
                                                      

                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                Johan Soetens 

De Waalse Belg Lenoir wordt geacht de eerste te zijn geweest 

die een auto bouwde met een verbrandingsmotor. Dat was in 

1862 in Parijs. De motor liep op steenkoolgas of gas van turf. 

Pas nadat de Oostenrijkse chemicus Abraham Shreiner de 

benzine had uitgevonden werd vloeibare brandstof gebruikt. 

Lenoir was wel de eerste maar lang niet de enige. Overal in de 

wereld maar vooral in Frankrijk en Duitsland werd gewerkt 

aan het construeren van automobielen. In Amerika bouwde 

Henri Ford in 1896 zijn eerste model dat toegerust was met 

vier fietswielen maar in 1908 kwam de T-Ford, ooit het meest 

populaire model en slechts in latere jaren in verkoopcijfers 

overtroffen door de Volkswagen Kever. 

WAT IS DIT? Gaan we het nu ook al over auto's hebben in 

dit blad? Nee, maar wel over het glas van de autoruit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In die jaren werd vensterglas overwegend gemaakt volgens de 

cylindermethode en de onregelmatigheden in oppervlak die daarmee 

gepaard gingen stonden misschien heel charmant in de vensters van een 

chateau aan de Loire maar waren uiterst hinderlijk voor een auto 

bestuurder. Gezocht werd naar een productiemethode waarbij gebruik 

kon worden gemaakt van de natuurlijk eigenschap van uitgegoten glas 

waarbij de trekspanning een perfect glad oppervlak creëerd. Het 

probleem was alleen om dat effect ook aan de onderzijde te krijgen. Het 

bijzonder knappe idee dat de Corning Glassworks in New York daar voor 

aandroegen was te omslachtig en te duur zodat men gebruik moest maken 

van lange schuur- en polijststraten. Die in de Fordfabriek in Detroit 

overtrof in lengte zelfs de Queen Mary! Aan dat kostbare en tijdrovende 

proces kwam pas een einde in de jaren 1950 met de uitvinding van het 

float glass systeem waarbij glas wordt uitgegoten op een bad van 

vloeibaar tin. De natuurlijke trekspanning aan het oppervlak en de vlakke 

ondergrond van het metaal zorgen daarbij voor een perfect resultaat. Al 

die tijd stond een proefopstellling van Corning's oorspronkelijke idee 

voor 'Fusion Glass' in het Museum of Glass in de staat New York waarbij 

een speciaal lichteffect er voor zorgde dat de bezoeker de indruk kreeg 

naar een heuse glasstroom te kijken. 

Links boven: Lenoir's gasauto uit 1862. Daaronder: Henri Ford in zijn "fietswielen auto'uit 1896.  

Rechts: de T-Ford uit 1908. Onder: Het blazen van een vensterglascylinder, ca. 1900. 



 

De installatie bestond uit een vuurvaste trog met 

een scherpe V-vorm waarin continu glas werd 

gegoten zodat dit aan beide zijden overstroomde 

en langs de V-vorm omlaag gleed waarna aan de 

onderzijde beide glasstromen tesamen smolten. 

Zodoende werd een glasplaat verkregen waarvan 

de beide zijden met niets in aanraking waren 

geweest. We noemen dat 'maagdelijk glas' en dat 

heeft een buitengewone sterkte. Het systeem was 

echter te langzaam om op grote schaal 

commercieel ingezet te kunnen worden.  

En toen werd het 2006 en kreeg Corning bezoek 

van  Steve Jobs, de oprichter van Apple die voor 

zijn nieuwe uitvinding iPhone een ultra dun maar 

supersterk, krasvrij afdekmateriaal zocht dat ook 

nog een val van zo'n twee meter hoogte op een 

stenen vloer moest kunnen doorstaan. Het Fusion 

Glass process kan weliswaar glasplaten 

produceren van minder dan ½ milimeter dik 

maar om ook aan de sterkte-eis te voldoen moest 

er iets aan de chemie gebeuren. Daartoe wordt de 

glasplaat door een 400oC heet bad van kalium 

(potassium)ionen geleid waardoor de 

oorspronkelijke soda ionen verwisseld worden 

door de 2 ½ maal grotere kalium ionen en er een 

grote drukspanning ontstaat die het glas bijna 

onbreekbaar maakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Corning noemt dit 'Gorilla Glass'. Inmiddels zijn er wereldwijd meer dan 5 biljoen smartphones en laptops mee 

uitgerust en wordt en wordt het leven op- straat, in bus en trein en in huiselijke kring beheerst door het turen en 

tokkelen op de smartphone. Overigens maakt het Japanse Asahi Glass een soortgelijk glasproduct met 

gebruikmaking van het float glass systeem onder de naam 'Dragontrail'. Een geheel nieuwe markt wordt inmiddels 

gevormd door het toenemend gebruik van 'touch screens' in personenauto's. 

En daarmee zijn we weer terug bij de industrie waarmee het allemaal begonnen is.  

        

 

Boven: de 427 meter lange schuur- en polijststraat in de 

Fordfabriek in Detroit. 

Daaronder: Het bijna geruisloze productieprocess van Gorilla 

glas. Wel even wennen voor iemand die de razende herrie in een 

flessenfabriek gewend is.  

Rechts: Het verschil in oneffenheden tussen Fusion glass en 

gepolijst glas. 

Dit willen wij niet                                Dit kennelijk wel. 



      


