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In deze masterproef wordt onderzoek verricht naar thermisch breuk bij dubbele huidgevels. Met 

behulp van een parameterstudie worden verschillende invloedsfactoren op thermische breuk 

onderzocht voor het model van dubbele huidgevel. Nadien wordt dezelfde parameterstudie 

herhaald voor de verificatie van de klimaatdata van de Franse norm (NF P 78-201-1 [3]). Tot slot 

wordt er onderzocht welke duur van blootstelling aan klimaatsfactoren de meest nadelige is voor 

thermische breuk. 

Deze masterproef volgt op eerdere scripties [4,5 en 6] maar kan in de eerste plaats dienen als 

onderzoeksmethode voor de beoordeling van thermisch breuk bij glas.  
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Thermal breakage of glass in double skin facades:  

Parameter study 

Balcaen Niels 

Supervisor(s): Prof. dr. ir.-arch. Jan Belis, ir. Marc Vandebroek 

Abstract: Glass is exposed to thermal stresses 

during its lifetime. When these thermal stresses 

exceed the glass edge strength, thermal breakage 

will occur. This paper investigates the climatic 

influences on thermal breakage on three levels. 

The first level is a parameter study which 

focusses on the climatic influence. On a second 

level we verify the climate data of the French 

norm [1]. Finally, the third level investigates 

which duration of exposure to climate factors 

has the greatest impact. 

Keywords: Thermal breakage, glass, stress 

corrosion, climate impact 

I. Introduction 

Thermal breakage in glass is caused by the 

occurrence of a temperature difference in two areas 

of the glass. A typical cause is an uneven heating of 

the glass by the sun. Simply, there are two zones in 

the glass (see figure 1): the irradiated, and often the 

middle section of the glass plane (1), and the section 

of the glass in the window frame, which receives no 

solar radiation (2). 

 

 

II. Objective 

The objective of this study is threefold. In a first 

part, a parameter study is conducted for the climate 

and environmental factors on thermal breakage. In 

the second the climate data of the French norm are 

tested. In the third part is investigated which 

duration of exposure to the climatic factors is the 

most disadvantageous. 

III. Method 

The calculation model used for this thesis is a 

double skin façade. This model was already drawn 

up in previous these to study thermal breakage in 

glass [2, 3 and 4]. For the calculation of the 

temperature simulation the finite element software 

Bistra was used. To reduce calculation times and to 

enable a three dimensional simulation, only the 

horizontal cross section will be used and will be 

further simplified (Figure 2). 

 

 

Using climate data a solar processor in Bistra is 

managed for the simulations. These climate data 

contain information about the horizontal global 

radiation, the horizontal diffuse radiation and the air 

temperature. The results of the simulations in Bistra 

Figure 1: temperature difference as a result of 

the solar radiation 

Figure 2: Simplified model used in the 

calculations 
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are then used as input for the calculations in 

Abaqus. The result of the calculations in the finite 

element software Abaqus are the thermal stress 

histories of the edges of the three glass planes. For 

this study only the stress histories of the middle 

plane are used. 

IV. The strength model of glass 

Thermal breakage occurs due to flaws at the edge of 

the glass. These flaws are caused by the finishing of 

the glass. The theory of Linear-Elastic Fracture 

Mechanics (LEFM) states a relation between the 

tensile strength of glass and the parameters of the 

flaws (Figure 3). The theory of LEFM leads to some 

formulas which are used for the evaluation of the 

results in this study. To compare the different stress 

histories of the results in this study, three 

modifications have to be made. The first 

modification is the transformation of the stress 

history to an equivalent constant stress history. The 

second modification is a statistic correction. At 

least, the third modification is the correction of the 

equivalent constant stress history to a load duration 

of 5 seconds [5,6]. 

V. Parameter study 

A first goal of this study was a parameter study. For 

this parameter study the climate data from Uccle of 

a time period of 1 year was used. In this parameter 

study three parameters were studied. 

The first parameter is the orientation of the 

façade. Three different orientations were 

investigated, the south, east and west orientation. 

From the results these conclusions were made: For 

the south orientation the seasons spring, autumn and 

winter are the most critical for stress corrosion. For 

the east and west orientation the seasons spring, 

summer and autumn are the most critical for stress 

corrosion. Generally the south orientation gives 

most cause for stress corrosion. 

The second investigated parameter is the 

use of a sunscreen. The use of a sunscreen creates 

an unventilated air cavity between the middle glass 

plane and the sunscreen. This air cavity causes the 

glass temperatures to rise when the sun shines on 

the façade. Due to this temperature increase the 

tensile stresses in the edge will also increase. The 

use of a sunscreen gives more cause for stress 

corrosion. 

The third and last investigated parameter is 

the depth of the window frame. The depth of the 

window frame refers to the depth of the glass in the 

window frame. Generally, when a deeper window 

frame is used more stress corrosion will occur. 

VI. Verification French norm 

The same parameter study was repeated with the 

climate data of the French norm [1]. Both results, 

from the calculations with the climate data from 

Uccle and the French norm, were compared. As the 

result of this comparison one can conclude that the 

climate data of the French norm is less stringent 

than the climate data of Uccle. 

VII. Duration of exposure 

The last level of this thesis investigates which 

duration of exposure to climate factors has the 

greatest impact. For this investigations calculations 

were made over a time period of 20 years with the 

climate data from Maastricht. These calculations 

result in 20 equivalent maximum stresses, each for 

one year, and an equivalent constant stress of a 

period of 20 year.  

Year 
Maximum yearly stress 

(MPa) 

1991 6,80 

1992 5,77 

1993 5,78 

1994 7,35 

1995 8,25 

1996 8,26 

1997 6,08 

1998 8,15 

1999 6,04 

2000 7,01 

2001 6,08 

2002 6,95 

2003 6,25 

2004 6,95 

2005 6,25 

2006 6,01 

2007 6,46 

2008 7,93 

2009 6,96 

2010 7,80 
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On these results the statistical correction and the 

time correction is applied. As a final result we 

achieve the maximum equivalent stress (ref 5s) of 

15,90 MPa. Compared to the equivalent constant 

stress over a period of 20 year (14,71 MPa), Can we 

conclude that the stress corrosion during one stress 

peak is more critical than over a time period of 20 

years. 

VIII. Conclusions 

The stress corrosion during one stress peak is more 

critical than the stress corrosion over a time period 

of 20 years. When we compare the results of the 

calculations with climate data from Uccle, the 

French norm and Maastricht. We can conclude that 

the climate data from Uccle and the French norm 

are less safe. 
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 LIJST MET SYMBOLEN 

In volgorde van verschijning: 

I  Intensiteit van de globale zonnestraling 
α  Absorptiefactor van het glas 

A  Maximale amplitude van de gemiddelde dagtemperaturen 

he  Warmte-overgangscoëfficiënt naar buiten  

hi  Warmte-overgangscoëfficiënt naar binnen 

E  De elasticiteitsmodulus van glas 

𝜃𝑖  De binnentemperatuur 

𝜃𝑒  De buitentemperatuur 

ΔT  Het optredend temperatuurverschil 

kv  Correctiefactor voor de gevoeligheid van het glas aan thermische schokken 

ka  Correctiefactor afhankelijk van de helling van het raam 

σvm  Treksterkte van het glas 

𝐾𝐼  Spanningsintensiteitsfactor in mode I 

𝐾𝐼𝑐  De kritieke spanningsintensiteitsfactor of ook de breuktaaiheid 

𝐾𝑡ℎ  De ondergrens van de scheurgroei 

𝑌  Geometriefactor van de scheur 

𝜎𝑛  De trekspanning loodrecht op de scheur 

𝑎  De diepte van de scheur 

𝑓𝑖𝑛𝑒𝑟𝑡  De inerte sterkte 

𝑎𝑐𝑖  de initieel kritieke scheurdiepte. 

𝑣  De snelheid van de scheurgroei  

𝑣0  De snelheid van de scheurgroei wanneer KI = KIc 

𝑛:  De scheurgroei parameter 

𝑎𝑐(𝑡)  De kritieke scheurdiepte op tijdstip 𝑡 

𝑎𝑐𝑖  De initieel kritieke scheurdiepte 

𝜎𝑛 (𝑡)  De trekspanning loodrecht op de scheur op tijdstip 𝑡 

𝑓𝑚𝑡,𝑢,𝑑  De rekenwaarde van de buigsterkte 

𝑓𝑔𝑘  De karakteristieke buigsterkte 

𝑘𝑎  De schaalfactor 

𝑘𝑒  De randfactor 

𝑘𝑚𝑜𝑑  De modificatiefactor 

𝑘𝑎  De factor voor de oppervlaktestructuur van de ruit 

𝛾𝑚,𝑎  De materiaalfactor voor glas 

𝑡𝑓,𝑙𝑜𝑎𝑑  De oorspronkelijke belastingsduur 

𝑡𝑓,𝑟𝑒𝑓  De referentie belastingsduur 
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HOOFDSTUK 1 

 INLEIDING 
 

 

Het gebruik van glas in gebouwen is vandaag nog steeds aan een opmars bezig. Glas kan immers 

heel wat bieden op architecturaal en esthetisch vlak.  

1 Thermische breuk bij glas 

Thermische breuk bij glas ontstaat door het optreden van een temperatuurverschil in twee zones 

van een glasplaat. Een typische oorzaak hiervan is een ongelijkmatige opwarming van het glas door 

de zon. Eenvoudig weg zijn er twee zones in het glas (zie figuur 1.1): het bestraalde en veelal het 

middelste gedeelte van de glasplaat (1), en het gedeelte van de glasplaat in het raamkader, dat geen 

zonnestraling ontvangt (2). 

 

 Figuur 1.1: Opwarming van een glasplaat ten gevolge van zonnestraling 



2  Thermische breuk van dubbele glazen gevels: parameterstudie 

Het gedeelte glas onderhevig aan zonnestraling, absorbeert deze zonnestraling en warmt op. Door 

deze opwarming wil het bestraalde deel van het glas uitzetten. Het glas in de sponning of de 

schaduw blijft echter koud en verhindert deze uitzetting. Er ontstaan trekspanningen in de koude 

zone. Wanneer deze trekspanningen kritiek worden, kan dit leiden tot thermische breuk. 

 

 

 

Een van de kenmerken van thermische breuk bij glas is de typische scheurvorming in het glas. Veelal 

kennen de spanningen in de rand van de glasplaat een parabolisch verloop. Dit parabolisch verloop 

vertoont een maximum in het midden van de rand, waar de typische scheurvorming ontstaat. Deze 

laat zich herkennen door een scheurpatroon waarbij de scheur loodrecht op de rand vertrekt en 

nadien verwaait over de hele glasplaat.  

 

 

 

(a) (b) 

Figuur 1.2: Uitzetting in het midden van de glasplaat (a), Verhinderde 

uitzetting in de rand van de glasplaat (b) 

Figuur 1.3: Typisch scheurpatroon van thermische breuk 
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2 Dubbele glazen gevels 

Dubbele glazen gevels (Eng.: Double-Skin Facades (DSF’s) zijn, zoals de naam doet vermoeden, 

gevels die opgebouwd zijn uit twee glaspartijen. Het gebruik van dubbele glazen gevels kent vooral 

zijn ontstaan uit de voordelen die het biedt ten op zichte van enkelvoudige glaspartijen. 

Bij een dubbele glazen gevel bestaat gewoonlijk buitenste glaspartij uit enkel glas bestaat, al dan 

niet gelaagd, en bestaat de binnenste glaspartij dan weer uit dubbel of driedubbel glas. Tussen deze 

twee glaspartijen bevindt zich een spouw, die naargelang het ontwerp van de gevel, ingezet kunnen 

worden voor een betere thermische en akoestisch prestatie van het gebouw. Door het ventileren 

van de spouw kan, al naargelang het seizoen, de koel- of warmtebehoefte van het gebouw een stuk 

verkleind worden. Het ventileren van de spouw gebeurt ofwel op natuurlijke wijze door een 

schoorsteeneffect, ofwel op mechanische wijze waarbij de mogelijkheid bestaat om te 

voorverwarmen of -koelen, en zelfs warmte te recupereren. Tot slot kan men in de spouw ook 

technieken zoals zonnewering en verlichting integreren. 

 

Figuur 1.4: Parabolisch verloop trekspanning aan de rand 

Figuur 1.5: Voorbeeld van een dubbele glazen gevel 
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3 Zonnestraling 

De zon straalt energie af op de aarde, een deel daarvan kennen we als zichtbaar licht. Maar lang niet 

alle zonnestraling die de aarde bereikt wordt ook opgenomen. Een deel van de invallende straling 

wordt gereflecteerd of geabsorbeerd door de atmosfeer, een ander deel wordt gereflecteerd door 

het aardoppervlak en tot slot wordt een deel van de straling geabsorbeerd.  

Het geabsorbeerde deel van de zonnestraling bestaat op zijn beurt uit directe straling, het gedeelte 

zonnestraling dat rechtstreeks het aardoppervlak bereikt [18], en uit diffuse straling, het gedeelte 

zonnestraling dat het aardoppervlak via diffuse reflectie bereikt. De optelsom van beide, diffuse en 

directe straling, heet de globale straling. 

 

 

4 Doelstelling 

Het doel van deze masterproef is drieledig. In het eerste luik worden aan de hand van een 

parameterstudie de klimaat- en omgevingsfactoren onderzocht. Onder klimaat- en 

omgevingsfactoren worden oriëntatie, seizoen, zonnestraling,… verstaan. Belangrijk hierbij is dat de 

parameterstudie zich niet zo zeer richt op het onderzoeken van een hele reeks verschillende 

raammodellen, maar veeleer richt het zich op het onderzoeken van de meest nadelige 

omstandigheden waarbij thermische breuk zich al dan niet voordoet. 

Het tweede en derde luik van de masterproef zijn meer gericht op het vergelijken van verschillende 

resultaten. De resultaten zijn enerzijds afkomstig van berekeningen volgens de klimaatdata van 

bestaande normeringen over thermische breuk, voornamelijk de Franse norm [3]. Anderzijds zijn de 

resultaten afkomstig van berekeningen gebaseerd op werkelijke klimaatdata. Het uiteindelijke doel 

is het bepalen of de klimaatdata van de bestaande richtlijnen accuraat is. Voor het gebruikte 

raammodel, de dubbele huidgevel, wordt tot slot bepaald welke duur van blootstelling aan 

klimaatfactoren het meest nadelig is. 

  

Figuur 1.6: Illustratie van de invallende zonnestraling 
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 HOOFDSTUK 2 

 LITERATUURSTUDIE 
 

 

 

Over het onderwerp thermische breuk bestaan al verschillende berekeningsvoorschriften. Met 

behulp van deze voorschriften wordt er in dit hoofdstuk dieper ingegaan op de verschillende 

parameters die een rol spelen bij thermische breuk: 

 FIV 01 (Féderation de l’industrie du verre), februari 1997: Belgische Voorschriften [1] 

 Glass and Thermal Safety (Pilkington): Britse voorschriften [2] 

 NF (Norme Française) P 78-201-1/A1 (DTU 39), mei 1998: Travaux de miroiterie-vitrerie [3] 

 

1 Belgische voorschriften 

De Belgische voorschriften FIV 01 worden uitgegeven door het Verbond der Glasindustrie (VGI). In 

het document wordt een vereenvoudigde evaluatie van thermische breuk beschreven. 

1.1 Algemeen 

De basis van de berekening volgens de Belgische voorschriften steunt op het verschil in temperatuur 

tussen het zichtbare deel van het glas en het deel in het raamkader. Hiervoor zijn twee elementen 

van belang, namelijk de energie geabsorbeerd door de beglazing en de variatie in dagtemperaturen. 

Dat resulteert in volgende formule voor de berekening van het basistemperatuurverschil (voor enkel 

glas): 

∆𝑇 =  
𝐼 ∗ 𝛼

ℎ𝑒 + ℎ𝑖
+ 

𝐴 ∗ ℎ𝑒

ℎ𝑒 + ℎ𝑖
 

Met: 

I: Intensiteit van de globale zonnestraling (W/m²) 
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α: Absorptiefactor van het glas 

A: Maximale amplitude van de gemiddelde dagtemperaturen gedurende 10 

jaar (°C) 

he: Warmte-overgangscoëfficiënt naar buiten (he = 16 W/m²K) 

hi: Warmte-overgangscoëfficiënt naar binnen (hi = 8 W/m²K) 

1.2 Invloedsfactoren 

De Belgische voorschriften gaan uit van een basistemperatuurverschil dat vermenigvuldigd wordt 

met verscheidene invloedsfactoren om het effect van enkele parameters in rekening te brengen. 

 

 Invloed van gordijnen en/of zonnewering: 
 

Indien er gordijnen aanwezig zijn of een zonnewering aanwezig is, wordt het 

basistemperatuurverschil verhoogd met een waarde ∆𝑇′. De grote van ∆𝑇′ is afhankelijk 

van het gebruikte glas, enkel of dubbel glas, en van het al dan niet ventileren van de ruimte 

tussen het glas en de zonnewering of de gordijnen. 

∆𝑇1 =  ∆𝑇 +  ∆𝑇′ 

Type bescherming Niet geventileerde ruimte Geventileerde ruimt 

Geventileerde 
gordijnen/zonnewering 

3°C 6°C 

Niet geventileerde 
gordijnen/zonnewering 

4°C 7°C 

 

 

 

 Materiaal raamkader: 
 

Naargelang het materiaalgebruik voor het raamkader wordt het temperatuurverschil 

vermenigvuldigt met een framefactor: 

∆𝑇2 =  ∆𝑇1 ∗ 𝑓1 

Beton 1 

Staal 0,9 

Staal, thermisch onderbroken 0,8 

Hout of PVC 0,75 

Aluminium 0,8 

Aluminium, Thermisch onderbroken 0,7 

Verlijmde beglazing 0,5 
 

 

 
Tabel 2.2: Factor f1 in functie van het materiaal [2] 

Tabel 2.1:De waarde van ∆𝑇′in functie van de zonnewering voor enkel glas [1] 
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 Invloed van schaduw op het glas: 
 

In de Belgische berekeningsmethode wordt de invloed van schaduw op het glas in rekening 

gebracht aan de hand van een schaduwfactor: 

∆𝑇3 =  ∆𝑇2 ∗ 𝑓2 

Naar gelang het type beglazing en de vorm van de schaduw is er een andere waarde voor 

𝑓2. 

Type schaduw Enkel glas Dubbel glas 

 

1,2 1,1 

 

1,5 1,2 

 

 

Eenmaal het temperatuurverschil is berekend kan de resulterende trekspanning in het glas 

berekend worden volgens:  

𝜎 = 𝐸 ∗ 𝛼 ∗ ∆𝑇3 

Met: 

E: De elasticiteitsmodulus van glas (73 000 N/mm²) 

α: De uitzettingscoëfficiënt van glas (9*10-6 /K) 

In de Belgische voorschriften volgen er nog twee slotopmerkingen. 

 De eerste aanmerking stelt een voorwaarde aan de waarde van ∆𝑇3  in verband met de 

trekspanning. Indien ∆𝑇3 < 30°C dient er geen thermisch behandeld glas gebruikt te worden. 

Voor de andere gevallen dient er gekozen te worden voor thermisch behandeld glas waarbij 

∆𝑇3 > 30°C. 

 De tweede aanmerking gaat over de oriëntatie van het raam. 

 
 Figuur 2.1: Oriëntatie van het raam [2] 

Tabel 2.3: Factor f2 in functie van de schaduw en het type glas [2] 
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Enkel de ramen die zich in het gearceerde deel van de figuur bevinden dienen gecontroleerd 

te worden voor thermische breuk. 

2 Britse voorschriften 

De voorschriften volgens ‘Glass and Thermal Safety’ zijn zeer gelijkaardig aan de Belgische 

voorschriften. Maar in tegenstelling tot de Belgische voorschriften wordt het temperatuurverschil 

niet berekend met een formule, maar zijn er tabellen waar de desbetreffende waardes te vinden 

zijn per soort glas. 

2.1 Algemeen 

In de Britse voorschriften wordt thermische breuk omschreven als een gevolg van een 

temperatuurverschil in glas. Dat temperatuurverschil ontstaat door ongelijkmatige opwarming van 

het zichtbare en onzichtbare deel glas ten gevolge van absorptie van zonnestraling in het zichtbare 

deel van het glas. 

 

 

Het temperatuurverschil leidt uiteindelijk tot een spanning in het glas ontstaan door een verschil in 

uitzetting van beide glasdelen. Wanneer de spanning in het glas de breuksterkte overschrijdt zal er 

thermische breuk optreden. 

 

2.2 Invloedsfactoren 

Net zoals bij de Belgische voorschriften wordt er bij de Britse voorschriften een 

basistemperatuurverschil bepaald aan de hand van een aantal omgevingsfactoren. Hier spelen twee 

parameters een belangrijke rol, namelijk de zonnestraling en de variatie in dagtemperaturen. Beide 

waarden zijn afhankelijk van de geografische ligging. Eenmaal het basistemperatuurverschil gekend, 

worden nog allerlei invloedsfactoren in rekening gebracht. 

Figuur 2.2: Illustratie thermische breuk in de Britse voorschriften [2] 
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 Invloed van binnenafscherming 

∆𝑇1 =  ∆𝑇 +  ∆𝑇′ 

Bij aanwezigheid van gordijnen, zonnewering of binnenwanden voor het glas wordt bij het 

basistemperatuurverschil een ∆T’ opgeteld. 

 

De aanwezigheid van zonnewering of gordijnen aan de binnenzijde van het glas verhindert 

enerzijds de ventilatie van het glas en dus ook de koeling ervan. Anderzijds wordt een 

gedeelte van de zonnestraling door de gordijnen of zonnewering gereflecteerd naar het 

glas, hierdoor warmt het glas bijkomend op. Een combinatie van beide is nog nadeliger. 

 

 Materiaal raamkader 

∆𝑇2 =  ∆𝑇1 ∗ 𝑓1 

Al naargelang het materiaal van het raamkader wordt het temperatuurverschil 

vermenigvuldigd met een framefactor 𝑓1. 

Beton 1 

Hout 0,9 

Lichtgekleurd metaal 0,8 

Lichtgekleurd metaal, thermisch onderbroken 0,75 

Donkergekleurd metaal 0,75 

Donkergekleurd metaal, thermisch onderbroken 0,7 
 

 

 

 Invloed van schaduw op het glas: 

∆𝑇3 =  ∆𝑇2 ∗ 𝑓2 

De schaduwfactor 𝑓2 brengt het effect van schaduw op het glas in rekening. In de Britse 

voorschriften heeft men drie types schaduw: geen schaduw, mobiele schaduw (tijdsduur 

kleiner dan vier uur) en statische schaduw (tijdsduur groter dan vier uur). Voor ieder type 

schaduw heeft men een andere factor, bij een combinatie van twee types, wordt steeds de 

meest nadelig factor genomen. 

 

 Glasrandoppervlakte 
 

Anders dan bij de andere voorschriften wordt in de Britse voorschriften de 

glasrandoppervlakte in rekening gebracht. De glasrandoppervlakte wordt beschouwd als 

een aparte grootheid en is gelijk aan de omtrek van het glas maal de dikte van het glas. Voor 

waarden lager dan 30 x 10³ mm² mag het toelaatbare temperatuurverschil vermenigvuldigd 

worden met een desbetreffende factor. Deze factor wordt in rekening gebracht om 

rekening te houden met een verlaagd risico op scheurintroducties in de glasrand. 

Tabel 2.4: Framefactor f1 in functie van het materiaal [2] 



10  Thermische breuk van dubbele glazen gevels: parameterstudie 

 
 

 

2.3 Beoordeling 

Om te beoordelen of het glas voldoende sterk is wordt het maximale optredende 

temperatuurverschil vergeleken met het toelaatbare temperatuurverschil. Hierbij wordt er 

uitgegaan van drie verschillende soorten glas, gewapend glas, ruw gegoten glas en floatglas. Iedere 

glassoort heeft zijn eigen toelaatbaar temperatuurverschil. 

Type glas Temperatuurverschil bij falen (K) 

Alle types floatglas 40,0 

Ruw gegoten glas 30,0 

Gewapend glas 25,0 

 

3 De Franse norm 

De Franse norm (NF P 78-201-1/A1) [3] is veel uitgebreider en nauwkeuriger dan de Belgische of 

Britse voorschriften. Het toepassingsgebied van de Franse norm beperkt zich voor beglazing die niet 

belast wordt door een artificiële warmtebron of gepositioneerd is voor een wand. In beide gevallen 

schrijft de norm voor dat er glas dient gebruikt te worden met hoge weerstand tegen thermische 

schokken. 

3.1 Algemeen 

Volgens de Franse norm hangt het temperatuurverschil tussen twee punten in een glasvlak af van: 

 Klimatologische en geografische invloeden: zonneflux, variatie in de dagtemperaturen, 

oriëntatie, seizoen, hoogteligging, … 

 De karakteristieken van het glas: absorptie, thermische prestatie, … 

Tabel 2.5: Maximaal temperatuurverschil per type glas [2] 

Figuur 2.3: Correctiefactor in functie van de glasrandoppervlakte [2] 
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 De karakteristieken van het raamkader: type materiaal, thermische inertie, ... 

De beoordeling en de keuze van het glas gebeuren op drie mogelijke niveaus: 

 Aan de hand van berekeningsmethodes, gebaseerd op het temperatuurverschil tussen het 

centrum en de rand van het glas. Dit niveau staat beschreven als de meest nauwkeurige 

 Met behulp van tabellen waarmee een maximale waarde bepaald wordt voor de 

absorptiefactor van het glas 

 Door gebruik te maken van tabellen waarin enkele typische situaties staan beschreven die 

aangenomen mogen worden zonder verdere controle 

Voor deze masterproef wordt gebruik gemaakt van het eerste niveau waarbij er op zoek gegaan 

wordt naar de parameters die meespelen in de berekeningsmethodes. 

3.2 De berekeningsmethodes 

Op het niveau van de berekeningsmethodes is er opnieuw een onderverdeling, namelijk de 

algemene methode, de eenvoudige methode en de eenvoudige manuele methode. De drie 

methodes verschillen in complexiteit en van toepassingsgebied: 

 De algemene methode laat toe met variërende randvoorwaarden het temperatuurverschil 

voor alle types glas en raamkaders te berekenen 

 De eenvoudige methode en de eenvoudige manuele methode is enkel van toepassing op 

raamkaders met een zwakke thermische inertie 

3.2.1 Het temperatuurverschil 

In tegenstelling tot de Belgische en Britse voorschriften wordt thermische breuk bij glas beoordeeld 

aan de hand van het temperatuurverschil in twee verschillende zones van het glas. De Franse norm 

deelt het glas op in drie verschillende zones: 

 Het centrale deel van het glas onderhevig aan de globale zonnestraling, temperatuur θ1 

 Het centrale deel van het glas dat zich in de schaduw bevindt, onderhevig aan de diffuse 

straling, temperatuur θ2 

 Het deel dat zich in het raamkader bevindt, en dus geen straling ondervindt, temperatuur 

θ3 

Het principe van de berekening van het optredend temperatuurverschil gaat uit van: 

∆T =  max (𝜃1 −  𝜃2, 𝜃1 −  𝜃3, 𝜃2 −  𝜃3) 

Hierbij zijn θ2 en θ3 onafhankelijk van de globale straling, en wordt het glas in het centrale deel niet 

beïnvloed door de aanwezigheid van het raamkader. 

De berekening van θ1, θ2 en θ3 verschilt per berekeningsmethode. De toepassing van een 

berekeningsmethode is afhankelijk van het toepassingsdomein en de randvoorwaarden. Bij de 

algemene methode is het mogelijk om de temperaturen softwarematig te berekenen. Met de 

manuele eenvoudige methode is het, zoals de naam doet vermoeden, mogelijk om de berekening 

manueel uit te voeren. Omwille van de complexiteit van de berekeningsmethodes worden enkel de 
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verschillende parameters onder de loep genomen en dus geen formules weergegeven, hiervoor 

wordt verwezen naar de Franse norm [3]. 

3.2.2 De algemene methode 

De berekeningsmethode volgens de Franse norm gaan uit van vier dagen, waarbij iedere dag 

typerend is voor het beschouwde seizoen. De klimatologische parameters voor iedere dag, namelijk 

de temperatuur, globale straling en diffuse straling, worden in de norm weergegeven aan de hand 

van grafieken. Met deze grafieken kunnen de temperaturen θ1, θ2 en θ3 op ieder moment van de 

dag en voor elke oriëntatie van het raam berekend worden. 

 
 

 

 
 

 

Figuur 2.4: Temperatuurverloop weergegeven per seizoen[3] 

Figuur 2.5: Diffuse straling weergegeven per seizoen [3] 
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De temperatuur en de diffuse straling zijn twee parameters die voor iedere oriëntatie van de gevel 

een en dezelfde waarde hebben. Ze zijn enkel onder invloed van het seizoen. De globale 

zonnestraling is in tegenstelling daartoe wel afhankelijk van de oriëntatie.  

 

 Figuur 2.6: Globale straling weergegeven per oriëntatie en per seizoen [3] 
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Een belangrijke voetnoot hierbij is dat de globale straling uitgedrukt is op een verticaal oppervlak 

met een maximale waarde van 750 W/m². Indien het raam onder een helling geplaatst is dient men 

volgens de norm een interpolatie te maken met de waarden uit tabel 2.6 als maximum. 

Hoek met de horizontale (°) 90 75 60 45 30 15 0 

Maximale zonnestraling (W/m²) 750 850 900 950 950 950 900 

 

De berekening van θ2 en θ3 is onafhankelijk van de globale straling en dus de oriëntatie. Voor de 

berekening van θ1 speelt de oriëntatie wel een rol, net zoals de helling van het raam. Voor de 

uiteindelijke berekening van de glastemperaturen van de verschillende zones van de beglazing 

wordt verwezen naar de Franse norm [3]. 

3.2.3 De eenvoudige methode 

Deze methode is enkel van toepassing voor beglazing in raamkaders met een zwakke thermische 

inertie, raamkaders in hout, PVC, aluminium, … Het principe van de berekening gaat uit van dezelfde 

drie zones in de beglazing als bij de algemene methode. Het gedeelte glas in de zon, in de schaduw 

en in het raamkader. Hierbij worden opnieuw drie glastemperaturen, θ1, θ2 en θ3, berekend. 

In tegenstelling tot de algemene methode wordt er niet meer gewerkt met vier typerende dagen 

met controle op ieder uur van de dag. Enkel de extreme omstandigheden worden geverifieerd, 

namelijk de zomer- en winteromstandigheden. 

Voor de temperatuur maakt men gebruik van de maximale temperatuur in zomeromstandigheden, 

en de minimale temperatuur in winteromstandigheden waarbij de minimale temperatuur verhoogd 

wordt met 5°C om rekening te houden met een temperatuurstijging ten gevolge van de bezonning. 

De exacte waarden die gehanteerd dienen te worden zijn afhankelijk van de ligging en worden 

afgelezen op een geïllustreerde kaart. 

 

Tabel 2.6: Maximale waarden globale zonnestraling in functie van de helling [3] 

Figuur 2.7: Maximale temperaturen voor Frankrijk [3] 
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Op de afgelezen temperatuur wordt nog een correctie toegepast. Vanaf een hoogteligging van 200m 

worden de minimale en maximale temperatuur per 200m of 100m, afhankelijk van de ligging, met 

1°C verlaagd. 

De globale zonnestraling wordt gedefinieerd aan de hand van tabel 2.7, waarbij er een 

correctiefactor wordt in rekening gebracht ten gevolge van de helling van het raam en het seizoen 

waarin men rekent (zie tabel 2.8).  

Hoogteligging (m) 
Zonnestraling (W/m²) 

Stedelijk gebied Landelijk gebied 

0 - 500 800 750 

500 - 1000 850 800 

> 1000 950 900 

 

 

Helling (°) 90 75 60 45 30 15 0 

Zomer 1.00 1.15 1.20 1.25 1.25 1.25 1.20 

Winter 1.00 1.15 1.15 1.05 0.95 0.75 0.50 
 

 

De diffuse straling wordt gedefinieerd als 1/10 van de maximale straling. 

Voor de effectieve berekening wordt verwezen naar de formules in de Franse norm [3]. 

Tabel 2.7: Maximale waarden globale zonnestraling in functie van de hoogteligging [3] 

Figuur 2.8: Minimale temperaturen voor Frankrijk [3] 

Tabel 2.8: Correctiefactor in functie van de helling en het seizoen [3] 
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3.2.4 De eenvoudige manuele methode 

De eenvoudige manuele methode is enkel toepasbaar op beglazing in raamkaders met een zwakke 

thermische inertie. Voor de bepaling van de temperatuur en de zonnestraling worden dezelfde 

gegevens gebruikt als bij de eenvoudige methode. 

Het verschil met de eenvoudige methode zijn de formules voor de berekening van de temperaturen 

θ1, θ2 en θ3. Om een manuele berekening toe te laten zijn de formules sterk vereenvoudigd: 

Voor het gedeelte glas onder invloed van de globale straling: 

𝜃1 =  
ℎ𝑖 ∗ 𝜃𝑖 + ℎ𝑒 ∗  𝜃𝑒 +  𝛼 ∗ 𝐼 

ℎ𝑖 +  ℎ𝑒
 

Voor het gedeelte glas in de schaduw (Met I gelijk aan 1/10 van de maximale waarde): 

𝜃2 =  
ℎ𝑖 ∗ 𝜃𝑖 +  ℎ𝑒 ∗  𝜃𝑒 +  𝛼 ∗ 𝐼 

ℎ𝑖 +  ℎ𝑒
 

Voor het gedeelte glas in het raamkader: 

𝜃3 =  
ℎ𝑖 ∗  𝜃𝑖 + ℎ𝑒 ∗  𝜃𝑒 

ℎ𝑖 +  ℎ𝑒
 

Met: 

I: Intensiteit van de globale zonnestraling (W/m²) 

α: Absorptiefactor van het glas 

𝜃𝑖: De binnentemperatuur 

𝜃𝑒: De buitentemperatuur 

he: Warmte-overgangscoëfficiënt naar buiten (he = 11 W/m²K {winter}, 13 

W/m²K {zomer}) 

hi: Warmte-overgangscoëfficiënt naar binnen (hi = 9 W/m²K) 

 

3.3 Beoordeling 

De beglazing voldoet aan het criterium van thermische breuk wanneer de resulterende thermische 

spanning kleiner is dan de toelaatbare spanning. 

         𝜎𝑡ℎ <  𝜎𝑎𝑑𝑚 

𝑘𝑡  ∗  𝐸 ∗  𝛼 ∗  ∆𝑇 <  𝑘𝑣 ∗ 𝑘𝑎 ∗ 𝜎𝑣𝑚 

Met: 

kt: Parameter voor het type raamkader en de buitenschaduw  
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E: Elasticiteitsmodulus van glas (72 000 Mpa) 

α: De uitzettingscoëfficiënt van het glas (9*10-6 /k) 

ΔT: Het optredend temperatuurverschil 

kv: Correctiefactor afhankelijk van de gevoeligheid van het glas aan thermische 

schokken 

ka: Correctiefactor afhankelijk van de helling van het raam 

σvm: Treksterkte van het glas (MPa) 

In het criterium vinden we heel wat correctiefactoren terug. 

 kt: Invloed van het raamkader en de schaduw 
 

In de Franse norm zijn er drie types raamkaders gedefinieerd, raamkaders met een sterke, 

gemiddelde en zwakke thermische inertie. Thermische inertie is een waarde voor de mate 

waarin een raamkader warmte in zich kan opnemen. Zo zal glas in een raamkader met sterke 

thermische inertie (bv. Beton) trager opwarmen dan bij een zwakke thermische inertie. 
 

Type raamkader kt 

Zwakke thermische inertie 0.90 

Gemiddelde thermische inertie 1.00 

Sterke thermische inertie 1.10 

 
 

 kv: Invloed van de gevoeligheid van het glas aan thermische schokken 
 

Naargelang de behandeling en de randafwerking van het glas, kan het glas zwakke punten 

vertonen van waaruit thermische breuk gemakkelijker kan ontstaan. Daarnaast speelt ook 

het type glas een rol. Zo zal glas met een hogere weerstand tegen thermische schokken een 

hogere waarde hebben voor kv. 
 

 ka: Invloed van de helling van het raam 
 

Wanneer glas in een niet verticale positie is geplaatst, zal het glas enerzijds meer 

zonnestraling vangen (zie eerder), anderzijds zal het eigen gewicht van het glas zorgen voor 

een extra belasting op het glas. Wanneer het glas dan nog eens niet over de hele omtrek is 

ondersteund, wordt dit effect groter. 

Ondersteuning van het glas 
Hoek met de horizontale 

β ≥ 60° 60° ≥ β ≥ 30° 30° > β 

Over de hele omtrek 1.00 0.90 0.80 

Andere gevallen 0.80 0.65 0.50 

 

Tabel 2.9: Correctiefactor kt afhankelijk van de thermische inertie [3] 

Tabel 2.10: Correctiefactor ka [3] 
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 σvm: Karakteristieke sterkte van het glas 
 

In tabel 2.11 zijn de waarden voor de karakteristieke treksterkte σvm van glas weergegeven 

volgens de Franse norm. 

Type glas σvm (MPa) 

Uitgegloeid glas 20,0 

Draadglas 16,0 

Thermisch versterkt glas  35,0 

Gehard glas 50,0 

 

4 Conclusie 

Tussen de verschillende voorschriften zijn er verschillen en gelijkenissen, maar in het algemeen gaat 

de beoordeling van thermische breuk uit van een basistemperatuurverschil tussen twee gedeeltes 

in het glas. Hierbij is de Franse norm, die als enige ook als norm dient, de nauwkeurigste. 

 Glaskarakteristieken: 

Er spelen twee glaskarakteristieken een grote rol in de besproken voorschriften. Enerzijds 

de absorptiefactor van het glas. Hoe meer zonnestraling het glas absorbeert hoe hoger het 

temperatuurverschil zal zijn met het glas in de schaduw of in het raamkader. Anderzijds de 

karakteristieke treksterkte van het glas. Afhankelijk het type glas heeft het glas een andere 

karakteristieke sterkte, en dus ook meer of minder weerstand tegen thermische breuk.  

 Eigenschappen van het raamkader: 

De thermische inertie van het raamkader, de snelheid waarmee een raamkader opwarmt, 

is hier de belangrijkste parameter. De thermische inertie is grotendeels afhankelijk van het 

materiaal waaruit het raamkader is opgebouwd. 

 Omgevingsfactoren: 

Hierop wordt zeer diep ingegaan in de Franse norm. Er zijn voornamelijk drie factoren die 

een rol spelen. De geografische ligging bepaalt grotendeels welke klimatologische 

omstandigheden er in rekening gebracht dienen te worden. Al naargelang het seizoen zijn 

er andere klimatologische omstandigheden die een rol spelen. Naast het seizoen is de 

oriëntatie belangrijk in de bepaling van de maximale zonnestraling waarmee gerekend dient 

te worden. 

 Ontwerpparameters: 

Een andere belangrijke rol is weggelegd voor de ontwerpparameters. Het ontwerp van de 

gevel zal direct gevolgen hebben voor de mate waarin er schaduw zal optreden op het glas, 

als kan er ook schaduw zijn ten gevolge van omliggende objecten (bomen, naburige 

gebouwen, ...). Het ontwerp van de gevel bepaalt ook de helling van de geplaatste ramen, 

al zijn deze meestal verticaal geplaatst. Tot slot is de aanwezigheid van opake delen of een 

zonnewering een rechtstreeks gevolg van het ontwerp van de gevel en beïnvloeden zij 

thermische breuk. Al spelen gebruiksinvloeden hier ook een rol in. 

Tabel 2.11: karakteristieke sterkte per type glas [3] 
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 Afwerking van het glas: 

Het wordt maar even kort aangehaald bij zowel de Britse voorschriften als de Franse norm, 

maar de randafwerking van het gebruikte glas zal ook zijn rol spelen. Voornamelijk de mate 

waarin er reeds zwakke punten aanwezig zijn in de glasrand verhoogd of verlaagd het risico 

op thermische breuk. 
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 HOOFDSTUK 3 

 DE ONDERZOEKSMETHODE 
 

 

Deze masterproef komt in navolging van een reeks andere masterproeven, [4] [5] [6], waarin een 

onderzoeksmethode werd opgesteld. In dit hoofdstuk wordt deze onderzoeksmethode en de 

bijhorende vereenvoudigingen toegelicht. 

1 Het model 

Het model dat wordt gebruikt voor het onderzoek is gebaseerd op een in situ opstelling van 

Permasteelisa. In het kader van een onderzoek naar thermische breuk werden er vijf 

testopstellingen geconstrueerd. Het model dat voor deze en voorgaande masterproeven is gebruikt, 

is een testopstelling met een dubbele huidgevel. 

 

 

Figuur 3.1: Horizontale doorsnede van het gebruikte model 
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1.1 Dubbele huidgevel 

Dubbele huidgevels worden voornamelijk toegepast om het comfort van het binnenklimaat en het 

energiegebruik van een gebouw te verbeteren. Er bestaan talloze variaties in de opbouw van 

dubbele huidgevels. Variaties in de beglazing, in de breedte van de spouw en in de werking van de 

gevel zijn hier maar enkele voorbeelden van. 

Dubbele huidgevels zijn opgebouwd uit twee verschillende glaspartijen waartussen zich een spouw 

bevindt. De binnenste beglazing bestaat meestal uit dubbel of 3-dubbel glas, al dan niet met een 

zonwerende coating. De buitenste beglazing bestaat gewoonlijk uit een enkele beglazing in gehard 

of gelaagd glas. Al naargelang de voorkeur kan deze buitenste beglazing verlijmd worden op het 

raamkader. De binnenste isolerende beglazing wordt op de klassieke manier in het raamkader 

geplaatst. 

De spouw tussen de twee glasplaten wordt in dubbele huidgevels vrijwel steeds ingeschakeld om 

technieken zoals zonnewering en ventilatie te huisvesten. Hoewel de zonnewering ook voor de 

buitenste glasplaat kan worden geplaatst, wordt ze vaak in de spouw geplaatst om comfortredenen. 

Wanneer er wind optreedt, zeker bij hogere gebouwen, dreigt de zonnewering te klapperen wat tot 

hinder leidt voor de gebruikers.  

Het ventileren van de spouw tussen de glasplaten kan bij een goed ontwerp het energieverbruik van 

de gevel sterk doen dalen. De ventilatie van de spouw kan op allerlei manieren plaatsvinden en zal 

ook de opbouw van de gevel beïnvloeden. Zo kan de breedte van de spouw variëren van 20 cm tot 

2 meter. Naargelang de manier van ventileren wordt er een onderverdeling gemaakt in de dubbele 

huidgevels. Ventileren wordt geregeld op natuurlijke of mechanische wijze, elk met hun voor- en 

nadelen. Daarnaast wordt een onderscheidt gemaakt op welke wijze de spouw wordt opgebouwd 

over de gevel.  

 De spouw van de dubbele huidgevel kan opgedeeld zijn in schachten, een soort van 

ventilerende kokers over de hoogte van het gebouw.  

 De spouw kan opgedeeld zijn in galerijen, in plaats van een verticale verdeling wordt er een 

horizontale verdeling gemaakt, deze onderverdeling geeft voordelen op vlak van 

geluidsisolatie en brandveiligheid.  

 Een derde onderverdeling is een verdeling in boxen. Ieder raam heeft een aparte spouw die 

afzonderlijk wordt geventileerd 

 Tot slot kan er ook geen onderverdeling gemaakt worden over meerdere verdiepingen 

samen of de gevel in zijn geheel. 

Voor een gedetailleerdere bespreking van dubbele huidgevels wordt verwezen naar de masterproef 

van Dries Vansteenbrugge. [6] 

1.2 Opbouw van het model 

Het gebruikte model is opgebouwd uit een isolerende dubbele beglazing met een Low-E-coating aan 

de binnenzijde en een enkele, verlijmde beglazing aan de buitenzijde. De dubbele beglazing wordt 

traditioneel geplaatst in een thermisch onderbroken aluminium raamprofiel. De spouw tussen de 
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beglazing is 105mm breed waartussen zich een zonnewering kan bevinden. De breedte van de 

beglazing is 1045mm. 

 

 

Laag Dikte Eigenschappen 

Binnenste glasplaat 8mm; 44.2 PVB τ: 0,74, ρ: 0,07,α: 0,19 

Low-E-Coating (positie 3) - ε: 0,04 

Middelste glasplaat 8mm τ: 0,74, ρ: 0,07,α: 0,19 

Buitenste glasplaat 6mm τ: 0,74, ρ: 0,07,α: 0,19 

 

2 Bistra 

Het eindige elementensoftwareprogramma Bistra is een rekenprogramma waarmee 

tweedimensionaal warmtetransport berekend kan worden. Het programma maakt gebruik van een 

tweedimensionale bitmap afbeelding waarbij ieder kleur wordt gelinkt aan een materiaal. De 

materiaaleigenschappen worden door de gebruiker ingegeven. 

Het bijzondere aan het programma is dat het beschikt over een zonneprocessor. Deze maakt het 

mogelijk om met behulp van klimaatfuncties tijdsafhankelijke simulaties te maken van het 

rekenmodel. De klimaatfuncties kunnen op twee methodes in het programma ingevoerd worden. 

Met de eerste methode worden er aan de hand van enkele parameters in het programma zelf 

klimaatfuncties gegenereerd. Bij de tweede methode wordt met behulp van het programma 

Funcedit werkelijke klimaatdata omgezet in klimaatfuncties die dan in te laden zijn in Bistra. 
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Figuur 3.2: Vereenvoudigde weergave gebruikte model 

Tabel 3.1: Eigenschappen van de verschillende glasplaten 

Figuur 3.3: Voorbeeld van een temperatuurfunctie (1jaar) 
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2.1 Input in Bistra 

2.1.1 Het vereenvoudigde raammodel 

Om de rekentijden in Bistra te beperken werd van het oorspronkelijke model een vereenvoudiging 

gemaakt (Vanden Poel [4]). Dit resulteert in een minder gedetailleerdere bitmap afbeelding. Het 

criterium hierbij was dat de warmtestroom doorheen het vereenvoudigde model gelijk was de 

warmtestroom doorheen het oorspronkelijke.  

 

 

2.1.2 Klimaatfuncties 

Om de zonneprocessor in Bistra aan te sturen hebben we drie klimaatfuncties nodig: een functie 

voor de temperatuur, de horizontale globale zonnestraling en voor de horizontale diffuse straling. 

Voor de simulaties wordt er gebruik gemaakt van klimaatdata uit de Franse norm, Ukkel en 

Maastricht (Zie hoofdstuk 5,6 en 7). De klimaatdata uit Maastricht worden door het KNMI ter 

beschikking gesteld en bevatten uurgegevens van de temperatuur en de horizontale globale 

zonnestraling over een periode van 20 jaar. Met behulp van het programma Funcedit werden de 

gegevens omgezet in klimaatfuncties. 

Voor de horizontale diffuse straling wordt een aanname gedaan, dit wordt meer in detail besproken 

in hoofdstuk 7. 

2.1.3 Zonnestralingdata en rekenparameters Bistra 

Om de zonneprocessor in Bistra aan te sturen wordt aan de bitmap afbeelding een oriëntatie en 

geografische ligging gekoppeld. De gebruiker geeft aan de hand van enkele parameters de gewenste 

oriëntatie en geografische ligging in. 

Bij het tabblad rekenparameters bepaalt de gebruiker de duur van de simulatie, de tijdsduur tussen 

twee tussenstappen en de dag waarop de berekeningen starten, idealiter de eerste dag van de 

klimaatfuncties.  

Figuur 3.4: De vereenvoudiging van het model in Bistra 
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2.2 Output in Bistra 

De resultaten van de berekeningen in Bistra worden in een tekstbestand weggeschreven met behulp 

van ‘output nodes’. Per tijdstap van 10 minuten wordt van iedere output node op de binnenste en 

middelste glasplaat de temperatuur van de glasplaat weggeschreven in het tekstdocument.  

De positie en het aantal ‘output nodes’ zijn van belang voor de koppeling tussen de 

softwareprogramma’s Bistra en Abaqus (Feryn [6]). Zo zijn er meer output nodes aan de rand van 

de glasplaat, waar zich de grootste temperatuurgradiënt bevindt. 

 

 

Figuur 3.5: Het tabblad zonnestralingdata (links) en het tabblad rekenparameters (rechts) [7] 

Figuur 3.6: ‘Output nodes’ binnenste glasplaat aangeduid met witte pijl 
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3 Abaqus 

Met het softwareprogramma Bistra is het enkel mogelijk om het warmtetransport van het 

raammodel te simuleren. Voor de analyse van thermische breuk is het essentieel de trekspanning 

in de glasplaat te berekenen. Hiervoor wordt een ander softwareprogramma gebruikt, Abaqus.  

3.1 Input in Abaqus 

3.1.1 Het model in Abaqus 

In tegenstelling tot de input in Bistra wordt er in Abaqus niet meer voor het volledige raam een 

model opgesteld, maar enkel voor de glasplaat zelf. De meshverdeling van het model in Abaqus 

komt overeen met de verdeling van de output nodes in Bistra [5, 6]. De nauwkeurigheid van het 

opgestelde model hangt dus af van de positie en het aantal output nodes. 

Om van het tweedimensionale model in Bistra over te gaan naar een driedimensionaal model in 

Abaqus worden de output nodes uit Bistra verticaal gekopieerd tot een vierkant grid van output 

nodes wordt bekomen. Bijgevolg zijn de temperaturen in de verticale richting uniform. 

 

 

3.1.2 Fortranscript 

De bekomen .txt-outputbestanden uit Bistra zijn opgebouwd uit verschillende kolommen en rijen. 

Hierbij stelt iedere rij een tijdstap van 10 minuten voor en stelt iedere kolom een output node voor. 

Om de verschillende temperaturen van de glasplaat in Abaqus in te lezen, wordt er gebruik gemaakt 

van een Fortranscript. Het Fortranscript kent aan ieder knooppunt van het Abaqusmodel, ookwel 

de hoekpunten van de meshelementen, de gewenste temperatuur toe. Tussen de knooppunten 

worden de temperaturen in Abaqus geïnterpoleerd zodat een continu temperatuurverloop in het 

Abaqusmodel verkregen wordt. 

3.1.3 Middelste glasplaat 

Uit eerder onderzoek [4, 5 en 6] van het model met dubbele huidgevel volgde dat enkel en alleen 

de middelste glasplaat risico liep op thermische breuk. De binnenste glasplaat kent geen risico op 

thermische breuk door de invloed van het binnenklimaat. De buitenste glasplaat is structureel op 

Figuur 3.7: Uniform temperatuurverloop in de verticale richting 
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de gevel verlijmd waardoor er geen risico is op thermische breuk. Voor deze masterproef werd dan 

ook alleen maar het risico op thermische breuk voor de middelste glasplaat geëvalueerd. 

3.2 Output in Abaqus 

Het resultaat van de berekeningen in Abaqus is opnieuw een .txt-bestand. In het tekstbestand 

worden de hoofdspanningen in het midden van de linker- en rechterrand in functie van de tijd 

weggeschreven. De resultaten zijn nadien eenvoudig te importeren in Excel om geanalyseerd te 

worden. 
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 HOOFDSTUK 4 

 GLAS EN ZIJN STERKTE 
 

 

Het materiaal glas heeft enkele bijzondere eigenschappen waaraan het zijn populariteit dankt. De 

grote voordelen van glas vinden we voornamelijk op esthetisch vlak. Maar glas is ook een bros 

materiaal en heeft het de eigenschap om zonder enige waarschuwing te breken. 

Nagenoeg al het glas, gebruikt voor bouwtoepassingen, is vandaag floatglas. Een methode waarbij 

men gesmolten glas laat drijven op een bad van gesmolten tin en het zo gecontroleerd laat afkoelen. 

Deze gecontroleerde afkoeling is van belang om restspanningen te vermijden bij de overgang van 

een vloeibaar naar een vast materiaal. Nadien kan het glas nog thermisch of chemisch versterkt 

worden om zo de mechanische sterkte en de bestendigheid tegen thermische breuk te verbeteren. 

1 Breukgedrag en spanningscorrosie 

Aan de basis van thermische breuk bij glas liggen microscopische 

onvolkomenheden in de glasrand. Deze onvolkomenheden, te 

verstaan als kleine scheurtjes (Eng.: flaw) zijn het gevolg van het 

nabewerken van glas (snijden, polijsten, …) Wanneer er op het 

materiaal een belasting aangebracht wordt zullen deze scheurtjes 

verder groeien tot er uiteindelijk breuk optreedt. 

Het hierboven beschreven breukgedrag leidt tot de theorie van 

lineair elastische breukmechanica (Eng.: Linear-Elastic Fracture 

Mechanics, LEFM). Deze theorie stelt een verband tussen de 

treksterkte van het glas en de parameters van de scheurtjes, de 

geometrie en de diepte van de scheurtjes. Dat verband vinden we 

terug in de spanningsintensiteitsfactor 𝐾𝐼 . Deze factor is een 

representatieve waarde voor de spanningsintensiteit aan het 

uiteinde van een scheur. De Romeinse I staat voor mode I, welke 

staat voor een scheur die opent onder invloed van trekspanning 

(figuur 4.1) . 

Figuur 4.1: Mode I; ‘Opening mode’ 
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Naast het breukgedrag van glas, is glas ook gevoelig aan spanningscorrosie. Spanningscorrosie is een 

fenomeen waarbij het glas laattijdig bezwijkt doordat de aanwezigheid van water of waterdamp in 

combinatie met een belasting scheurgroei bewerkstelligt. Het is ook gekend als statische vermoeiing 

en speelt een belangrijke rol bij de beoordeling van de glassterkte. Door de spanningscorrosie zal de 

spanningshistoriek van het glas in rekening gebracht moeten worden voor de beoordeling van de 

sterkte. 

Wanneer we volgens de theorie van de lineair elastische breukmechanica (LEFM) glas beschouwen 

bij inerte testcondities, m.a.w. indien er geen scheurgroei kan zijn ten gevolge van 

spanningscorrosie, kan 𝐾𝐼 als volgt uitgedrukt worden [8,10]: 

𝐾𝐼 = 𝑌 ∗ 𝜎𝑛 ∗ √𝜋 ∗ 𝑎 

Met: 

𝐾𝐼: Spanningsintensiteitsfactor in mode I (MPa *m1/2) 

𝑌: Geometriefactor van de scheur (-) 

𝜎𝑛: De trekspanning loodrecht op de scheur (MPa) (zie figuur 4.1) 

𝑎: De diepte van de scheur (m) (zie figuur 4.1) 

 

Daarnaast wordt volgens LEFM de kritieke spanningsintensiteitsfactor, 𝐾𝐼𝑐 , welke leidt tot 

onmiddellijk falen, uitgedrukt volgens [8-10]: 

𝐾𝐼𝑐 = 𝑌 ∗ 𝑓𝑖𝑛𝑒𝑟𝑡 ∗ √𝜋 ∗ 𝑎𝑐𝑖 

Met 𝐾𝐼𝑐 (MPa *m1/2, 0.75 MPa*m1/2 voor soda lime glass) de kritieke spanningsintensiteitsfactor of 

ook de breuktaaiheid, 𝑓𝑖𝑛𝑒𝑟𝑡 (MPa) de inerte sterkte en 𝑎𝑐𝑖 de initieel kritieke scheurdiepte. 

 

 

Wanneer we spanningscorrosie en dus scheurgroei in rekening brengen vinden we op figuur 4.2 een 

verband tussen de spanningsintensiteitsfactor (KI) en de snelheid van de scheurgroei (v) in zone I. 

Figuur 4.2: Het sterktemodel van glas [8] 
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Daar in de praktijk glas in structurele toepassing beschouwd wordt met een lange levensduurte, is 

enkel zone I op de figuur van belang. Kth stelt op figuur 4.2 de ondergrens van zone I voor. Wanneer 

KI < Kth zal er geen scheurgroei optreden. Zones II en III zijn te verwaarlozen voor de levensduurte 

van het glas. Het verband tussen de spanningsintensiteitsfactor en de snelheid van de scheurgroei 

is gegeven door [8]: 

𝑣 =  𝑣0 ∗ (
𝐾𝐼

𝐾𝐼𝑐
)𝑛 

Met: 

𝑣: De snelheid van de scheurgroei (m/s) 

𝑣0: De snelheid van de scheurgroei wanneer KI = KIc (m/s) 

𝑛: De scheurgroei parameter (16, constante waarde [8-10, 13]) 

 

Om de vergelijking te kunnen maken tussen twee stukken glas met een verschillende 

spanningsgeschiedenis die resulteren in dezelfde scheurgroei, integreren we de scheursnelheid (v) 

in de tijd (t).  

We kunnen de vorige vergelijking herschrijven als: 

𝑣 = 𝑑𝑎 𝑑𝑡⁄ =  𝑣0 ∗ (
𝐾𝐼

𝐾𝐼𝑐
)𝑛 

Na het invullen van KI wordt de integraal: 

∫ 𝑎−𝑛/2 ∗  𝑑𝑎
𝑎𝑐(𝑡)

𝑎𝑐𝑖

=  ∫ 𝑣0 ∗  𝐾𝐼𝑐
−𝑛 ∗ (𝑌 ∗ √𝜋)

𝑛
∗ 𝜎𝑛

𝑛(𝑡) ∗ 𝑑𝑡
𝑡

0

 

Met: 

𝑎𝑐(𝑡): De kritieke scheurdiepte op tijdstip 𝑡 (m) 

𝑎𝑐𝑖: De initieel kritieke scheurdiepte (m) 

𝜎𝑛 (𝑡): De trekspanning loodrecht op de scheur op tijdstip 𝑡 (MPa) 

 

Na enkele vereenvoudigingen en aannames wordt de vergelijking [8,9]: 

∫ 𝜎𝑛
𝑛(𝑡) ∗ 𝑑𝑡

𝑡𝑓

0

=  
2

(𝑛 − 2) ∗ 𝑣0 ∗  𝐾𝐼𝑐
−𝑛 ∗ (𝑌 ∗ √𝜋)

𝑛
∗ 𝑎𝑐𝑖

(𝑛−2) 2⁄
 

Met 𝑡𝑓 de tijdspanne waarin de kritieke scheur kan weerstaan aan de spanningsgeschiedenis (s). 

Met de laatste vergelijking kunnen we stellen dat twee verschillende spanningsgeschiedenissen 

𝜎𝑛1(𝑡), 𝑡 ∈ [0, 𝑡𝑓1] en 𝜎𝑛2(𝑡), 𝑡 ∈ [0, 𝑡𝑓2] eenzelfde scheurgroei geven indien [10]: 

∫ 𝜎𝑛1
𝑛 (𝑡) ∗ 𝑑𝑡

𝑡𝑓1

0

=  ∫ 𝜎𝑛2
𝑛 (𝑡) ∗ 𝑑𝑡

𝑡𝑓2

0
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Met de vorige formule kan een spanningsgeschiedenis omgezet worden naar een equivalente 

constante spanning via 𝜎𝑒𝑞,𝑙𝑜𝑎𝑑. Waarin de vorige formule 𝜎𝑛1(𝑡) =  𝜎𝑒𝑞,𝑙𝑜𝑎𝑑: 

𝜎𝑒𝑞,𝑙𝑜𝑎𝑑 = (
∫ 𝜎𝑛2

𝑛 (𝑡) ∗ 𝑑𝑡
𝑡𝑓2

0

𝑡𝑓,𝑙𝑜𝑎𝑑
)1 𝑛⁄  

Tot slot levert het vergelijken van de spanningen van twee glasmonsters, waarbij beiden belast zijn 

met een verschillende constante spanning 𝜎𝑛1(𝑡) =  𝜎𝑒𝑞,𝑙𝑜𝑎𝑑1  en 𝜎𝑛2(𝑡) =  𝜎𝑒𝑞,𝑙𝑜𝑎𝑑2 , volgende 

vergelijking op [9-11]: 

𝜎𝑒𝑞,𝑙𝑜𝑎𝑑1 𝜎𝑒𝑞,𝑙𝑜𝑎𝑑2⁄ = (𝑡𝑓,𝑙𝑜𝑎𝑑2 𝑡𝑓,𝑙𝑜𝑎𝑑1⁄ )1 𝑛⁄  

2 Ondergrens Kth 

Volgens het sterktemodel van glas is Kth de ondergrens en is er geen spanningscorossie voor KI < Kth.  

𝐾𝐼𝑐 = 𝑌 ∗ 𝑓𝑖𝑛𝑒𝑟𝑡 ∗ √𝜋 ∗ 𝑎𝑐𝑖 

𝐾𝑡ℎ = 𝑌 ∗  𝑓𝑡ℎ ∗  √𝜋 ∗ 𝑎𝑐𝑖 

Met Kth = 0,25-0,37 KIc (MPa *m1/2) [12, 14, 15]. Voor deze masterproef werd Kth = 1/3 KIc 

aangenomen. Uit voorgaande formules halen we de sterkte 𝑓𝑡ℎ , de ondergrens waaronder er geen 

spanningscorrosie optreedt: 

𝑓𝑡ℎ =  
𝑓𝑖𝑛𝑒𝑟𝑡

3
⁄  

Met 𝑓𝑖𝑛𝑒𝑟𝑡 (MPa) de inerte sterkte. Voor het bepalen van de inerte sterkte maken we gebruik van 

karakteristieke sterkte volgens de Nederlandse glasnorm [13]. Volgens de Nederlandse norm geldt: 

𝑓𝑚𝑡,𝑢,𝑑 =  
𝑓𝑔𝑘 ∗  𝑘𝑎 ∗ 𝑘𝑒 ∗ 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∗ 𝑘𝑠𝑝

𝛾𝑚,𝑎
 

Met: 

𝑓𝑚𝑡,𝑢,𝑑: De rekenwaarde van de buigsterkte (MPa) 

𝑓𝑔𝑘: De karakteristieke buigsterkte (45 MPa [13]) 

𝑘𝑎 De schaalfactor (-, 1) 

𝑘𝑒 De randfactor (-; 0,62) 

𝑘𝑚𝑜𝑑 De modificatiefactor, zie § 3.3 (-, 1) 

𝑘𝑎 De factor voor de oppervlaktestructuur van de ruit (-, 1) 

𝛾𝑚,𝑎 De materiaalfactor voor glas (-, 2) 

Volgens de formule wordt 𝑓𝑚𝑡,𝑢,𝑑 = 13,95 MPa. Uit Haldimann [8] volgt:  

𝑓𝑖𝑛𝑒𝑟𝑡 =  𝑓𝑚𝑡,𝑢,𝑑 ∗ 1,15 
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Uit voorgaande formules volgt 𝑓𝑖𝑛𝑒𝑟𝑡 = 16,04 MPa, 𝑓𝑡ℎ = 5,35 MPa 

 

3 Toepassen op resultaten masterproef 

Het doel van de masterproef is een parameterstudie naar thermische breuk. Daarbij wordt 

voornamelijk stil gestaan bij twee deelaspecten. Enerzijds wordt er een terugkoppeling gemaakt 

naar de klimaatdata van de Franse norm, zijn deze wel veilig genoeg? Anderzijds wordt er nagegaan 

welke spanningsgeschiedenis het meest kritiek is voor glas, de belasting gedurende één piek of de 

belasting gedurende twintig jaar? 

Om de resultaten met een verschillende spanningsgeschiedenis te kunnen vergelijken maken we 

gebruik van bovenstaande vergelijkingen. Bij de vergelijking van de verschillende 

spanningsgeschiedenissen worden enkele verschillende stappen ondernomen. In wat volgt wordt 

er even bij iedere stap stilgestaan. 

 

3.1 Omzetting naar een equivalente constante spanning 

Een eerste stap in de omzetting is het omzetten van de resulterende spanningen, die typisch een 

periodiek verloop kennen (zie figuur 4.3), naar een equivalente constante spanning. Belangrijk 

hierbij is dat deze constante spanning resulteert in eenzelfde scheurgroei dan de periodieke 

spanningen. Hiervoor gebruiken we volgende formule: 

𝜎𝑒𝑞,𝑙𝑜𝑎𝑑 = (
∫ 𝜎𝑛2

𝑛 (𝑡) ∗ 𝑑𝑡
𝑡𝑓2

0

𝑡𝑓,𝑙𝑜𝑎𝑑
)1 𝑛⁄  

Waarin 𝜎𝑒𝑞,𝑙𝑜𝑎𝑑 , de equivalente constante spanning; 𝜎𝑛2(𝑡) , de spanningsgeschiedenis; 𝑛 , een 

constante waarde voor glas (16, [13]). Er wordt een integratie gemaakt van de resulterende 

spanningen tot de zestiende macht, gedeeld door de tijdsduur, waarna de zestiendemachtswortel 

wordt genomen. Het resultaat is de equivalente constante spanning. Hierbij horen nog twee 

opmerkingen.  

Ten eerste worden alle waardes van 𝜎𝑛2(𝑡) < 5,35 MPa niet meegerekend (zie §2). Zoals eerder 

aangehaald en te zien op figuur 4.2 zal er geen scheurgroei plaatsvinden indien KI < Kth. De 

grenswaarde Kthreshold komt overeen met een grenswaarde voor 𝜎𝑛2(𝑡), 𝜎𝑡ℎ.  

Ten tweede kunnen we uit de formule afleiden dat de hoogste pieken in de periodieke spanningen 

de belangrijkste zijn. Deze pieken zullen het zwaarste doorwegen bij de integratie tot de zestiende 

macht. Dit is ook duidelijk waarneembaar op figuur 4.3 en 4.4 waar de equivalente constante 

spanning is weergegeven door de groene lijn. 
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3.2 Statistische correctie 

Een van de doelen van deze masterproef is nagaan welke belastingsduur, of spanningsgeschiedenis, 

de meest kritieke is voor het glas. Namelijk de belasting van het glas gedurende één spanningspiek 

of de belasting van het glas gedurende zijn levensduur, 20 jaar. Om de vergelijking te kunnen maken 
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Figuur: 4.3; Omzetting van de periodieke spanningen naar een equivalente constante spanning over 

een tijdspanne van 1 jaar. 

=>

Figuur: 4.4; Omzetting van de periodieke spanningen naar een equivalente constante spanning over 

een tijdspanne van 1 piek. 
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tussen één spanningspiek en de resultaten van 20 jaar, dienen we een statistische correctie toe te 

passen.  

Uit de resultaten van de berekeningen halen we enerzijds de spanningsgeschiedenis van de 

volledige 20 jaar, anderzijds hebben we ook 20 maximale piekspanningen, één voor ieder jaar. Nadat 

we deze 20 maximale spanningen hebben omgezet naar 20 equivalente constante spanningen, 

fitten we deze aan een Gumbel-verdeling. Met de Gumbel-verdeling wordt er een inschatting 

gemaakt van het gemiddelde 𝜇 , de modus 𝑢  en 5% maximale spanning. Om de gevonden 5% 

maximale spanning gezien op een referentieperiode van 1 jaar om te zetten naar een equivalente 

maximale spanning gezien op levensduur, 20 jaar, wordt volgende formule toegepast [17]: 

𝜎𝑒𝑞,𝑙𝑒𝑣𝑒𝑛𝑠𝑑𝑢𝑢𝑟 =  𝜎5%,1𝑗𝑎𝑎𝑟 + ln
20𝑗𝑎𝑎𝑟

1𝑗𝑎𝑎𝑟
∗ (𝜇 − 𝑢)/𝛾 

Met 𝛾 = 0,5772, de constante van Euler. 

De 5% maximale spanning wordt verhoogd met een statistische correctie. De equivalente maximale 

spanning is nu representatief voor de levensduur van het glas. 

3.3 Tijdscorrectie 

Als laatste stap wordt een tijdscorrectie toegepast op de resultaten om de spanningsgeschiedenis 

van de maximale spanning te kunnen vergelijken met de spanningsgeschiedenis over 20 jaar. 

De spanningsgeschiedenis van de maximale spanning heeft een belastingsduur van grote orde 

enkele uren, terwijl de volledige spanningsgeschiedenis een belastingsduur heeft van grote orde 

enkele jaren. Daarnaast is glas als materiaal onderhevig aan spanningscorrosie, dit zorgt er voor dat 

glas zijn sterkte verliest op lange termijn (zie figuur 4.5). Het is dan ook van belang dat beide waardes 

worden vergeleken met eenzelfde belastingsduur. 

 

Figuur: 4.5; Het verloop van de glassterkte op lange termijn 
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Om beide spanningen om te zetten naar spanningen met eenzelfde belastingsduur maken we 

gebruik van volgende, reeds eerder aangehaalde formule: 

 

𝜎𝑒𝑞,𝑙𝑜𝑎𝑑 𝜎𝑒𝑞,𝑟𝑒𝑓⁄ = (𝑡𝑓,𝑟𝑒𝑓 𝑡𝑓,𝑙𝑜𝑎𝑑⁄ )1 𝑛⁄  

 

Of na omzetting: 

𝜎𝑒𝑞,𝑟𝑒𝑓  = 𝜎𝑒𝑞,𝑙𝑜𝑎𝑑 ∗ (𝑡𝑓,𝑙𝑜𝑎𝑑 𝑡𝑓,𝑟𝑒𝑓⁄ )1 𝑛⁄  

Hierin is 𝑡𝑓,𝑙𝑜𝑎𝑑  (s), de oorspronkelijke belastingsduur; 𝑡𝑓,𝑟𝑒𝑓  (s), de referentie belastingsduur (5s, 

[13]) en 𝑛 een constante waarde (16, [13]). 𝑡𝑓,𝑙𝑜𝑎𝑑  is voor de maximale spanning typisch van de 

grootteorde enkele uren, voor de volledige spanningsgeschiedenis van 20 jaar van de grootteorde 

enkele jaren. In de berekeningen wordt de werkelijk optredende tijdsduur ingevuld. 

De referentie belastingsduur van 5 seconden is dezelfde als deze van de Nederlandse glasnorm. 
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 HOOFDSTUK 5 

 PARAMETERSTUDIE  
 

 

Het doel van deze masterproef is een parameterstudie over thermische breuk bij glas. In dit 

hoofdstuk wordt er van verschillende parameters hun invloed nagegaan. De nadruk van de 

onderzochte parameters ligt op klimatologische omstandigheden.  

1 Base Case 

Als base case wordt er gewerkt met het raammodel uit Vanden Poel [4] dat eerder al ter sprake 

kwam in hoofdstuk 3. De eigenschappen van het raammodel zijn te vinden in tabel 5.1. 

Parameter Base Case 

Oriëntatie  Zuidoriëntatie 

Zonnewering Zonder zonnewering 

Diepte glasplaat in het raamkader Normaal 

 

 

 

 

Tabel 5.1: Eigenschappen van de Base case 

 

 

Figuur 5.1: Base case: dubbele huidgevel zonder zonnewering met aanduiding van linke- en rechterrand 
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1.1 Input 

Voor de berekeningen van de parameterstudie in dit hoofdstuk werd er gebruik gemaakt van een 

Europees test referentiejaar in Ukkel [7]. De gegevens van het test referentiejaar worden samen 

met de software Bistra aangeleverd door Physibel. Het test referentiejaar, uitgegeven door de 

Europese Unie, werd opgesteld voor het simuleren en testen van energieconsumptie van gebouwen 

alsook voor het testen van zonne-energiesystemen.  

Klimaatdata: 

Binnentemperatuur 20°C 

Buitentemperatuur 
Temperatuursgrafiek (figuur 5.2) 
- Test referentiejaar Ukkel 
- UCL_C1.FTE 

Horizontale globale straling 
Stralingsgrafiek (figuur 5.3) 
- Test referentiejaar Ukkel 
- UCL_C1.FSG 

Horizontale diffuse straling 
Stralingsgrafiek (figuur 5.4) 
- Test referentiejaar Ukkel 
- UCL_C1.FSD 

Oriëntatie Zuiden 

 
De reden voor het gebruik van het test referentiejaar in Ukkel is het beperken van de rekentijd. De 

rekentijd wordt een flink stuk ingekort door maar te rekenen over een periode van 1 jaar in plaats 

van 20 jaar. Het Europees test referentiejaar is een fictief testjaar waarbij zowel gegevens 

beschikbaar zijn van de temperatuur, de horizontale globale zonnestraling en de horizontale diffuse 

zonestraling. 
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Tabel 5.2: Klimaatdata base case 

Figuur 5.3: Temperatuursverloop over een periode van 1 jaar, test referentiejaar 
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1.2 Resultaten base case 

 

 

Het blauw gearceerde gebied op figuur 5.5 zijn alle waardes onder 𝜎𝑡ℎ, de ondergrens. De groene 

lijn is de equivalente constante spanning van het test referentiejaar. Voor het analyseren van het 
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Figuur 5.3: Horzontale globale straling over een periode van 1 jaar, test referentiejaar 

Figuur 5.4: Horzontale diffuse straling over een periode van 1 jaar, test referentiejaar 

Figuur 5.5: Spanningsverloop in de middelste glasplaat gedurende het test referentiejaar 
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resultaat is er een onderscheid op twee niveaus. Namelijk het globale resultaat, over een periode 

van 1 jaar, en het resultaat van de maximale spanningspiek, over een periode van enkele uren. 

Resultaten (Periode: 1 jaar): 

Opvallende periodes 
Eind februari - begin maart: late winter 
Eind september - begin oktober: vroege herfst 

Equivalente constante spanning 6,39 MPa 

Tijdsduur spanningscorrosie 
177 tijdstappen van 10 minuten 
- 106 200 seconden 

 
 

De algemene tendens voor de base case is dat er maar weinig pieken zijn die boven de ondergrens 

gaan. De periodes eind februari - begin maart, late winter, en eind september - begin oktober, 

vroege herfst, vallen op doordat nagenoeg alle pieken zich in deze periodes bevinden. 

Op figuur 5.5 is zowel het spanningsverloop van de linker- en rechterglasrand weergegeven. De 

spanningspieken in de linkerrand zijn doorgaans groter dan de spanningspieken in de rechterrand. 

Dit is het gevolg van het voorbijschuiven van de zon. Als de zon zuidoostelijk gericht staat, is de 

rechterrand beschaduwd, terwijl de linkkerrand en het midden van de glasplaat zich in de zon 

bevinden. Wanneer de zon verder schuift zal de linkerrand beschaduwd worden maar met het 

verschil dat het midden van de glasplaat reeds opgewarmd is door de zon. Hierdoor zal het 

temperatuurverschil hoger oplopen dan met de rechterrand. 

 

 

 

 

Op dag 62, 3 maart, vindt de grootste piek plaats omstreeks 14u (Universal Time (UT), 15u in 

wintertijd) in de linkerrand van de glasplaat. Op het moment van de maximale spanningspiek 

bedraagt de horizontale diffuse straling 18,4% van de horizontale globale straling. De resultaten van 

de maximale spanningspiek zijn weergegeven in tabel 5.4. 

Tabel 5.3: Resultaten base case over de periode van 1 jaar 

Figuur 5.6: Het verschuiven van de zon van het ZO naar het ZW 
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Resultaten (Periode: 1 piek): 

Dag 
Dag 61 om 14u UT 
3 maart  

Seizoen Late winter 

Equivalente constante spanning 6,86 MPa 

Tijdsduur spanningscorrosie 
12 tijdstappen van 10 minuten 
- 7200 seconden 

Horizontale globale straling 452,8 W/m² 

Horizontale diffuse straling 
83,3 W/m² 
18,4 % 

 

2 Parameterstudie 

In deze masterproef is het niet zozeer de bedoeling om de invloed van de geometrie van het 

raammodel te toetsen. Maar wel om de invloed van klimatologische omstandigheden op de gekozen 

parameters te toetsen. Voor de keuze van de onderzochte parameters werd dan ook steeds gekeken 

naar het verband van de parameters met de klimatologische omstandigheden.  

 

Parameter Base Case Variatie 

Oriëntatie  Zuidoriëntatie Oost- en Westoriëntatie 

Zonnewering Niet aanwezig Volledig, Zwart doek [4] 

Diepte glasplaat in het raamkader Normaal Dieper 
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Figuur 5.7: Spanningsverloop in de middelste glasplaat gedurende maximale piek in de linkerrand van 

de glasplaat 

Tabel 5.4: Resultaten base case gedurende de maximale spanningspiek 

Tabel 5.5: Variaties van de parameters 
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Bij de parameterstudie werd er niet alleen gekeken naar elke parameter afzonderlijk, maar de 

combinatie van verscheidene parameters werd ook getoetst. 

 

2.1 Oriëntatie 

In deze paragraaf wordt de invloed van de oriëntatie onderzocht. De base case is zuidelijk 

georiënteerd, de onderzochte variaties zijn een oostelijke en westelijke oriëntatie. In Bistra dient 

enkel de oriëntatie van de bitmap aangepast te worden, alle andere input blijft gelijk. 

2.1.1 Oostelijke oriëntatie  

 

 

Resultaten (Periode: 1 jaar): 

Opvallende periode Eind februari - begin oktober: Lente – Zomer 

Equivalente constante spanning 5,77 MPa 

Tijdsduur spanningscorrosie 
67 tijdstappen van 10 minuten 
- 40 200 seconden 

 
Anders dan bij de zuidelijke oriëntatie van de base case valt voor de oostelijke oriëntatie het 

spanningsverloop in de lente en zomer op. Een logisch gevolg van het feit dat de zon in de lente en 

de zomer langer in het oosten schijnt. Hierdoor zal een oostelijk georiënteerd raam veeleer in de 

lente en de zomer spanningspieken vertonen. In de winter treden er nauwelijks pieken op  

De equivalente constante spanning is bij de oostelijke oriëntatie lager dan bij de base case (6,86 

MPa). De equivalente constante spanning is zelfs nauwelijks hoger dan de ondergrens van 5,35 MPa. 

Ook het aantal tijdstappen, waarbij er spanningscorrosie optreedt, is bij de oostelijke oriëntatie 

lager dan bij de base case (177 tijdstappen). 

Nog meer dan bij de zuidelijke oriëntatie valt het verschil tussen de linkerrand en rechterrand op. 

Als gevolg van de oostelijke oriëntatie verdwijnt de linkerglasrand vrij snel in de schaduw van het 

linkerkader, terwijl de rechterrand in de zon blijft. De spanningen lopen hierdoor hoger op in de 

linkerrand. 
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Figuur 5.8: Spanningsverloop in de middelste glasplaat oostelijk georiënteerd 

Tabel 5.6: Resultaten oostelijke oriëntatie over de periode van 1 jaar 
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Resultaten (Periode: 1 piek): 

Dag 
Dag 240 om 09u10 UT 
28 augustus  

Seizoen Zomer 

Equivalente constante spanning 6,13 MPa 

Tijdsduur spanningscorrosie 
7 tijdstappen van 10 minuten 
- 4200 seconden 

Horizontale globale straling 540,3 W/m² 

Horizontale diffuse straling 
97,2 W/m² 
18,0 % 

 

De maximale spanningspiek vinden we voor de oostelijke oriëntatie terug in de zomer op 28 

augustus om 09u10 UT in de linkerrand. Op het spanningsverloop valt te zien dat omstreeks 06u00 

de spanning in de rand van het glas oploopt tot het een piek bereikt om 09u10. Wanneer de zon 

steeds verder naar het zuiden schuift neemt de spanning af tot het nulpunt. De spanningspiek is van 

kortere duur dan bij de base case, 7 tijdstappen tegenover 12, en is ook kleiner, 6,13 MPa tegenover 

6,86 MPa. De verhouding tussen de diffuse en de globale straling (18%) is vergelijkbaar met de 

zuidelijke oriëntatie. 

2.1.2 Westelijke oriëntatie 
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Figuur 5.9: Spanningsverloop maximale piek oostelijke oriëntatie in de linkerrand van de glasplaat 

Tabel 5.7: Resultaten oostelijke oriëntatie gedurende de maximale spanningspiek 

Figuur 5.10: Spanningsverloop in de middelste glasplaat westelijk georiënteerd 
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Resultaten (Periode: 1 jaar): 

Opvallende periode Eind februari - begin oktober: Lente – Zomer 

Equivalente constante spanning 5,89 MPa 

Tijdsduur spanningscorrosie 
69 tijdstappen van 10 minuten 
- 41 400 seconden 

 
Het spanningsverloop van de westelijke oriëntatie is vergelijkbaar met het spanningsverloop van de 

oostelijke oriëntatie. Bij beide oriëntaties situeren de spanningspieken zich voornamelijk in de lente 

en zomer. Ook het aantal tijdstappen dat er spanningscorrosie optreedt en de equivalente constante 

spanning zijn bij beide oriëntaties gelijkaardig. 

In tegenstelling tot de andere oriëntaties zijn voor de westelijke oriëntatie de spanningen in de 

rechterrand van de glasplaat groter dan in de linkerrand. Wanneer de zon naar het westen verschuift 

blijft de rechterrand in eerste instantie in de schaduw terwijl de linkerrand en het midden van de 

glasplaat opgewarmd worden door de zon. Later, met de ondergaande zon, zal de linkerrand zich 

minder lang in de schaduw van de het linkerkader bevinden. De spanningen in de linkerrand zullen 

dan ook minder hoog oplopen dan in de rechterrand. 

 

 

Resultaten (Periode: 1 piek): 

Dag 
Dag 271 om 16u20 UT 
28 september  

Seizoen Vroege herfst 

Equivalente constante spanning 6,08 MPa 

Tijdsduur spanningscorrosie 
6 tijdstappen van 10 minuten 
- 3600 seconden 

Horizontale globale straling 185,7 W/m² 

Horizontale diffuse straling 
49,0 W/m² 
26,4 % 
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Tabel 5.8: Resultaten westelijke oriëntatie over de periode van 1 jaar 

Figuur 5.11: Spanningsverloop maximale piek westelijke oriëntatie in de rechterrand van de glasplaat 

Tabel 5.9: Resultaten westelijke oriëntatie gedurende de maximale spanningspiek 
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Het spanningsverloop van de westelijke oriëntatie kent een maximale piek in de vroege herfst op 

dag 271, 28 september. Wanneer de zon steeds meer naar het westen schuift begint rond 13u00 de 

spanning in de glasrand op te lopen. Het spanningsverloop kent een piek om 16u20. Nadien, als de 

zon ondergaat, nadert de spanning opnieuw het nulpunt. De tijdsduur en de grootte van de 

maximale piek zijn vergelijkbaar met de oostelijke oriëntatie.  

Anders dan de zuidelijke en oostelijke oriëntatie is de verhouding tussen de diffuse en globale 

straling voor de westelijke oriëntatie 26,4% (tegenover 18%). De flux die de westelijk georiënteerde 

gevel ontvangt op het moment van de piek is opmerkelijk kleiner dan in de andere gevallen. 

2.1.3 Conclusie oriëntatie 

De equivalente constante spanning is zowel voor de maximale piek als over de periode van 1 jaar 

het grootst bij de zuidelijke oriëntatie van het raammodel. Het verschil met de andere oriëntaties is 

wel eerder klein. De equivalente constante spanning is voor iedere oriëntatie niet veel groter dan 

de ondergrens (5,35 MPa). Het aantal tijdstappen, waarbij er spanningscorrosie optreedt, is bij de 

zuidelijke oriëntatie opmerkelijk groter dan bij de andere oriëntaties. Men kan hieruit afleiden dat 

de zuidelijke oriëntatie van het raammodel het meest onderhevig is aan spanningscorrosie. 

Oriëntatie Equivalente constante spanning Aantal tijdstappen 

Zuid (Base Case) 
1 jaar: 6,39 MPa 
Maximale piek: 6,86 

1 jaar: 177 
Maximale piek: 12 

Oost 
1 jaar: 5,77 MPa 
Maximale piek: 6,13 

1 jaar: 67 
Maximale piek: 7 

West 
1 jaar: 5,89 MPa 
Maximale piek: 6,08 

1 jaar: 69 
Maximale piek: 6 

 

2.2 Zonnewering 

Om oververhitting in een ruimte te vermijden wordt vaak gebruik gemaakt van een zonnewering. In 

het geval van een dubbele huidgevel wordt de zonnewering regelmatig geplaatst tussen de twee 

glaspartijen. In deze parameterstudie maken we gebruik van een zwart doek (τ:0,03; ρ: 0,05; α: 0,92) 

dat gepositioneerd is tussen beide glaspartijen [4]. Hierdoor ontstaat er een niet-geventileerde 

luchtholte tussen de middelste glasplaat en de zonnewering.  

 

 

Tabel 5.10: Resultaten oriëntatie 

Figuur 5.12: Aanpassing van de bitmapafbeelding in Bistra 
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In Bistra wordt enkel de bitmapafbeelding aangepast, de andere input blijft gelijk. Er worden twee 

situaties onderzocht. De eerste situatie is een zuidelijk georiënteerde gevel met zonnewering. In het 

tweede geval wordt de combinatie van een oostelijke oriëntatie en een zonnewering onderzocht. 

2.2.1 Zuidelijke oriëntatie met zonnewering 

 

 

Resultaten (Periode: 1 jaar): 

Opvallende periodes 
Eind februari - begin maart: late winter 
Eind september - begin oktober: vroege herfst 

Equivalente constante spanning 13,64 MPa 

Tijdsduur spanningscorrosie 
2370 tijdstappen van 10 minuten 
- 1 422 000 seconden 

 
Met het gebruik van de zonnewering wordt nagenoeg alle zonnestraling door het zwart doek 

geabsorbeerd. Dit zorgt voor een opwarming van luchtholte tussen de zonnewering en de middelste 

glasplaat. Hierdoor warmt de glasplaat sterk op. Deze opwarming is aan de randen van de glasplaat 

veel minder sterk. De reden hiervoor is het aluminiumraamkader, dat mede door de grote 

geleidbaarheid van het aluminium, zorgt voor een minder sterke opwarming van de rand van de 

glasplaat. 

Temperatuur middelste glasplaat 

 Linkerrand (°C) Midden (°C) Rechterrand (°C) 

Base case 21,61 24,74 20,59 

Zonnewering 31,29 43,13 30,74 

 
Wat meteen opvalt in het spanningsverloop op figuur 5.13 is de aanwezigheid van veel meer en veel 

grotere spanningspieken dan bij de base case. Daar waar er bij de base case nauwelijks pieken boven 

de ondergrens waarneembaar zijn, zijn er bij het raammodel met zonnewering opmerkelijk veel 

meer spanningspieken waarneembaar. 
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Figuur 5.13: Spanningsverloop in de middelste glasplaat zuidelijk georiënteerd met zonnewering 

Tabel 5.11: Resultaten zuidelijke oriëntatie met zonnewering over de periode van 1 jaar 

Tabel 5.12: Temperatuur in de middelste glasplaat tijdens piek op 1 januari 
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Een ander groot verschil met de base case is het aantal tijdstappen waarbij er spanningscorrosie 

optreedt. Voor het geval met zonnewering zijn er 2370 tijdstappen tegenover 177 voor de base case. 

Ook de equivalente constante spanning is een stuk hoger bij het raammodel met zonnewering dan 

bij de base case. 

De algemene tendens van het spanningsverloop is wel vergelijkbaar met de base case. De twee 

opvallende periodes waarin de grootste spanningspieken zich voordoen, late winter en vroege 

herfst, zijn ook voor het geval met zonnewering merkbaar. 

 

 

 
 

 

Resultaten (Periode: 1 piek): 

Dag 
Dag 62 om 13u20 UT 
3 maart  

Seizoen Late winter 

Equivalente constante spanning 16,53 MPa 

Tijdsduur spanningscorrosie 
25 tijdstappen van 10 minuten 
- 15 000 seconden 

Horizontale globale straling 534,7 W/m² 

Horizontale diffuse straling 
88,9 W/m² 
16,6 % 

 

 

Net zoals bij de base case valt de maximale jaarlijkse piek op dag 62, 3 maart. De piek wordt iets 

vroeger bereikt om 13u20 in de linkerrand van de glasplaat. Het opmerkelijkste verschil met de base 

case is de duur van de piek. Het aantal tijdstappen dat er spanningscorrosie optreedt, is dubbel zo 

hoog als de base case. Ook de equivalente constante spanning is heel wat hoger dan bij de base 

case. 
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Figuur 5.14: Spanningsverloop maximale piek zuidelijke oriëntatie met zonnewering 

Tabel 5.13: Resultaten zuidelijke oriëntatie met zonnewering gedurende de maximale spanningspiek 
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2.2.2 Oostelijke oriëntatie met zonnewering 

 

 

Resultaten (Periode: 1 jaar): 

Opvallende periode Eind februari - begin oktober: Lente - Zomer 

Equivalente constante spanning 10,79 MPa 

Tijdsduur spanningscorrosie 
1558 tijdstappen van 10 minuten 
- 934 800 seconden 

 
Om ook het effect van meerdere parameters tegelijk te kennen, werd ook de combinatie van een 

oostelijke oriëntatie met zonnewering onderzocht. Ook hier is hetzelfde effect van de zonnewering 

merkbaar. Het spanningsverloop is in het algemeen vergelijkbaar met de oostelijk oriëntatie zonder 

zonnewering, namelijk eenzelfde opvallende periode, lente – zomer, waarin de spanningspieken 

zich situeren. 

Ook voor de oostelijke oriëntatie met zonnewering is er een grote toename van het aantal 

tijdstappen waarin spanningscorrosie optreedt. Ook is er een grotere equivalente constante 

spanning dan het geval zonder zonnewering. Maar de toename is minder groot dan voor de 

zuidelijke oriëntatie. 
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Figuur 5.15: Spanningsverloop in de middelste glasplaat oostelijk georiënteerd met zonnewering 

Tabel 5.13: Resultaten oostelijke oriëntatie met zonnewering over de periode van 1 jaar 

Figuur 5.16: Spanningsverloop maximale piek oostelijke oriëntatie met zonnewering 
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Resultaten (Periode: 1 piek): 

Dag 
Dag 240 om 9u10 UT 
28 augustus  

Seizoen Zomer 

Equivalente constante spanning 13,65 MPa 

Tijdsduur spanningscorrosie 
15 tijdstappen van 10 minuten 
- 9 000 seconden 

Horizontale globale straling 540,3 W/m² 

Horizontale diffuse straling 
97,2 W/m² 
18,0 % 

 

De maximale jaarlijkse piek valt op dag 240, 28 augustus om 9u10 in de linkerrand. Dat is dezelfde 

dag en hetzelfde tijdstip als voor het geval zonder zonnewering. Ten opzichte van het geval zonder 

zonnewering is de equivalente constante spanning groter. Zo zijn er ook meer tijdstappen waarbij 

er spanningscorrosie optreedt. Als we de oostelijke oriëntatie met zonnewering vergelijken met de 

zuidelijke oriëntatie met zonnewering, kan men vaststellen dat de equivalente constante spanning 

en de tijdsduur van de spanningscorrosie het grootst zijn bij de zuidelijke oriëntatie. 

 

2.2.3 Conclusie zonnewering 

Het gebruik van een zonnewering zorgt voor een sterke toename in spanningscorrosie. Zowel de 

tijdsduur van de spanningscorrosie als de equivalente constante spanning zijn opmerkelijk 

toegenomen. Voor deze parameterstudie werd gebruik gemaakt van het model met een zwart doek 

als zonnewering. Het zwart doek heeft een zeer grote absorptiefactor (α: 0,92). Wanneer men zou 

opteren voor een zonnewering met een lagere absorptiefactor en hogere reflectiefactor zal de 

toename in spanningscorrosie kleiner zijn. [4] 

 

2.3 Diepte van het raamkader 

Als laatste parameter wordt diepte van het raamkader onderzocht. Met de diepte van het 

raamkader wordt de diepte van het glas in het raamkader bedoeld. Dat het glas dieper in het 

raamkader gepositioneerd is, kan in realiteit twee redenen hebben. Ten eerste kan het raamkader 

ontworpen zijn met een grotere sponning. Ten tweede wordt bij de plaatsing van de glaspartij het 

glas niet steeds precies in het midden van het raamkader gepositioneerd. Als gevolg hiervan kan de 

linker-of de rechterrand van de glaspartij dieper in het raamkader zitten. 

Tabel 5.14: Resultaten oostelijke oriëntatie met zonnewering gedurende de maximale spanningspiek 
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De originele diepte van het raamkader bedraagt 10 mm. De bitmap werd aangepast zodat in de 

nieuwe situatie het raamkader een diepte van 35 mm heeft. De overige input in Bistra bleef 

dezelfde. Voor de berekeningen werden twee situaties onderzocht, de zuidelijke oriëntatie met en 

zonder zonnewering. 

2.3.1 Zuidelijke oriëntatie zonder zonnewering 

 

 

 

Resultaten (Periode: 1 jaar): 

Opvallende periodes 
Eind februari - begin maart: late winter 
Eind september - begin oktober: vroege herfst 

Equivalente constante spanning 6,86 MPa 

Tijdsduur spanningscorrosie 
331 tijdstappen van 10 minuten 
- 198 600 seconden 

 
 

Een dieper raamkader doet de spanningen in de glasranden licht toenemen. De equivalente 

constante spanning over een periode van 1 jaar (6,86 MPa) is iets hoger dan de base case (6,39 
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Figuur 5.17: Aanpassing van de diepte van het raamkader 

Figuur 5.20: Spanningsverloop in de middelste glasplaat zuidelijk georiënteerd met zonnewering en 

dieper raamkader 

Tabel 5.15: Resultaten zuidelijke oriëntatie met dieper raamkader over de periode van 1 jaar 
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MPa). Deze toename gaat gepaard met een toename in het aantal tijdstappen dat er 

spanningscorrosie optreedt. 177 tijdstappen bij de base case tegenover 331.  

De reden voor deze toename is de grotere diepte van het raamkader. Door de grotere diepte in het 

raamkader, is er een grotere randzone die geen zonnestralen ontvangt. Mede door een groter 

oppervlak aan aluminium in het raamkader, lopen de temperaturen in de glasrand minder hoog op. 

Temperatuur middelste glasplaat 

 Linkerrand (°C) Midden (°C) Rechterrand (°C) 

Base case 21,61 24,74 20,59 

Dieper raamkader 21,19 24,71 20,3 

 
Het spanningsverloop is opnieuw zeer vergelijkbaar met het spanningsverloop van de base case. We 

vinden de maximale piek terug op dag 271, 28 september om 13u40 in de linkerrand, wat verschilt 

met de maximale piek van de base case (dag 62). Het verschil van de maximale piek op dag 271 met 

de piek op dag 62 is wel beperkt. De maximale piek (7,59 MPa) is ten op zichte van de piek bij de 

base case (6,86 MPa) iets groter, net als het aantal tijdstappen waarbij er spanningscorrosie 

optreedt. 

 

 

Resultaten (Periode: 1 piek): 

Dag 
Dag 271 om 13u40 UT 
28 september  

Seizoen Vroeger herfst 

Equivalente constante spanning 7,59 MPa 

Tijdsduur spanningscorrosie 
15 tijdstappen van 10 minuten 
- 9 000 seconden 

Horizontale globale straling 554,2 W/m² 

Horizontale diffuse straling 
91,7 W/m² 
16,6 % 
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Tabel 5.16: Temperatuur in de middelste glasplaat tijdens piek op 1 januari 

Figuur 5.21: Spanningsverloop maximale piek zuidelijke oriëntatie met een dieper raamkader in de 

linkerrand van de glasplaat 

Tabel 5.17: Spanningsverloop maximale piek zuidelijke oriëntatie met dieper raamkader 
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2.3.2 Zuidelijke oriëntatie met zonnewering 

 

 
 

Resultaten (Periode: 1 jaar): 

Opvallende periodes 
Eind februari - begin maart: late winter 
Eind september - begin oktober: vroege herfst 

Equivalente constante spanning 17,25 MPa 

Tijdsduur spanningscorrosie 
1365 tijdstappen van 10 minuten 
- 819 000 seconden 

 
In deze paragraaf wordt de combinatie van een zuidelijke oriëntatie met een dieper raamkader 

onderzocht. Het spanningsverloop is opnieuw vergelijkbaar met het spanningsverloop van de base 

case. De meeste spanningspieken doen zich voor in dezelfde twee periodes, late winter en vroege 

herfst.  

De equivalente constante spanning is groter dan de equivalente constante spanning bij het zuidelijk 

georiënteerd raammodel met zonnewering, terwijl het aantal tijdstappen met spanningscorrosie 

gevoelig lager is.  

Doordat het glas dieper in het raamkader zit, blijft de temperatuur in de glasrand lager vergeleken 

met een minder diep kader. Anderzijds zorgt het grotere contactoppervlak, tussen het aluminium 

van het raamkader en de lucht, ervoor dat de lucht in de luchtholte achter de zonnewering meer 

‘gekoeld’ wordt. Hierdoor loopt de temperatuur in het midden van de glasplaat minder hoog op. 

Door een lagere temperatuur van het midden van de glasplaat zijn er minder tijdstappen waarbij er 

spanningscorrosie optreedt.  

Het koeleffect van het extra aluminium blijft eerder beperkt ten op zichte van de daling in de 

temperatuur van de glasrand. Hierdoor treedt er toch een grotere equivalente constant spanning 

op. 
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Figuur 5.20: Spanningsverloop in de middelste glasplaat zuidelijk georiënteerd met zonnewering en 

dieper raamkader 

Tabel 5.18: Resultaten zuidelijke oriëntatie met zonnewering en dieper raamkader over de periode van 

1 jaar 
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Temperatuur middelste glasplaat 

 Linkerrand (°C) Midden (°C) Rechterrand (°C) 

Normaal raamkader 
met zonnewering 

31,29 43,13 30,74 

Dieper raamkader 
met zonnewering 

28,34 42,84 28,22 

 

 

 

 
 

Resultaten (Periode: 1 piek): 

Dag 
Dag 62 om 13u10 UT 
3 maart  

Seizoen Late winter 

Equivalente constante spanning 20,29 MPa 

Tijdsduur spanningscorrosie 
23 tijdstappen van 10 minuten 
- 13 800 seconden 

Horizontale globale straling 534,7 W/m² 

Horizontale diffuse straling 
88,9 W/m² 
16,6 % 

 

De maximale jaarlijkse piek valt net zoals bij alle andere raammodellen met zuidelijke oriëntatie op 

dag 62, 3 maart om 13u10 UT in de linkerrand. Net zoals de resultaten over de periode van 1 jaar, is 

de equivalente constante spanning groter vergeleken met het raammodel met zonnewering, terwijl 

het aantal tijdstappen waarin spanningscorrosie optreedt kleiner is. 
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Tabel 5.19: Temperatuur in de middelste glasplaat tijdens piek op 1 januari 

Figuur 5.21: Spanningsverloop maximale piek zuidelijke oriëntatie met zonnewering en dieper 

raamkader 

Tabel 5.20: Resultaten zuidelijke oriëntatie met zonnewering en dieper raamkader gedurende de 

maximale spanningspiek 
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2.3.3 Conclusie diepte van het raamkader 

Het raammodel met een dieper raamkader zorgt voor een toename in de spanningen. Deze 

toename gaat voor het raammodel met dieper raamkader zonder zonnewering gepaard met een 

toename in het aantal tijdstappen waarbij er spanningscorrosie optreedt. Voor het raammodel met 

dieper raamkader en zonnewering is er een afname van het aantal tijdstappen. Algemeen kan men 

stellen dat het raammodel met dieper raamkader meer aanleiding geeft tot spanningscorrosie. 

3 Analyse resultaten 

In de parameterstudie werden de resultaten al omgezet naar een equivalente constante spanning. 

Hierop wordt nog een tijdscorrectie toegepast zo worden de resultaten omgezet naar een waarde 

met een referentie belastingsduur van 5 seconden (zie hoofdstuk 4, paragraaf 3.3). Een statistische 

correctie is voor de resultaten niet van toepassing daar er gewerkt werd met een test referentiejaar. 

 

3.1.1 Vergelijking maximale piek – 1 jaar 
 

Resultaten parameterstudie (Periode: 1 jaar): 

Parameter 
Eq. Const. Spanning 
(MPa) 

Tijdscorrectie 
Eq. Const. Spanning 
(ref. 5s) (MPa) 

Base Case  6,39 1,864 11,91 

Orientatie 
Oost 5,77 1,754 10,12 

West 5,89 1,757 10,35 

Zonnewering 
Zuid 13,64 2,192 29,90 

Oost 10,79 2,135 23,03 

Dieper 
raamkader 

Zuid 6,86 1,938 13,29 

Zuid & 
zonnewering 

17,25 2,118 36,54 

 

Wanneer men de resultaten uit tabel 5.21 en 5.22 vergelijkt, kan men vast stellen dat de equivalente 

constant spanning over een periode van 1 jaar groter is dan voor de maximale piek. Men kan hier 

uit afleiden dat de spanningscorrosie over een periode van 1 jaar meer kritiek is dan de 

spanningscorrosie bij de maximale piek. 

De verhouding tussen de resultaten van de maximale piek en de periode van 1 jaar blijft voor de 

zuidelijke oriëntatie gelijk, en wordt niet door de parameters beïnvloed. Voor de andere oriëntaties 

is de verhouding gelijkaardig maar zijn er verschillen merkbaar. 

 

 

Tabel 5.21: Resultaten parameterstudie na tijdscorrectie over een periode van 1 jaar 
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Resultaten parameterstudie (Periode: 1 piek): 

Parameter 
Eq. Const. 
Spanning (MPa) 

Tijdscorrectie 
Eq. Const. 
Spanning (ref. 
5s) (MPa) 

Verhouding 
Piek/Jaar 

Base Case  6,86 1,575 10,80 0,91 

Orientatie 
Oost 6,13 1,523 9,36 0,92 

West 6,08 1,509 9,17 0,89 

Zonnewering 
Zuid 16,53 1,649 27,26 0,91 

Oost 13,65 1,598 21,81 0,95 

Dieper 
raamkader 

Zuid 7,59 1,598 12,13 0,91 

Zuid & 
zonnewering 

20,29 1,641 33,30 0,91 

 

3.1.2 Vergelijking met Nederlandse glasnorm 

In paragraaf 2 van hoofdstuk 4 wordt de rekenwaarde van de buigsterkte voor niet voorgespannen 

glas bepaalt. Deze bedraagt 𝑓𝑚𝑡,𝑢,𝑑 = 13,95 MPa. Men kan nu de waarden van tabel 5.21 voor de 

equivalente constante spanning met een referentieperiode van 5 seconden vergelijken met de 

rekenwaarde voor de buigsterkte. 

De raammodellen met een zonnewering hebben een equivalente constante spanning die hoger is 

dan de rekenwaarde voor de buigsterkte. Er zal moeten geopteerd worden voor het gebruik van 

voorgespannen glas om het risico op glasbreuk te vermijden. Voor de alle andere raammodellen is 

volgens de Nederlandse glasnorm het gebruik van niet voorgespannen glas veilig. 

  

Tabel 5.22: Resultaten parameterstudie na tijdscorrectie over de maximale piek 
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 HOOFDSTUK 6 

 VERIFICATIE FRANSE NORM  
 

 

In dit hoofdstuk worden de klimaatdata van de Franse norm onderzocht. De parameterstudie uit 

hoofdstuk 5 wordt herhaald met de klimaatdata van de Franse norm. Nadien worden de resultaten 

van de parameterstudie enerzijds getoetst aan het criterium van thermische breuk uit de Franse 

norm. Anderzijds vergelijken we de resultaten met de resultaten uit hoofdstuk 5. 

1 Klimaatdata Franse norm 

Voor het nazicht van thermische breuk bij glas gaat de Franse norm uit van vier typerende dagen, 

een voor elk seizoen (zie hoofdstuk 2). Voor elk seizoen worden er in de Franse norm drie 

klimaatfuncties gedefinieerd, een functie voor de temperatuur, de globale straling en de diffuse 

straling. De functie van de globale straling is niet alleen afhankelijk van het seizoen maar ook van de 

oriëntatie. Voor iedere combinatie van seizoen en oriëntatie wordt in de Franse norm een aparte 

functie opgegeven. 

 

 
Figuur 6.1: De functies van de globale straling, zomer, voor iedere oriëntatie volgens de Franse norm[1] 
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De functies voor de globale straling worden in de Franse norm gedefinieerd voor een verticaal 

oppervlak. Hierdoor kunnen deze functies niet rechtstreeks in Bistra ingegeven worden. In Bistra 

worden de klimaatfuncties beschouwd als werkzaam op een horizontaal oppervlak. Er dient een 

omzetting te gebeuren van de klimaatfuncties uit de Franse norm.  

Voor de omzetting wordt in Bistra een fictieve verticale wand gemodelleerd die alle invallende 

straling absorbeert. Met de behulp van dit model wordt na enkele iteratieve berekeningen een 

nieuwe functie gedefinieerd voor de horizontale globale straling. Voor de bepaling van de nieuwe 

functie wordt de input van de horizontale globale straling zodanig aangepast zodat de piek van de 

geabsorbeerde straling in de wand gelijk is aan de piek van de globale straling uit de Franse norm. 

[4, 5] 

 

 

Voor iedere combinatie van oriëntatie en seizoen dient de verticale globale straling omgezet te 

worden naar de horizontale globale straling. Het resultaat van de omzetting voor de zuidelijke 

oriëntatie is weergegeven in tabel 6.1. 

Oriëntatie Hor. globale straling Diffuse straling Verhouding 

Zuid Lente 653,9 W/m² 100 W/m² 15% 

 Zomer 921,5 W/m² 137,5 W/m² 15% 

 Herfst 677,4 W/m² 100 W/m² 15% 

 Winter 266,2 W/m² 62,5 W/m² 23% 

 

In Bistra dient voor iedere combinatie van oriëntatie en seizoen een aparte berekening uitgevoerd 

te worden. Overeenstemmend met de combinatie van oriëntatie en seizoen heeft elke berekening 

heeft een aparte input van klimaatdata en rekenparameters. 
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Figuur 6.2: Resultaat omzetting: Functie horizontale globale straling, zomer, zuiden 

Tabel 6.1: Resultaat omzetting horizontale globale straling zuidelijke oriëntatie 
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2 Parameterstudie 

Om de klimaatdata van de Franse norm te kunnen onderzoeken werd de parameterstudie uit 

hoofdstuk 5 herhaald maar dan met de klimaatdata van de Franse norm. De resultaten kunnen 

nadien vergeleken worden met de resultaten van de parameterstudie uit hoofdstuk 5. 

Parameter Base Case Variatie 

Oriëntatie  Zuidoriëntatie Oost- en Westoriëntatie 

Zonnewering Niet aanwezig Volledig, Zwart doek [4] 

Diepte glasplaat in het raamkader Normaal Dieper 

 

2.1 Base case 

 

 

Voor de base case met zuidelijke oriëntatie vinden we de maximale spanning in de herfst. De piek 

doet zich voor in de linkerrand van de glasplaat omstreeks 14u20. Op het spanningsverloop is te zien 

dat voor de seizoenen lente en winter een vergelijkbare piek waar te nemen is, terwijl de piek in de 

zomer kleiner is. Op het moment van de piek treedt er een maximaal temperatuurverschil op van 

13,61 °C in de linkerrand. De piek in de rechterrand is iets kleiner en treedt 2,5 uur vroeger op. 

Resultaten: 

Seizoen Herfst, om 14u20 UT 

Equivalente constante spanning 7,01 MPa 

Tijdsduur spanningscorrosie 
11 tijdstappen van 10 minuten 
- 6 600 seconden 

Optredend temperatuurverschil 13,61 °C, linkerrand 

 

Het resultaat van de maximale spanning is vergelijkbaar met het resultaat van de maximale jaarlijkse 

piek uit hoofdstuk 5. De equivalente constante spanning is iets groter, 7,01 MPa tegenover 6,86 
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Tabel 6.2: Parameterstudie 

Figuur 6.3: Spanningsverloop base case per seizoen Franse norm 

Tabel 6.3: Resultaten Franse norm base case van de maximale spanningspiek 
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MPa. Ook het aantal tijdstappen dat er spanningscorrosie optreedt, licht in dezelfde lijn, 11 

tijdstappen tegenover 12. Het moment waarop de maximale piek valt verschilt met het moment van 

de maximale piek van het test referentiejaar uit hoofdstuk 5. Voor de klimaatdata van Franse norm 

valt de piek in de herfst, terwijl voor het test referentiejaar de piek in de lente valt. Al is het verschil 

tussen de piek in de lente en de herfst volgens de klimaatdata van de Franse norm beperkt. 

 

2.2 Oriëntatie 
 

2.2.1 Oostelijke oriëntatie 

 

 

Voor de oostelijke oriëntatie ligt de maximale spanningspiek in de zomer. Het optredend 

temperatuurverschil, de equivalente constante spanning en het aantal tijdstappen waarin 

spanningscorrosie optreedt, zijn kleiner dan bij de zuidelijke oriëntatie van de base case. Dit merkten 

we ook al op bij de parameterstudie van hoofdstuk 5. Een andere gelijkenis met parameterstudie 

uit hoofdstuk 5 is het spanningsverloop in de winter, waar er nauwelijks of geen spanningspieken 

waar te nemen zijn. 

De maximale spanningspiek doet zich voor om 9u50 in de linkerrand van de glasplaat. Uit het 

spanningsverloop is op te maken dat voor de oostelijke orientatie de linkerrand van de glasplaat de 

meest kritieke is. Het temperatuurverschil op het moment van de maximale spanningspiek is iets 

lager dan bij de base case. 11,69°C.  

Resultaten: 

Seizoen Zomer, om 9u50 UT 

Equivalente constante spanning 6,28 MPa 

Tijdsduur spanningscorrosie 
9 tijdstappen van 10 minuten 
- 5 400 seconden 

Optredend temperatuurverschil 11,69 °C, linkerrand 
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Figuur 6.4: Spanningsverloop oostelijke oriëntatie per seizoen Franse norm 

Tabel 6.4: Resultaten Franse norm oostelijke oriëntatie van de maximale spanningspiek 
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2.2.2 Westelijke oriëntatie 

 

 
Net zoals bij de oostelijke oriëntatie is ook voor de westelijke oriëntatie de spanningspiek in de 

winter een stuk kleiner dan in de andere seizoenen. De maximale spanningspiek doet zich voor in 

de herfst om 16u40 in de rechterrand van de glasplaat. Op het moment van de spanningspiek is het 

optredend temperatuurverschil 15, 21°C. 

Volgens de klimaatdata van de Franse norm is de equivalente constante spanning voor de westelijke 

oriëntatie (7,32 MPa) groter dan bij de base case (7,01 MPa). Deze vaststelling verschilt met het 

resultaat uit de parameterstudie van hoofdstuk 5, waar de zuidelijke oriëntatie leidde tot een 

grotere equivalente constante spanning. 

Resultaten: 

Seizoen Herfst, om 16u40 UT 

Equivalente constante spanning 7,32 MPa 

Tijdsduur spanningscorrosie 
8 tijdstappen van 10 minuten 
- 4 600 seconden 

Optredend temperatuurverschil 15,21 °C, Rechterrand 

 

2.3 Zonnewering 

2.3.1 Zuidelijke oriëntatie 
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Figuur 6.5: Spanningsverloop westelijke oriëntatie per seizoen Franse norm 

Tabel 6.5: Resultaten Franse norm westelijke oriëntatie van de maximale spanningspiek 

Figuur 6.6: Spanningsverloop zuidelijke oriëntatie met zonnewering per seizoen Franse norm 
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Het effect van het gebruik van zonnewering is ook merkbaar in de resultaten met de klimaatdata uit 

de Franse norm. Het raammodel met zonnewering geeft aanleiding tot meer spanningscorrosie. De 

equivalente constante spanning, het temperatuurverschil en het aantal tijdstappen waarin 

spanningscorrosie optreedt, is opmerkelijk hoger dan bij de base case. 

De maximale spanningspiek doet zich voor in de winter om 14u10 in de linkerrand. Ten op zichte 

van de base case verschuift de maximale spanningspiek van de herfst naar de winter. Op het 

spanningsverloop valt op dat het verschil tussen de spanningspieken in de lente, herfst en winter 

vrij klein is, terwijl de spanningspiek in de zomer een stuk kleiner is. 

Het verschil in de spanningspiek tussen de linkerrand en de rechterrand van de glasplaat dat bij de 

base case merkbaar is, is voor het raammodel met zonnewering eerder niet merkbaar. De 

opgewarmde lucht in de luchtholte tussen de zonnewering en de middelste glasplaat zorgt ervoor 

dat de beide glasranden gelijkmatig opwarmen. 

Resultaten: 

Seizoen Winter, om 14u10 UT 

Equivalente constante spanning 16,24 MPa 

Tijdsduur spanningscorrosie 
25 tijdstappen van 10 minuten 
- 15 000 seconden 

Optredend temperatuurverschil 29,85 °C, linkerrand 

 

2.3.2 Oostelijke oriëntatie 

 

 

Het gebruik van een zonnewering zorgt ook voor de oostelijke oriëntatie voor een toename van de 

spanning ten opzichte van de oostelijke oriëntatie zonder zonnewering. De spanningstoename is 

vergeleken met de zuidelijke oriëntatie wel niet zo groot. Uit het spanningsverloop is ook op te 

maken dat de spanningstoename niet voor alle seizoenen gelijk is. In de lente en de herfst is de 

spanningstoename het grootst. In de zomer is de spanningstoename kleiner waardoor de 

spanningspiek in de zomer eerder klein is ten op zichte van de piek in de lente en de herfst. 
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Tabel 6.6: Resultaten Franse norm zuidelijke oriëntatie met zonnewering van de maximale spanningspiek 

Figuur 6.7: Spanningsverloop oostelijke oriëntatie met zonnewering per seizoen Franse norm 
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Met de toename in spanning neemt ook de equivalente constante spanning, het optredend 

temperatuurverschil en het aantal tijdstappen toe. Ook hier is de toename minder groot dan bij de 

zuidelijke oriëntatie. De maximale spanningspiek verschuift van de zomer naar de lente. 

Resultaten: 

Seizoen Lente, om 9u40 UT 

Equivalente constante spanning 11,161 MPa 

Tijdsduur spanningscorrosie 
12 tijdstappen van 10 minuten 
- 7 200 seconden 

Optredend temperatuurverschil 20,49 °C, linkerrand 

 

2.4 Diepte van het raamkader 

2.4.1 Zuidelijke oriëntatie 

 

 

Ten opzichte van de base case is er een toename van de glasrandspanningen bij het raammodel met 

dieper raamkader. De toename van de spanning is wel beperkt. Het spanningsverloop kent een 

gelijkaardig verloop dan bij de base case. De maximale spanningspiek treedt ook hier op in de herfst 

om 14u20 in de linkerrand. 

Resultaten: 

Seizoen Herfst, om 14u20 UT 

Equivalente constante spanning 7,76 MPa 

Tijdsduur spanningscorrosie 
16 tijdstappen van 10 minuten 
- 9 600 seconden 

Optredend temperatuurverschil 14,95 °C, linkerrand 
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Tabel 6.7: Resultaten Franse norm oostelijke oriëntatie met zonnewering van de maximale spanningspiek 

Figuur 6.8: Spanningsverloop zuidelijke oriëntatie met dieper raamkader per seizoen Franse norm 

Tabel 6.8: Resultaten Franse norm zuidelijke oriëntatie met dieper raamkader van de maximale 

spanningspiek 
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2.4.2 Zuidelijke oriëntatie met zonnewering 

 

 

Wanneer we de combinatie van zonnewering met een dieper raamkader onderzoeken, is er 

opnieuw een toename van glasrandspanningen ten opzichte van de base case merkbaar. De 

maximale spanningspiek valt net zoals bij de base case in de herfst, maar treedt iets vroeger op. De 

piek treedt op om 13u40 in de linkerrand, terwijl dit bij de base case om 14u20 is. 

Als men het raammodel met dieper raamkader en zonnewering vergelijkt met het raammodel met 

zonnewering is ook hier een toename van de spanningen in de glasrand merkbaar. De 

spanningstoename gaat evenwel niet gepaard met een toename in het aantal tijdstappen waarbij 

er spanningscorrosie optreedt. Dit resultaat is vergelijkbaar met het resultaat uit de 

parameterstudie uit hoofdstuk 5. 

Resultaten: 

Seizoen Herfst, om 13u40 UT 

Equivalente constante spanning 18,25 MPa 

Tijdsduur spanningscorrosie 
26 tijdstappen van 10 minuten 
- 15 600 seconden 

Optredend temperatuurverschil 34,7 °C, linkerrand 

 

3 Analyse van de resultaten 

3.1 De Franse norm 

In de Franse norm wordt het risico op thermische breuk beoordeeld aan de hand van het criterium 

van thermische breuk. De resulterende thermische spanning dient kleiner te zijn dan de toelaatbare 

spanning. 
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Figuur 6.9: Spanningsverloop zuidelijke oriëntatie met zonnewering en dieper raamkader per seizoen 

Franse norm 

Tabel 6.9: Resultaten Franse norm zuidelijke oriëntatie met zonnewering en dieper raamkader van de 

maximale spanningspiek 
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         𝜎𝑡ℎ <  𝜎𝑎𝑑𝑚 

𝑘𝑡  ∗  𝐸 ∗  𝛼 ∗  ∆𝑇 <  𝑘𝑣 ∗ 𝑘𝑎 ∗  𝜎𝑣𝑚 

Of ookwel: 

𝑘𝑡  ∗  𝐸 ∗  𝛼 ∗ ∆𝑇
𝑘𝑣 ∗ 𝑘𝑎  ⁄ <  𝜎𝑣𝑚 

Met: 

kv: Correctiefactor afhankelijk van de gevoeligheid van het glas aan thermische 

schokken (1) 

ka: Correctiefactor afhankelijk van de helling van het raam (1) 

kt: Parameter voor het type raamkader en de buitenschaduw (0,9) 

E: Elasticiteitsmodulus van glas (72 000 MPa) 

α: De uitzettingscoëfficiënt van het glas (9*10-6 /k) 

ΔT: Het optredend temperatuurverschil 

σvm: Treksterkte van het glas (MPa) 

 

 Deze formule passen we toe op de resultaten van de parameterstudie. 

 

Wanneer we de waardes 𝜎𝑣𝑚,𝑚𝑎𝑥 vergelijken met de maximale spanningen uit de berekeningen van 

de parameterstudie, kan men vast stellen dat het criterium van thermische breuk hogere resultaten 

geeft. Met andere woorden dat het berekenen van de spanningen volgens het criterium van 

thermische breuk een veiligere benadering is dan de berekeningen met Abaqus. De verhouding 

tussen beide waardes varieert van 0,82 tot 0,93 

Resultaten parameterstudie klimaatdata Franse norm: 

Parameter 
Optredend 
temperatuurverschil (°C) 

𝜎𝑣𝑚,𝑚𝑎𝑥 (MPa) 
Maximale 
spanning (MPa) 

Base Case  13,61 7,94 7,01 

Orientatie 
Oost 11,69 6,82 6,28 

West 15,21 8,87 7,32 

Zonnewering 
Zuid 29,85 17,41 16,24 

Oost 20,49 11,95 11,16 

Dieper 
raamkader 

Zuid 14,95 8,72 7,76 

Zuid & 
zonnewering 

34,70 20,24 18,25 

Tabel 6.10: Toepassing criterium thermische breuk volgens Franse norm op resultaten vergeleken met de 

maximale spanning volgens de berekeningen van de parameterstudie 
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De gevonden waardes voor 𝜎𝑣𝑚,𝑚𝑎𝑥 dienen vergeleken te worden met de waarden uit tabel 6.11. 

Daaruit blijkt enkel voor het raammodel met een dieper raamkader en zonnewering geen 

uitgegloeid glas gebruikt mag worden, maar er geopteerd moet worden voor thermisch versterkt 

glas. Deze conclusie verschilt van de conclusie uit hoofdstuk 5 met de Nederlandse glasnorm, waar 

er voor alle raammodellen met zonnewering geopteerd dient te worden voor voorgespannen glas. 

Type glas 𝜎𝑣𝑚 (MPa) 

Uitgegloeid glas 20,0 

Draadglas 16,0 

Thermisch versterkt glas  35,0 

Gehard glas 50,0 

 

3.2 Vergelijking met referentiejaar Ukkel 

In tabel 6.12 kan men de resultaten van de parameterstudie per parameter terugvinden. Op deze 

resultaten passen we eerst de tijdscorrectie uit hoofdstuk 4 toe. Het bekomen resultaat (de 

equivalente constante spanningen met een referentieperiode van 5 seconden) kunnen we nu 

vergelijken met de resultaten uit hoofdstuk 5. 

Resultaten parameterstudie klimaatdata Franse norm: 

Parameter 
Eq. Const. 
Spanning (MPa) 

Tijdscorrectie 
Eq. Const. 
Spanning (ref. 
5s) (MPa) 

Resultaat 
referentiejaar 
(MPa) 

Base Case  7,01 1,567 10,98 11,91 

Orientatie 
Oost 6,28 1,547 9,72 10,12 

West 7,32 1,536 11,24 10,35 

Zonnewering 
Zuid 16,24 1,649 26,78 29,90 

Oost 11,16 1,575 17,58 23,03 

Dieper 
raamkader 

Zuid 7,76 1,604 12,45 13,29 

Zuid & 
zonnewering 

18,25 1,653 30,17 36,54 

 

Uit de resultaten van tabel 6.12 blijkt dat de klimaatdata van de Franse norm minder streng is dan 

de klimaatdata van het referentiejaar. Voor alle onderzochte parameters behalve het raammodel 

met westelijke oriëntatie is het resultaat van de parameterstudie lager dan het resultaat van het 

referentiejaar.  

Belangrijke opmerking: In tabel 6.12 wordt de equivalente constante spanning (5s) van de maximale 

spanningspiek volgens de klimaatdata van de Franse norm vergeleken met de equivalente constante 

spanning (5s) van het referentiejaar over een periode van 1 jaar. De reden hiervoor is dat het 

Tabel 6.11: Karakteristieke treksterkte per glastype [1] 

Tabel 6.12: Resultaten parameterstudie vergeleken met resultaten referentiejaar 
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resultaat van de parameterstudie van het referentiejaar over een periode van 1 jaar kritieker is dan 

voor de maximale spanningspiek. (Zie hoofdstuk 5, $3.1.1) 

Ter controle vergelijken we de resultaten van de klimaatdata van de Franse norm over de vier 

seizoenen samen met de resultaten van het referentiejaar. Beide groepen resultaten zijn 

representatief voor een periode van 1 jaar. Opnieuw kunnen we stellen dat de klimaatdata van de 

Franse norm minder streng is. Op uitzondering van de westelijke en oostelijke oriëntatie, is voor 

alle onderzochte parameters het resultaat kleiner dan het resultaat van het referentiejaar. 

Resultaten parameterstudie klimaatdata Franse norm: 

Parameter 
Eq. Const. 
Spanning (MPa) 

Tijdscorrectie 
Eq. Const. 
Spanning (ref. 
5s) (MPa) 

Resultaat 
referentiejaar 
(MPa) 

Base Case  6,77 1,738 11,77 11,91 

Orientatie 
Oost 6,27 1,621 10,16 10,12 

West 7,29 1,720 12,54 10,35 

Zonnewering 
Zuid 15,54 1,864 28,97 29,90 

Oost 10,54 1,747 18,41 23,03 

Dieper 
raamkader 

Zuid 7,34 1,774 13,02 13,29 

Zuid & 
zonnewering 

18,11 1,869 33,85 36,54 

 

 

  

Tabel 6.13: Resultaten parameterstudie met de klimaatdata van de Franse norm over de 4 seizoenen 

samen vergeleken met de resultaten van het referentiejaar 
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 HOOFDSTUK 7 

 PIEK VS. 20 JAAR  
 

 

 

In dit hoofdstuk wordt nagegaan welke belastingsduur, of spanningsgeschiedenis, de meest kritieke 

is voor het glas. Namelijk de belasting van het glas gedurende één spanningspiek of de belasting van 

het glas gedurende zijn levensduur, 20 jaar. De berekeningen worden uit gevoerd op het raammodel 

van de base case uit de parameterstudie van hoofdstuk 5. 

1 Diffuse straling 

Voor de berekeningen over een periode van 20 jaar werd gebruik gemaakt van klimaatdata uit 

Maastricht. Deze klimaatdata worden vrij ter beschikking gesteld door het KNMI. De klimaatdata 

van Maastricht bevat uurgegevens van de temperatuur en de horizontale globale straling over een 

periode van 20 jaar. Gegevens over de horizontale diffuse straling zijn er niet. Er dient dus een 

aanname gedaan te worden voor de diffuse straling. 

1.1 Aanname diffuse straling 

Omdat er geen gegevens beschikbaar zijn voor de diffuse straling worden de berekeningen over een 

periode van 20 jaar opgesplitst in twee berekeningen over een periode van 20 jaar. Een eerste 

berekening voor het bepalen van de maximale piek en een tweede berekening voor het bepalen van 

de equivalente constante spanning. Voor beide berekeningen wordt een aparte aanname gedaan 

voor de waarde van de diffuse straling. 

Voor de aanname van de diffuse straling maken we gebruik van de resultaten van de berekeningen 

van de base case met klimaatdata van het test referentiejaar in Ukkel. Bij de klimaatdata van het 

test referentiejaar zijn er namelijk wel gegevens beschikbaar van de diffuse straling. Het bepalen 

van de waarde van de diffuse straling gebeurt op basis van de verhouding tussen de diffuse straling 

en de globale straling. 
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1.1.1 Maximale piek 

De waarde voor de diffuse straling voor de berekening van de maximale piek wordt bepaald aan de 

hand van de maximale jaarlijkse piek van het testreferentiejaar. Op het moment van de maximale 

jaarlijkse piek van het referentiejaar bedraagt de globale straling 452,8 W/m² en de diffuse straling 

83,3 W/m². De verhouding diffuse/globale straling is gelijk aan 18,4%. 

Resultaten referentiejaar maximale piek: 

Dag 
Dag 61 om 14u UT 
3 maart  

Horizontale globale straling 452,8 W/m² 

Horizontale diffuse straling 83,3 W/m² 

Verhouding diffuse/globale 
straling 

18,4 % 

 
Voor de berekening van de maximale piek met de klimaatdata van Maastricht over een periode van 

20 jaar werd een verhouding van 18% tussen de diffuse en globale straling aangenomen. Belangrijke 

opmerking: Deze verhouding van 18% wordt continu aangenomen. Dus op ieder moment van de 

berekening is de verhouding diffuse/globale straling gelijk aan 18%. 

1.1.2 Equivalente constante spanning periode 20 jaar 

 

 
Om een waarde voor de diffuse straling te bepalen voor de berekening van de equivalente constante 

spanning, zoeken we met behulp van de klimaatdata uit Ukkel naar een verhouding tussen de diffuse 

en globale straling die aanleiding geeft tot een gelijke equivalente constante spanning als van het 

testreferentiejaar. Op deze manier kunnen we uitgaan van een goede aanname van de diffuse 

straling voor de berekening van de equivalente constante spanning over een periode van 20 jaar. 

Op figuur 7.1 is het spanningsverloop van het testreferentiejaar weergegeven. De groene lijn duidt 

de equivalente constante spanning aan. Het valt op dat de equivalente spanning niet zo heel veel 

verschilt van de maximale piek. In de formule voor de omzetting van de periodieke spanning naar 

een equivalente constante spanning, worden de resulterende spanningen tot de zestiende macht 
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Tabel 7.1: Resultaten base case met klimaatdata referentiejaar gedurende de maximale spanningspiek 

Figuur 7.1: Spanningsverloop in de middelste glasplaat van de base case gedurende het test 

referentiejaar 
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verheven. (Zie formule in hoofdstuk 4, $3.1) We kunnen hier uit afleiden dat de equivalente 

constante spanning grotendeels bepaald wordt door de grootste spanningspieken. 

Deze redenering nemen we ook aan voor het bepalen van de waarde van de diffuse straling. 

Namelijk, voor het bepalen van de verhouding diffuse/globale straling zullen de verhoudingen van 

de grootste pieken van het referentiejaar het zwaarste doorwegen. In tabel 7.2 worden voor de 10 

grootste pieken de verhouding tussen diffuse en globale straling weergegeven. 

 Tijdstip Verhouding diffuse/globale straling 

1 Dag 62 18,4% 

2 Dag 271 16,5% 

3 Dag 61 16,6% 

4 Dag 261 14,6% 

5 Dag 60 19,9% 

6 Dag 250 14,7% 

7 Dag 302 20,9% 

8 Dag 272 27,0% 

9 Dag 265 26,9% 

10 Dag 240 20,8% 

 

Van de gevonden waardes uit tabel 7.2 wordt een gewogen gemiddelde genomen. Daar de grootste 

pieken bij het berekenen van de equivalente constante spanning het zwaarste doorwegen, wordt 

deze redenering ook toegepast voor het bepalen van het gewogen gemiddelde. Aan de verhouding 

diffuse/globale straling wordt een gewicht toegekend evenredig met de grootte van de piek tot de 

zestiende macht. Als resultaat bekomen we opnieuw 18% als verhouding tussen de diffuse en de 

globale straling.  

Een nazichtsberekening van het raammodel van de base case met een verhouding tussen de diffuse 

en globale straling van 18%, levert een equivalente constante spanning van 6,48 MPa op. Vergeleken 

met de equivalente constante spanning van de base case (6,39 MPa), die werd berekend met 

werkelijke data van de diffuse straling, is het verschil miniem. 

Een belangrijke opmerking hierbij is dat aanname van de diffuse straling bepaald werd voor de 

linkerrand van de glasplaat omdat volgens de parameterstudie uit hoofdstuk 5 de linkerrand de 

meest kritieke is. Op de figuren 7.2 tot 7.5 is het spanningsverloop per rand weergegeven voor zowel 

de base case berekend met de werkelijke data voor de diffuse straling als voor de base case 

berekend met de aanname van 18%. Uit de figuren kunnen we opmaken dat de aanname voor de 

linkerrand leidt tot spanningspieken met eenzelfde grootte. Voor de rechterrand is de aanname 

minder goed. De aanname geeft voor de rechterrand aanleiding tot grotere pieken. Een verklaring 

hiervoor is dat de spanningpieken in de rechterrand vroeger optreden, en er dus een andere 

verhouding diffuse/globale straling van toepassing is. Als gevolg hiervan werden voor de analyse 

van de resultaten enkel de resultaten van linkerrand in rekening gebracht. 

Tabel 7.2: Verhouding diffuse/globale straling voor 10 grootste spanningspieken in de linker glasrand 
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Figuur 7.2: Spanningsverloop van de base case gedurende het test referentiejaar in de linkerrand. 

Figuur 7.3: Spanningsverloop van de base case gedurende het test referentiejaar met de diffuse straling 

gelijk aan 18% van de globale straling in de linkerrand 

Figuur 7.4: Spanningsverloop van de base case gedurende het test referentiejaar in de rechterrand. 

Figuur 7.5: Spanningsverloop van de base case gedurende het test referentiejaar met de diffuse straling 

gelijk aan 18% van de globale straling in de rechterrand 
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2 Analyse van de resultaten 

Het onderzochte raammodel is hetzelfde raammodel als de base case uit de parameterstudie. Voor 

de berekeningen van zowel de maximale jaarlijkse piek als de equivalente constante spanning over 

een periode van 20 jaar werd een constante verhouding diffuse/globale straling van 18% 

aangenomen. Omdat het integraal berekenen van de volledige 20 jaar lang duurt en risicovol is voor 

computerfalen, werd de berekening opgesplitst in 20 berekeningen van 1 jaar. 

2.1.1 Maximale spanning 

In tabel 7.3 worden de 20 maximale spanningen (1 voor ieder jaar) weergegeven. Vooraleer we de 

gevonden resultaten kunnen vergelijken met equivalente constante spanning over een periode van 

20 jaar dienen de maximale spanningen omgezet te worden naar equivalente constante spanningen 

(Zie hoofdststuk 3, $3) 

Jaar 
Maximale  
piek (MPa) 

Equivalente 
constante 
spanning (MPa) 

Tijdsduur (s) 

1991 7,13 6,80 4200 

1992 5,94 5,77 3000 

1993 5,95 5,78 2400 

1994 7,88 7,35 4200 

1995 8,82 8,25 4800 

1996 8,72 8,26 6000 

1997 6,24 6,08 4200 

1998 8,70 8,15 5400 

1999 6,24 6,04 3600 

2000 7,47 7,01 4200 

2001 6,34 6,08 3000 

2002 7,45 6,95 4800 

2003 6,42 6,25 4200 

2004 7,33 6,95 3600 

2005 6,48 6,25 4200 

2006 6,18 6,01 3600 

2007 6,68 6,46 3600 

2008 8,55 7,93 4800 

2009 7,39 6,96 5400 

2010 8,15 7,80 5400 

 
Tabel 7.3: Maximale piek per jaar 
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Nadat we de 20 maximale spanningen hebben omgezet naar 20 equivalente constante spanningen, 

fitten we deze aan een Gumbel-verdeling. Om de gevonden 5% maximale spanning gezien op een 

referentieperiode van 1 jaar om te zetten naar een equivalente maximale spanning gezien op 20 

jaar, wordt volgende formule toegepast: 

𝜎𝑒𝑞,𝑚𝑎𝑥,20 𝑗𝑎𝑎𝑟 =  𝜎5%,1𝑗𝑎𝑎𝑟 + ln
20𝑗𝑎𝑎𝑟

1𝑗𝑎𝑎𝑟
∗ (𝜇 − 𝑢)/𝛾 

Met 𝜎5%,1𝑗𝑎𝑎𝑟  = 8,44 MPa, 𝜇 = 6,86 MPa, 𝑢 = 6,47 MPa en 𝛾 = 0,5772, vinden we als resultaat 

𝜎𝑒𝑞,𝑚𝑎𝑥,20𝑗𝑎𝑎𝑟 = 10,43 MPa. 

Tot slot rest enkel nog het toepassen van de tijdscorrectie. Voor het berekenen van de 

tijdscorrectiefactor werd de gemiddelde tijdsduur uit tabel 7.3 genomen. Als resultaat bekomen we 

dat de tijdscorrectiefactor gelijk is aan 1,524. Het uiteindelijk bekomen resultaat voor de equivalente 

maximale spanning is 15,90 MPa. 

2.1.2 Equivalente constante spanning periode 20 jaar 

Het omzetten van de periodieke spanning over een periode van 20 jaar naar een constante 

equivalente spanning levert als resultaat 𝜎𝑒𝑞,20 𝑗𝑎𝑎𝑟 = 6,37 MPa op. Met het toepassen van de 

tijdscorrectie (2,309) vinden we als eindresultaat 𝜎𝑒𝑞,20 𝑗𝑎𝑎𝑟,5𝑠 = 14,71 MPa 

Eq. Const. Spanning 
(MPa) 

Tijdscorrectie 
Eq. Const. Spanning 
(ref. 5s) (MPa) 

6,37 2,309 14,71 

 

2.1.3 Conclusie 

Wanneer we het resultaat van de maximale piek vergelijken met het resultaat over een periode van 

20 jaar, kunnen we concluderen dat de spanningscorrosie gedurende 1 piek meer kritiek is dan de 

spanningscorrosie gedurende een periode van 20 jaar. 

Belangrijke opmerking: De conclusie is enigszins anders met de conclusie van de parameterstudie 

uit hoofdstuk 5. Uit de parameterstudie met de klimaatdata van Ukkel konden we opmaken dat 

veeleer de spanningscorrosie gedurende lange periode meer kritiek is dan de spanningscorrosie 

gedurende 1 piek. De reden voor deze tegenstelling is wellicht de statistische variatie van de 

klimaatdata. De klimaatdata van het test referentiejaar werkt met gemiddelde waardes, terwijl bij 

de klimaatdata van Maastricht ook extremen vervat zitten. Het zijn net deze extremen die het 

meeste risico geven op thermische breuk. 

 
Eq. Const. Spanning Maximale 
piek  
(ref. 5s) (MPa) 

Eq. Const. Spanning lange 
periode  
(ref. 5s) (MPa) 

Maastricht 15,90 14,71 

Franse norm 10,98 11,77 

Ukkel 10,80 11,91 

 

Tabel 7.4: Equivalente constante spanning over een periode van 20 jaar 

Tabel 7.5: Vergelijking resultaten berekeningen klimaatdata van Maastricht, de Franse norm en Ukkel 
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Wanneer we de resultaten van de berekeningen met de klimaatdata van Maastricht vergelijken met 

de resultaten van de berekeningen met de klimaatdata van de Franse norm en Ukkel (zie tabel 7.5). 

Dan kan men vaststellen dat de klimaatdata van zowel de Franse norm als zowel van Ukkel niet 

veilig genoeg zijn.  

Als we het resultaat van de berekeningen met de klimaatdata van Maastricht toetsen aan de 

rekenwaarde van de buigsterkte van niet voorgespannen glas (13,95 MPa) uit de Nederlandse norm, 

dient er volgens de Nederlands glasnorm geopteerd te worden voor voorgespannen glas. 

Slotbedenking: Om bovenstaande conclusies met zekerheid te kunnen staven, is het noodzakelijk 

dat de berekeningen  herhaald kunnen worden met klimaatdata waarbij er ook werkelijke 

gegevens van de diffuse straling beschikbaar zijn. 
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 HOOFDSTUK 8 

 CONCLUSIES EN  

 VERDER ONDERZOEK  
 

 

Het doel van deze masterproef was drieledig. In een eerste luik werd een parameterstudie gevoerd 

naar de klimaat- en omgevingsfactoren bij thermisch breuk. In een tweede en derde luik werd 

enerzijds de klimaatdata van de Franse norm getoetst, anderzijds werd achterhaald welke duur van 

blootstelling aan klimaatsfactoren de meest nadelige is. 

1 Conclusies 

In de parameterstudie, berekend met klimaatdata van Ukkel, werden drie parameters onderzocht. 

Een eerste parameter was de oriëntatie, waarbij een zuidelijke, oostelijke en westelijke oriëntatie 

onderzocht werd. Voor de zuidelijke oriëntatie kon opgemaakt worden dat de lente, herfst en winter 

de meest kritieke seizoenen zijn voor thermische breuk. Voor de oostelijke en westelijke oriëntatie 

waren vooral de lente, zomer en herfst het meest kritiek. Wanneer de drie oriëntaties met elkaar 

vergeleken werden kon worden vastgesteld dat de zuidelijke oriëntatie het meeste aanleiding geeft 

voor spanningscorrosie. 

Een tweede onderzochte parameter was het gebruik van een zonnewering. Er kon worden 

vastgesteld dat het gebruik van een zonnewering zorgde voor een sterke toename van de 

piekspanningen. Een belangrijke opmerking hierbij is dat er gerekend werd met een niet 

geventileerde zonnewering.  

Een derde en laatste onderzochte parameter was de diepte van het raamkader. Ook hier was een 

toename in de piekspanningen merkbaar voor de raammodellen met een dieper raamkader. Uit de 

analyse van de resultaten en de vergelijking van de maximale spanningspiek met de equivalente 

constante spanning over een periode van 1 jaar werd geconcludeerd dat de periode van 1 jaar de 

meest kritieke is voor spanningscorrosie. Nadien werden alle resultaten van de parameterstudie 



78  Thermische breuk van dubbele glazen gevels: parameterstudie 

vergeleken met de rekenwaarde van de buigsterkte van de Nederlandse norm. Hieruit bleek dat 

voor raammodellen met een zonnewering er geopteerd dient te worden voor voorgespannen glas. 

Opnieuw met de opmerking erbij dat de zonnewering niet geventileerd werd. 

In een tweede luik werd de klimaatdata van de Franse norm onderzocht. Hiervoor werd de 

parameterstudie uit hoofdstuk 5 herhaald. Uit de analyse van de resultaten werden twee conclusies 

gehaald. Als eerste conclusie werd vastgesteld dat de berekeningen van de spanningen volgens het 

criterium van thermische breuk uit de Franse norm een veiligere benadering is dan de berekeningen 

met Abaqus. Een tweede conclusie was dat de klimaatdata van de Franse norm minder streng was 

dan de klimaatdata van Ukkel. 

Tot slot werd in een derde luik getoetst welke duur van blootstelling aan klimaatsfactoren de meest 

nadelige is. Hiervoor werden berekeningen uitgevoerd over een periode van 20 jaar met klimaatdata 

van Maastricht. Er werd vastgesteld dat de equivalente maximale spanning meer kritiek is dan de 

equivalente constante spanning over een periode van 20 jaar. Ook werd de vergelijking gemaakt 

met de resultaten van de Franse norm en Ukkel. Hieruit bleek dat de klimaatdata van Ukkel en de 

Franse norm niet veilig genoeg zijn. 

2 Verder onderzoek 

Met deze masterproef werd een onderzoeksmethode opgesteld voor de analyse van thermische 

breuk. Met behulp van deze methode is het mogelijk om in de toekomst meerdere raammodellen 

te gaan toetsen. 

Bij de berekeningen met de klimaatdata van Maastricht werd een aanname gedaan van de diffuse 

straling. In verder onderzoek kan het gedane onderzoek herhaald worden met werkelijke gegevens 

over de diffuse straling om bovenstaande conclusies met zekerheid te kunnen staven. 
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