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KWALITEIT
Aan de kwaliteit van technisch
glas worden veel hogere eisen
gesteld dan aan flessenglas of
vensterglas. Dit kan worden
geïllustreerd met de eisen
voor tv-glas: één zichtbaar
sliertje of één belletjes dat
groter is dan 0,4 mm in 20 ki
logram glas was al voldoende
voor afkeur.
Om aan de extreme eisen te
voldoen moeten alle onderde
len van het productieproces
precies kloppen. Het zelfcorri
gerend vermogen van glas is
gering. Ook bij hoge tempera
turen (1.250-1.350 °C) blijft
glas een stroperige vloeistof
met een hoog soortelijk ge
wicht, waarin kleine belletjes
niet opstijgen maar blijven
steken in de stroop. Bijsturen
kan maar is lastig en het ef
fect ervan is pas na een et
maal te zien.
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OPTIEK
• Handmatig blazen van buizen (1929). De opgedane kennis werd later
gebruikt voor de productie van tl-buizen.

•-Aan de wieg
van deed
enASML

enkele voorbeelden van wat er aan
glas bedacht en geproduceerd wordt.
Ook aan het succes van de compact
disc -een uitvinding van Philips, die
in de jaren tachtig op de markt komt
levert Glas een niet te onderschatten
bijdrage. Glas zorgt voor de massapro
ductie van de asferische lenzen voor
de loopwerken van de cd-spelers. En
ook de masterplaten voor de cd-schijf
jes wordeii bij Glas·geproduceerd.
En zelfs aan de wieg van chipmachi
nefabrikant ASML, opgericht in 1984 speelt Glas een rol door de levering
van de wafertafels, het hart van de li
hilips ontwikkelt in de jaren zestig thografiemachines waarmee de Veld
bellenvrij kwartsglas voor lasers en hovense onderneming de wereld zal
andere optische toepassingen en sa veroveren.
tijnkwartsglas voor infraroodstraling.
Achteraf is het natuurlijk dood
Midden jaren zeventig wordt in het zonde dat Philips het niet aandurfde
Glaslaborat:orium op Strijp gestart om in deze activiteit te investeren,
met de proefproductie van glasvezels waardoor ASML naar andere leveran
voor telecommunicatie. Het zijn maar ciers moest uitwijken.

Bij productie van glas voor
technische toepassingen
hoort ook de kennis en kunde
om glas koud te bewerken.
Philips Glas beschikte over
een 'optiekafdeling' voor het
slijpen, polijsten en reinigen
van glas. Bij verlichting
speelde dat een beperkte rol.
Bij röntgenbuizen en röntgen
beeldversterkers was het al
belangrijker. En bij de komst
van de kleuren-tv kwam de ex
pertise van optiek tot volle
wasdom.
Naast tv-toestellen ontwik
kelde Philips een opnameca
mera voor kleurentelevisie,
die in de wereld zijn weerga
niet kende. Het succes van de
camera berustte op de uitvin
ding van de Plumbiconbuis en
op een uitgekiend kleurschei
dingssysteem voor de pri
maire kleuren rood, groen en
blauw. Om dit goed te laten
functioneren was een samen
stel nodig van drie uttravlakke
glasdelen, die ook nog eens
voorzien waren van refl.ectie
lagen. Vervolgens moesten de
kleursignalen worden gesyn
chroniseerd met behulp van
een vertragingslijn. Optiek
zorgde voor de zeer nauwkeu
rige nabewerking van de spe
ciaal ontwikkelde glasstaven.

Niet
...

et de internationale expansie van Phi
lips groeit ook de glasproductie we
reldwijd. Als elders in de wereld een
lampen- of beeldbuizenfabriek wordt
gebouwd, komt daar vaak ook een
glasfabriek bij. Glas is relatief goed
koop, maar het is ook zwaar en kwets
baar en de transportkosten ervan zijn
relatief hoog.
Telkens als ergens in de wereld een
glasfabriek wordt geopend is de eerste
vraag wat de natuur in de omgeving
aan grondstoffen - zilverzand - te bie-

