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Zou het niet handig zijn om glas

te hebben dat in de zomer zon-

werend is, maar in de winter die

warmte juist wél binnenlaat? Onder-

zoekers werken hard aan deze uitda-

ging: het naar wens aanpassen van de

eigenschappen van glas. En met elek-

trochrome beglazing lijkt dit al goed te

kunnen. Hester Hellinga en Charlotte

Lelieveld van de TU Delft zien daarom

vooral dit slimme, schakelbare glas als

een veelbelovende techniek voor de toe-

komst. Maar in Licht, het nieuwste the-

manummer van Bouwfysica, waarin zes

artikelen staan die allemaal te maken

hebben met beglazing, worden meer

conclusies getrokken. Zo maakt volgens

onderzoekers van de TU Eindhoven ‘het

ideale raam’ precies 14 procent van het

geveloppervlak uit, want dan zijn de

energieverliezen het kleinst. En gezeef-

drukt glas heeft in kantoren beperkt

nut om lichthinder te verminderen. 

Slim glas

Onder de noemer ‘slimme materialen’,

‘slim glas’ of ‘schakelbaar glas’ vallen

technieken waarbij de eigenschappen

van het glas, zoals de zonwerendheid,

naar wens aan te passen zijn. Bij elek-

trochrome beglazing gebeurt dat met

elektriciteit. Met een spanning tussen

de 1 en 5 Volt kan de lichtdoorlatend-

heid van meer dan 50 procent naar

minder dan 10 procent teruggebracht

worden. 

Het grote voordeel van elektrochrome

beglazing ten opzichte van andere sys-

temen, is dat het in de translucente

De zoektocht naar
‘het ideale raam’

Het doorlaten van veel natuurlijk daglicht, bijdragen aan een comfortabel

binnenklimaat en waar mogelijk energie besparen door reductie van de kos-

ten voor verwarming en koeling. In theorie heeft een ‘ideaal raam’ al deze

eigenschappen in zich, maar hoe staat het in de praktijk? Is de techniek

inmiddels zo ver? Ja, concluderen onderzoekers van de TU Delft en Eindho-

ven in het blad Bouwfysica.

D I T  I S  O O K  G L A S

>>

Elektrochroom glas van Saint-Gobain, hier toegepast in Madrid, is schakelbaar tussen een transparante en een verduisterde toestand. Foto: Luc Boegly
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(zonwerende) fase doorzichtig blijft. Er

zijn volgens de onderzoekers wel verbe-

terpunten. De omschakelsnelheid

bedraagt tussen de een en zeven minu-

ten zolang het warm genoeg is. Maar

wanneer het kouder dan 10 graden

wordt, duurt het omschakelen langer

dan een uur. Tussen verschillende ele-

menten kunnen kleurverschillen

bestaan en de kleurintensiteit van de

translucente fase degradeert in de loop

werking van het controlesysteem en de

elektronische functionaliteit van Elec-

trochrome, de merknaam die het

bedrijf hanteert, en tien jaar op het

niet gaan lekken van isolatieglassa-

menstellingen (met Electrochrome), in

lijn met de garantie op Climaplus en

Climatop. Verder geeft Saint-Gobain

aan dat de prijzen van Electrochrome

projectgebonden zijn en dat nog dit

najaar 30 vierkante meter van het glas

wordt geplaatst in het Auditorium van

het Provinciehuis Utrecht.

Daglicht en zonnewarmte

Hoe goed beglazing ook isoleert, er gaat

altijd meer warmte door verloren dan

door een geïsoleerde spouwmuur. Bete-

kent dat, wanneer je alleen naar ener-

gieverbruik kijkt, dat je zo min moge-

lijk glas toe zou moeten passen? Nee,

zeggen onderzoekers, want door het

daglicht dat via het glas binnenkomt, is

minder kunstlicht nodig. En er komt

zonnewarmte binnen, waardoor op zon-

nige winterdagen de verwarmingsketel

minder verbruikt. Thomas Bolster en

Marielle Aarts van de TU Eindhoven

rekenden uit dat in een Nederlands kan-

toorgebouw het ideale raamoppervlak

14 procent van de gevel is. Het levert

niets op om de ramen kleiner te maken,

omdat verwarming en verlichting dan

meer energie nodig hebben. Grotere

ramen zijn volgens de onderzoekers ook

van de tijd. Bij het vervangen van pane-

len zal dat zeker opvallen. Tenslotte

zijn de kosten nog vrij hoog; de Delftse

onderzoekers noemen vanaf 700 euro

per vierkante meter. Met de levensduur

zit het volgens de twee wel goed: er

zijn tot honderdduizend omschakelin-

gen mogelijk en in de markt worden

garanties van vijf tot tien jaar gegeven.

Navraag leert dat marktleider Saint-

Gobain vijf jaar garantie geeft op de

> De zoektocht naar ‘het ideale raam’

De werking van Electrochrome, de merknaam die Saint-Gobain hanteert voor haar schakelbare glas, in het Chabot College in Californië. Architect: tBP Architecture. Foto’s: Saint-Gobain

Veel daglicht is prettig, maar te veel kan hinderlijk zijn. Hier het lichtspel in de Blob in Eindhoven. Foto: Rob Hoekstra
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Artikelen uit: Bouwfysica, nummer 2, 2011. Een exemplaar bestellen kan via

redactie@nvbv.org.
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weer niet goed, omdat er dan meer

gekoeld moet worden.

De onderzoekers schrijven er netjes bij

dat die 14 procent optimaal is voor

gewone dubbele beglazing. Er is nog

niet uitgerekend hoe groot het ideale

raam met HR++ glas precies is. Dat lijkt

een voor de hand liggend vervolgon-

derzoek, want goed isolerende, licht-

doorlatende en eventueel zonwerende

HR++ beglazing is tegenwoordig stan-

daard in nieuwe kantoorgebouwen. 

Gezeefdrukt glas als lichtwering

Naast een esthetische functie wordt

een zeefdruk op glas soms gebruikt

omdat dat het motief wat extra zonwe-

ring met zich meebrengt. Myriam

Aries en Jan Diepens van de TU Eindho-

ven vragen zich af of een stippenzeef-

druk ook lichthinder voorkomt. Dat

berekenden zij met Radiance, een soft-

warepakket dat precies de lichtsituatie

laat zien. Daarbij wordt alles meegeno-

men: de hemel die helder of bewolkt is,

de opbouw en samenstelling van het

glas, een eventueel zeefdrukpatroon en

de afmetingen van het glas en de

kamer.

De berekeningen zijn zó precies dat

zelfs de schaduw van de zeefdruk op

het bureaublad te zien is. Dat kan hin-

derlijk zijn, denken de onderzoekers.

De kans op lichthinder vermindert

met maximaal 1 procent door een stip-

penzeefdruk. Daar hoef je het dus niet

voor te doen, maar de onderzoekers

melden nog wel een positief effect.

Wanneer het buiten donker is, wordt

de zeefdruk van binnenuit aangelicht.

Het glas verandert dan van een ‘zwart

gat’ in een ‘dichter oppervlak’, wat de

meeste gebruikers als positief zullen

ervaren. <

Ir. Rik Vollebregt

Met het computerprogramma Radiance wordt heel precies de lichtverdeling in een kantoor berekend. Links

met helder glas, rechts laat de lichtberekening zien dat de zeefdruk schaduwen op het bureaublad veroor-

zaakt. Beelden: ing. J. Diepens, TU Eindhoven

Zeefdrukken, zoals de ijskristallenprint op het Icelandic Institute of Natural History, worden aangebracht

vanwege hun uiterlijk, maar kunnen de zonwering en misschien ook de daglichtsituatie verbeteren. Foto:

Arkis/Vigfus Birgisson
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