseerde toepassingen met warm 



gebogen glas besproken. Aan de hand van deze projecten worden de knelpunten en 

mogelijkheden bij het aanbrengen van een vervorming getoond.  

Het derde hoofdstuk behandelt het vervormen van vlakke glasplaten. Na een toelichting van 

de relevante eigenschappen van het materiaal voor deze vervorming, worden in een volgende 

fase aan de hand van een aantal oriënterende proeven op kleinere glasplaten, de cruciale 

parameters bij deze vervorming vastgelegd. Het materiële eindpunt van dit hoofdstuk is het 

produceren van anticlastische oppervlakken door gebruik te maken van een instelbare en 

regelbare mal. Om af te sluiten worden nog enkele theoretische configuraties besproken 

waarbij de aandacht gericht wordt op de combinatie van vier hypars, steunend op een centrale 

kolom.  

In het vierde hoofdstuk wordt de toepasbaarheid van warm vervormde oppervlakken 

bestudeerd. Er wordt aandacht besteed aan enkele veiligheidsconcepten die de stabiliteit na 

breuk van de platen dienen te verzekeren en een esthetisch eindresultaat garanderen. 

Tegelijkertijd worden enkele methoden geanalyseerd die toelaten om de vervormde platen op 

een duurzame manier te verbinden. Hierbij worden, aan de hand van 25 proeven, de 

haalbaarheid en aandachtspunten bij een experimentele lasverbinding weergegeven. 

Het vijfde hoofdstuk omvat de productie van vier schaalmodellen. Op twee van deze wordt de 

onderzochte lasverbinding toegepast, bij de andere wordt een adhesieve verbinding gebruikt.  

In het zesde en laatste hoofdstuk wordt een samenvatting van het onderzoek gegeven. 

Eveneens wordt er getracht om enkele conclusies te formuleren en worden de 

aandachtspunten voor verder onderzoek aangegeven. 

  

Trefwoorden: Warm buigen, Dubbel gekormd, Anticlastisch, Vervormingsparameters, Lassen 

van glas, Glazen constructies, Experimenteel, Instelbare mal, Freeform design 

  



Experimental study for self-supporting  

all-glass structures 

Thomas Blancke 

Supervisors: Prof. dr. ir.-arch. Jan Belis, Arno Pronk, ir.-arch. Dieter Callewaert 

Abstract—This article presents an experimental study on the 

structural opportunities, manufacturing methods and 

application possibilities offered by hot bent, double curved, 

anticlastic glass shells.  

Keywords—Hot bending, Double curvature, Anticlastic, 

Bending parameters, Welding glass, All-glass structure, 

Experiment, Adjustable mold, Freeform design 

 

I. INTRODUCTION 

The development of computer aided design (CAD) 

technologies in the past twenty years has led to an increased 

freedom of forms in contemporary architecture. Although the 

traditional building materials like steel, wood and concrete 

were able to adapt quickly, glass lagged behind in this 

tendency towards “free-form” design.  

Following the structural implementation of the material in 

buildings, in the last decade techniques were developed for 

hot bending flat panels. Most examples are single curved 

panels but also double curved – and generally synclastic - 

panels are produced. A striking example is „The Glass Dome‟ 

by L. Blandini in Stuttgart [1]. Existing methods are often 

very expensive as one mold only allows a fixed geometry.  

This study focuses on the feasibility of producing double 

curved surfaces with an adjustable mold. Subsequently, 

suitable methods to assure an adequate connection and 

appropriate safety concepts are discussed.  

II. THERMOFORMING EXPERIMENTS 

A. Design and realization of an adjustable mold 

Since the desired anticlastic shape of the panels can be 

formed by a ruled surface, the mold was designed as a set of 

steel bars connecting two revolving steel profiles (fig. 1). By 

rotating these profiles separately in opposite directions, the 

intended surface can be obtained. 

B. Experimental research on the critical thermoforming 

parameters. 

Due to the need for a high thermal shock resistance, the 

test samples were made from borosilicate glass instead of 

common soda-lime glass. By heating these small plates on 

the designed mold to a temperature higher than the annealing 

point, an insight on the influence of different parameters 

during gravitational bending. Consequently, the optimal 

transformation circumstances were determined. 
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 Figure 1 Schematic representation of the adjustable mold. 

Accordingly, the temperature in the oven and the exposure 

time were altered and the involved effects on the deformation 

were studied. The diameter of the rods and their distance 

were also considered as variable parameters. In total, 75 

samples varying from small rectangular plates (130 mm x 50 

mm) to small and larger square plates (100 mm, 200 mm and 

600 mm), were deformed. 

C. Results 

Best results were obtained with a temperature between 660°C 

and 680°C, leading to full contact with the mold‟s surface. At 

a higher temperature, an imprint of the steel rods was visible 

at the glass‟s surface. When a lower temperature was used, 

samples only slightly deformed. 

The tests showed that a transformation time of 15 to 20 

minutes at optimal temperature, led to a good contact with 

the mold. Longer transformation periods led to a visible 

imprint of the steel rods on the samples.  

Changing the diameter of the steel rods showed no 

dramatic influence on the surface quality of the deformed 

sample. Nevertheless, the dimensions should remain 

serviceable.  

D. Hyperbolic paraboloid 

After determining optimal thermoforming parameters, 

glass plates were deformed to a perfect hyperbolic paraboloid 

(hypar), using a transformation process in two cycles of 15 

minutes. By turning the deformed sample upside-down after 

the first cycle, the glass plate obtained a correct curvature on 

both sides. A rise-to-span ratio varying between 1/8 and 1/10 

can easily be achieved. Typical results are depicted in fig. 2. 

Figure 2 The hypar-shape achieved by deforming a flat plate under 

temperature and its own weight: Typical results. 



Under uniformly distributed loads this specific form 

experiences mainly compressive forces in directions parallel 

to the diagonals and bending is limited. This is a highly 

favorable quality when designing with glass and leads to 

efficient use of the material. Combining the hypars leads to a 

broad range of configurations, the simplest being the 

combination of four hypars to a continuous umbrella shell. 

Since tensile stresses mainly arise at the sides and joints [2], 

finding a durable connection mechanism is a major concern. 

III. APPROPRIATE SAFETY CONCEPTS  

Glass is a brittle material. Consequently, it breaks suddenly 

without plastic deformation. Appropriate methods are needed 

to assure a safe post-breakage behavior of the structure.  

A. Adhesive foils and coatings 

Typically, two flat panels are laminated with a foil that 

adheres to both panels. In free-form design, with increased 

tolerances, a proper adhesion proves difficult. This causes air 

bubbles and insufficient safety assurance.  

Applying a coating on the glass is a possible structural 

solution but this often leads to decreased optical qualities. 

B. Cast-in-place resin 

A more suitable concept consists of a liquid resin that can 

be poured in the gap between two panels and thus achieving 

full contact with the panels. Although this technique allows 

good optical qualities, air bubbles cannot be excluded. 

In cooperation with the TU Eindhoven a method is 

proposed to assure an even distribution of the resin between 

the plates. By placing a fiberglass mesh between two panels 

and  subsequently creating a vacuum,  preliminary tests show 

promising results. 

IV. SUITABLE CONNECTION METHODS 

A. Mechanical and adhesive connections 

Since the completion of Blandini‟s Glass Dome, adhesive 

connections are widely accepted as a suitable structural 

connection mechanism. The existing technologies allow 

excellent mechanical properties  to be combined with good 

aesthetical qualities.  

Mechanical connections show good results in applications 

with flat glass, but when applied in free-form structures, 

special attention to find a suitable interlayer is needed. This 

way, stress peeks at the connection points can be avoided. 

B. Welding 

Three different methods for welding glass plates together 

were examined as possible connection strategies. Previous 

research was ambiguous, [3,4], although showing great 

opportunities. This study searches for different welding 

techniques compatible with free-form designs.  

The first technique adds glass in the joint between two 

panels with facetted sides. By moving a glass rod and melting 

the top with a torch, the glass is distributed in the joint. Due 

to uneven heating, sagging sometimes occured (fig. 3). 

The second tried to facilitate the addition of molten glass. 

Therefore, the edges were beveled. Since this weakens the 

edges significantly, breaking due thermal shock occurred. 

Best results were obtained with a direct fusion technique. 

The two adjoining sides were heated evenly with a torch and 

then pressed together. This way, full fusion could be achieved 

leading to a joint with good optical quality (fig. 3). 

Figure 3 Left: Welding technique with addition of material. Right: 

Welding technique with direct fusion. 

V. PROTOTYPES 

In an attempt to show and express the qualities of the 

single-supported hypar umbrella, several scale models were 

produced using different joining techniques. A total of four 

scale models were produced, of whom two are connected 

using an adhesive. The others implemented the investigated 

welding technique which led to an all-glass scale model for 

the previously mentioned hypar umbrella (fig. 4) 

Figure 4 Four hypar shells (600 mm x 600 mm) combined with the 

investigated welding techniques. 

VI. CONCLUSIONS 

The proposed transformation of glass plates into double 

curved anticlastic surfaces, under influence of heat and their 

own weight, shows enormous aesthetical and structural 

opportunities. Although existing techniques already 

accommodate such deformations, the use of an adjustable 

mold is able to substantially reduce the costs involved. 

Combining the four segments with the direct fusion 

technique showed best preliminary test results and led to the 

creation of an all-glass scale model. 
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HOOFDSTUK 1 

GLAS IN ARCHITECTUUR 

 

 

1.1. ALGEMEEN  

Glas heeft als materiaal steeds een bijzondere plaats opgeëist in constructieve toepassingen. 

Het verhit mengsel van kalk, soda en zand evolueerde van een materie dat er bij zijn toevallige 

ontdekking waarschijnlijk gewoon erg leuk uitzag, naar een materiaal dat bijna universeel 

toegepast wordt in transparante scheidingsconstructies. Dankzij de unieke eigenschappen van 

sterkte en transparantie is glas al verschillende eeuwen niet meer weg te denken uit de 

architectuur.  

 

De vormgeving voor zulke toepassingen is vaak gelijkaardig. Een vlakke glasplaat wordt 

verbonden met een structuur uit metaal of kunststof die op zijn beurt de lasten overbrengt 

naar de draagstructuur. De laatste decennia wordt glas ook zelf gebruikt als draagstructuur. De 

invoering van veiligheidsconcepten zoals gelamineerd glas en thermisch gehard glas 

verzekerde de stabiliteit na breuk van de glasconstructie. Volledige structuren met glazen 
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kolommen en glazen liggers werden mogelijk en bleken in staat om gedurende vele jaren hun 

functie te vervullen. Volledige transparantie was niet langer een droom.  

 

Door de opkomst van computerondersteunde ontwerptechnieken is een vrije vormgeving in 

de architectuur steeds belangrijker geworden. Krachtigere softwarepakketten voor het 

berekenen en visualiseren van zulke constructies maakten dit free-form design toegankelijker 

voor architecten en ingenieurs. Maar waar de traditionele bouwmaterialen zoals hout en 

beton zich makkelijk kunnen aanpassen aan deze trend, hinkt glas hier ver achterop. 

 

Het grote gamma aan gebogen glazen vormen voor de verlichtings- en de medische industrie 

bewijst dat een vrije vormgeving in glas zeker mogelijk is. In constructieve toepassingen 

worden grote gebogen vormen echter vaak benaderend beschreven met behulp van een 

aantal veelhoeken. Op deze manier kunnen vlakke panelen makkelijk op een draagstructuur 

geplaatst worden wat zowel een gunstige invloed heeft op de productiekosten als op de 

plaatsingstijd.  

 

Constructief en esthetisch is het echter in veel gevallen beter om gebogen platen te gebruiken 

aangezien hierin aanzienlijk minder buigspanningen zullen optreden. De treksterkte van glas is 

door imperfecties aan het glasoppervlak veel kleiner dan haar druksterkte. Bijgevolg zal het 

verminderen van de buigspanningen en dus ook van de bijhorende trekspanningen een 

gunstige invloed hebben op de structurele sterkte van de glasconstructie en kan de 

onderliggende draagstructuur kleiner en lichter gedimensioneerd worden. In sommige 

gevallen kan men deze zelfs helemaal achterwege laten zoals reeds aangetoond bij het 

ontwerp van een glazen sferische koepel (fig. 1.1) in Stuttgart (Blandini, 2005). Vanuit 

esthetisch oogpunt is het vermijden van een gefragmenteerde reflectie bij vrije vormen zeker 

aangewezen. Een treffend voorbeeld hiervan is de Cloud Gate (fig. 1.2) in Chicago  

(Kapoor, 2006) waar de vloeiende roestvrijstalen vorm zorgt voor een opmerkelijke reflectie. 

 

De huidige productietechnieken voor gebogen glas zijn reeds goed ontwikkeld en laten toe om 

vlakke glasplaten te vervormen zonder afbreuk te doen aan de oorspronkelijke technische en 

esthetische kwaliteiten. Glas kan zowel warm als koud gebogen worden maar beide 

technieken zijn voornamelijk beperkt tot dubbel gekromde synclastische vormen en gaan 

gepaard met hoge productiekosten.  
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In deze masterproef wordt onderzoek gevoerd naar het vormen van dubbel gekromde 

anticlastische oppervlakken (fig. 1.3). Een typevoorbeeld is het zadeloppervlak dat beschreven 

kan worden door een reeks kruisende rechten die op dit oppervlak gelegen zijn. Voor deze 

studie worden in een eerste fase de cruciale parameters voor een goede vervorming van 

vlakke glasplaten vastgelegd. Vervolgens wordt getracht om de onderzochte oppervlakken te 

vormen met behulp van een instelbare mal. Tevens wordt onderzoek gevoerd naar de 

constructieve toepasbaarheid van zulke oppervlakken en worden enkele veiligheids- en 

verbindingsconcepten naar voren gebracht. Tot slot worden enkele prototypes gefabriceerd 

waar de bestudeerde technieken op toegepast worden.  

 

In wat volgt wordt kort getracht enkele eigenschappen van en algemeenheden over het 

materiaal glas weer te geven waarna een blik geworpen wordt op het gebruik van het 

materiaal in de architectuur. Aan de hand van enkele projecten worden de kwaliteiten en 

beperkingen van het materiaal besproken, waarna kort de opportuniteiten die samenhangen 

met  free-form design in de architectuur besproken worden. 

  

1.2. EIGENSCHAPPEN 

Glas ontstaat door het versmelten van verschillende anorganische stoffen waarvan kwartszand 

(SiO2) het belangrijkste is. In zijn chemisch meest eenvoudige vorm, bestaat glas hoofdzakelijk 

uit dit element en wordt door afkoelen van de gesmolten substantie kwartsglas gevormd. Het 

hoge smeltpunt van kwartszand (2300°C) gaat echter gepaard met een zeer hoge 

productiekost wat het toepassingsgebied danig verkleint. Door het toevoegen van kalk 

(Ca2CO3) en soda (Na2CO3) ontstaat een betere verwerkbaarheid. Deze laatste zorgt voor een 

verlaging van de smelttemperatuur naar 1500°C maar ook een slechtere chemische resistentie. 

Kalk compenseert dit en zorgt voor een onoplosbaar en hard eindresultaat. Deze drie 

elementen vormen de bestanddelen van natronkalkglas1, een goedkope glassoort die 90 

                                                             
1 Andere mogelijke benamingen: soda lime glass (Engels), sodo-calciet-silicaatglas 

Figuur 1.3: Zadeloppervlak als 
voorbeeld van een dubbel gekromd 
anticlastisch oppervlak. 

Figuur 1.2: Reflectie bij Cloud Gate, Chicago, 
2006. 

Figuur 1.1: The Glass Dome, 
Stuttgart, 2005. 
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percent van de productie van industrieel glas uitmaakt en hoofdzakelijk gebruikt wordt in 

constructieve toepassingen. 

In tegenstelling tot andere vaste stoffen die tijdens het afkoelen overgaan van een vloeibare 

toestand naar een structuur van perfect gerangschikte moleculen, gaat glas niet over naar een 

kristallijne vorm. De moleculen van glas, de zogenaamde SiO4-tetraëders (fig. 1.4), blijven losse 

elementen die steeds een zuurstofatoom met elkaar delen. Door deze Si-O-Si bruggen ontstaat 

een driedimensionale netwerkstructuur (fig. 1.5) die tijdens het afkoelen niet kristalliseert. De 

bekomen amorfe toestand, kenmerkend voor vloeistoffen, zorgt voor de eigenschap van 

transparantie maar tegelijkertijd ook voor een grote kwetsbaarheid. Microscheurtjes treden 

hierdoor op aan het glasoppervlak, wat de theoretisch zeer hoge treksterkte van het materiaal 

aanzienlijk vermindert.  

 

 

 

 

 

Volgens Griffith bepaalt de onderlinge bindingsenergie van de atomen de theoretische 

treksterkte van een materiaal. Voor glas ligt deze bijgevolg tussen 10000 en 30000 N/mm2, wat 

ongeveer een factor tien groter is dan die van staal. Kleine oppervlaktebeschadigingen, 

materiaalfouten en de eerder vernoemde microscheurtjes (de zogenaamde Griffith flaws) 

zorgen voor een effectieve treksterkte die vele malen kleiner is3. 

Voor deze studie werd omwille van praktische redenen gebruik gemaakt van borosilicaatglas 

waarvan de samenstelling gegeven is in tabel 1.1. Door toevoeging van een hoeveelheid 

booroxide (B2O3) verkrijgt het materiaal een veel lagere uitzettingscoëfficiënt en een geringere 

dichtheid. Op deze manier kan borosilicaatglas veel beter weerstaan aan thermische schokken 

dan standaardglas.  

  

  

  

                                                             
2
 Uit HELLER, P., VERVEST, J., WILBRINK, H., Vademecum voor de Glastechniek, Deventer: Kluwer 

Technische Boeken BV, 1992, p.31 
3 Uit HELLER, P., VERVEST, J., WILBRINK, H., o.c., 1992, p. 47 

SiO2 B2O3 Al2O3 CaO Na2O K2O BaO 

65-85 8-15 1-5 0-2.5 3-9 0-2 0-1 

Tabel 1.1: Samenstelling borosilicaatglas. Hoeveelheid per bestanddeel in % 

Figuur 1.4: SiO4-teraëder Figuur 1.5: 2D-weergave van de 
netwerkstructuur van natronkalkglas² 
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1.3. GLAS IN ARCHITECTUUR: EVOLUTIE 

Al eeuwenlang worden mensen steeds weer gefascineerd door dit doorzichtig en bros maar 

solide en ondoordringbaar materiaal. De toepassing van het materiaal in architectuur 

genereerde een zoektocht naar transparantie die gestuurd werd door de technische 

vooruitgang maar nog meer door de bijhorende technische beperkingen. Deze beperkingen 

bepalen tot op heden de ontwikkelingen in de glassector, een industrie waarvan de productie 

sinds de ontwikkeling van het productieproces voor floatglas halfweg de 20e eeuw geen grote 

vernieuwingen onderging. Die laatste ontwikkeling zorgde toen evenwel voor een grote 

omwenteling. Door de grote stijging van de productiecapaciteit daalde het materiaal enorm in 

prijs en werd glas op een nooit geziene schaal toegepast in het bouwwezen. In de eerste 

decennia na de tweede wereldoorlog werden complete gevels in glas opgetrokken en werd 

glas een symbool voor de moderne en welvarende maatschappij. 

Toen enkele Phoenicische handelslui enkele millennia geleden per toeval het glas ontdekten 

werd reeds een status van exclusiviteit verbonden aan het materiaal. Glas was door de 

ongeziene combinatie van doorzichtigheid en hardheid een begeerd materiaal dat initieel 

gebruikt werd om sieraden en vazen te maken. De eerste toepassing in de architectuur vinden 

we bij de Romeinen waar dit materiaal volgens Vitruvius de drie noodzakelijke eigenschappen 

voor een goede architectuur bezat. Kleine glasramen, met een toen nog zwakke optische 

kwaliteit, bundelden functionaliteit (utilitas), degelijkheid (firmitas) en schoonheid (venustas). 

Naarmate de bewerkbaarheid toenam verbeterde ook de optische kwaliteit en werd glas vanaf 

het gebruik van gesloten glasovens steeds transparanter.  

De ontwikkeling van het glasblazen leidde tot het ontstaan van nieuwe technieken waarmee 

men in staat was grotere glasplaten te vormen. Door een bol te blazen en deze vervolgens stuk 

te steken tijdens de verwerkingsfase en rond te draaien, ontstonden glazen cirkelvormige 

schijven. Hieruit konden rechthoekige platen gesneden worden ofwel bevestigde men de 

schijven op een loden raster (fig. 1.6). Grote oppervlakten werden op deze manier uit glas 

opgebouwd. In een volgende fase werd ook het blazen van cilinders mogelijk. Door deze open 

te snijden en uit te rollen bekwam men steeds grotere vlakke glasplaten. Bijgevolg konden de 

raamopeningen vergroten, wat een  invloed had op de toenmalige architectuur. Architectuur 

werd niet langer beheerst door de gebouwde massa maar hoe langer hoe meer door de 

talrijke openingen die voor transparantie, licht en contact met de buitenwereld zorgden.  
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Onder andere Mies van de Rohe zocht in het begin van de 20e eeuw naar een dergelijke 

architectuur van organisatie en transparantie. Hij onderzocht hierbij de kwaliteiten van het 

materiaal en in navolging van onder meer Bruno Taut trachtte hij deze op een enthousiaste 

expressionistische manier weer te geven. Rond 1920 ontwierp hij enkele glazen 

wolkenkrabbers voor Berlijn (fig. 1.7), visionaire projecten die toen echter niet realiseerbaar 

bleken. In het Farnsworth House (fig. 1.8) wordt de volledige buitenschil opgebouwd uit grote 

glaspanelen. Voltooid in 1951, werden hier nog getrokken glazen platen gebruikt, een techniek 

waarbij een stalen staaf in het gesmolten glas ondergedompeld wordt en dan traag naar boven 

wordt getrokken. Het glas hecht aan de stalen staaf zodat tijdens de opwaartse beweging een 

dunne glasplaat ontstaat. Als gevolg hiervan treden echter wel nog lichte optische 

vervormingen op. Door de opwaartse beweging te vertragen of te versnellen kan de dikte van 

het glas gecontroleerd worden. 45 

 

 

                                                             
4 Uit CURTIS, W., Modern Architecture since 1900, London: Phaidon, 1996 
5 www.farnsworthhouse.org 

Figuur 1.7: Glass skyscraper, Mies van 
der Rohe, Berlijn, 1920 

4
 

Figuur 1.6: Glas in cirkelvormige schijven gecombineerd tot raamopeningen 

Figuur 1.8: Farnsworth House, Mies van der Rohe, Illinois, 1951
5
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1.4. GLAS ALS DRAGEND MATERIAAL 

Sinds 1990 wordt glas zelf toegepast als dragend materiaal. De opkomst van 

veiligheidsconcepten die de stabiliteit na breuk van de constructie konden verzekeren liet toe 

om vernieuwende draagstructuren in glas te ontwikkelen. Door het thermisch harden van 

glasplaten kon men de treksterkte van deze platen verhogen en werd de vorming van grote 

glasscherven bij breuk vermeden. In plaats hiervan worden vele kleine glasstukken gevormd. 

Een tweede concept bestond erin om verschillende platen tegen elkaar te plaatsen en 

hiertussen een adhesieve kunststoffolie aan te brengen. Dit proces van laminatie zorgt ervoor 

dat er bij breuk geen vallende stukken voorkomen en dat de stabiliteit van de constructie 

bewaard blijft. Glazen liggers en kolommen deden aldus hun intrede en vormden het skelet 

van innovatieve glazen paviljoenen waarbij volledige transparantie gerealiseerd kon worden. 

Een van de eerste projecten waarbij een glazen draagconstructie werd gebruikt is de 

uitbreiding aan het Broadfield House (fig. 1.9) in Kingswinford (Design Antenna, 1994). De 

bouwenveloppe bij dit museumpaviljoen verdween volledig zodat volledige transparantie 

werd bereikt. Om een goede aansluiting tussen de glazen liggers en kolommen te verzekeren 

dienden nieuwe constructieve details ontwikkeld te worden. Zo werd een pen- en 

gatverbinding ontworpen (fig. 1.10) waarbij de holtes met een giethars gevuld werden. Op 

deze manier ontstaat een stijve verbinding tussen kolom en ligger die in staat blijkt om reeds 

gedurende vele jaren zijn functie te vervullen6.7 

 

 

                                                             
6
 Uit SCHITTICH, C., ‘Taking a Second Look: Glass Pavilion at Broedfield House in Kingswinford’, Detail, 

51. Serie 2011-1/2, january 2011, p. 8 
7 Uit SCHITTICH, C., o.c., 2011, pp.6-9 

Figuur 1.9: Broadfield House, Design Antenna, Kingswinford, 1994 Figuur 1.10: Pen- en gatverbinding bij 
aansluiting van ligger en kolom.
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Dit baanbrekend constructief concept kreeg al snel navolging in tal van andere projecten 

waarbij architecten en ingenieurs de grenzen van de structurele toepassing van glas steeds 

verder verlegden. Ook hele muren werden volledig in glas opgebouwd. De ‘Temple de l’amour’ 

(fig. 1.11) in Noyers, Burgundy (Postel, 2000) waar deze muren de dakplaat ondersteunden 

verwezenlijkte de ideeën van Mies. De kwaliteiten van het materiaal werden ten volle benut 

wat resulteerde in een indrukwekkende visuele ervaring in het gebouw. Een ononderbroken 

360° zicht werd gerealiseerd, de grens tussen binnen en buiten vervaagde.8 

 

 

Hoewel glas door zijn eigenschap van transparantie geëvolueerd is naar een universeel 

gebruikt bouwmateriaal in architectuur wordt net deze eigenschap soms als ongewenst 

ervaren. Hoe kunnen glasconstructies immers architectuur vormen als ze volledig transparant 

zijn? Hoe verhoudt de glasarchitectuur zich hierbij tot de traditionele constructiemethoden? 

Hoe kan een ruimtebeleving gestuurd worden zonder aanwezige visuele grenzen? Deze vragen 

zijn onlosmakelijk verbonden aan het ontwerpen met glas, een materiaal dat net door zijn 

beperkingen en contradicties een interessante bijdrage kan leveren aan de architectuur. 

Een bewuste omgang hiermee vinden we reeds in enkele gerealiseerde projecten waar net 

getracht wordt om glas te materialiseren. Onder andere het glazen dak van het Victoria & 

Albert museum (fig. 1.12) in Londen (MUMA, 2010) biedt een verrassende afwisseling tussen 

translucentie en transparantie. De draagstructuur wordt gevormd door gelamineerde glazen 

balken waarbij een witte kunststoffolie gebruikt wordt. Hierdoor zijn deze balken niet 

transparant en lijkt de ruimte begrensd wanneer de bezoeker zich door de ruimte begeeft. 

Maar wanneer de blik naar boven gericht wordt is elke begrenzing afwezig. Ook het Glazen 

Huis (fig. 1.13) van Belgisch architect Paul van der Erve bewijst dat een architectuur met glas 

kan zorgen voor verrassende effecten met doorzichten en afscheidingen.  

                                                             
8 Uit NIJSSE, R., Glass in structures. Elements – Concepts – Designs, Berlin: Birkhäuser, 2003 

Figuur 1.11: Temple de l’amour, Postel, 2000 
8
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Wanneer men zich verplaatst veranderen de glazen muren steeds van doorschijnend naar 

bijna doorzichtig en omgekeerd.9  

 

 

1.5. FREE-FORM DESIGN 

Uit onderzoek naar een specifieke vormentaal bij het constructief toepassen van glas blijkt dat 

de opbouw zeer vaak geschiedt door het verbinden van verschillende vlakke platen. Voor een 

vrije vormgeving is het materiaal dus nog steeds gebonden aan bepaalde beperkingen. Vooral 

de hoge productiekosten, de technische beperkingen bij deze productie en de afwezigheid van 

geschikte veiligheidsconcepten voor vrije vormen zorgen ervoor dat vrije vormen in glas steeds 

vereenvoudigd worden tot een gefragmenteerd eindresultaat opgebouwd uit vlakke platen. De 

Italiaanse architect Massimiliano Fuksas ontwierp op deze manier al enkele gerenomeerde 

projecten waaronder het shoppingcenter ‘MyZeil’ (fig. 1.14a) in Frankfurt (2010) en het 

‘FieraMilano’ tentoonstellingscomplex (fig. 1.14b) nabij Milaan (2005).1011 

 

 

                                                             
9
 Uit SCHLEIFER, S. (red.), Architecture Materials: glass, Köln: Evergreen, 2008 pp. 156-167 

10 www.detail.de 
11 www.fuksas.it 

Figuur 1.12: Dak Victoria & Albert 
Museum, MUMA, London, 2010   

Figuur 1.13: Glazen Huis, Kruunenberg, Leerdam, 2007 
9
 

Figuur 1.14a: Shoppingcenter MyZeil, 
Fuksas, Frankfurt, 2010  

10
 

Figuur 1.14b: FieraMilano tentoonstellingscomplex, Fuksas, Milaan, 2005 
11 
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Hoewel de draagstructuur bij beide projecten zeer licht ontworpen is, blijft deze het uitzicht 

van de constructie sterk bepalen. Wanneer glasplaten volledig vrij vervormd kunnen worden 

kan opnieuw gestreefd worden naar een zo hoog mogelijke graad van transparantie. Gebogen 

glasconstructies kunnen op deze manier perfect geïntegreerd worden in free-form 

architectuur en dragen bij aan een harmonisch eindresultaat. De vrije vormen worden 

geaccentueerd, dragen bij aan het structurele concept en genereren een ongeëvenaarde 

optische beleving.  

In tegenstelling tot glas zijn andere bouwmaterialen reeds langere tijd compatibel met een 

vrije vormgeving. Gebogen schaalconstructies kunnen eenvoudig geproduceerd worden in 

steen en beton en werden door de grote structurele voordelen reeds veelvuldig toegepast. Op 

deze manier was het mogelijk om het Pantheon in Rome reeds in de oudheid op 

indrukwekkende wijze te overspannen. Naarmate de techniek evolueerde konden de 

overspanningen vergroten en werden de schaalconstructies steeds slanker. De uitvinding van 

gewapend beton genereerde nog kleinere diktes in combinatie met grotere overspanningen. 

Ook met hout en staal blijkt een vrije vormgeving haalbaar. 

Architecturale projecten waarbij glaspanelen met dezelfde enkelvoudige kromming gebruikt 

worden kunnen relatief eenvoudig gerealiseerd worden. Eén enkele malvorm wordt gebruikt 

wat de kosten betrekkelijk laag houdt. Ook gelamineerd glas en isolatiebeglazing kan makkelijk 

gefabriceerd worden. Enkele gerealiseerde projecten met enkelvoudig gekromde glazen 

panelen zijn het glas museum (fig. 1.15) van Toledo (SANAA, 2006) waar door de gekromde 

glazen panelen in het interieur de ruimte op een natuurlijke manier ervaren wordt. Het 

recentere administratiegebouw van de UEFA (fig. 1.16) in Nyon (Bassi & Carella Architects, 

2010) toont dat de toepassing van gekromde panelen ontegensprekelijk bijdraagt aan de 

architecturale vormgeving van het gebouw. 1213 

 

                                                             
12 LINZ, B., Glass, h. f. ullmann, 2009 
13 www.detail.de 

Figuur 1.15: Glass Museum, SANAA, Toledo, 2006  
12

 Figuur 1.16: UEFA Administration Building, 
Bassi & Carella, Nyon, 2010  

13
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De verschillende stations van de ‘Nordway Cable Railway’ (fig. 1.17) in Innsbruck (Zaha Hadid, 

2007) bewijzen dat het toepassen van dubbelgekromde warm vervormde glazen panelen in 

architectuur echter heel wat mogelijkheden biedt. De gebogen panelen dragen bij aan de 

specifieke vrije vormentaal die vaak eigen is aan Zaha Hadid en versterken de esthetische 

beleving in de vier ontworpen stations. Dit project is innovatief wat betreft het toepassen van 

dubbelgekromde glasconstructies en de glaspanelen werden één voor één gefabriceerd op 

geprefabriceerde stalen mallen. De esthetische meerwaarde is vanzelfsprekend maar ook 

structureel kunnen gebogen platen een grote meerwaarde bieden. Deze voordelen worden 

hoofdzakelijk in het volgende hoofdstuk behandeld.1415 

 

 

 

Het gebruik van zulke panelen is dus relatief nieuw en complexe gekromde constructies 

werden voorheen vaak uitgevoerd in kunststof wegens de eenvoudigere verwerkbaarheid. Het 

‘Kunsthaus’ (fig. 1.18) in Graz (Cook, 2003) toont de mogelijkheden bij het toepassen van 

gekromde kunststofpanelen. Door de specifieke nadelen in verband met onder andere 

chemische resistentie en thermische uitzetting is het in de meeste gevallen beter om voor glas 

te opteren. Aandachtspunten bij het gebruik van dit materiaal zijn echter de mogelijke 

veiligheidsconcepten en verbindingstechnieken. In deze masterproef wordt hier dan ook een 

uitvoering onderzoek naar gevoerd.  

  

                                                             
14 www.detail.de 
15 http://www.museum-joanneum.at/en/kunsthaus 

Figuur 1.17: Nordway Cable Railway, station 
Hungerburg, Zaha Hadid, Innsbruck, 2007 

14 
Figuur 1.18: Plexiglas in gevelconstructie, 
Kunsthaus, Graz, Cook, 2003 

15 
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HOOFDSTUK 2 

GEBOGEN GLAS 

A dream material “would be a material that can de twisted, stretched, bent and wrapped around in 

whichever imaginable way and which, at the same time, can be completely transparant, translucent or 

opaque,  structurally self-supporting and take any surface quality, color or decoration.” 

Zaha Hadid 

2.1. ALGEMEEN 

Het buigen van glas wordt steeds vaker toegepast in de glasindustrie. Door de gebruikelijke 

vlakke platen een weldoordachte kromming te geven ontstaan geometrieën met een grotere 

stijfheid en aangepaste esthetische kwaliteiten. Ook in de context van het stijgende belang van 

free-form design in de architectuur biedt gebogen glas een grote meerwaarde. Het vervormen 

van deze platen kan zowel warm als koud gebeuren en beide technieken bieden reeds goede 

resultaten maar hebben beide hun specifieke beperkingen. Een algemene beperking houdt 

verband met de relatief beperkte vormvrijheid. De toekomstige ontwikkelingen op dit domein 

kunnen in grote mate de evoluties in zowel de glassector als de architectuur bepalen. In dit 

hoofdstuk worden de bestaande productieprocessen toegelicht en worden de voordelen en 

mogelijkheden van gebogen glasplaten weergegeven aan de hand van enkele 

referentieprojecten 
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2.2. STAND DER TECHNIEK 

2.2.1. Koud vervormen 

Bij de koude vervorming van glasplaten wordt aan een vlakke plaat een tijdelijke vervorming 

gegeven die, nadat het paneel gefixeerd wordt op een draagstructuur, permanent aanwezig 

kan blijven. Deze vervorming gaat echter gepaard met het optreden van buigspanningen en 

resulterende trekspanningen.  

Door het brosse karakter van het materiaal glas en zijn quasi lineair-elastisch 

vervormingsdiagram met een beperkte maximale treksterkte is het niet mogelijk om standaard 

uitgegloeid glas in grote mate te vervormen zonder breuk. Na het wegnemen van de 

aangebrachte kracht zal opnieuw de oorspronkelijke toestand aangenomen worden.  

Om toch een behoorlijke kromming aan een vlakke glasplaat te kunnen geven kan een 

voorspanning aangebracht worden. De behandelde panelen kunnen thermisch versterkt, 

thermisch gehard of chemisch voorgespannen1 worden. De grootste vervormingen bij het 

koude proces worden bereikt in combinatie met thermisch geharde panelen. Deze platen 

werden snel afgekoeld van een temperatuur van ca. 600°C naar ongeveer 200°C, zodat er aan 

de rand van de geharde plaat drukspanningen geïntroduceerd worden (fig. 2.1). Wanneer zulk 

een plaat vervormd wordt zullen in een eerste fase deze drukspanningen, aangebracht door 

het hardingsproces, de optredende trekspanningen tegenwerken.  

 

 

Ook door een plaat in een zoutbad onder te dompelen en op deze manier chemisch te harden, 

kunnen deze drukspanningen geïntroduceerd worden. De drukzone is hier echter significant 

kleiner (fig. 2.2). Dit proces steunt op de uitwisseling van de natriumionen in het glas met 

lithiumionen of kaliumionen uit het zoutbad. Bij een uitwisseling met de veel kleinere 

lithiumionen, wordt aldus een laag (0,01 – 1 mm) met een kleinere thermische 

                                                             
1 Heat strengthened, fully tempered or toughened and chemically strengthened (Engels) 

Figuur 2.1: Spanningsverdeling thermisch gehard glas Figuur 2.2: Spanningsverdeling chemisch gehard glas 
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uitzettingscoëfficiënt gevormd op de glasplaat. Na een thermische behandeling van de 

glasplaat zal deze buitenste laag bij kamertemperatuur onder drukspanning staan en de 

sterkte van het glas aanzienlijk vergroten [1].  

Bij het ander mogelijk proces, wanneer de plaats van de natriumionen in het glasnetwerk 

ingenomen wordt door de grotere kaliumionen, zullen deze laatste door hun afmetingen de 

buitenste laag onder drukspanning plaatsen. Op deze manier is geen extra thermische 

behandeling nodig. Aangezien ongeveer 60 percent van de totale toelaatbare spanning reeds 

door de vervorming aangebracht wordt2 hebben deze platen vaak een kleiner dragend 

vermogen dan warm vervormde platen. 

Het permanente karakter van de vervorming vereist het gebruik van gehard glas van hoge 

kwaliteit met een grote sterkte op langere termijn. Ook zijn zwaardere profielen nodig 

aangezien de vervorming door de bevestiging dient behouden te worden. Standaard vindt de 

plaatsing in een aantal fasen plaats. Als eerste wordt de vervorming mechanisch aangebracht 

op de platen. Dit kan in situ of reeds in de fabriek gebeuren. De platen worden vervolgens 

aangebracht in hun draagstructuur waarna ze hier permanent bevestigd worden in de 

aangepaste profielen.  

Een voordeel van deze techniek is dat vlakke platen dus relatief makkelijk ter plaatse gebogen 

kunnen worden, wat de kosten aanzienlijk drukt. Er zijn geen stookkosten en er dient geen mal 

geproduceerd te worden. Er zijn echter wel zwaardere en duurdere profielen nodig om de 

platen in te bevestigen. De aangebrachte vervorming is in principe meestal een enkelvoudige 

kromming. De maximale kromming hangt nauw samen met de glasdikte en de toegepaste 

behandelingen. Ook andere parameters zoals de dikte van de gebruikte tussenlaag, het soort 

tussenlaag , de gebruikte glasplaatafmetingen en de toegepaste ondersteuningswijze spelen 

een grote rol.  

Er zijn verschillende vuistregels, formules en richtwaarden gekend die allen een toelaatbare 

buigstraal trachten vast leggen. De Duitse normering ‘TRLV’3  legt een maximale vervorming in 

functie van het aantal ondersteunde zijden vast (tabel 2.1)  

  

 

 

                                                             
2
 Uit WURM, J., Glass Structures: design and construction of self-supporting skins, Basel: Birkhäuser, 

2007, p. 53 
3 Technischen Regeln für die Verwendung von linienförmig gelagerten Verglasungen 

Twee – en driezijdig gesteund l/200 

Vierzijding gesteund l/100 

Tabel 2.1: Toegelaten vervorming in functie van lengte en 
ondersteuningsprincipe bij koud vervormde cilindrische panelen. 
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Richtwaarden in functie van het toegepaste type glas en de bijhorende glasdikte zijn 

weergegeven in onderstaande tabel 2.2. 

 

 

Er zijn eveneens voorbeelden van dubbel gekromde en koud vervormde glaspanelen. Zo wordt 

bij de ramen in de achtergevel van het stadhuis in Alphen a/d Rijn (fig. 2.3) in Nederland (Erick 

van Egeraat Associated Architects, 2003) een dubbele kromming gerealiseerd door de panelen 

te torsen [2],[3].  

 

 

2.2.2. Warm vervormen 

Het warme proces laat de grootste vormvrijheid toe. Vlakke glasplaten worden op een mal uit 

staal of een keramisch materiaal in een glasoven geplaatste en vervolgens verhit. De 

temperatuur waarop dit gebeurt bevindt zich tussen 600°C en 650°C4. Hier verliest glas haar 

brosse karakter en is het een heet plastisch materiaal. Vervormingen kunnen bijgevolg 

eenvoudig aangebracht worden. Bij afkoeling zal het glas opnieuw zijn gestolde amorfe 

toestand aannemen zodat een permanente vervormde toestand ontstaat. In het volgende 

hoofdstuk wordt gezocht naar een optimale vervormingstemperatuur en wordt het 

vervormingsproces met de bijhorende relevante temperaturen besproken. 

                                                             
4 Uit MOLTER, P., WOLF, T., ‘Glass-shaping Techniques in Building Construction’, Detail, 51. Serie 2011-
1/2, january 2011, p. 84 

Type glas Gehard glas Gelamineerd veiligheidsglas uit gehard 

glas  - niet thermisch behandeld 

Gelamineerd veiligheidsglas uit 

gehard glas - thermisch behandeld 

Dikte (mm) 4 5 6 8 10 12 8 10 12 

Buigstraal R (m) 2,4 4 6 5,2 8,4 12,3 2,7 4,8 7,2 

Tabel 2.2: Minimale buigstralen bij een koude vervorming, in functie van glastype en dikte volgens P. Kasper 

Figuur 2.3: Stadhuis Alphen a/d Rijn (NL), Erick van Egeraat Associated Architects, 2003. Links: Algemeen zicht 
Rechts: achtergevel met koud gebogen dubbel gekromde panelen. 

http://www.architectuur.org/eea.php
http://www.architectuur.org/eea.php
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 De vervorming gebeurt typisch volgens het zwaartekrachtprocedé, waarbij enkel het 

eigengewicht voor de vervorming zorgt. Deze techniek biedt bij beperkte krommingen op 

grotere schaal een goede vervorming, maar schiet enigszins te kort bij meer uitgesproken 

vervormingen. Bij enkelvoudige cilindrische vervormingen zijn minimale buigstralen van 2000 

mm haalbaar. Het aanbrengen van een gewicht bovenop de plaat of het creëren van een 

vacuüm onder het glas, resulteert in kleinere buigstralen. Ook door het paneel mechanisch in 

een mal te duwen kan een meer uitgesproken vervorming aangebracht worden. Op deze 

manier kunnen kleinere buigstralen bereikt worden, die weliswaar nog steeds afhankelijk zijn 

van de dikte van de vervormde glasplaat. Enkele waarden zijn weergegeven in tabel 2.3. Deze 

grotere vormvrijheid heeft echter ook economische consequenties. Het energieverbruik voor 

de opwarming van de oven en de vervaardigingskost van de mal maken dat de kosten 

betrekkelijk hoger liggen dan bij het koude proces.5 

 

 

 

Een enkelvoudige kromming volgens een cilinderoppervlak wordt al courant toegepast. De 

mallen (fig. 2.4) zijn eenvoudig te produceren en kunnen steeds hergebruikt worden wat de 

productiekosten enigszins beperkt houdt, indien het gaat om repetitieve elementen. Bij 

complexere geometrieën worden vaak custom-made mallen gebruikt die met CNC-technologie 

gefreesd worden uit hittebestendig materiaal of met intensieve handenarbeid geproduceerd 

worden. De bijkomende kost die hierdoor ontstaat is natuurlijk nadelig voor de economische 

haalbaarheid en maakt het proces zeer duur. Er zijn reeds experimentele toepassingen waarbij 

een herbruikbare mal ontworpen werd [4],[5]. Het vervormingsoppervlak wordt hier gevormd 

met behulp van evenwijdige staven die aan hun uiteinden in de hoogte versteld kunnen 

worden (fig. 2.5).  

 

 

 

 

 

                                                             
5 Uit Uit MOLTER, P., WOLF, T., o.c., 2011, p. 84 

Glasdikte [mm] Buigstraal R [mm] 

4 - 6 100 

10 300 

Tabel 2.3: Minimale buigstralen in functie van 
glasdikte bij de warme vervorming 

5
 

Figuur 2.4: Cilindrische mal voor het warm buigen 
van glasplaten (bron: Finiglass) 

Figuur 2.5: Experimentele mal voor dubbel 
gekromde oppervlakken, ( bron: K. Vollers [4,5] ) 
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2.3. BESTAANDE VORMGEVING 

In dit deel concentreren we ons op een aantal gerealiseerde projecten met warm vervormd 

glas. Hoewel de techniek pas recent op punt werd gezet, worden gebogen glasplaten al jaren 

toegepast in constructies. Ze bepalen in grote mate het uitzicht van het gebouw en kunnen 

bepaalde vormen van de onderliggende draagstructuur accentueren of verhullen. Aan de hand 

van enkele ontworpen geometrieën wordt geprobeerd de structurele en esthetische 

voordelen van de warme vervorming weer te geven.  

2.3.1. Enkelvoudige kromming 

De meest courante vervorming bij vlakke glasplaten is deze volgens één enkele buigrichting. 

De bekomen buigstralen bij deze enkelvoudige kromming zijn significant kleiner dan bij de 

koude vervorming, wat een grotere vormvrijheid toelaat. De vervormde panelen kunnen zowel 

in horizontale als verticale (scheidings)constructies toegepast worden.  

Naar analogie met boog- en schaalconstructies in andere materialen, zijn gebogen glaspanelen 

door de aangepaste doorsnede in staat om te weerstaan aan grotere belastingen. In een 

dergelijke booggeometrie wordt het krachtenspel hoofdzakelijk gedomineerd door 

normaalkrachten en wordt buiging tot een minimum herleid. Door het ontstaan van deze 

schaalwerking dienen enkel normaalspanningen ten gevolge van de druknormaalkrachten 

weerstaan te worden6. 

In de realiteit worden glasplaten echter zelden volledig volgens een dergelijke geometrie 

vervormd en wordt geopteerd voor een vervorming volgens een cilinderoppervlak waarbij de 

kromming in één richting overal gelijk is. Dit impliceert echter dat trekspanningen in het 

midden van de overspanning nooit volledig vermeden kunnen worden. Het Brazier effect zorgt 

immers voor een afplatting en overdwarse buiging van de schaal, waardoor buigspanningen 

optreden en ook het traagheidsmoment verkleint. Dit resulteert op zijn beurt in een nog 

grotere doorbuiging en kromming. Bij ondiepe schalen, gelijkmatig ondersteund langsheen de 

vlakke zijden en waarvoor de verhouding van de buigstraal tot de vervormingshoogte groter is 

dan 100, kan dit eventueel tot instabiliteit leiden7.  

In vergelijking met vlakke glasplaten is het spanningsverloop dus sterk verschillend. Zoals 

aangetoond door Ensslen et al. [6] genereren de buigspanningen in een vlakke glasplaat 

trekspanningen die piekwaarden vertonen aan de vrije randen. Door de bewerking van de 

glasplaten zullen vele kleine imperfecties ontstaan aan deze randen en net deze imperfecties 

                                                             
6
 Uit BELIS, J., Cursus Ruimtelijke Constructies, UGent, Vakgroup Bouwkundige Constructies, 

Laboratorium voor Modelonderzoek, 2010, pp. 4.1-4.63 
7 Uit BELIS, J., o.c., 2010, p. 4.29-4.30 
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leiden bij trekspanningen tot scheurinitiatie. Bij een cilindrisch warm gebogen glasplaat die 

gelijkmatig ondersteund wordt langsheen de vlakke zijden zien we dat de trekspanningen 

dalen aan de vrije randen (fig. 2.6). Aangezien de aangebrachte cilindrische vervorming 

impliceert dat het traagheidsmoment om de buigingsas vergroot, kunnen grotere belastingen 

opgenomen worden met eenzelfde glasdikte. Bij gelijke belasting volstaat een geringere dikte.8 

 

 

Ook esthetisch bieden cilindrisch gebogen glasplaten een grote meerwaarde. Waar gebogen 

vormen vroeger door een gefragmenteerde glasfaçade benaderd werden, accentueren 

gekromde glasplaten de beoogde vorm. Een interessant vergelijkend onderzoek werd 

uitgevoerd door M. Saksala (2005) [7], die stelt dat de reflectie op de glaspanelen de 

belangrijkste esthetische factor vormt bij een glasgevel. Gebogen glasplaten genereren een 

gelijkmatige en complete reflectie die telkens weer voor verrassende visuele effecten zorgt 

(fig. 2.7). In het streven naar maximale vormvrijheid in combinatie met volledige transparantie 

en een optimale daglichttoetreding is een dergelijke toepassing absoluut vereist. De 

technieken inzake veiligheid en productie zijn reeds voldoende verfijnd bij deze enkelvoudige 

krommingen. Door het stijgend aantal toepassingen groeit het bewustzijn van architecten en 

ingenieurs in verband met het gebruik van gebogen glaspanelen.9  

  

                                                             
8
 Afbeelding uit ENSSLEN, F., SCHNEIDER, J., SCHULA, S., ‘Produktion, Eigenschaften und Tragverhalten 

von thermisch gebogenen Floatgläsern für das Bauwesen’, Stahlbau, 79, march 2010, pp. 46-51 
9 Afbeelding uit SAKSALA, M., ‘Extraordinary Shapes with Ordinary Costs’, Proceedings Glass Processing 
Days, 2005, pp. 371-373 

Figuur 2.6: Spanningsverdeling bij vlakke glasplaat en gebogen 
glasplaat, beide gelijkmatig ondersteund langs twee zijden.

8
 

Figuur 2.7: Visueel onderscheid tussen gebogen en 
gefragmenteerde glasgevel a.d.h.v. reflectie 

9
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Case-study:  Skywalk EXPO 2000, 2000, Hannover (D) 

Deze 340m lange voetgangersbrug verbindt het station van Hannover direct met de 

tentoonstellingssite van expo 2000. Het ontwerp werd uitgevoerd door het architectenbureau 

Schulitz & Partner in samenwerking met ingenieursbureau RFR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Door de vlakke glasplaten cilindrisch te vervormen (fig. 2.8) ontstaat er in de platen een 

schaalwerking zodat externe belastingen, afhankelijk van de windrichting, hoofdzakelijk door 

normaalkrachten weerstaan worden. De grotere stijfheid liet toe om dunnere glasplaten en 

slankere profielen te gebruiken zodat een hoge graad van transparantie werd bereikt in de 

tunnel (fig. 2.9). Twee glasplaten van 6 mm werden gelamineerd om zo een veilig eindresultaat 

te bereiken.10 

  

                                                             
10 www.rfr-group.com  

Figuur 2.8: Zicht op de skywalk, Schulitz Architekten, Hannover, 2000  

Figuur 2.9: Interieurzicht skywalk, Schulitz Architekten, Hannover, 2000  

http://www.rfr-group.com/
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Case-study:  Casa de musica, 2005, Porto (P) 

Het ontwerp van Rem Koolhaas voor dit vrijstaand concertgebouw in Porto (fig. 2.10) bestaat 

uit een groot betonnen veelvlak waarin enorme rechthoekige openingen aangebracht zijn. 

Deze openingen zorgen voor contact met de buitenwereld en laten daglicht toe in de grote 

concertzaal. De glaspartijen in deze constructie werden berekend door het ingenieursbureau 

ABT.  Hun enorme schaal in combinatie met het streven naar maximale transparantie 

resulteerde in het toepassen van gebogen glaspanelen die hun stijfheid ontlenen aan hun 

specifieke doorsnede. Hierdoor kan men de glasdikte, nodig om aan de windbelasting te 

weerstaan, drastisch verminderen en kunnen zware raamprofielen achterwege gelaten 

worden [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De glaspanelen werden geproduceerd door vlakke glasplaten met een dikte van 12mm onder 

invloed van warmte en zwaartekracht te vervormen over een mal. De toenmalige 

productietechnieken lieten een maximale lengte van 4,5m per paneel toe. Verschillende 

panelen naast elkaar (fig. 2.12) vormen het uiteindelijke gegolfde oppervlak waarbij tussen de 

panelen een kitvoeg aangebracht wordt. Omwille van de grootte van de opening in de 

concertzaal (12m x 25m) worden hier drie rijen glaspanelen boven elkaar geplaatst. Tussen 

deze rijen bevindt zich telkens een H-profiel dat verbonden is met de betonnen draagstructuur 

en zo de panelen ondersteunt en mee instaat voor de opname van de windbelasting. Een 

detail is weergegeven in figuur 2.11. De gebogen vorm zorgt in de concertzaal voor een diffuse 

reflectie van het geluid zodat goede akoestische eigenschappen verzekerd worden.  

Figuur 2.10: Casa de Musica, OMA, Porto, 2005 

Figuur 2.11: Axonometrie aansluitingsdetail glasplaten. 
Linksboven: Golfprofiel van een enkele plaat. © R. Nijsse 

Figuur 2.12: Interieurzicht op glasgevel Casa de Musica, 
OMA, Porto, 2005 © R. Nijsse 
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Case-study:  Museum aan de Stroom, 2010, Antwerpen 

In dit recent gerealiseerde Museum aan de Stroom in de Antwerpse haven is de glasgevel op 

een gelijkaardige manier geconcipieerd als bij het Casa de musica. Het architectenbureau 

Neutelings-Riedijk stond in voor het ontwerp en structurele adviezen werden verleend door 

het bureau ABT. De toepassing van stijve gegolfde panelen met een S-vormige doorsnede 

(fig. 2.13) maakt ook hier grote glasoppervlakken mogelijk en biedt de bezoekers een 

ononderbroken zicht op de stad en haar omgeving tijdens de spiraalvormige wandeling naar 

boven [8].  

 

 

 

 

 

 

 

De architect streefde naar maximale transparantie vanuit het gebouw. Hiervoor zijn 

verdiepingshoge ramen gebruikt en met een lengte van 5,5m werden de limieten van de 

gebogen glasproductie weer verschoven. Zoals te zien op figuur 2.13 a zijn de glaspartijen op 

de hoeken telkens twee verdiepingen hoog. Om ook het ononderbroken doorzicht in deze 

hoeken te realiseren plaatste men hier een paneel boven het andere. De onderste panelen 

bieden dus niet enkel weerstand aan de windbelasting maar dragen ook de panelen erboven. 

De aansluiting tussen beide panelen wordt verzekerd door het verbinden van twee stalen 

profielen. Het eerste profiel bevindt zich op  de onderzijde van het bovenste paneel, het 

andere op de bovenzijde van het onderste. Beide worden vervolgens met een rond stalen 

buisprofiel verbonden dat de horizontale beweging verhindert (fig 2.13 d). 

De toegepaste glaspanelen bestaan uit twee platen met een dikte van 8mm die gelamineerd 

zijn met een PVB-folie. Door de stapeling van de panelen moest er voldoende aandacht 

besteed worden aan de veiligheid van de glasgevel. Aangezien de verbindingsprofielen tussen 

beide platen doorlopen over meerdere glasplaten, zal bij bezwijken van een paneel onderaan, 

het bovenstaande tijdelijk dragen op dit aanwezige verbindingsprofiel.  

 

Figuur 2.13: MAS, Neutelings-Riedijk, Antwerpen, 2010. a: Algemeen aanzicht met gegolfde glaspartijen. b: gegolfde platen voor 
installatie. c: Toegepaste profilering glasplaten. d: bevestigingsprincipe aan de naad tussen twee rijen glaspanelen.  © R. Nijsse 
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2.3.2. Dubbel gekromde oppervlakken 

Bij een typisch schaaloppervlak kunnen we steeds minstens twee kromtestralen definiëren. 

Indien één van beide oneindig groot is wordt een enkelvoudig gekromd oppervlak gevormd 

zoals in het voorgaande besproken. Zijn de twee kromtestralen echter eindig, dan wordt een 

dubbel gekromde schaal gevormd. Op basis van de positie van de 

hoofdkrommingsmiddelpunten kan een onderscheid gemaakt worden tussen synclastische en 

anticlastische oppervlakken. Bij het laatste liggen de krommingsmiddelpunten niet aan 

dezelfde kant van het middenvlak van het beschouwde oppervlak; een treffend voorbeeld is 

het zadeloppervlak (fig. 2.14). Synclastische oppervlakken hebben de krommingsmiddelpunten 

aan dezelfde zijde11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.1. Synclastische oppervlakken 

Er bestaan reeds heel wat projecten waarbij glasplaten met een dubbele synclastische 

kromming toegepast worden. Typisch wordt op deze manier een omwentelingsparaboloïde of 

bolkap (fig. 2.15) gevormd die hoofdzakelijk in koepelconstructies gebruikt worden. Bij een 

gelijk verdeelde belasting treden hier voornamelijk druknormaalspanningen in op, hetgeen een 

optimaal materiaalgebruik mogelijk maakt. Aandachtspunten bij deze constructies zijn het 

vermijden van piekspanningen ter hoogte van de ondersteuningen en het ontwerpen van een 

passende methode om de spatkrachten op te nemen.1213 

  

                                                             
11

 Uit BELIS, J., Cursus Ruimtelijke Constructies, UGent, Vakgroup Bouwkundige Constructies, 
Laboratorium voor Modelonderzoek, 2010, pp. 4.1-4.63 
12 Afbeelding uit HANAOR, A., Principles of structures, Blackwell Science, 1998 
13 Afbeelding uit HANAOR, A., o.c., 1998 

Figuur 2.14: Dubbel gekromd anticlastisch oppervlak: 
Zadeloppervlak 

12
 

Figuur 2.15: Dubbel gekromd synclastisch oppervlak: 
Bolkap 

13
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Case-study:  The Glass Dome, 2003, Stuttgart (D) 

Dit prototype van een zelfdragende glazen koepel (fig. 2.16) werd ontworpen en berekend 

door Lucio Blandini aan het ILEK14 in Stuttgart [9],[10]. Door het gebruik van adhesieve 

verbindingen konden dragende profielen achterwege gelaten worden, wat voor een 

uitzonderlijke transparantie zorgt. Deze adhesieve verbinding vult de voegen, zorgt voor de 

hechting tussen de gelamineerde panelen en is in staat om toleranties tot 10 mm op te nemen. 

Doorgedreven trekproeven bij verschillende temperaturen bewezen de structurele sterkte van 

de gebruikte adhesieve verbinding. 

De gelamineerde glaspanelen zijn samengesteld uit 8mm dik standaard floatglas en 2mm 

chemisch gehard glas. Elk paneel heeft een bepaalde geometrie en is gekromd volgens een 

boloppervlak. De configuratie van de panelen wordt getoond in figuur 2.17. Op deze manier 

wordt een overspanning van 8,5 m gerealiseerd met indrukwekkende esthetische kwaliteiten. 

Om thermische spanningen door een differentiële uitzetting te voorkomen worden de 

spatkrachten opgevangen door een titanium ring steunend op 32 roestvrij stalen 

pendelkolommen. 

 

 

 

 

 

 

 

Het prototype toont de enorme opportuniteiten bij gebruik van glas als dragend materiaal. 

Deze combinatie van volledige transparantie met een grote structurele efficiëntie is ongezien 

met glas en biedt de bezoeker een  indrukwekkende ruimtelijke beleving. Verder onderzoek 

dient evenwel te focussen op de duurzaamheid van de verbindingen. Hun gedrag op lange 

termijn en de effecten van externe invloeden is immers onvoldoende gekend. 

  

                                                             
14 Institut für Leichtbau und Konstruktion 

Figuur 2.16: The Glass Dome, Blandini, Stuttgart, 2005 . Exterieurzicht Figuur 2.17: configuratie van de 
gebruikte panelen voor ‘The 
Glass Dome’, Stuttgart, 2005 



 

25 

2.3.2.2. Anticlastische oppervlakken 

De expressieve vorm van dubbel gekromde anticlastische oppervlakken vinden we reeds vaak 

terug in de architectuur. Vooral onder de vorm van betonschalen en gespannen 

membraanstructuren die we onder meer terug vinden in de architectuur van Otto, Fuller, Isler 

en Paduart. Een treffend voorbeeld is het ontwerp van de Oceanografic in Valencia door Felix 

Candela (fig. 2.18). De dynamische vorm in gewapend beton stimuleert beweging en duidt een 

duidelijke toegang aan. Deze dynamiek is ook aanwezig in de lichte zeilconstructie voor een 

muziekpaviljoen voor de Bundesgartenschau, ontworpen door Frei Otto (fig. 2.19) 

 

 

 

 

 

 

Bij de betonnen constructie waarbij de ene kromtestraal veel groter is dan de andere, wordt 

het krachtenspel hoofdzakelijk gedomineerd door normaalspanningen en zijn grote 

buigspanningen afwezig. Deze krachtwerking, in het bijzonder het optreden van 

druknormaalkrachten, maken een dergelijke vormentaal geschikt voor toepassing in glazen 

constructies. Hoewel het glas in het onderstaande voorbeeld niet zelfdragend is, toont het 

ontwerp voor de Schubert Club Band shell (fig. 2.20) op een passende wijze de esthetische 

kwaliteiten van een dergelijke glazen constructie. De vorm is ontworpen door JCDA in 2002 en 

de structurele berekeningen werden uitgevoerd door Schlaich,Bergermann and partners. De 

constructie is opgebouwd uit vlakke glasplaten bevestigd op een draagstructuur uit roestvrij 

staal en ontpopt zich zowel overdag als ’s nachts tot een fascinerende landmark voor de stad.15 

  

                                                             
15 Uit WURM, J., o.c., 2007 p. 30 

Figuur 2.18: Océanografic, Candela, Valencia, 2002 Figuur 2.19: Hyperbolische paraboloïde als tentzeil voor 
muziekpaviljoen, Otto, Kassel, 1955  

Figuur 2.20: Schubert Club Band shell, JCDA, Saint-
Louis, 2002.  
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Case-study:  Station Alpenzoo Nordkettenbahn, 2007, Innsbruck (AT) 

Dit station is een van de vier stations langsheen de Nordekettenbahn. Zowel de kabelbaan als 

de stations zijn ontworpen door Zaha Hadid die werd bijgestaan door het ingenieursbureau 

Bollinger und Grohmann. De stations, opgebouwd uit een staalstructuur en bekleed met 

glazen panelen, zijn als sculpturen in het landschap geplaatst (fig. 2.21 a). De glazen panelen 

zijn gedimensioneerd volgens een raster met tussenafstand van 1250mm en bezitten elk een 

unieke geometrie [11].  

 

 

 

 

 

 

Hiervoor dienden de glaspanelen met een dikte van 12mm elk afzonderlijk warm vervormd te 

worden wat het productieproces enorm duur maakte. De mal werd gevormd door stalen 

staven die de contour van de glasplaten volgden (fig. 2.22). De glaspanelen hebben geen 

dragende functie en glasgevel bezit zowel synclastische als anticlastische panelen (fig. 2.21 b).  

Om de nodige veiligheid te verzekeren zijn de monolithische panelen gecoat met een PU-

coating aan de achterzijde waardoor de panelen hun wit uiterlijk kregen. Vervolgens werden 

ze met PU-lijm verlijmd op speciale bevestigingspunten. Deze bevestigingspunten werden 

vastgeschroefd in een polyethyleen profiel dat op zijn beurt bevestigd was op de staalstructuur 

(fig. 2.21 c). De esthetische voordelen tegenover de gefragmenteerde constructie in Saint Paul 

zijn opmerkelijk.16 

 

  

                                                             
16 Afbeeldingen: www.detail.de 

Figuur 2.21: Station Alpenzoo, Nordway Cable Railway, Zaha Hadid, Innsbrück, 2007.  
A: exterieurzicht station. B: Zicht op de gebogen glasplaten. C: Bevestigingsdetail  

16
 

Figuur 2.22: Malvorm opgebouwd uit stalen staven. 
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2.3.2.3. Vrije oppervlakken 

Deze oppervlakken combineren zowel enkel gekromde en dubbel gekromde oppervlakken als 

synclastische als anticlastische vormen. Een wiskundige beschrijving is zeer complex. De 

hedendaagse computerondersteunde ontwerptechnieken laten echter een goede visualisatie 

van zulke oppervlakken toe. Door dit te combineren met CNC-technologie is ook een snelle 

materialisatie mogelijk.  

 

Case-study:  The Glass Umbrella, 1999, Culver city (USA) 

Deze glazen overkapping is ontworpen door Eric Owen Moss om in combinatie met de 

overdekte trappenpartij dienst te doen als een mini-amfitheater. De grote vormvrijheid is 

ongezien in constructieve toepassingen met het materiaal en vergt dan ook heel wat 

experimenteel onderzoek. Het glazen oppervlak bestaat uit 17 unieke panelen (fig. 2.23) die 

een voor een warm vervormd werden op manueel gefabriceerde mallen. Ondanks de  

high-tech productiemogelijkheden was de productie een bijna ambachtelijk proces [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om de veiligheid van de constructie te verzekeren, werden de vervormde glasplaten 

gelamineerd. Hiervoor werden twee platen met een dikte van 10mm op elkaar in de oven 

geplaatst en samen vervormd zodat de toleranties tussen beide panelen minimaal bleven. 

Tussen beide panelen werd een PVB-folie aangebracht die vervolgens in de autoclaaf op 140°C 

volledig aan beide glaspanelen kon hechten. Om de nodige contactdruk tussen de panelen te 

voorzien werden de panelen omhuld met een vacuümzak (fig. 2.25) die vervolgens luchtledig 

Figuur 2.23: Vrije oppervlakken in glas: The Glass Umbrella, Eric Owen 
Moss, Culver City, 1999 

Figuur 2.24: Bevestigingsdetail, The Glass 
Umbrella, Culver City, 1999 
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getrokken werd. Deze methode toonde goede resultaten maar gaf geen 100% garantie op 

succes zodat dit proces soms meerdere malen opnieuw moest uitgevoerd worden. Door de 

aanzienlijke krommingen bleven immers soms luchtbellen aanwezig tussen de glasplaten17. 

 

 

 

 

 

 

 

Om in te spelen op onzekerheden bij de vervorming werden de panelen overgedimensioneerd 

zodat de platen na laminatie nog op maat moesten gesneden worden. Dit gebeurde op 

handmatige wijze door met een glassnijder het glas te krassen, en er vervolgens een lichte 

kracht op uit te oefenen waardoor de plaat brak langsheen deze kras. De afgewerkte panelen 

zijn tot slot in speciaal ontworpen bevestigingsklemmen geplaatst. Een perfecte aansluiting 

was door de gebruikte bevestigingsmethode niet mogelijk, zodat de platen elkaar steeds 

overlappen (fig. 2.24). 

                                                             
17 s.n., ‘The Glass Umbrella: Culver City CA, in: Facade TecNotes Series: Skylight, nr. 1, 2009, pp. 46-53 

Figuur 2.25: Glasplaten voor laminatie in vacuümzak. The Glass 
Umbrella, Culver City, 1999 
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HOOFDSTUK 3 

EXPERIMENTELE STUDIE VERVORMINGSPROCES 

 

 

3.1. ALGEMEEN 

In dit deel wordt een uitvoerig experimenteel onderzoek gevoerd naar de cruciale parameters 

bij een warme vervorming. Als eerste stap werd een prototype van een instelbare en 

herbruikbare mal ontworpen waarop vlakke glasplaten vervormd kunnen worden. 

Tegelijkertijd werden op eenvoudige dragers uit ijzerdraad de eerste testen uitgevoerd om een 

gunstige vervormingstemperatuur te bepalen. Op de instelbare mal werd vervolgens getracht 

de andere relevante vervormingsparameters bij de zwaartekrachtbuiging vast te leggen. Naast 

de temperatuur werden de vervormingstijd, de afmetingen van de draden waarop vervormd 

werd en de bijhorende tussenafstanden bekeken. Als laatste werd ook de invloed van de 

glasdikte onderzocht. 

In een volgende fase werd geprobeerd om een vlakke plaat tot een hyperbolische paraboloïde 

(hypar) te vervormen. Door zijn specifieke geometrie biedt deze vorm heel wat structurele 

voordelen. Hierbij diende rekening gehouden te worden met een verschil in vervorming tussen 

de concave en convexe zijde van de glasplaten. De aangebrachte vervorming in de ene richting 
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zorgde in de plastische fase immers voor een grotere stijfheid van de plaat in de andere 

vervormingsrichting. In het kader van het onderzoek naar een passend veiligheidsconcept 

werd gezocht naar een manier om twee platen gelijktijdig te vervormen. Om een goede 

verbinding tussen de platen te verzekeren dienden de toleranties hierbij minimaal te blijven.  

Tegelijkertijd worden de voordelen en mogelijkheden van deze dubbel gekromde 

anticlastische oppervlakken beschreven en enkele configuraties getoond. In een volgend 

hoofdstuk wordt aan de hand hiervan een schaalmodel vervaardigd. Om een schaalvergroting 

toe te laten werden in een latere fase een tweede en derde mal ontworpen die toelieten om 

respectievelijk platen van 200 mm x 200 mm en 600 mm x 600 mm te vervormen.  

 

3.2. METHODE 

3.2.1. Gebuikte glassoort en afmetingen 

Hoewel natronkalkglas het meest toegepast wordt in het bouwwezen werd voor deze studie 

geopteerd om met borosilicaatglas1 te werken. De hoge weerstand tegen thermische schokken 

liet toe om de glasplaten in een hete oven te plaatsen en deze uit de warme oven te 

verwijderen zonder breuk. Dit leverde een aanzienlijke tijdsbesparing op aangezien er niet 

steeds een afkoelingstraject en opwarmingsproces doorlopen diende te worden. Nadelen zijn 

echter de hogere kostprijs van het materiaal en de hogere vervormingstemperatuur. 

Uit een glasplaat van 1150 mm x 850 mm met een dikte van 3 mm werden volgende 

proefstukken bekomen waarop de eerste proeven uitgevoerd werden. 

Afmetingen l x b [mm]  Aantal 

130 x 50  12 
130 x 100  2 

100 x 100  11 

200 x 200  14 

 

 

Eens de kritieke parameters vastgelegd waren, werden platen met een dikte van 5mm 

vervormd. Uit een rechthoekige plaat van 1200 mm bij 600 mm konden vlakke platen met een 

afmeting van 200 mm x 200 mm en 600 mm x 600 mm verkregen worden. Deze werden allen 

vervormd tot hyparschalen.  

                                                             
1 Schott Borofloat® 33, afkomstig van de firma Glastec, Olen.  

Tabel 3.1: Afmetingen en aantal gebruikte proefstukken 
met een glasdikte van 3 mm. 
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3.2.2. Gebruikte glasoven 

De glasoven (fig. 3.1) bevindt zich in de glasblazerij van de universiteit Gent2 en heeft een 

binnenmaat van 2050 mm x 725 mm. Het sluitingsmechanisme bestaat uit een koffer die op en 

neer kan bewegen langsheen een draaiend schroefmechanisme tot op een bodemplaat 

(fig. 3.2). De verhitting gebeurt door middel van gloeispiralen die de oven tot een temperatuur 

van maximaal 1150°C kunnen brengen. De oven bevindt zich in gesloten toestand als de koffer 

volledig naar beneden gelaten wordt. Indien de bak volledig naar boven staat wordt een 

afstand van ongeveer 900 mm tussen de bodemplaat en de rand van de beweegbare  koffer 

bereikt. Gedetailleerde tekeningen bevinden zich in bijlage A. 

 

 

Eens de oven de gewenste tempratuur bereikt heeft, kan hij deze gedurende een gewenste 

periode vasthouden. Tijdens deze pendelfase schommelt de temperatuur tussen de gewenste 

temperatuur en een temperatuur die 3°C lager ligt. 

3.2.3. Ontwerp en realisatie instelbare mal 

In een eerste fase werd een prototype van een instelbare mal ontworpen. De gewenste dubbel 

gekromde anticlastische oppervlakken hebben de eigenschap dat hun oppervlak door 

kruisende rechten beschreven kan worden. Een dergelijk oppervlak wordt ook een 

regeloppervlak genoemd. Het was dus aangewezen een mal te ontwerpen waarbij deze 

rechten op een eenvoudige manier benaderd en ingesteld kunnen worden. 

Bij de materialisatie van deze kruisende rechten bleek dat het zeer complex is om de rechten 

aan de knooppunten in hetzelfde vlak te leggen zonder de nodige rotatie te verhinderen en in 

te boeten aan flexibiliteit. Er werd gekozen om de rechten in één enkele richting te voorzien en 

de kruisende rechten achterwege te laten. Het gevormde oppervlak is echter volledig 

hetzelfde. 

                                                             
2 Domein ‘De Sterre’ gebouw S4-bis, Krijgslaan 281, 9000 Gent 

Figuur 3.1: Gebruikte glasoven met bodemplaat en 
sluitingskoffer 

Figuur 3.2: Schematische weergave 
werkingsproces. 
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De rechten zijn bevestigd op twee L-profielen die rond hun centraal punt kunnen draaien. Op 

dit profiel kunnen de draden op de gewenste afstand vastgezet en opgespannen worden door 

ze tussen het basisprofiel en een stalen lat te klemmen. Op deze manier kunnen eveneens 

verschillende draaddiameters getest worden. Door beide basisprofielen te roteren in 

tegengestelde richting kan het gewenste regeloppervlak ingesteld worden. De opbouw van de 

mal en het instelprincipe worden getoond in fig. 3.3. De afgewerkte mal wordt weergegeven in 

figuur 3.4. Hier wordt naar gerefereerd als mal ‘B’.  

 

 

 

 

 

Het gebruik van instelbare en herbruikbare mallen zal in grote mate de toekomstige 

ontwikkelingen in de (gebogen) glasindustrie bepalen. Met één enkele mal kan dan immers 

een uitgebreid gamma aan mogelijke oppervlakken gevormd worden hetgeen de 

productiekosten bij een vrije vormgeving betrekkelijk laag zal houden en bijgevolg de 

economische haalbaarheid van dergelijke toepassingen aanzienlijk vergroot3. Een verdere 

automatisering van dit proces is uiteraard aangewezen en zal tot een grote stijging van de 

productiemogelijkheden leiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 De eerste stappen in die richting werden gezet door K. Vollers met het ontwerp van een 
geautomatiseerde instelbare mal. www.biradialglass.com 

Figuur 3.3.: Schematische weergave van de opbouw en het instelprincipe van de ontworpen mal.  

Figuur 3.4: Gerealiseerde prototype instelbare mal. 
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3.3. HET VERVORMINGSPROCES 

In wat volgt wordt de theoretische achtergrond weergegeven met betrekking tot het 

vervormingsproces van glas [1],[13,[14]. 

3.3.1. Smelttraject van glas  

De complexe moleculaire bindingen (Si-O-Si bruggen) tussen de verschillende glasmoleculen 

(SiO4-tetraëders) zullen bij verhitting van het materiaal slechts gradueel verbreken. Glas heeft 

bijgevolg geen eenduidig smeltpunt, maar bij verhitting wordt steeds een smelttraject 

doorlopen. Hierbij neemt de viscositeit af met een stijgende temperatuur (fig. 3.5). De 

viscositeit η is een maat voor de stroperigheid van het materiaal en wordt uitgedrukt in Poise 

of dPa.s4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij een viscositeit van 10 14,5 Poise is het materiaal vast maar kunnen spanningen na enkele 

uren uit het glas verdwijnen doordat de SiO4-tetraëders zich kunnen herschikken. Dit 

vervormingspunt vormt de ondergrens van de ontspanningszone. De bovengrens wordt 

gevormd door het ontspanningspunt waar het materiaal een viscositeit van 10 13 Poise bezit. 

Op dit punt kunnen de moleculen zich reeds in enkele minuten volledig herschikken zonder 

vervorming van het glas.  

Een verdere toename van de temperatuur maakt het materiaal plastisch zodat vervormingen 

aangebracht kunnen worden. Een verhoging van de temperatuur gaat gepaard met het 

verbreken van de Si-O-Si bruggen tussen de moleculen. Bij een viscositeit van 10 7,65 Poise 

wordt het verwekingspunt bereikt waarop het glas begint te vloeien onder invloed van zijn 

                                                             
4 1 Poise = 0,1 Pa.s = 1 dPa.s 
5 s.n., Schott Borofloat® 33, productbrochure, s.d. 

Figuur 3.5: Viscositeit in functie van temperatuur voor Schott borofloat.
5
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eigengewicht. Indien de viscositeit verder daalt wordt uiteindelijk van de vaste naar de 

vloeibare fase overgegaan in het smeltpunt (10 ² Poise). In tegenstelling tot bij bijvoorbeeld 

water blijven de atomaire bindingen in de moleculen intact. Dit zorgt ervoor dat glas in 

gesmolten toestand nog steeds een aanzienlijke viscositeit bezit. 

De waarden van de besproken theoretische punten worden voor borosilicaatglas en 

natronkalkglas weergegeven in onderstaande tabel 3.2.6 

Materiaal 
Thermische 

uitzettingscoëfficiënt 

Vervormings-

temperatuur 

Ontspannings-

temperatuur 

Verwekings- 

temperatuur 

Smelt-

temperatuur 

Natronkalkglas 8,6 x 10 
-6 

/ °C 514°C 546°C 726°C 1600°C 

Borosilicaatglas 3,25 x 10 
-6

/°C 518°C 560°C 820°C 1600°C 

 

3.3.2. Vervormingsproces 

Om het glas optimaal te vervormen, dient de temperatuur gezocht te worden waarbij het glas 

juist begint te buigen en op deze manier de vorm van de mal aanneemt. Hoewel deze techniek 

reeds toegepast wordt in de bouwwereld is exact cijfermateriaal in deze sector niet 

beschikbaar, al wordt in de literatuur benaderend wel een temperatuur van ca. 600°C tot ca. 

650°C vermeld7 . In de hobby- en kunstsector zijn uitvoerigere cijfers beschikbaar: we zien dat 

het zogenaamde slumpen (fig. 3.6) – glas verwarmen en in een mal laten zakken – plaatsvindt 

bij een temperatuur die ongeveer 50°C tot 100°C lager ligt dan de verwekingstemperatuur8. 

 

 

 

 

Aangezien de viscositeitscurve een continue dalende kromme omvat, is het aannemelijk te 

stellen dat de vervorming van borosilicaatglas onder invloed van het eigengewicht niet plots 

optreedt bij de verwekingstemperatuur (820°C). Er wordt dus van uit gegaan dat een goede 

vervormingstemperatuur zich ergens centraal tussen de ontspanningstemperatuur en de 

verwekingstemperatuur bevindt. Over de vervormingstijden is echter minder bekend daar ze 

vooral samenhangen met de dikte van het glas, de grootte van het proefstuk en de malvorm.  

                                                             
6
 www.glassproperties.com en s.n., Schott Borofloat® 33, productbrochure, s.d. 

7
 Uit MOLTER, P., WOLF, T., ‘Glass-shaping Techniques in Building Construction’, Detail, 51. Serie 2011-

1/2, january 2011, pp. 84 
8 Uit PRINSE, E., Handboek Glasfusing, Delft: Uitgeverij Eburon, 2007, p. 29 

Tabel 3.2: Theoretische waarden per glassoort voor de thermische uitzettingscoëfficiënt en relevante temperaturen.  

Figuur 3.6: Glas vervormen voor decoratieve 
toepassingen. © ANKEET Traders 
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3.3.3. Afkoelingstraject 

Om het glas na de vervorming spanningsloos af te koelen, dient bijzondere aandacht besteed 

te worden aan de periode waarin de ontspanningszone doorlopen wordt. Door het glas een 

periode in de ontspanningszone te houden, relaxeren de spanningen die ontstonden door de 

buiging zonder dat het glas vervormt tijdens deze relaxatie.  

De vervormde platen zijn op deze manier beter bestand tegen thermische schokken9 en 

kunnen indien gewenst hierna uiteraard nog thermisch of chemisch gehard worden. Ook de 

mechanische bewerkbaarheid van de panelen wordt door een spanningsvrije afkoeling 

verzekerd. 

Voor dit onderzoek wordt initieel geen rekening gehouden met het vereiste afkoelingstraject 

en wordt de ontspanningszone snel doorlopen. Dit laat een snelle werking toe maar leidt 

uiteraard tot de introductie van spanningen in de vervormde panelen. Deze spanningen 

kunnen eenvoudig gedetecteerd worden door gebruik te maken van polarisatiefilters en een 

lichtbron [1].  

Indien geen spanningen in het glas aanwezig zijn, is dit materiaal isotroop zodat licht zich in 

alle richtingen met dezelfde snelheid voortplant. Door het ongecontroleerd afkoelen van de 

glasplaten kunnen echter trek- en drukspanningen in het glas geïntroduceerd worden 

waardoor de brekingsindex van het materiaal zal verschillen tussen de spanningsrichting en de 

rinchting hier loodrecht op. Hierdoor wordt het materiaal anisotroop. 

Wanneer vlak-gepolariseerd licht (lichtgolven in 1 richting overal gelijk) zich in het glas met 

interne spanningen voortplant zal door breking gepolariseerd licht ontstaan loodrecht op het 

vlak van de  oorspronkelijke lichtbundel. Beide componenten zullen zich door het glas 

voortplanten met een verschillende snelheid, waardoor een weglengteverschil Γ ontstaat. Dit 

veroorzaakt een verschil in helderheid tussen beide lichtbundels zodat plaatsen waar spanning 

aanwezig is, eenvoudig waargenomen kunnen worden. 

Als een grotere nauwkeurigheid vereist is, kan door gebruik van een anisotroop lambda-plaatje 

een bijkomend faseverschil veroorzaakt worden. Hierdoor zal het helder licht omgezet worden 

naar een kleurenpatroon dat makkelijk interpreteerbaar is. Bij elke kleur hoort immers een 

overeenkomstig weglengteverschil Γ. 10 Een voorbeeld wordt getoond in fig. 3.7. 

                                                             
9
 Uit WURM, J., Glass Structures: design and construction of self-supporting skins, Basel: Birkhäuser, 

2007 
10 Dit weglengteverschil Γ kan omgezet worden naar een aanwezige spanning door σ = Γ/c  
met c de spanningsoptische constante. 
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Een verdere verwerking van de glasplaten vereist dat de spanningen in het glas minimaal 

blijven. Hiervoor worden de vervormde proefstukken in een onverwarmde oven geplaatst, 

waarna de temperatuur oploopt tot het ontspanningspunt. Vervolgens wordt deze 

temperatuur 200 minuten aangehouden zodat de moleculen voldoende tijd krijgen om zich te 

herschikken naar een spanningsloze toestand. Door een zeer trage afkoeling koelt het glas 

vervolgens ook spanningsvrij af. Een standaard traject voor de ontspanning wordt 

weergegeven in fig. 3.8. De snelheid van deze afkoeling wordt in de gebruikte oven enkel 

bepaald door de isolatiewaarde van het keramisch materiaal in de koffer. In sommige gevallen 

kan een bijkomende verwarming in de oven nodig zijn om de afkoeling voldoende te 

vertragen.11 

  

                                                             
11

 De koelkromme geeft een temperatuursverloop weer aan de hand van enkele beperkte 
waarnemingen tijdens een ontspanningscyclus in de glasblazerij van de UGent. De ontspanningsperiode 
is hier standaard vastgelegd op 200 minuten. 

Figuur 3.7: Spanningsconcentraties waarnemen in glas door middel van 
polarisatiefilters. De verkleurde plekken duiden op aanwezige eigenspanningen. 

Figuur 3.8: Standaard koelkromme voor het spanningsvrij koelen van glas. 
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3.4. ONDERZOEK NAAR VERVORMINGSPARAMETERS  

Achtereenvolgens werden de temperatuur, tijd en de dimensies van het dradennet beschouwd 

als variabele parameters. Door telkens een parameter aan te passen werd geprobeerd om de 

invloed van deze wijziging te bepalen om zo de karakteristieken voor een goede vervorming 

vast te leggen. Het eindpunt van deze experimentele studie omvat het vervormen van vlakke 

glasplaten met een afmeting van 600mm x 600mm tot dubbel gekromde anticlastische 

oppervlakken.  

De afbeeldingen van alle vervormde proefstukken zijn samengebracht in figuur 3.12. Een 

beschrijving van de proeven en bijhorende testresultaten wordt hierna weergegeven. 

Eveneens vindt de lezer in bijlage, per proefstuk, een bundeling van de beoogde doelstellingen 

en de waarnemingen.  

3.4.1. Invloed van de temperatuur 

Het is duidelijk dat de temperatuur de meest bepalende factor vormt in het 

vervormingsproces. Het is belangrijk een temperatuur te zoeken waarbij het glas goed kan 

vervormen onder zijn eigengewicht maar niet doorzakt tussen de draden van de mal. De eerste 

twaalf proefstukken werden getest om een geschikte temperatuur te zoeken. Eens een goede 

vervormingstemperatuur gevonden werd, kon de invloed van de andere parameters bepaald 

worden. 

De eerste test vond plaats bij 650°C en liet een glasplaat van 130 mm x 50 mm gedurende 15 

minuten in de oven op een eenvoudig stalen dradennet. Dit werd plastisch vervormd tot een 

prismatische vorm. Verder wordt hiernaar verwezen als mal ‘A’ (fig. 3.9). Proefstuk nr. 1 (fig. 

3.13/1) vertoonde slechts een geringe vervorming en volgde het maloppervlak niet volledig. 

De uitwijking bedroeg hierbij 3 mm op een lengte van 133 mm. Aan de rand waar het plaatje 

initieel steunde, waren minimale inkepingen van het stalen net op het glasoppervlak 

waar te nemen.  

  

Figuur 3.9: Afbeelding malvorm A 
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Proefstuk nr. 2 werd in de andere richting (figuur 3.10) op de mal geplaatst maar vervormd in 

deze positie niet (fig. 3.13/2). Er waren enkel minimale inkepingen zichtbaar aan de randen 

waar het plaatje contact met de mal maakte. 

Vervolgens werd een eerste vervorming volgens een regeloppervlak aangebracht. Hoewel 

beide armen van de mal slechts met een geringe rotatie ingesteld werden maakt het proefstuk 

nr. 3 geen volledig contact met de mal. Met een zeeg van 1mm aan de convexe zijde en 2mm 

aan de concave zijde werden aldus geen bevredigende resultaten bereikt (fig. 3.13/3). 

Een verdere verhoging van de temperatuur naar 670°C à 675°C werd hierna uitgevoerd. Hierbij 

werd eenzelfde vervormingsperiode gehanteerd in combinatie met mal A. Proefstuk nr. 4 

(fig. 3.13/4) zakte door tot een goed contact met de mal aangenomen werd en bereikte zo een 

zeeg van 8 mm. Bij deze temperatuur waren de inkepingen door de structuur van de mal 

eveneens enkel zichtbaar aan de randen. 

Proefstuk nr. 5 en proefstuk nr. 6 (fig. 3.13/5 en fig.3.13/6) werden beide volgens een 

regeloppervlak vervormd. Bij de eerste was de instelling van de mal hetzelfde als bij de derde 

test en werd door de hogere temperatuur een zeeg bereikt die dubbel zo groot was. Dit zowel 

aan de concave als de convexe zijde. Een schematische aanduiding van deze zijden is gegeven 

in fig. 3.11. Bij de tweede werd de rotatie van de armen van de mal vergroot zodat een zeeg 

van 5 mm bereikt werd aan de convexe zijde en 10 mm aan de concave zijde.  

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.10: Positionering van het proefstuk op de mal bij test nr. 1 (links) en test nr. 2 (rechts) 

Figuur 3.11: Aanduiding convexe en concave vervorming bij het warm vervormen van 
vlakke glasplaten tot een regeloppervlak. 
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Bij deze temperatuur werd ook de invloed van de richting van de draden (fig. 3.12) waarop 

vervormd werd, bepaald. Na 15 minuten vervorming bij 675°C op een prismatische mal 

bedroeg de zeeg respectievelijk 14 mm voor proefstuk nr. 7 en 13 mm voor proefstuk nr. 8. De 

dradenrichting had geen significante invloed op de vervorming (fig. 3.13/7 en fig. 3.13/8). 

 

 

 

 

Aan de hand van proefstukken nrs. 9 – 12 werd een optimale vervormingstijd en 

vervormingstemperatuur bepaald. De vorige testen gaven reeds een goede indicatie van een 

mogelijk optimum en een aandachtspunt was of een afdruk van de drager al dan niet in het 

glasoppervlak zichtbaar werd. 15 minuten vervormen bij 675°C volgens een regeloppervlak 

leverde geen uitgesproken afdrukken op het oppervlak van proefstuk nr. 9  (fig. 3.13/9).  

Bij een vervormingstijd van 25 minuten bleken de draden meer uitgesproken inkepingen aan 

te brengen. Bij proefstuk nr. 10 kwamen naast enkele kleine inkepingen aan de rand, ook 

enkele afdrukken op het glasoppervlak voor. Door de temperatuur verder te verhogen werd 

geprobeerd om een doorlopende afdruk van de draden in het glas te bekomen. Reeds bij een 

temperatuur van 690°C leverde het vervormen van proefstuk nr. 11 gedurende 25 minuten al 

langere afdrukken op het oppervlak (fig. 3.13/11). Bij proefstuk nr. 12 werden tot slot bijna 

continue afdrukken bekomen na een vervorming van 15 minuten op 700°C (fig. 3.13/12). 

Een vervormingstemperatuur van 675°C bood bij deze testen de beste resultaten. Deze 

temperatuur werd bijgevolg toegepast om de invloed van de parameters die verband houden 

met het maloppervlak te bepalen.  

3.4.2. Invloed van de tijd 

Bij proefstuk nr. 10 en proefstuk nr. 11 werd een langere vervormingstijd toegepast. Hoewel 

het echter aangeraden wordt12 om een vervorming eerder gedurende een langere periode te 

laten gebeuren, blijkt uit de testen dat een langere vervormingstijd niet noodzakelijk beter is. 

Een periode van 15 minuten volstaat om bij een temperatuur van 675°C een goede vervorming 

te bereiken. Een langere vervormingstijd vergroot het risico op afdrukken van de drager op het 

glasoppervlak.   

                                                             
12 PRINSE, E., Handboek Glasfusing, Delft: Uitgeverij Eburon, 2007 p. 39-40 

Figuur 3.12: Aanduiding van de exacte positie van de draden bij test nr. 7 (links) en test nr. 8 
(rechts) 
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Figuur 3.13: Afbeeldingen van de proefstukken die vervormd werden tijdens het onderzoeksproces. 
* Proefstuk ontbreekt, gelijkaardige afbeelding weergegeven. 
** Relevante afbeelding voor een reeks proeven weergegeven. 
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3.4.3. Invloed van een scherpe vervorming 

Vervolgens werd geprobeerd om aan glasplaatjes een scherpe vervorming te geven. Twee 

dradennetten werden geplooid zodat een scherpe convexe en scherpe concave vorm werd 

bereikt. Hiernaar wordt verwezen als resp. mal C (fig. 3.14) en mal D (fig. 3.15). Bij proefstuk 

nr. 13 treedt na 15 minuten vervorming bij 675°C op mal C slechts een geringe vervorming op 

(fig. 3.13/13). Zelfs na 25 minuten vond onder invloed van het eigengewicht geen volledige 

vervorming plaats. Op de punten waar het plaatje steunde zijn diepe inkepingen zichtbaar. Het 

geringe eigengewicht van het plaatje is hier bepalend.  

 

 

 

 

 

 

Ook een scherpe concave vorm kon moeilijk aangebracht worden. Een vervorming van 25 

minuten op de vooropgestelde temperatuur leverde bij proefstuk nr. 14 een geringe 

vervorming die weliswaar kon verbeterd worden door een langere vervormingstijd en 

toevoeging van externe gewichten (fig. 3.13/14). Er werd echter nooit een volledig contact met 

de vooropgestelde vorm bereikt en de inkepingen aan de randen waren dieper en langer door 

het extra gewicht (figuur 3.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.14: Afbeelding malvorm C, scherpe 
convexe kromming 

Figuur 3.15: Afbeelding malvorm D, scherpe 
concave kromming 

Figuur 3.16: Inkepingen aan de randen bij proefstuk nr. 14 
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De grootste aanbeveling bij een dergelijke vervorming is om deze niet in één keer aan te 

brengen. Het is raadzamer om de vervorming telkens te vergroten en deze in verschillende 

fasen aan te brengen. Op deze manier zullen ook bij grotere platen zeer geringe buigstralen 

bereikt kunnen worden. Aandachtspunten hierbij zijn dat een constante dikte van het glas 

verzekerd dient te worden en dat vloeien van het materiaal weg van het hoogste punt dient 

vermeden te worden. Op deze manier wordt de sterkte van het materiaal verzekerd.  

In onderstaande tabel tabel 3.3. worden de resultaten van test nrs. 1-14 getoond. 

 

 

 

3.4.4. Invloed van de draadafmetingen en van een tussenlaag 

Aan de hand van vijf testen werd de invloed van de draaddiameter en de bijhorende 

tussenafstanden bepaald. Om eventuele draadafdrukken volledig te vermijden werd het effect 

van een tussenlaag in grafietpapier onderzocht. Tijdens de testen werd de instelling van de mal 

behouden. Proefstuk nr. 15 werd vervormd in de optimale omstandigheden (15 minuten op 

675°C) op draden met een diameter van 1,6 mm en met een tussenafstand van 6 mm.  De 

verkregen waarden voor de kromming zijn weergegeven in tabel 3.4. Het is duidelijk  

dat de concave zijde beter vervormde onder invloed van het eigengewicht dan de convexe 

zijde (fig. 3.13/15). 

Proefstuk nr. 16 werd op dezelfde manier vervormd als proefstuk nr. 15, maar om een afdruk 

van de draden volledig te vermijden op het oppervlak werd hier een laag grafietpapier 

aangebracht tussen de draden en de glasplaat. De vervorming langs de concave zijde bleef 

gelijk maar het grafiet zorgde voor een toename van de stijfheid in de andere richting, wat 

Proef Mal φ z T t Afmetingen Oppervlak

zeeg lengte zeeg/lengte zeeg lengte zeeg/lengte

nr [mm] [mm] [°C] [min] l x h [mm] [mm] [mm] [%] [mm] [mm] [%]

1 A 1,6 21 650 15 133 x 50 Prismatisch 3 133 2,3

2 A 1,6 21 650 15 133 x 50 Prismatisch 0 50

3 B 2,0 6 650 15 133 x 50 Regeloppervlak 1 142 0,7 2 142 1,4

4 A 1,6 21 670 15 133 x 50 Prismatisch 8 132 6,1

5 B 2,0 6 675 15 133 x 50 Regeloppervlak 2 142 1,4 4 142 2,8

6 B 2,0 6 675 15 133 x 50 Regeloppervlak 5 142 3,5 10 142 7,0

7 A 1,6 19 675 15 133 x 50 Prismatisch 14 132 10,6

8 A 1,6 21 675 15 133 x 50 Prismatisch 13 132 9,8

9 B 2,0 6 675 15 133 x 50 Regeloppervlak 5 133 3,8

10 B 2,0 6 675 25 133 x 100 Regeloppervlak 7 166 4,2 24 159 15,1

11 B 2,0 6 690 25 133 x 100 Regeloppervlak 8 164 4,9 18 160 11,3

12 B 2,0 6 700 15 133 x 50 Prismatisch 17 131 13,0

13 C 1,6 21 675 25 133 x 50 Vrije vorm 29 120 24,2

14 D 1,6 21 675 60 133 x 50 Vrije  vorm 34 111 30,6

Convexe zijde Concave zijde

Tabel 3.3:  Parameters bij testen nrs. 1-14. De testen werden uitgevoerd om de invloed van de temperatuur, de tijd en de 
malvorm te bepalen. De waarden voor de uiteindelijke kromming zijn weergegeven in functie van zeeg en overspanning.   
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nadelig is bij de vorming van dubbel gekromde anticlastische oppervlakken. De convexe 

vorming was beduidend minder (fig. 3.13/16). 

Vervolgens werd gekeken naar de invloed van de tussenafstand tussen de draden met 

diameter 1,6 mm. Een verdubbeling van de tussenafstand leidde bij proefstuk nr. 17 tot 

eenzelfde convexe vervorming maar doordat de hoeken van de glasplaatjes langs de concave 

zijde onvoldoende ondersteund werden, vond hier een afbuiging plaats. Dit resulteerde in een 

kleinere kromming langs deze zijde (fig. 3.13/17). Het is aanbevolen de dimensies van de 

draden af te stemmen op de grootte van het te vervormen oppervlak zodat een goede 

ondersteuning verzekerd wordt. 

Bij proefstuk nr. 18 werd de temperatuur met 10°C verhoogd in de hoop een betere convexe 

en concave vervorming te bekomen. Er was een verbetering van de concave vervorming 

waarneembaar maar deze gaat echter gepaard met een duidelijkere afdruk van de draden op 

het glasoppervlak (fig. 3.13/18). Tot slot werd proefstuk nr. 19 geplaatst op een 

dradenstructuur met draaddiameter van 0,6mm. Doordat de draden niet voldoende 

vastgeklemd kunnen worden wordt een slechte kromming bekomen (fig. 3.13/19). Een 

dergelijke diameter bleek praktisch niet werkbaar.  

 

 

 

Een toename van de draaddiameter werd eveneens overwogen. Het gebruik van stalen staven 

zou leiden tot volkomen vlakke ondersteuningsrechten en aldus een positieve invloed kunnen 

hebben op de geometrie van het uiteindelijke oppervlak. Aangezien echter met een 

inklemmingssysteem gewerkt werd voor de bevestiging van de draden is het gebruik van de 

stijve staven niet aangewezen. Omdat bij grotere platen het eigengewicht vergroot, was de 

toepassing van staven hier echter wel gewenst.  

 

 

 

Proef Mal φ z T t Afmetingen Oppervlak

zeeg lengte zeeg/lengte zeeg lengte zeeg/lengte

nr [mm] [mm] [°C] [min] l x h [mm] [mm] [mm] [%] [mm] [mm] [%]

15 B 1,6 6 675 15 100 x 100 Regeloppervlak 6 141 4,3 15 139 10,8

16 B 1,6 6 675 15 100 x 100 Regeloppervlak 2 142 1,4 15 139 10,8

17 B 1,6 13,6 675 15 100 x 100 Regeloppervlak 4 141 2,8 7 139 5,0

18 B 1,6 13,6 685 15 100 x 100 Regeloppervlak 4 140 2,9 15 135 11,1

19 B 0,6 6,6 675 15 100 x 100 Regeloppervlak 3 140 2,1 5 140 3,6

Convexe zijde Concave zijde

Tabel 3.4:  Parameters bij testen nrs. 15-19. De testen werden uitgevoerd om de invloed van de draaddiameter, tussenafstand 
van de draden en het aanbrengen van een eventuele tussenlaag te bepalen. De waarden voor de uiteindelijke kromming zijn 
weergegeven in functie van zeeg en overspanning.  
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3.4.5. Vormen van perfecte hyparschalen 

Aan de hand van de vorige testen zal nu geprobeerd worden om geometrisch correcte 

hyparschalen te vormen. Zoals reeds in het vorige hoofdstuk vermeld, is deze vorm door het 

minimaliseren van de buigspanningen zeer geschikt om te gebruiken in  zelfdragende 

glasconstructies, wat haar centrale rol in deze masterproef dan ook rechtvaardigt. In een 

richting parallel met de diagonalen zal deze vorm hoofdzakelijk met normaalkrachten belast 

worden. Hoe groter de verhouding van de zeeg tot de lengte, hoe stijver de schaalconstructie 

zal zijn. Algemeen kan gesteld worden dat een verhouding van 1/10 noodzakelijk is om een 

efficiënte werking van de schaal te bekomen13. 

Uit de voorgaande testresultaten bleek dat het eigengewicht van de platen bij de vorming van 

een regeloppervlak steeds zorgde voor een goede vervorming langs de concave zijde. Deze 

vervorming zorgde echter voor een toename van de stijfheid volgens de convexe zijde en in 

combinatie met een lager beschikbaar eigengewicht voor de convexe vervorming, resulteerde 

dit in een mindere kromming langs deze zijde.  

Proefstukken nrs. 20 – 25 werden alle vervormd tot een perfecte hyparschaal 

 (fig. 3.13). Door het plaatje na 15 minuten in de oven om te draaien werd getracht de gunstige 

invloed va het eigengewicht ook aan de minder vervormde convexe zijde te laten werken. Na 

een totale vervormingstijd van 30 minuten op 680°C werd een dubbel gekromd anticlastisch 

oppervlak bekomen met een kromming met een verschil van slechts 2 mm aan beide zijden 

(tabel 3.5). De vervormde glasplaat kan bij benadering - net als de mal - wiskundig beschreven 

worden volgens een hyperbolische paraboloïde met vergelijking 

             z = k . x  y   

waarbij k de schaalparameter is die bepaald wordt door de instelling van de mal en de mate 

van vervorming die bereikt wordt. Voor de vervormde proefstukken bedroeg deze voor beide 

zijden14 ongeveer 0,003.  

Een verdere verfijning en controle van het proces leidt tot het produceren van relatief 

gelijkvormige schalen met rechte zijden. Deze geometrische eigenschap is vooral van belang 

om een eenvoudige verbinding tussen de vervormde platen of tussen een vervormde plaat en 

de draagstructuur mogelijk te maken.  

 

                                                             
13

 Uit HANAOR, A., Principles of structures, Blackwell Science, 1998 
14 Resultaten berekend aan de hand van de afmetingen vermeld in tabel 3.5.: 0,00273 en 0,00320 voor 
resp. de convexe en concave zijde. 
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3.4.5.1 Schaalvergroting naar 200 mm x 200 mm 

De testresultaten op kleine plaatjes toonden aan dat een vlakke glasplaat onder invloed van 

warmte en tijd vervormd kon worden tot een hypar. Om de mogelijkheden van deze 

vervorming voor constructieve toepassingen beter in te schatten werd een schaalvergroting 

uitgevoerd. De invloed van deze schaalvergroting op de vervorming gaf een indicatie van de 

haalbaarheid en de mogelijke aandachtspunten op ware grootte.  

Voor het vervormen van deze grotere platen werd een grotere mal (mal E) gemaakt, zoals te 

zien in fig. 3.17. Deze mal werkt volgens hetzelfde principe als het eerste prototype maar de 

roterende profielen werden hierbij op twee punten vastgezet. Een eerste test werd uitgevoerd 

op proefstuk nr. 26. Na 15 minuten te vervormen op een temperatuur van 680°C werd een 

goede concave kromming bekomen. Wanneer het proefstuk omgedraaid werd en opnieuw 15 

minuten vervormd werd, was het echter misvormd (fig. 3.13/26). Een verhoging van de 

temperatuur naar 690°C bood geen oplossing. De vermoedelijke oorzaak van deze misvorming 

was een te extreme instelling van het regeloppervlak, waardoor een te grote stijfheid ontstond 

aan de convexe zijde. 

 

 

 

 

 

Bij de volgende proeven (proefstukken nrs. 27-35) werd de mal met een kleinere uitwijking 

ingesteld. De resultaten bij deze instelling boden wel bevredigende resultaten (fig. 3.13). Net 

zoals bij de kleine plaatjes werd de vervorming in twee fasen uitgevoerd. Na een totale 

vervormingstijd van 30 minuten werd zowel een goede convexe als concave kromming 

bekomen. De verhouding van de zeeg tot de overspanningslengte (figuur 3. 18) bedroeg voor 

de convexe zijde 1/10 en voor de concave zijde 1/8. Bij de kleinere glasplaten was dit 

respectievelijk 1/11 en 1/10.  

 

 

 Figuur 3.18: Aanduiding zeeg en overspanningslengte 

Figuur 3.17:  Afbeelding malvorm E 
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Hoewel deze waarden nauw samenhangen met de ingestelde vervorming tonen ze evenwel 

aan dat een schaalvergroting zeker geen nadelige invloed heeft op de mogelijke vervorming. 

Algemeen kan gesteld worden dat een verhouding van de zeeg tot de lengte van 1/10  

eenvoudig aangebracht kan worden en dat een efficiënte werking van de hyparschaal 

gegarandeerd kan worden. Het groter eigengewicht kan evenwel resulteren in een duidelijkere 

afdruk van de draden op het glasoppervlak. Een gelijke verdeling van de belasting op extra 

ondersteuningspunten wordt aanbevolen.  

 

3.4.5.2. Produceren van gelijke hypars 

Een constructieve toepassing van vervormde glasplaten vereist de nodige veiligheids- en 

verbindingsconcepten. Het is vanzelfsprekend dat de bestaande oplossingen voor vlakke 

glasplaten niet helemaal compatibel zijn met gebogen platen. De gebogen vorm zorgt immers 

voor geometrische hindernissen doordat het buigen over een mal steeds gepaard gaat met 

toleranties. In het volgende hoofdstuk zullen enkele mogelijke verbindingstechnieken en 

veiligheidsconcepten naar voor geschoven worden. 

Hiervoor is het nodig om twee platen een gelijke vervorming te geven. Om dit te realiseren 

werden twee platen op elkaar geplaatst, waarna deze gedurende 30 minuten vervormd 

werden volgens het eerder toegepaste vervormingsproces in twee fasen. De stapeling van 

twee glasplaten leidde hierbij tot enkele moeilijkheden. Aangezien de initiële positionering van 

de platen op de mal nooit helemaal horizontaal was, schoven de platen  van elkaar. Eveneens 

diende vermeden te worden dat beide platen aan elkaar zouden smelten. 

Het aanbrengen van een spuitbare tussenlaag in grafiet15 (fig. 3.19) bleek een oplossing voor 

beide problemen. Op deze manier werd direct contact tussen de glasplaten vermeden en deze 

laag zorgde voor een grotere wrijving tussen beide platen zodat het verglijden minder vaak op 

trad. Via deze techniek werd aan proefstukken nrs. 36-39 en nrs. 41-67 een vergelijkbare 

kromming gegeven (zie fig. 3.13) als aan de platen die enkelvoudig vervormd werden. De 

tussenlaag in grafiet liet echter soms een grijze schijn achter op het glasoppervlak. 

 

 

 

Een poging om drie platen op elkaar te vervomen (proefstukken nrs. 68-70) mislukte (fig. 3.13). 

                                                             
15 Spuitbare grafietoplossing van SOGELUB type RD 50 werd gebruikt. De aangebrachte dikte is niet 
gekend. 

Figuur 3.19: Schematische weergave van de grafietlaag tussen twee glasplaten. 
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3.4.5.3. Schaalvergroting naar 600mm x 600mm 

Een laatste reeks vervormingen werd uitgevoerd op platen van 600mm x 600mm. 

Proefstukken nrs. 71-75 werden gedurende 20min bij een temperatuur van 660°C in de oven 

geplaatst. Hiervoor werd opnieuw een grotere mal gebruikt (mal F). Door het grotere 

eigengewicht werd hier met stalen staven als drager gewerkt. De mal is afgebeeld in fig. 3.20. 

Bij de eerste plaat volgde het glasoppervlak volledig het oppervlak gevormd door de stalen 

staven (fig. 3.13). Langs de concave zijde werd een zeeg/lengte verhouding verkregen van 

1/10, aan de convexe zijde was deze iets geringer aangezien het proefstuk niet halverwege 

omgedraaid werd. Om piekspanningen aan de hoekpunten te vermijden, werden de 

hoekpunten afgeknot voor de vervorming (figuur 3.21). 

Door het groter eigengewicht van de glasplaat en de (te) beperkte ondersteuning door de mal 

was een continue afdruk van de stalen staven zichtbaar op het glasoppervlak (figuur 3.19). Een 

betere verdeling wordt aanbevolen. Een onzekere temperatuurregistratie16 leidde bij de 

laatste vier proeven eveneens tot een minimale zakking van het glas tussen de staven zodat de 

gevormde oppervlakken geometrisch niet helemaal perfect waren.  

 

 

 

 

 

 

 

3.4.6. Invloed van de glasdikte 

Aan de hand van de voorgaande proeven werd ook de invloed van de glasdikte bepaald. Een 

dikkere glasplaat heeft een grotere stijfheid maar ook een groter eigengewicht. Het was dus 

aangewezen om de vervormingstemperatuur bij de platen van 200 mm x 200 mm, iets te 

verlagen tot 670°C om een continue afdruk van de draden op het oppervlak te vermijden. Het 

groter eigengewicht zorgde er voor dat de plaat bij deze lagere vervormingstemperatuur toch 

goed vervormde. Een zelfde scenario werd toegepast bij de schaalvergroting naar 600 mm x  

600 mm. Een temperatuurdaling naar 660°C leidde tot een goede vervorming.  

                                                             
16 Het gebruikte thermokoppel gaf immers een foutmelding zodat een reserve koppel geplaatst werd. 

Figuur 3.20: Afbeelding malvorm F Figuur 3.21, Afgeknot hoekpunt en duidelijke afdruk van de staaf 
op de glasplaat (600 mm x 600 mm) 
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Bij proefstuk nr. 40 werd na een vervorming van 15 minuten een goed contact met de mal 

verkregen in de concave richting maar duidelijk minder in de andere richting. Door de 

vervorming ook bij dit proefstuk in twee fasen aan te brengen werd een zeeg-

lengteverhouding verkregen die zowel voor de concave als de convexe zijde ongeveer 1/10 

bedraagt. Een afdruk van de draden op het glasoppervlak is zichtbaar maar blijft beperkt. 

 

 

 

 

  

Proef Mal φ z T t Afmetingen Oppervlak

zeeg lengte zeeg/lengte zeeg lengte zeeg/lengte

nr [mm] [mm] [°C] [min] l x h [mm] [mm] [mm] [%] [mm] [mm] [%]

20-25 B 2,0 6 680 30 100 x 100 Regeloppervlak 13 138 9,4 15 137 10,9

26 E 2,0 6 680 45 200 x 200 Regeloppervlak

27-35 E 2,0 15 680 30 200 x 200 Regeloppervlak 29 279 10,4 37 270 13,7

36-39 E 2 15 680 30 200 x 200 Regeloppervlak 26 274 9,5 32 270 11,9

40* E 2 15 670 30 200 x 200 Regeloppervlak 29 272 10,7 31 270 11,5

41-67* E 2 15 670 30 200 x 200 Regeloppervlak 28 271 10,3 30 272 11,0

68-70* E 2 15 670 30 200 x 200 Regeloppervlak

71-75* F 6 64 660 20 600 x 600 Regeloppervlak 53,8 803 6,7 77,7 800 9,7

Convexe zijde Concave zijde

Tabel 3.5: Gegevens testen nrs. 20-75. De tabel toont de aangebrachte vervorming bij de platen die vervormd werden tot perfect 
geometrische hypars.  
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3.5. TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN 

De gebruikte techniek voor het vormen van hyperbolische paraboloïden waarbij de vervorming 

in twee fasen aangebracht werd, leidde tot goede resultaten. Na een vervormingstijd van 30 

minuten op een temperatuur tussen 660°C en 680°C bleek een zeeg van 1/10 van de 

overspanning eenvoudig realiseerbaar voor glasplaten met een afmeting tot 600 mm x  

600 mm. Door de instelling van de mal te wijzigen, kan deze waarde eenvoudig aangepast 

worden zodat de vorming van een hele reeks verschillende oppervlakken mogelijk is.  

Vanuit constructief en esthetisch standpunt is het interessant om vervolgens verschillende 

glasplaten met elkaar te verbinden tot een groter oppervlak. Op fig. 3.22 worden een aantal 

mogelijke configuraties17 getoond. In het vijfde hoofdstuk worden aan de hand van deze 

configuraties en met behulp van de onderzochte verbindingstechnieken enkele 

schaalmodellen gerealiseerd. Hierbij wordt vooral de nadruk gelegd op de combinatie van vier 

hypars, steunend op een centrale kolom (fig. 3.23).  

 

 

  

                                                             
17 BELIS, J., Cursus Ruimtelijke Constructies, UGent, Vakgroup Bouwkundige Constructies, Laboratorium 
voor Modelonderzoek, 2010 

Figuur 3.22: Weergave van enkele mogelijke configuraties bij het verbinden van verschillende hyparschalen.  
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Aan de hand van een eerder verschenen studie [17] worden de structurele voordelen van een 

dergelijke compositie aangetoond. De dubbele kromming zorgt ervoor dat een hypar een 

grotere stijfheid bezit en buiging in dit oppervlak geminimaliseerd wordt. Een vermindering 

van de buigstralen – en aldus een meer uitgesproken kromming - versterkt dit effect en 

vermindert de interne trek- en druknormaalspanningen. De trekspanningen treden 

hoofdzakelijk op  aan zijden van de glasplaten terwijl de drukspanningen zich concentreren 

rond de diagonalen van de hypar. De combinatie van esthetische kwaliteiten en structurele 

voordelen, zorgt dan ook dat deze vorm zich uitstekend leent tot toepassing in dragende 

glasconstructies. 

De beschouwde studie analyseerde de spanningen die optreden bij de combinatie van vier 

hypars met een afmeting van 3000 mm x 3000 mm en een bijhorende glasdikte van 8 mm. 

Hiervoor werd een computermodel gecreëerd waarbij er van uit gegaan werd dat de vier 

platen monolithisch met elkaar verbonden zijn. Deze veronderstelling komt in realiteit echter 

niet voor, maar in het kader van de onderzochte lasverbindingen in de masterproef maakt het 

deze studie zeer relevant. Het materiaal liep net zoals bij de ontworpen schaalmodellen 

volledig door aan de verbindingsnaden. De nadelige invloed van eigenspanningen op de 

lasnaden wordt niet beschouwd in het kader van deze masterproef.  

Deze configuratie werd vervolgens onderworpen aan twee belastingscombinaties. Bij de eerste 

werd enkel het eigengewicht van de platen beschouwd, de andere voegde hier 

sneeuwbelasting aan toe. In beide situaties waren de resulterende spanningen – zowel trek als 

druk – kleiner dan de toegelaten maximale waarden.  

Figuur 3.24 toont de spanningsverdeling onder invloed van de combinatie van het 

eigengewicht en sneeuwbelasting (-1,06 kN/m²). Links wordt de spanningsverdeling aan de 

Figuur 3. 23: Combinatie van vier hyparschalen steunend op een centrale kolom 
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bovenzijde van de glazen platen getoond, rechts deze aan de onderzijde. De grootste 

drukspanningen vonden we terug aan het centraal ondersteuningspunt en heeft een waarde 

(-124,3 N/mm²) die aanzienlijk kleiner is dan de maximale theoretische drukspanning van het 

materiaal (± 7000 N/mm²). De maximale trekspanning trad op aan de vrije randen en bleef met 

28,7 N/mm² eveneens beneden de toelaatbare waarde18 van 45 N/mm².  

 

 

 

 

 

 

Het verschil in de waarden van de spanning tussen de boven- en de onderlaag duidt op de 

aanwezigheid van buiging in de constructie. Deze wordt echter in grote mate beperkt door de 

specifieke geometrie van de platen waardoor een optimaal materiaalgebruik ontstaat. Ook de 

combinatie van vier gelijke hyparschalen draagt bij aan de economische haalbaarheid van een 

dergelijke overkapping.  

Met behulp van een instelbare mal kunnen deze immers snel en goedkoop geproduceerd 

worden en is het mogelijk om enkele parameters eenvoudig aan te passen. Op deze manier 

kan een groot aantal verschillende oppervlakken geproduceerd worden en is een snelle 

productie mogelijk. Ook zorgt de specifieke vorm voor een grotere stijfheid, wat de toepassing 

van glasplaten met een kleinere dikte toelaat. Een zware draagstructuur is evenmin nodig om 

de constructie te ondersteunen, de glazen schaal is immers volledig zelfdragend. Hierbij dient 

echter wel aandacht besteed te worden aan een passende ondersteuningskolom.  

De structurele sterkte, een eenvoudige productie en de esthetische kwaliteiten van deze 

dubbel gekromde anticlastische panelen genereren heel wat mogelijkheden. Een dergelijke 

vormentaal kan toegepast worden in scheidings- en beschermingsconstructies of in kleine 

overkappingen en paviljoenen.  

                                                             
18 Waarde voor ontspannen natronkalkglas uit CEN EN 572-2 

Figuur 3. 24: Spanningsverdeling bij de configuratie van vier hyparschalen op een centrale kolom onder invloed van eigengewicht 
en sneeuwbelasting. Links: bovenzijde van het oppervlak. Rechts: onderzijde van het oppervlak.  
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HOOFDSTUK 4 

VERBINDINGSTECHNIEKEN EN VEILIGHEIDSCONCEPTEN 

 

 

Hoewel de toepassing van gebogen glasconstructies heel wat structurele en esthetische 

voordelen biedt, vormt de afwezigheid van passende veiligheidsconcepten en 

verbindingstechnieken  een belangrijke technologische hinderpaal. Voor toepassingen met vlak 

glas zijn reeds heel wat technieken ontwikkeld en ook voor enkelvoudig gekromde 

oppervlakken bestaan geschikte oplossingen. Een groot deel van deze technieken kunnen 

echter niet zomaar overgenomen worden  voor toepassing bij gebogen glas. In dit hoofdstuk 

wordt een onderzoek gevoerd naar mogelijke veiligheidsconcepten die toepasbaar zijn op 

dubbel gekromde anticlastische glasconstructies. Enkele traditionele methoden worden 

geanalyseerd en hun compatibiliteit met de gekromde oppervlakken wordt onderzocht. 

Eveneens worden mogelijke verbindingstechnieken weergegeven waarbij de focus op 

lasverbindingen gelegd wordt. Aan de hand van enkele experimenten wordt een geschikte 

lastechniek gezocht en geoptimaliseerd. 
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4.1. VEILIGHEIDSCONCEPTEN 

Door het brosse karakter van glas zal het materiaal bij breuk geen noemenswaardige plastische 

fase doorlopen en treedt het falen van de constructie plots op. Een dergelijk gedrag is 

uiteraard niet gewenst bij constructieve toepassingen, zodat bij glasstructuren een zekere 

redundantie dient ingebouwd te worden. Door verschillende lagen op elkaar te bevestigen met 

behulp van een adhesieve tussenlaag blijft, in het geval van breuk van een van de platen, de 

stabiliteit van het geheel enigszins verzekerd. Daarenboven worden vallende brokstukken 

vermeden. 

Het meest gebruikte veiligheidsconcept bij constructieve toepassingen is een 

laminatietechniek die gebruik maakt van adhesieve kunststoffolies. Omwille van de kleine 

toleranties bij vlakke glasplaten is deze techniek hierbij zeer geschikt en worden uitstekende 

resultaten bekomen. Bij toepassingen waar grotere toleranties opgenomen dienen te worden 

schiet deze techniek echter tekort. Hier kunnen alternatieve veiligheidsconcepten een 

oplossing bieden.  Deze bestaan uit het aanbrengen van een giethars tussen twee glasplaten, 

waarmee een gelijkaardig resultaat bekomen wordt als bij het gebruik van folies, of het extern 

aanbrengen van een polymeercoating [20]. Beide hebben echter, vooral op esthetisch gebied, 

hun beperkingen door respectievelijk luchtbelvorming en een ongelijkmatige spreiding van de 

coating op het oppervlak. 

4.1.1. Kunststoffolies 

Deze techniek wordt courant toegepast in het bouwwezen en steunt op een volledige 

adhesieve verbinding tussen een kunststoffolie en de twee aangrenzende glasoppervlakken. Er 

is een groot gamma aan verschillende tussenlagen beschikbaar, elk met hun eigen structurele 

en esthetische eigenschappen. Typisch worden tussenlagen zoals PVB (polyvinyl butyral), SG 

(SentryGlas ®) of EVA (ethyleen vinylacetaat) gebruikt.  

 PVB EVA SG 

Dikte [mm] n * 0,38 0,20 - 0,25 - n * 0,38 0,90 - 1,52 - 2,28  
                         

 

Na de positionering van de folie gaan de glasplaten door een walsmachine. Op deze manier 

worden de overgebleven luchtbellen van tussen de platen verwijderd waarna de platen een 

eerste maal verwarmd worden tot 60°C à 70°C. Vervolgens worden in een autoclaaf de druk en 

temperatuur verder verhoogd  zodat een volledige verbinding bekomen wordt.  

Tabel 4.1: Courant beschikbare diktes per type folie. n =[1,8] 
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Typische waarden1 voor de druk en temperatuur bij laminatie met PVB zijn 

respectievelijk 1,4 Mpa en 140°C.  

Vrije en gebogen vormen kunnen echter moeilijk gewalst worden. Om de ingesloten 

luchtbellen te verwijderen wordt hiervoor in een eerste fase gebruikt gemaakt van een 

vacuümzak2. De platen worden omhuld met een plastic zak waarna deze vervolgens luchtledig 

getrokken wordt (fig. 4.1). De glasplaten worden hierdoor tegen elkaar gedrukt zodat 

luchtbellen verwijderd worden. Grote toleranties kunnen hiermee echter niet opgenomen 

worden zodat ook deze techniek vaak niet volstaat bij grotere toleranties [12]. 3 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Giethars4 

Wanneer grotere toleranties opgenomen moeten worden volstaan de eerder vermelde folies 

vaak niet. In deze gevallen kan geopteerd worden om een vloeibaar kunsthars aan te brengen 

tussen twee glasplaten dat na uitharding zorgt voor een stijve verbinding tussen beide platen. 

Deze methode is uiteraard compatibel met een vrije vormgeving, maar heeft ook beperkingen. 

Om een uniforme verdeling van de giethars te verkrijgen is prefabricatie in gecontroleerde 

omstandigheden en op een beweegbare tafel nodig. Aangezien rekening gehouden moet 

worden met een eventueel transport, zijn de afmetingen hierbij ook veelal beperkt. 

Een afgeleide methode werd bedacht in samenwerking met de Technische universiteit van 

Eindhoven. Bij deze methode wordt een glasvezelmatrix tussen twee glasplaten geplaatst 

waarna in deze zone een vacuüm gecreëerd wordt. Door vervolgens in dit vacuüm een 

transparante hars te injecteren wordt een glasvezelversterkte tussenlaag bekomen die 

                                                             
1
 Uit productinformatie: Bisn, PVB interlayer® 

2
 Vacuumbag (Engels) 

3
 Afbeelding uit s.n., ‘The Glass Umbrella: Culver City CA, in: Facade TecNotes Series: Skylight, nr. 1, 

2009, pp. 46-53 
4 Cast-in-place resin 

Figuur 4. 1: Vacuümzak ronden vrij 
vervormde glasplaat.

3
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adhesief verbonden is met beide glasplaten. Op deze manier werden reeds twee prototypes 

geproduceerd (fig. 4.2 en fig. 4.3 ). Wat betreft de structurele sterkte en de optische 

kwaliteiten zijn deze eerste resultaten in ieder geval veelbelovend [21].  

 

 

 

 

 

 

 

Een groot voordeel is, zoals bij het prototype in fig. 4.3, dat dit veiligheidsconcept ook als 

verbindingstechniek kan aangewend worden. Op deze manier wordt een totaalconcept voor 

zelfdragende glasconstructies bekomen wat in het licht van toekomstige constructieve 

toepassingen zeer gunstig is. Ook kan deze methode eenvoudig in situ toegepast worden wat 

de productie- en transportkosten aanzienlijk reduceert. Verder onderzoek is uiteraard 

aangewezen. 

 

4.1.3. Coating [20],[22] 

Het aanbrengen van een coating op vervormde glasplaten biedt heel wat mogelijkheden in 

deze free-form design omgeving. Doordat de coating de stabiliteit na breuk van een enkele 

glasplaat kan verzekeren, dienen geen gelijkvormige platen geproduceerd te worden. Dit 

reduceert aanzienlijk de productiekosten en het eigengewicht van de uiteindelijke constructie. 

Het vermelde veiligheidsconcept is eveneens compatibel met de lastechnieken die onderzocht 

worden in het volgende deel.  

Door de brosheid van dergelijke verbindingen moet hierbij bijzondere aandacht besteed 

worden aan een structureel veiligheidsconcept. Het gebruik van folies is hier uitgesloten 

aangezien deze zouden verbranden of desintegreren tijdens het lasproces. Door het 

aanbrengen van een polymeercoating na de bewerking kan alsnog de veiligheid verzekerd 

worden. 

  

Figuur 4. 2: Prototype van twee vlakke glasplaten 
gelamineerd door vacuüminjectie 

Figuur 4. 3: Prototype van piramide bestaand uit  zes 
vlakke platen gelamineerd door vacuüminjectie 
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Een groot nadeel is echter de mindere optische kwaliteit van het gecoate oppervlak. Volledige 

transparantie blijkt niet realiseerbaar en na verloop van tijd treed soms een verkleuring van de 

coating op. Dit concept biedt structureel een heel aantal voordelen maar schiet op esthetisch 

vlak tekort. 

Compatibiliteit Folies Giethars Coating 

Goed  x x 

Matig x   

Zwak    

 

 

4.2. VERBINDINGSTECHNIEKEN 

Hoewel zeer grote glasoppervlakken theoretisch mogelijk zijn, blijven de gerealiseerde 

afmetingen vaak beperkt. Een eerste beperking is gerelateerd aan de maximale afmetingen 

van floatglas (3,21m x 6m); een tweede restrictie houdt rechtstreeks verband met de 

afmetingen van de oven waarin de glasplaten vervormd worden. Het is bijgevolg steeds 

aangewezen om verschillende glasplaten met elkaar en met een draagstructuur te verbinden 

tot grotere oppervlakken zonder echter afbreuk te doen aan de optische kwaliteiten.  

Hiervoor bestaan reeds heel wat technieken die een maximale transparantie vooropstellen 

maar waarbij steeds voldoende aandacht aan de krachtoverdracht besteed moet worden. 

Piekbelastingen dienen immers vermeden te worden. Bestaande technieken kunnen zorgen 

voor een puntsgewijze of lineaire verbinding en maken hierbij gebruik van een mechanische 

krachtoverdracht, een krachtoverdracht door wrijving of een adhesieve kunststof5. Naast een 

korte bespreking van deze technieken wordt hier ook een experimenteel onderzoek gevoerd 

naar de structurele toepassing van lasverbindingen. Hoewel niet alle technieken compatibel 

zijn met zelfdragende glasconstructies, is een dergelijk overzicht aangewezen om een 

algemeen inzicht in de mogelijke verbindingstechnieken te verwerven. 

4.2.1. Puntverbinding  

4.2.1.1. Mechanische verbinding 

Het meest gebruikte type van de mechanische puntsgewijze verbindingen is de passende bout. 

Het glaspaneel steunt hierbij ter hoogte van het boorgat op de aangebrachte bout. Typisch 

wordt een roestvrijstalen bout omgeven door een kunststof- of aluminiumhuls die de krachten 

                                                             
5 Onderverdeling overgenomen uit WURM, J., Glass Structures: design and construction of self-
supporting skins, Basel: Birkhäuser, 2007 

Tabel 4.2: Analyse van de compatibiliteit met een vrije 
vormgeving bij zelfdragende glasconstructies. 
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van de bout op de binnenkant van het boorgat verdeelt en zo piekbelastingen in het glas tracht 

te vermijden. 

Een verdere ontwikkeling van deze techniek leidde tot de verzonken boutverbinding. Hierbij 

kan de bout in het glas zakken doordat zowel de bout als het boorgat een schuine rand van 45° 

bezitten. Ook bij deze verbinding wordt een kunststof- of aluminiumhuls gebruikt om voor een 

minimale spanningsverdeling te zorgen. Door de specifieke gebogen geometrie van de 

glasplaten zullen deze verbindingen echter zelden op een goede manier tot stand komen zodat 

steeds piekspanningen zouden ontstaan.  

Een gepaste mechanische puntverbinding is evenwel ontworpen door Karel Vollers voor een 

free-form glasgevel (fig. 4.4) bij het infinity-project in Servië (2011). Hierbij worden de glazen 

panelen ondersteund door een vlakke verbinding aan de onderzijde en aan de bovenzijde 

worden ze vastgezet in een eenvoudige klembevestiging (fig. 4.5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.2. Klemverbinding  

Deze verbindingsmethode steunt op het optreden van wrijving tussen een materiaal en de 

glasplaat door het aanbrengen van een spankracht. Typisch worden hiervoor kunststoffen 

gebruikt maar ook andere materialen zoals aluminium worden toegepast. Deze verbindingen 

kunnen aangebracht worden langs de randen (fig. 4.6) of op het glasoppervlak (fig. 4.7); bij 

deze laatste is dan echter wel een plaatselijke perforatie van het oppervlak nodig, wat de plaat 

aanzienlijk verzwakt. Hierbij dient een evenwicht gevonden te worden tussen de grootte van 

het verbindingsoppervlak dat nodig is om piekspanningen te vermijden en de gewenste graad 

van transparantie. 

Figuur 4.4: Vrije vorm glasgevel, ontworpen 
door K. Vollers 

Figuur 4.5: Mechanische bevestiging vrije vorm glasgevel ontworpen 
door K. Vollers 
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Bij deze verbinding is het belangrijk dat de gebruikte bout geen contact met het boorgat 

maakt. In dat geval zullen immers steeds piekspanningen optreden met nadelige gevolgen 

voor de structurele sterkte. De gebruikte kunststof of aluminiumringen worden aan beide 

kanten van het glasoppervlak aangebracht tussen het klemsysteem en de glasplaat (fig. 4.7). 

Door een voorspankracht op dit roestvrijstalen klemsysteem te plaatsen zorgt de wrijving 

tussen de bevestiging en het glas voor de nodige ondersteuning. In combinatie met een 

gebogen glaspanelen is een dergelijke verbinding niet altijd geschikt, Wanneer met een vlakke 

klemverbinding een gebogen glaspaneel vastgezet wordt, zonder dat een vullende tussenlaag 

gebruikt wordt, zullen steeds ongewenste spanningen optreden in het glas. Op deze manier 

kunnen ook structurele verbindingen tussen glasplaten verschillende bekomen worden. Indien 

dit gecombineerd wordt met gebogen glasconstructies zal een geschikte tussenlaag gezocht 

moeten worden. (fig. 4.8).67 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.3. Adhesieve verbinding 

Zowel bij de mechanische verbindingen als bij de klemverbindingen dient het glasoppervlak 

vaak geperforeerd te worden. Deze boorgaten introduceren echter telkens zwakkere punten in 

de glasplaat, wat nadelig is voor de sterkte van het geheel. Om deze structurele verzwakkingen 

te vermijden, vormt een adhesieve puntverbinding een interessant alternatief. Indien een lijm 

gebruikt wordt die ook deels vullend werkt, is een dergelijke toepassing compatibel met 

gebogen glasconstructies.  

                                                             
6
Uit s.n., ‘The Glass Umbrella: Culver City CA, in: Facade TecNotes Series: Skylight, nr. 1, 2009, pp. 46-53 

7 Uit WURM, J., Glass Structures: design and construction of self-supporting skins, Basel: Birkhäuser, 
2007 

Figuur 4.6: Detail klembevestiging 
The Glass Umbrella, Culver City, 
1999.

6
 

Figuur 4.7: Klembevestiging bij 
glaspanelen verbonden met 
draagstructuur.

7
 

Figuur 4.8: Klembevestiging bij verbinding van twee 
glaspanelen.

7
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4.2.2. Lineaire verbinding 

4.2.2.1. Mechanische verbinding 

Deze oudste toegepaste techniek bestaat erin de glazen panelen op een drager in hout, 

kunststof of metaal te bevestigen die op zijn beurt met de draagstructuur verbonden wordt of 

de draagstructuur vormt. Een dergelijk concept ontstond reeds in de middeleeuwen met loden 

raamstijlen en wordt nog steeds courant toegepast. De profielen worden om praktische 

redenen bij de productie meestal in een rechte lijn toegepast, maar projecten waarbij een 

gelijkmatige enkelvoudige kromming aan de profielen gegeven wordt staan eveneens op punt. 

Vrije vormen zoals onder andere terug te vinden zijn in de architectuur van Fuksas (fig. 1.14) 

worden vaak samengesteld uit rechte profielen hetgeen in combinatie met gebogen glasplaten 

echter voor een ongelijke spanningsverdeling in het glas zou zorgen als geen geschikte 

tussenlaag aangebracht wordt. Wanneer voldoende aandacht aan de detaillering besteed 

wordt kan deze structuur een wezenlijk onderdeel van de architectuur vormen en wordt de 

transparantie van het geheel in grote mate verzekerd. Een mechanische verbinding wordt in 

realiteit vaak gecombineerd met een klemverbinding [18]. 

De nodige compatibiliteit met gebogen glasplaten kan enkel verzekerd worden indien 

eenzelfde vormvrijheid ook in de profielen verzekerd kan worden. Dit vereist echter een 

uitgebreid productieproces waarbij een grote nauwkeurigheid vereist wordt. Ook dient een 

geschikte tussenlaag toegepast te worden, zodat toleranties opgenomen kunnen worden.. 

Deze zaken zorgen dat dit proces zeer duur is wat bijgevolg een courante toepassing in de weg 

staat. Een automatisatie van dit productieproces kan hiervoor mogelijk een oplossing bieden. 

4.2.2.2. Klemverbinding 

Het ontwerp van een dergelijke verbinding wordt courant toegepast in combinatie met vlakke 

glasplaten en wordt typisch toegepast bij gordijngevels. Hierbij wordt op een dragend profiel 

een kunststofstrip aangebracht waarop de glasplaat geplaatst wordt. Door aan de bovenzijde 

een afwerkingsprofiel met eveneens een tussenlaag uit kunststof te plaatsen en dit aan te 

spannen op het dragend profiel wordt de glasplaat vastgezet (fig. 4.9). Door de grotere 

toleranties bij de productie van gebogen glasplaten is het zeer belangrijk een geschikte 

kunststof te gebruiken die deze toleranties kan compenseren. Op deze manier kunnen 

piekbelastingen ter hoogte van de inklemmingen vermeden worden. Voor enkelvoudige 

krommingen wordt deze techniek reeds gebruikt in combinatie met koud gebogen glas waar 
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deze profielen het glas in een permanent vervormde toestand houdt. Een mooi voorbeeld is 

het TGV station in Straatsburg (figuur 4.10).8 

 

 

 

 

 

 

 

Een experimenteel prototype van een gordijngevel compatibel met dubbel gekromde 

glasplaten werd ontworpen door Karel Vollers (fig. 4.11). Het is duidelijk dat dit prototype 

compatibel is met een vrije vormgeving en dat de constructieve implementatie zeker en vast 

bijdraagt aan de architecturale kwaliteiten en eenheid van de glasgevel en het gebouw.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
8
 Uit WURM, J., Glass Structures: design and construction of self-supporting skins, Basel: Birkhäuser, 

2007 
9 www.seele.com 

Figuur 4.11: Experimenteel gordijngevelprofiel voor 
gebogen glaspfaçade ontworpen door K. Vollers 

Figuur 4.9: Doorgesneden profiel 
voor klembevestiging.

8
 

 

Figuur 4.10 Voorgevel TGV station Straatsburg.
9 

 Duthilleul, 
2007 
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4.2.2.3. Adhesieve verbinding 

In het streven naar een maximale transparantie wordt gezocht naar mogelijkheden om glazen 

panelen zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen en te verbinden en zo grote glazen 

oppervlakken te vormen. Dit kan enerzijds gebeuren door de glasplaten eenzijdig te verlijmen 

op een profiel. Hierbij vormt het profiel de draagstructuur en dienen de glasplaten enkel hun 

eigengewicht te ondersteunen. Door het gebruik van deze adhesieve hechting ontstaat in het 

glas een gelijke spanningsverdeling wat gunstig is voor de structurele sterkte van de glasplaat. 

Ook eventuele toleranties kunnen hiermee eenvoudig opgenomen worden. Een dergelijk 

systeem is echter enkel compatibel met free-form design wanneer ook de profielen een 

aangepaste vorm bezitten.  

Constructieve toepassingen waarbij de glasplaten rechtstreeks met elkaar verbonden worden 

zijn een andere optie. Op deze manier vormt het glas zelf de dragende structuur en worden de 

adhesieve verbindingen gebruikt om een gelijk verdeelde krachtoverdracht tussen de platen 

mogelijk te maken. In de meeste constructies is hiervoor een drukbestendige adhesieve 

verbinding nodig aangezien het glas in deze – voornamelijk koepelvormige – constructies 

vooral met druknormaalkrachten belast wordt. Een treffend voorbeeld [9],[10] is “The Glass 

Dome” in Stuttgart (fig. 4.12).  

 

 

 

 

 

 

In sommige gevallen en eveneens in deze masterproef is het nodig om een kunststof te vinden 

die ook met trekkrachten belast kan worden. Hierbij zijn zowel de adhesieve als de cohesieve 

verbindingskrachten van de aangewende kunststof van groot belang. Een uitgebreid 

onderzoek naar deze materialen biedt hier heel wat hulp bij het selecteren van een geschikt 

adhesief10. 

  

                                                             
10 Een dergelijk onderzoek loopt momenteel aan de universiteit van Gent, Vakgroep Bouwkundige 
Constructies. 

Figuur 4.12 ‘The Glass Dome’, L. Blandini, 2005. Gebruik van adhesieve verbinding. 
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4.2.2.4. Lasverbinding 

In de context van zelfdragende glasconstructies biedt deze verbindingsmethode heel wat 

opportuniteiten. Er kunnen immers  zeer grote oppervlakken bekomen worden met, in 

theorie, een uniforme sterkte, zeer goede optische kwaliteiten en een grote duurzaamheid. Er 

zijn reeds enkele onderzoeken gevoerd naar glazen lasverbindingen bij respectievelijk 

natronkalkglas [23],[25] en borosilicaatglas[24].  

Dit laatste onderzoek, waarbij T-vormige componenten gemaakt werden uit holle glazen 

buizen, toonde de mogelijke structurele kwaliteiten van een lasverbinding. Scheurinitiatie trad 

slechts zelden op in de lasnaad zodat deze niet noodzakelijk zwakker waren dan het 

omringend materiaal. De las bleek geen invloed uit te oefenen op de structurele sterkte van 

het geheel. 

Bij het eerste onderzoek werd natronkalkglas met elkaar verbonden langs één rand. De 

bekomen plaat werd vervolgens onderworpen aan een vierpuntsbuigproef  om zo de 

buigsterkte van de lasnaad te bepalen. Alle proefstukken braken hier echter aan de lasnaad. 

Voorgaand onderzoek is dus dubbel; beide wijzen wel op de enorme mogelijkheden en de 

grote esthetische voordelen van een dergelijke lasverbinding. Aan de hand van 25 

experimenten wordt in dit deel een goede lastechniek gezocht en worden de randcondities 

hierbij geoptimaliseerd.  

Toevoeging van materiaal   

 - Randen machinaal verzaagd  

De eerste experimenten werden uitgevoerd om de kwaliteiten van een volledig glazen 

structuur te tonen aan de hand van een schaalmodel. Vier hyparschalen met een afmeting van 

100mm x 100mm werden verbonden volgens onderstaande configuratie (fig. 4.13). Er dienden 

vier lasnaden uitgevoerd te worden, die een voor een gerealiseerd werden. Bij dit experiment 

werden de randen niet bewerkt na het verzagen. 

 

 

 

 
Figuur 4.13: Vier hyparschalen verbonden door 
lastechniek met toevoeging van materiaal. 

Figuur 4.14: a: randen in facet geslepen. 
b: randen afgeschuind. 

b 

a 

Figuur 4.15: Glasplaten gelast met 
techniek waarbij toevoegmateriaal 
gebruikt werd. Initieel profiel zoals 
in fig. 4.14a 



 

64 

Er werd met borosilicaatglas gewerkt wat, zoals reeds in het vorige hoofdstuk vermeld, door 

zijn lage thermische uitzettingscoëfficiënt (Tabel 3.2) beter bestand is tegen thermische 

schokken. Om de temperatuurverschillen tijdens het lasproces tot een minimum te beperken, 

werden de glasplaten in een oven op hun ontspanningstemperatuur van 560°C (zie 3.3.1.) 

gebracht. Eens deze temperatuur bereikt was, werd een glazen staaf met een handbrander in 

de naad tussen twee plaatjes gesmolten.11 

Vervolgens werd met dezelfde brander de volledige lasnaad nog eens doorgesmolten. Bij dit 

proces werd de vlam gedurende enkele seconden geconcentreerd op de lasnaad. Door het 

materiaal hier lokaal tot boven zijn smelttemperatuur te brengen, ontstond een goede 

verbinding tussen het toevoegmateriaal en de beide randen. Door de plaatselijke opwarming 

kwamen echter soms ook lokale verzakkingen voor. Er diende gezocht te worden naar een 

evenwicht tussen de tijd nodig voor de versmelting en de tijd waarna de verzakking optrad. Na 

voltooiing van deze eerste naad werd de oven opnieuw op de ontspanningstemperatuur 

gebracht waarna het proces herhaald werd. Op deze manier werd model 1 uit 5.1. gevormd. 

De hierna gerealiseerde schaalvergroting bij de vervorming impliceert dat de lasnaden in 

lengte verdubbelen. De eerste drie pogingen om platen aan hun randen te verbinden door 

toevoeging van materiaal mislukte doordat al snel scheurinitiatie optrad. Deze kwetsbaarheid 

aan de randen wordt eveneens beschreven door Bucak et al. [27] en Veer et al. [30]. Zij 

kwamen tot de vaststelling dat de breuksterkte van floatglas zeer sterk gerelateerd is aan de 

kwaliteit van de randen en dat de kans op breuk kleiner wordt indien de randen degelijk 

behandeld zijn.12 

- In facet geslepen randen. 

In een volgende stap werden de glasplaten in facet geslepen met behulp van de 

bandschuurmachine (fig. zie bijlage). Op deze manier werden alle scherpe randen aan de 

platen verwijderd en werd het profiel van de glasplaten zoals afgebeeld in fig. 4.14a.  De eerste 

poging met deze techniek leverde een las op zoals afgebeeld in fig. 4.15. 

- Afschuinen van de randen 

Om een eenvoudige opvulling van de lasnaad mogelijk te maken werd een test uitgevoerd 

waarbij de lasnaad aan beide kanten afgeschuind werd (fig. 4.14b). Op deze manier ontstond 

een hoek (< 90°) tussen beide platen waarin het toevoegmateriaal eenvoudig in gesmolten kon 

                                                             
11

 Door deze te verhitten tot boven de smelttemperatuur van 1600°C 
12

 De standaardafwijking bij sterkteproeven op proefstukken met afgeronde en gepolijste randen was 
kleiner dan deze bij sterkteproeven op normaal versneden glas, machinaal versneden glas en dan glas 
versneden met een diamantschijf. 
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worden. Hoewel de las zelf zeer goed uitgevoerd kon worden, bleken de plaatjes door deze 

ingrijpende bewerking van de randen zeer gevoelig voor scheurinitiaties (fig. 4.16). 

- Vlam-polieren van de randen 

Deze bewerking van de randen werd eerst uitgevoerd bij de directe fusie. Door de platen in de 

oven te plaatsen op hun ontspanningstemperatuur van 560°C en vervolgens de randen te 

verhitten tot boven het smeltpunt (1600°C) vloeiden de krassen en beschadigingen hier dicht 

zodat een bol en glad resultaat bereikt werd. Ook in het geval van een toevoegingslas blijkt 

deze voorbehandeling een gunstig effect op de weerstand tegen thermische schokken te 

bezitten. De laatste twee lassen bij prototype 3 werden op deze manier gerealiseerd zonder 

scheurinitiaties (figuur 4.17). De voorgaande poging voor deze twee lassen, hoewel daarbij een 

barst optrad, wordt ook als geslaagd beschouwd (figuur 4.18) 
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Directe fusie 

- Randen machinaal verzaagd 

Op twee vlakke platen van 100 mm x 100 mm werd de lastechniek met directe fusie getest. 

Hierbij werden de randen met een vaste brander gelijkmatig verwarmd waarna de  

hoekpunten bovenaan verwarmd werden tot de smelttemperatuur13. In hun gesmolten 

toestand werden beide tegen elkaar gedrukt waardoor daar een perfecte versmelting 

ontstond. Door de gevormde lasnaad steeds boven de verwekingstemperatuur te houden en 

plaatselijk tot boven de smelttemperatuur te verhitten, bleef de lasnaad plastisch vervormbaar 

tot een volledig versmelting tussen de platen bekomen werd.  

Het doorsmelten werd ook hier uitgevoerd. Door de las afwisselend warm te houden en 

opnieuw plaatselijk te verwarmen tot boven de smelttemperatuur, werd een gelijkmatige 

versmelting tot stand gebracht. Na ontspanning en afkoeling leek de lasnaad goede optische 

kwaliteiten te bezitten zonder dat doorzakkingen optraden (fig. 4.19). 

                                                             
13 1600°C voor borosilicaatglas 

Figuur 4.16: Breuk bij lastechniek 
met toevoeging van materiaal in 
afgeschuinde randen. 

Figuur 4.17: Lasnaad onder en boven werden 
gerealiseerd door toevoeging van materiaal op 
met de vlam gepolierde randen. 

Figuur 4.18: Breuk door thermische 
spanning. 
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Grotere hyparschalen met een zijde van 200 mm bleken ook met deze techniek uiterst 

kwetsbaar voor thermische schokken. Eens de eerste verbinding aangebracht was traden 

scheurinitiaties op die tot breuk leidden. 

- Vlam-polieren van de randen 

Nadat aan de platen de gewenste geometrie werd gegeven werd getracht om de krassen en 

andere minuscule imperfecties te verwijderen door de randen met de vlam te polieren. De 

voorbehandelde hyparschalen werden door middel van het fusieproces, beschreven in de 

vorige paragraaf, aan elkaar gesmolten. De gevormde lasnaden bleken zeer goede optische 

kwaliteiten te bezitten en hoewel deze lassen in het kader van dit onderzoek niet beproefd 

werden, leken ze een aanzienlijke structurele sterkte te bezitten. Op deze manier werden tien 

lasverbindingen uitgevoerd, door een ongelijke opwarming14 van de lasnaden braken de 

glasplaten bij vier van deze pogingen. 

 

 

 

 

 

Hoewel deze verbindingstechniek heel wat voordelen met zich meebrengt in verband met 

structurele sterkte, visuele kwaliteiten en duurzaamheid is de auteur zich ook bewust van de 

grote kwetsbaarheid van dergelijke constructies. Potentiële breuken kunnen zich immers 

verspreiden in de hele constructie zodat een eventuele reparatie heel wat meer kosten met 

zich meebrengt dan bij een gefragmenteerde constructie. Deze economische overwegingen 

zullen bij een optimalisatie en eventuele automatisatie van het proces echter steeds meer 

vervagen zodat deze niet opwegen tegen de indrukwekkende structurele en esthetische 

kwaliteiten15 van een zelfdragende en volledig glazen constructie. 

In het volgende hoofdstuk worden deze beweringen ondersteund door de realisatie van vier 

schaalmodellen waarvan er twee verbonden zijn door middel van de onderzochte 

lastechnieken. 

                                                             
14

 Dit kwam door de onervarenheid van de lasser en kwam enkel bij de eerste pogingen voor. 
15 Ulrich Knaack bewees reeds de esthetische kwaliteiten van volledige transparantie, bereikt met 
plexiglas.  

Figuur 4.19: Lasnaad ontstaan door directe 
fusie van twee platen met zijde 100 mm 

Figuur 4.20: Lasnaad ontstaan door directe 
fusie van twee platen met zijde 200 mm 
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HOOFDSTUK 5 

SCHAALMODELLEN 

 

Dit vijfde hoofdstuk omvat de realisatie van enkele schaalmodellen samengesteld uit vier 

gelijke hyparschalen volgens het structurele principe besproken in hoofdstuk drie. Er zijn vier 

prototypes gerealiseerd waarbij het eerste samengesteld werd uit plaatjes van 100mm x 

100mm. Vervolgens werd een schaalvergroting uitgevoerd en werd getracht om de vorm te 

maken uit platen met een afmeting van 200mm x 200mm. Bij deze beide schaalmodellen 

werden de platen verbonden met de onderzochte lastechniek wat zorgt voor zeer goede 

optische kwaliteiten. 

Eveneens werden vier platen met een zijde van 200mm verbonden met een kunststof op basis 

van siliconen. Een laatste prototype werd vervaardigd uit platen met een grootte van 600mm x 

600mm. Deze platen zijn verbonden door middel van een adhesieve epoxy-lijm in de naden. 

Op deze schaal worden de esthetische en structurele voordelen van de onderzochte vorm 

duidelijk. In wat volgt worden de doorlopen productiestappen en het eindresultaat 

weergegeven, uitvoerig met beeldmateriaal ondersteund. Afbeeldingen van de gebruikte 

machines worden in appendix D getoond. 
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5.1. SCHAALMODEL I   (100 MM X 100 MM, GELAST) 

Na buiging van de vierkante plaatjes bleek dat voor een perfect geometrisch resultaat de 

randen nog dienden bijgewerkt te worden (fig. 5.1). Dit zou idealiter op voorhand [17] 

gebeuren, maar aangezien een perfecte plaatsing op de mal niet gegarandeerd kon worden, 

werd geopteerd om de nodige aanpassingen niet reeds voor de vervorming aan te brengen. 

Door na de vervorming een kleine spie van de verbindingsranden te zagen werd een 

geometrisch correcte configuratie mogelijk. Dit werd zorgvuldig uitgevoerd door de gewenste 

geometrie af te zagen met een watergekoelde cirkelzaag1. 

 

 

 

 

 

 

De plaatjes werden hierna volgens de gewenste configuratie in de oven geplaatst, waar ze 

verwarmd werden tot hun ontspanningstemperatuur van 560°C. Om deze plaatjes te 

verbinden is de lastechniek (fig. 5.2) waarbij materiaal wordt toegevoegd, gebruikt. Ondanks 

een snelle opvulling van de naad, traden er door het additionele verhitten bij het 

versmeltingsproces plaatselijk doorzakkingen op. 

Na voltooiing van de eerste van de vier lasnaden werd de oven gesloten, zodat het glas weer 

op haar ontspanningstemperatuur kon gebracht worden. Hierna werd het beschreven proces 

herhaald. Het eindresultaat wordt getoond in fig. 5.3. 

  

                                                             
1 Afbeelding in appendix D 

Figuur 5.1: Combinatie van vier hypars voor 
de nodige correctie aan de randen. 

Figuur 5.2: Lasproces door toevoeging van materiaal.  
Afbeelding genomen tijdens laspoging bij platen met 
een zijde van 200 mm. 

Figuur 5.3: Eindresultaat, vier hypars verbonden door fusietechniek. 
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5.2. SCHAALMODEL II  (200 MM X 200 MM, ADHESIEVE VERBINDING) 

De beoogde schaalvergroting die makkelijk gerealiseerd kon worden bij het vervormen van de 

vlakke glasplaten bleek heel wat complicaties met zich mee te brengen bij het lasproces. De 

eerste testen op grotere glasplaten eindigden steeds met breuk van het proefstuk. Om de 

kwaliteiten van een dergelijke vorm aan te tonen werd geopteerd om de verbindingsnaden uit 

te voeren met behulp van een siliconensubstantie. Na de vervorming van de glasplaten 

werden de nodige randen bijgewerkt om de beoogde configuratie mogelijk te maken.  Met de 

siliconen konden de platen eenvoudig aan elkaar geplaatst worden (fig. 5.4) en deze stof 

zorgde eveneens voor een opvulling van de toleranties die bestonden tussen de 

verbindingsranden. 

  
Figuur 5.4: Schaalmodel II, de vier hypars zijn verbonden door middel van een adhesieve siliconenverbinding. 
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5.3. SCHAALMODEL III  (200 MM X 200 MM, GELAST) 

Een verdere verfijning van het proces leidde tot de mogelijkheid om verschillende hypars te 

produceren met behoorlijk gelijkvormige zijden. Hierdoor dienden minder toleranties 

opgenomen te worden, zodat een lasverbinding mogelijk werd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De noodzakelijke bewerking van de randen diende nog steeds uitgevoerd te worden. Eens het 

overtollige deel mechanisch verwijderd was (fig. 5.5), werden de randen met de vlam 

gepolierd. Dit resulteerde in een volkomen gladde zijde die nadien met een andere zijde 

verbonden werd door middel van de directe fusietechniek (fig. 5.6).  Vervolgens werd getracht 

twee van deze units, door de lastechniek met toevoeging van materiaal (fig. 5.7), met elkaar te 

verbinden tot het gewenste oppervlak. Een eerste poging faalde echter (fig. 5.8). 

  

Figuur 5.5: Vier hyparschalen na de nodige bewerking van de 
randen. 

Figuur 5.6: Twee hyparschalen verbonden door middel van 
de directe fusietechniek. 

Figuur 5.8: Thermische spanningen zorgden voor breuk 
tijdens de eerste poging. 

Figuur 5.7: Opstelling in de oven tijdens gelijkmatig 
verhitten van de lasnaad. 
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Bij een volgende poging en na een nieuwe thermische bewerking van de randen, werd het 

gewenste schaalmodel gerealiseerd (fig. 5.9). Onvolmaaktheden door een te lange plaatselijke 

verwarming kwamen soms nog voor en zijn steeds afhankelijk van de kunde van de lasser en 

van de geometrie van de platen.  

Figuur 5.9: Vier hyparschalen verbonden door middel van de fusietechniek. 
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5.4. SCHAALMODEL IV  (600 MM X 600 MM, ADHESIEVE VERBINDING) 

Om een adequaat schaalmodel te vervaardigen werd een laatste schaalvergroting uitgevoerd. 

Panelen met afmetingen van 600mm x 600mm (fig. 5.10) werden warm vervormd tot 

geometrisch correcte hypars. De vervorming op deze schaal bleek eenvoudiger te realiseren en 

zodat quasi volledig gelijkvormige hyparschalen geproduceerd konden worden. Minpunten bij 

deze vervorming waren het optreden van kleine verzakkingen in het glasoppervlak tussen de 

verschillende ondersteuningspunten en het ontstaan van een continue afdruk van de staven 

op het glasoppervlak (fig. 5.11) 

 

 

 

 

 

De grote geometrische gelijkheid zorgde er voor dat de randen zeer goed overeenkwamen na 

de nodige geometrische aanpassingen. Door de omvang van de platen konden de randen niet 

gecorrigeerd worden met de cirkelzaag maar werd met behulp van een glassnijder het teveel 

aan glas verwijderd. Door een kras op het oppervlak te zetten, kon de plaat nauwkeurig langs 

deze lijn afgebroken worden. Deze randen werden met behulp van de schuurband2 verder 

bijgewerkt, zodat scherpe kanten verwijderd werden en de randen voldoende ruwheid 

verkregen om een goede hechting van de adhesieve verbinding te verkrijgen. 

  

                                                             
2 Afbeelding in appendix D 

Figuur 5.10: Hypar gevormd uit een plaat met afmetingen van 600 mm x 600 mm. 

Figuur 5.10: Aanbrengen afplaktape + zichtbare afdruk van de stalen staven op het glasoppervlak. 
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Er werd geopteerd voor een twee-componenten epoxylijm, door de combinatie van een hoge 

treksterkte met een grote elasticiteitsmodulus3. Ook hardt het materiaal volledig uit hetgeen 

een stijve verbinding mogelijk maakt. Om een esthetisch eindresultaat te verzekeren werden 

de randen van het glas vooraf met een tape afgeplakt (fig. 5.11). Na uitharding werd deze 

verwijderd wat een degelijk eindresultaat opleverde (fig. 5.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
3
 Exacte waarden voor de gebruikte tweecomponentenlijm zijn niet beschikbaar, afhankelijk van de 

samenstelling variëren de waarden voor de treksterkte tussen 28 Mpa en 75 MPa. De 
elasticiteitsmodulus bevindt zich rond 2500 Mpa 

Figuur 5.12:  Eindresultaat bij verbinding van vier hyparschalen (600 mm x 600 mm) door adhesieve verbinding. 
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Hoofdstuk 6 

BESLUIT 

 

6.1. SAMENVATTING 

Sinds de ontwikkeling van ‘The Glass Dome’ door Lucio Blandini [9,10], steeg de fascinatie van 

architecten en ingenieurs voor het bereiken van een volledig glazen zelfdragende constructie. 

Deze masterproef zocht mee naar de mogelijke oplossingen en toepassingen om tot een 

dergelijke structuur te komen en trachtte aan de hand van enkele schaalmodellen de 

mogelijkheden te verduidelijken.  

Een eerste luik bestond erin de voordelen van een warme vervorming te onderzoeken aan de 

hand van een uitgebreide literatuurstudie. Waar vlakke platen vaak onderworpen werden aan 

grote buigspanningen bleek dit bij gebogen glasplaten minder het geval. De aangebrachte 

vervorming resulteerde in een grotere stijfheid en optimaliseerde zo het materiaalgebruik. De 

aanwezige belastingen konden door het vergrote traagheidsmoment immers opgenomen 

worden met een kleinere glasdikte.  
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Een passende ruimtelijke vorm die deze transparantie zou kunnen koppelen aan een optimaal 

materiaalgebruik en zo de basis kan vormen van vernieuwende glasconstructies, wordt 

gevormd door de hypar. Deze vorm ervaart door haar specifieke geometrie voornamelijk 

drukkrachten in richtingen parallel aan de diagonalen zodat buig- en schuifspanningen 

geminimaliseerd worden. Op deze manier is de hypar zeer compatibel met glazen 

toepassingen. 

Om deze vorm te  bereiken werden in een eerste fase enkele oriënterende proeven uitgevoerd 

op kleine glasplaatjes. Door deze op een instelbare mal te onderwerpen aan verschillende 

vervormingstijden en vervormingstemperaturen werden de optimale vervormingsparameters 

vastgelegd. Er werden goede resultaten bekomen bij een vervormingstemperatuur van 660°C 

tot 680°C met een bijhorende vervormingstijd van 15 min.  

Bij dit proces bleek het vermijden van een afdruk van de draden op het glasoppervlak een 

belangrijk aandachtspunt. Verder bleek een vervorming in de ene richting steeds een 

verhoogde stijfheid, en dus mindere vervorming, in de andere richting met zich mee te 

brengen. Ook de invloed van de tussenafstand van de draden van de mal en de bijhorende 

diameters werden onderzocht, net als de invloed van een eventuele tussenlaag in 

grafietpapier. Zowel de diameter als de tussenafstanden hadden geen significante invloed op 

het gevormde oppervlak.  Een goede ondersteuning van het oppervlak en een praktische 

werkbaarheid diende echter wel verzekerd te blijven. 

Vervolgens werden geometrisch correcte hypars geproduceerd. Door een vervormingsproces 

in twee tijden te gebruiken, waarbij een plaatje na 15 min omgekeerd werd op de mal, 

ontstond een goede vervorming langs beide zijden. Aan de hand van het onderzoek van 

Lindmeier et al. [17] werd de combinatie van vier hypars, verbonden langs hun zijden en 

dragend op een centrale kolom, onderzocht.  

Aangezien langs deze zijden hoofdzakelijk trekspanningen optreden, diende bijzondere 

aandacht aan een passende verbindingsmethode besteed te worden. De resultaten van het 

uitgevoerde onderzoek werden gebundeld in hoofdstuk vier en tonen mogelijke mechanische, 

adhesieve en lasverbindingen. Deze laatste werd, aan de hand van een reeks experimentele 

proeven in navolging van Callewaert et al. [] en Bos et al. [], verder onderzocht voor 

constructieve toepassingen. De randen van de platen bleken hierbij zeer gevoelig. Om deze 

gevoeligheid in de mate van het mogelijke te verminderen, werden de randen met de vlam 

gepolierd. Er werden verschillende lastechnieken onderzocht. De techniek met directe fusie, 

waarbij geen materiaal werd toegevoegd, gaf de beste resultaten. 
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Tot slot werden enkele schaalmodellen geproduceerd die de onderzochte concepten 

bundelden. Zo werden twee volledig glazen modellen bekomen waarbij vier hypars verbonden 

zijn met een lasverbinding. Twee andere modellen werden verbonden met een adhesieve 

verbinding. Alle vier tonen ze op passende wijze de constructieve en esthetische kwaliteiten 

van de beschouwde vorm. 

6.2. CONCLUSIES 

De realisatie van deze volledig glazen prototypes toont heel wat mogelijkheden met 

betrekking tot zowel de productie, structurele voordelen en esthetische kwaliteiten. Een goed 

inzicht in de vervormingsparameters is noodzakelijk om degelijke resultaten te boeken. Het 

ontwerp en de realisatie van een instelbare mal is een eerste aanzet om de economische 

haalbaarheid van de warme vervorming te verzekeren. Naast de realiseerbare 

materiaalbesparing en de mogelijke reductie van de draagstructuur door de optimalisatie van 

de glasdoorsnede, vormt het hergebruik van een mal een belangrijke besparingsfactor. 

Verdere ontwikkelingen zullen de kosten voor deze warme productie nog doen dalen zodat 

deze methode competitief wordt ten opzichte van de koude vervorming. 

Uit de proeven met betrekking tot de vervormingsparameters, bleek een vergroting van het 

vervormde glasoppervlak een gunstige invloed op de vervorming te hebben. Hierbij diende 

echter ook uitgebreide aandacht aan een goede ondersteuning besteed te worden.  

Aangezien de vervorming van vlakke platen steeds gebonden is aan de afmetingen van de 

gebruikte oven, blijken de mogelijke verbindingstechnieken zeer bepalend te zijn voor de 

structurele toepassing. De mogelijke verbindingstechnieken zullen in grote mate de 

toekomstige evoluties bepalen. Een lasverbinding kan hier een belangrijk voordeel bieden wat 

betreft duurzaamheid, waterdichtheid en optische kwaliteiten. Het aanbrengen van deze 

verbinding op een schaalmodel bracht echter heel wat complicaties met zich mee. 

Door voldoende aandacht te besteden aan de afwerking van de randen, konden scheuren door 

thermische spanningen in grote mate voorkomen te worden en vergrootte de kans op succes. 

De methode waarbij een directe fusie van de glasplaten toegepast werd, bezat ook de beste 

optische kwaliteiten.  

Ook andere verbindingsmethoden blijken compatibel met gebogen glasplaten. Zowel 

mechanische bevestiging door inklemming als adhesieve verbindingen worden reeds 

toegepast. Hierbij verdient een gelijkmatige verdeling van de krachtoverdracht en de mogelijke 

opname van toleranties, bijzondere  aandacht. 
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6.3. AANBEVELINGEN 

Verder onderzoek naar het warm vervormen van glas wordt aanbevolen. Hierbij dient vooral 

de invloed van een schaalvergroting naar schaal 1:1 onderzocht te worden, waarbij het 

ontwerp en gebruik van een instelbare en herbruikbare mal zeker aangewezen is. Om 

praktische redenen wordt een automatisatie van deze mal aanbevolen. Het regelen van de mal 

tijdens het vervormingsproces kan een belangrijk voordeel bieden om grotere vervormingen 

aan te brengen. 

Indien deze automatisering gekoppeld wordt aan CAD-technologie, kunnen zeer complexe 

oppervlakken eenvoudig opgedeeld worden in kleinere, realiseerbare onderdelen. Dit laat een 

aanzienlijke vormvrijheid toe welke hoofzakelijk beperkt zal worden door de ontwikkeling van 

passende verbindingsmethoden en veiligheidsconcepten. Het theoretisch besproken concept 

waarbij een hars onder vacuüm, in een glasvezelmatrix, tussen twee glasplaten geïnjecteerd 

wordt kan hier mogelijk een oplossing vormen.  

Een verdere optimalisatie van het lasproces wordt eveneens aanbevolen. Het is hierbij 

aangewezen ook dit proces te automatiseren zodat een las eenvoudig machinaal geplaatst kan 

worden. Dit laat een betere controle van de temperatuur toe, hetgeen nodig is om thermische 

schokken te minimaliseren en de mogelijke kans op breuk te vermijden. 

Adhesieve verbindingen bieden ook heel wat mogelijkheden en kunnen waar nodig zelfs 

toleranties opnemen. Er is echter nog te weinig informatie beschikbaar in verband met de 

duurzaamheid van een dergelijke verbinding zodat ook in dit domein nog heel wat vooruitgang 

geboekt kan worden. 
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Proef Doelstelling Waarnemingen

nr

1 - Gunstige temperatuur zoeken Kleine inkepingen zichtbaar aan de rand

Lichte buiging

2 - Gunstige temperatuur zoeken Kleine inkepingen zichtbaar aan de rand

Geen buiging

3 - Gunstige temperatuur zoeken Lichte doorbuiging, geen volledig contact met mal.

Kleine inkepingen zichtbaar op initiële steunpunten

4 - Gunstige temperatuur zoeken Goede vervorming volgens mal

Kleine inkepingen zichtbaar aan de rand

5 - Gunstige temperatuur zoeken Goede vervorming volgens mal

Kleine inkepingen zichtbaar op initiële steunpunten

6 - Gunstige temperatuur zoeken Goede vervorming volgens mal

Kleine inkepingen zichtbaar op initiële steunpunten

7 - Gunstige temperatuur zoeken Goede vervorming volgens mal

- Invloed dradenrichting onderzoeken Kleine inkepingen zichtbaar aan de rand

8 - Gunstige temperatuur zoeken Goede vervorming volgens mal

- Invloed dradenrichting onderzoeken Kleine inkepingen zichtbaar aan de rand

9 - Gunstige temperatuur zoeken Goede kromming

- Invloed tijd bepalen Kleine inkepingen zichtbaar aan de rand

10 - Gunstige temperatuur zoeken Kleine inkepingen zichtbaar aan de rand

- Invloed tijd bepalen Goede vervorming langs holle zijde

Mindere vervorming langs bolle zijde

11 - Temperatuur zoeken waarbij de draden Langere inkepingen zichtbaar op oppervlak

een afdruk op het glasoppervlak nalaten Goede vervorming langs holle zijde

Mindere vervorming langs bolle zijde

12 - Temperatuur zoeken waarbij de draden Bijna doorlopende inkepingen op oppervlak

een afdruk op het glasoppervlak nalaten

13 - Bolle en scherpe vervorming onderzoeken Bolle vervorming maar niet volgens mal

Inkepingen waar steun

14 - Holle en scherpe vervorming onderzoeken Op t=25min   Weinig vervorming

Op t=30min   Toevoeging van gewicht

Op t=45min   Grotere doorbuiging zichtbaar

                    Extra gewicht toegevoegd

Op t=60min   Nog grotere doorbuiging

                    Inkepingen van draden duidelijk dieper

15 - Invloed draaddikte bepalen Goede vervorming langs holle zijde

Mindere vervorming langs bolle zijde

Kleine inkepingen zichtbaar op initiële steunpunten

16 - Invloed van tussenlaag in grafiet bepalen Tussenlaag grafiet aanbrengen

Goede vervorming langs holle zijde

Geen vervorming langs bolle zijde

Geen inkepingen zichtbaar

17 - Invloed tussenafstand draden bepalen Goede vervorming langs holle zijde

Mindere vervorming langs bolle zijde

Kleine inkepingen zichtbaar aan de rand

Inkepingen zichtbaar op oppervlak
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18 - Invloed tussenafstand draden bepalen Kleine inkepingen zichtbaar aan de rand

- Invloed temperatuur op bolle vervorming Goede vervorming langs holle zijde

Betere vervorming langs bolle zijde

19 - Invloed draaddikte bepalen Doordat de draden loskomen mislukt de vervorming

De draden zijn eveneens duidelijker zichtbaar op

het glasoppervlak

20 - Perfect dubbelzijdige kromming bekomen Op t=15min   Vervorming goed langs holle zijde

                    Het proefstuk wordt omgedraaid

Op t=30min   Zowel langs de holle als de bolle kant

                    verkrijgen we een goed kromming

21-25 - Perfect dubbelzijdige kromming bekomen Idem proefstuk 20

26 - Schaalvergroting Op t=15min   Vervorming goed langs holle zijde

                    Het proefstuk wordt omgedraaid

Op t=30min   Het proefstuk is misvormd

Temperatuur wordt verhoogd naar 690°C

Op t=45min   Het proefstuk is misvormd

27-35  - Perfecte hyparschalen bekomen Op t=15min   Vervorming goed langs holle zijde

                    Het proefstuk wordt omgedraaid

Op t=30min   Zowel langs de holle als de bolle kant 

                    verkrijgen we een goed kromming

36-39  - Twee gelijke oppervlakken bekomen Grafietoplossing tussen twee glasplaten

Op t=15min   Vervorming goed langs holle zijde

                    Het proefstuk wordt omgedraaid

Op t=30min   Zowel langs de holle als de bolle kant 

                    verkrijgen we een goed kromming

Door het grotere eigengewicht is de afdruk van de

draden meer uitgesproken

40  - Perfecte hypar vormen Op t=15min   Vervorming goed langs holle zijde

                    Het proefstuk wordt omgedraaid

 - Invloed van de dikte bepalen Op t=30min   Zowel langs de holle als de bolle kant 

                    verkrijgen we een goed kromming

Het groter eigengewicht wordt gecompenseerd

door een lagere vervormingstemperatuur, de 

afdruk van de draden blijft beperkt.

41-67  - Perfecte hyparschalen vormen met Grafietoplossing tussen twee glasplaten

behulp van een tussenlaag in grafiet en Op t=15min   Vervorming goed langs holle zijde

de vervorming in twee fasen                     Het proefstuk wordt omgedraaid

Op t=30min   Zowel langs de holle als de bolle kant 

                    verkrijgen we een goed kromming

Door het grotere eigengewicht is de afdruk van de

draden meer uitgesproken

68-70  - Drie lagen op elkaar vervormen tot een Grafietoplossing tussen drie platen

perfecte hyparschaal Door het grote eigengewicht vervormt de mal en

wordt een slechte vervroming verkregen

71  - Perfecte hypar vormen Op t =20min   Vervorming goed langs holle zijde

Een continue afdruk van de draden is zichtbaar

 - Schaalvergroting op het glasoppervlak

72-75  - Perfecte hypar vormen Op t=20min   Het glasoppervlak volgt de mal goed

De glasplaat begint tussen de staven te zakken

Een continue afdruk van de draden is zichtbaar

op het glasoppervlak
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