
Glass made 
of ideas

Op een kookplaat, oven of andere huishoudelijke toepassing komen we de naam nog wel eens tegen. En wie in de verpakkingsindustrie

voor elektronica, de keramische of optische wereld of in een laboratorium werkzaam is, kent het merk ongetwijfeld ook. Welke techni-

sche toepassing ook, de naam Schott is onlosmakelijk verbonden met hoogwaardige glastechniek. Ook de in de bouw en architectuur

komt het Duitse concern alleen met (niche)producten op de markt, waarin het zich van anderen onderscheidt. Glass made of ideas.

Het logo van Schott in LED in het hoofdkantoor in Mainz.
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In welke sector of met welk product

dan ook, Schott wil altijd de beste

zijn’, zegt Leon Broekman van het in

Culemborg gevestigde Schott Benelux.

Naar aanleiding van de toenemende

vraag op het gebied van getrokken

monumentenglas bezoeken we Werk

Grünenplan, de productielocatie van

Schott onder de rook van Hannover.

Daar in een heuvelachtige, groene

omgeving zijn vanwege het zand als

grondstof, hout als brandstof en water

voor het transport, al 250 jaar glasfa-

briekjes te vinden. De locatie is nog

steeds uniek: het is een van de weinige

in Europa waar glas op een verticale

wijze wordt geproduceerd. Getrokken,

om de gewilde ‘beweging’ in het glas te

bewerkstelligen, al gebeurt dit tegen-

woordig op een veel praktischere, min-

der romantische wijze dan met de rol

waarover de productielijn voorheen een

hoek van 45 graden maakte. Maar daar-

over later meer. We kijken sowieso onze

ogen uit, zeker wanneer we glas vast-

houden dat zo dun is als papier.

Wereld te winnen

Schott Benelux heeft twaalf medewer-

kers, waarvan er drie actief zijn op het

gebied van de bouw, of beter: Architec-

tuur & Design, zoals de business unit

heet. Broekman is één van die drie, ver-

antwoordelijk voor de verkoop terwijl de

andere twee actief zijn op de binnen-

dienst. De grootte van het team geeft

aan dat er voor Schott nog een wereld

valt te winnen. Broekman is afkomstig

uit de bouwmaterialen en heeft dus

affiniteit met techniek, maar vergiste

zich in de wereld achter het product.

‘Hoe ingewikkeld kan glas zijn? Dat

dacht ik toen ik in 2006 bij Schott start-

te. Maar als je je in hoogwaardige pro-

ducten als brandwerend, ontspiegeld,

LED- en monumentaal glas verdiept,

merk je pas hoe high-tech glas in feite is.

Hetzelfde geldt voor de markt: ons assor-

timent is breed en diep en dan is het

met een beperkt team als het onze een

hele tour voet aan de grond in de wereld

van bouwmaterialen te krijgen.’

In Grünenplan worden we ontvangen

door Oliver Hart en Susanne Buchner-

Nagel van de marketingafdeling. Later

voegen ook Dr. Marten Walther (General

Manager Produktion Antireflective

Glass) en Dipl. Ing. Georg Sparschuh

(General Manager Glass Melting and

Hot Forming) zich bij de presentatie en

rondleiding. Schott heeft een 125-jarige

historie waarvan de roots in de optische

industrie liggen. Op de gevel van het

historische kantoor staat nog Deutsche

Spiegelglas AG, beter bekend als Desag.

Het geeft aan waar Schott vandaan

komt: in de loop der eeuwen zijn vele

kleine bedrijven en smelterijen samen-

gevoegd en de drie soorten van glaspro-

ductie die er van oudsher werden uitge-

oefend - gieten, trekken en drukken –

vinden er nog steeds plaats. De eerste in

runs en de overige twee in een continu

proces. Het drukprocédé is bestemd

voor optische toepassingen, waarvan de

fabricage van brillenglas onder de naam

Barbarini, door Schott recent is afgesto-

ten. Echter, met behoud van de werkge-

legenheid ter plekke. Om die reden is

Barbarini er nog steeds gevestigd. 

A&D gamma

Schott AG maakt samen met Carl Zeiss

AG deel uit van de Carl-Zeiss-Stiftung.

Met ruim 17.000 medewerkers, waarvan

6.400 in Duitsland, en fabrieken en ver-

koopkantoren in 42 landen is het con-

cern wereldwijd actief in de farmaceuti-

sche, solar-, elektronica, optische en

auto-industrie. De omzet is 2,85 miljard

euro. Schott heeft ‘We make Schott part

of everyone’s life’ als visie. Dat blijkt ook

uit drie segmenten en acht business

units waarin de activiteiten zijn onder-

gebracht: Home Appliances, Precision

Materials en Optical Industries met als

business units Home Tech, Pharmaceu-

tical Systems, Flat Glass, Solar, Electro-

nic Packaging, Lighting and Imaging,

Advanced Optics én Architecture &

Design. Broekman: ‘Juist omdat vele >>

Leon Broekman, het gezicht voor Architectuur & Design van Schott, met

een model van een nieuw type Artista met visgraad-motief.

Voor de business unit Architectuur & Design valt voor Schott in de

Benelux nog een wereld te winnen. 

‘

‘ S C H O T T  W I L  A L T I J D  D E  B E S T E  Z I J N ’
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en Tikana (bestemd voor gebouwen uit

de Bauhaus-periode) horen tot deze pro-

ductgroep. Een deel van genoemde

merknamen voor gebruik in gevels

komt ook terug in het interieurglas,

waar verder Artista gekleurd glas en

Opalika, glas met diffuse verlichting,

onder vallen. Magira SmartView tenslot-

te is glas dat met een druk op de knop

van transparant verandert in translu-

cent. Broekman: ‘Vele producten, vele

toepassingen, een ongekend gamma

van specials waarin Schott zich wil

onderscheiden. Nichemarkten ja, maar

niche of niet, juist interessant omdat we

vaak de enige zijn die een hoogwaardi-

ge oplossing kunnen bieden. Ook de

link met aanverwante productgroepen,

solar en verlichting, speelt hierbij een

doorslaggevende rol.’

Basisproductie

Een bezoek aan Grünenplan is juist zo

interessant, daar er zowel de basispro-

ductie als veredeling te zien is. Voor het

basisglas maakt Schott gebruik van vier

ovens, qua grootte en inrichting onver-

activiteiten elkaar overlappen en ver-

sterken, is A&D tegenwoordig in Mainz

ondergebracht. De synergie maakt het

mogelijk technieken uit de solar, ver-

lichting te combineren met de toepas-

sing van glas in gevel en interieur.’

Op het gebied van façades brengt Schott

een veelheid aan producten op de

markt. We noemen de bekendste merk-

namen. Zo bestaat het assortiment

brandwerend glas uit respectievelijk

Pyran, monolitisch gehard borosilicaat-

glas, en Pyranova, gelamineerd brand-

werend glas. Amiran is de merknaam

voor ontspiegeld glas. Onder gekleurd

glas vallen Cathedral Glass, Artista (glas

met reliëf) en Imera (getrokken in de

massa gekleurd glas). Ook glas met LED-

en puntverlichting zijn typisch afkom-

stig van Schott dat waar mogelijk tech-

nieken wil combineren. Een ander voor-

beeld is Narima, meerkleurig glas, ook

wel dichroïsch glas genoemd. Op het

gebied van monumentaal glas, de aan-

leiding voor het bezoek, produceert

Schott Restover, maar ook Goethe Glass

Het historische kantoor van Schott in Grünenplan. Typisch Schott: de combinatie van kleuren en reflectie bepaalt het gezicht van deze gevel.

De verticale, getrokken productie van Restover is uniek in Europa.

> Glass made of ideas
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gelijkbaar met een floatoven. Ze hebben

een capaciteit van elk 100 ton. Oven 2 is

in november 2010 gerepareerd na tien

jaar in gebruik te zijn geweest, terwijl

oven 3 bijna aan het eind van zijn cyclus

is en op korte termijn zal worden gere -

noveerd. Dat is inmiddels zo ver; de oven

is vanaf begin 2012 weer in productie.

Een, vanuit het oogpunt van productie,

optimale dikte voor verticale productie

is 3 tot 5 millimeter. Op het moment

dat wij er zijn, wordt bij oven 2 een kri-

tische dikte van 1,1 millimeter dunglas

gemaakt. Minimale diktes zijn sowieso

uitdagingen voor Schott: 30 μm (0,003

mm) staat in het Guiness Book of

Records, maar 15 μm zou ook al moge-

lijk zijn. Later, bij oven 3, komen we bij

die superdunne productie en houden

we glas in ons handen van 50 μm dat

wappert als papier. Papier is overigens

wel nodig om tussen de bladen te leg-

gen, om te voorkomen dat het glas, zelfs

in afgekoelde vorm, vanwege de grote

oppervlaktewerking alsnog één geheel

wordt. In de toekomst zal Schott het

glas zelfs op rol leveren, tot lengtes van

400 meter.

Terug naar oven 2. De voor Restover zo

belangrijke getrokken structuur wordt

aangebracht door koude lucht tegen het

glas te blazen. Uniek, want nog tijdens

de verticale productie, maar beduidend

minder romantisch dan op de plaatjes

van oude getrokken glas dat over een rol

loopt en om die reden golvend is. Com-

putergestuurd kan zo elk ‘getrokken’

profiel worden aangebracht. Dezelfde

methodiek wordt gehanteerd voor

‘nieuw, oud figuurglas’ en glassoorten

Gekleurd, ontspiegeld glas. Schott combineert waar mogelijk de eigen-

schapen van haar glassoorten.

Hoofdkantoor Schott Mainz

Sinds maart 2010 beschikt Schott in Mainz over een gereno-

veerd en uitgebreid hoofdkantoor. Doel van de renovatie van

het 45 jaar oude gebouw was modernisatie en centralisatie:

het kantoor, met onder meer een glasgevel van 3.500 vier-

kante meter, is nu een visitekaartje van wat met glas moge-

lijk is, terwijl het ook over meerdere locaties verspreide func-

ties samenbrengt. Door de bouw van een kantoor aan de

straatzijde en een vierde en vijfde verdieping op de bestaan-

de bouw is het vloeroppervlak vergroot van 5.000 naar

12.000 vierkante meter. Het kantoor heeft nu 400 werkplek-

ken. Een atrium verbindt beide bouwdelen. In de buitengevel

is per verdieping tot 3 meter hoogte Amiran antireflecterend

glas opgenomen, wat de gevel ongekend transparant maakt

en veel daglicht in het gebouw brengt. Om opwarming te

voorkomen, is daarboven telkens een strook zonwerend glas

toegepast. Het platte atriumdak is voorzien van 300 vierkante

meter semi-transparante PV-modules van Schott Solar. In het

interieur zijn diverse eigen merken glas gebruikt, waaronder

Imera gekleurd glas en LED-glas. De atriumhal herbergt een

aantal displays van de vele mogelijkheden van het glas van

Schott.
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als Artista, blank en gekleurd, met struc-

turen die willekeurig lijken. Ze zijn ech-

ter toch regelmatig aangebracht, want

computergestuurd. Aan het eind van de

rondleiding, terug in de presentatie-

ruimte, toont Broekman hier een voor-

beeld van: een monster van een nieuw

type Artista. Oven 1 staat stil tijdens ons

bezoek, maar ook een blik in oven 4 is

indrukwekkend: het smelt komt van

twee zijden voor de productie van Opali-

ka. De twee lagen worden in de verticale

lijn tot één geheel samengesmolten; het

verschil in samenstelling bewerkstelligd

de diffuse verspreiding van het licht

waar dit type glas zo om bekend staat.

Veredeling

De veredeling van Schotts glas vindt op

meerdere locaties in Duitsland plaats. In

Grünenplan wordt Amiran ontspiegeld

glas gemaakt; een proces dat grofweg

bestaat uit wassen, onderdompelen,

inbranden en visuele controle. Met 20

procent is de uitval aan de hoge kant,

maar 10 procent is op korte termijn haal-

inbranden laat de verkleving los en

zijn de twee bladen klaar voor verde-

re verwerking, zoals lamineren. Ook

Norima wordt er gemaakt; door het

onderdompelen te herhalen, geen

drie maar acht keer, wordt het glas

niet ontspiegeld, maar ontstaat juist

een dichroïsch effect. In de expeditie-

hal valt nog eens op hoe helder het

glas is: waar de groenige, opgeslagen

glasplaten normaal geen licht door-

laten en zelfs spiegelen, kijken we

hier drie, vier bokken verder door

het glas heen. Aansluitend nemen

we afscheid na dit interessante ‘door-

kijkje’ in de keuken van Schott. <

Marco Groothoff

baar, zo verzekert General Manager Walt-

her ons. Het onderdompelen gebeurt in

drie verschillende baden silicium- en

titaniumoxide en is volgens Schott duur-

zamer dan sputtertechnieken. Vervolgbe-

werkingen zijn dan ook geen probleem,

zoals het aanbrengen van een Low-E

coating of het buigen van het glas. De

lagen worden ingebrand, waardoor sim-

pel gezegd de siliciumdioxide verdwijnt

en alleen de titaniumdioxide overblijft,

met als resultaat dat de 8 procent reflec-

tie is gereduceerd tot minder dan 1 pro-

cent. De zo goed als geautomatiseerde

lijn wordt door drie man bediend. Eenzij-

dige ontspiegeling kan ook: twee bladen

worden dan met elkaar verkleeft en ver-

volgens ondergedompeld. Tijdens het

> Glass made of ideas
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De productie van Amiran vindt zo goed als volledig geautomatiseerd plaats;

een proces dat grofweg bestaat uit wassen, onderdompelen, inbranden en

visuele controle.

Amiran aan het eind van de lijn, je kijkt ‘ver’ door het ontspiegelde glas heen.
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