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Glasonderzoek

Vakbijlage

1.

De vakbijlage algemeen

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) kent een groot aantal
typen onderzoeken. Normaal gesproken gaat elk onderzoeksrapport
van het NFI vergezeld van een vakbijlage. Deze dient als toelichting
op het onderzoek en heeft een zuiver informatief karakter.
De informatie die van toepassing is op een specifieke zaak staat altijd
in het onderzoeksrapport vermeld. De vakbijlage geeft weer, volgens
welke methoden en met welke technieken en hulpmiddelen een
dergelijk onderzoek over het algemeen plaatsvindt. Aan het eind van
de vakbijlage zijn een verklarende woordenlijst en een literatuurlijst
opgenomen.

3.1. Vergelijkend glasonderzoek
Forensisch vergelijkend glasonderzoek moet duidelijk maken of
zogenoemd vreemd glas deel kan hebben uitgemaakt van een
bekend glazen voorwerp, het referentieglas. Dit kan een ruit, fles,
autolamp of iets anders zijn. Bij het vreemde glas gaat het om
stukjes glas die na een misdrijf worden aangetroffen op de kleding
van een verdachte, op een slachtoffer, in een auto, op de plaats
delict of op een andere relevante locatie. Wanneer glas breekt,
ontstaan er grotere en kleinere scherven. Bij de kleinste scherven
gaat het om minuscule glasdeeltjes. Een deel van deze kleine stukjes
glas springt door de elasticiteit in het glas terug in de richting van de
persoon die het glas breekt.

2. Inleiding
Glas is het product van samensmelting van zand met andere stoffen,
zoals kalk en soda. De meeste vaste stoffen hebben een kristal
structuur, maar glas niet. Dit materiaal heeft meer de eigenschappen
van een zeer stroperige vloeistof. Glas is hard en stevig, maar tegelijk
elastisch en breekbaar. De toepassing bepaalt aan welke eigen
schappen het glas moet voldoen: welke lichtdoorlaatbaarheid,
hittebestendigheid, sterkte en kleur het onder andere moet hebben.
De grondstoffen bepalen voor een belangrijk deel de eigenschappen.
Onder vensterglas of vlakglas vallen behalve ruiten voor gebouwen
ook autoruiten. De productie vindt sinds tientallen jaren volgens het
zogeheten floatproces plaats. Doordat de gesmolten glasmassa vanuit
de oven bij 1.500°C uitvloeit op een oppervlak van vloeibaar tin van
1.000°C, kan volkomen vlak glas ontstaan. Het daarbij ontstane
onafgebroken lint van heet glas volgt daarna een proces van zeer
langzame, gecontroleerde afkoeling. Daardoor worden ongewenste
spanningen in het eindproduct voorkomen. Aan het eind van het
proces wordt het afgekoelde lint tot grote platen glas versneden.
Veiligheidsglas of gehard glas komt tot stand door een stuk floatglas
van de gewenste maat tot zo’n 600°C te verwarmen en vervolgens
aan de beide buitenzijden sneller te laten afkoelen dan in de kern.
De spanning die daardoor in het glas komt, maakt het beter bestand
tegen breuk. Maar als dit glas toch breekt, zal het in kleine, dobbelsteenvormige stukjes van vrijwel gelijke grootte uiteenvallen.
Gelaagd glas bestaat uit platen floatglas die met een doorzichtige
kunststof tussenlaag op elkaar worden geperst. Eventueel wordt dit
geheel na verwarming in de gewenste vorm gebracht. Dan is er nog
draadglas, dat wordt gemaakt door een metalen gaas in te bedden in
gesmolten glas. Reliëfglas krijgt tijdens het productieproces, wanneer
het nog niet is uitgehard, een patroon mee ter versiering en om het
doorzicht te verminderen.
Niet vlakke glasproducten zoals flessen, potten en lampen worden
gemaakt door de gesmolten glasmassa te blazen, diep te trekken in
een vorm of in een matrijs te persen.

3. Forensisch glasonderzoek
Glazen voorwerpen spelen regelmatig een rol in forensisch onder
zoek. Het forensisch glasonderzoek kan zich, al naar gelang de vraag,
richten op verschillende aspecten van het glas. Het kan gaan om
vergelijkend glasonderzoek, reconstructie van glasbreuk,
herkomstbepaling en soucheonderzoek.
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Foto 1. Glasdeeltjes op kleding

Die stukjes kunnen op of in de kleding van die persoon achter
blijven. Bij harige kleding is de kans daarop groter dan bij gladde
kleding. Ook de tijd die tussen het breken en de aanhouding van
een persoon verloopt, zal mede bepalen of er nog stukjes glas op de
kleding aanwezig zijn. Niet alleen kleding, maar ook schoenen en
hoofdhaar kunnen stukjes vreemd glas bevatten.
Veiligstellen van glas

FT-norm 225.01 vermeldt op welke wijze glas op de plaats delict of
bij een verdachte moet worden veiliggesteld. Ook vermeldt deze
FT-norm welke extra informatie over de plaats delict en de verdachte
nodig is in verband met de conclusievorming. Om een relatie vast te
stellen tussen de verdachte en het misdrijf is de bewijswaarde van
het glas van belang. De bewijswaarde is sterk gerelateerd aan de
vindplaats. Zo heeft het vinden van glasdeeltjes in het hoofdhaar of
op de kleding van een verdachte vaak meer bewijswaarde als het
gaat om de relatie van de verdachte met het delict, dan het
aantreffen van glas in of op de schoenen. Dit heeft te maken met de
wijze waarop het glas op de verschillende plaatsen terechtkomt en
met de verblijfsduur van het glas op die plek.
Wanneer kleding en schoenen op het NFI worden aangeboden voor
onderzoek op glas, verzamelen de onderzoekers eerst de aanwezige
grotere stukjes. Vervolgens zoeken ze de sporendrager onder een
microscoop af op glasdeeltjes. Aangetroffen glasdeeltjes brengen ze
over op zwarte gelatine folie (dactyfolie). Daarna klopt de onder
zoeker de sporendrager uit boven een gladde, schone tafel om de
kleine stukjes veilig te stellen. Het daarbij verkregen ´stofmonster´
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gaat vervolgens voor onderzoek onder de microscoop. De onder
zoeker telt de aangetroffen stukjes glas en brengt ook deze over op
zwarte dactyfolie. Per sporendrager legt de onderzoeker de
kenmerken van de aangetroffen glasdeeltjes vast.
Het kan zijn, dat er een groot aantal glasdeeltjes voorhanden is.
Als het aantal te groot is om in zijn geheel te worden geanalyseerd,
kan door het nemen van een steekproef de hoeveelheid te onder
zoeken glasdeeltjes worden verkleind en toch een representatief
beeld van het aanwezige glas worden verkregen. De grootte van de
steekproef hangt af van het aantal gevonden deeltjes en het aantal
mogelijke bronnen.

Foto 3. De GRIM
Elementsamenstelling

Foto 2. Een stofmonster
Analyse van glas

In het vergelijkend glasonderzoek worden het vreemde glas en het
referentieglas achtereenvolgens onderzocht op kleur, type glas,
dikte, uiterlijke bijzonderheden, brekingsindex en elementsamen
stelling. Ook wordt onder ultraviolet licht nagegaan of op het glas
een zogeheten floatzijde aanwezig is. Dat is de zijde die tijdens het
productieproces in contact is geweest met vloeibaar tin. Bij het
referentieglas is het vastleggen van deze kenmerken meestal geen
probleem. Het vreemde glas bestaat daarentegen vaak uit dermate
kleine deeltjes -vaak maar een fractie van een millimeter- , dat kleur,
oorspronkelijke dikte en UV-fluorescentie niet meer zijn te bepalen.
Bij deeltjes van zeer geringe afmetingen (kleiner dan circa 0,5 mm)
is het zelfs niet altijd mogelijk om de elementsamenstelling te
meten. Hoe meer kenmerken of andere bijzonderheden in het
vergelijkend onderzoek kunnen worden betrokken, des te sterker
zal de conclusie over overeenkomst of verschil ten opzichte van het
referentieglas uitvallen. Bij de andere bijzonderheden gaat het
bijvoorbeeld om een coating of om de aanwezigheid van delen van
een achterruitverwarming.

De elementsamenstelling komt in het vergelijkend onderzoek naar
voren, wanneer aan de hand van de tot dan toe vergeleken
kenmerken geen onderscheid valt te maken tussen het referentieglas en het vreemde glas. Voor een vergelijking van de elementsamenstelling is het nodig de deeltjes vreemd glas eerst terug te
winnen uit de olie waarin ze voor de brekingsindexbepaling waren
opgenomen. Daarbij is het niet uitgesloten dat dit voor zeer kleine
deeltjes niet meer lukt en dat deze als verloren moeten worden
beschouwd voor het verdere onderzoek naar de elementsamen
stelling. Het onderzoek naar de elementsamenstelling vindt plaats
met behulp van laserablatie inductief gekoppelde plasma massa
spectrometrie (LA-ICPMS), een techniek waarbij zeer kleine
hoeveelheden glas met een laser worden verdampt en vervolgens
in een plasmavlam dusdanig verhit dat deze uiteenvallen tot losse
atomen; een groot deel van deze atomen kan vervolgens met een
massaspectrometer worden geïdentificeerd en gekwantificeerd,
hetgeen informatie geeft over de in het glas aanwezige sporen-

Brekingsindex

Zelfs bij deeltjes ter grootte van de punt van een naald is het nog wel
mogelijk de brekingsindex vast te stellen. De brekingsindex van glas
is een kenmerk dat de mate weergeeft waarin licht in het glas wordt
afgebogen; deze waarde wordt met behulp van de Glass Refractive
Index Measurement (GRIM) tot op de vijfde decimaal bepaald.
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Foto 4. glasdeeltje met daarop vijf laserablatie-locaties

elementen (elementen die in zeer lage concentraties aanwezig zijn).
In de op het NFI gebruikte methode worden de concentraties van
10 sporenelementen in het vreemde- en in het referentieglas met
elkaar vergeleken.
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3.2. Oorzaken en karakteristieken van breuken
Zowel mechanische als thermische krachten kunnen een breuk in
glas veroorzaken. Mechanische breuken kunnen ontstaan door:
• plaatselijk mechanisch geweld, zoals het inslaan van een ruit.
Hierbij vertrekken radiale breuklijnen in alle richtingen vanuit de
breukoorsprong naar de randen van het glas. Dat resulteert in een
soort stervorm. Daarnaast ontwikkelen zich concentrische
breuklijnen als een soort cirkels om de breukoorsprong heen;
• stress. Hierbij komt er op bepaalde plaatsen in de sponning
zoveel stress op de ruit dat deze van hieruit gaat breken. Dit soort
breuken ontstaat bijvoorbeeld als een glazen deur hard wordt
dichtgegooid.
Bij een thermische breuk onderkennen we twee hoofdsoorten:
• breuk door verhitting. Hierbij start de breuk op de plaats waar
zich de meeste spanning in het glas bevindt. De breuklijn plant
zich van hieruit voort naar de andere zijde van de ruit, waarbij
meerdere vertakkingen van de breuklijn kunnen optreden;
• breuk door snelle afkoeling, bijvoorbeeld wanneer bluswater in
aanraking komt met een hete, nog intacte ruit. Hierdoor ontstaan
talloze kleine breukvlakken die veel lijken op breuken in gehard
glas.
Foto 5. Nummercodes in de koplamp van een auto.

Behalve de verschillende macrokarakteristieken (breuklijnenpatronen)
hebben deze breuken vaak ook verschillende microkenmerken. Dit
zijn bepaalde patronen op de breukvlakken zelf, die specifieke
benamingen hebben als: “Wallner lines”, “Hackle”, spiegelvlakken
en mist. Ook kan bij het onderzoek van macro- en microkenmerken
van glasbreuken worden vastgesteld of een ruit van binnenuit of
van buitenaf is gebroken. Dergelijk onderzoek wordt uitgevoerd
wanneer er twijfels zijn of een inbraak ‘echt’ is of in scène is gezet.
Vaak is het hierbij nodig om de ruit aan de hand van de op de grond
aangetroffen en de in de sponning achtergebleven glasscherven
zoveel mogelijk te reconstrueren.
3.3. Herkomstbepaling
Op glas kunnen bijzondere kenmerken of codes zijn aangebracht
die iets zeggen over de herkomst of de toepassing van dat specifieke
glasproduct. Dat komt bijvoorbeeld voor bij flessen en autolampen.
Op de plaats van het delict kan glas worden aangetroffen dat is
voorzien van (een gedeelte van) dergelijke kenmerken. Door
specifieke bestanden te raadplegen (voor de nummers in auto
lampen) of door ander speurwerk kan men soms de herkomst van
een dergelijk stukje glas bepalen. Dat kan bijvoorbeeld leiden naar
een merk, type en bouwjaar van de auto.
3.4. Soucheonderzoek
Soucheonderzoek richt zich op het vinden van complementaire (op
elkaar passende) breukranden van twee of meerdere glasdelen. Zo
kan worden vastgesteld dat zij één geheel hebben gevormd.
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4. Interpretatie en bewijswaarde
Bij het formuleren van conclusies over het glasonderzoek weegt
men hypothesen tegen elkaar af. In de uiteindelijke conclusie wordt
dan een uitspraak gedaan over hoeveel waarschijnlijker de
bevindingen van het onderzoek zijn onder de ene hypothese, dan
onder de andere hypothese.
De volgende oplopende reeks is van toepassing bij het formuleren
van de conclusie(s):
De bevindingen zijn:
• ongeveer even waarschijnlijk …[als]
• iets waarschijnlijker …
• waarschijnlijker …
• veel waarschijnlijker …
• zeer veel waarschijnlijker …
… wanneer hypothese 1 juist is, dan wanneer hypothese 2 juist is.
Hypothese 1 luidt meestal dat het vreemde glas deel heeft uitge
maakt van het referentieglas. Hypothese 2 zegt bijvoorbeeld dat dit
niet zo is. Maar hypothese 2 kan ook luiden dat het vreemde glas
deel heeft uitgemaakt van een tweede set referentieglas. Uit het feit
dat twee hypothesen worden geformuleerd, mag niet worden
afgeleid dat ze in eerste instantie even waarschijnlijk zijn.
De bevindingen van het onderzoek geven meer of minder steun aan
de verschillende hypothesen. Welke steun er vóór het onderzoek
was, en welke steun er door ander onderzoek bij is gekomen, weet
alleen de rechter. Die heeft toegang tot al het bewijs en bepaalt tot
welk oordeel het verzamelde bewijs moet leiden.
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4.1. Toetsing van hypothesen
De resultaten van het vergelijkend glasonderzoek aan het vreemde
glas en het referentieglas worden statistisch getoetst. Daarbij
worden de analyseresultaten van elk vreemd glasdeeltje afzonderlijk
vergeleken met het gemiddelde van een aantal metingen aan het
referentieglas. De basis hiervoor vormen vergelijkingscriteria die zijn
opgesteld bij de validatie van de analysemethoden.
Bij het vergelijkend glasonderzoek kunnen op twee niveaus hypo
thesen worden getoetst, afhankelijk van de beschikbare informatie.
Op het zogeheten ‘bronniveau’ worden hypothesen getoetst die
betrekking hebben op de bron van het vreemde glas: heeft het
vreemde glas tot de gebroken ruit behoord (nulhypothese) of komt
het van een andere ruit? Op het zogeheten ‘activiteitenniveau’
worden hypothesen getoetst die betrekking hebben op de activiteit
waarbij de glasdelen zijn ontstaan: heeft de verdachte de ruit
ingeslagen (nulhypothese) of heeft iemand anders dat gedaan?
De resultaten van de vergelijking tussen het vreemde glas en het
referentieglas zijn het belangrijkste uitgangspunt voor het toetsen
van deze hypothesen. Wanneer het vreemde glas en het referentieglas significant van elkaar verschillen, stopt het onderzoek (en wordt
de nulhypothese verworpen). Kan het vreemde glas bij het onder
zoek niet van het referentieglas worden onderscheiden, dan is voor
het toetsen van de hypothesen de volgende informatie nog relevant:
Op bronniveau

• D
 e frequentie van voorkomen van glas met een dergelijke
samenstelling. Voor een inschatting van deze frequentie wordt de
NFI glasverzameling geraadpleegd. Deze verzameling bestaat uit
glasdeeltjes en analyseresultaten van referentieglas dat het NFI in
de loop der jaren heeft onderzocht;
• Het onderscheidend vermogen van de gebruikte analysemethoden.
Deze kenmerken staan met elkaar in verband: hoe geringer het
onderscheidend vermogen van een methode, hoe meer glas met
dezelfde kenmerken zal worden aangetroffen.
Op activiteitenniveau

Op activiteitenniveau is, naast wat bij bronniveau al vermeld werd,
ook de volgende informatie van belang:
• Het aantal aangetroffen vreemde glasdeeltjes in het materiaal van
de verdachte;
• De plaats van aantreffen en de grootte van de deeltjes in bijvoor
beeld haar, kleding en schoenzolen;
• De mate waarin de kleding van de verdachte glasdeeltjes kan
vasthouden;
• Eventueel aangedragen relevante informatie over de toedracht en
het aangeboden materiaal;
• De situatie op de plaats delict;
• De tijd die is verstreken tussen het delict en het verpakken van de
materialen (kledingstukken) afkomstig van de verdachte.
Het onderscheidend vermogen van de onderzoeksmethode vormt
een belangrijke factor bij het vaststellen van de uiteindelijke mate
en zeldzaamheid van de overeenkomst en daarmee de bewijswaarde
van zo’n overeenkomst.

Onderstaande opsomming geeft een indicatie van de bewijswaarde
van de meest voorkomende kenmerken.
Zeer sterke bewijswaarde:

•	Vorm van de breukranden en de aanwezigheid
van een complementair deeltje (zie 3.4 soucheonderzoek).
Sterke bewijswaarde:

•	Sporenelementsamenstelling.
Redelijke bewijswaarde:

•	Brekingsindex.
Zwakke bewijswaarde:

•	Kleur;
•	Dikte;
•	Type glas.
Voor het bepalen van de zeldzaamheid van de kenmerken maken
onderzoekers waar mogelijk gebruik van de op het NFI aanwezige
glasverzameling. Wanneer voldoende objectieve meetgegevens
ontbreken, wordt de beoordeling van de zeldzaamheid gebaseerd
op de ervaring van de onderzoekers. Naarmate er meer overeen
komsten in verschillende kenmerken zijn, neemt de bewijswaarde
toe.
Bij het afwegen van de hypothesen moet er rekening mee worden
gehouden dat glas in een volcontinu proces in grote hoeveelheden
wordt gemaakt. Dit houdt in dat er naast die ene gebroken ruit nog
ander glas bestaat dat op basis van de gemeten eigenschappen niet
van deze ruit kan worden onderscheiden.
4.2 Breukreconstructie
Bij een breukreconstructie zijn de te toetsen hypothesen natuurlijk
afhankelijk van de situatie op de plaats delict en de daaraan
gerelateerde vraag. Vaak zal het gaan om een vraag naar de wijze
waarop een ruit is vernield of van welke zijde. Of deze vragen
kunnen worden beantwoord, hangt sterk af van het soort glas en
de condities waarin de ruit is aangetroffen.

Foto 6. Een breukreconstructie
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Gehard glas zal ongeacht het soort breuk altijd in kleine blokjes
uiteenvallen. Een reconstructie is daardoor meestal onuitvoerbaar,
tenzij de ruit in de sponning blijft zitten en een punt van inslag kan
worden vastgesteld. Breuken in draadglas zijn ook vaak moeilijk te
interpreteren. Daarom zijn kansrijke breukreconstructies vaak
beperkt tot breuken van niet-gehard vlakglas. Als bij dit soort
breuken de ruit in voldoende mate kan worden gereconstrueerd, kan
er meestal uitsluitsel worden gegeven over het type breuk en de vraag
vanaf welke zijde de breuk is ontstaan.
4.3 Typering
Op basis van de uiterlijke kenmerken en de samenstelling van glas
kan er mogelijk een onderverdeling worden gemaakt tussen niet
gehard vlakglas, gehard vlakglas, optisch glas (brillenglazen),
verpakkingsglas (zoals flessen), glas van gloeilampen en tl-buizen,
hittebestendig glas, en andere. Kennis van de samenstelling van de
verschillende soorten glas is daarbij van groot belang. De inter
pretatie van de analyseresultaten hangt dan ook nauw samen met de
kennis die over de verschillende glassoorten is verzameld. Ook de
aanwezigheid van deze glassoorten in de glasverzameling van het
NFI of elders is belangrijk. Voor het bepalen van de herkomst van
koplampglas van een auto op basis van nummers of delen daarvan,
wordt gebruik gemaakt van een databestand met dit soort nummers
van het Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden, Duitsland.
4.4 Soucheonderzoek
De hypothese dat het vreemde glas afkomstig is van het gebroken
voorwerp is waar, in het geval van een fysieke aansluiting tussen
twee glasdelen (souche) waarin macroscopische en microscopische
elementen nauwkeurig op elkaar aansluiten. Dat wordt dan
gerapporteerd.

5. Rapportage
De rapportage is over het algemeen opgebouwd uit de volgende
onderdelen: het ontvangen materiaal, de toedracht van het misdrijf
(voor zover bekend), de vraagstelling, de hieruit voortvloeiende
hypothesen, een beschrijving van het onderzoek, de onderzoeksresultaten, de interpretatie en een conclusie waarbij de hypothesen
worden getoetst en gewogen.

6. Verklarende woordenlijst
Brekingsindex
Een maat voor de breking van licht in een transparante materie.
Dactyfolie
Gelatinehoudende vingerafdrukfolie.
Draadglas
Glas bestaande uit een kern van gaas, volledig omgeven door glas.
Dit glas wordt toegepast in inbraakwerend, soms ook inkijkwerend
glas in deuren of ramen.
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Floatglas
Glas gemaakt volgens het floatprocédé op een bed van vloeibaar tin.
Dit glas is verreweg de meest voorkomende huidige productievorm
van vlakglas.
FT-norm
Forensisch technische norm. Deze bevat voorschriften voor het
veiligstellen en aanleveren van sporenmateriaal.
Gehard glas
Glas dat een speciale thermische behandeling heeft ondergaan om
het sterker te maken. Dit glas valt bij breuk in kleine, min of meer
regelmatige stukjes uiteen. Het wordt onder andere toegepast in
zij- en achterruiten van auto’s, deuren, wanden en douchecabines
(veiligheidsglas).
Gelaagd glas
Glas bestaande uit twee of meer lagen vlakglas die met één of meer
doorzichtige kunststof tussenla(a)g(en) op elkaar worden geperst en
die eventueel na verwarmen in een gewenste vorm worden gebracht.
Dit glas wordt toegepast in auto’s (voorruiten) en als inbraak-,
brand- of kogelwerend glas.
LA-ICPMS
Een analysemethode waarbij met behulp van een laser zeer kleine
hoeveelheden glas worden verdampt, waarna deze in een plasma
vlam tot atomen uiteenvallen. De methode geeft informatie over de
in het glas aanwezige sporenelementen.
Macrokenmerken
Met het blote oog duidelijk zichtbare kenmerken zoals breuklijnen
en inslagen.
Mechanische breuk
Breuk ontstaan door enigerlei vorm van geweldsinwerking.
Microkenmerken
De detailkenmerken zoals aanwezig op de breukvlakken. Deze
kunnen vaak met behulp van een microscoop pas goed worden
waargenomen.
Referentieglas
Glas afkomstig van een bekend gebroken voorwerp (ruit, autolamp,
fles, enz.).
Reliëfglas
Glas waarin tijdens het productieproces een patroon is aangebracht
voordat het glas is uitgehard. Het wordt bijvoorbeeld toegepast als
inkijkwering in ramen en deuren.
Sporenelementen
Elementen die slechts in zeer lage concentraties in een materiaal
voorkomen.
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Thermische breuk
Breuk ontstaan door stress ten gevolge van extreme
temperatuurverschillen.
Veiligheidsglas
Zie gehard glas.
Vreemd glas
Glas dat is aangetroffen op of in kleding of voorwerpen van de
verdachte, of op de plaats delict. Van dit glas moet de relatie worden
vastgesteld met het referentieglas dat afkomstig is van het gebroken
voorwerp.
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