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Samenvatting: 
 

De afgelopen decennia wordt glas ook als constructief materiaal toegepast. Door middel van 

recent, technisch onderzoek is het mogelijk om het brosse materiaal ook op een veilige manier 

te gebruiken. Omdat deze toepassingen nog in hun kinderschoenen staat, ontbreken alle 

ontwerp- of rekenregels nog. Het uitvoeren van fundamenteel onderzoek is dan ook 

onontbeerlijk om deze leemte op te vullen. Hierbinnen kadert het doctoraatsonderzoek van de 

scritiebegeleider dr. ir.-arch. Jan Belis aan het Laboratorium voor Modelonderzoek van de 

Universiteit Gent. Ook de scripties van vijf ingenieurstudenten proberen het inzicht in dit 

relatief nieuwe gebruik te verruimen. 

 

Deze scriptie geeft vooreerst een overzicht van de courante verbindingen van structureel glas. 

Er wordt aangetoond dat glas op diverse manieren als (zelf-)dragend element gebruikt kan 

worden: Vlak glas wordt toegepast als gevelbekleding, maar ook als vloer en als dak. 

Verlijmde of gelamineerde platen vormen balken en kolommen. Zelfs integraal glazen 

toepassingen komen stilaan binnen het bereik van de architecten. Hierbij spelen de 

verbindingen een cruciale rol, want vaak zijn het deze elementen die de transparantie van het 

geheel bepalen. Tussen de verschillende soorten verbindingen zijn echter enkele leemtes te 

bespeuren. De volgende twee hoofdstukken gaan dan ook na of het haalbaar is enkele 

onbestaande verbindingsmethodes te ontwikkelen, zodat men de mogelijkheden van glas ten 

volle zou kunnen benutten. 

 

In glasblazerijen slaagt men er in om borosilicaatglas bijna naadloos aan elkaar te zetten. In 

deze scriptie is experimenteel onderzoek verricht naar het lassen van vlak uitgegloeid 

natronkalkglas, ook wel gewoon vensterglas genoemd. Floatglas is veel gevoeliger voor 

temperatuurschokken dan vele andere glassoorten. In dit onderzoek is dan ook in hoofdzaak 

gezocht naar de ideale temperatuuromstandigheden om floatglas te lassen. Door het glas voor 

te verwarmen en vervolgens plaatselijk bij ter verwarmen met handbranders, loopt het 

gesmolten glas in elkaar. Een gecontroleerde afkoeling is verder noodzakelijk om geen 

thermische restspanningen in het element in te sluiten. Op het einde van het 

temperatuursonderzoek werd de sterkte van de lasnaad met behulp van een vierpuntsbuigproef 

nagegaan. 
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Bij boutverbindingen geldt de ongeschreven regel dat enkel gehard glas in aanmerking komt. 

Experimenteel is hier aangetoond dat er ook boutverbindingen bestaan die ongehard glas 

kunnen dragen. Via een experimentele studie is verder de invloed op de sterkte van diverse 

parameters onderzocht. Hierbij werd een boutverbinding gerealiseerd met een experimentele 

breuksterkte van bijna 2000kg. 

 

Summary 

 
For the last decades glass is used as a construction material. By means of recent technological 

investigations, the possibility occurred to use this brittle material in a safe way. Because this 

application is still in its infancy, there are no standards or design recommendations. This 

means that fundamental research is indispensable to fill up this gap. The doctorate of dr. ir.-

arch. Jan Belis at the Laboratory for Research on Structural Models, Ghent University fits 

within this framework. Also the theses of five engineer students try to broaden the insight in 

this relatively new use. 

 

This Thesis starts with a summary of marketable connections for structural glass. There was 

pointed out that glass can be used as a structural element in many different ways: Flat 

glassplates are applied in façades, but also in floors and roofs. Glued and laminated plates 

become beams and columns. Also All-glass applications come gradually within the range of 

the architects. The connections play a vital role, because frequently it are these elements 

which stipulate the transparency of the whole. Between the different types connections 

however some gaps are detect. The following two chapters examine if it is feasible to develop 

some non-existent connection methods, so that one could exploit the possibilities of glass. 

 

 

At Glass-works, one succeeds in melting together borosilicate glass almost seamless. In this 

thesis, experimental study into welding flat floatglass, also called ordinary window glass, has 

been performed. Floatglass is much more sensitive for thermal shocks than other types of 

glass. In this research the main investigation has been the search for the ideal thermal 

circumstances to weld floatglas. By preheating the glass and additional local heating with 

hand burners, the melted glass runs into each other. A controlled cooling is further necessary 
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not to include thermal rest tensions in the element. At the end of the thermal research the 

strength of the welded seam was examined using a four point bending test. 

 

For bolted joints there is an unwritten rule that only pre-tensioned glass qualifies. Here it has 

been shown that there are also bolted connections which can carry annealed glass. By means 

of an experimental study the influence on the strength of several parameters has been further 

examined. A bolted connection has been realised with an experimental failure of almost 

2000kg. 
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Hoofdstuk 1: 

Constructief glas 
“I look for what needs to be done. After all, that's how the universe designs itself.” 

                                                                                                         R. Buckminster Fuller 

 

 

 

 

 

1.1 Inleiding 
 

Het gebruik van structureel glas is een relatief recente ontwikkeling. Ondanks het feit dat glas 

als materiaal reeds lang in de bouwwereld gebruikt wordt, is het pas de laatste decennia als 

dragend element toegepast. De eerste voorbeelden hiervan duiken op rond 1990. Het feit dat 

dit zolang op zich heeft laten wachten, is voornamelijk te wijten aan het brosse karakter van 

glas. Nieuwe technische ontwikkelingen en innovatieve concepten maken het nu mogelijk om 

glas ook op een veilige manier constructief te gebruiken. 

Op dit ogenblik is er wel nog steeds een tekort aan eenduidige regelgeving, waardoor bij ieder 

project met constructief glas, laboratoriumtesten op ware grootte uitgevoerd moeten worden. 

Het is onnodig te vermelden dat dit de kostprijs aanzienlijk beïnvloedt. Er is dan ook nood 

aan genormeerde rekenregels om glas als een volwaardig constructief bouwmateriaal te 

kunnen beschouwen. 

 

Aan de berekening van een glazen constructie zijn veel aspecten verbonden. Naast de sterkte, 

spelen ook de stabiliteit, de stijfheid, de postkritieke veiligheid, de krachtoverdracht in 
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verbindingen, het gedrag bij brand, … een belangrijke rol. Een glasonderzoek kan dan ook 

heel uiteenlopende onderwerpen behandelen. 

 

Deze scriptie wil zich voornamelijk richten tot het ontwikkelen van nieuwe 

verbindingstechnieken, zodat de mogelijkheden voor de ontwerpers verruimd kunnen worden. 

Om hieraan te kunnen beginnen werd eerst het materiaal zelf en de bestaande 

verbindingstechnieken onderzocht. Na overleg met de promotor en de scriptiebegeleider werd 

hieruit beslist om onderzoek te verrichten naar twee nieuwe verbindingsmethoden, namelijk 

las- en boutverbindingen in uitgegloeid natronkalkglas. 

 

Dit hoofdstuk begint met een overzicht van het materiaal glas en geeft vervolgens een 

beknopte samenvatting van de bestaande verbindingsmethodes. 

 

1.2 Het materiaal 
1.2.1 Glassoorten 

 

Glas is één van de oudste kunstmatig geproduceerde materialen. Reeds in de oudheid maakten 

glasmakers sieraden en kleine gebruiksvoorwerpen door zand, soda en kalk op hoge 

temperatuur te versmelten tot een soort glaspasta. Het glas werd pas enigszins doorschijnend 

toen gesloten ovens gebruikt werden, waardoor een nieuwe dimensie aan het materiaal werd 

toegevoegd. Door steeds vernieuwende technieken is het glas verder geëvolueerd tot het 

materiaal zoals het nu bestaat. 

 

Omdat elk toepassingsgebied zijn eigen eisen heeft, bestaat er een enorme diversiteit binnen 

de algemene noemer glas. Afhankelijk van de samenstelling kan het materiaal heel 

uiteenlopende eigenschappen bezitten. 

Het chemisch meest eenvoudige glas is kwartsglas. Dit bestaat voor meer dan 99,5% uit 

siliciumoxyde (SiO2 = zand). Het heeft een hoge smelttemperatuur en is zeer corrosievast. 

Maar omdat het zeer moeilijk te bewerken is, heeft het slechts een klein toepassingsgebied.  

De verwerkbaarheid van het glas wordt vergroot door de toevoeging van natriumoxide 

(Na2O). Hierbij neemt ook de bestandheid tegen corrosie af. Om dit nadelige effect te 

compenseren wordt er vaak ook calciumoxide (CaO) aan toegevoegd. 
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Op deze manier verkrijgen we het veel goedkopere natronkalkglas1. Deze glassoort vormt 

ongeveer 90% van de totale glasproductie. In de bouwwereld wordt dan ook bijna uitsluitend 

deze glassoort gebruikt. Enkel bij ronde glaskolommen wordt - volgens de auteur - een andere 

glassoort - namelijk borosilicaatglas - gebruikt. 

 

Het vlak glas van vandaag de dag wordt voornamelijk geproduceerd op basis van het 

floatprocédé2 in continue werkende glasovens. De essentie van dit proces is het drijven van de 

glassmelt op een bad van vloeibaar tin, zoals is weergegeven in Fig. 1.1. 

 

 

Fig. 1.1: Floatglasinstallatie3

 

Hierna wordt het glas gecontroleerd afgekoeld en versneden. Op deze manier worden 

spanningsvrij uitgegloeide glasplaten met standaard afmetingen aan een hoge 

productiesnelheid vervaardigd. 

 

1.2.2 Voorgespannen glas 

 

De treksterkte van glas is beduidend kleiner dan zijn druksterkte. Dit komt voornamelijk 

doordat trekspanningen ter plaatse van microscheurtjes aan het oppervlak resulteren in 

spanningsconcentraties. Hierbij worden de spanningen lokaal enkele grootteordes groter dan 

de globale trekspanning op het element, waardoor deze imperfecties kunnen fungeren als 

scheurinitiator, want glas is een bros materiaal. Bij drukspanningen worden de scheurtjes 

samengedrukt zonder tot extreme spanningen te leiden. De kleine onvolmaaktheden aan het 

                                                 
1 Engels: soda-lime glass. 
2 Afkomstig van de Engelse term to float, wat drijven betekent. 
3 Heller P., Vervest J.C.G., Wilbrink H.F., Vademecum voor de Glastechniek. Kluwer Technische Boeken B.V., 
Deventer (1992), p. 21. 
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oppervlak zijn onvermijdelijk, want deze imperfecties ontstaan reeds tijdens het 

productieproces en nemen toe tijdens bewerking, transport, opslag, plaatsing, onderhoud en 

gebruik. 

 

De effectieve sterkte van glas is dan ook vele malen kleiner dan de theoretische breuksterkte 

van glas van ongeveer 7.000 N/mm2 volgens François1. 

 

Deze oppervlaktegevoeligheid kan gereduceerd worden met behulp van een thermisch of 

chemisch proces. Hierbij wordt het oppervlak onder drukspanningen geplaatst. In de kern van 

het materiaal levert dit trekspanningen op. Omdat er zich hier echter geen microscheurtjes 

bevinden, leidt de trekspanning hier niet tot spanningsconcentraties. 

 

Er bestaan drie types voorgespannen glas, namelijk thermisch versterkt, thermisch gehard en 

chemisch voorgespannen glas2. 

 

Bij de thermische behandeling wordt het glas tot 600 °C (tussen de ontlaattemperatuur en de 

verwekingstemperatuur - zie Hoofdstuk 2) verwarmd om vervolgens geforceerd en 

gecontroleerd af te koelen. Hierbij koelen de randen van het glas sneller af dan de kern 

waardoor de nodige spanningen worden ingesloten. Afhankelijk van de waardes van de 

ingesloten spanningen spreekt men van thermisch versterkt of thermisch gehard glas. 

Volgens de Amerikaanse standaard ASTMC C 1048 schommelt de drukspanning aan het 

oppervlak bij thermisch versterkt glas in de meeste gevallen tussen de 3.500 en 7.500 psi 

(pounds per square inch) of 24,1 en 51,7 N/mm2. Bij een drukspanning boven de 10.000 psi 

(68,9 N/mm2) spreekt men van thermisch gehard glas. 

 

Het chemisch proces is gebaseerd op een uitwisseling van natriumionen uit het glas met 

grotere kaliumionen. Omdat de ionenuitwisseling tijdrovend is, is dit een duur proces. Het 

wordt dan ook meestal alleen gebruikt indien thermische voorspanning niet mogelijk is, 

bijvoorbeeld door een te complexe vormgeving van een element. 

 

                                                 
1 Belis Jan, Kipsterkte van monolitisch en gelamineerde liggers. Doctoraat. Laboratorium voor Modelonderzoek. 
Universiteit Gent. Gent (2005), p. 3-2 verwijst naar François Dominique, Brittle Fracture. Handbook of 
Materials Behaviour Models, Volume II, Failure of Materials, Jean Lemaitre, ed., San Diego, San Francisco, 
New York, Boston, London, Sydney, Tokyo: Academic Press (2001), p. 572. 
2 Engels: heat strengthened, fully tempered (of toughened) en chemically strengthened glass. 
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Thermische voorspanning leidt echter ook tot een beperkte verwerkbaarheid. Nabewerkingen 

- zoals snijden, polijsten of doorboren - zijn uitgesloten. Chemisch voorgespannen glas kan 

wel nog versneden worden, maar verliest hierbij de positieve werking van de voorspanning 

aan de gesneden rand. Om deze reden wordt uitgegloeid glas eerst bewerkt en pas later 

voorgespannen. 

 

1.2.3 Gelamineerd glas 

 

In heel veel toepassingen van constructief glas grijpt men terug naar gelamineerd glas met 

kunststoffolies1. Dit vloeit voornamelijk voort uit de positieve effecten van dit soort 

tussenlagen. De kunststoffolies hebben namelijk een breukstoppend karakter. Brosse breuk 

van één glasplaat zal niet leiden tot het breken van de andere glasplaten, waardoor het 

structureel element zijn integriteit kan behouden. Bovendien zullen de scherven bij breuk aan 

de folie blijven kleven, waardoor er minder kans bestaat op verwondingen. 

Een belangrijk voordeel van gelamineerd glas is bovendien dat men elementen kan 

produceren met een andere dikte dan de bestaande standaarddiktes2. 

 

De tussenlagen worden in een autoclaaf aan de glasplaten versmolten bij een temperatuur 

tussen de 100 en 140 °C. Voor de autoindustrie bestaan er processen met een vacuüm bag om 

autoruiten aan een hoog tempo te lamineren. Voor deze toepassing heeft men relatief zachte 

tussenlagen nodig, omdat het glas bij impact van een lichaam geen te grote weerstand zou 

bieden. PVB-folies3 zijn hiervoor ontwikkeld. 

 

Bij constructief glas wordt - uit veiligheidsoverwegingen (zie supra) - vaak een beroep gedaan 

op gelamineerd glas. Omdat PVB-folies - zeker na verloop van tijd - een slappe tussenlaag 

vormen, mogen deze vaak niet in de sterkteberekening bij langdurige belasting worden 

opgenomen. Er zijn echter wel grote verschillen in de diverse voorschriften. 

Op dit ogenblik worden wel innovatieve tussenlagen ontwikkeld die een grotere stijfheid 

hebben dan de klassieke PVB. Zo hoopt men de verschillende glasplaten in gelamineerd glas 

beter te laten samenwerken, want zo verkrijgt het element een grotere stijfheid. De 
                                                 
1 In sommige werken – waaronder [1] – worden ook verlijmde glasplaten als gelamineerd glas beschouwd. 
Omdat de eigenschappen hiervan in grote mate afwijken van het gedrag van gelamineerd glas met 
kunststoffolies, opteert de auteur ervoor om verlijmd glas als een afzonderlijk type te beschouwen. De term 
gelamineerd glas zal in dit werk dan ook enkel betrekking hebben op gelamineerd glas met kunststoffolies. 
2 Standaarddiktes volgens CEN EN 572-8, 2004: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 19 (en 25)mm. 
3 Polyvinylbutyral. 
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producenten van deze nieuwe materialen hopen dat deze tussenlagen - ook op lange termijn - 

wel in de voorschriften opgenomen zullen worden. 

 

Voor PVB betekent dit dat men voor langdurige belastingen vaak rekening moet houden met 

een doorbuiging zoals in            Fig. 1.2a. Bij sterkere ionoplast tussenlagen1 hoopt men om 

ook op lange termijn rekening te mogen houden met de stijfheid van de tussenlaag. Hierdoor 

bekomt men een situatie tussen de toestand a en de toestand b van            Fig. 1.2. De scriptie 

van Jeroen Vander Beken behandelt dit thema in detail2. 

 

a b 

           Fig. 1.2: a) doorbuiging van gelamineerd glas met een slappe tussenlaag. 

b) doorbuiding van monolitisch verbonden glas. 

 

1.2.4 Verlijmd glas 

 

Op elkaar verlijmde glasplaten lijkt op het eerste zicht sterk op gelamineerd glas. Er zijn 

echter wel enkele opvallende verschillen, want verlijmde glasplaten werken als een 

monolithisch geheel. Dit is een voordeel bij de berekening van de sterkte omdat het 

weerstandbiedend moment hoger ligt dan dat van glasplaten met een vervormbare tussenlaag 

(zie supra). Het grote nadeel is dan weer dat een lijmlaag geen breukstoppende werking heeft. 

Bij breuk van 1 glasplaat - bijvoorbeeld door vandalisme - zal het volledige element 

bezwijken. Omdat er bovendien geen tussenlaag is waar de scherven aan vastkleven, valt het 

glas onmiddellijk naar beneden. 

 

Het verlijmen van glas heeft het grote voordeel dat grotere elementen gevormd kunnen 

worden. Dit in tegenstelling tot gelamineerd glas, dat steeds de beperking heeft van de 

autoclaaf. Hierdoor kan bijvoorbeeld een balk vervaardigd worden met een lengte die groter is 

dan de standaardafmeting van vlak glas3. De hoofdbalken van The All Transparent Pavilion 

(zie infra) - met hun lengte van 7,2m - zijn hier een uitstekend voorbeeld van. 

 

                                                 
1 Een voorbeeld hiervan is het SentryGlas® Plus ionoplast (SGP). 
2 Jeroen Vander Beken, Temperatuursafhankelijk gedrag van gelamineerd glas met een ionoplast tussenlaag. 
Scriptie. Universiteit Gent. Gent (2006). 
3 6000mm x 3210mm. 
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1.3 Verbindingen 
1.3.1 Verlijmen 

 

De architecten Jérôme Brunet en Eric Saunier hebben in het Administratief centrum te Saint-

Germain-en-Laye nabij Parijs aangetoond dat glasplaten ook loodrecht op elkaar verlijmd 

kunnen worden. In het Administratief centrum wordt het dak van 750m² ondersteund door 12 

glazen kolommen van 3,2 m hoog. Om de knikweerstand van de kolommen te verhogen zijn 

twee glazen vinnen op een centrale glasvin gelijmd. Op deze manier ontstaat een kruisvorm 

van 250 x 250 mm van verlijmd glas van 10 + 15 + 10 mm dik. Dit is te zien in Fig. 1.3. Een 

test op ware grootte heeft aangetoond dat deze kolom een breuksterkte heeft van 430kN bij 

zuiver axiale belasting, terwijl ze ontworpen is voor een maximale belasting van 69kN1. 

 

 

Fig. 1.3: Glazen kolom in het Administratief centrum in Saint-Germain-en-Laye. 

Verlijmde kruisvorm in gelaagd glas1. 

 

Een extreme toepassing van verlijmd glas vinden we terug in Laminata te Leerdam in Zuid-

holland (Fig. 1.4 op de volgende pagina). Hier hebben de ontwerpers Bruunenberg en van der 

Erven een woning bedacht met massief glazen wanden in verlijmd glas2. 

Om dit te verwezenlijken, zijn er duizenden op maat gesneden glasplaten ter plaatse verlijmd 

tot wanden en plafonds. Dit voorbeeld toont aan dat het verlijmen van glas met beperkte 

middelen in een tijdelijk opgerichte werkplaats kan geschieden. De lijm is in veel gevallen 

UV-lijm die uithardt onder UV-straling. Zoals in dit voorbeeld te zien is, is de grootte van de 

verlijmde elementen quasi onbeperkt. 

                                                 
1 Nijsse Rob, Glass in Structures. Elements - Concepts - Designs. Birkhäuser, Berlin (2003), p. 72-73. 
2 Nijsse Rob (2003), o.c., p. 110-111. 
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Fig. 1.4: Woning Laminata in Leerdam1. 

 

1.3.2 Kitvoeg 

 

Het vastkitten van glas met behulp van silicone wordt reeds lang toegepast om waterdichte 

vensters te verkrijgen. Architecten gebruiken kitvoegen ook vaak om raamkaders in hoeken te 

vermijden. Hierdoor vervagen de randen van het gebouw visueel. 

 

Normaal worden glazen vlakken enkel met een elastische voeg aan elkaar gekit. Sinds 2000 is 

aan de universiteit van Stuttgart onderzoek verricht naar de mogelijkheid om een 

krachtoverdracht te realiseren via een drukvaste kitvoeg [2]. Om de resultaten hiervan kracht 

bij te zetten, werd in de lente van 2004 als prototype een koepel met een diameter van acht en 

een halve meter vervaardigd (Fig. 1.5): 

 

 

Fig. 1.5: Glass Dome van Lucio Blandini [3] 

 

Deze Glass Dome draagt zichzelf (en de eventuele sneeuwbelasting) via het gebogen glas en 

de drukvaste kitvoegen. Deze voegen zijn ongeveer één cm breed zodat ze maatafwijkingen 

van het glas kunnen opvangen. De spatkrachten worden onderaan de koepel opgevangen door 

een titanium, buisvormige ring. Dit is te zien in Fig. 1.6 op de volgende pagina. 

                                                 
1 www.kvde.nl 
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Fig. 1.6: Glass Dome: gevel en plan, binnenzicht en detail [3] 

 

Dit innovatieve gebruik van kitvoegen kan aanleiding geven tot volledig nieuwe concepten 

voor de aansluiting van vlakke platen op balken en kolommen. Doordat de kitvoeg ook 

krachten kan overbrengen, zou het – volgens de auteur van deze scriptie - een ideaal middel 

kunnen zijn om de knikgevoeligheid van slanke elementen aanzienlijk te beperken. 

 

1.3.3 Mechanisch klemmen 

 

Bij het mechanisch vastklemmen van een element wordt het glas niet doorboord. Anders is er 

sprake van boutverbindingen. 

Een mooi voorbeeld hiervan is de glazen trap in een woning in Arnhem. Hierbij worden de 

traptreden vastgeklemd aan een stalen frame dat in de muur is ingewerkt (Fig. 1.7): 

 

 

Fig. 1.7: Glazen trap in Arnhem1

                                                 
1 Nijsse Rob (2003), o.c., p. 56-59 

Constructief glas      9



Een groep Franse onderzoeksingenieurs heeft enkele jaren geleden onderzoek verricht naar 

het tijdsafhankelijk gedrag van wrijving tussen glas en aluminium [5]. Hieruit blijkt dat de 

wrijving onder constante normaalkracht toeneemt na verloop van tijd. Dit is hier van belang 

omdat de wrijving bij mechanisch geklemd glas vaak de enige krachtoverdracht is, zoals te 

zien is in onderstaande typevoorbeelden: 

 

 

Fig. 1.8: Klemverbindingen1

 

1.3.4 Boutverbinding 

 

De boutverbinding is de meest courante techniek om constructief glas te verbinden. Met 

eenvoudige middelen kan een constructie op de werf worden samengesteld uit 

geprefabriceerde elementen. Deze elementen kunnen zowel vlakke platen, kolommen als 

balken zijn. 

 

Hierbij wordt enkel gehard glas gebruikt. Er geldt namelijk een ongeschreven regel die zegt 

dat uitgegloeid floatglas niet gebout mag worden, want de bestaande boutverbindingen zijn 

ontoereikend om de krachten voldoende te kunnen spreiden. Hierdoor is de boutverbinding 

steeds de zwakste schakel in een structureel element in floatglas. Bovendien levert dit een 

onveilige situatie op, want het breken van floatglas gebeurt in grote scherven. 

 

                                                 
1 Balkow, Schittich, Schuler, Sobek, Staib, Glass Construction Manual. Birkhäuser, München (1999), p. 91. 
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Omdat floatglas veel goedkoper is, wordt het wel steeds meer met andere 

verbindingstechnieken gebruikt. In deze scriptie wordt in Hoofdstuk 3 experimenteel 

nagegaan of er een bouttechniek bestaat die floatglas ook op een veilige en sterke manier kan 

ondersteunen. 

 

De meest gekende toepassing van gebout glas is ongetwijfeld het puntsgewijs ondersteunen 

van gevelplaten. Hiervoor bestaan er verschillende types boutverbindingen. Zo zijn er 

eenvoudige passende boutverbindingen die dragen op de rand van het boutgat. Een variant 

hierop zijn de verzonken bouten. Hiervoor wordt een stuk van het boutgat onder een hoek van 

45° uitgeslepen. Dit resulteert in een uiterst vlakke buitengevel. Een ander type zijn de 

voorgespannen bouten met tussenplaatjes. Hierbij worden de krachten overgebracht op de 

bout via wrijving tussen het glas en de plaatjes. 

 

In de Cité des Sciences in La Villette werden tussen 1984 en 1986 drie Serres gebouwd [6]. 

Om de gevels hiervan zo transparant mogelijk te houden, is de keuze gevallen op geboute 

glasplaten (Fig. 1.9): 

 

 

Fig. 1.9: Serres in La Villette [6]

 

Zoals te zien is in het schema van Fig. 1.9 worden de glasplaten van twee m bij twee m aan 

elkaar opgehangen. Zo ontstaan er vlakken van acht op acht meter die verticaal ondersteund 

worden door slechts vier bouten bovenaan. De verbinding van deze bouten op de 

draagstructuur is met behulp van veren zo uitgewerkt dat de kracht op één bout nooit een 

bepaalde maximumwaarde kan overschrijden. 
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De bouten op de hoekpunten verbinden de platen onderling met elkaar en zorgen zo dat het 

gewicht overgebracht wordt naar de vier boutverbindingen bovenaan. Bovendien verzekeren 

ze de integriteit van het geheel bij breuk van één paneel. Ze zorgen ook voor de overdracht 

van de horizontale windbelasting op de achterliggende windverbanden. Deze windverbanden 

bestaan uit uiterst lichte nagespannen staalstructuren. 

 

Het Hanz Schmitz Haus in Rheinbach van de architecten Marquardt & Hieber heeft op het 

eerste zicht niet veel te maken met boutverbindingen (Fig. 1.10) [9]. Bij nader onderzoek 

blijkt dat de glazen kokers – die dienst doen als kolommen voor de ondersteuning van het 

zwevende dak – vastgebout zijn aan de grond. Omdat deze boutverbindingen ook op trek 

belast kunnen worden, zijn de kolommen momentvast verbonden. Dit is noodzakelijk om de 

horizontale windkrachten op het gebouw correct over te kunnen dragen. Om direct contact te 

garanderen tussen de passende bout en de drie glasplaten van het gelamineerde glas, worden 

de boutgaten opgevuld met een speciaal soort mortel (dit is te zien op het rechterdeel van Fig. 

1.10): 

 

 

Fig. 1.10: Hanz Schmitz Haus in Rheinbach [9] 

 

Nog een totaal ander gebruik van boutverbindingen kunnen we terugvinden in de New 

Medical School Building voor de universiteit van Glasgow (Fig. 1.11 op de volgende pagina) 

[7]. Centraal in het gebouw ligt een driehoekig atrium met een glazen dak. Dit dak wordt 

ondersteund door glazen liggers om het dak zo transparant mogelijk te houden. Hiervoor zijn 

platen gelamineerd glas - met telkens twee verbindingselementen in roestvast staal - aan 

elkaar gezet tot balken van maximaal 16m. 
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Fig. 1.11: New Medical School Building for Glasgow University [7] 

 

1.3.5 Versmelten 

 

Lassen is het plaatselijk smelten van glazen elementen om deze vervolgens samen te laten 

stollen tot één geheel. Dit proces komen we voorlopig enkel tegen in de niet-constructieve 

glastoepassingen, zoals bijvoorbeeld de vele laboratoriuminstrumenten die door 

glasbewerkers in de glasblazerij worden gemaakt en hersteld (Fig. 1.12): 

 

 

Fig. 1.12: Diverse voorbeelden van laboratoriumglas1

 

Deze toepassingen worden bijna uitsluitend uitgevoerd in hoogwaardige glassoorten zoals 

kwarts- en borosilicaatglas omdat deze minder gevoelig zijn voor temperatuurschokken die op 

zich inherent zijn aan een versmeltingstechniek. Hoofdstuk 2 van deze scriptie gaat na of het 

mogelijk is om ook vlak natronkalkglas te lassen. In principe is dit immers de enige glassoort 

die in constructieve toepassingen wordt gebruikt, voornamelijk omdat ze aanzienlijk 

goedkoper is dan hoogwaardige glassoorten. 

 

 

 

                                                 
1 www.laboratoriumglas.nl 
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1.3.6 Gecombineerde verbindingen 

 

Onlangs zijn enkele zogenaamde all-glass toepassingen verwezenlijkt. Hierbij is het de 

bedoeling om volledige constructies uit glas op te trekken. Om dit te realiseren worden vaak 

verschillende verbindingstechnieken gecombineerd. 

 

Het glazen brugje in Rotterdam van de architect Dirk Jan Postel is hier een mooi voorbeeld 

van (zie Fig. 1.13): 

 

 

Fig. 1.13: Glazen brug in Rotterdam1

 

De twee balken die zijn opgelegd in een soort schoentjes vormen de basisstructuur van het 

geheel. De voegen tussen de vloerplaten onderling en tussen de vloerplaten en de zijwanden 

zijn gekit, terwijl de dakplaat met boutverbindingen gedragen wordt. 

 

Ook in The All Transparent Pavilion zijn diverse verbindingen aangewend (zie Fig. 1.14 op 

de volgende pagina). De hoofdbalken zijn verlijmde platen in floatglas en worden gewapend 

met roestvast staal. De Zijbalken in gelamineerd floatglas zijn versterkt met een verlijmde 

wapening in aluminium. Aan de balken zijn bovendien kleine aluminium elementen verlijmd 

om de hoofd- en zijbalken tot een balkenrooster in elkaar te kunnen schuiven. Op deze manier 

komt de bovenzijde van de zijbalken gelijk met de bovenzijde van de hoofdbalken. 

 

                                                 
1 Nijsse Rob (2003), o.c., p. 28-29. 
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Fig. 1.14: The All Transparent Pavilion1

 

1.4 Onderzoek 
 

Uit dit onderzoek van de bestaande verbindingstechnieken werd beslist om experimenteel 

onderzoek te verrichten naar las- en boutverbindingen in uitgegloeid natronkalkglas. Op deze 

manier hoopt de auteur bij te dragen tot het verruimen van de mogelijkheden voor de 

architect: hoe breder het toepassingsgebied, hoe aantrekkelijker dit materiaal immers zal 

worden voor ontwerpers. 

Als ook de laboratoriumtesten op ware grootte vervangen kunnen worden door gebruik te 

maken van gestandaardiseerde rekenregels, kan de kostprijs aanzienlijk gereduceerd worden. 

Zo zullen structureel glazen toepassingen in de nabije toekomst de concurrentie kunnen 

aangaan met conventionele materialen. 

                                                 
1 Bos Freek, Veer Fred, Romein Ton, Nijsse Rob, The Evaluation of the All Transparent Pavilion Project. 
Proceedings of Glass Processing Days (2005), p. 1 en 3. 
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Hoofdstuk 2: 

Lasverbindingen 
“No flying machine will ever fly from New York to Paris.” 

                                                                      Orville Wright 

 

 

 

 

 

2.1 Inleiding 
 

In een glasblazerij maakt men met behulp van allerlei courante technieken de meest 

uiteenlopende vormen in glas. Hiervoor gebruikt men bijna uitsluitend hoogwaardige 

glassoorten, zoals borosilicaat- en kwartsglas. Omdat deze glassoorten een veel hogere 

kostprijs hebben dan natronkalkglas, wordt in constructieve toepassingen bijna uitsluitend 

deze laatste glassoort gebruikt. Om deze reden gaat Hoofdstuk 2 na of het ook mogelijk is om 

vlak natronkalkglas te lassen. Hiermee hoopt de auteur om de toepassingsmogelijkheden van 

constructief glas te kunnen uitbreiden. 

 

Bij het lassen zijn enkele karakteristieke glaseigenschappen van cruciaal belang. Deze 

eigenschappen wijken onderling sterk af bij de verschillende glassoorten. Omdat gewoon 

floatglas veel gevoeliger is voor temperatuurschokken – en deze onvermijdelijk zijn bij het 

verwerken - wordt het lassen van vlak natronkalkglas bij glasbewerkers doorgaans als 

onmogelijk beschouwd. Om na te gaan of dat theoretisch klopt, worden de belangrijkste 

thermische eigenschappen van glas in de volgende paragrafen kort onderzocht. 
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2.2 Thermische eigenschappen van glas 
2.2.1 Thermische uitzettingscoëfficiënt 

 

De thermische uitzettingscoëfficiënt1 α is een thermische eigenschap van glas die de 

verwerkingsmogelijkheden sterk beïnvloedt. In Tabel 2.1 zijn ter illustratie enkele thermische 

uitzettingscoëfficiënten gegeven.  

 

Materiaal Thermische 

uitzettingscoëfficiënt 

[10-6/°C] 

Elasticiteits-

modulus 

[103 N/mm2] 

Constante van Poisson 

(dwarscontractiecoëfficiënt)

[-] 
    

Beton 12 30 0,20 

Staal 10 - 13 200 - 210 0,27 – 0,30 

Natronkalkglas 9 - 10 68 - 70 0,22 - 0,23 

Borosilicaatglas 3 - 6 65 0,20 

Kwartsglas 0,5 70 0,18 

Tabel 2.1: Relevante eigenschappen van enkele materialen2

 

We zien dat de thermische uitzettingscoëfficiënt van natronkalkglas ruim dubbel zo groot is 

als die van borosilicaatglas en zelfs bijna 20 keer de waarde heeft van die van kwartsglas. De 

uitzetting bij het opwarmen van natronkalkglas zal dus veel meer aandacht vergen. Door het 

grote verschil onderling zouden er steeds spanningen ontstaat indien verschillende glassoorten 

met elkaar verbonden worden. Deze manifesteren zich voornamelijk door krimp bij afkoeling. 

Met deze materiaaleigenschap moet men bij het ontwerp van glazen balken en kolommen 

steeds rekening houden, omdat er grote thermische spanningen kunnen ontstaan als de 

thermische uitzetting verhinderd wordt. De verlenging ∆L bij een temperatuurverandering ∆T 

van een element met lengte L wordt als volgt berekend: 

 

 ∆L = L . ∆T . α (2.1) 

 

 
                                                 
1  Engels: Coefficient of expansion. 
2  http://nl.wikipedia.org en Heller P., Vervest J.C.G., Wilbrink H.F., Vademecum voor de Glastechniek. Kluwer 
Technische Boeken B.V., Deventer (1992), p. 40 en 46. De schuin gedrukte waarden in de tabel zijn aangepast 
op aanwijzen van de scriptiebegeleider. 
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2.2.2 Temperatuurwisselbestendigheid 

 

De temperatuurwisselbestendigheid1 is een eigenschap die heel sterk afhankelijk is van de 

thermische uitzettingscoëfficiënt. De temperatuurwisselbestendigheid is de weerstand tegen 

temperatuurgradiënten die voorkomen bij snel afkoelen en/of opwarmen van een materiaal. 

De spanning σ die hierbij ontstaat, kunnen we met formule (2.2) berekenen2: 

 

 σ = α . ∆T . E/(1-µ) (2.2) 

 

Hierbij speelt vooral de thermische uitzettingscoëfficiënt α een belangrijke rol, want de 

elasticiteitsmodulus E en de dwarscontractiecoëfficiënt3 µ zijn voor de verschillende 

glassoorten ongeveer gelijk. Dit is te zien in Tabel 2.1 (zie supra). Als we ook de sterkte-

eigenschappen van glas in beschouwing nemen, bekomen we Fig. 2.1: 

 

 

Fig. 2.1: Temperatuurwisselbestendigheid van glas4

 

                                                 
1  Engels: Thermal shock resistance. 
2  Heller P., Vervest J.C.G., Wilbrink H.F. (1992), o.c. , p. 44. 
3  Ook gekend als de constante van Poisson. Engels: Poisson’s ratio. 
4  Heller P., Vervest J.C.G., Wilbrink H.F. (1992), o.c. , p. 44. 
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Een temperatuurgradiënt ontstaat onder andere bij het plaatselijk opwarmen van glas zoals 

nodig is tijdens het lassen. Bij natronkalkglas kan een temperatuurschok van ongeveer 40°C 

bij kamertemperatuur al tot glasbreuk leiden1. Het is bij kamertemperatuur dan ook niet 

geschikt om te lassen. Om er toch in te slagen natronkalkglas aan elkaar te lassen, is een beter 

inzicht in het temperatuurafhankelijk gedrag van glas noodzakelijk. 

 

2.2.3 Viscositeitsgedrag 

 

De viscositeit η – uitgedrukt in Poise of dPa.s (2) - kan men beschouwen als de stroperigheid 

van een vloeistof. Deze eigenschap is sterk afhankelijk van de temperatuur en het type glas, 

zoals te zien is in Fig. 2.2. Ze bepaalt in grote mate de verwerkbaarheid van glas. 

 

 

Fig. 2.2: Viscositeit van glas in functie van de temperatuur3

 

Bij het opwarmen van glas zijn er naast de smelttemperatuur nog drie andere temperaturen 

waarbij belangrijke veranderingen bij de glaseigenschappen optreden. Boven het 

vervormingspunt, dat overeenstemt met een viscositeit van 1014,5 Poise, beginnen thermische 

spanningen langzaam te verdwijnen. Bij de ontlaattemperatuur - ook gekend als de hoge 

ontspanningstemperatuur - verdwijnen eigenspanningen relatief snel. Boven deze temperatuur 

zijn de spanningen na ongeveer 15 minuten uit het glas verdwenen. 

 

                                                 
1  Belis Jan, Kipsterkte van monolitisch en gelamineerde liggers. Doctoraat. Laboratorium voor 
Modelonderzoek. Universiteit Gent. Gent (2005), p. 2 – 4 verwijst naar CEN EN 572-1, 2004. 
2  1 Poise = 0,1 Pa.s = 1 dPa.s 
3  Heller P., Vervest J.C.G., Wilbrink H.F. (1992), o.c., p. 26. 
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Bij een viscositeit van 107.6 Poise treedt de verwekingstemperatuur op. Dit betekent dat het 

glas onder belasting - ook het eigengewicht - begint te vloeien. De overgang van vaste naar 

vloeibare fase gebeurt bij de smelttemperatuur, die overeenstemt met η = 102 Poise. De 

overeenkomstige temperaturen voor natronkalkglas zijn te vinden in Tabel 2.2. 

 

Vervormingspunt Ontlaattemperatuur Verwekingstemperatuur Smelttemperatuur
    

520°C 545° 735°C 1600°C 

Tabel 2.2: Karakteristieke temperaturen van natronkalkglas1

 

2.3 Lassen van vlak natronkalkglas 
 

Omdat natronkalkglas bij kamertemperatuur een temperatuurschok van slechts 40°C aankan, 

is het noodzakelijk om het glas eerst op te warmen. Als het glas boven de ontlaattemperatuur 

verwarmd is, kunnen eventueel aanwezige thermische spanningen oplossen en kunnen er geen 

bijkomende thermische spanningen ten gevolge van het lassen ontwikkelen. Zo moet het in 

theorie mogelijk zijn om de las zelf te verhitten tot net boven de smelttemperatuur, terwijl de 

rest van het glas niet tot boven de verwekingstemperatuur komt. Het experimenteel onderzoek 

om deze theorie in praktijk om te zetten is het onderwerp van deze paragraaf. 

 

2.3.1 Eerste testfase 

 

In de eerste testreeks vertrekken we van glasplaatjes van 100 x 100mm en 3mm dik. Deze 

dienen in hoofdzaak om een methode te ontwikkelen om twee plaatjes aan elkaar te lassen. 

 

Bij de eerste poging is het de bedoeling om het glas eerst met een grote handbrander op te 

warmen. Doordat deze brander gevoed wordt door een gas-lucht mengsel is de temperatuur 

hiervan tot ongeveer 1025°C beperkt2. Het bijverwarmen van de lasnaad gebeurt met een 

handbrander met een gas-zuursof mengsel. De temperatuur hiervan bedraagt ongeveer 

2750°C in het kegeltje aan het begin van de vlam, zoals in Fig. 2.3 (zie infra). Dit is ruim 

voldoende om het glas plaatselijk op te warmen tot boven de smelttemperatuur. 

                                                 
1  Belis Jan (2005), o.c., p. 2 – 3. 
2  Heller P., Vervest J.C.G., Wilbrink H.F. (1992), o.c., p. 78. 
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Fig. 2.3: Gas-zuurstof  brander met warme kegel 

 

Tijdens het lassen met de gas-zuurstof brander sprong één plaatje stuk. Tegen alle 

verwachtingen in lukte het wel om een deel van het plaatje te lassen. Om langzaam 

spanningsvrij af te koelen werd het gelaste plaatje in een voorverwarmde oven gelegd. Deze 

eerste laspoging is te zien op Fig. 2.4: 

 

 

Fig. 2.4: Eerste lastest: buiten de oven 

 

Op deze manier is er geen enkele controle mogelijk op de temperatuur van het 

voorverwarmde glas. De tijdsduur om het glas voor te verwarmen met de grote vlam is enkel 

gebaseerd op de ervaring van de glasbewerkers. 

 

Om toch een idee te krijgen van de exacte temperatuur van het glas werd beslist om het glas 

voor te warmen in een kleine oven in plaats van met de vlambrander. Bij de gewenste 

temperatuur wordt de oven geopend om de naad te lassen met een gas-zuurstof brander. Na 
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deze bewerking warmt de oven het glas nog even op tot boven de ontlaattemperatuur om geen 

eigenspanningen in te sluiten. Op deze manier moet het glas na het lassen ook niet meer door 

het lokaal naar de oven worden gebracht. Hierdoor kan een te snelle afkoeling van het glas 

vermeden worden. 

 

Bij de eerste test in de oven schommelde de temperatuur net voor het lassen rond 300°C. 

Deze temperatuur ligt nog een stuk onder de ontspanningstemperatuur. Het glas spatte dan 

ook tijdens het lassen uiteen, zoals te zien is op Fig. 2.5: 

 

 

Fig. 2.5: Eerste test in een oven 

 

Bij de drie volgende testen bedroeg de temperatuur in de oven respectievelijk 850, 810 en 

750°C. Hierbij lukte het wel om het glas te lassen. Omdat het glas echter warmer was dan de 

verwekingstemperatuur, vervormde het glas onder het eigengewicht. Het glas paste zich aan 

aan zijn ondergrond, waardoor het wazig werd. Randen die niet ondersteund waren, plooiden 

onder het eigengewicht naar beneden. Dit is te zien in Fig. 2.6: 

 

 

Fig. 2.6: Vervormingen boven de verwekingstemperatuur 
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Bij een andere test lagen de twee glasplaatjes op een staalplaatje, maar door de te hoge 

temperatuur was het glas en het staal aan elkaar gesmolten. 

 

Hierbij bemerken we ook dat de randen van het glas heel netjes afgerond blijken. De kleine 

scheurtjes zijn dichtgesmolten en de scherpe randen zijn verdwenen. Omdat de randafwerking 

een heel belangrijke factor is bij de sterkte van constructief glas zou het interessant zijn dit 

verder te onderzoeken. Binnen het tijdsbestek van deze scriptie kon hier evenwel niet verder 

op worden ingegaan. 

 

Bij een volgende test verwarmde de oven het glas tot een temperatuur van 580°C. Dit is net 

boven de hoge ontspanningstemperatuur. Op deze manier kan het glas de grote 

temperatuurschok - die nodig is bij het smelten van de lasnaad - opnemen zonder volledig 

boven de verwekingstemperatuur te gaan. Zo krijgen we geen omgeplooide randen en behoudt 

het glas zijn optische kwaliteit. 

Het is mogelijk om de glasplaatjes op deze manier gedeeltelijk in elkaar te smelten, maar op 

bepaalde plaatsen werd de las open geblazen door de handbrander. In een poging op te lossen 

werd het ene glasplaatje een beetje op het andere gelegd, zoals in Fig. 2.7b: 

 

a

b

c  

Fig. 2.7: Plaatsing van de glasplaatjes voor het lassen 

 

Bij deze plaatsing is er een beetje meer materiaal ter plaatse van de las en verkleint de kans op 

gaten in de lasnaad. Tijdens het bijverwarmen met de handbrander plooide de opgelegde rand 

echter op zoals te zien is in Fig. 2.8 op de volgende bladzijde. Hierbij smolten de twee 

plaatjes bijna niet in elkaar. 

Een verbetering hiervoor is het onder een hoek slijpen van de randen die aaneen gelast 

worden. Hierbij worden langs de zijkanten stalen blokjes geplaatst om de plaatjes tijdens het 

lassen op hun plaats te houden. Bij het opstellen duwen we deze blokjes een klein beetje naar 

elkaar toe waardoor het bovenste glasplaatje aan de geslepen kant op het andere plaatje steunt 

zoals is aangegeven in Fig. 2.7c. 
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Fig. 2.8: Lasnaad bij plaatjes die elkaar een beetje overlappen, zoals Fig. 2.7c (zie supra) 

 

Het is de bedoeling dat de zwaartekracht de twee plaatjes in elkaar duwt tijdens het lassen. De 

onderlegger is een keramische tegel die niet smelt bij de temperatuur van de handbrander. De 

opstelling van deze testen is te zien in Fig. 2.9: 

 

 

Fig. 2.9: Plaatjes geslepen onder een hoek van 45° 

 

Dit leidde tot de volgende lasnaden (Fig. 2.10): 

 

 

Fig. 2.10: Lasnaden van plaatjes met één rand geslepen onder een hoek van 45° 

Bout- en lasverbindingen in floatglas: experimentele studie    24



2.3.2 Tweezijdig lassen 

 

Omdat teveel testplaatjes stukspringen door inwendige spanningen kort na het lassen, was het 

nodig om de afkoeling van de oven tijdens het lassen te beperken. Om deze reden werd 

overgeschakeld op tweezijdig lassen. Hierbij is het de bedoeling om met twee handbranders 

de lasnaad langs beide zijden tegelijk op te warmen, waardoor de lastijd aanzienlijk verkort. 

Zo kan de oven - en dus ook het glas - minder afkoelen. 

 

Om ook de onderzijde van het proefstuk bereikbaar te maken voor een handbrander, werd het 

glas verhoogd opgelegd op twee keramische tegeltjes met een geringe tussenafstand. Doordat 

de lasnaad tot boven de smelttemperatuur werd opgewarmd, smolt het glas rond de rand van 

de keramische tegels. Door een verschillende thermische uitzettingscoëfficiënt brokkelde deze 

wat af tijdens het afkoelen. Zoals te zien is op Fig. 2.11, zat er dan ook een wit poeder in het 

glas verwerkt: 

 

 

Fig. 2.11: Tweezijdig lassen in de kleine oven 

 

Om de sterkte van de lasnaad proefondervindelijk te testen lijkt een vierpuntsbuigproef 

aangewezen. Omdat dit type test een constant moment wordt opgelegd in de zone in het 

midden van de plaat, kan worden nagegaan of de las zelf het zwakste element is, of net de 

zone ernaast. 

 

In de norm CEN EN 1288-1, 2000 is een gestandaardiseerde vierpuntsbuigproef voor vlak 

glas opgenomen1. Deze wordt verder besproken in paragraaf 2.4. Bij deze test worden vlakke 

platen gebruikt van 1100mm x 360mm. Om hiervoor twee platen van 550mm x 360mm aan 

elkaar te lassen is het noodzakelijk om over te schakelen op een grotere oven. 

                                                 
1  Belis Jan (2005), o.c., p. 4 – 4 verwijst naar CEN EN 1288-1, 2000. 
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Deze is ingesteld om verwerkt borosilicaatglas van de glasblazerij te ontspannen. Hiervoor 

loopt de temperatuur gestaag op tot 565°C en blijft daar gedurende een half uur. Vervolgens 

koelt hij langzaam af om geen thermische spanningen in te sluiten. Deze maximale 

temperatuur is iets lager dan de 580°C waarbij het lukt om natronkalkglas te lassen. 

Bovendien opent deze oven volledig anders dan de kleine oven. Bij deze oven wordt het 

deksel opgetild om hem te openen. Hierdoor wordt het glas langs vier zijden blootgesteld aan 

de koude van het lokaal. Bij de kleine oven met het deurtje was dit slechts één kant. 

 

Omdat dit toch een aanzienlijke verandering van de lasomstandigheden is, besliste de auteur 

om in deze oven eerst enkele kleine testplaatjes te lassen. 

Bij deze test werden drie opstellingen naast elkaar geplaatst (Fig. 2.12): 

 

 

Fig. 2.12: Testplaatjes in de grotere oven bij een temperatuur van 560°C 

 

Hierbij varieerde de tussenruimte tussen de keramische tegeltjes die het glas ondersteunden. 

De bedoeling was om een soort optimale tussenafstand te vinden waarbij de randen van de 

tegeltjes niet in de glasnaad kruipen, maar zelfs met een tussenruimte van ongeveer 1,5cm 

brokkelden de randjes een beetje af. Bij de grote platen werd dan ook geopteerd om de 

lasnaad zo vrij mogelijk te laten. 

Ook in de grote oven lukte het om de drie glasplaatjes te lassen, maar doordat de oven op 

korte termijn enkele keren geopend werd, sprong er wel één plaatje stuk (Fig. 2.13):  

 

 

Fig. 2.13: Drie lasplaatjes uit de grotere oven 
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2.3.3 Platen voor sterkteproeven 

 

Om een gestandaardiseerde vierpuntsbuigproef uit te voeren op de lasnaad zijn platen van 

1100 x 360mm nodig. Hiervoor worden er twee platen van 550 x 360mm aan elkaar gelast. 

Op deze manier zal de las binnen de zone met constant moment liggen. 

 

Tijdens de eerste poging lukte het om het glas mooi aan elkaar te lassen. Enkel aan de randen 

van de lasnaad was het glas niet goed in elkaar gelopen, want bij het begin werd het glas een 

klein beetje open geblazen. En net op het einde moest de lasser stoppen omdat de 

handschoenen te warm werden. Bij het sluiten van de oven brak het glas. Er was te zien dat de 

breuk aan het begin van de las geïnitieerd was (linkse foto van Fig. 2.14). 

 

 

Fig. 2.14: Normplaten in de grote oven 

 

Bij de tweede poging sprong het glas tijdens het lassen volledig op het ogenblik dat iemand 

het lokaal binnenkwam. Waarschijnlijk had het openen van de deur een koude tocht op het 

glas doen ontstaan. 

De derde keer lukte het om de twee platen redelijk aan elkaar te lassen (rechtse foto van Fig. 

2.14). Als de plaat afgekoeld was, was te zien dat de las niet volledig in elkaar versmolten 

was. Als we de gelaste plaat ophielden aan de uiterste randen brak ze dan ook onder haar 

eigen gewicht. De breuk liep langs de lasnaad. 

 

Bij deze pogingen kwamen enkele nieuwe problemen naar boven. 

 

Het begin en het einde van de naad vloeiden niet in elkaar. Dit kan te wijten zijn aan het 

afschuren van de lasnaad onder een hoek van 45°. Omdat dit gebeurde met een 

bandschuurmachine was het onmogelijk om de rand perfect recht te schuren. Als de twee 

geschuurde platen opgesteld werden, raakten de uiteinden elkaar niet. 
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Er zijn pogingen ondernomen om de randen met behulp van een slijpschijf perfect recht af te 

slijpen in het Laboratorium voor Modelonderzoek, maar door koelingsproblemen lukte dit 

niet. Op vraag van de auteur zijn er dan enkele plaatjes onder een hoek van 45° gepolijst. 

 

Doordat de lasnaad bij deze platen 36cm was, moest de oven een lange tijd open staan om de 

platen in 1 keer te kunnen lassen. Bij een poging om een naad in twee keer te lassen, sprong 

het glas onmiddellijk stuk bij het lassen van de tweede helft. Een las moet dus in één keer 

uitgevoerd worden. Hiervoor werd er beslist om de afmetingen van de normplaten te halveren. 

Op deze manier kon de las grondig worden uitgevoerd zonder het risico dat de lasser moest 

stoppen omdat zijn handen te warm werden of omdat de oven teveel afkoelde. 

Omdat dit de lasduur aanzienlijk reduceerde, kon overgeschakeld worden op plaatjes met een 

dikte van 4mm in plaats van 3mm. Zo verkleint de invloed van het eigen gewicht tijdens de 

vierpuntsbuigroef. 

 

Zoals te zien is in Fig. 2.14 (zie supra) was het nodig om de platen op veel blokken op te 

leggen. Hierdoor lagen de twee aan elkaar te lassen platen nooit mooi in elkaars verlengde. 

Om dit op te lossen werd het glas op een staalplaat gelegd. Dit zorgde er ook voor dat het glas 

niet zo snel afkoelde als de oven open stond. Om het glas tweezijdig te kunnen lassen was er 

in de staalplaat een sleuf voorzien. Deze was breed genoeg zodat het staal niet aan het glas 

smolt tijdens het lassen. Hierdoor trad er wel doorbuiging op van glas. Deze doorbuiging zou 

achteraf glad gestreken kunnen worden door de glasbewerkers, maar omdat dit nog een te 

groot risico zou vormen voor de gelaste plaatjes, werd dit binnen dit werk niet meer gedaan. 

 

 

Fig. 2.15: Gehalveerde normplaten op een staalplaat met sleuf 

 

Met behulp van deze techniek werden zes testplaatjes gelast voor de vierpuntsbuigproef. 
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2.4 Destructieve sterktebepaling 
2.4.1 Proefopstellingen vierpuntsbuigproef 

 

Om de sterkte van de lasnaad te onderzoeken werden de gelaste plaatjes met een 

vierpuntsbuigproef getest, zoals te zien is in Fig. 2.16: 

 

  

Fig. 2.16: Opstelling van de gebruikte vierpuntsbuigproef 

 

Hierbij zijn – om hierboven vermelde redenen – alle afmetingen gehalveerd in vergelijking 

met de gestandaardiseerde normproef uit CEN EN 1288-1, 2000. Dit betekent dat het glas 

ondersteund werd over een afstand van 500mm. Omdat het glas niet horizontaal zou beginnen 

glijden, werd hier geopteerd voor een scharnier en een roloplegging. 

De belasting werd met behulp van een juk via een kogelgewricht overgebracht op de twee 

ronde buizen met een onderlinge afstand 100mm (middelpunt tot middelpunt). Zo werd het 

glas met twee identieke lijnlasten belast. 

Onder het belaste glas werd een plaat gelegd om de glasscherven bij breuk op te vangen. Zo 

kon het breukpatroon van de proef gereconstrueerd worden. 

 

2.4.2 Proefresultaten referentietesten 

 

De momenten die door deze opstelling opgewekt worden, zijn weergegeven in Fig. 2.17 (zie 

infra). Hierop is duidelijk te zien dat in de middenzone een quasi constant moment opgelegd 

wordt. 

M (g) is met moment opgewekt door het eigen gewicht van het glas. M (F) wordt gegenereerd 

door de belasting op het kogelgewricht. Voor Fig. 2.17 was deze ingesteld op twee maal 95N 

(op elke staaf dezelfde kracht). Dit correspondeert met het gemiddelde van de drie 

referentietesten met niet gelast glas van 4mm dik. 
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Fig. 2.17: Momentenlijnen bij vierpuntsbuigproef 

 

De breukbelasting bij deze referentie testen waren 157N, 235N en 177N. De belasting werd 

gerealiseerd met een juk van 2,5kg en staalblokjes van 0,5 en 1kg. De belastingssnelheid bij 

deze testen was ongeveer 0,5N/sec. 

Het gemiddelde maximale moment van 19,5Nm komt overeen met een gemiddelde, maximale 

buigspanning bij breuk van 40,6N/mm². 

Zoals te zien is op Fig. 2.18 werd de breuk bij deze drie referentieproeven geïnitieerd in de 

zone tussen de twee belastingslijnen (aangeduid met twee blauwe lijnen). 

 

  

Fig. 2.18: Breukpatroon van de referentietesten na de vierpuntsbuigproef 

 

2.4.3 Proefresultaten gelaste platen 

 

Er werden ook zes gelaste platen op deze manier getest. Hierbij werd echter duidelijk dat de 

las een ernstige verzwakking vormt in het element. Het breukpatroon van de gelaste platen 

(Fig. 2.19 - zie infra) week sterk af van de referentietesten. De breuklijn ging in vier van de 

zes gevallen via één lijn door de lasnaad. Bij Las6 is nog een extra breuklijn, maar deze is 

volgens de auteur te wijten aan het vallen van de belasting na breuk. 
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Fig. 2.19: Breukpatroon van de zes gelaste platen na vierpuntsbuigproef 

 

De gemiddelde breukbelasting bedroeg slechts 36N. Dit is een reductie van ruim 80% in 

vergelijking met de referentiewaardes. 

Deze vermindering was enigszins te verwachten doordat het lasprocédé nog niet volledig op 

punt staat. De las zelf was niet bij alle plaatjes volledig in elkaar gelopen en soms waren er 

zelfs gaatjes in de lasnaad geblazen. De bereikte breukbelastingen - met bijhorende 

breukspanning - zijn weergegeven in Tabel 2.3. Bij de berekening van de breukspanning werd 

geen rekening gehouden met de gereduceerde doorsnedes door de gaatjes. 

 

Testmateriaal Breukbelasting 

[N] 

Breukspanning 

[N/mm²] 
   

Ref1 157 33,8 

Ref2 235 50,1 

Ref3 177 38,0 

Las1 45 10,5 

Las2 25 6,3 

Las3 25 6,3 

Las4 15 4,3 

Las5 25 6,3 

Las6 74 16,6 

Tabel 2.3: Breukbelasting en Breukspanning van de vierpuntsbuigproeven 
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2.4.4 Samenvatting lasprocédé 

 

Het belangrijkste probleem bij het lassen van vlak natronkalkglas was hoofdzakelijk het 

stukspringen van het glas tijdens het lassen. Om dit te vermijden werden diverse maatregelen 

getroffen. Het gecontroleerd voorverwarmen van het glas tot de juiste temperatuur was hierbij 

het belangrijkste onderdeel van dit onderzoek. Andere beslissingen om het stukspringen te 

beperken zijn onder andere het overschakelen op tweezijdig lassen en het beperkt houden van 

de tijdsduur dat de oven geopend moet worden. 

Voor het optimaal in elkaar lopen van de lasnaad, werden de randen van het glas aan de 

lasnaad onder een hoek van 45° geslepen. 

Het probleem van het doorhangen bij tweezijdig lassen is in dit onderzoek niet opgelost. 

 

In dit werk is wel aangetoond dat vlak natronkalkglas toch aan elkaar gelast kan worden, 

ondanks het feit dat ervaren glasblazers dit onmogelijk achtten. De temperaturen waarbij dit 

lasprocédé kans op slagen heeft, zijn vastgelegd. Om dit daadwerkelijk om te zetten naar een 

geïndustrialiseerde verbindingsmethode is verder onderzoek echter wel nog onontbeerlijk. 

Het lassen van de naad met behulp van lineaire branders die in de oven worden geïnstaleerd 

en die de lasnaad bijverwarmen zonder deze te openen, is een denkpiste die volgens de auteur 

een goede kans heeft op slagen. 

 

2.5 Randonderzoeken 
 

Naast het hierboven beschreven lasprocédé werden nog twee extra randonderzoeken in 

verband met gelast natronkalkglas uitgevoerd. 

 

2.5.1 Fusing 

 

Fusing is een bestaande techniek waarbij twee of meer stukken glas in elkaar worden 

gesmolten in een oven. Hierbij wordt het glas in een oven op elkaar gelegd en verwarmd tot 

een hoge temperatuur waarbij het glas in elkaar loopt. 

 

Binnen dit onderzoek werd er even geëxperimenteerd met een fusing-techniek. Hierbij was 

het de bedoeling om bepaalde delen van het glas te isoleren en andere niet. Zo zou het 
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mogelijk moeten zijn dat de temperatuur van de glasnaad veel hoger komt dan die van de rest 

van het glas, zonder hierbij de oven te openen om de naad met een handbrander bij te 

warmen. De bedoeling was om de plaatjes onder de verwekingstemperatuur te houden met 

behulp van de isolatie terwijl de oven de niet geïsoleerde naad in elkaar liet lopen bij een 

oventemperatuur van ongeveer 850°C. 

 

Hierbij is een sterk gecontroleerd temperatuursverloop van zowel de naad als van de rest heel 

belangrijk. Eerst moet het glas volledig opgewarmd worden tot boven de ontlaattemperatuur. 

Hierna is een zeer snelle opwarming en afkoeling nodig om enkel de naad tot boven de 

smelttemperatuur te brengen zonder dat rest van het glas boven de verwekingstemperatuur 

komt. Om thermische spanningen te vermijden is het noodzakelijk om hierna de temperatuur 

even te stabiliseren net boven de ontlaattemperatuur. Uiteindelijk moet het glas langzaam 

afkoelen, want anders ontstaat er een temperatuursgradiënt doordat de geïsoleerde delen 

trager afkoelen dan de versmolten naad. In Fig. 2.20 stelt de volle lijn het 

temperatuursverloop van de oven en de niet-geïsoleerde naad voor. De puntlijn is de reactie 

hierop van de geïsoleerde stukken. 

 

Tijd

Smelttemperatuur

Verwekingstemperatuur

Ontlaattemperatuur

 

Fig. 2.20: Theoretisch temperatuurverloop bij het fusing-proces 

 

Als de isolatiedikte te groot is duurt het lang om ook die stukken eerst tot boven de 

ontspanningstemperatuur te brengen. Ook bij het afkoelen ontstaan dan problemen doordat de 

naad te snel afkoelt in vergelijking met de rest. Bij dunnere isolatie kan het dan weer gebeuren 

dat de temperatuur van het volledige glas boven de verwekingstemperatuur stijgt en dus 

volledig vervormt. 
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Hieruit is duidelijk dat dit onderzoek een volledig andere aanpak vereist dan diegene die tot 

nu toe is aangewend. Na één mislukte test (Fig. 2.21) werd dan ook beslist om deze denkpiste 

te verlaten en al de aandacht op het lassen te vestigen. 

 

 

Fig. 2.21: Poging met fusing-techniek in de kleine oven 

 

2.5.2 Glas loodrecht op elkaar gelast 

 

Omdat veel toepassingsmogelijkheden uitgaan van glas dat loodrecht op elkaar wordt gelast 

in plaats van in elkaars verlengde, werden twee testen uitgevoerd om te controleren of dit met 

het ontwikkelde lasprocédé ook mogelijk is. 

 

 

Fig. 2. 22: Opstelling en resultaten van loodrecht op elkaar gelast glas 

 

Bij de eerste poging werd de oven - door een misverstand – verwarmd tot boven de 700°C. 

Hierbij was het glas helemaal geplooid onder het eigen gewicht. Bij deze temperatuur 

(ongeveer 730°C) hing het glas wel al een beetje aan elkaar. 

Bij de tweede test, waarbij de oven werd opgewarmd tot 560°C, lukte het wel om twee 

plaatjes loodrecht aan elkaar te lassen zonder dat het glas teveel vervormde. 
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2.6 Toepassingsmogelijkheden 
 

Indien het lasprocédé verder ontwikkeld wordt, kunnen de volgende elementen misschien 

gerealiseerd worden: 

 

Vervaardigen van gelaste glazen bakken voor divers laboratoriumgebruik. Hierbij mogen de 

elementen soms niet gelijmd worden, omdat de lijm zelf zou reageren met de chemische 

stoffen. 

 

Voor constructieve toepassingen denkt de auteur eerder aan het samenstellen van 

kolomprofielen (koker-, kruis- of H-profielen) of aan plaatverstijvers voor gevel-, dak- en 

vloerelementen. 

Omdat binnen deze toepassingen steeds langere lasnaden nodig zijn dan de 180mm die in dit 

onderzoek getest zijn, lijkt een overschakeling op een geautomatiseerd proces in een gesloten 

oven noodzakelijk. De lasnaad kan hierbij bijverwarmd worden met behulp van lineaire 

branders. 
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Hoofdstuk 3: 

Boutverbindingen 
“You will have to experiment and try things out for yourself and you will not be sure of what 

you are doing. That's all right, you are feeling your way into the thing. ” 

                                                                                                   Emily Carr 

 

 

 

 

3.1 Inleiding 
 

Boutverbindingen1 worden bij constructief glas heel vaak toegepast. Het voordeel hiervan is 

dat betrekkelijk kleine elementen met eenvoudige middelen op de bouwplaats samengesteld 

kunnen worden. Zo wordt transport van complexe, geprefabriceerde elementen vermeden. 

De meest gekende toepassing van boutverbindingen zijn ongetwijfeld de geboute glasplaten in 

gevels. Bouten worden verder onder andere ook gebruikt om een kolom in te klemmen 

(bijvoorbeeld Hanz Schmitz Haus [9]) of om grote balken samen te stellen uit kleinere, zoals 

het geval is bij the New Medical School Building for Glasgow University [7] (zie Hst. 1). 

 

Bij het gebruik van boutverbindingen in glas geldt de ongeschreven regel dat enkel gehard en 

versterkt glas gebruikt mag worden. De bestaande boutverbindingen zijn namelijk 

ontoereikend om  uitgegloeid floatglas op een veilige en sterkte manier te bouten. 

 

                                                 
1 Engels: bolted connections  of  bolted joints. 
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Door het toenemende gebruik van floatglas in constructieve toepassingen dreigt hier een 

leemte te ontstaan. Omdat bovendien het harden of versterken van het glas de kostprijs en de 

levertermijn aanzienlijk beïnvloeden, gaat dit hoofdstuk na of ook ‘gewoon’ floatglas1 niet in 

aanmerking kan komen voor geboute toepassingen. 

Om de sterkte van een boutverbinding in gelamineerd floatglas na te gaan wordt geopteerd 

voor een experimenteel onderzoek in het Laboratorium voor Modelonderzoek. 

 

3.2 Gelamineerd testmateriaal 
 

Om de sterkte van een boutverbinding te testen, werden kleine plaatjes gelamineerd floatglas 

uit voorradig proefmateriaal2 gesneden (zie infra Fig. 3.1). Op deze manier zijn plaatjes 

gemaakt met een breedte van ongeveer 150 mm en een hoogte van 120 of 230 mm. Alle 

testplaatjes zijn gelamineerd met een PVB tussenlaag. De boven- en onderrand van het glas is 

geslepen terwijl de zijranden ruw gesneden zijn. Omdat de breuk in zowat alle gevallen aan 

het boorgat geïnitieerd wordt, heeft de ruwe afwerking van de zijranden volgens de auteur 

geen beduidende invloed op de sterkte van de boutverbinding. In reële toepassingen waar het 

constructief glas ook op andere manieren belast wordt (gebruiksbelasting, windbelasting,…) 

zal de randafwerking wel een belangrijke invloed hebben op de breuksterkte. 

 

h: 120 of 230mm

b: 150mm  

Fig. 3.1: Testmateriaal uit een geteste ligger in gelamineerd floatglas 

 

3.3 Boren in gelamineerd glas 
 

Het boren van de gaten in het glas gebeurt met behulp van een kolomboor met regelbaar 

toerental (Fig. 3.2 op de volgende bladzijde). Het toerental van een diamantboor met een 

diameter van 16mm is ingesteld op ongeveer 1.000 omwentelingen per minuut. Tijdens het 

                                                 
1 In het vervolg van de tekst wordt met de term ‘floatglas’ steeds ‘niet-vooorgespannen natronkalkglas’ bedoeld. 
Binnen de glaswereld wordt dit vaak nog afgekort tot ‘float’. 
2 Geteste liggers uit het doctoraatsonderzoek van Jan Belis (2000-2006) [1]. 
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boren wordt koelwater toegevoegd door de kern van de boor. De diamantboor is van 

inkepingen voorzien om het uitgeslepen materiaal (wit poeder op Fig. 3.2) beter af te voeren. 

 

 

Fig. 3.2: Opstelling kolomboormachine 

 

Tijdens het boren in gelamineerd glas wordt duidelijk dat deze inkepingen hun functie niet 

volledig kunnen vervullen wanneer de tussenlaag doorboord wordt. De boor dient hierbij 

enkele malen naar boven gehaald te worden zodat ook de stukjes tussenlaag kunnen 

wegspoelen. Als dit niet gebeurt, verschroeit de tussenlaag tijdens het boren (zie bovenaan 

Fig. 3.3 a). 

 

 

Fig. 3.3: a) ronde glasresten     b) bovenzijde van een boorgat     c) onderzijde van een boorgat met relatief grote 

conische uitscheuring     d) bijgeslepen bovenzijde van een boorgat     e) bijgeslepen onderzijde van een boorgat 

met te grote conische uitscheuring 
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De boorsnelheid moet op het einde beperkt gehouden worden om het afspatten van het glas te 

beperken, want de conische uitscheuring heeft een verzwakte gatrand tot gevold. Het 

afspatten kan ook vermeden worden door het glas van langs beide zijden te doorboren. Op 

deze manier zal er wel steeds een kleine verspringing in het boorgat zijn. Bij passende bouten 

moet hier aandacht aan worden besteed, anders zal er steeds één glasplaatje meer belast 

worden dan het andere. Omdat een klein beetje spalling onvermijdelijk is, worden de randen 

bovendien bijgeslepen met een conusvormige diamantboor. De randafwerking van de 

boorgaten is te zien in Fig. 3.3 b tot en met e (zie supra). 

 

3.4 Passende bout versus voorgespannen bout 
3.4.1 Principe 

 

In staalconstructies is er een opmerkelijk onderscheid tussen passende boutverbindingen en 

voorspanbouten [8]. Boutverbindingen in glas zijn op dezelfde principes gebaseerd. 

Bij een passende boutverbinding worden de krachten rechtstreeks overgedragen tussen de 

bout en de rand van het boorgat. Om de kracht hierbij zo goed mogelijk over de gatwand te 

verdelen, hebben de bout en het boorgat dezelfde diameter. Zoniet wordt de ruimte tussen de 

bout en de rand van het boorgat opgevuld met een drukvast materiaal. Dit principe wordt 

onder andere toegepast in het Hanz Schmitz Haus [9]. 

Bij een voorgespannen boutverbinding wordt direct contact tussen de bout en het boorgat 

vermeden door een aangebrachte voorspanning op de bout. Hierdoor worden de krachten via 

wrijving overgedragen over het glasoppervlak rond het boutgat. Om te verhinderen dat de 

krachten toch via de boutrand zou worden oevrgedragen is de diameter van de bout steeds 

enkele milimeters kleiner dan het de diameter van het boorgat. 

 

3.4.2 Vervormingsgestuurde proef 

 

In de gelamineerde glasplaatjes van 150 x 120 mm en 150 x 230 mm worden twee gaten met 

een diameter van 16mm geboord. In beide gaten komt een boutverbinding die de trekkrachten 

van de hydraulische Amsler trekmachine overbrengt op het glas. De Amsler trekmachine meet 

de uitgeoefende trekkracht. De grootte van deze trekkracht wordt visueel weergegeven op een 

geijkte wijzerplaat, zoals rechts te zien is op Fig. 3.4 (zie infra): 
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Fig. 3.4: Amsler trekmachine 

 

Bij de eerste testen werd de kracht enkel op deze manier afgelezen. Later werd de belasting 

ook digitaal geregistreerd. 

De Amsler trekmachine kan op diverse maximumkrachten ingesteld worden. Bij alle testen 

was de Amsler trekmachine ingesteld op 10 of 20kN, naargelang de verwachte kracht. 

 

De oliedruk ontspant steeds indien er een plotse toename van de rek optreedt: het betreft een 

vervormingsgestuurde proef. De plotse uitrekking kan onder meer te wijten zijn aan het 

beginnen schuiven van materialen over elkaar en aan brosse glasbreuk. Hierna moet de 

oliedruk opnieuw worden opgebouwd. 

Dit kan overeenkomen met reële situaties waar de belasting herverdeeld wordt indien één 

constructief element door breuk plots wegvalt. Het is echter wel twijfelachtig of de belasting 

zich al zou herverdelen bij de soms kleine verplaatsingen waarbij de oliedruk al sterk 

terugvalt. 

Doordat de kracht snel wegvalt bij breuk is er bovendien minder gevaar voor rondspattende 

scherven. Het nadeel is wel dat er niet kan nagegaan worden wat er met het element zou 

gebeuren indien niet de verplaatsing, maar wel de belastingen constant zouden blijven. Dit 

zou interessant zijn omdat de realiteit meestal belastingsgestuurd is. 
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3.4.3 Opbouw 

 

Met de eerste testreeks werd nagegaan wat het verschil tussen deze twee boutprincipes voor 

glasvervindingen betekent. Om dit te testen werden passende boutverbindingen en 

voorspanbouten gerealiseerd zoals aangetoond in Fig. 3.5. In elk van de gevallen wordt de 

verbinding belast door een kracht loodrecht op de bouten. 

 

a b c  

Fig. 3.5: Opbouw van het testmateriaal.     a) Passende boutverbinding     b) en c) Voorspanbouten 

 

Omdat rechtsreeks contact tussen staal en glas in alle gevallen vermeden moet worden, moet 

er steeds een zacht tussenmateriaal voorzien worden. Binnen dit onderzoek valt de keuze, net 

als in vele toepassingen, op aluminium. Hierdoor worden spanningsconcentraties op het 

glasoppervlak ten gevolge van kleine vormimperfecties in het staal vermeden. 

Om dezelfde reden zit er bij een voospanbout (Fig. 3.5 a – zie infra) een aluminium buisje in 

het boorgat. Omdat het bij voorgespannen bouten (Fig. 3.5 b en c op de vorige pagina) de 

bedoeling is dat de krachten van het staal via wrijving worden overgedragen op het glas - en 

de bout dus niet op de rand van het boorgat drukt - worden er hier geen aluminium buisjes 

gebruikt. Indien er wel een aluminium buisje rond de bout zou zitten, zou het onmogelijk zijn 

te achterhalen hoe de krachten overgedragen worden. Er zit dan ook enkel een aluminium 

plaatje tussen het glas en het staalplaatje. 

 

De boutdiameter is in alle bovenstaande gevallen 14mm en verschilt hierdoor 2mm van de 

diameter van het boorgat in het glas. 
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Voorgespannen boutverbindingen zijn gebaseerd op het principe van de droge wrijving1 (ook 

wel Coulomb wrijving genoemd). Omdat hier een statisch geheel nagestreefd wordt, kan met 

het eenvoudige model van Coulomb2 de maximale wrijvingskracht Fw, max bepaald worden in 

functie van de normaalkracht: 

 

 Fw, max = µ . Fn (3.1) 

 

Hierbij is µ de dimensieloze wrijvingscoëfficiënt van Coulomb. Fn is de aangrijpende 

normaalkracht. 

 

Uit een onderzoek van Panait et al. blijkt dat de factor µ temperatuur- en tijdafhankelijk is [5]. 

Bij een temperatuur van 25 ± 2°C bedraagt de waarde µ na een periode van vijf minuten 0,31 

voor het contact tussen aluminium en floatglas. 

De normaalkracht wordt bij een voorgespannen boutverbinding gerealiseerd door het 

gecontroleerd aanspannen van de bout. 

 

3.4.4 Testen van de maximale voorspanning  

 

Om te weten welke voorspanning op de bouten aangebracht mag worden, werden enkele 

glasplaatjes destructief getest (Fig. 3.6a). Hierbij werd de voorspanning verwezenlijkt met 

behulp van een momentsleutel (Fig. 3.6b): 

 

  

Fig. 3.6: Destructief testen van de maximale
                                                 
1 Engels: Dry friction. 
2 In de werktuigbouwkunde wordt de wet van Coul
langer over droge wrijving, maar over visceuze w
smeermiddelen om de wrijving zo klein mogelijk te
beperken. 
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Hierbij zorgt het gemeten aanhaalmoment voor een bepaalde voorspankracht op de bout. Deze 

voorspankracht P kan berekend worden met de volgende formule1: 

 

 P = M / (α.d) (3.2) 

 

Hierbij is M het aanhaalmoment aangebracht met de momentsleutel. De factor α is een 

coëfficiënt die afhangt van de wrijving die optreedt bij het aandraaien van de moer. Deze 

varieert tussen de 0,15 en 0,22 en wordt in de praktijk meestal gelijkgesteld aan 0,18. Om bij 

staalconstructies zeker te zijn dat de voorspanning P voldoende groot is wordt de coëfficiënt α 

in de praktijk nog vermenigvuldigd met een factor 1,1. Dit moet de onnauwkeurigheid van de 

momentsleutel opnemen. De factor d in de formule 3.2 staat voor de diameter van de bout. 

 

Er bestaat ook een tweede manier om een gewenste voorspankracht te doen ontstaan2. Deze is 

gebaseerd op een vooraf bepaalde hoekverdraaiing van de moer. De bestaande rekenmethode 

houdt echter enkel rekening met een homogene doorsnede, wat niet het geval is bij 

gelamineerd glas. Bovendien is deze werkwijze minder nauwkeurig dan de methode met de 

momentsleutel. Dit komt doordat de voorspanning sterk afhangt van hoe dicht de platen tegen 

elkaar aansluiten op het ogenblik dat men de hoekverdraaiing begint te meten. Om deze 

redenen zal deze methode in dit onderzoek dan ook niet gebruikt worden. 

 

Het minimale aanhaalmoment van de gebruikte momentsleutel is 10Nm. De momentsleutel is 

verder per 5 Nm instelbaar tot een maximaal aanhaalmoment van 40Nm. Met de gebruikte 

bouten met een diameter d van 14mm betekent dit een minimale voorspankracht P van bijna 

4kN. Per 5 Nm komt hier ongeveer 2kN bij. 

Omdat in dit werk niet werd aangetoond dat formule 3.2 bij deze toepassing tot een correcte 

inschatting van de voorspankracht leidt zal de voorspanning in het vervolg van dit werk steeds 

aangegeven worden met het aanhaalmoment. 

 

Er werden vier voorspantesten uitgevoerd. Hierbij werden de bouten eerst belast met een 

voorspanning van 10Nm. Tussen elke belastingstrap met 5Nm extra werd een pauze ingelast 

van ongeveer één minuut. 

                                                 
1 Vandepitte D., Berekening van Constructies - Boekdeel II - Hoofdstuk 22: Voorgespannen-boutverbindingen & 
Hoofdstuk 23: Verbindingen met passende bouten of met klinknagels. E. Story-Scientia. Gent (1979), p. 50. 
2 Vandepitte D. (1979), o.c., p. 51. 

Boutverbindingen   43



Bij de eerste twee werd elk boutgat afzonderlijk voorgespannen. Bij de laatste twee proeven 

werden de twee boutgaten per plaatje gelijklopend belast. In Tabel 3.1 wordt een overzicht 

van de testresultaten weergegeven: 

 

Testmateriaal Aanhaalmoment bij breuk 
  

B02_01 40Nm 20Nm 

B02_04 40Nm 25Nm 

B02_02 15Nm 

B02_05 20Nm 

Tabel 3.1: Testresultaten van de voorspantest 

 

Fig. 3.7: Testmateriaal B02_02 na de voorspantest 

 

Bij het breukpatroon (Fig. 3.7) is te merken dat de barsten zich vooral concentreren tussen het 

boorgat en de dichtstbijzijnde rand. Dit kan verklaard worden doordat de krachten hier het 

minste plaats hebben om zich te verdelen. 

 

3.4.5 Eerste trektesten 

 

Op basis van bovenstaande resultaten werd beslist om twee trektesten te doen met een 

aanhaalmoment van 10Nm en twee met een aanhaalmoment van 15Nm. Bovendien werden de 

plaatjes B02_2 en B02_5 - die al gebroken waren bij de vorige proef - getest met een 

voorspanning van 40Nm. Daarnaast werden ook twee testen uitgevoerd met een passende 

boutverbinding. De testresultaten hiervan zijn weergegeven in Fig. 3.8 (zie infra): 
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Fig. 3.8: Trekkrachten bij de eerste testreeks 

 

We bemerken dat de initiële breuksterkte Fbreuk bij passende bouten aanzienlijk hoger ligt dan 

bij de voorgepannen bouten. Hiertegenover staat dat de restkrachten Frest na het bereiken van 

de maximale trekkracht Fmax bij de voorgespannen bouten hoger is. Dit is een zeer interessant 

effect in functie van het post-destructief gedrag van constructief glas. 

 

Deze hogere reststerkte bij voorgespannen bouten is te verklaren doordat er - ook na breuk - 

nog wrijving is tussen het glas en de aluminiumplaatjes. Bij passende bouten kan na breuk 

enkel de tussenlaag nog enige weerstand bieden. 

 

Er is te zien dat plaatje B01_4 ook een breukkracht heeft van nul kN. Dit komt doordat dit 

plaatje gebroken was tijdens het aanbrengen van de voorspanning. 

Het is opmerkelijk dat de testplaatjes die gebroken waren tijdens het voorspannen (B01_4, 

B02_2 en B02_5) toch nog tot een relatief hoge maximale trekkracht belast konden worden. 

 

De vroege glasbreuk bij de voorgespannen bouten kan te wijten zijn aan de te lage wrijvings-

weerstand tussen glas en aluminium. Tijdens de testen met een voorspanning van 10Nm was 

er namelijk al glijding waarneembaar bij een trekkracht van ongeveer 0,7kN. Met een 

aanhaalmoment van 15Nm en 40Nm was dit respectievelijk bij 1,1kN en 2,0kN. Hierdoor 

ontstonden spanningsconcentraties waardoor het glas bij een lage trekkracht bezweek. Daarbij 

verbrokkelde het glas volledig naar de dichtstbijzijnde rand, zoals te zien is op Fig. 3.9b (zie 

infra): 
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  a b 

Fig. 3.9: Testmateriaal na breuk.     a) Passende boutverbinding     b) Voorspanning 10Nm 

 

Ook bij passende boutverbindingen was een relatief fijn breukpatroon tussen het boutgat en de 

rand opgetreden (Fig. 3.9a). Omdat in deze gevallen rond de bout een aluminium buisje zat, 

werd de kracht hierbij verdeeld overgebracht op het glas. Dit kan de betere treksterkte van 

deze verbinding in vergelijking met de voorgespannen bouten verklaren. 

 

3.4.6 Aanvullende testreeks 

 

Er werd een aanvullende testreeks uitgevoerd om het verschil tussen passende bouten en 

voorspanbouten te onderzoeken. Om de afstand tussen het boutgat en de rand te vergroten 

werden hierbij grotere testplaatjes van 150 x 230 mm gebruikt. Op deze manier kon de 

voorspankracht gelijkmatiger rond het boorgat verdeeld worden. 

 

De eerste zes testen (B03_01 tot B03_06) waren volledig analoog met die uit de vorige reeks. 

Enkel de testen met een voorspanning van 40Nm werden niet herhaald, omdat het glas bij 

deze voorspanning steeds gebroken was voor de eigenlijke trektest kon beginnen. De 

treksterktes zijn terug te vinden in Fig. 3.10 (zie infra). 

 

Omdat ook hier glijding waarneembaar was bij vrij lage trekkrachten, werd er beslist om de 

aluminium plaatjes op het glas te lijmen1, want hiertussen bevindt zich de laagste 

wrijvingscoëfficiënt. 

Dit resulteerde in de testen B03_07 tot B03_12 waarvan de testresultaten ook in Fig. 3.10 (zie 

infra) weergegeven zijn. 

 

                                                 
1 Voor het verlijmen werd universele snellijm Loctite® 401 gebruikt. 
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Fig. 3.10: Testresultaten van de aanvullende trektesten: Passende boutverbinding versus voorspanbouten 

 

Bij de niet gelijmde, passende boutverbinding zien we dat de gemiddelde sterkte 40% toenam 

(van 4,25kN naar 5,95kN gemiddeld). Bij een voorspanning van 10Nm verhoogde de initiële 

breuksterkte 70% in vergelijking met initiële breuksterkte van de kleinere glasplaatjes (B01_1 

en B02_6). De maximale trekkracht op de verbinding was zelfs twee en een halve keer zo 

groot. 

Bij de testen met een aanhaalmoment van 15Nm zien we een toename van 25% voor de 

initiële treksterkte in vergelijking met de initiële treksterkte van test B02_3. De maximale 

trekkracht nam toe met bijna 35%. Bij deze vergelijking wordt geen rekening gehouden met 

test B01_4 omdat het glas hierbij al gebroken was door het aanbrengen van de voorspanning. 

 

Het is opmerkelijk dat er bij deze niet-gelijmde voorspanbouten een verschil ontstaat tussen 

Fbreuk en Fmax. Dit betekend dat het element barsten vertoont bij een lagere belasting dan de 

belasting waarbij het element volledig bezwijkt. Het bewijken wordt met andere woorden 

aangekondigd. 

 

Door de grotere afstand tussen het boorgat en de geslepen rand van het glas was er een 

opmerkelijk verschil in het breukpatroon met de vorige testreeks. Zoals te zien is op Fig. 3.11 

(zie infra) liepen de barsten bij breuk niet langer naar de dichtstbijzijnde rand. 

Na het bereiken van de maximale trekkracht braken de testplaatjes duidelijk in twee stukken. 

Hierbij scheurde de dunne PVB tussenlaag. Een gevolg hiervan waren de lagere reststerktes 
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na volledige glasbreuk (gemiddeld 0,19kN in plaats van 0,98kN bij de vier testen met een 

voorspanning van 10 en 15Nm). 

 

   

Fig. 3.11: B03_02, B03_04 en B03_06 na destructieve trektest 

 

Bij de passende boutverbindingen resulteerde de verlijming vreemd genoeg in een iets lagere 

treksterkte. Wat ook opvalt, is dat er ook bij een passende boutverbinding (B03_12) een 

verschil kan zijn tussen Fbreuk en Fmax. Het verlijmde aluminium was blijkbaar in staat om de 

initiële barst van snelle expansie te weerhouden. Dit effect was bij voorspanbouten al eerder 

aanwezig door de wrijvingskrachten tussen het aluminium en het glas. Ook de testen van 

testreeks één die reeds gebroken waren bij het voorspannen, zijn hier voorbeelden van. 

 

Bij de gelijmde boutverbinding met een voorspanning van 10Nm was een toename van de 

initiële treksterkte van 81% te zien. Hierdoor komt deze waarde tussen de sterkte van de 

gelijmde en niet-gelijmde, passende boutverbinding te liggen. Bij een voorspanning van 

15Nm viel de initiële treksterkte echter met ruim 20% terug in vergelijking met de analoge, 

niet-gelijmde verbinding. 

De maximale treksterkte veranderde bij de gelijmde, voorgespannen verbindingen wel 

gelijklopend. Zowel bij een voorspanning van 10Nm als bij 15Nm was er maar volledige 

glasbreuk bij een bijna verdubbelde trekkracht (een gemiddelde toename van respectievelijk 

91% en 95%). 

Dit kan uiterst belangrijk zijn bij het ontwerpen van een fail-safe concept, want de volledige 

breuk werd aangekondigd door barstvorming. Het nadeel is wel dat er – wanneer de maximale 

treksterkte bereikt werd – volledige glasbreuk optrad. Hierbij scheurde ook de tussenlaag, 
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waardoor er slechts een heel beperkte residuële sterkte overbleef. Deze zou zelfs niet 

toereikend zijn om het gebroken element zelf even op te houden. Misschien zouden de stijvere 

ionoplast tussenlagen hiervoor wel in aanmerking komen, maar binnen deze scriptie werd 

enkel gewerkt met een tussenlaag in PVB. 

 

Het breukpatroon na volledige breuk (Fig. 3.12) was sterk gelijklopend met dat van de niet-

gelijmde verbindingen: 

 

   

Fig. 3.12: B03_07 tot en met B03_12: Trektesten met verlijmde aluminium plaatjes 

 

Om de invloed van de tijd op de voorspanning te controleren werd B03_13 voorgespannen 

met een aanhaalmoment van 10Nm (Fig. 3.13). 

 

 

Fig. 3.13: B03_13 Tijdafhankelijk onderzoek naar de voorspanning 

 

 

Na een periode van ongeveer drie maanden werd het plaatje aan een trektest onderworpen. De 

trekkracht bij initiële breuk was 0kN omdat het glas al gebroken was door de voorspanning. 

Volgens de auteur is dit te wijten aan het tijdsafhankelijke gedrag van PVB. Op Fig. 3.14 (zie 

infra) is namelijk te zien dat PVB bij een temperatuur van 20°C sterk beïnvloed wordt door de 

tijd: 
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Fig. 3.14: Variatie van de glijdingsmodulus van PVB in functie van belastingsduur en temperatuur1

 

Op deze manier werd de tussenlaag van B03_13 - na verloop van tijd - door de voorspanning 

weggeperst. Hierdoor traden er aan de bout lokale glasvervormingen op die tot breuk van het 

testmateriaal leidden. 

 

Tijdens de trektest behaalde de Amsler trekmachine een maximale trekkracht van 5,38kN. 

Deze waarde lag nog net boven de gemiddelde Fbreuk - maar onder de Fmax - van de 

ogenblikkelijk uitgevoerde trektesten B03_07 en B03_08. Dit betekent dat zelfs een reeds 

gebarsten testplaatje na verloop van tijd nog een aanzienlijke kracht kan opnemen. Omdat de 

initiële breuksterkte immers nul kN is, is het echter moeilijk om te stellen dat de Fmax 

gereduceerd wordt door de tijd. 

 

3.4.7 Conclusie 

 

Op basis van de voorgaande resultaten werd beslist om verder onderzoek te verrichten naar de 

gelijmde, voorgespannen boutverbindingen. Volgens de auteur biedt deze verbinding de 

meeste mogelijkheden. 

 

Om het samendrukken van de tussenlaag tegen te gaan, moet de kunststoffolie ter plaatse van 

de boutverbinding vervangen worden door een meer drukvast materiaal met minder kruip. 

Door de goede samenwerking van aluminium met glas lijkt dit materiaal hiervoor 

aangewezen. Dit principe werd al toegepast in The Medical School Building in Glasgow [3]. 
                                                 
1 Belis Jan, Kipsterkte van monolitisch en gelamineerde liggers. Doctoraat. Laboratorium voor Modelonderzoek. 
Universiteit Gent. Gent (2005). p. 2-12 verwijst naar DuPont, Engineering values for DuPont SentryGlas® Plus. 
(s.l. technische documentatie, s.a.), p. 1. 
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Omdat de productie van dergelijk testmateriaal te duur en tijdrovend zou zijn, werd er naar 

een andere oplossing gezocht. Deze bestond erin om zelf een gelaagde glasopbouw samen te 

stellen. Hierbij werd de kunststoffolie volledig weggelaten. Op die manier vervalt het 

positieve effect na breuk van de tussenlaag (zie § 1.2.3 Gelamineerd glas). Dit heeft bij deze 

testen echter geen grote gevolgen omdat de kunststoffolie toch bijna steeds scheurde na het 

bereiken van de maximale trekbelasting. 

Met deze zelf-laminaten is de inschatting van de sterkte van de verbinding steeds aan de 

veilige kant. Bij de berekening van de sterkte van constructief glas verwaarloost men 

bovendien ook dikwijls de invloed van PVB. 

Deze vereenvoudiging maakte het wel mogelijk om - binnen het beperkte tijdsbestek - verder 

onderzoek uit te voeren. Het glas voor deze testen werd wel uit grote paten gesneden en had 

dan ook aan de vier zijden een gesneden rand. 

 

Naast de verandering van de glasopbouw werden er nog enkele kleine, maar belangrijke 

veranderingen doorgevoerd. De diameter van het gat in de aluminium plaatjes werd gelijk 

genomen met de diameter van de bout (14mm) in plaats van de diameter van het boorgat in 

het glas (16mm). Op deze manier werd de glijding tussen het staal en de aluminium plaatjes 

ook uitgesloten.Om een beter contact te hebben tussen de bout en het aluminium werden 

bouten met een gladde boutsteel (1 op Fig. 3.15) gebruikt. Anders zouden de aluminium 

plaatjes scheef kunnen trekken tussen de schroefdraad van de bout. Dit zou quasi zeker het 

geval zijn bij het middelste plaatje van 1mm dik (2 op Fig. 3.15). 

Omdat de stalen tussenblokjes (3 op Fig. 3.15) enkel voor een extra afschuifvlak zorgden, 

werden deze ook geschrapt. Hierdoor werd een dunner trekblokje (4 op Fig. 3.15) gebruikt: 

 

 

4 4 2

3 

1

a b 

Fig. 3.15: Opbouw van de voorgespannen boutverbinding.   a) Testreeks B03   b) Testreeks B04 e.v. 
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3.5 Parameterstudie 
3.5.1 Referentie 

 

Bij dit onderzoek werd de invloed van de volgende parameters experimenteel nagegaan: de 

glasdikte, de glasbreedte, de afstand tussen het boorgat en de rand, de aluminiumdikte, de 

zijde en de vorm van het aluminium, de boordiameter, het verschil tussen de boutdiameter en 

de diameter van het boorgat en de staaldikte. 

Om de invloed van deze uiteenlopende parameters te testen werd een referentietest 

vooropgesteld. Na de veranderingen zoals hierboven beschreven resulteerde dit in de 

volgende opstelling: 

 

Glasplaatjes met een breedte van 150mm en een hoogte van 230mm. Tussen het boutgat - met 

een diameter van 16mm -  en de rand zit een afstand van 50mm. De bout – met diameter 

14mm – heeft een gladde boutsteel van 33mm. De aluminium plaatjes hebben een zijde van 

50mm en een gecentreerd gat met een diameter van 14mm. De dikte van het middelste plaatje 

en de buitenste plaatjes is respectievelijk één en drie mm( )1 . De staalplaatjes waarmee de 

trekkracht van de Amsler trekmachine wordt overgebracht op de boutverbinding hebben een 

dikte van acht mm( )2 . 

De Aluminium plaatjes worden met Loctite® 401 op het glas gelijmd. De bouten worden 

steeds aangespannen met dezelfde momentsleutel ingesteld op 20Nm( )3 . 

 

Deze referentietesten werden vier keer uitgevoerd met zelf samengesteld, gelaagd glas van 

8mm (8+8). Bovendien werd deze test ook met gelamineerd glas 8.8.1 gedaan, maar zonder 

plaatselijke vervanging van de tussenlaag. Deze testen werden uitgevoerd om een vergelijking 

te kunnen maken met de voorgaande testreeksen. De resultaten hiervan zijn op de volgende 

pagina te zien in Fig. 3.16 (zie infra). 

 

Bij de referentie 8.8.1 is een verbetering van de initiële breuksterkte van 11% waarneembaar 

in vergelijking met het beste, gemiddelde van de voorgaande reeks4 . De gemiddelde 

maximale trekkracht van 7,68kN ligt dan weer net onder de hoogste gemiddelde waarde van 

                                                 
1  Gemiddelde van de diktes die gebruikt worden in [4]. 
2 Iets kleiner dan de 10mm die gebruikt wordt in [4], maar in dat onderzoek worden ook veel grotere 
voorspanningen gebruikt. 
3  Iets hoger dan bij de voorgaande testen want de negatieve invloed van de tussenlaag is nu weggewerkt. 
4  De niet verlijmde passende boutverbinding B03_05 en B03_06. 
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de voorgaande reeks1 . Met deze aangepaste opbouw valt op dat de restspanning opnieuw een 

belangrijk aandeel behoudt van de initiële breuksterkte (bijna 40%). 

 

 

Fig. 3.16: Testresultaten van de referentie met gelamineerd glas 8.8.1 en zelf samengesteld gelaagd glas 8+8 

 

De eerste testen met zelf samengesteld proefmateriaal vervulden ruimschoots de 

verwachtingen. De gemiddelde initiële breuksterkte van 11,74kN maakt de grote, negatieve 

invloed van de tussenlaag duidelijk, want deze waarde is ruim 50% hoger dan de referentie-

testen met gelamineerd glas. 

 

Ook de hoge maximale kracht – 12,90kN gemiddeld – maakt de mogelijkheden van een 

voorgespannen verbinding met aluminium inleg duidelijk. De verbetering ten opzichte van 

gelamineerd glas bedraagt hier namelijk 68%. 

 

3.5.2 Glasdikte 

 

Om de invloed van de glasdikte op de sterkte na te gaan, werden testen uitgevoerd op glas met 

een totale dikte van acht en 12mm. De resultaten hiervan zijn weergegeven in Fig. 3.17 (zie 

infra). Een vergelijking met de gemiddelde waardes van de referentie is te zien in Fig. 3.18 op 

de volgende pagina. 

 

                                                 
1 B03_07 en B04_08 met gelijmde verbinding met 10Nm voorspanning. 

Boutverbindingen   53



 

Fig. 3.17:Testresultaten van gelamineerd en zelf samengesteld glas met een totale glasdikte van 8 en 12mm 

 

 

Fig. 3.18: Gemiddelde trekkracht in functie van de totale glasdikte van gelamineerd en zelf samengesteld glas 

 

Op de grafiek van Fig. 3.18 zijn de gemiddelde sterktes van twee testen verticaal af te lezen 

(vierkant of driehoek). De volle lijnen verbinden de initiële breukkrachten Fbreuk van 

vergelijkbare testen met veranderende totale glasdikte. Bij de lange en korte streepjeslijn is dit 

respectievelijk de maximale kracht Fmax en de restkracht Frest. 

 

Zoals te verwachten is er algemeen een stijging te zien bij een toenemende glasdikte. De 

uitzonderingen hierop zijn allemaal testen met gelamineerd glas (driehoekjes op de Fig. 3.18). 

Hierbij speelt het plaatselijk samenpersen van de slappe tussenlaag ongetwijfeld een 
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belangrijke rol. Het is wel opmerkelijk dat de initiële breuksterkte van het gelamineerde glas 

4.4.1 (6,03kN) een stuk hoger is dan de initiële breuksterkte bij zelf samengesteld glas 4+4 

met dezelfde glasdikte (1,80kN). 

 

Bovendien is te zien dat de initiële breuksterkte en de reststerkte bij zelf samengesteld glas 

procentueel veel sneller toenemen dan de glasdikte. Dit staat in tegenstelling tot de maximale 

trekkracht, die bijna een rechte door de oorsprong vormt. 

 

3.5.3 Glasbreedte 

 

Er werd nagegaan welke impact de breedte van het testmateriaal heeft op de sterkte van de 

verbinding. De testresultaten van dit onderzoek zijn te zien in Fig. 3.19: 

 

 

Fig. 3.19: Gemiddelde trekkracht in functie van de glasbreedte van gelamineerd en zelf samengesteld glas 

 

De testen werden uitgevoerd op gelamineerd glas 8.8.1 en zelf samengesteld glas 8+8 en 6+6. 

Omdat bij de testen B07_11 tot B07_14 het middelste aluminiumplaatje niet verlijmd werd, 

zijn de resultaten hiervan weggelaten in Fig. 3.19. 

 

Bij deze testreeks werd een stijgende grafiek verwacht met horizontale asymptoot. Enkel de 

lijn van de maximale treksterkte bij een zelf samengesteld glas 6+6 zou hiervan een deel 

kunnen vormen. Om een - voor de auteur van dit werk – onverklaarbare reden vormen de 

resultaten een volledig ander patroon. 
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Het is wel opmerkelijk dat de breuklijn ook bij een breedte van 200mm in de meeste gevallen 

naar de zijranden van het glas lopen en niet naar de dichtstbijzijnde rand. B09_10 op Fig. 3.20 

is hier een voorbeeld van: 

 

  

Fig. 3.20: B09_08, B09_10 en B06_03: Trektesten met veranderlijke breedte 

 

Enkel bij test B06_03 met gelamineerd glas 8.8.1 is een patroon zichtbaar dat te vergelijken is 

met het breukpatroon van de kleine testplaatjes waar de afstand tussen het boorgat en de rand 

veel kleiner was dan de helft van de breedte (Fig. 3.9 – zie supra). 

 

3.5.4 Afstand tussen het boorgat en de rand. 

 

Analoog aan het vorige onderzoek werden testen uitgevoerd met een kleinere en een grotere 

waarde van één parameter. Hier werd experimenteel onderzoek verricht naar de invloed van 

de afstand tussen het boorgat en de rand van het glas. 

 

In eerste instantie zou ook hier een stijgende curve met horizontale asymptoot verwacht 

kunnen worden. Door de beperkte hoogte van het glas (230mm) komen de boutgaten echter 

op slechts 58mm van elkaar te liggen bij een afstand van 70mm tussen het boorgat en de rand. 

Hierdoor komen de twee boutverbindingen ongetwijfeld in elkaars invloedzone. De auteur 

verwachtte dan ook een curve met een maximumkracht bij een kleinere x-waarde dan 70mm. 

De testresultaten van dit onderzoek zijn weergegeven in Fig. 3.21 en Fig. 3.22 (zie infra). 
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Fig. 3.21: Gemiddelde trekkracht in functie van de afstand tussen het boorgat en de rand bij gelamineerd en zelf 

samengesteld glas 

 

 

Fig. 3.22: Testresultaten van gelamineerd en zelf samengesteld glas: wisselende afstand tussen boorgat en rand 

 

Voor zelf samengesteld glas zijn er drie curves die aan deze verwachtingen voldoen. Hierbij 

moet wel met enige omzichtigheid worden omgesprongen met de initiële breukwaarde van 

0kN bij zelf samengesteld glas 6+6 met een afstand boorgat-rand van 70mm. Het kan zijn dat 

een slechte uitvoering hiervan de oorzaak is, maar het is ook mogelijk dat de twee bouten bij 

deze kleinere glasdikte teveel in elkaars invloedzone komen te liggen. 
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Bij het gelamineerde glas trad een omgekeerd effect op. Om dit verder te onderzoeken werden 

vier extra testen uitgevoerd1. Deze bevestigden echter alleen maar het vreemde effect. 

De heel lage waarde bij 40mm ligt aan het feit dat B04_05 al gebroken was door de 

voorspanning. Ook de hele hoge waarde van 14,32kN bij 70mm moet met de nodige 

voorzichtigheid benaderd worden. Op Fig. 3.22 (cfr supra) is te zien dat het verschil tussen 

B04_11 en B04_12 zeer groot is. Het is wel opmerkelijk dat bij test B04_12 een initiële 

breuksterkte bereikt werd die bijna drie keer de referentie-waarde is. 

Voor de hoge waardes van gelamineerd glas 8.8.1 bij een afstand van 30mm tussen het 

boorgat en de rand heeft de auteur geen verklaring. 

Enkel een beter gedrag van de tussenlaag bij 30 en 70mm kan als oorzaak aangewezen 

worden, maar het blijft totaal onverwacht dat deze waarden zelfs de gemiddelde sterktes van 

de zelf samengestelde testen overstijgden. De andere voorgeschiedenis en producent van deze 

testmaterialen zou een mogelijke verklaring kunnen zijn. 

 

Deze testreeks maakte ook duidelijk dat de tussenfolie na breuk niet alleen een positief effect 

heeft. De gemiddelde reststerktes bij zelf samengesteld glas 8+8 is hier namelijk bij alle 

gevallen groter dan bij gelamineerd glas 8.8.1. 

 

3.5.5 Dikte van de aluminium plaatjes 

 

Panait et al. hebben in hun werk duidelijk gemaakt dat de dikte van de opgeklemde 

aluminium plaatjes een belangrijke invloed heeft op de spanningsverdeling in het glas [4]. 

Binnen dit parameteronderzoek werden vijf testen uitgevoerd om dit effect na te gaan. Omdat  

drie mm bij deze beperkte voorspanning2 al voldoende groot leek, werden hier enkel kleinere 

diktes getest.  

Ook hier werd, net als bij veranderlijke glasbreedte, een stijgende curve met horizontale 

asymptoot verwacht. De gemiddelde testresultaten – weergegeven in Fig. 3.23 (zie infra) – 

bevestigen niet allemaal deze voorspelling. 

                                                 
1 Testen B04_05, B04_06, B04_09 en B04_10. De gemiddelde resultaten hiervan zijn weergegeven in Fig. 3.21 
2 In [4] wordt aluminium gebruikt met dikte twee en vier mm bij een voorspanning die enkele malen groter is 
dan hier. 
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Fig. 3.23: Gemiddelde trekkracht in functie van de dikte van de buitenste, aluminium plaatjes bij gelamineerd en 

zelf samengesteld glas 

 

De gemiddelde initiële breuksterktes (volle lijnen op Fig. 3.19) tonen aan dat een 

aluminiumdikte van meer dan twee mm een negatieve invloed zou hebben op de sterkte. Deze 

invloed is bij zelf samengesteld glas veel minder nadrukkelijk te zien dan bij gelamineerd 

glas. 

De gemiddeld maximale trekkrachten bij zelf samengesteld glas lijken dan weer wel aan de 

verwachtingen te voldoen. Dit is niet het geval voor gelamineerd glas, waar een duidelijk 

maximum zichtbaar is bij een aluminiumdikte van 2mm. 

 

3.5.6 Zijde van de aluminium plaatjes 

 

Omdat de voorspankracht over de oppervlakte van de aluminium plaatjes verdeeld wordt, lijkt 

de zijde van de plaatjes een belangrijke invloedsfactor voor de sterkte van de verbinding. 

Bovendien vergroot zo ook de gekleefde oppervlakte van de verbinding. 

De gemiddelde trekkrachten van de boutverbinding met wisselende zijde van de aluminium 

plaatjes worden getoond in Fig. 3.24 (zie volgende pagina). 

 

Omdat de oppervlakte van een vierkant gelijk is aan de zijde maal de zijde, wordt hier een 

kwadratische curve verwacht. Omdat het boorgat van de oppervlakte afgetrokken moet 

worden, zou deze curve niet door de oorsprong moeten gaan. 

In Fig. 3.24 is een algemene tendens te zien die deze verwachting bevestigt. 
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Fig. 3.24: Gemiddelde trekkracht in functie van de zijde van de aluminium plaatjes bij gelamineerd en zelf 

samengesteld glas 

 

De initiële breuksterkte van 0kN bij drie van de vier gelamineerde testen zorgt ervoor dat deze 

curve sterk afwijkt van de andere. 

Zoals ook bij sommige andere grafieken te merken is, lijkt de waarde 6,10kN voor de 

referentiewaarde van de initiële breuk bij zelf samengesteld glas 6+6 aan de lage kant. Dit - 

gecombineerd met een vrij hoge waarde bij 40mm – zou de oorzaak kunnen zijn van de 

afwijkende vorm van deze initiële breuklijn (volle lijn met bolletjes). 

 

Ook de zeer hoge waardes van zowel de maximale als de initiële sterkte bij zelf samengesteld 

glas (8+8 en 6+6) met plaatjes met een zijde 60mm verdienen enige aandacht. Het vergroten 

van de zijde met 20% zorgt hier voor een toename van de sterkte met ruim 50% in 

vergelijking met de referentiewaarden. 

 

3.5.7 Vorm van de aluminium plaatjes 

 

Omdat een verdeling van de voorspanning niet alleen afhankelijk is van de grootte van het 

oppervlak, maar ook van de vorm, worden enkele testen gedaan met ronde plaatjes. Omdat 

hier enkel de vorm – en niet de oppervlakte – een rol zou spelen, werden er ronde plaatjes 

gebruikt met een diameter van 56,4mm. De oppervlakte hiervan is identiek aan een vierkant 

met zijde 50mm. 
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Er werden ook twee identieke testen uitgevoerd waarbij de aluminium plaatjes onder een hoek 

van 45° gekanteld waren. Hierbij kwamen de hoeken van de plaatjes wel een beetje tot buiten 

de staalplaten met een breedte van 60mm (Fig. 3.25) 

 

  

Fig. 3.25: B04_03 en B04_04 met gekanteld aluminium. 

  

De gemiddelde waardes van deze testreeks zijn te zien in Fig. 3.26. 

 

 
Rond Vierkant Gekanteld

Fig. 3.26: Gemiddelde trekkracht in functie van de vorm van de aluminium plaatjes bij gelamineerd en zelf 

samengesteld glas 

 

De verhoopte betere resultaten voor de ronde plaatjes is enkel te zien bij gelamineerd glas. 

Ook de initiële breuk bij zelf samengesteld glas 6+6 steeg bij de verandering van vorm. 

Hiertegenover staat dat de gemiddelde maximale sterkte van dezelfde testen een beetje daalde 

in vergelijking met de referentie. 

Ook het kantelen van het aluminium zorgt bij gelamineerd glas voor een verbetering. Het 

effect was hier wel kleiner dan bij de ronde plaatjes. 
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3.5.8 Boordiameter 

 

Ook de invloed van de boordiameter werd in dit onderzoek nagegaan. Hiervoor werden gaten 

geboord met een diameter van 12mm en 20mm. De afstand tussen het centrum van het 

boorgat en de rand van het glas werd hierbij constant gehouden op 58mm. De bouten 

behielden een verschil van twee mm met de boorgaten. De boorgaten in de plaatjes hadden 

steeds dezelfde diameter als de gebruikte bouten. 

De gemiddelde resultaten zijn te zien in Fig. 3.27: 

 

 

Fig. 3.27: Gemiddelde trekkracht in functie van de boordiameter bij gelamineerd en zelf samengesteld glas 

 

De stijging van de voorspanning bij een kleinere boutdiameter (formule 3.2 – zie supra) kan 

een verklaring zijn voor de dalende curves van de initiële en de maximale kracht bij zelf 

samengesteld glas 8+8. Hiertegenover staat dat de initiële breuksterktes bij de andere 

glassamenstellingen stijgt bij een toenemende boutdiameter. Dit kan liggen aan een andere 

ruimere spanningsverdeling bij een grotere boordiameter. 

De maximale trekkracht van de glassamenstelling 6+6 is quasi constant, terwijl die van het 

gelamineerd glas 8.8.1 een minimum vertoont bij een boordiameter van 16mm. 

 

Uit deze testen kan dan ook geen eenduidige conclusie getrokken worden. 

 

De zeer hoge waarde van zelf samengesteld glas 8+8 met een boordiameter van 12mm duidt 

wel op de grote potentiële sterkte van boutverbindingen in floatglas. 
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3.5.9 Bout van tien mm in een boorgat van 16mm 

 

Om de goede resultaten van de voorgaande testreeks iets verder te onderzoeken werden nog 

testen uitgevoerd met een boutdiameter van tien mm. In tegenstelling tot de vorige reeks was 

het verschil tussen de diameter van het boorgat en de boutdiameter zes mm in plaats van twee 

mm. In Fig. 3.28 worden de resultaten van dit onderzoek vergeleken met de 

referentiewaardes: 

 

 
10mm in 16mm – 15Nm 14mm in 16mm – 20Nm 10mm in 16mm – 20Nm

Fig. 3.28: Gemiddelde trekkracht in functie van de boutdiameter en het aanhaalmoment bij gelamineerd en zelf 

samengesteld glas met twee boorgaten met een diameter van 16mm 

 

Zoals te zien is werden er testen uitgevoerd met een voorspanning van zowel 15Nm als 

20Nm. De reden hiervoor is dat een aanhaalmoment van 15Nm bij een bout met diameter 

10mm voor ongeveer dezelfde voorspankracht zorgt als een aanhaalmoment van 20Nm met 

een boutdiameter van 14mm (slechts 5% afwijking). Dit is onafhankelijk van de coëfficiënt α 

(formule 3.2 – zie supra). De voorspankracht bij een boutdiameter 10mm met een 

aanhaalmoment 20Nm is 40% hoger dan de voorspankracht bij de referentie. 

 

Van de referentie naar de opstelling 10mm in 16mm – 15Nm werd een verbetering van de 

initiële breuksterkte verwacht. Omdat er meer ruimte zit tussen de bout en de rand van het 

boorgat kan het aluminium een kleine plastische vervorming opnemen, waardoor de krachten 

optimaal over de verschillende plaatjes verdeeld worden. Met de kleinere marge van de 

referentie zorgt een samendrukking van het aluminium bijna onmiddellijk voor extra 
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spanningsconcentraties aan het boorgat. Het verdikken van het aluminium bij plastische 

vervormingen is te zien op Fig. 3.29: 

 

 

Fig. 3.29: Verdikking bij plastische vervorming van aluminium 

 

Na iedere test werd de verdikking steeds afgevijld. Omdat dit tot een vergroting van het 

boorgat leidde, werd ieder aluminium plaatje maximaal vier keer gebruikt (één keer in elke 

richting). 

 

Zoals op Fig. 3.28 (zie supra) te zien is, bevestigden de testresultaten de veronderstelling van 

een toenemende initiële breuksterkte bij het verruimen van de marge tussen de bout en de 

rand van het boorgat in het glas. Deze verandering had nauwelijks effect op de maximale 

trekkracht bij zelf samengesteld glas. Enkel bij gelamineerd glas 8.8.1 is er een opmerkelijke 

sterkteverbetering. Dat de Fmax bij deze test ruim 30% hoger is dan bij het zelf samengesteld 

glas met dezelfde glasdikte, moet wel met de nodige voorzichtigheid behandeld worden, want 

er werd slechts één test dergelijke test uitgevoerd. 

 

Bij gelamineerd glas met een aanhaalmoment van 20Nm en een bout van 10mm lijkt het wel 

logisch dat de initiële breukwaarde een stuk lager lag dan bij de referentie. Door de hogere 

voorspankracht - zie supra – wordt de slappe tussenlaag namelijk sneller samengeperst. 

 

3.5.10 Staaldikte 

 

In het onderzoek uit [4] - waarvan sprake in §3.5.5 Dikte van de aluminium plaatjes - werd 

ook aangetoond dat de dikte van het staal een significante invloed heeft op de 

spanningsverdeling in het glas. Een verdubbeling van de dikte van de verbindingsplaatjes zou 

een reductie van 30% van de maximale glasspanning betekenen. 
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De gemiddelde trekkrachten van de testreeks met een staaldikte van 3mm worden in Fig. 3.30 

vergeleken met de referentiewaardes. 

 

 

Fig. 3.30: Gemiddelde trekkrachten in functie van de staaldikte van de verbindingsplaatjes bij gelamineerd en 

zelf samengesteld glas 

 

Bij zelf samengesteld glas is de maximale trekkracht van de referentie 12% en 39% hoger dan 

bij een staaldikte van drie mm. Het effect op de initiële breuksterkte is echter minimaal. 

Bij gelamineerd glas treedt - tegen alle verwachtingen in - het omgekeerde effect op. Deze 

waardes liggen wel nog allemaal onder de sterktes van het zelf samengesteld glas met 

dezelfde totale glasdikte. Hierdoor lijkt het niet aangewezen om, op basis van deze waarden, 

de conclusies uit [4] in vraag te stellen. 

 

3.5.11 Conclusie 

 

Met deze parameterstudie is in de eerste plaats aangetoond dat elke wijziging van de opbouw 

grote gevolgen kan hebben voor de sterkte van de verbinding. Naast deze parameters zijn er 

ongetwijfeld nog diverse andere met mogelijk een belangrijke invloed die in dit werk niet 

behandeld werden. Tijd, temperatuur, vochtigheid, maattoleranties, krachtenexcentriciteit, 

enz. kunnen hier voorbeelden van zijn. 
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Bovendien werden in dit onderzoek enkel testen uitgevoerd met krachten die loodrecht op de 

bouten aangrijpen. Om na te gaan welke sterkte deze verbindingen hebben bij krachten 

loodrecht op het glas (bijvoorbeeld door windbelasting) is verder onderzoek noodzakelijk 

 

Verder toonde dit onderzoek ook de complexiteit van boutverbindingen in floatglas aan. 

Sommige invloeden voldoen aan de verwachting, terwijl andere dan weer net alle vermoedens 

tegenspreken. 

Deze op het eerste oog vreemde resultaten leidde in veel gevallen tot een verfijnder inzicht in 

het gedrag van glas, omdat er naast de meest evidente gevolgen van een wijziging telkens ook 

onverwachte veranderingen optreden. Aan sommige oorzaken van deze onvoorziene 

veranderingen werd pas gedacht indien er testresultaten zijn die op het eerste zich 

onverklaarbaar lijken. 

Bij het verkleinen van de boutdiameter had de auteur niet meteen de link gelegd naar de 

veranderende voorspankracht. Pas toen een verbetering zichtbaar was bij zelf samengesteld 

glas werd hier wel aan gedacht. 

 

Naast de complexiteit zijn soms ook de heel grote sterktemogelijkheden van de 

voorgespannen boutverbinding naar voor gekomen. Bij de eerste testreeks met de kleinere 

testplaatjes had geen enkele test een bezwijkbelasting boven de 5,4kN. Bij de aanvullende 

testreeks met grotere plaatjes was deze waarde al gestegen tot 9,2kN. Tijdens het 

parameteronderzoek is deze maximale waarde in 56% van de gevallen overschreden (terwijl 

38% van de testen met een dunnere glasdikte werd uitgevoerd). Hierbij werd het ‘record’ van 

vóór deze parameterstudie zelfs tien keer met ruim 50% en nog vier keer met ruim 100% 

verbeterd!1. 

                                                 
1 Testen B04_12, B07_23, B07_24 en B07_36 haalden een Fmax boven de 18,4kN. 

Bout- en lasverbindingen in floatglas: experimentele studie   66



 

 
Hoofdstuk 4: 

Besluit 
“If your contribution has been vital 

there will always be somebody to pick up where you left off …” 

                                                                                                      Walter Gropius 

 

 

 

 

In Hoofdstuk 2: lasverbindingen is aangetoond dat het onmogelijke soms wel gerealiseerd kan 

worden. Ervaren glasbewerkers meenden dat het nooit zou lukken om vlak natronkalkglas te 

lassen, maar in dit onderzoek werd een procédé ontwikkeld waarbij dit wel kan. Door het glas 

tot de juiste temperatuur voor te verwarmen en vervolgens plaatselijk bij de verwarmer met 

een handbrander, kunnen twee plaatjes vensterglas1 aan elkaar gelast worden. 

De techniek staat echter nog niet op punt, want de sterktebepaling met de vierpuntsbuigproef 

toonde aan dat de lasnaad een ernstige verzwakking vormt in het element. Om deze 

verbindingstechniek te gebruiken bij structurele toepassingen, is verder onderzoek dan ook 

onontbeerlijk. 

 

Op dit ogenblik geldt de ongeschreven regel dat constructief floatglas niet met bouten aan 

elkaar gezet mag worden. Met behulp van innovatieve veilige concepten neemt het gebruik 

van floatglas als constructief glas wel toe. De noodzaak om de meest toegepaste 

verbindingsmethode ook bij floatglas te kunnen gebruiken, leidde tot dit experimentele 

onderzoek. 

                                                 
1 Natronkalkglas 
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In totaal werden hiervoor tien voorspantesten en 146 trektesten uitgevoerd aan het 

Laboratorium voor Modelonderzoek. Hiermee werd eerst een boutverbinding ontwikkeld met 

een goede krachtenoverdracht tussen de bout en het glas. De voorspanning, de verlijming en 

de passende aluminiumplaatjes dragen bij tot een gelijkmatiger verdeelde spanning in het 

glas. De aluminium inleg bij gelamineerd glas is noodzakelijk, want indien dit niet gebruikt 

wordt, kan bij voorspanbouten na verloop van tijd geen enkele initiële breuksterkte 

gegarandeerd worden. 

Hiernaast werd ook een onderzoek uitgevoerd naar de invloed van negen parameters op de 

sterkte van de boutverbinding. Het is duidelijk dat hiermee enkel de mogelijkheden van de 

boutverbinding in floatglas afgetast werden. Om daadwerkelijk over te stappen tot 

gefundeerde uitspraken en ontwerpregels, is een meer gedetailleerde aanpak met 

experimenteel én numeriek onderzoek noodzakelijk. 

 

Wel kan met zekerheid gesteld worden dat een boutverbinding ook in floatglas een 

aanzienlijke krachtsoverdracht kan realiseren, want bij enkele testen braken de glasplaatjes 

pas bij een trekkracht van bijna 2000kg! Bovendien is het waarschijnlijk dat de verbinding 

nog beter wordt indien er gelamineerd glas met aluminium inleg en UV-lijm gebruikt worden. 

Een ander groot voordeel is het vaak optredende verschil tussen de initiële en de maximale 

breukkracht. Hierdoor wordt het gevaar van overbelasting duidelijk voor volledige glasbreuk 

optreedt. Dit is een belangrijk gegeven voor het post-destructief gedrag en het ontwerpen van 

een fail-safe systeem. 

De auteur hoopt dan ook dat door dit onderzoek boutverbindingen ook voor floatglas 

bespreekbaar worden. 
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Addendum A: 

Overzicht lastesten 
 

 

 

 

 

 

 

In totaal werden 21 laspogingen uitgevoerd met plaatjes van 100mm op 100mm. Bovendien 

werd er drie maal geprobeerd om platen van 360mm op 550mm aan elkaar te lassen voor de 

normproef. Hierna zijn er tien pogingen ondernomen om gehalveerde normplaten te lassen 

voor de vierpuntsbuigproef: 

 

Lastest Aantal pogingen Aantal geslaagd 
   

Met handbrander voorverwarmd 1 0,5 

In kleine oven, hoeken 90° 8 3 

In kleine oven, hoeken 45° 5 2 

In kleine oven, hoeken 45°, tweezijdig lassen 3 2 

Fusing-techniek in kleine oven 1 0 

In grotere oven, hoeken 45°, tweezijdig lassen 3 2 

Normplaten in grotere oven 3 0 

Gehalveerde normplaten op staalplaat met sleuf 10 7 

Overzicht laspogingen 
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Addendum B: 

Overzicht trektesten 
 

 

 

 

 

 

 

Naam Testdatum Testbeschrijving F (breuk) 
[kN] 

F (max) 
[kN] 

F (rest) 
[kN] 

      

B01_0 / Kennismaking met boren    

B01_1 30/11/2005 Passende bout met buisje 5,40 5,40 0,30 

B01_2 30/11/2005 10Nm, zonder verlijming 1,80 1,80 1,00 

B01_3 30/11/2005 passende bout met buisje 3,10 3,10 0,40 

B01_4 30/11/2005 15Nm, zonder verlijming 0,00 2,70 1,00 

B02_1 25/11/2005 Voorspantest 40Nm   

B02_2 25/11/2005 Voorspantest 
+ 40Nm, zonder verlijming 

20Nm 
2,6 1,7 

B02_3 30/11/2005 15Nm, zonder verlijming 2,9 2,9 1 

B02_4 25/11/2005 Voorspantest 25Nm   

B02_5 25/11/2005 Voorspantest 
+ 40Nm, zonder verlijming 

20Nm 
2,8 2,4 

B02_6 30/11/2005 10Nm, zonder verlijming 1,6 1,6 0,9 

Testreeks B01 en B02: b x h = 150mm x 120mm. Glassamenstelling 8.8.1 
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Naam Testdatum Testbeschrijving F (breuk) 
[kN] 

F (max) 
[kN] 

F (rest) 
[kN] 

      

B03_01 12/12/2005 3,5 3,9 0,0 

B03_02 12/12/2005 
15Nm, zonder verlijming 

3,7 3,9 0,3 

B03_03 12/12/2005 2,5 3,7 0,3 

B03_04 12/12/2005 
10Nm, zonder verlijming 

3,3 4,9 0,2 

B03_05 12/12/2005 6,9 6,9 0,0 

B03_06 12/12/2005 
passende bout met buisje 

5,0 5,0 0,0 

B03_07 12/12/2005 5,5 7,3 0,1 

B03_08 12/12/2005 
10Nm, met verlijming 

5,0 9,2 0,0 

B03_09 12/12/2005 3,1 7,8 0,2 

B03_10 12/12/2005 
15Nm, met verlijming 

2,6 7,4 0,1 

B03_11 12/12/2005 0Nm met buisjes, met 
verlijming 

6,2 6,3 0,0 

B03_12 12/12/2005 0Nm met buisjes, met 
verlijming 

3,8 4,7 0,2 

B03_13 17/03/2006 10Nm + lijm op 12/12/2005 0,0 5,4 1,3 

Testreeks B03: b x h = 150mm x 230mm. Glassamenstelling 8.8.1 

 

Naam Testdatum Testbeschrijving F (breuk) 
[kN] 

F (max) 
[kN] 

F (rest) 
[kN] 

      

B04_01 18/03/2006 6,86 8,84 2,45

B04_02 18/03/2006 
Referentie 8.8.1 

4,90 6,24 1,40

B04_03 26/03/2006 10,85 10,85 2,40

B04_04 26/03/2006 
Aluminium gekanteld 

10,87 10,87 3,18

B04_05 26/03/2006 0,00 7,30 2,92

B04_06 26/03/2006 
Boorgat op 40mm 

10,27 10,27 2,63

B04_07 20/03/2006 13,43 13,43 1,43

B04_08 20/03/2006 
Boorgat op 30mm 

5,56 12,82 2,30

B04_09 26/03/2006 9,80 9,80 2,68

B04_10 26/03/2006 
Boorgat op 60mm 

8,64 8,64 2,48

B04_11 20/03/2006 9,19 9,19 1,59

B04_12 20/03/2006 
Boorgat op 70mm 

19,45 19,45 1,23
 

Testreeks B04: b x h = 150mm x 230mm. Glassamenstelling 8.8.1 
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Naam Testdatum Testbeschrijving F (breuk) 
[kN] 

F (max) 
[kN] 

F (rest) 
[kN] 

      

B05_01 

B05_02 20/03/2006 Referentie 8+8, 250mm hoog 12,89 12,89 1,35 

B05_03 

B05_04 20/03/2006 Referentie 8+8, 250mm hoog 8,73 8,73 2,55 

B05_05 20/03/2006 Referentie 8, 250mm hoog 6,38 6,38 0,21 
 

Testreeks B05: b x h = 150mm x 250mm. Glassamenstelling 8+8 en 8. 

 

Naam Testdatum Testbeschrijving F (breuk) 
[kN] 

F (max) 
[kN] 

F (rest) 
[kN] 

      

B06_01 20/03/2006 6,99 9,87 0,35

B06_02 20/03/2006 100mm breed 8,71 8,71 0,57

B06_03 20/03/2006 6,90 10,72 1,82

B06_04 20/03/2006 200mm breed 8,27 9,66 1,95

B06_05 26/03/2006 6,41 8,08 2,35

B06_06 26/03/2006 
200mm breed, afstand 
boorgat-rand 30mm 10,98 10,98 3,01

B06_07 26/03/2006 5,83 8,70 2,70

B06_08 26/03/2006 
200mm breed, afstand 
boorgat-rand 70mm 5,01 7,09 2,16

B06_09 26/03/2006 7,01 10,53 1,86

B06_10 26/03/2006 200mm, boorgat niet centraal 8,26 8,26 2,55
 

Testreeks B06: b x h = 150mm x 230mm. Glassamenstelling 8.8.1 
 

Naam Testdatum Testbeschrijving F (breuk) 
[kN] 

F (max) 
[kN] 

F (rest) 
[kN] 

      

B07_01 18/03/2006 30Nm   

  

Voorspantest 

+ referentie 8 5,59 5,59 0,04 

B07_02 18/03/2006 40Nm   

  

Voorspantest 

+ referentie 8 7,73 7,73 0,01 

B07_03 18/03/2006 9,55 9,55 0,26 

B07_04 18/03/2006 
Zonder voorspanning 

11,71 11,71 0,4 

B07_05 18/03/2006 12,88 12,88 1,65 

B07_06 18/03/2006 
Binnenste plaatje niet gelijmd 

6,5 8,29 0,03 
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B07_07 18/03/2006 15,48 15,48 4,5 

B07_08 18/03/2006 
Referentie 8+8 

14,53 14,53 2,6 

B07_09 18/03/2006 11,15 11,15 1,3 

B07_10 18/03/2006 

Binnenste plaatje (3mm) 

niet gelijmd 0 4,81 1,1 

B07_11 18/03/2006 8,99 10,1 0,74 

B07_12 18/03/2006 
100mm breed 

0 4,83 1,28 

B07_13 18/03/2006 0 8,88 1,15 

B07_14 18/03/2006 
200mm breed 

7,94 7,94 1,08 

B07_15 24/03/2006 10,73 10,73 2,4 

B07_16 24/03/2006 
Staaldikte 3mm 

12,38 12,38 3,65 

B07_17 24/03/2006 7,9 7,901 2,8 

B07_18 24/03/2006 
Aluminiumdikte 1mm 

7,37 7,37 2,85 

B07_19 24/03/2006 12,12 12,12 2 

B07_20 24/03/2006 
Aluminiumdikte 2mm 

14,44 14,44 1,65 

B07_21 24/03/2006 12,93 12,93 4,9 

B07_22 24/03/2006 
Rond aluminium 

10,13 10,13 5,2 

B07_23 24/03/2006 19,46 19,46 4,47 

B07_24 24/03/2006 
Zijde aluminium 60mm 

19,49 19,49 6,85 

B07_25 25/03/2006 9,33 9,33 2,36 

B07_26 25/03/2006 
Zijde aluminium 40mm 

10,14 10,14 4,22 

B07_27 22/04/2006 Referentie na 4 weken getest 9,3 9,82 5 

B07_28 6/05/2006 Voorspantest bout 10mm in 
boorgat 16mm 
+ 10 in 16, 40Nm 

25Nm 

8,8 3,4 

B07_29 6/05/2006 14,15 14,15 4 

B07_30 6/05/2006 
bout 10mm in boorgat 16mm, 
15Nm 10 11,34 3,2 

B07_31 26/03/2006 7,7 7,95 1,4 

B07_32 26/03/2006 
Boorgat op 70mm 

13,58 14,7 9,3 

B07_33 26/03/2006 8,12 8,4 3,25 

B07_34 26/03/2006 
Boorgat op 30mm 

9,64 10,82 4,5 

B07_35 25/03/2006 15,94 15,94 2,38 

B07_36 25/03/2006 
Boordiameter 12mm 

18,74 18,74 0 

B07_37 25/03/2006 11,54 11,54 0,29 

B07_38 25/03/2006 
Boordiameter 20mm 

9,66 9,66 2,56 
 

Testreeks B07: b x h = 150mm x 230mm. Glassamenstelling 8+8 en 8mm 
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Naam Testdatum Testbeschrijving F (breuk) 
[kN] 

F (max) 
[kN] 

F (rest) 
[kN] 

      

B08_01 24/03/2006 8,91 8,91 2,05 

B08_02 24/03/2006 
Staaldikte 3mm 

8,50 8,50 0,95 

B08_03 24/03/2006 5,31 7,24 3,23 

B08_04 24/03/2006 
Aluminiumdikte 1mm 

5,51 9,24 2,75 

B08_05 24/03/2006 10,40 10,40 2,33 

B08_06 24/03/2006 
Aluminiumdikte 2mm 

12,99 12,99 2,15 

B08_07 24/03/2006 10,48 10,48 2,25 

B08_08 24/03/2006 
Rond aluminium 

15,85 15,85 3,57 

B08_09 24/03/2006 9,58 14,68 1,40 

B08_10 24/03/2006 
Zijde aluminium 60mm 

0,00 13,99 1,62 

B08_11 25/03/2006 0,00 9,04 2,70 

B08_12 25/03/2006 
Zijde aluminium 40mm 

0,00 8,12 2,30 

B08_13 25/03/2006 10,53 10,53 2,84 

B08_14 25/03/2006 
Boordiameter 12mm 

0,00 6,96 2,97 

B08_15 25/03/2006 11,62 11,62 1,01 

B08_16 25/03/2006 
Boordiameter 20mm 

10,78 10,78 1,17 
 

Testreeks B08: b x h = 150mm x 230mm. Glassamenstelling 8.8.1 

 

Naam Testdatum Testbeschrijving F (breuk) 
[kN] 

F (max) 
[kN] 

F (rest) 
[kN] 

      

B09_01 22/04/2006 Voorspantest 40Nm   

B09_02 22/04/2006 30Nm   

  

Voorspantest 

+ Referentie 6mm 8.18 8,18 0,03 

B09_03 22/04/2006 8,62 8,62 1,72 

B09_04 22/04/2006 Referentie 6+6 3,58 10,74 2,54 

B09_05 22/04/2006 8,37 8,37 6,5 

B09_06 22/04/2006 In één keer doorboord 6,9 9,15 3 

B09_07 22/04/2006 7,84 8,23 2,65 

B09_08 22/04/2006 100mm breed 9,68 9,68 6,5 

B09_09 22/04/2006 9,31 9,31 5,2 

B09_10 22/04/2006 200mm breed 12,05 12,05 0,9 
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B09_11 22/04/2006 5,72 7,21 1,75 

B09_12 22/04/2006 Boorgat op 30m 7 8,97 0,48 

B09_13 22/04/2006 0 10,45 3,62 

B09_14 22/04/2006 Boorgat op 70mm 0 9,83 3,45 

B09_15 23/04/2006 Voorspantest bout 10mm 25Nm   

B09_16 23/04/2006 4 8,66 4,7 

B09_17 23/04/2006 Boordiameter 12mm 7,84 10,26 4,7 

B09_18 23/04/2006 Voorspantest bout 18mm 20Nm   

B09_19 23/04/2006 9,11 9,11 1 

B09_20 23/04/2006 Boordiameter 20mm 10,03 10,03 1,9 

B09_21 23/04/2006 8,49 8,49 5,8 

B09_22 23/04/2006 Rond aluminium 9,98 9,98 2,35 

B09_23 23/04/2006 10,04 10,04 3 

B09_24 23/04/2006 Zijde aluminium 40mm 8,97 8,97 4,75 

B09_25 23/04/2006 9,5 12,59 3,8 

B09_26 23/04/2006 Zijde aluminium 60mm 13,92 13,92 0 

B09_27 23/04/2006 9,5 10,3 4,1 

B09_28 23/04/2006 Aluminiumdikte 2mm 5,59 9,2 3,35 

B09_29 23/04/2006 6 6 1,2 

B09_30 23/04/2006 Staaldikte 3mm 7,96 7,96 1,1 
 

Testreeks B09: b x h = 150mm x 230mm. Glassamenstelling 6+6 
 

Naam Testdatum Testbeschrijving F (breuk) 
[kN] 

F (max) 
[kN] 

F (rest) 
[kN] 

      

B10_01 4/05/2006 7,61 7,61 2,85

B10_02 4/05/2006 Referentie 8.8.1 7,2 8,03 3,55

B10_03 4/05/2006 0 10,14 4,7

B10_04 4/05/2006 10 in 16, 20Nm, 8.8.1 16,9 16,9 2,45

B10_05 4/05/2006 0 8,53 3,1

B10_06 4/05/2006 Referentie 6.6.1 5,64 10,43 2,4

B10_07 4/05/2006 7,55 7,55 2,75

B10_08 4/05/2006 Referentie 4.4.1 4,5 5,97 0,5
 

Testreeks B10: b x h = 150mm x 230mm. Diverse glassamenstellingen 
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Naam Testdatum Testbeschrijving F (breuk) 
[kN] 

F (max) 
[kN] 

F (rest) 
[kN] 

      

B11_01 6/05/2006 4,35 8,98 5,30 

B11_02 6/05/2006 Referentie 8+8 12,60 12,60 2,90 

B11_03 6/05/2006 11,38 11,38 4,50 

B11_04 6/05/2006 10 in 16mm, 20Nm, 8+8 9,98 9,98 4,50 

B11_05 6/05/2006 25Nm   

  

Voorspantest 10 in 16mm, 6+6 

+ 10 in 16mm, 40Nm, 6+6 0,00 8,72 0,30 

B11_06 6/05/2006 7,67 7,67 1,65 

B11_07 6/05/2006 10 in 16mm, 15Nm, 6+6 12,60 12,60 6,00 

B11_08 6/05/2006 4,06 4,06 0,75 

B11_09 6/05/2006 0Nm, 6+6 5,35 5,35 0,45 

B11_10 6/05/2006 3,59 6,82 1,50 

B11_11 6/05/2006 Referentie 4+4 0,00 5,93 0,00 
 

Testreeks B11: b x h = 150mm x 230mm. Diverse glassamenstellingen 
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Addendum C: 

Gemiddelde trekkrachten 
 

 

 

 

 

 

 

Testbeschrijving Testmateriaal Glasdikte F (breuk) 
[kN] 

F (max) 
[kN] 

F (rest) 
[kN] 

      
Passende boutverbinding B01_1 & B01_3  8-1-8  4,25 4,25 0,35 
Voorspanning 10Nm B01_2 & B02_6  8-1-8  1,70 1,70 0,95 
Voorspanning 15Nm B01_4 & B02_3  8-1-8  1,45 2,80 1,00 
Voorspanning 40NM B02_2 & B02_5  8-1-8  0,00 2,70 2,05 

 

Gemiddelde trekkrachten met kleine plaatjes (150mm x 120mm) 

 

Testbeschrijving Testmateriaal Glasdikte F (breuk) 
[kN] 

F (max) 
[kN] 

F (rest) 
[kN] 

      

Passende boutverbinding B03_05 & B03_06  8-1-8  5,95 5,95 0,00 

Voorspanning 10Nm, 

niet gelijmd 

B03_03 & B03_04  8-1-8  2,90 4,30 0,23 

Voorspanning 15Nm, 

niet gelijmd 

B03_01 & B03_02  8-1-8  3,60 3,90 0,15 

Passende boutverbinding, 

gelijmd 

B03_11 & B03_12  8-1-8  5,00 5,50 0,10 
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Testbeschrijving Testmateriaal Glasdikte F (breuk) 
[kN] 

F (max) 
[kN] 

F (rest) 
[kN] 

      

Voorspanning 10Nm, 

gelijmd 

B03_07 & B03_08  8-1-8  5,25 8,25 0,07 

Voorspanning 15Nm, 

gelijmd 

B03_09 & B03_10  8-1-8  2,85 7,60 0,16 

Referentie B04_01, B04_02, 

B10_01 & B10_02

 8-1-8  6,64 7,68 2,56 

 B07_07, B07_08, 

B11_01 & B11_02

8+8 11,74 12,90 3,94 

 B10_05 & B10_06  6-1-6  2,82 9,48 2,75 

 B09_03 & B09_04 6+6 6,10 9,68 2,13 

 B10_07 & B10_08  4-1-4  6,03 6,76 1,63 

 B11_10 & B11_11 4+4 1,80 6,38 0,75 

Glasbreedte 100mm B06_01 & B06_02  8-1-8  7,85 9,29 0,46 

 B07_11 & B07_12 8+8 4,50 7,47 1,01 

 B09_07 & B09_08 6+6 8,76 8,96 4,58 

Glasbreedte 200mm B06_03 & B06_04  8-1-8  7,59 10,19 1,89 

 B07_13 & B07_14 8+8 3,97 8,41 1,12 

 B09_09 & B09_10 6+6 10,68 10,68 3,05 

Boorgat op 30mm B04_07 & B04_08  8-1-8  9,50 13,13 1,87 

 B07_33 & B07_34 8+8 8,88 9,61 3,88 

 B09_11 & B09_12 6+6 6,36 8,09 1,12 

Boorgat op 70mm B04_11 & B04_12  8-1-8  14,32 14,32 1,41 

 B07_31 & B07_32 8+8 10,64 11,33 5,35 

 B09_13 & B09_14 6+6 0,00 10,14 3,54 

Aluminium 1mm dik B08_03 & B08_04  8-1-8  5,41 8,24 2,99 

 B07_17 & B07_18 8+8 7,64 7,64 2,83 

Aluminium 2mm dik B08_05 & B08_06  8-1-8  11,70 11,70 2,24 

 B07_19 & B07_20 8+8 13,28 13,28 1,83 

 B09_27 & B09_28 6+6 7,55 9,75 3,73 
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Testbeschrijving Testmateriaal Glasdikte F (breuk) 
[kN] 

F (max) 
[kN] 

F (rest) 
[kN] 

      

Zijde aluminium 40mm B08_11 & B08_12  8-1-8  0,00 8,58 2,50 

 B07_25 & B07_26 8+8 9,74 9,74 3,29 

 B09_23 & B09_24 6+6 9,51 9,51 3,88 

Zijde aluminium 60mm B08_09 & B08_10  8-1-8  4,79 14,34 1,51 

 B07_23 & B07_24 8+8 19,48 19,48 5,66 

 B09_25 & B09_26 6+6 11,71 13,26 1,90 

Ronde aluminium plaatjes B08_07 & B08_08  8-1-8  13,17 13,17 2,91 

 B07_21 & B07_22 8+8 11,53 11,53 5,05 

 B09_21 & B09_22 6+6 9,24 9,24 4,08 

Aluminium plaatjes 

gekanteld 

B04_03 & B04_04  8-1-8  10,86 10,86 2,79 

Boordiameter 12mm B08_13 & B08_14  8-1-8  5,27 8,75 2,91 

 B07_35 & B07_36 8+8 17,34 17,34 1,19 

 B09_16 & B09_17 6+6 5,92 9,46 4,70 

Boordiameter 20mm B08_15 & B08_16  8-1-8  11,20 11,20 1,09 

 B07_37 & B07_38 8+8 10,60 10,60 1,43 

 B09_19 & B09_20 6+6 9,57 9,57 1,45 

Bout 10mm in gat 16mm, 

20Nm voorspanning 

B10_03  8-1-8  0,00 10,14 4,70 

 B11_03 & B11_04 8+8 10,68 10,68 3,70 

Bout 10mm in gat 16mm, 

15Nm voorspanning 

B10_04  8-1-8  16,90 16,90 2,45 

 B07_29 & B09_30 8+8 12,08 12,75 3,60 

 B11_06 & B11_07 6+6 10,14 10,14 3,83 

Staaldikte 3mm B08_01 & B08_02  8-1-8  8,71 8,71 1,50 

 B07_15 & B07_16 8+8 11,56 11,56 3,03 

 B09_29 & B09_30 6+6 6,98 6,98 1,15 

Zonder voorspanning B07_03 & B07_04 8+8 10,63 10,63 0,33 

 B11_08 & B11_09 6+6 4,71 4,71 0,60 

Aluminium in één keer 

doorboord 

B09_05 & B09_06 6+6 7,64 8,76 4,75 

 

Gemiddelde trekkrachten met grotere plaatjes (150mm x 230mm) 
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