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We ontwerpen, blazen, persen,
trekken, koelen en we tikken
Op Strijp-T ontsteken we het vuur
En geven we energie aan de hele wereld.

Tegen jongelui die bij ons willen komen blazen,
zeggen we: Welkom!
Maar begin maar eens met tikken.
Kras in het glas, daar waar het aan de buis vastzit.
Tik er zachtjes tegenaan en het glas laat los.

Zó krijg je langzaamaan gevoel voor glas.
En weet je wanneer het hard genoeg is.
Tik een paar jaar en dan je mag aansluiten bij de bazen.
De bazen die blazen.

Of er leven is op Pluto?
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Het ubrelsijk met een massieveeetkrailstt..
natu materiaal dat niet m
Van glas dus.
Van rom een tip voor alle coololrega’s:
Daa ang de spaanplaten d
Verv ieschermen.
televisermen genoeg hier.
Schdoen wij dat in TY.
Zo niet. Doen we toch.
Mag make things better
Let’s

Geen idee. Maar wij zijn
er wel met Philips.
We blazen glas voor satellieten.
Deze landen op de Rosetta-komeet
en reizen verder naar Pluto.

Tja, je moet iets als je
de wereld al hebt veroverd
met lampen en televisies.

Van zand tot klant

Even over
cilinder 2-97

Tja, cilinder twee-zevenennegentig …
Prachtig stuk glas.
Een lastige jongen om te blazen, dat wel.
We kunnen je er alles over vertellen.
Over het recept, de verhitting,
het precieze proces

Maar dat doen we niet.
Mag niet van de klant.
Wat we wel kunnen vertellen?
Dat bedrijven veel over hebben
voor die informatie.
Over die twee-zevenennegentig.
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Smelt zilverzand of silicumdioxide (SI02)
Verlaag het smeltpunt van het zand van 1800 graden C
naar onder de 1000 graden C.
Voeg o.a. natriumoxide (Na20) en valiumoxide (K20) toe.
Voeg stoffen toe om de viscositeit (stroperigheid)
te beïnvloeden.

Van de kathedraal naar de kroeg

kathedraal

TY is een staalconstructie met gewapend beton.
Met gevelvullingen van metselwerk. Maar vooral met veel glas.
De vorm doet denken aan een kathedraal.

De week
glas start
(volblamet
zen)
enmetslgluiten
as (volwele afblazen)

Daarom noemen wij het met trots de Glaskathedraal!

GLASBOEREN

Innovators, pioniers,
vormgevers, lichttechneuten,
vernieuwers, laboranten …
Leuk en aardig allemaal.
Maar wij noemen onszelf
gewoon glasboeren

Wie de langste heeft?
Wij, van het Glaslaboratorium.
Op 3 april 1968 noteerden wij de langste adem.

Ranglijst langst
geblazen glaslengte:
21 oktober 1961........ 18,67 meter
7 mei, 1962............. 19,01 meter
18 augustus, 1966... 19,18 meter
3 april, 1968........... 20,33 meter

Ooit komt de dag …
dat Philips stopt met de productie van glas.
Dan is het tijd voor anderen
die TY nieuwe energie inblazen

Ovens uit
Nieuwe energie aan

