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Vijftig jaar
floatglas

6 millimeter dikte te maken, terwijl

vandaag de dag glas van 0,4 tot 25 milli-

meter wordt gemaakt. Floatglas wordt

in een continu proces gemaakt door het

op circa 1500ºC smelten van zand (75%),

kalk (12%) en soda (13%), waarbij de per-

centages per fabrikant verschillen. Ook

glasscherven worden toegevoegd, mits

niet verontreinigd, waardoor het smelt-

punt verlaagt en de kwaliteit verbetert. 

Floatglas dankt zijn naam aan het feit

dat het gesmolten glas drijft op een bad

van vloeibaar tin, na het via een over -

flow verlaten van de oven. Dit zorgt

ervoor dat het glas volkomen glad

wordt. Het gesmolten glas wordt bij

ongeveer 1000ºC op het bad gegoten,

uitgespreid en gevormd. Oxidatie van

het tin wordt voorkomen door een

mengsel van stik- en waterstof boven

het bad en overdruk, waardoor zuurstof

niet kan binnendringen. De tempera-

tuur verloopt van 600 naar 100ºC, zodat

het glas in vaste vorm en met vrijwel

parallelle oppervlakten het tinbad ver-

laat om verder af te koelen in een koel-

tunnel. Dit gebeurt geleidelijk en zorgt

Het is 10 december 1953 en Pilking-

ton heeft voor het eerst juridische

erkenning en bescherming van het

nieuwe floatglasproces aange-

vraagd. De uitvinders zijn Lionel

Alexander Bethune - later geridderd

tot Sir Alastair Pilkington - en Ken-

neth Bickerstaff. Het zou nog zes

jaar duren, tot 1959, precies vijftig

jaar geleden voordat het bekende

proces zoals we dat nu nog kennen,

openbaar werd gemaakt. 

De rest van de glasindustrie was

zich toen nog niet bewust van de

revolutie die er aan zat te komen. ‘Het

floatglasproces heeft de productie van

vlakglas totaal veranderd’, zegt Phil

Ramsy, Vice President Technology, Buil-

ding Products van Pilkington. ‘Voor het

eerst kon er afgewerkt glas van goede

kwaliteit continu en in één enkel proces

worden gemaakt. Voor die tijd moest

het vlakglas worden geslepen en gepo-

lijst om een goed oppervlak te verkrij-

gen. Het floatglasproces heeft alle

onderdelen van de glasproductie enorm

verbeterd: de kosten werden verlaagd,

de productie verhoogd, net als de kwali-

teit van het eindresultaat. Ook de

milieubelasting werd verminderd. Dit

was een echt revolutionaire stap voor-

uit.’

Proces verbeterd

Met de komst van floatglas verdwenen

venster- en spiegelglas. Het floatglaspro-

ces veroverde al snel na de introductie

de gehele wereld, maar is in de loop der

tijd enorm geëvolueerd. Zo was het oor-

spronkelijk alleen mogelijk om glas van

De binnenkant van een floatglasoven.
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Leden van het eerste floatglasteam.

Sir Alastair Pilkington was de voorzitter van Pilkington.

Hij stierf in 1995.
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voor de juiste spanning in het glas. Toe-

voer van grondstof in de oven en de

treksnelheid bij het verlaten van het tin-

bad, bepalen de dikte van het glas. 

Maximale maten

De totale lengte van oven, tinbad en

koeltunnel is ongeveer 350 meter. Het

glaslint heeft dezelfde lengte en wordt

aan het eind van de lijn, na controle, in

ruiten met een lengtemaat van 6 meter

gesneden. Het glaslint wordt aan beide

zijden afgesneden, ruw vanwege het

trekken, tot een breedtemaat van 3,21

meter. Zo ontstaat de maximale stan-

daardmaat van 6 x 3,21 meter, ook wel

jumbo genoemd, al kan er voor projec-

ten afgeweken worden tot lengtes van 9

meter. Een moderne fabriek gebruikt

ongeveer 600 tot 700 ton aan grondstof-

fen per dag (bij 4 mm dikte, 45.000 m2),

bij een breedte van 3,21 meter goed

voor 6.000 kilometer glas per jaar. Een

floatoven draait continu en na tien tot

vijftien jaar is onderhoud noodzakelijk.

Bij een dergelijke ‘koude reparatie’

wordt het proces stilgelegd en dient het

gestolde glas te worden uitgebikt.

Belangrijke werkzaamheden die in twee

tot drie maanden worden verricht, zijn

het vernieuwen van de ovenwand en

het doorvoeren van modernisaties op

het gebied van energiebesparing, auto-

matisering en procescontrole. Zo is de

enige floatglasoven in Nederland, die

van AGC in Tiel, eind vorige eeuw voor

het laatst stilgelegd. Toen is om energe-

tische redenen overgestapt van aardolie

op gas.

Bedrijf gegroeid

Het floatproces heeft de wereld, maar

ook Pilkington, nu deel van de NSG

Groep, veranderd. Met het octrooi en

verscheidene andere beschermingen

had het bedrijf het recht om derden een

vergunning te geven het proces te

gebruiken. De eerste buitenlandse ver-

gunning ging naar de Pittsburgh Plate

Glass Company in 1962, snel gevolgd

door bedrijven in de Verenigde Staten,

Europa, Japan, Tsjecho-Slowakije en de

Sovjet Unie. Pilkington vestigde hier-

mee niet alleen een globale naam, maar

het financierde ook de groei van de

onderneming. Door de overname van

bedrijven als Libbey Owen Ford in de VS

en Flachglas in Duitsland werd Pilking-

ton een grote speler. ‘Zonder floatglas-

methode zou Pilkington alleen in het

Verenigd Koninkrijk aanwezig zijn

geweest’, licht Ramsy toe. ‘Dankzij de

octrooien kon Pilkington het idee van

Sir Alastair aan de wereld verkopen.’ 

Anno 2009 heeft het floatproces nog

steeds een centrale positie in de wereld

van de glasindustrie. Er is vergunning

verleend voor het proces aan meer dan

veertig fabrikanten in dertig landen.

Wereldwijd zijn er meer dan 380 float-

lijnen in werking, in aanbouw of in de

planning, met een gezamenlijke output

van ongeveer 1.000.000 ton glas per

week. De NSG Groep bezit of heeft

belangen in 51 floatlijnen wereldwijd. <

U I T V I N D I N G  P I L K I N G T O N  V E R A N D E R D E  G L A S W E R E L D

De dikte van het glas wordt gecontroleerd door de snelheid.
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