
versies met interessante oplossingen. De

techneuten tenslotte vragen zich af hoe

betrouwbaar chemisch gehard glas is. 

China investeert

China investeert veel geld in ovens en

productietechnieken. Dat werd overdui-

delijk uit het verhaal van James O’ Cal-

laghan, de constructeur die bekend is

van opvallende glazen trappen, gevels

en gebouwen voor elektronicagigant

Apple. De Chinezen bouwden een har-

dingsoven, een buigoven en een auto-

claaf om gehard en gebogen glaspane-

len van 12 bij 2 meter te maken. Het

grootste glas dat uit de productie komt,

meet 15 bij 3,5 meter. 

Het glas wordt chemisch gehard omdat

het dan, aldus O’ Callaghan erg helder is

en geen optische vertekening geeft. Bij

iedere productiebatch worden testmon-

Gevel- en glaskapbouwers leerden tijdens het congres Challenging Glass, dat

eind mei aan de TU in Delft gehouden werd, van de nieuwste projectvoorbeel-

den. Constructeurs bekeken test- en onderzoeksresultaten en architecten en

constructeur deelden kennis en ervaring die opgedaan zijn. Daarmee is Chal-

lenging Glass, dat twee jaar geleden voor de eerste maal georganiseerd werd,

uitgegroeid tot een toonaangevend evenement. Nederland mag trots zijn op dit

congres waar, volgens een deelnemer uit de Verenigde Staten ‘iedereen die er

toe doet’, aanwezig was.

De conclusies, na twee dagen bijge-

praat te zijn over de frontlijn van

de techniek? Er wordt heel veel bedacht,

de mogelijkheden om float-, halfgehard-

en gehard glas te lamineren met PVB- of

SGP-folies en te wapenen met staal lij-

ken eindeloos. In het onderzoeken van

die mogelijkheden, en welke optie voor

welke toepassing de beste is, zit veel tijd

en aandacht. Toch wat indrukken:

China spaart kosten noch moeite om

stappen vooruit te zetten. Hoewel er zor-

gen leven over de kwaliteitsbeheersing;

waren nu overtuigende voorbeelden te

zien waarin de Chinezen glas produce-

ren in afmetingen die in Europa nog

onmogelijk zijn. In Parijs en New York

worden compleet glazen gevels en

gebouwen neergezet voor prestigepro-

jecten, waarbij geld geen rol speelt.

Nederland ontwikkelt een positie als

specialist in het realiseren van budget-

Voor de Santander Bank in Madrid ontwierp en bouwde Octatube een

glazen toegangsgebouw van 30 bij 30 bij 21 meter. Foto’s: Octatube
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sters meegehard, om de kwaliteit goed

in de gaten te houden. De Chinezen

maken een gedreven indruk. O’ Callag-

han vertelde dat hij ze in eerste instantie

‘nog geen spiegel in mijn achtertuin zou

laten maken’. Maar na ruim een jaar

werken in China en de productie van

grote maten gebogen, gehard en gelami-

neerd glas is dat duidelijk veranderd. 

Chemisch versterken

Over de betrouwbaarheid van chemisch

versterkt glas leven nog wel twijfels.

Geofysicus Pascal Richet uit Parijs legde

uit dat bij chemisch harden de kleine

natriumatomen in het glasoppervlak

verwisseld worden voor grotere kaliu-

matomen. Daardoor vormt zich een

harde oppervlaktelaag die het glas zijn

sterkte geeft. Op een vraag uit de zaal

reageerde hij dat die laag ongeveer tien

atomen dik is. Tijdens de lezing van O’

Callaghan werd gevraagd of die dunne

laag niet kwetsbaar is. Een ondiepe kras

kan het glas al verzwakken. O’ Callag-

han erkende dat wel, maar legde ook

uit dat de laag diep genoeg is voor een

normale gebruikssituatie. Constructeur

Ron Kruijs reageerde vanuit de zaal dat

door een ‘calamiteit’ een diepere kras

kan ontstaan, waardoor de sterkte redu-

ceert tot die van floatglas. Dit defect

hoeft niet zichtbaar te zijn.

In Nederland wordt nu niet veel che-

misch versterkt glas toegepast. In de

NEN 2608 worden wel rekenwaarden

voor de sterkte opgegeven. Kruijs meent

dat er waarschijnlijk geen betrouwbare

algemene sterkte-eigenschappen aan te

geven zijn. Daarvoor lijkt de spreiding

in sterkte te groot.

Koud buigen

Koud buigen is volgens Octatube-direc-

teur Mick Eekhout dé manier om inte-

ressante en betaalbare glaskappen en -

gevels te maken. Omdat zij veel projec-

ten met koud gebogen glas gerealiseerd

hebben én omdat ze de theorie erachter

hebben onderzocht, is veel kennis opge-

bouwd. Eekhout meent dat gelamineerd

isolatieglas tot 5 centimeter uit het vlak

te drukken is bij glasafmetingen van 1

bij 2 meter. Terugkijkend op een eerder

project, het gemeentehuis in Alphen >>

Octatube ontwierp en bouwde deze tramhalte in

Delft met een kap van koudgebogen glas. 

Foto’s: Octatube

Glazen uitkijkposten van Halcrow Yolles op de 103e verdieping van de

Willis Tower in Chicago.

Gebogen (slumped) glas, toegepast in het hoofdgebouw van winkelketen Vakko, Istanbul. Foto: Front Inc.
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plaat die weliswaar doorbuigt maar toch

nog zware zandzakken draagt, illustreer-

den dat duidelijk. Freek Bos, samen met

Christian Louter de drijvende kracht

achter het congres, deed een promotie-

onderzoek naar veiligheidseigenschap-

pen van constructief glas. De ‘beste’ gla-

zen ligger breekt uiteraard niet snel,

maar áls hij breekt, behoudt hij een rest-

sterkte. De beste resultaten haalt een

gelamineerde glasligger die met een

roestvrijstalen strip gewapend is. De

SGP-folie levert volgens Bos meer rest-

sterkte na glasbreuk dan een PVB-folie.

Budgetoplossingen

Als toegangsgebouw voor een Haarlem-

se parkeergarage ontwierp Rob Nijsse

van ABT een glazen kubus van 7 meter.

Natuurlijk verwees hij naar de glazen

kubus voor Apple in New York, maar

begrijpelijk is dat daar andere budget-

ten beschikbaar zijn. Nijsse’s streven

was om tegen veel lagere kosten hetzelf-

de effect te bereiken. Waar in New York

aan de Rijn, vindt Eekhout dat daar het

glas té ver gebogen is. ‘Dan komt er een

knik op een van de diagonalen’. 

Het Victoria en Albert museum in Groot

Brittannië kreeg een kap van koud gebo-

gen glas. De glazen liggers werden opge-

legd in stalen schoenen die op hun

beurt onzichtbaar in een bakstenen

muur bevestigd waren. Het grote voor-

deel van koud gebogen glas is de prijs:

‘de meerkosten zijn ongeveer honderd

tot tweehonderd euro per vierkante

meter en dat is vaak nog wel te betalen’.

Koud buigen geeft geen té grote belas-

ting op het glas. Door het buigen wordt,

afhankelijk van de mate van buigen, 30

procent extra kracht geïntroduceerd;

ruim binnen de marges van wat het gas

aankan, aldus Eekhout.

Reststerkte

SGP-folie geeft glas nadat het gebroken

is toch nog een aanzienlijke draag-

kracht. Foto’s van een gebroken glas-

alle dragende elementen van glas

zijn, koos Nijsse ervoor om in

Haarlem de glasplaten met stalen

plaatjes aan elkaar vast te klem-

men. Het geheel kreeg met stalen

trekkabels meer stijfheid. Een

detail dat Nijsse wel in glas wist

uit te voeren, zijn de glazen

kolommetjes als afstandhouder

tussen de staalkabels en de glas-

platen. 

De meeste kracht komt terecht op

de hoekpunten, waar de glaspla-

ten verbonden zijn. Om de deur-

opening te realiseren is één glas-

plaat weggelaten, en in de boven-

hoek daarvan is de kracht het

grootst. Om de winddruk op te

vangen zijn glazen vinnen

gebruikt, en die hebben de hele

hoogte, zeven meter, van de

kubus. Om te voorkomen dat de

glasvin knikt, is deze halverwege

met een trekdraad gestabiliseerd. 

Transparant verbinden

Een glazen huisje in Dresden, om

historische Heliumopslagtanks te

etaleren, kreeg transparante ver-

bindingen. Er werden geen meta-

len bouten of klemmen gebruikt.

Veel aandacht ging zitten in de

lijm en de manier waarop deze

moest harden. Want het harden

van de lijm beïnvloedt ook de

transparantie van de verbinding.

Omdat de acrylaatlijm tijdens het

harden inkrimpt bestaat het

gevaar dat luchtbellen worden

aangezogen en ingesloten. Het

mooiste resultaat wordt bereikt

door lijm overvloedig op de

naden aan te brengen en het har-

den met UV-licht vanuit het mid-

den te beginnen. <

Ir. Rik Vollebregt

Succesvol congres 

Met deelnemers uit de hele wereld; afkomstig van glasfabrikanten, -verwerkers en -toeleveranciers, universiteiten, architecten,

gevelaannemers en adviseurs was Challenging Glass zeer succesvol. Ongeveer 150 deelnemers vulden drie collegezalen waarin

voordrachten over gebogen glas, sterkte stabiliteit en veiligheid, laminaten en composietontwerpen, projectstudies en glasarchi-

tectuur in parallelsessies gehouden werden. Handig, want zo konden de sprekers dieper op de thema’s ingaan. Daarmee was het

tweedaagse Challenging Glass voor de vele aanwezige glasdeskundigen een ideaal podium om kennis op te doen én te delen.

Voor de mensen die er niet bij konden zijn: alle presentaties zijn gebundeld in de ‘Proceedings Challenging Glass 2’, een boek

van ruim zevenhonderd bladzijden met veel foto’s dat zowel de wetenschap als de praktijk van structureel en constructief glas

anno 2010 beschrijft. De stuwende krachten achter het congres, Freek Bos en Christian Louter, zijn inmiddels voor vervolgonder-

zoeken naar het buitenland vertrokken. Dus of er een Challenging Glass 3 komt is allerminst zeker, maar uit het afscheidswoord

van voorzitter Jan Rots viel hoop te putten: ‘Tot over twee jaar!’ 

Glaspaviljoen in Toledo met als binnenpui een

‘naadloos lint’ van gelaagd glas zonder hoeken.

Foto: Front Inc.

Kap van koudgebogen glas op glazen liggers van

Octatube in het Victoria en Albert museum. 

Foto: Octatube

> Congres Challenging Glass 2
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