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1.

1 Experimentele opzet
Dit meetprotocol beschrijft het plan van aanpak voor de brandproef met triple en dubbel glas. De
resultaten zullen het verschil in glasuitval kwantificeren tussen triple en dubbel glas.
1.1 Referentieonderzoek
Het werk van Babrauskas, 2010 presenteert een beknopte samenvatting van hedendaagse
literatuur over het breekgedrag en breekcriteria van beglazing tijdens een brand. Hieruit blijkt
dat er een zekere spreiding aanwezig is tussen de breekcriteria die in de verschillende
literatuurbronnen worden gepresenteerd. Daarnaast wordt er in de uitvoerige studie van
Hietaniemi, 2005 [2] onder andere een gevoeligheidsanalyse gepresenteerd naar de invloed van
de verschillende parameters op het breekgedrag van enkelvoudig glas. De vier experimentele
studies door Shields e.a. 2005 [3][4][5][6] presenteren het gedrag en glasuitval patronen van
enkel en dubbel glas onder verschillende brandscenario’s. Hiervoor zijn zowel een hoekbrand
als een brand in het midden van een ISO gecertificeerde meetkamer onder beschouwing
genomen. Aanvullend zijn er per publicatie vijf verschillende HRR (Heat Release Rate) profielen
gekozen waarbij de metingen drie keer zijn herhaald. Verder is het raamvlak opgedeeld in drie
formaten/posities, waarbij er twee ramen van 845x845 mm onder en boven zijn gepositioneerd
en een groot raam van 1897x845mm over de gehele lengte is geplaatst. Deze metingen zijn
uitvoerig besproken en zijn goed reproduceerbaar. Om deze reden kunnen deze metingen
gebruikt worden voor een vergelijking tussen de brandproef met dubbel en triple glas.
1.2 Doelstelling
De brandproef zal uiteindelijk meer duidelijkheid verschaffen over de tijd voordat er glasuitval
verwacht kan worden van triple glas in vergelijking tot dubbel glas tijdens brandcondities in de
brandoven. Deze gegevens zullen vervolgens geïmplementeerd worden als input waarden voor
simulaties in het vervolgtraject van de brandontwikkeling in een energiezuinige woning onder
verschillende scenario’s. Uiteindelijk kan het verschil in brandontwikkeling tussen een
traditionele woning en een energiezuinige woning gekwantificeerd worden.
1.3 Samenwerking
De brandproef is in samenwerking met vier participerende bedrijven tot stand gekomen, te
noemen: Peutz bv, AGC Flat Glass Nederland bv, Timmerfabriek de Mors Rijsen bv en Nieman
Raadgevende Ingenieurs. Hierbij stelt Peutz de brandoven volgens de ISO norm beschikbaar,
AGC is leverancier van het glas (dubbel & triple) en Timmerfabriek de Mors zal de kozijnen
leveren. Voor de montage van het glas in het experiment wordt een externe partij ingehuurd
(glaswerken W v.d. Vondevoort). De kosten hiervoor zullen worden gedeeld door AGC en
Nieman. De glazenzetter zal dan ook niet worden benoemd als participerend bedrijf. Eventuele
publicaties aan de hand van het onderzoek zullen in samenspraak met de primair betrokken
partijen tot stand komen. De betrokken partijen houden het recht om beperkingen op te leggen
in de eventuele publicaties. Het recht wordt voorbehouden om de scriptie voor educatieve
doeleinden te gebruiken, aangezien het deel uit maakt van een afstudeerproject aan de
Technische Universiteit Eindhoven. Het afstudeerverslag zal dan ook openbaar toegankelijk zijn.
De meetdata kan eventueel in de bijlage worden verwerkt welke niet openbaar wordt gesteld.
Figuren met meetdata kunnen eventueel geanonimiseerd worden. De educatieve doeleinden
omvatten een scriptie over het onderwerp en verschillende presentaties binnen besloten kring.
De samenwerking met Nieman raadgevende ingenieurs zal betrekking hebben op ondersteuning
in advies en expertise.
Peutz B.V.
Montageweg 5
6045 JA Roermond
Contactpersoon: ir. J.J. Mertens (Jacques)
ir. S. van de Wetering, ing. N. van Dijk
E-mail: j.mertens@mook.peutz.nl
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Timmerfabriek de Mors Rijssen B.V.
Nijverheidsstraat 41
7461 AD Rijssen
Contactpersoon: G. Winkel (Gerard)
E-mail: gwinkel@demors.nl
+31(0)548-514885

2.

+31(0)243-570707

0650226778

AGC Flat Glass Nederland B.V.
Panovenweg 21
4004 JE Tiel
Contactpersoon: ir J. van der Vleuten (Joris)
E-mail: joris.vandervleuten@eu.agc.com
+31(0)344-679922

Nieman raadgevende ingenieurs
Dokter van Lookeren Campagneweg 16
8004 DC Zwolle
Contactpersoon: ir. R. van Herpen (Ruud)
E-mail: R.vanHerpen@Nieman.nl
+31(0)384-670030

Technische Universiteit Eindhoven
Den Dolech 2
5612 AZ Eindhoven
Contactpersoon: n.t.b.
E-mail: n.t.b
+31(0)402-473960

Glaswerken W. v.d. Vondevoort
Contactpersoon: dhr. W. v.d. Vondevoort
E-mail: info@glaswerkenvondevoort.nl
+31(0)40-2052131
06-22893447

1.4 Uitgangspunten
De meetopstelling van de brandproef met dubbel en triple glas is afgeleid van referentie
brandproeven van enkel en dubbel glas. Door dezelfde randvoorwaarden, uitgangspunten en
condities te gebruiken is het mogelijk om de resultaten te vergelijken met voorgaande
brandproeven. Er wordt een keuze gemaakt om de variabelen in te perken, aangezien het aantal
metingen in de referentie metingen niet in overeenstemming zijn met de faciliteiten en
capaciteit.
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1.5 Opstelling
Voor het experiment zal gebruik worden gemaakt van de gecertificeerde brandoven van Peutz
bv volgens NEN-EN 1364-1 0 (bepaling van de brandwerendheid van niet dragende bouwdelen).
De afmeting van de brandoven zijn 4,05 meter (breedte) x 3 meter (hoogte).

Figuur 1: indeling overzicht meetopstelling

Figuur 1 geeft een definitief indelingsoverzicht van de glaspanelen voor dubbel en triple glas op
basis van de tekeningen van de meetopstelling in bijlage IV. De testopstelling bestaat uit acht
ramen, waarvan vier kleine panelen van circa 0,854 m² en vier grote ramen van circa 1,753 m².
Daarbij hebben de kleine ramen een afmeting van 924x924 mm en de grotere ramen een
afmeting van 1897x924 mm. Er is voor gekozen om de glastypen (dubbel en triple) per
proefstuk gescheiden te monteren. De twee varianten zullen worden gemeten met een
brandcurve. Doordat er meerdere ruiten zijn toegepast met dezelfde afmetingen in de
meetopstelling kan de onderlinge spreiding worden berekend. De spreiding kan worden
veroorzaakt door bijvoorbeeld productie eigenschappen en montageafwijkingen. Voor de
naadvulling van de randen wordt steenwol gebruikt.
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1.6 Glastype
Voor het experiment worden drie typen glas onderzocht, deze worden vermeld in tabel 1.
Type beglazing
Naam
Type
Dubbel glas
Thermobel standaard
HR++
Thermobel Top N+
Triple glas
Thermobel TG Tri Top N+

Samenstelling [mm]
4 - 12 Ar 90% - 4
4 – 12 Ar 90% - 4
4 – 12 Ar 90% - 4 – 12
Ar 90% - 4
Tabel 1: onderscheid tussen de beglazingstypen in de brandproef

U-waarde [W/(m²∙K)]
2.7
1.3
0.7

De dubbele beglazing (Thermobel standaard) heeft een 12 mm spouw gevuld met 90% Argon.
De triple beglazing (Thermobel TG Tri) heeft tweemaal een spouw van 12 mm gevuld met 90%
Argon [10]. Thermobel standaard is niet voorzien van een coating. De bladen van Thermobel
standaard zijn van het type Planibel Clear. De buitenste glasbladen van Thermobel TG Tri is wel
voorzien van een coating op weerszijden van de buitenste glasbladen aan de binnenkant van de
constructie. De buitenbladen zijn van het type Planibel Top N+ en het binnenblad bestaat uit een
glaspaneel van het type Planibel Clearvision. Daarnaast is er voor gekozen om een raam in de
opstelling van de standaard beglazing uit te voeren met HR++ beglazing van het type Thermobel
Top N+. De complete glasspecificaties zijn bijgevoegd in bijlage II.
1.7 Kozijnaansluiting
Voor de plaatsing van de beglazing in het kozijn worden de reguliere voorschriften aangehouden
zoals vermeld in de brochure van AGC: plaatsing van beglazing, traditionele plaatsing [10]. Voor
de detaillering van het kozijn wordt gebruik gemaakt van een standaard brandwerend detail [9].
Hiervoor wordt gekozen om de invloed van het kozijn uit te sluiten. Tevens garandeert deze
methode de mogelijkheid voor een goede vergelijking tussen de toegepaste soorten beglazing.
Het kozijn bevat alleen een vaste aansluiting zonder draaiende delen. Het kozijn wordt
vervaardigd uit Mahonie hout met een volumieke massa van circa 550 kg/m³. De maten van het
kozijn zijn 114 mm x 67 mm. De kozijnsponning in de stijlen bedraagt 20 mm. De glaslatten
worden geplaatst aan de onverwarmde zijde en hebben een afmeting van 27x30 mm van
hetzelfde houtsoort. De kozijnaansluitingen worden afgebeeld in Figuur 2, waarvan de linker
afbeelding het dubbel glas afbeeldt en de rechter afbeelding triple glas. De detaillering van het
kozijn met dubbel glas wordt identiek uitgevoerd als bij het bij kozijn met triple glas. Het
ondersteuningsblokje wordt tevens als brandwerend uitgevoerd om dit als invloedsfactor uit te
sluiten. Het glas wordt aangebracht met een ‘’shading thickness’’ ofwel inklemming diepte van
15 mm, waardoor er 5 mm randspeling overblijft. Zijdelings heeft het glas aan weerszijde een
speling van 4 mm, dat wordt dichtgezet met brandwerende band van keramisch materiaal. Het
detailblad (versie 2) geeft de exacte opbouw van alle rand details. Figuur 2 geeft een globale
weergave van de onderdetaillering.
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Figuur 2: kozijnaansluitingen

De schroeven ten behoeve van de montage van het kozijn zijn van het type Spax-ra (7,5 x 150
mm). De keramische band in de sponning tussen het glas en het kozijn is van het type Kerafix
2000 (9 x 4 mm). De ondersteuningsblokjes zijn van het type Flammi 12. De specifieke
eigenschappen van het kozijn worden vermeld in tabel 2.
Type kozijn
Warmteweerstand [λ]
Houtsoort
Mahonie
0,13 W/mK
Tabel 2: Eigenschappen van het kozijn
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Soortelijke massa [ρ]
550 kg/m³

Warmte capaciteit [Cp]
2070 J/kgK

6.

2 Meetcondities
2.1 Brandscenario’s
Voor de twee metingen zal een brandcurve worden toegepast. De standaard brandkromme is
gebaseerd op flash over condities om op die manier een goede en eenduidige methode te geven
om de brandwerendheid van materialen te testen. Bij het toepassen van de standaard
brandkromme volgens NEN 6069, zal het glas naar verwachting binnen 5 tot 10 minuten
bezwijken. De snelle temperatuurstijging kan de glasuitval echter ook beïnvloeden. Daarbij zal
een ‘’echte brand’’ in een woning altijd een aanloop fase hebben waarbij de temperatuur
geleidelijker oploopt. Het brandverloop volgens het natuurlijke brandconcept NEN 6055 [13] of
volgens de ‘’slow heating curve’’ volgens NEN-EN 1362-2 [16] bieden alternatieven voor de
standaard brandkromme. Deze brandcurven zijn tevens representatiever voor een gesmoord
brandscenario in een energiezuinige woning. Het natuurlijke brandconcept is echter toegespitst
op project specifieke woningen en is daardoor in elk scenario anders. Hierdoor wordt voor dit
onderzoek gebruik gemaakt van de ‘’slow heating curve’’ aangezien deze goede overeenkomsten
vertoond met de aanloop fase van een brand in een woning. Tevens is de langzame brandcurve
goed reproduceerbaar is. Figuur 3 geeft een schematische weergave van de rekenkundige
temperatuur van de verschillende brandcurven in relatie tot elkaar. Er moet rekening gehouden
worden met het feit dat de brandcurven kunnen afwijken op het moment van glasuitval, doordat
er een plotseling warmte lek ontstaat. De gesmoorde brandcurve [16] wordt gedefinieerd
volgens de onderstaande formules:
voor

0 < t < 21 :

(1)

voor

t > 21 :

(2)

waarin:
t = tijd van begin tot eind van de brandproef in minuten
T = vereiste gemiddelde temperatuurswaarde in de brandoven [ᵒC]

Figuur 3 geeft het rekenkundige verloop van de ‘’slow heating curve’’ in relatie tot de standaard
brandkromme over het tijdsbestek van 1 uur.
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Figuur 3: indicatie standaard brand curven NEN-EN 1363-2: 1999
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2.2 Meetwaarden
De volgende parameters zullen tijdens het experiment worden gemeten:
 gas temperatuur gradiënten over het proefstuk;
 glas oppervlakte temperatuur gradiënten over het proefstuk;
 glas inklemming oppervlakte profielen;
 temperatuurverschil;
 tijd tot de eerste scheur;
 scheur patronen over het oppervlak;
 percentage van fall-out (uitval).
2.3 Meetapparatuur
De volgende meetapparatuur zal voor het experiment worden gebruikt:
 thermokoppels t.b.v. het glas (zowel afgeschermd als blootgesteld aan de brand)
 thermokoppels t.b.v. gastemperatuur
 infrarood camera
 film camera.
Bijlage I geeft een beschrijving van het type meetapparatuur en de specificaties.
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2.4

Thermokoppels

2.4.1 Brandoven thermokoppels
De brandoven bij Peutz is voorzien van tien thermokoppels waaruit een gemiddelde
temperatuur kan worden berekend. De plaatsing van thermokoppels voor de bepaling van de
brandwerendheid wordt beschreven in NEN-EN1363-1. Op basis van deze gemiddelde
temperatuur bepaald de brandinstallatie het verdere verloop van de brandcurve. De gemiddelde
temperatuur wordt bepaald volgens de onderstaande formule:
(3)
Daarnaast worden er thermokoppels op het proefstuk zelf aangebracht om de locale
temperaturen te achterhalen. De plaats en nummering van de thermokoppels voor het proefstuk
met dubbel glas worden weergegeven in Figuur 4 en Figuur 5.

Figuur 4: plaatsing thermokoppels binnen de
brandoven dubbel glas

Figuur 5: plaatsing thermokoppels
brandoven dubbel glas

buiten

de

Figuur 6 en Figuur 7 geven de plaats en nummering van de thermokoppels voor het proefstuk
met triple glas.

Figuur 6: plaatsing thermokoppels binnen de
brandoven
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Figuur 7:
brandoven

plaatsing

thermokoppels

buiten

de

9.

Er wordt een thermokoppel in het hart van elk glasblad geplaatst om de oppervlakte
temperatuur van het glas zelf te bepalen. Ook zal hierbij een beeld worden verkregen van de
spreiding in temperatuur per raam. Tevens wordt er in elke sponning aan de bovenzijde een
thermokoppel geplaatst om het temperatuurverschil te berekenen tussen het centrale glasvlak
en de temperatuur in de sponning. Voor twee kozijnen in het midden (groot en klein) zullen
meerdere thermokoppels worden toegepast om een vollediger beeld te krijgen van het
temperatuurverloop over het glas. De extra thermokoppels worden geplaatst met een afstand
van 100 mm vanuit de rand. De plaatsing en nummering van de thermokoppels zijn voor beide
opstellingen (dubbel en triple) gelijk. Extra thermokoppels worden in de tekening aangegeven.
2.5 Drukverschil
De NEN 6069 schrijft een overdruk van 20 Pascal voor met een maximale onnauwkeurigheid
van plusminus 10 Pascal naar 5 minuten en +5 Pascal na 10 minuten. Deze druk wordt
aangehouden om een ‘’worst case’’ scenario te bereiken voor het breken van het materiaal.
Tijdens een brand in een gebouw zal de druk ondermeer afhankelijk zijn van het type brand, de
geometrie en de ventilatie. Naarmate de brand intenser wordt, zal er een overdruk ontstaan in
de bovenste laag, terwijl er een onderdruk in het lagere vlak ontstaat. Deze omstandigheden zijn
niet goed na te bootsen. Echter zal er in de beginfase van de brand weinig drukverschil aanwezig
zijn. Aangezien dit onderzoek specifiek is ingezet om te achterhalen wat het gedrag van glas is
tijdens deze beginfase is er voor gekozen om de brandproef zonder drukverschil uit te voeren.
Voor de vergelijking tussen dubbel en triple glas zal dit ook geen consequenties hebben,
aangezien de uitgangspunten hetzelfde zijn.
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Bijlage I: Meetapparatuur
Name
Image

FLIR video camera

Brand name
type
Temperature range:

ThermaCAM S65
SC620/660
-40°F to +2,732°F
-40°C to +1,500°C

Accuracy:

±2°C (±3.6°F) or ±2%
of reading

Thermal sensitivity:
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FLIR compact camera

B360
-48 tot +248°F;
-20 to +120°C,
Optional to 662°F (350°C)
±2°C (±3.6°F) or ±2%
of reading
<0.14°F(<0.06°C)@
+86°F(+30°C)

13.

Bijlage II: Eigenschappen glasconstructie
Specifieke eigenschappen Thermobel glas
Mechanical properties
Symbol Parameter
ρ
Bulk density

Unit
2500 kg/m³

E

Young’s modulus

70,000 N/mm²

Thermal properties
Symbol Parameter
α
Linear coefficient of
expansion
C
Specific heat capacity

σ
λ

Breaking stress

45 N/mm²
W/mK

μ
ε
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Poisson ratio

Unit
9 ∙ 10-6
720
J/(kg∙K)
0.2
[-]

14.

Eigenschappen van het glas systeem
Standaard dubbel glas
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HR++ glas

Triple glas
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Bijlage III: Brandwerendheid houten kozijnen
Houtsoorten
Categorie [8]
< 450 kg/m³
450 - 500 kg/m³
500 - 550 kg/m³
550 - 600 kg/m³
600 - 650 kg/m³
650 - 700 kg/m³
> 700 kg/m³

Hout soorten
Western Red cedar
Vuren
Ceder
Accoya
Oregon Pine
Bamboe onbehandeld
Mahonie/sipo
Berken/Beuken
Eiken
Merbau
Bamboe geperst

Volumieke massa
400 kg/m³
450 kg/m³
450 kg/m³
510 kg/m³
550 kg/m³
600 kg/m³
650 kg/m³
700 kg/m³
700-750 kg/m³
850 kg/m³
1000 – 1300 kg/m³

Inbrandsnelheid [8]
1,2 mm/minuut
1,0 mm/minuut
0,8 mm/minuut
0,6 mm/minuut
0,5 mm/minuut
0,4 mm/minuut
0,3 mm/minuut

De acceptabele restdoorsnede van de glaslat moet minimaal 2 mm aan inklemming bedragen om
de brandwerendheid te garanderen. De restdoorsnede kan worden bepaald aan de hand van de
inbrandsnelheid. Indien de glaslatten aan de brandzijde worden gemonteerd dienen deze
geschroefd te worden met een minimale h.o.h. afstand van 300 mm om een brandwerende
aansluiting te creëren. De schroeven dienen schuin te worden ingeboord.
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Bijlage IV: Tekeningen van de meetopstelling
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Experimental report: fire test of glazing systems
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1 Inleidend
Deze rapportage beschrijft de resultaten van de brandproef van dubbel glas op 8 augustus 2012
en de brandproef van triple glas op 10 augustus in het Peutz laboratorium voor Brandveiligheid
te Roermond. De uitgangspunten en meetopstelling zijn reeds besproken in het meetplan, versie
MP4 (10-09-2012). De resultaten van de brandproeven zullen vervolgens met elkaar worden
vergeleken om een potentieel verschil tussen het gedrag aan te tonen.
1.1 Doelstelling
De brandproef zal uiteindelijk meer duidelijkheid verschaffen over de tijd voordat er glasuitval
verwacht kan worden van triple glas in vergelijking tot dubbel glas tijdens brandcondities in de
brandoven. Deze gegevens zullen vervolgens geïmplementeerd worden als input waarden voor
simulaties in het vervolgtraject van de brandontwikkeling in een energiezuinige woning onder
verschillende scenario’s. Uiteindelijk kan het verschil in brandontwikkeling tussen een
traditionele woning en een energiezuinige woning gekwantificeerd worden.
1.2 Samenwerking
De brandproef is in samenwerking met Peutz bv, AGC Flat Glass, Timmerfabriek de Mors Rijssen
bv en Nieman raadgevende ingenieurs uitgevoerd. Deze bedrijven worden hieronder individueel
vermeld.
Peutz B.V.
Montageweg 5
6045 JA Roermond
Contactpersoon: ir. J.J. Mertens (Jacques)
ir. S. van de Wetering, ing. N. van Dijk
E-mail: j.mertens@mook.peutz.nl
+31(0)243-570707

Timmerfabriek de Mors Rijssen B.V.
Nijverheidsstraat 41
7461 AD Rijssen
Contactpersoon: G. Winkel (Gerard)
E-mail: gwinkel@demors.nl
+31(0)548-514885
0650226778

AGC Flat Glass Nederland B.V.
Panovenweg 21
4004 JE Tiel
Contactpersoon: ir J. van der Vleuten (Joris)
E-mail: joris.vandervleuten@eu.agc.com
+31(0)344-679922

Nieman raadgevende ingenieurs
Dokter van Lookeren Campagneweg 16
8004 DC Zwolle
Contactpersoon: ir. R. van Herpen (Ruud)
E-mail: R.vanHerpen@Nieman.nl
+31(0)384-670030

Technische Universiteit Eindhoven
Den Dolech 2
5612 AZ Eindhoven
Contactpersoon: n.t.b.
E-mail: n.t.b
+31(0)402-473960
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2 Beschrijving beproefde constructie
2.1 Conditie materialen
De beide kozijnen waren in prima conditie voor de aanvang van de
brandproef en hadden geen visuele beschadigingen die de uitkomsten
kunnen beïnvloeden. Het kozijn is ten allen tijde droog gebleven,
waardoor een meting van het vochtgehalte van het kozijn achterwege
is gelaten. De beglazing is voorgaande aan de proef visueel
gecontroleerd op imperfecties, glasschilfers en scheuren. De algemene
conditie van de glaspanelen zijn voor de montage gecontroleerd en
zijn in prima staat bevonden. Tijdens deze inspectie zijn er slechts op
een paar locaties glas schilfers aangetroffen. De positie van deze
schilfers in het glas t.o.v. de meetopstelling wordt weergegeven het
Figure 1: kozijn
meetprotocol. De aanwezigheid van deze schilfers zal naar
verwachting hooguit de locatie van de scheuren beïnvloeden.
Aangezien deze glasschilfers in de praktijksituatie ook aanwezig zullen zijn, wordt het
werkelijke gedrag van het glas tijdens een brand niet benadeeld. De aanwezigheid van de
schilfers leveren om die reden ook geen bezwaar voor de proefopstelling. De afbeeldingen in
Figuur 2 presenteren de glasschilfers die zijn aangetroffen op de ruiten van dubbel glas. In de
afbeeldingen in Figuur 3 worden de glasschilfers afgebeeld die zijn aangetroffen in de ruiten van
triple glas. Glasschilfer A van het triple glas was in verhouding tot de overige glasschilfer het
grootste.

schilfer A

schilfer B

Figuur 2: glas schilfers dubbel glas

schilfer A

schilfer B

schilfer C

Figuur 3: glas schilfers dubbel glas
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2.2 Plaatsing thermokoppels
Per proefstuk zijn er circa 40 thermokoppels gebruikt voor zowel de oppervlakte temperatuur,
de sponning temperatuur en op sommige punten de gas temperatuur in de brandoven. De
sponningtemperatuur is gemeten door een onderbreking te maken in de glasband. Vervolgens
zijn in deze onderbrekingen de thermokoppels geplaatst. De oppervlakte thermokoppels zijn
zoveel mogelijk tegenover elkaar geplaatst. Aanvullend zijn er in de randspeling enkele gas
thermokoppels geplaatst. Figuur 4 presenteert de verschillende soorten thermokoppels die
gebruikt zijn voor de brandproef.

Meting
sponning

in

de Plaatsing sponning

meting
oppervlakte

aan Gas thermokoppel

Figuur 4: Plaatsing van de thermokoppels

2.3 Uitvoering en montage
Tijdens de uitvoering is alle maatvoering gecontroleerd volgens de tekening opgenomen in het
meet protocol. De maatvoering bleek nagenoeg gelijk met de maatvoering van de tekening.
Tijdens de uitvoering zijn er geen beschadigingen ontstaan aan de materialen en de
testopstelling. De afdichting langs de naden is uitgevoerd met steenwol dat is samengeperst aan
weerszijden van het proefstuk om een sluitende afdichting te realiseren. Deze afdichting heeft
stand gehouden gedurende beide proeven. Het complete proefstuk met dubbel glas wordt
afgebeeld in Figuur 5. Figuur 6 beeld het complete proefstuk met triple glas af.

Figuur 5: meetopstelling dubbel glas
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3 Methodiek rapport
3.1 Temperatuur van de brandoven
De oventemperatuur is gemeten door 9 plaat thermokoppels. Hieruit blijkt dat de temperatuur
tijdens de brandproef fluctueert en niet homogeen verdeeld is. De brandoven heeft een
maximale afwijking van 100 graden ten opzichte van het gemiddelde. Dit houdt in dat deze
volgens de norm 100 graden naar boven mag afwijken en 100 graden naar beneden. Tijdens de
brandproef zijn deze limieten niet overschreden.

Figuur 7: horizontaal temperatuur gradiënt

Figuur 8: verticaal temperatuur gradiënt

De heersende temperatuursafwijking zal worden meegenomen bij de beoordeling van de
glasuitval voor elk individueel raam.
3.2 Visuele beoordeling
De beide brandproeven zijn opgenomen door twee video camera’s vanuit twee verschillende
zichthoeken. De videofragmenten zijn gebruikt om scheurpatronen en het moment van
glasuitval vast te leggen. Het percentage van glasuitval is tevens gebaseerd op een visuele
schatting op basis van de video opname. De glasuitval is uitgetekend voor het binnen en het
buitenblad voor beide proefopstellingen. Hierbij zijn de videofragmenten leidend geweest.
Aanvullend zijn de Infrarood beelden gebruikt om het uiteindelijke percentage van glasuitval te
controleren. De tekeningen zijn gebruikt om de vergelijking van glasuitval op te stellen aan de
hand van geschatte percentages.
3.3 Beoordeling van de temperatuur
De meetresultaten van de temperaturen zijn verkregen doormiddel van thermokoppels. Deze
zijn structureel aan de binnen- en buitenkant in het hart van elk elke ruit geplaatst. Tevens zijn
er in de ruimte t.p.v. de bovenste sponning aan de binnen- en buitenkant van het kozijn
thermokoppels geplaatst. Aanvullend zijn er op een aantal plaatsen extra thermokoppels
geplaatst om meer informatie te verkrijgen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 4
verschillende temperatuurmetingen. Alle grafieken zijn voorzien van een locatie icoon die
aangeeft om wat voor type thermokoppel het gaat en aan welke zijde van de brand deze is
gemonteerd.
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Symbool
Ts

Thermokoppel
Sponning Temperatuur

Tm

Glas oppervlakte temperatuur

ΔT

Temperatuurverschil

Tgas

Gas temperatuur

Positie Illustrator

gas

Tabel 1: meetresultaten van de temperaturen

kleine ramen

grote ramen

Figuur 9: Nummering ramen buiten brandoven

Figuur 9 presenteert de raamnummers weer die zijn gebruikt voor de verwerking van de
resultaten met de zichtzijde uit de brandoven. De onderste 4 ramen worden gecategoriseerd als
‘’grote’’ ramen. De Bovenste 4 ramen zijn gecategoriseerd als ‘’kleine’’ ramen.
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4 Resultaten van de brandproef met dubbel glas
De timer aan de linkerzijde van het proefstuk heeft een vertraging van 20 seconden gemeten
vanaf de start. Dit is recht getrokken in de verwerking van de resultaten. De brandproef heeft in
totaal 22 minuten en 26 seconden geduurd.
4.1 Temperatuurverloop in de oven
De oventemperatuur is bijgehouden door 9 plaat thermokoppels gepositioneerd in de
brandoven. Het resultaat van de werkelijke temperaturen ten opzichte van de slow heating
curve wordt weergegeven in Figuur 10.
Gas temperatuur in de brandoven
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Figuur 10: temperatuur in de brandoven

De gemeten oventemperaturen tijdens de eerste fase van de proef blijken hoger te zijn dan de
oorspronkelijke slow heating curve. Na ongeveer 720 seconden (12 minuten) volgt de
gemiddelde gemeten temperatuur het patroon van de slow heating curve.
4.2 Overdruk in de oven
De overdruk in de brandoven is gedurende het experiment geregistreerd en wordt weergegeven
in Figuur 11. De maximale overdruk is niet hoger geweest dan 12 Pascal. De gemiddelde
overdruk in de oven is niet hoger geweest dan 8 Pascal.
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Figuur 11: ovendruk in de brandoven
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4.3

Oven gradient

Figuur 12: horizontaal temperatuurverschil
(beneden)

Figuur 13: horizontaal temperatuurverschil (boven)

Figuur 12 presenteert de grafiek van het temperatuurverschil ten opzichte van het gemiddelde
voor de 4 thermokoppels in het horizontale vlak beneden in de brandoven. Figuur 13
presenteert hetzelfde temperatuurverschil alleen dan voor de bovenste thermokoppels. Hieruit
valt op te maken dat ook in het horizontale vlak temperatuurverschillen zijn te vinden. Deze zijn
in het verticale vlak echter nog groter. Deze gegevens zullen worden meegenomen bij de
beoordeling van de uiteindelijke resultaten.
4.4 Visuele beschrijving
De eerste scheuren ontstonden erg snel na aanvang van de brandproef (binnen de eerste
minuut). De meeste scheuren begonnen onder bij de hoeken. De eerste barsten in het glas
scheuren vervolgens dieper in het oppervlakte na verloop van tijd. Wanneer de scheur
voldoende diep was liep het argon gas uit de spouw, wat zichtbaar was door de witte waas op
het glaspaneel. Stukken glas vielen er uit nadat meerdere scheuren elkaar bereikten, waardoor
er fragmenten los kwamen te zitten. Na verloop van tijd ontstonden er meerdere scheuren die
zich rondom de sponning van het kozijn vormden. Dit bevestigt de theorie dat de grootste
spanningen nabij de rand optreden. Wanneer meerdere scheuren bij elkaar kwamen vielen er
grote delen van de ruiten uit het kozijn. De meetdata van de thermokoppels wordt na het
moment van glas uitval als onbetrouwbaar beschouwd, voornamelijk omdat de gemeten
temperatuur dan niet meer overeenkomt met de beschouwde situatie. De scheurpatronen en
glasuitval aan de binnenzijde van het proefstuk met dubbel glas wordt weergegeven in Figuur
14. Hierin worden de grootste scheuren afgebeeld die visueel waarneembaar waren aan het
binnenblad van het dubbele glas. De tijd wordt vermeld in een notatiewijze van minuten en
seconden (MM:SS).
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* fallout tijdens afkoel fase
Figuur 14: scheurpatronen binnenzijde dubbel glas (gezien vanaf de voorzijde)

Figuur 15 geeft op dezelfde wijze de scheurpatronen en glasuitval weer voor het buitenste blad
van dubbel glas. De stukken die zijn uitgevallen vormen dus ook een directe doorgang waardoor
de temperatuurkromme vanaf dat moment onstabieler wordt.
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*fallout tijdens afkoel fase
Figuur 15: scheurpatronen buitenzijde dubbel glas (gezien vanaf de voorzijde)

4.5
4.5.1

Meetresultaten
Sponningstemperatuur

Figuur 16: Temperaturen in de sponning aan de binnenzijde

Figuur 16 geeft de gemeten temperatuur in de sponning weer voor zowel de kleine als de grote
ramen in de brandoven. Opvallend is dat de spreiding tussen de temperatuur in de kleine ruiten
aan de bovenzijde klein is. Hierdoor is het ook aannemelijk dat de temperaturen in de
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bovenzijde van de brandoven redelijk homogeen zijn. De temperaturen in de sponning van de
grote ramen fluctueren meer. Deze fluctuatie kan wellicht deels worden verklaard door de
afwijking in de horizontale oventemperatuur. De temperatuur van raam 1 & 4 en raam 2 & 3
liggen relatief dicht bij elkaar. Onderling is de afwijking groter. Dit kan wellicht verklaard
worden door de invloed van de gasbranders aan weerszijden van de brandoven.

Figuur 17: Temperaturen in de sponning aan de buitenzijde

Figuur 18 geeft de temperaturen van de sponning weer aan de buitenzijde van de brandoven. De
spreiding tussen de temperaturen bij de kleine ramen is tevens zeer klein. De temperatuur in de
sponning van raam 8 dat voorzien is van HR++ glas is circa 20 graden lager t.o.v. de andere
ramen. Dit kan worden verklaard door de coating. Hetzelfde effect is te zien in de temperaturen
in de sponning van de grote ramen. Hier is raam 4 ook weer circa 20 graden lager t.o.v. raam 1.
Tevens is de spreiding tussen de temperaturen in raam 2 en 3 marginaal. Dit geldt ook voor
raam 6 en 7.
4.5.2

Glastemperatuur

Figuur 18: Temperaturen van het glas aan de binnenzijde

Figuur 18 presenteert de temperaturen van het glas aan de binnenzijde van de brandoven. De
glas temperaturen van dubbel glas zijn ongeveer gelijk. Het glas in ruit 1 vertoont de meeste
afwijking uit de proefstukken van dubbel glas. Deze afwijking is moeilijk te verklaren door het
horizontale temperatuur gradiënt in de brandoven. De invloed van de gasbranders kan de
verhoging wellicht wel verklaren. De glastemperatuur van het HR++ t.p.v. raam 4 wordt na circa
300 seconden tussen de 20 en 30 graden warmer. Dit kan deels door de lagere U-waarde
worden verklaard. Daarnaast is de coating een belangrijke factor. De coating zorgt voor de
reflectie van warmte straling waardoor het binnenste glasblad warmer wordt. Ditzelfde
verwachtingspatroon geld voor raam 8. Dit is echter niet terug te vinden omdat deze na 308
seconden al bezweken is. Uit de spreiding van de temperatuur in de kleine ramen is tevens weer
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de invloed van de gasbranders af te lezen. De temperatuur van de middelste ramen (raam 6 en
7) zijn nagenoeg gelijk. Er is een grote spreiding aanwezig tussen het moment van glasuitval en
de glas temperatuur, waardoor er geen rechtstreekse correlatie valt te ontdekken.

Figuur 19: Temperaturen van het glas aan de buitenzijde

Figuur 19 presenteert de temperaturen van het glas aan de buitenzijde van de brandoven.
Opvallend is dat de temperatuur relatief laag blijft zolang het glas beschermd wordt door het
binnenste glasblad. Op het moment dat het binnenste glasblad het begeeft is er een snelle
stijging van de temperatuur op het buitenblad te zien. Dit effect is onder andere te zien bij raam
2 die naar 1009 seconden in temperatuur stijgt t.g.v. glasuitval aan de binnenzijde. Dit is ook het
geval voor raam 3. De spreiding in de oppervlakte temperaturen over de grote ramen met
dubbel glas is echter marginaal. De coating van het HR++ glas draagt bij aan een reductie van de
temperatuur zolang het binnenblad intact blijft. Hierdoor is de temperatuur van raam 4
structureel circa 20 graden lager. Op het moment dat het glas aan de binnenzijde eruit valt, stijgt
de temperatuur van het buitenblad sneller, zoals te zien is bij raam 8. De temperatuur van het
glas in raam 6 blijft hierdoor circa 40 tot 60 graden lager doordat het binnenblad intact blijft.
4.5.3

Temperatuurverschil

Figuur 20: Temperatuurverschil tussen glas en sponning aan de binnenzijde

Figuur 20 geeft de verdeling tussen het temperatuurverschil aan tussen de verschillende ramen.
Van de grote ramen is het temperatuurverschil het hoogst in raam 4. Dit raam valt echter er al
laatst uit van de grote ramen. Tevens valt er geen verband te trekken uit het
temperatuurverschil t.o.v. glasuitval uit deze gegevens. Ditzelfde geld voor de kleine ramen. Het
temperatuurverschil van de kleine ramen loopt het snelst op in raam 5, deze blijft echter relatief
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lang intact. Glasuitval bij de kleine ramen treed het eerst op in raam 7, dit valt echter niet goed
te verklaren uit het temperatuurverschil. Het temperatuurverschil in de andere twee ramen
(raam 5 en 6) is hoger, terwijl deze grotendeels intact blijven. Glasuitval lijkt op basis van deze
gegevens uitermate willekeurig.

Figuur 21: Temperatuurverschil tussen glas en sponning aan de buitenzijde

Temperatuur [ᵒC]

Figuur 21 laat een grote spreiding zien in het temperatuurverschil in de verschillende ramen aan
de buitenzijde. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat de glasuitval van de binnenste
glazen voor elke ruit anders is. Bij de grote ramen valt te zien dat de snelle stijging in het
temperatuurverschil in raam 2 en 3 wellicht een oorzaak kunnen zijn van het glasuitval.
Ditzelfde patroon is echter niet af te lezen bij de kleine ramen. Raam 7 valt er als eerste uit, dit
kan echter niet goed worden verklaard aan de hand van het temperatuurverschil. Het
temperatuurverschil voor raam 4 en raam 8 met HR++ glas zijn het laagst ten gevolge van de
coating. Op het moment dat het binnenblad bezwijkt van het kleine raam met HR++ glas (raam
8) is er een snelle toename van het temperatuurverschil te zien. Dit veroorzaakt echter geen
glasuitval.

Temperatuurverschil raam 2
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Figuur 22: Temperatuurverschil in raam 2

Figuur 22 vergelijkt temperatuurverschillen aan de buitenzijde in raam 2. Hieruit valt te
concluderen dat het grootste temperatuurverschil rondom de eerste 100 mm optreedt van de
bovensponning. Het temperatuurverschil in de onderste sponning is marginaal t.o.v. het normale
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temperatuurverschil dat berekend is. Het temperatuurverschil tussen het midden van het glas
en de onderste sponning lijkt het grootst. Dit is echter het gevolg van het verticale temperatuur
gradiënt in de brandoven waardoor dit geen realistisch beeld geeft van het temperatuurverschil.

Table 2: resultaten dubbel glas

4.6 Samenvatting resultaten dubbel glas
Over het algemeen liggen de temperaturen in de sponning en van het glasoppervlakte relatief
dicht bij elkaar. De temperatuur bovenin de brandoven t.p.v. de kleine ramen blijkt structureel
hoger. De resultaten vertonen ook een verschil tussen dubbel en HR++ glas. De glastemperatuur
van het HR++ glas lijkt hoger t.o.v. dubbel glas. Dit kan echter ook veroorzaakt worden door
gereflecteerde straling veroorzaakt door de coating op de thermokoppel. Deze straling wordt
vervolgens geblokkeerd door het afdekplaatje, waardoor de gemeten waarde wellicht hoger is
dan de werkelijke glastemperatuur. De temperatuur in de sponning en op het tweede glasblad
wordt in sterke mate beïnvloed door de tijd tot bezwijken van het eerste glasblad. De
temperatuur blijft beduidend lager op het moment dat het eerste glasblad niet bezwijkt. Er valt
geen verband te trekken tussen het temperatuurverschil dat is berekend over het centrale vlak
t.o.v. de sponning temperatuur en het moment van glasuitval.
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5 Resultaten van de brandproef triple glas
De timer aan de linkerzijde van het proefstuk heeft een vertraging van 15 seconden gemeten
vanaf de start. Dit is recht getrokken in de verwerking van de resultaten. De brandproef heeft in
totaal 28 minuten en 50 seconden geduurd.
5.1 Temperatuurverloop in de oven
De oventemperatuur is bijgehouden door 9 plaat thermokoppels gepositioneerd in de
brandoven. Het resultaat van de werkelijke temperaturen ten opzichte van de slow heating
curve wordt weergegeven in Figuur 10.
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Figuur 23: temperatuur in de brandoven

5.2 Overdruk in de oven
De overdruk is gedurende de proef geregistreerd en wordt weergegeven in Figuur 11. De
maximale overdruk is niet hoger geweest dan 12 Pascal. De gemiddelde overdruk in de oven is
niet hoger geweest dan 8 Pascal.
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Figuur 24: ovendruk in de brandoven
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5.3 Visuele beschrijving
De eerste scheuren ontstonden erg snel na aanvang van de brandproef (binnen de eerste
minuut). Het scheurpatroon en de wijze van uitbreiding en glasuitval is grotendeels
vergelijkbaar met de beschrijving van de brandproef met dubbel glas. De binnenruiten lagen er
echter sneller uit dan bij de proef met dubbel glas. Dit is te verklaren door de invloed van de
coating, waardoor het binnenblad een grotere dosis energie absorbeert. Het buitenste glasblad
bleef in tegenstelling juist langer intact dan bij het proefstuk met dubbel glas. Dit is te verklaren
door de beschermde werking van het extra glasblad en de coating aan de binnenkant van het
buitenblad. Pas ruim na circa 19 minuten valt een klein gedeelte van het buitenblad eruit. De
grotere delen vallen er pas uit nadat de brandkromme wordt opgestookt richting het niveau van
de standaard brandkromme. Tussen het tijdsbestek van 23 en 26 minuten vallen er grote
gedeeltes van het glas uit. De scheurpatronen en glasuitval aan de binnenzijde van het proefstuk
met triple glas wordt weergegeven in Figuur 25. Hierin worden de grootste scheuren afgebeeld
die visueel waarneembaar waren aan het binnenblad van het dubbele glas. De tijd wordt
vermeld in een notatiewijze van minuten en seconden (MM:SS).

* fallout tijdens afkoel fase
Figuur 25: scheurpatronen binnenzijde triple glas (gezien vanaf de voorzijde)
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* fallout tijdens afkoel fase
Figuur 26: scheurpatronen buitenzijde triple glas (gezien vanaf de voorzijde)

5.4

Gradient in de brandoven

Figuur 27: temperatuurverschil in de brandoven

Figuur 27 geeft het temperatuurverschil weer in de brandoven voor de upper en lower layer.
Hieruit valt af te lezen dat de temperatuur in de brandoven het hoogst wordt in de upper layer,
Na circa 1500 seconden wordt de afwijking t.o.v. de slow heating curve erg groot ten gevolge van
glasuitval.
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5.5
5.5.1

Meetresultaten
Sponning temperatuur

Figuur 28: Temperaturen in de sponning aan de binnenzijde

Figuur 28 geeft de gemeten temperatuur aan in de sponning voor zowel de kleine als de grote
ramen. De thermokoppel t.p.v. raam 3 bleek defect, waardoor op deze plek geen temperatuur is
geregistreerd. De overige drie grote ramen begaven het binnen 331 seconden. Binnen dit
tijdsbestek is de sponningtemperatuur nagenoeg gelijk. De spreiding van de temperatuur in de
sponning bij de kleine ramen is groter. Tevens is hier geen relatie te leggen tussen de
temperatuur in de sponning en uitval van glas.

Figuur 29: Temperaturen in de sponning aan de buitenzijde

Figuur 29 geeft aan dat de spreiding tussen de sponning temperatuur in de grote ramen en
kleine ramen klein zijn. Het verschil dat wel optreed kan worden verklaard door het verschil in
glasuitval van de eerste ruit, waardoor de temperatuur aan de binnenzijde varieert.

Measurement protocol | by Ronald Huizinga

19

5.5.2

Glas oppervlakte temperatuur

Figuur 30: Temperatuurverschil in raam 2

Figuur 30 geeft weer dat de spreiding van de oppervlakte temperatuur aan de binnenzijde
gedurende de eerste 300 seconden erg klein is. Na circa 300 seconden wordt de spreiding van de
oppervlakte temperatuur bij de kleine ramen aan de binnenzijde groter. Dit kan alleen worden
verklaard door het temperatuurverschil tussen de temperaturen in de upper layer van de
brandoven. Tevens kan de aanwezigheid van de gasbranders en de resulterende straling een
invloed hebben op het verschil in temperatuur.

Figuur 31: Temperatuurverschil in raam 2

Figuur 31 geeft de oppervlakte temperatuur weer aan de buitenzijde van de brandoven. Het
effect van de bescherming door het eerste glasblad is af te lezen bij raam 3 waar de temperatuur
lager is t.o.v. de andere ramen door het intact blijven van het eerste glasblad. Bij de kleine ramen
is hetzelfde effect zichtbaar. De temperatuur van het buitenblad neemt toe op het moment dat
het binnenste glas eruit valt.
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5.5.3

Temperatuurverschil

Figuur 32: Temperatuurverschil in raam 2

Figuur 32 geeft aan dat het temperatuurverschil van de grote ramen relatief dicht bij elkaar zit
op het moment van glas uitval. De ondergrens van glasuitval zit rond de 115 graden terwijl de
bovengrens circa 140 graden bereikt. De spreiding tussen het temperatuurverschil tot glasuitval
voor de kleine ramen ligt zo ver uit elkaar dat er echter geen verband valt te leggen.

Figuur 33: Temperatuurverschil in raam 2

Figuur 33 geeft het temperatuurverschil weer dat optreed in het proefstuk met

triple glas. De spreiding hiertussen is uitermate groot als gevolg van de
verschillen tussen glasuitval. Opvallend is dat de temperatuur in de sponning bij
de kleine ramen warmer is dan de glastemperatuur. Dit is vooral het gevolg van
lagere oppervlakte temperaturen van het glas. Dit kan wellicht worden verklaard
door de coating.
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Figuur 34: Temperatuurverschil in raam 2

Figuur 34 geeft de verschillen in temperatuurverschil weer voor raam 4. Hierbij lijkt het
standaard temperatuurverschil dat is berekend door het verschil met de gemiddelde
temperatuur t.o.v. de temperatuur in de sponning een representatieve keuze is tot circa 1500
seconden. Hierna wordt de invloed van temperatuur fluctuatie in de brandoven zichtbaar.

Table 3: resultaten triple glas

5.6 Samenvatting resultaten triple glas
Bij de resultaten van de brandproef met triple glas kunnen geen concrete verbanden gelegd
worden voor glasuitval in relatie tot verschillende temperaturen. Het glasuitval lijkt willekeurig
te gebeuren, waardoor een kritieke temperatuur waarde niet vast te stellen is.
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6 Dubbel glas in vergelijking met triple glas
6.1

Vergelijking oven temperatuur

Figuur 35: Temperatuurverschil in raam 2

Figuur 35 geeft een vergelijking weer tussen de brandoven temperatuur t.o.v. het gemiddelde.
Over het algemeen kan worden gesteld dat de temperatuur tijdens de brandproef met triple glas
het hoogst was. Het verschil tussen de twee brandproeven is echter marginaal. Hierdoor is het
geoorloofd om de resultaten rechtstreeks met elkaar te vergelijken.
6.2

Vergelijking van glasuitval
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Figuur 36: glasuitval grote ramen

Figuur 36 beeld het verschil in glasuitval tussen triple en dubbel glas voor verschillende
tijdsintervallen. Hieruit blijkt dat triple glas minder snel bezwijkt, ook het percentage dat
bezwijkt is lager,
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glasuitval kleine ramen
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Figuur 37: glasuitval kleine ramen

Figuur 37 geeft aan dat dezelfde trend zichtbaar is bij kleine ramen. Hierbij is het glaspercentage
dat bezwijkt ook kleiner. Tevens treed de glasuitval pas in een later stadium op.
6.3

Vergelijking sponningtemperatuur

Figuur 38: gemiddelde temperatuur in de sponning

Figuur 38 geeft weer dat de spreiding voor de gemiddelde temperatuur in de sponning aan de
binnenzijde marginaal is tussen de beide brandproeven. Er is wel onderling verschil tussen de
grote en kleine ramen als gevolg van het oven gradiënt. De sponning temperatuur in het
proefstuk met triple glas is structureel lager.
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Figuur 39: gemiddelde temperatuur in de sponning

Figuur 39 geeft een soortgelijk spreidingspatroon weer voor de gemiddelde oppervlakte
temperatuur van het glas. De temperaturen voor het binnenblad liggen erg dicht bij elkaar.
6.4

Vergelijking temperatuursverchil

Figuur 40: gemiddelde temperatuur in de sponning

Figuur 40 geeft een vergelijking weer van de temperatuurverschillen.
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Bijlage I: Grafieken meetdata dubbel glas
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Bijlage II: Grafieken meetdata triple glas
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Bijlage III: Foto rapportage verloop brandproef
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End fire experiment 1730 seconds
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Bijlage IV: Foto rapportage verloop brandproef
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FLIR images triple glazing
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Cooling phase 2200 seconds (roughly)
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