
Heat Soak Test
De noodzaak van een Heat Soak test bij gehard glas in relatie tot bouwbesluit / wet
Indien thermisch gehard veiligheidsglas wordt toegepast op een positie waarbij door breuk van dit glas perso-
nen ernstig letsel kunnen oplopen of ernstige economische schade kan ontstaan dient dit glas een zogenaamde 
“Heat Soak test” te ondergaan. De Heat Soak test dient volgens de geldende normen te worden uitgevoerd.  
 
De vorming van nikkelsulfide deeltjes vindt plaats in de glasoven door een reactie tussen nikkel en zwavel. Het 
ontstaan daarvan is inherent aan het productieproces van glas. Nikkelsulfide-insluitingen veroorzaken in principe 
alleen problemen in thermisch gehard glas. De deeltjes zijn in ongehard glas aanwezig in een bepaalde kristal-
structuur (ß-vorm). Tijdens het hardingsproces worden de deeltjes omgezet in een compactere kristalstructuur 
(α-vorm). Na het afkoelen van het glas blijven de deeltjes in de α-vorm. Deze α-vorm is instabiel en het deeltje 
wil terug naar zijn stabiele ß-vorm. Deze omzetting gaat gepaard met een volumevergroting van 2 tot 4  
procent en de volumevergroting zorgt voor interne spanningen in het glas die zo hoog kunnen worden dat het 
glas breekt. Onder andere zonne-energie kan deze omzetting versnellen. 
 
Om de aanwezigheid van nikkelsulfide-insluitingen vast te stellen, kan een Heat Soak test worden uitgevoerd. 
Gedurende de test, die 2 tot 10 uur duurt, wordt een ruit in een oven opgewarmd tot circa 290ºC.  
Een ruit waarbij een nikkelsulfide-insluiting aanwezig is zal tijdens de test breken. Bij glas dat deze test doorstaat 
mag er van worden uitgegaan dat er zich geen nikkelsulfide-insluitingen in het glas bevinden. Een Heat-Soak-test 
geeft echter geen volledige zekerheid, maar kan het risico op spontane glasbreuk aanzienlijk verkleinen. 

Heat Soak Test (bij 2900C)
Tijdsduur  α-β Transformatie (%)

2 uur 95

4 uur 99

8 uur 99,5
 
VROM-inspectie heeft bepaald dat de kans dat een individueel glaspaneel, zonder Heat Soak test bezwijkt 
afhankelijk is van de afmetingen van het paneel. Uitgaande van de vuistregel dat per 240 ton glas er een 20-tal 
breuken door nikkelsulfide insluiting kan voorkomen, heeft een glaspaneel van 30 kg een faalkans van 0,25%. 
Voor de laagste veiligheidsklasse geldt volgens NEN 6700 een betrouwbaarheidsindex van 3,2 voor belastingen 
anders dan wind. Het paneel bezwijkt feitelijk door interne fysische belastingen, dus niet door wind. De maximale 
faalkans hierbij is 6,87 x 10⁻⁴ dit is 0,07% en is dus veel kleiner dan 0,25% .
 
Hieruit concludeert VROM-inspectie dat glas zonder Heat Soak test niet aantoonbaar voldoet aan 
NEN6700. Dat betekent dat het toepassen van thermisch gehard glas zonder Heat-Soak-test strijdig is  
met het Bouwbesluit.

www.cura-glass.nl

Tel. +31(0) 30-2511966 
Tel. +31(0) 348-484300 
Tel. +31(0) 592-343341

3523 CD Utrecht
3411 ME Lopik
9407 TJ Assen

Fax +31(0) 30-2523184
Fax +31(0) 348-553554
Fax +31(0) 592-372176

Briljantlaan 9
2e Industrieweg 6 
Amerikaweg 11

utrecht@cura-glass.nl
lopik@cura-glass.nl
assen@cura-glass.nl

CURA glass Utrecht
CURA glass Lopik 
CURA glass Assen

C U R
G L A S S

A



Het NEN heeft samen met de industrie gewerkt aan de nieuwe NEN 2608: “Vlakglas voor gebouwen - Eisen
en bepalingsmethode”. Deze norm geeft de eisen en de bepalingsmethode van het draagvermogen en de
vervormingen van overwegend statisch belast vlakglas dat bestaat uit enkel glas, gelaagd glas of isolatieglas.
Aangezien het een Bouwbesluit-norm betreft dient deze nadien nog aangewezen te worden in het
Bouwbesluit. In deze norm zal waarschijnlijk het volgende worden opgenomen: 

Beheersing van betrouwbaarheid
· Thermisch gehard glas moet de beproeving volgens de ‘Heat soak’-methode volgens NEN-EN 14179-1
  hebben ondergaan.
· Thermisch gehard verticaal geplaatst vlakglas met géén enkel deel boven 2,5 m vanaf de aansluitende
  vloer, het aansluitende terrein of aansluitende hoeft de ‘Heat soak’-methode volgens NEN-EN 14179-1
  niet te hebben ondergaan.

OPMERKING 2 Het niet toepassen van de ‘Heat soak’-methode heeft gevolgen voor de beoordeling van de
betrouwbaarheid.

Als deze norm definitief via het nieuwe bouwbesluit aangestuurd wordt, dan is heatsoaken bij wet verplicht
voor heel veel toepassingen van gehard glas.

Doordat er zoveel verschillende eisen aan glas gesteld kunnen worden ontstaat er vaak een discussie met
uw opdrachtgever over de samenstelling van het glas dat u aanbiedt. Daarnaast merken wij dat er steeds
vaker een discussie ontstaat met de glasleverancier. Niet zozeer over de samenstelling van het glas maar
over het wel of niet uitvoeren van een Heat Soak test.

Wij willen u dan ook nogmaals attent maken op het belang van het laten uitvoeren van deze test op
volledig voorgespannen beglazing.
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NEN-EN 14179: Heatsoaktest

5.3 Heat soak proces cyclus 

5.3.1. Algemeen 

Het hardings proces bestaat uit een opwarm fase, een stabiele fase en een afkoel fase (zie figuur 1) 

Legenda
T Glas temparatuur in graden Celsius     d Omgevingstemperatuur
t Tijd in uren        a Opwarmingsfase
1 Eerste glas panelen bereiken een temparatuur van 2800C  b Stabiele fase
2 Laatste glas panelen bereiken een temparatuur van 2800C  c Afkoel fase 
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