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Challenging Glass Congres in Delft

gepresenteerd 
Glasinnovaties  

Metalen constructieonderdelen 

kunnen meegelamineerd worden 

in, bijvoorbeeld, de treden van een 

glastrap. Zo steekt er geen metaal 

boven het glasoppervlak uit. 

Foto’s: René Müller/Seele
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Constructief glas evolueert erg snel, 

bewijzen verschillende voorbeelden van 

de Challenging Glass conferentie. De pas 

vijf jaar oude glaskubus van Apple in New 

York is herbouwd. Seele lamineert metalen 

bevestigingsonderdelen ‘onzichtbaar’ mee in 

het glas. En Glas Trösch lanceert een nieuwe 

buigtechniek voor float- en gehard glas: 

laminaatbuigen.

  IR RIK VOLLEBREGT

>>

Tijdens het Challenging Glass Congres in juni is voor de 

derde keer diepgaand over glas gepraat; vooral over con-

structief glas. Twee dagen lang, met gelijktijdige presentaties 

in vier zalen, en geboekstaafd in de ‘Proceedings’: een glas-

bijbel van 996 bladzijden. De deelnemerslijst telt 200 namen 

die niet alleen uit West-Europa en de Verenigde Staten maar 

ook uit China, Japan en Oost-Europa komen. Door de mix 

van onderzoekers, adviseurs, constructeurs, architecten en 

bouwers komen veel verschillende invalshoeken aan bod. 

Glaskubus 2.0

De glazen kubus van Apple in New York is na vijf jaar ver-

nieuwd met 35 in plaats van 164 glasonderdelen. Dat vertel-

len constructeur James O’Callaghan en Charles Bostick van 

producent Seele. Veel bouwers vinden het vreemd om een 

goed gebouw zo snel te slopen, maar voor een opdrachtge-

ver als Apple, die minder dan een jaar nodig heeft om een 

nieuwe versie van een iPad uit te brengen, is het logisch 

om een gebouw te vervangen zodra het beter kan. Seele 

investeerde in een autoclaaf waarin glasplaten van 15 bij 3,1 

meter gelamineerd kunnen worden. Een andere innovatie zijn 

de bevestigingsonderdelen die geheel in het glas zijn mee-

gelamineerd en nergens boven het glasoppervlak uitsteken. 

Seele beproefde ze in klimaatkamers bij 100 procent lucht-

vochtigheid en tot 20 graden onder nul. De ‘bouwdoos’ van 

de nieuwe kubus bevat zestien gevel- en drie dakpanelen. In 

de oude bouwdoos waren dat er nog 72 en 36. Seele hield de 

tolerantie in de hele glasconstructie tot 1 millimeter beperkt. 

De 10,3 bij 3,1 meter grote gevelpanelen bestaan uit drie met 

SGP gelamineerde en geharde glasplaten van 12 millimeter. 

Entree met 

laminaatgebo-

gen glas van 

Glas Trösch. 

In het dak vier 

maal 3 mil-

limeter gehard 

glas. De wan-

den bestaan 

uit drie maal 

12 millimeter 

floatglas, met 

geprinte inter-

layers. 

Foto: Glas 

Trösch AG

Laminaatbuigen

Glas Trösch realiseerde een glastrap met gelamineerd float-

glas. De voordelen: geen hardingsvlekken, alle spanning is 

uit het glas en het glas is goedkoop en perfect te polijsten. 

Meestal is het voldoende sterk te maken voor kortdurende 

belastingen. Een CNC-gestuurde machine freest heel precies 

de optimale vorm in de gelamineerde glasplaat. Bijvoorbeeld 

een afronding om een momentvrije verbinding te realiseren. 

Voor een entree maakte Glas Trösch ‘laminaatgebogen’ wan-

den en een kap van glas. Bij die buigtechniek worden eerst 

de vlakke glasplaten en SGP-folies gestapeld. Daarna wordt 

het hele pakket in de gebogen vorm gedrukt. In die gebogen 

toestand wordt het pakket gelamineerd. Wanneer het pakket 

uit de buigmal wordt gehaald, veert het in eerste instantie vijf 

millimeter terug. Op de langere termijn komt daar nog twee 

millimeter bij, verwacht Glas Trösch. Bij het laminaatbuigen 

mag natuurlijk niet teveel spanning in het glas ontstaan. Daar 

staat tegenover dat door de gebogen vorm de wanden en het 

dak van zichzelf al sterk en stijf genoeg en er geen verstevi-

gingsbalken of –vinnen nodig zijn. 
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Seele lamineert 

tot 15 meter lange 

glasplaten in een 

nieuwe jumbo-

autoclaaf. Foto: 

René Müller/Seele

LED in afstandhouder

In de het hoofdkantoor van Oskomera in Deurne maakt de 

in het isolatieglas ingebouwde LED-verlichting duidelijk dat 

het om een innovatief gevelbouwbedrijf gaat. Glassolutions 

leverde de LED-in-Glass Outdoor oplossing met een LED strip 

in keramische behuizing die tevens als 19 millimeter brede 

afstandhouder fungeert. Witte gezeefdrukte stippen op het 

glas worden aangelicht door de LED’s. De stippen bedekken 

30 procent van het glasoppervlak en zijn tot een afstand van 

90 centimeter nog goed aan te lichten. Omdat het licht van de 

twee zijden komt, is de grootste breedte van een enkel raam 

1,8 meter. De bedrading is verwerkt in de gevel en wordt aan-

gesloten op DMX-boxen met elektronica om de kleur, intensi-

teit en andere effecten van de verlichting te sturen. 

Elektrochroom

Door middel van elektrische spanning schakelt elektrochroom 

glas om tussen zonwerende en transparante toestand. De Ita-

liaan Gianraffaele Loddo onderzocht hoeveel koelingsenergie 

de zonwerende toestand bespaart. Hij bouwde twee identieke 

testhuisjes, waarvan er één elektrochroom glas in de ramen 

van 80 bij 115 en 160 bij 115 centimeter kreeg. Sardinië, waar 

de test plaatsvindt, heeft 2.600 uur zon per jaar en zelfs in 

januari schijnt die al fel. In het testhuis met elektrochroom 

glas blijft de hoogste temperatuur 9 graden lager dan in het 

testhuis met gewoon glas. Voor conclusies is het nog te vroeg, 

maar Loddo denkt dat elektrochroom glas helpt om gebouwen 

in plaatsen met een zonnig klimaat, energiezuiniger te maken. 

China

In China is veel mogelijk wanneer de mensen die het voor 

het zeggen hebben dat willen. De Chinese partner van 

constructeur Eckersley O’Callagan bijvoorbeeld, bouwde in 

achttien maanden een productielocatie om glasplaten van 13 

meter lengte te buigen. De Chinees Minxi Bao werkt aan de 

Universiteit van Birmingham en vertelt dat China een serieus 

probleem heeft met glasplaten die uit gevels van gebouwen 

vallen. Hij illustreert dat met foto’s van door vallend glas ge-

wond geraakte burgers. De twee belangrijkste oorzaken zijn 

gehard glas dat spontaan breekt en onderconstructies die 

het begeven. Hoe kun je de ‘risicoruiten’ in een gevel snel 

herkennen? Bao werkt aan een testmethode met licht dat 

door een polaroidfilter gaat. De reflectie van dat licht op een 

glasplaat laat heel goed zien waar de spanning zich opbouwt. 

Bao denkt op die manier nikkelsulfide en ook chroomoxide-

insluitingen op te kunnen sporen. Als demonstratie van het 

meetprincipe weet Bao de spanning rond de pilaartjes in 

vacuümglas perfect te herkennen. Is het zoeken naar micro-

scopische nikkelsulfide-insluitingen in een gevel van duizen-

den vierkante meters als het zoeken naar een speld in een 

hooiberg? Met een techniek om de insluitingen digitaal in het 

beeld te herkennen, wordt het mogelijk glasgevels preventief 

te vervangen. Voor de volledigheid: Bao is niet de eerste of 

enige die ruiten op die manier wil controleren. De Hogeschool 

van Aken doet soortgelijk onderzoek en congressponsor Glas-

stress brengt een ‘polariscoop’ op de markt waarmee op de 

productielijn spanningen in het glas te meten zijn. 
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De tweede oorzaak van het vallend glas in China is een 

zwakke onderconstructie en die denkt Bao te herkennen aan 

trillingen van de ruit. Een ruit die goed vast zit, klinkt wanneer 

je er op klopt anders dan een ruit die gedeeltelijk los zit. De 

losse ruit laat misschien een ‘rammelend’ geluid horen. Bao 

houdt een trilplaat tegen een vastgeschroefde laboratoriumruit 

en ziet dat de frequentie van het rammelgeluid gestaag af-

neemt bij iedere slag dat hij een moer losdraait. 

Tot slot

Het is onmogelijk bijna duizend pagina’s aan interessante 

informatie over de toepassing en ontwikkeling van glas samen 

te vatten. Dit artikel licht een tipje van de sluier op. Over twee 

jaar heeft u zelf de kans het congres te bezoeken, want Chal-

lenging Glass blijkt interessant voor uitvoerende bedrijven, ge-

tuige de vertegenwoordigers van bijvoorbeeld Brakel Atmos, 

BRS, Octatube, Oskomera en Scheldebouw, adviseurs en 

ontwerpers. Terecht, want deze twee dagen bieden de kans 

om van elkaar te leren door het delen van kennis en erva-

ringen. De organisatie was in handen van Christian Louter, 

Freek Bos, Rob Nijsse en Fred Veer. Glas Trösch was de 

hoofdsponsor met steun van Glasimpex, Octatube, Schelde-

bouw en de Van Noordenne Groep/Vindico. Ondersteunende 

organisaties waren het Kenniscentrum Glas, de Nederlandse 

tak van IABSE en het Europese samenwerkingsverband 

‘COST Action TU0905 Structural Glass’.    < 

Gevelbouw-

bedrijf 

Oskomera ver-

levendigt het 

nieuwe kantoor 

in Deurne met 

LED-in-Glass 

Outdoor ver-

lichting in de 

gevelramen. 

Foto: Rens 

Demarteau, 

Oskomera

De glazen 

Apple Cube 

in New York 

is herbouwd 

met 35 in 

plaats van 164 

glasonderdelen. 

Foto’s: Flickr 

creative 

commons
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