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Inleiding
Door Obimex B.V. te Almelo werd aan TNO de opdracht verstrekt voor het testen
van twee typen volglaswanden conform EOTA TR 001 [1]; “Determination of impact
of panels and panel assemblies” en ETAG 003 [2| “Internal partition kits for use as
non-loadbearing walls”.
Doel van de uitgevoerde testen op volglaswanden type OBI 44.2 en type OBI 55.2
is het bepalen van de weerstand tegen structureel en functioneel bezwijken als
gevolg van aanstoting door personen en niet vervormbare objecten door middel van
een slingerproef met een “soft body impact load” en een “hard body impact load”.
In gezamenlijk overleg (met de KIWA) is besloten de testen uit te voeren conform
de procedure en toetsingscriteria uit ETAG 003 annex D (categorie 4 niet-dragende
wanden) in het kader van de aanvraag voor CE-markering.
De beproevingen hebben op 16 februari 2016 in het MEC lab van TNO in Delft
plaatsgevonden.
De resultaten van de beproevingen zijn beschreven in deze rapportage.
NB.
Voor het verkrijgen van een “CE-markering” heeft de opdrachtgever de KIWA als
“notified body“ benaderd. De procedure (normstelling en noodzakelijke testen) voor
het verkrijgen van een CE markering wordt door KIWA als “Surveyor“ begeleid. Dhr.
E. Hendriks van KIWA is in dat kader bij de beproevingen aanwezig geweest.
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2

Nadere gegevens volglaswanden

2.1

Opbouw type OBI 44.2 en type OBI 55.2
De volglaswanden van het type OBI 44.2 en OBI 55.2 zijn systeemwanden voor
binnen toepassingen. Beide wandtypes zijn opgebouwd uit aluminium profielen met
daarin glas van respectievelijk 8 of 10 mm dikte. De verticale details van beide
wandtypes zijn weergegeven in de onderstaande figuur.

type OBI 44.2
Figuur 1.

type OBI 55.2

Verticale details van de volglaswanden (tekeningen aangeleverd door de
opdrachtgever).
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Testmethode, -opstelling , -procedure en
toetsingscriteria
Doel van de uitgevoerde testen op de volglaswanden type OBI 44.2 en type OBI
55.2 is het bepalen van de weerstand tegen structureel en functioneel bezwijken als
gevolg van aanstoting door personen en niet vervormbare objecten doormiddel van
een slingerproef met een “soft body impact load” en een “hard body impact load.

3.1

Testmethode en testopstelling
Voor de beproevingen is de testmethode gehanteerd zoals omschreven in EOTA
TR 001 [1]; “Determination of impact of panels and panel assemblies”. Hiervoor zijn
de volgende handelingen uitgevoerd:
•

•
•

•

•
•

De opdrachtgever heeft de te beproeven wanden conform
montagevoorschrift in een houten testframe opgebouwd in MEC-lab van TNO
in Delft.
De te beproeven wand is, inclusief houten testframe in een stalen
ondersteuningsconstructie geplaatst en vastgezet.
De vereiste slingerproeven per wand type zijn uitgevoerd met
overeengekomen energie (dat wil zeggen een valhoogte en gewicht van het
stootlichaam). Het raakpunt is steeds in overleg met de opdrachtgever
bepaald.
Ook is de verplaatsing van de panelen ter hoogte van het raakpunt gemeten
met behulp van lasers. Op deze manier wordt de maximale uitwijking
geregistreerd. Ook kan er beoordeeld worden of de panelen blijvend
vervormd zijn na impact.
De bevindingen zijn geregistreerd en gefotografeerd.
Van de testen is een rapportage gemaakt met inhoudend: de beschrijving
van de opbouw, de uitgevoerde testen en de hieruit voortgekomen
resultaten.

Details testopstelling
Voor beide typen volglaswanden zijn de beproevingen uitgevoerd op een wand met
een hoogte van 2963 mm en een breedte van 2910 mm (volgens opgave
opdrachtgever).
Het glas in de wand bestaat uit vier panelen met elk een hoogte van 2796 mm en
een breedte van 709 mm. De glaspanelen zijn onderling middels dubbelzijdig PVCtape 7 x 2 mm op de langszijde met elkaar verbonden.
Voor de beproevingen zijn de volglaswanden in een houten test frame, met een
hoogte van 2910 mm en breedte van 3000 mm, geplaatst.
De opdrachtgever heeft ten tijde van de beproevingen zorggedragen voor de
montage en demontage van de beproefde wanden in het testframe.
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Een beeld van de testopstelling met de soft body impact load” is weergegeven in de
onderstaande foto.
Een overzicht met tekeningen van de geteste volglaswanden, tekeningen van het
houten testframe en nadere details van de montage van de testopstelling is
opgenomen in bijlage A.

Foto 1.

3.2

Testopstelling proef wand glas met “soft body impact load”.

Testprocedure
Er is in gezamenlijk overleg (met de KIWA) besloten de benodigde testen conform
ETAG 003 annex D uit te voeren zodat de eventuele CE-markering, voor nietdragende wanden in gebruikscategorie 4, mogelijk is.
Annex D van ETAG 003 schrijft hiertoe de volgende beproevingen voor structureel
en functioneel bezwijken voor:
•

D.1 :Hard body impact load -0.5 kg steel ball
Een stalen kogel met een massa van 0,5 kg wordt met een energie van 6 Nm
voor de “Functional failure” ( voor de glazen wand is de energie 2,5 Nm ) tegen
de wand aan geslingerd.
De test wordt op 10 verschillende posities uitgevoerd, hierbij worden de
ontstane schade in afmetingen en/of beschrijving geregistreerd.

•

D.2 :hard body impact load- 1 kg steel ball
Een stalen kogel met een massa van 1 kg wordt met een energie van 10 Nm
tegen de wand aan geslingerd.
De test wordt 1 x uitgevoerd, bevindingen worden geregistreerd.
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D.3: Soft body impact load-50 kg bag
Een zacht stootlichaam met een massa van 50 kg wordt van de benodigde
hoogte tegen de te beproeven wand geslingerd.
De test wordt 3 maal met een energie van 120 Nm uitgevoerd (Functional
failure) en 1 maal met een energie van 500 Nm (Structural failure).
De bevindingen worden geregistreerd.

De beschreven testen uit ETAG 003 “Internal partition kits for use as nonloadbearing walls“ zijn weergegeven in tabel 6 en 11 van bijlage B.
3.3

Toetsingscriteria
De toetsingscriteria voor structurele en functionele aantasting uit Annex D van
ETAG 003 zijn voor de onderhavige beproevingen gehanteerd.
In bijlage B zijn in de tabellen 8 en 9 de criteria voor de “Structural failure”, en in de
tabellen 13 en 14 de criteria voor de “Functional failure” weergegeven.
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4

Onderzoeksresultaten en conclusies

4.1

Resultaten volglaswand OBI 55.2
De resultaten van de beproevingen op volglaswand type OBI 55.2 zijn
weergegeven in de tabel 1, figuur 2 en figuur 3.
Tabel 1.

Waarnemingen beproevingen volglaswand OBI 55.2

Proef
[nr]

Aanstoting
Type

Gewicht
[kg]

Positie
[-]

Energie
[Nm]

Waarnemingen na de
beproeving

1.

Kogel

0,5

glas h=1,5 m

2,5 Nm

Lichte beschadiging (≤

2.

Kogel

0,5

glas h=1,5 m

2,5 Nm

Lichte beschadiging (≤

3.

Kogel

0,5

glas h=1,5 m

2,5 Nm

Lichte beschadiging (≤

1 mm) aan ruit
1 mm) aan glas
1 mm) aan glas
4.

Kogel

0,5

glas h=1,5 m

2,5 Nm

Lichte beschadiging (≤

5.

Kogel

0,5

glas h=1,5 m

2,5 Nm

Lichte beschadiging (≤

6.

Kogel

0,5

glas h=1,5 m

2,5 Nm

Lichte beschadiging (≤

1 mm) aan glas
1 mm) aan glas
1 mm) aan glas
7.

Kogel

0,5

glas h=1,5 m

2,5 Nm

Lichte beschadiging (≤
1 mm) aan glas

8.

Kogel

0,5

glas h=1,5 m

2,5 Nm

Lichte beschadiging (≤

9.

Kogel

0,5

glas h=1,5 m

2,5 Nm

Lichte beschadiging (≤

10.

Kogel

0,5

glas h=1,5 m

2,5 Nm

Lichte beschadiging (≤

1 mm) aan glas
1 mm) aan glas
1 mm) aan glas
Ster in voorste ruit met
een diameter van ca 4
centimeter.

11.

Kogel

1

Midden ruit

10 Nm

12.

Stootlichaam

50

120 Nm

Geen schade

13.

Stootlichaam

50

120 Nm

Geen schade

14.

Stootlichaam

50

120 Nm

Geen schade

15.

Stootlichaam

50

Midden wand
glas h =1,5 m
Midden wand
glas h=1,5 m
Midden wand
glas h=1,5 m
Midden wand
glas h=1,5 m

500 Nm

Geen schade
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maximale verplaatsing bij 120 Nm
10,0
5,0

-5,0

0
2,6
5,2
7,8
10,4
13
15,6
18,2
20,8
23,4
26
28,6
31,2
33,8
36,4
39
41,6

0,0

-10,0
mm verplaatsing
-15,0
-20,0
-25,0
-30,0
-35,0
Figuur 2.

Verplaatsing gemeten aan de volglaswand OBI 55.2 ter plaatse van raakpunt bij
testen met 120 Nm energie, stootlichaam raakpunt midden wand op glas.

maximale verplaatsing bij 500 Nm
10,0
0,0
-10,0
0,0
-10,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

-20,0
mm verplaatsing
-30,0
-40,0
-50,0
-60,0
Figuur 3.

Verplaatsingen gemeten aan de volglaswand OBI 55.2 ter plaatse van raakpunt bij
testen met 500 Nm energie, stootlichaam raakpunt midden wand op glas.
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Resultaten volglaswand OBI 44.2
De resultaten van de beproevingen op volglaswand type OBI 44.2 zijn
weergegeven in de tabel 3, figuur 4 en figuur 5.

Tabel 2.

Waarnemingen beproevingen volglaswand OBI 44.2

Proef
[nr]

Aanstoting
Type

1.
2.

Gewicht
[kg]

Positie
[-]

Energie
[Nm]

Kogel
Kogel

0,5
0,5

3.
4.

Kogel
Kogel

0,5
0,5

5.
6.

Kogel
Kogel

0,5
0,5

7.
8.

Kogel
Kogel

0,5
0,5

9.
10.

Kogel
Kogel

0,5
0,5

glas h=1,5 m
glas h=1,5 m
glas h=1,5 m
glas h=1,5 m
glas h=1,5 m
glas h=1,5 m
glas h=1,5 m
glas h=1,5 m
glas h=1,5 m
glas h=1,5 m

2,5 Nm
2,5 Nm
2,5 Nm
2,5 Nm
2,5 Nm
2,5 Nm
2,5 Nm
2,5 Nm
2,5 Nm
2,5 Nm

11.

Kogel

1

glas h=1,5 m

10 Nm

12.

Stootlichaam

50

13.

Stootlichaam

50

14.

Stootlichaam

50

15.

Stootlichaam

50

Midden wand
glas h=1,5 m
Midden wand
glas h=1,5 m
Midden wand
glas h=1,5 m
Midden wand
glas h=1,5 m

120 Nm
120 Nm
120 Nm
500 Nm

Waarnemingen na de
beproeving

Geen schade
Geen schade
Geen schade
Geen schade
Geen schade
Geen schade
Geen schade
Geen schade
Geen schade
Geen schade
Ster in achterste ruit
over volle breedte
paneel
Rubbers in hoeken
los
Geen verdere
schade
Geen verdere
schade
Geen verdere
schade
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maximale verplaatsing bij 120 Nm
20,0
10,0
0,0
-5,0
0,0
-10,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

-20,0

mm verplaatsing

-30,0
-40,0
-50,0
-60,0
Figuur 4.

Verplaatsingen gemeten aan de volglaswand type OBI 44.2 ter plaatse van raakpunt
bij testen met 120 Nm energie, stootlichaam raakpunt midden wand op glas.

maximale verplaatsing bij 500 Nm
20,0
10,0
0,0
-20,0
-10,0 0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

-20,0
-30,0

mm verplaatsing

-40,0
-50,0
-60,0
-70,0
-80,0
Figuur 5.

Verplaatsingen gemeten aan de volglaswand type OBI 44.2 ter plaatse van raakpunt
bij testen met 500 Nm energie, stootlichaam raakpunt midden wand op glas.
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Conclusies
Bij de uitgevoerde beproevingen op de volglaswand OBI 55.2 zijn voor de niet
dragende binnenwand in gebruikscategorie 4 zowel bij de “Functional tests” als bij
de “Structural damage tests” geen van de criteria zoals gesteld in de ETAG 003
overschreden.
Bij de uitgevoerde beproevingen op de volglaswand OBI 44.2 zijn voor de niet
dragende binnenwand in gebruiks categorie 4 zowel bij de “Functional tests” als bij
de “Structural damage tests” geen van de criteria zoals gesteld in de ETAG 003
overschreden.
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Detail Informatie
Een overzicht met tekeningen van de geteste volglaswanden, tekeningen van het
houten testframe en nadere details van de montage van de testopstelling is
opgenomen in deze bijlage. Deze informatie is aangeleverd door de opdrachtgever.
Montage van de volglaswanden OBI 55.2 en OBI 44.2.De volglaswand is op de
testlokatie bij TNO gemonteerd en in een houten testframe geplaatst. Zowel de
aluminium plint als het bovenprofiel en de zijprofielen zijn aan het houten testframe
geschroefd met gipsschroeven 3,5 x 35 mm.
Vervolgens is het geheel in een stalen frame geplaatst.
De glaspanelen ( 4 stuks per geteste wand ) hadden afmetingen van 709 x 2796
mm en afhankelijk van het type een dikte van 10 of 8 mm.
De glaspanelen zijn aan de zijkant voorzien van een “sluitband” welke door middel
van het tegen elkaar trekken van de panelen een verbinding van de panelen vormt.

TNO-rapport | TNO 2016 R10325

Overzichtstekening. Volglaswand OBI44.2

Bijlage A | 2/4

TNO-rapport | TNO 2016 R10325

Overzichtstekening. Volglaswand OBI55.2
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Aanzicht houten testframe
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Eisen uit: ETAG 003. Guideline for European
technical approval for internal partition kits for use
as non-loadbearing walls
Use
cate
gory

I

II

III

Description

Zones accessible primarily
to those with high incentive
to exercise care. Small risk
of accidents occurring and
of misuse.

Zones accessible primarily
to those with some incentive
to exercise care. Some
risk of accidents occurring
and of misuse.

Zones readily accessible to
public and others with little
incentive to exercise care.
Risk of accidents occurring
and of misuse.

Structural damage test

Glazed partitions*)

Opaque partitions*)

Height ≥ 1,5 m
Soft body 1 x 100
Nm

Height ≥ 1,5 m
Soft body 1 x 100 Nm
Hard body 10 Nm****)

Height > 1,5 m
–

Height > 1,5 m
–

Height ≥ 1,5 m
Soft body 1 x 200
Nm
Hard body:
Sill height:
< sill height 10 Nm
> sill height –

Height ≥ 1,5 m
Soft body 1 x 200 Nm
Hard body 10 Nm

Height > 1,5 m
–

Height > 1,5 m
–

Height ≥ 1,5 m
Soft body 1 x 300
Nm
Hard body 10 Nm

Height ≥ 1,5 m
Soft body 1 x 300 Nm
Hard body 10 Nm

Height > 1,5 m
Hard body 10 Nm

Height > 1,5 m
Hard body 10 Nm
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IV**)

a) Zones and risk as II and
III.
In case of failure, risk
includes the fall to a floor
at a lower level, cf. type b
in Figure 1 in clause 2.2

b) Zones and risk as II and
III.
In case of failure, risk
includes the fall to a floor
at a lower level, cf. type b
in Figure 1 in clause 2.2

c) Zones and risk as II and
III.
In case of failure, risk
includes the fall to a floor
at a lower level, cf. type b
in Figure 1 in clause 2.2
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Height ≥ 1,5 m
Soft body 1 x 400
Nm
Hard body 10 Nm

Height ≥ 1,5 m
Soft body 1 x 400 Nm
Hard body 10 Nm

Height > 1,5 m
Hard body 10 Nm

Height > 1,5 m
Hard body 10 Nm

Height ≥ 1,5 m
Soft body 1 x 500
Nm
Hard body 10 Nm

Height ≥ 1,5 m
Soft body 1 x 500 Nm
Hard body 10 Nm

Height > 1,5 m
Hard body 10 Nm

Height > 1,5 m
Hard body 10 Nm

Height ≥ sill height
Soft body 1 x 900
Nm***)
Hard body 10 Nm
Height > sill height
Hard body 10 Nm

*) For opaque partitions the height of 1.5 m corresponds to the region where human
impacts are likely to occur in buildings. However, for some types of buildings, such
as gymnasia and warehouses, greater heights may be considered. For glazed
partitions the height corresponds to the sill height.
**) For this use category the manufacturer has the option to ask for the assessment
of the fitness for use of his product at a soft body energy level for structural damage
of 400 Nm, 500 Nm or 900 Nm depending on the regulatory requirements of the
countries where he wishes to market his product – see figure 2.
***) When the height of the glazed element is less than the sill height, the impact
can be reduced to 700 Nm.
****) Corresponding to 1 kg steel ball.
6.4.1.1 Resistance to structural damage from soft body impact load – 50 kg
bag
The soft body impact load represents the action from a person accidentally falling
against the partition.
Experience from a number of laboratories working in this field shows that the action
from differential air pressure and from slamming of doors may usually be
considered satisfactory if the partition resists the soft body impact load test.
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6.4.1.2 Resistance to structural damage from hard body impact load – 1 kg steel
ball
The hard body impact load with the 1 kg steel ball represents the action from heavy
non-deformable objects, such as pieces of furniture or equipment, accidentally
hitting the partition when being moved.
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*) The height of 1.5 m corresponds to the region where human impacts are likely to
occur in buildings. However, for some types of buildings, such as gymnasia and
warehouses, greater heights may be considered.
**) For glazed partitions the hard body impact is only required below the sill.
***) For studwork “easy to replace” as glazed studwork the hard body impact (0,5
kg) is only 2,5 Nm.
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6.7.1.1 Resistance to functional failure from soft body impact load – 50 kg bag
The soft body impact load represents the action from a person accidentally falling
against the partition.
Experience from a number of laboratories working in this field shows that the action
from differential air pressure, the action from a large number of people leaning or
pressing against the partition (crowd pressure) and the action from slamming of
doors may usually be considered satisfactory if the partition resists the soft body
impact load test.

6.7.1.2 Resistance to functional failure from hard body impact load – 0.5 kg steel
ball
The hard body impact load with the 0.5 kg steel ball represents the action from light
nondeformable objects such as pieces of furniture or cleaning tools accidentally
hitting the partition when being moved.
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