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1.

SANCO Książka o Szkle

Wszelkiego rodzaju zbory danych czy infor-
macji są wciąż zmieniane i aktualizowane. 
Dlatego książka ta nie jest dziełem skończo-
nym. Badania i rozwój wciąż trwają. Poprzez 
wprowadzanie nowych innowacyjnych roz-
wiązań produkty podlegają ciągłemu proce-
sowi ulepszania. Również działania w zakre-
sie przepisów i norm mają swój wpływ na 
zmiany w parametrach produktów. 
Dlatego książka ta jest aktualizowana co 
jakiś czas i wydawana na nowo. Jej zawar-
tość została opracowana zgodnie z najlep-
szą wiedzą, znajomością aktualnego prawa, 
wytycznych, norm i zarządzeń. Zastrzega się 
dokonywania jakichkolwiek zmian. Aktualne 
informacje można uzyskać pod adresem 
internetowym: www.sanco.de
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1.1.
Szyby termoizolacyjne występujące pod marką 
SANCO oferują szeroką paletę możliwości dla 
wszelkiego rodzaju projektów budowlanych. 
Szyby do budynków o niskim zużyciu energii, 
szyby przeciwsłoneczne, dźwiękochłonne oraz 
bezpieczne. Główną osią działań związanych 
z produkcją szyb zespolonych SANCO są naj-
lepsze do uzyskania parametry izolacyjnie w 
połączeniu z możliwością kombinacji różnych 
funkcji, czyli łączenia ze sobą  rozwiązań zwią-
zanych z efektywnością energetyczną, ochro-
ną przeciwsłoneczną, dźwiękochłonnością i 
bezpieczeństwem. Paleta produktów ofero-
wanych pod marką SANCO w stopniu więcej 
niż wystarczającym spełnia wciąż rosnące 
wymagania branży budowlanej oraz przepisów 
i regulacji prawnych.

W szczególności działania marketingowe sku-
pione wokół inicjatywy SANCO living / iso.
living kładą nacisk na wsparcie inwestorów 
w wielu obszarach nowego budownictwa 
jak również renowacji starych budynków. 
To szyby do najnowszych okien, na fasady 
i wszelkiego rodzaju rozwiązania związa-
ne ze szkłem w domu i wokół niego. Przy 
wsparciu swoich partnerów producenci szyb 
zespolonych SANCO trafiają z szeroką paletą 
produktów także do klienta indywidulanego. 
Celem jest oferowanie wszelkiego rodza-
ju inwestorom przetworzonego szkła o jak 
najwyższej jakości w możliwie najszerszym 
obszarze zastosowań. 

1.

1.1

SANCO®

MARKA SANCO
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1.
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1.1.

Jakość SANCO od samego początku

Konsekwentna realizacja procesu zarządza-
nia jakością to klucz do sukcesu produktów 
spod znaku marki SANCO. Dzięki temu reali-
zowany jest plan dostarczania wymagającym 
klientom wszystkiego co najlepsze.

Związane to jest nie tylko z własną, wewnętrz-
ną zakładową kontrolą produkcji, ale również 
z kontrolą zewnętrzną uprawnionych do tego 
instytucji. Przedsiębiorstwa SANCO stawiają 
między innymi na posiadanie paszportów 
produktu wystawianych przez Instytut ift. 
Dokument ten zawiera przegląd zbadanych 
systemów produkcji szyb zespolonych, 
sprawdzone reguły wymienności komponen-
tów w szybach zespolonych zgodne z DIN EN 
1279-1 oraz zbadane parametry szyb zespo-
lonych wg DIN EN 1279-5. Równocześnie 
poświadcza on, że przedsiębiorstwa grupy 
SANCO mogą stosować na swoich produk-
tach oznaczenie CE.
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1.1.

GRUPA SANCO 

Już w latach 60-tych kiedy produkcja wtedy 
tak zwanych szyb izolacyjnych typu „sand-
wich” była jeszcze w powijakach, zauważo-
no, że działanie w grupie dzięki odpowied-
niej wspólnie kształtowanej kontroli jakości, 
badaniom i reklamie w znacznie lepszym 
stopniu przyczynia się do rozwoju produktu 
i jego konkurencyjności na rynku. W roku 
1969 powołano do życia Grupę SANCO, 
która już od początku zyskała wysoką pozy-
cję w branży. W roku 1984 prawa do marki 
przejęła szwajcarska firma Glas Trösch. 

Z ponad 60 aktywnymi członkami Grupa 
SANCO jest dzisiaj największą organizacją 
zrzeszającą producentów szyb zespolonych w 
Europie. W większości średniej wielkości przed-
siębiorstwa produkują szyby zespolone oraz 
szkło laminowane i hartowane w Belgi, Austrii, 
Niemczech, we Włoszech, Holandii, Danii, 
Finlandii, Norwegii, Polsce, na Słowacji, Cze-
chach, Szwajcarii, na Ukrainie i w Mołdawii. 

Grupa SANCO uczestniczy w krajowych i mię-
dzynarodowych targach. Jest także aktywnie 
reprezentowana we wszelkiego rodzaju gre-
miach i związkach branżowych. 

Nadzór nad organizacją firm stowarzyszo-
nych w SANCO sprawuje Centrala Grupy 
z siedzibą w niemieckim Ulm. To tutaj są 
zbierane i porządkowane niezbędne infor-
macje techniczne, organizowane seminaria i 
szkolenia dla pracowników, sprawowany jest 
nadzór nad procesem zarządzania jakością 
oraz bieżące wsparcie w zakresie najnowszej 
techniki i technologii produktu, jak również 
działania w zakresie wspólnych strategii mar-
ketingowych. 

Aktualną listę firm należących do Grupy 
SANCO, jak również linki do stron interneto-
wych poszczególnych przedsiębiorstw znajdą 
Państwo tutaj www.sanco.de 

Seminarprogramm 2017 – Q4
Basisseminar Glas | Aufbauseminar Glas

AKADEMIE

1.2
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2.1

W procesie produkcji szkła w technologii  
float powstaje długa i nigdy nie przerywana 
wstęga szkła. W zależności od wydajności 
linii można produkować nawet do 1000 ton 
szkła dziennie. Tylko najwyższej jakości pre-
cyzja całego długiego na setki metrów odcin-
ka produkcyjnego może zagwarantować naj-
wyższą jakość szkła float. 

Podstawowym i najważniejszym materiałem 
do produkcji szkła float jest piasek kwarcowy. 
Materiał, który w ogromnej ilości występuje w 
naturze i z pewnością będzie jeszcze długo 
służył przyszłym pokoleniom. Oprócz niego do 
produkcji niezbędne są soda, dolomit, wapień 
oraz inne surowce w mniejszych ilościach. 
Celem polepszenia procesu topienia dodaje 
się do zestawu około 20 % czystej stłuczki 
szklanej uzyskiwanej w procesie recyclingu. 
Następnie wszystkie te surowce dokładnie 

PRODUKCJA SZKŁA FLOAT 

zmieszane w postaci tak zwanego wsadu są 
topione w piecu w temperaturze ok. 1550 C. 
W kolejnym etapie płynne szkło jest wylewane 
z pieca do specjalnej wanny wypełnionej płyn-
ną cyną w atmosferze o kontrolowanym skła-
dzie chemicznym. Ponieważ szkło ma niższą 
gęstość od cyny, zaczyna po niej płynąć, ang. 
„floatet”, dzięki czemu powierzchnia powsta-
jącej wstęgi szkła jest idealnie gładka i płaska, 
pozbawiona odkształceń i posiadająca znako-
mite właściwości optyczne. 

Wstęga szkła w dalszym procesie jest kie-
rowana do specjalnego tunelu chłodzącego 
gdzie jego temperatura jest stopniowo obni-
żana z 600 °C do 60 °C. Dalej przy użyciu 
specjalnych kamer jest sprawdzana pod 
kątem wystąpienia ewentualnych błędów. 
Końcowy etap to cięcie wstęgi na tafle szkła 
najczęściej w wymiarze 3210 x 6000 mm.

Szkło jako materiał budowlany

Symbol Nazwa Pojęcie Jednostka

σ Sigma Naprężenia mechaniczne N/mm2

ρ Rho Gęstość kg/m3

HM HM Twardość Mohsa HM

E E Moduł sprężystości podłużnej Yunga N/mm2

µ Mi Liczba Poissona –

c c Ciepło właściwe J/kgK

α Alfa Rozszerzalność cieplna 10–6·1/K

λ Lambda Współczynnik przewodzenia ciepła W/mK

K Kelvin Jednostka temperatury K

n n Współczynnik załamania –

Δ Delta Określenie różnicy między wartościami –

Podstawowe pojęcia, symbole, jednostki
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1 Zestawiarnia 
W zestawiarni w sposób całkowicie zautoma-
tyzowany są odmierzane i podawane poprzez 
odpowiednie dozowniki niezbędne surowce. 

Schemat procesu produkcji szkła float
 

Stąd w sposób ciągły są wprowadzane do 
wanny. W zależności od wielkości wanny wcho-
dzi do niej dziennie do 1200 ton surowców.

1 Zestawiarnia

2 Piec 
ok. 1550 °C

3 Wanna cynowa  
ok. 600 °C

4 Strefa 
odprężania Kontrola błędów 5 Cięcie

Ważenie

Dostawy 
sody i dolomitu

Dozowanie

Silos na stłuczkę

Silos przed wanną

Dostawy piasku Mieszanie

Piec
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2 Piec
Topienie składników zestawu szklarskiego 
odbywa się w specjalnej wannie w tempe-
raturze około 1550 °C. W kolejnym etapie 
następuje klarowanie, podczas którego masa 
szklana zostaje pozbawiona pęcherzyków 

gazów. Dalej masa przechodzi do tak zwanej 
wanny chłodzącej, tak aby na kolejnym etapie 
formowania jej temperatura wynosiła już około 
1100 °C. W wannie pieca oraz wannie chło-
dzącej znajduje się ciągle do 1900 ton szkła.

Zasypnik 1100 °C 

Silos przed wanną

Strefa topienia  
1550 °C

Regenerator na 
zasadzie wymiany ciepła

Strefa
klarowania

Wanna chłodząca 
1200 °C 

Gorset Przegroda Warga 
ceramiczna

Formowanie
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3 Wanna cynowa 
Roztopione szkło zostaje równomiernie roz-
lane  w wannie ze stopioną cyną. Ponieważ 
szkło ma mniejszą gęstość od cyny, nie wnika 
w nią i równomiernie rozprowadza się po jej 
powierzchni oraz dodatkowo dzięki podgrze-
waniu z górny powstaje szkło o idealnej pła-
skości i równoległości. Grubość wstęgi szkła 
regulowana jest za pomocą specjalnych rolek, 
wnikających w masę szklaną na krawędziach 

wstęgi, jak również dzięki odpowiedniemu 
podgrzewaniu i chłodzeniu z uwzględnieniem 
prędkości  wstęgi szkła w tunelu chłodzącym. 
Bez wpływu czynników zewnętrznych grubość 
tafli równoważyłaby się na poziomie od 6 do 
7 mm. W celu uzyskania mniejszej grubości 
szkła masa szklana jest wyciągana dzięki 
zwiększonej prędkości, dla grubszego szkła 
wstęga jest spowalniania.

Rolki
N2 H2 

Elementy grzejne Rolki lift-out

Chłodzenie 
600 °C 

210 t płynnej  
cyny

Formowanie 
1100 °C

Ochronna mieszanina  
N2/H2 

> 6 mm: pogrubianie 
< 6 mm: wydłużanie

Odprężarka  
rolkowa

Wanna z 
cyną
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4 Strefa odprężania 
Uformowana wstęga szkła opuszczając wannę 
cynową przechodzi do długiej na ponad 140 
metrów odprężarki rolkowej. Temperatura 
szkła jest stopniowo obniżana z ok. 600 do 

60 °C. Powolne i kontrolowane schładzanie 
eliminuje powstawanie wewnętrznych trwałych 
naprężeń w szkle. Ma to decydujące znaczenie 
dla późniejszej bezproblemowej obróbki szkła.

580 °C 480 °C 370 °C 60 °C

Szkło 
600 °C

Po raz pierwszy widocz
na jest wstęga szkła

Odprowadzanie ciepła gazów poprzez przepływ powietrza

Zimne 
powietrze

Ciepłe  
powietrze

Chłodne powietrze  
z góry i z dołu

Cięcie szkła
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5 Cięcie 
Ostatnia część procesu nazywana jest „zim-
nym końcem”. Zawiera ona kontrolę jakości 
oraz cięcie wstęgi szkła. Za pomocą specjal-
nych kamer  wstęga przesuwającego się szkła 
jest badana pod kątem występowania nawet 
najmniejszych błędów.  Obszary, które nie 
spełniają wysokich wymagań jakościowych 
są natychmiast eliminowane przy rozkroju. 

Następnie wstęga jest cięta w tafle o wymia-
rach standardowych (3210 x 6000 mm), które 
są składowane na stojakach. Na osobnej linii 
szkło może być poddawane dalszej obróbce i 
cięte na wymiary wymagane przez klienta. Po 
przebyciu dobrych 400 m powstałe w przewa-
żającej ilości z materiałów naturalnych szkło 
float jest gotowe do wysyłki i dalszej obróbki.

Łamacz  
tafli 1

Łamacz  
tafli 2

Łamacz 
tafli 3

Wykrywanie 
błędów

Laserowe cięcie 
obrzeża tafli

Kabina  
kontroli  
wstęgi 

Mostek awaryjny

Cięcie 
wzdłużne 

Cięcie poprzeczne

Walec łamiący

Kamera konturowa

Pomiar grubości i naprężeń Łamanie obrzeża wstęgi  1 i 2 

Taśma na 
stłuczkę

Obszar 
składowania



Szkło jako materiał budowlany

25SANCO®

2.

Wszystkie procesy zachodzące na linii pro-
dukcyjnej są nadzorowane i dokumentowane 
przez systemy kamer i sensorów. 

Korzystając z urządzeń wykrywających wszel-
kiego rodzaju nieprawidłowości wstęga szkła 
na całej swej długości jest cały czas sprawdza-
na pod kątem  nawet najmniejszych błędów.

Szkło float przetwarzana się dalej na:
 ¡ Termoizolacyjne szyby zespolone
 ¡ Szyby zespolone o wysokim stopniu ciepłochronności dla domów pasywnych
 ¡ Szyby zespolone dźwiękochłonne
 ¡ Szyby zespolone przeciwsłoneczne
 ¡ Szkło bezpieczne
 ¡ Szkło laminowane (VSG)
 ¡ Szkło hartowane (ESG)
 ¡ Szkło przeciwpożarowe
 ¡ Szkło emaliowane i szkło z nadrukami
 ¡ Szyby zespolone  łączące wiele funkcji w jednym zestawie
 ¡ Szyby do zastosowań konstrukcyjnych w budownictwie
 ¡ Szyby na fasady i do okien
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Definicje i skład chemiczny

Szkło, które powszechnie dzisiaj używamy 
jako materiał budowlany,  ze względu na swój 
skład chemiczny jest nazywane szkłem sodo-
wo-wapniowo-krzemianowym. W procesie 
produkcji surowce potrzebne do jego wytwa-
rzania są podgrzewane. W następującym na 
kolejnym etapie procesie chłodzenia jony i 
cząsteczki nie mają możliwości stworzenia 
uporządkowanej struktury.  Atomy krzemu 
i tlenu nie są w stanie uzyskać konfiguracji 
umożliwiającej krystalizację. Ta nieuporząd-
kowana struktura zostaje niejako „zamrożo-
na”. Dlatego szkło składa się z nieuporząd-
kowanej sieci atomów krzemu (Si) oraz tlenu 
(O) pomiędzy którymi znajdują się kationy. 
Jeśli szkło zostanie podgrzane do tempera-
tury około 1000 °C i przez jakiś czas w tym 
stanie utrzymywane, rozpocznie się proces  

krystalizacji szkła. W tym momencie zaczy-
nają wzrastać kryształy krzemu wytrącające 
się w masie szkła.  Proces ten prowadzi do 
powstania szkła o mlecznym zabarwieniu.

Brak uporządkowanej, krystalicznej struktury 
przestrzennej zbliża szkło do cieczy, nato-
miast sztywność i kruchość do ciał stałych.  
Można spotkać się z określeniem, że szkło 
jest przechłodzoną cieczą. Często wspomina 
się o tym, że brak uporządkowanej struktu-
ry cząsteczek w szkle odpowiada za jego 
transparentność.  Wynikają z tego różne teo-
rie.  Na przykład, że za transparentność odpo-
wiada  fakt, że tlenek krzemu jest bardzo sta-
bilnym związkiem nie posiadającym wolnych 
elektronów nie wykazujących wzajemnego 
oddziaływania z promieniowaniem świetlnym.

2.2

2.2.1

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE SZKŁA PŁASKIEGO

Uproszczony schemat przedstawiający strukturę szkła float (po lewej) oraz SiO2 jako kryształ.

Na

Na

Na

Na

Na Na

Na

Na
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Ponieważ szkło nie ma uporządkowanej 
budowy wewnętrznej nie występuje formu-
ła chemiczna za pomocą której można by 
dokładnie opisać jego właściwości fizyczne. 
Szkło nie ma stałej temperatury topnienia, jak 
inne materiały takie jak woda, która powyżej 
0 °C jest cieczą, zaś poniżej 0 °C krystalizuje 
się pod postacią lodu. Podczas podgrzewania 
szkło przechodzi w nieprzerwany sposób od 
stanu stałego (bardzo duża lepkość) do stanu 
płynnego (niska lepkość). Zakres temperatury 
pomiędzy stanem stałym, kruchym i plastycz-
nym określa się często jako obszar transfor-
macji. Dla szkła float wynosi on 520 – 550 °C.  
W dużym uproszczeniu można przyjąć, że 
średnia wartość wynosi  535 °C i dalej nazy-
wać jako punkt transformacji lub temperatura 
transformacji (Tg).

Stan, w którym szkło nazywane jest przechło-
dzoną cieczą, prowadzi często do wniosku, 
że zastygnięte szkło w dalszym ciągu bardzo 
powoli płynie. Pionowo zamontowana szyba 
powinna w związku z tym po odpowiednio 
długim czasie (po dziesiątkach albo setkach 
lat) stać się w dolnej części grubsza. Jednak 
tak nie jest.   Naukowo zostało udowodnione, 
że szkło użytkowane w normalnych tempe-

raturach nie zmienia swojej formy pod wpły-
wem ciężaru własnego, chyba że chodzi o 
obciążenia statyczne i ugięcie szkła.

W porównaniu z wieloma strukturami krysta-
licznymi szkło jest materiałem izotropowym, 
tzn. jego właściwości  fizyczne wykazują brak 
różnic  niezależnie od tego w jakim kierunku 
są one mierzone.

Schemat przedstawiający zmiany cech (stałe/płynne) dla 

substancji krystalicznych i szklistych.

Obszar 
przechłodzony Obszar 

topnienia

Struktura krystaliczna

Temperatura

Tg Ttop

O
bj

ęt
oś

ć

Stan szklisty

Skład chemiczny szkła wapniowo-sodowego

Surowiec Wzór chemiczny Udział

Tlenek krzemu (SiO2) 69 % – 74 %

Tlenek sodu (Na2O/sodu) 12 % – 16 %

Tlenek wapnia (CaO) 5 % – 12 %

Tlenek magnezu (MgO) 0 % – 6 %

Tlenek aluminium (Al2O3) 0 % – 6 %
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Wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie
Udział krzemu w strukturze szkła daje mu 
twardość i wytrzymałość, ale także znaną 
powszechnie i niepożądaną kruchość.  Cecha, 
której należy się szczególna uwaga gdy myśli-
my o zastosowaniu szkła w praktyce. Szkło, w 
przeciwieństwie na przykład do metali, nie zna 
obszaru plastycznego odkształcenia. Pozosta-
je elastyczne, aż do granicy pęknięcia. Samo 
pęknięcie następuje gwałtownie, bez wcześniej-
szych, widocznych znaków.

Wytrzymałość szkła na ściskanie jest bardzo 
wysoka. Przewyższa ono daleko wiele innych 
materiałów budowalnych. Nie stanowi proble-
mu praktyczne stosowanie szkła w miejscu 
budowy. Niemniej decydującym czynnikiem 
staje się wytrzymałość szkła na rozciągnie, a 
w szczególności  wytrzymałość na zginanie.
Powszechnie znana jest bardzo wysoka wytrzy-
małość na rozciąganie włókna szklanego. Nale-

ży jednak pamiętać, że pomiędzy wytrzymało-
ścią na odkształcenia włókna szklanego i szyby 
występuje bardzo duża różnica. Wytrzymałość 
zwykłej szyby w praktyce nie zależy od spój-
ności jej struktury chemicznej, lecz od innych 
czynników. Szkło w rzeczywistości nie jest w 
pełni zwartym materiałem, a wprost przeciw-
nie posiada wiele nieciągłości, jak wszelkiego 
rodzaju błędy występujące na jego powierzch-
ni  w formie mikroskopijnych rys czy miejsc z 
nacięciami. To one w ostateczności określają 
praktyczną wytrzymałość szkła.  Poza tym 
należy zwrócić uwagę, że wytrzymałość słabnie 
wraz z czasem trwania obciążenia. Dlatego w 
praktyce często obowiązują różne naprężenia  
dopuszczalne, w zależności od rodzaju trwa-
jącego obciążenia.  Typowym obciążeniem 
krótkotrwałym jest np. obciążenie wiatrem, 
podczas gdy obciążenie śniegiem może mieć 
działanie długotrwałe.

2.2.2 Właściwości mechaniczne 

Szkło

Pęknięcie

Odkszt. 
plast.

Stal

Pęknięcie

 Elast.       Plastyczne
    Odkształcenie

Elastyczne

Pełzanie
Pęknięcie

Elastyczne

Elast.          Plastyczne
     Odkształcenie

Drewno

N
ap

rę
że

ni
e 

(s
iła

)

E(∆l) E(∆l) E(∆l)

Porównanie wykresów rozciągania dla szkła, metalu i drewna

dop. 

dop. 
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Porównanie wytrzymałości niektórych materiałów (wartości przybliżone)

Materiał Wytrzymałość na naprężenia 
zginające

Wytrzymałość na 
ściskanie

Szkło float 12 – 18 N/mm² 700 – 900 N/mm2

Szkło półhartowane (TVG) 29 N/mm2* 700 – 900 N/mm2

Szkło hartowane float 50 N/mm2 700 – 900 N/mm2

Aluminium 70 N/mm2 70 N/mm2

Stal konstrukcyjna 180 N/mm2 180 N/mm2

Dąb 50 N/mm2 30 N/mm2

Buk 35 N/mm2 25 N/mm2

Materiał Moduł sprężystości 

Szkło float 70000 N/mm2

Szkło hartowane float 70000 N/mm2

Aluminium 70000 N/mm2

Stal konstrukcyjna 210000 N/mm2

Dąb 12500 N/mm2

Buk 11000 N/mm2

Moduł Yunga - moduł sprężystości podłużnej

 * Wartość obliczeniowa zgodnie z dopuszczeniem
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Ciężar 
Wielkości do zapamiętania na co dzień: 
1 m2 szkła float o grubości 1 mm waży 2,5 kg. 
1 m2 szkła float o grubości 6 mm 
waży 6 x 2,5 kg = 15 kg.

Twardość powierzchni
W porównaniu w innymi materiałami jak drew-
no, metale czy tworzywa sztuczne szkło posia-
da bardzo twardą powierzchnię.

Zarysowania o grubości od około 100 nm 
(0,0001 mm) są już widoczne, od około 
2000 nm (0,002 mm) są wyczuwalne. Na 
szybie z powłoką widoczne są zarysowania 
już od głębokości ok. 10 nm ! 

Materiał Gęstość

Szkło sodowo-wapniowe 2500 kg/m3

Szkło chroniące przed promieniowaniem RD50 5000 kg/m3

Aluminium 2700 kg/m3

Stal 7900 kg/m3

Beton 2000 kg/m3

Ołów 11300 kg/m3

Materiał Odporność na zarysowanie

Apatyt 5 HM

Szkło sodowo-wapniowe 5 – 6 HM

Skaleń 6 HM

Kwarc 7 HM

Gęstość objętościowa materiałów

Odporność na zarysowanie zgodnie ze skalą twardości Mohsa (HM)
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Materiał Przewodność cieplna

Szkło sodowo-wapniowe (float, ornamentowe) 1,00 W/mK

Aluminium 160,00 W/mK

Stal 50,00 W/mK

Beton 1,00 W/mK

Drewno (świerk) 0,14 W/mK

Korek 0,05 W/mK

Polistyren 0,04 W/mk

Materiał Współczynnik rozszerzalności cieplnej

Szkło sodowo-wapniowo (float, ornamentowe) 9,0 x 10 –6/K 

Szkło borokrzemianowe 9,0 x 10 –6/K  

Szkło kwarcowe 0,5 x 10 –6/K  

Szkło ceramiczne 0,1 x 10 –6/K  

Aluminium 24 x 10 –6/K 

Stal 12 x 10 –6/K  

Beton 10  – 12 x 10 –6/K 

Współczynnik przewodności cieplnej

Właściwości termiczne

Współczynnik rozszerzalności cieplnej

W porównaniu z innymi materiałami szkło 
posiada znikomą rozszerzalność cieplną, która 
w znacznym stopniu zależy od jego składu che-
micznego. Szkło ceramiczne np. nie wykazuje 
praktycznie żadnej rozszerzalności cieplnej. 
Dlatego nie powstają w nim naprężenia, które 

Przewodność cieplna

W porównaniu do metali zdolność szkła do 
przewodzenia ciepła jest bardzo niewiel-
ka, niemniej  w stosunku do powszechnie 
stosowanych materiałów izolacyjnych dość 
wysoka. W praktycznym zastosowaniu szkła 

mogą być wynikiem w różnym stopniu nagrze-
wających się obszarów. Współczynnik rozsze-
rzalności wynoszący 9,0 x 10-6/K oznacza, że 
długa na 1 m szyba ze szkła float przy podgrza-
niu jej o 100 K rozszerzy się o 0,9 mm. Dla 
aluminium wielkość ta wynosi 2,4 mm.

w budownictwie nie odgrywa to jednak istot-
nej roli, ponieważ bardzo dobre właściwości 
izolacyjne szyb zespolonych wynikają z zasto-
sowania w nich powłok ciepłochronnych.

2.2.3
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Rodzaj szkła Odporność na wstrząs cieplny

Szkło float 40 K

Szkło półhartowane (TVG) 100 K

Szkło hartowane float (ESG) 150 K

Szkło borokrzemianowe 260 K

Szkło kwarcowe > 300 K

Odporność na wstrząs cieplny

Pod pojęciem odporności na wstrząs ciepl-
ny rozumiemy zdolność do przeciwstawie-
nia się danego materiału gwałtownym zmia-
nom temperatury.  Odporność ta wyrażana 
jest w jednostce Kelvin i przedstawia miarę 
prawdopodobieństwa wystąpienia tzw. 
wstrząsu cieplnego, tzn. powstania pęknięć 
w wyniku przeciążenia temperaturowego.  
Im wyższa jest odporność szkła na zmiany 

temperatury, tym mniejsze staje się niebez-
pieczeństwo wystąpienia takiego wstrząsu. 
Jednakże z odporności na szok cieplny nie 
można wyciągać generalnego wniosku co 
do maksymalnych dopuszczalnych tempe-
ratur na powierzchni samego przeszklenia, 
ponieważ miarodajne stają się dopiero 
rozkłady temperatur dla całego elementu 
budowlanego.

Kelvin Celsjusz Fahrenheita

 0 K  -273,15 °C (temp. zera bezwzględnego) - 459,67  °F

 40 K  -233,15 °C -387,67 °F

 100 K  -173,15 °C -279,67 °F

 150 K  -123,15 °C -189,67 °F

 260 K -13,15  °C  8,33 °F

 273,15 K 0 °C 32 °F

 255,37 K -17,78  °C 0 °F

Porównanie skali Kelvina – Celsjusza – Fahrenheita
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Szyby, które przez dłuższy czas są zanurzone 
w wodzie, mogą ulec uszkodzeniu w wyniku 
działania procesu chemicznego w obszarze 
na granicy pomiędzy wodą a powietrzem. 
Uwolnienie jonów wapnia w połączeniu z 
wodą może powodować powstanie  ługu 
sodowego. Jeśli woda jest spłukiwana z 
powierzchni szkła powstający ług nie stanowi 
problemu. W przypadku niewielkich ruchów 
wody lub umieszczenia szkła w wodzie stoją-

cej nie ma możliwości rozpuszczania powsta-
jącego ługu, który może trwale uszkodzić 
powierzchnię.

Działanie kwasów

W tym przypadku następuje wymiana jonów 
podczas której np. jony Na+ oraz Ca2+ zostają 
zastąpione jonami H+ bez naruszania 
struktury SiO2. Proces ten nie pozostawia 
żadnych widocznych śladów. Dlatego jest on 
między innymi wykorzystywany podczas tak 
zwanego chemicznego hartowania szkła.

Działanie wodnych roztworów wodorotlenków

2.2.4 Właściwości chemiczne

Szkło float wykazuje wysoką odporność na  
działanie większości chemikaliów.  Wyjątek 
stanowi kwas fluorowodorowy (HF), który jest 
wykorzystywany do wytrawiania szkła. Także 

w stosunku do wielu roztworów wodnych 
szkło nie pozostaje całkowicie obojętne. Kwa-
sowe a w szczególności zasadowe roztwory 
są w stanie uszkodzić powierzchnię szkła.

Na+ H+ Cl–

Na+ OH– HSiO3
–

Korozja szkła na granicy wody i powietrza

W procesie tym rozpuszczony w wodzie 
wodorotlenek tworzy ług reagujący z siecią 
SiO2. Powstają rozpuszczające strukturę 
szkła kwasy krzemowe. Na powierzchni pozo-
stają widoczne wytrawione ślady. Dotyczy to 
na przykład zaczynu cementowego jeśli znaj-
dzie się on na szkle. Już po krótkiej chwili 
następuje reakcja i nieodwracalne szkody.



Szkło jako materiał budowlany

35SANCO®

2.

Promieniowanie słoneczne Zakres fal

Ultrafiolet (promieniowanie UV) 320 – 380 nm

Światło widzialne 380 – 780 nm

Podczerwień (promieniowanie IR) 780 – 3000 nm

W spektrum promieniowania słonecznego wyróżniamy zakresy 

Przenikalność spektrum promieniowania dla różnych grubości szkła float

Wspaniałą cechą szkła jest jego  zdolność 
przepuszczania promieniowania słoneczne-
go, a w szczególności światła.  Cecha ta w 
połączeniu z jego wysoką wytrzymałością, 

Składowe promieniowania słonecznego 

twardą powierzchnią oraz niezwykle wysoką  
trwałością  sprawia, że szkło staje się wyjąt-
kowym, praktycznie niezastępowalnym mate-
riałem wykorzystywanym w budownictwie.
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Dźwiękochłonność szkła i innych materiałów budowlanych

2.2.6 Inne właściwości

Dźwiękochłonność 
Ze względu na swoją gęstość szkło znakomi-
cie nadaje się jako materiał tłumiący dźwięk. 
Jednak w przeciwieństwie do innych materia-
łów budowlanych (cegła, beton, drewno, itp.) 
jest stosowane w niewielkich grubościach 
przez co jego właściwości dźwiękochłonne 

Wytrzymałość

Szkło jest jednym z najbardziej wytrzymałych 
materiałów budowalnych.
Szkło 

 ¡ nie rdzewieje
 ¡ nie starzeje się
 ¡ nie pleśnieje
 ¡ jest odporne na warunki pogodowe
 ¡ nie ulega przebarwieniom
 ¡ nie przyjmuje wilgoci
 ¡ nie oddaje wilgoci
 ¡ nie pęcznieje
 ¡ nie kurczy się
 ¡ nie ulega zwichrowaniu
 ¡ pozostaje niezmienne przy niskich i  

 wysokich temperaturach
 ¡ nie staje się ani bardziej kruche ani  

 bardziej miękkie
 ¡ jest odporne na działanie UV i światła

należy oceniać relatywnie. Optymalne wiel-
kości uzyskuje się dzięki zastosowaniu szyb 
zespolonych o odpowiedniej budowie rów-
nież z szybami laminowanymi. Niemniej gru-
bości takich zestawów nadal pozostają nie-
wielkie w porównaniu z innymi materiałami.

Materiał Grubość Dźwiękochłonność

Szkło float 3 mm ≈ 28 dB

6 mm ≈ 31 dB

12 mm ≈ 34 dB

VSG z folią dźwiękochłonną 12 mm ≈ 39 dB

Szyba zespolona dźwiękochłonna 42 mm ≈ 50 dB

Konstrukcyjna ściana drewniana 80 mm ≈ 35 dB

Ściana z cegły 200 mm    50 dB
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Zestawienie najważniejszych parametrów technicznych szkła float 2.2.7

Właściwość Symbol Wartość liczbowa i jednostka 

Gęstość ρ 2500 kg/m3

Twardość (wg skali Mohsa) HM 6 HM

Moduł Yunga (moduł sprężystości podłużnej) E 70000 N/mm2

Liczba Poissona µ 0,2

Ciepło właściwe c 0,72 x 103 J/kgK 

Średni współczynnik liniowej rozszerzalności 
cieplnej między 20 °C a 300 °C

α 9 x 10–6/K

Przewodność cieplna λ 1 W/mK

Średni współczynnik załamania promienio-
wania w zakresie widma widzialnego 
(380 do 780 nm)

n 1,5
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SZKŁA BAZOWE

Szkło płaskie float

Szkło float jest obecnie najczęściej stoso-
wanym rodzajem szkła. Standardowe szkło 
płaskie float ma zabarwienie lekko zielone, 
które najłatwiej zaobserwować oglądając 
je od strony krawędzi. Zielone zabarwienie 

Barwione szkło float 

Dodawane podczas produkcji różnego rodza-
ju tlenki metali pozwalają na zabarwienie 
masy szkła.  W konsekwencji intensywność 
barwy szkła jest ściśle powiązana z jego gru-
bością. Teoretycznie możliwa jest do uzyska-
nia bardzo szeroka paleta różnych kolorów, 
niemniej ze względów praktycznych jest ona 
ograniczona do kilku podstawowych barw 
(zielona, szara, brązowa, niebieska). Pod 
wpływem słońca szkła barwione w masie z 
powodu zwiększonej absorpcji  promieniowa-
nia będą intensywnie się nagrzewać. Powo-
duje to z kolei zwiększone ryzyko pęknięć 

albo inaczej zielonkawy odcień jest wynikiem 
zawartości niewielkich ilości tlenków żelaza 
znajdujących się w surowcach do produkcji 
szkła float.

2.3

2.3.1

spowodowanych naprężeniami termicznymi . 
Z tego powodu bardzo często szkła barwione 
w masie należy hartować.

Ekstra białe szkło float 

Ekstra białe szkło float jest wytwarzane z 
surowców o znikomej zawartości tlenków 
żelaza dzięki czemu nie wykazuje praktycz-

nie żadnego zabarwienia.  Jego stosowanie 
ma przede wszystkim względy estetyczne i 
optyczne.
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Szkło ornamentowe lub szkło lane

Szkło ornamentowe to szkło z wygrawero-
wanym jedno- lub obustronnie, mniej lub 
bardziej wyrazistym wzorem.   Proces pro-
dukcji polega na walcowaniu płynnego szkła 
pomiędzy jednym lub więcej specjalnymi 
cylindrami, które nadają mu żądany wzór 
na powierzchni tafli. W procesie tym szkło 
traci swoją przejrzystość, ale nadal pozwala 
na przedostanie się do wnętrza pomieszcze-

nia odpowiednich ilości światła. Odporność 
na obciążenia termiczne i statyczne szkła 
ornamentowego jest generalnie mniejsza w 
stosunku do zwykłego szkła float. Szkła orna-
mentowe można hartować, laminować folią 
VSG oraz montować w szybach zespolonych. 
Proces produkcji z szybami ornamentowymi 
jest uzależniony od rodzaju struktury oraz 
ułożenia wzorów na powierzchni szkła. 

2.3.2

Piec z masą szklaną

Zestawienie składników

Strefa odprężania Cięcie

Walce (wzór struktury) 

wzór 32 biały Master Care biały wzór 200 biały
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Szkło  ornamentowe można dodatkowo wypo-
sażyć w siatkę z drutu, wtapianego w proce-
sie produkcji kiedy szkło jest jeszcze płynne. 
Podczas uderzenia siatka z drutu utrzymuje 

popękane kawałki szkła razem. Dzięki temu w 
pewnym zakresie uzyskuje się zabezpieczenie 
przed odpadającymi kawałkami szkła i chroni 
przed ewentualnym zranieniem.

 ¡ zbrojone szkło ornamentowe ma  
 strukturalną powierzchnię 

 ¡ szkło zbrojone ma obie powierzchnie  
 gładkie

 ¡ polerowane szkło zbrojone ma obie  
 powierzchnie polerowane

2.3.3

2.3.4

Szkło zbrojone

Zbrojone szkło ornamentowe, szkło zbrojone i polerowane szkło zbrojone

Szkło renowacyjne

Szkło  renowacyjne jest wytwarzane metodą 
szkła ciągnionego. Dlatego zwane też jest 
szkłem ciągnionym. Ma taki sam skład che-
miczny i wykazuje takie same właściwości 
fizyczne jak szkło produkowane metodą float. 
Znaczenie tego rodzaju szkła ogranicza się 
dzisiaj praktycznie tylko do budynków o zna-

czeniu historycznym. Powstające tą metodą 
szkło posiada specyficzną falistość, wgłębie-
nia i wypukłości , które nadają mu szczegól-
ny charakter.  Jest on szczególnie poszuki-
wany podczas rekonstrukcji bądź renowacji 
okien w starych budynkach.

Uwaga
Szkło zbrojone jest bardziej podatne 
na pęknięcia niż szkło float i nie jest 
traktowane jako szkło bezpieczne.
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Szkło chroniące przed promieniowaniem

Szkło tego rodzaju ma w swoim składzie 
duży udział tlenku ołowiu, który znakomicie 
absorbuje promieniowanie rentgenowskie. 
Dlatego potocznie jest też często nazywane 
szkłem ołowiowym. Szkło tego typu ma wyso-
ką gęstość (w zależności od udziału ołowiu 
do 5 g/cm3) i jest przez to niemal dwa razy 
cięższe od szkła float. Poza tym ma charak-
terystyczny żółty odcień. Jego skuteczność 
w tłumieniu promieniowania rentgenowskie-
go podawana jest za pomocą tak zwanego 
równoważnika ołowiu. Obszary  zastosowań 
to przede wszystkim szpitale oraz laborato-
ria badawcze. Generalnie w tych obszarach 
gdzie wymagana jest przejrzystość szkła i 
jednoczesna ochrona przed niebezpiecznym 
promieniowaniem.

2.3.5

2.3.6

2.3.7

Szkło borokrzemowe

Szkło tego typu zawiera dodatek 7 – 15 % 
tlenku boru. Ma bardzo niski współczynnik 
rozszerzalności cieplnej w porównaniu ze 
szkłem float czy szkłem ornamentowym. 
Dlatego szkło borokrzemowe posiada znacz-
nie większą odporność na szokowe zmiany 
temperatur. Jest też wyjątkowo odporne na 
działanie wody, alkaliów, kwasów i substancji 
organicznych. 

Szkło ceramiczne

Szkło ceramiczne nie jest szkłem w ścisłym 
tego słowa znaczeniu. Ma wiele właściwo-
ści zarówno szkła jak i ceramiki krystalicz-
nej. Tworzywo jest formowane jako szkło a 
następnie częściowo krystalizowane poprzez 
obróbkę cieplną. Niemniej może być jak 
normalne szkło całkowicie transparentne.  

Posiada przede wszystkim niezwykłe wyso-
ką odporność na szoki temperaturowe. 
Powszechnie znane jako blaty kuchenek 
elektrycznych.
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Szkło krzemionkowe (kwarcowe)

Szkło krzemionkowe ma bardzo wysoką 
zawartość czystego ditlenku krzemu, czyli 
krzemionki. Dlatego nazywane jest też często 
szkłem kwarcowym. Co jest też trochę mylą-
ce gdyż jego struktura nie jest uporządkowa-
na w sposób krystaliczny jak w przypadku 
kwarcu, lecz podobnie jak szkło jest ciałem 
amorficznym.  Szkło krzemionkowe wykazuje 
wysoką przepuszczalność  promieniowania 
ultrafioletowego oraz niski współczynnik roz-
szerzalności cieplnej dzięki czemu jest bar-
dzo odporne na szok termiczny oraz różnice 
temperatur. Zastosowanie: jako podstawowy 
materiał optyczny, produkcja lamp, półprze-
wodników, światłowodów oraz jako izolator 
do części elektronicznych.

Polerowane szkło kryształowe

Określanie dla szkła lanego i walcowanego, 
obustronnie szlifowanego w celu uzyskania 
równoległości powierzchni.  W pełni transpa-
rentne i pozbawione błędów optycznych, 
również barwione w masie. (zastąpione przez 
szkło float)

Szkło kryształowe

Bezbarwna i przezroczysta odmiana szkła 
zawierająca ołów stosowana do wyrobu 
przedmiotów dekoracyjnych.  (nie stosowane 
jako szkło płaskie)

2.3.8

2.3.9

2.3.10
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Obróbka szkła

Obróbka krawędzi zgodnie z normą PN EN 12150-1:2002

Nazwa Skrót Definicja

Krawędź cięta Jest to krawędź nieobrobiona, która powstaje po wykonaniu nacięcia na 
szkle i następnym ułamaniu wzdłuż powstałej rysy. 

Krawędź 
zatępiona

KGS Krawędź cięta, której brzegi zostały załamane przy użyciu narzędzi 
ściernych.

Krawędź 
szlifowana na 
wymiar

KMG Szyba w wyniku procesu szlifowania obrzeży przyjmuje wymagane wymiary. 
Błyszczące wytrącenia w kształcie muszelek, wyszczerbienia i wklęsłości są 
dozwolone.

Krawędź 
zeszlifowana na 
całym obrzeżu                                

KGN Powierzchnia obrzeża w wyniku procesu szlifowania jest obrobiona na 
całej swojej powierzchni. Zeszlifowane i wygładzone obrzeże ma wygląd 
matowy. Błyszczące obszary i wytrącenia w kształcie muszelek są niedo-
zwolone.

Krawędź pole-
rowana

KPO Obrzeże wypolerowane jest krawędzią, która w wyniku procesu polerowa-
nia jest idealnie wygładzona i całkowicie pozbawiona matowego wyglądu 
na całej swojej długości.

2.3.11

2.3.11.1

Krawędzie szlifowane i polerowane można 
wykonywać w kilku odmianach: ukośnie 
ścięte krawędzie (fasety po różnymi kątami), 
krawędź okrągła (krawędź C) lub formowana.

Rozkrój szkła polega na wykonaniu rysy a 
następnie mechanicznym obłamaniu wzdłuż 
powstałego nacięcia. Obrzeże na krawędzi 
szkła jest bardzo ostre. Na krawędzi powstają 
widoczne w poprzek tak zwane linie Wallnera 
(charakterystyczne faliste linie zauważalne 
na krawędzi, które powstają podczas łama-
nia szkła). 

Krawędzie po złamaniu są z reguły dość 
równe i gładkie, niemniej w przypadku zwłasz-
cza grubszego szkła oraz krawędzi niepro-
stoliniowych mogą powstawać nieregularne 
miejsca pęknięć, np. w miejscach przyłożenia 
narzędzia tnącego. Widoczne stają się również 
miejsca obróbki po zastosowaniu na przykład 
szczypiec do łamania szkła.  

W zależności od potrzeb stosuje się różne rodzaje obróbki krawędzi
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Kryteria te obowiązują również dla szkła ESG, 
ESG-HST, TVG oraz VSG ze zwykłego szkła 
float. 

Krawędź stępiona (KGS)
Krawędzie cięte, zatępione, których brzegi są 
w większym bądź mniejszym stopniu nierów-
ne po łamaniu szkła.  

Krawędź szlifowana na wymiar (KMG)
Szyba jest rozkrajana z naddatkiem a następ-
nie szlifowana na wymiar na całej grubości 
szkła. Dopuszczalne są wyszczerbienia i 
wklęsłości.

Krawędź szlifowana (KGN)
Powierzchnia krawędzi jest szlifowana szlifier-
ką na całej powierzchni, uzyskując matowy 
wygląd. Wyszczerbienia i wklęsłości są niedo-
puszczalne.

Krawędź polerowana (KPO)
Krawędź szlifowana dodatkowo polerowana. 
Matowe miejsca są w tym przypadku niedo-
puszczalne. Widoczne i odczuwalne ślady 
polerowania oraz żłobki po polerowaniu są 
dopuszczalne.

Szlif ołówkowy 
Krawędź tworzy kąt: 45 ≤ α < 90 względem 
powierzchni szkła. Podczas obróbki nie 
powstaje kąt ostry. Zawsze pozostaje sfazo-
wanie 90° względem powierzchni szkła. Kra-
wędzie mogą być szlifowane lub polerowane.

Maks.
2 mm
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Obróbka narożników / obróbka krawędzi2.3.11.2

W przypadku wycinania w narożnikach i na 
krawędziach należy zachować taki promień (R), 
który będzie większy /równy od grubości szyby. 
Minimalne wielkości promienia należy za każ-

dym razem ustalać indywidualnie z producen-
tem. Wielkości wycięć należy tak wymiarować, 
aby możliwe było zachowanie tolerancji odstę-
pów pomiędzy poszczególnymi krawędziami. 

A

B

xa1

a2

x

R

R

y

y

A = Wysokość
B = Szerokość
a1 = Odstęp między wycięciem a
 krawędzią szyby
a2 = Odstęp między dwoma wycięciami
x = Szerokość wycięcia
y = Wysokość wycięcia
R = Promień wycięcia

wycięcie w narożniku

wycięcie na krawędzi

ścięcie narożnika

wycięcie w szkle
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Wiercenie otworów2.3.11.3

Pozycjonowanie otworu

 ¡  W szybie laminowanej przy wierceniu cy-
lindrycznym otworu w szybie przeciwległej 
średnica musi być o 4 mm większa niż 
średnica rdzenia otworu z wpustem.

 ¡  Średnica (D) otworu względnie szerokości 
wycięcia powinna być tak wymiarowana, 
aby zachować tolerancje odstępów po-
między poszczególnymi krawędziami.

 ¡  Przy wierceniu więcej niż czterech otwo-
rów w szybie zwiększają się minimalne 
odstępy między nimi.

 ¡  Średnica otworu lub szerokość wycięcia 
muszą być przynajmniej równe/większe 
od grubości szkła: D ≥ d.

 ¡  Odległość krawędzi otworu lub krawędzi 
wycięcia od krawędzi szyby nie powinna 
być mniejsza niż połowa średnicy otworu: 
A ≥ D/2 (nie dotyczy szyb hartowanych).

 ¡  Minimalny odstęp otworu lub wycięcia od 
krawędzi może być przekroczony tylko w 
przypadku wykonania nacięcia wyrównu-
jącego naprężenia oraz jednocześnie gdy 
średnica otworu spełnia zależność w sto-
sunku do grubości szkła: D ≥ 1,5 d.

 ¡  Dla odległości pomiędzy dwoma otwo-
rami obowiązują te same kryteria, które 
obowiązują pomiędzy otworem a krawę-
dzią szkła.

 ¡  Średnica otworu nie może przekraczać 
1/3 długości krawędzi szkła: D ≤ K/3

A, B = Odstęp od krawędzi
D =  Średnica otworu 
         wzgl. szerokość wycięcia
K = Długość krawędzi
d = Grubość szkła

B

A

d

K

D
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Definicja szkła hartowanego oraz jego właściwości

Szkło hartowane ESG powstaje w kontrolowa-
nym  procesie podgrzewania i następującego 
po nim szybkiego schładzania powierzchni 
dzięki czemu uzyskuje stan równomiernie 
rozkładających się naprężeń.

2.4

2.4.1

SZKŁO HARTOWANE (ESG)

Z

D

W położeniu spoczynkowym
 ¡  Powierzchnie pozostają pod wpływem 
naprężeń ściskających: D 

 ¡  Wnętrze szkła jest pod wpływem 
naprężenia rozciągającego: Z

Lekkie wygięcie
¡	 D1 = naprężenie ściskające powierzchnię 

wewnętrzną
 ¡ D2 = naprężenie ściskające powierzchnię  

 zewnętrzną

Zwiększenie wygięcia
 ¡ naprężenie D2 przekształca się w  

 naprężenie rozciągające  Z1.

Z1

D3

Z

D1

Z

D2
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Szkło hartowane (ESG) nabiera zupełnie nowych własności fizycznych 
w porównaniu do własności szkła wyjściowego:

Podwyższona odporność na zginanie
Dzięki temu  zwiększona odporność na 
pchnięcie, uderzenie i obciążenie gradem 
wynosząca 50 N/mm2 w przeciwieństwie do 
30 N/mm2, które ma zwykłe szkło float (war-
tość obliczeniowa).

Podwyższona odporność na 
powierzchniową różnicę temperatur
Różnica temperatur w tym przypadku wynosi 
150 K, zaś standardowe szkło float (40 K) 
jest wyraźnie bardziej wrażliwe na zmiany 
temperatury. 

Zabezpiecza przed zranieniem
Ponieważ ulega rozbiciu na małe odłamki 
szkła o tępych krawędziach.

Podwyższona odporność na pchnięcie 
i uderzenie
Zgodnie z normą PN EN 12600:2004
(Badanie wahadłem. Udarowa metoda 
badania i klasyfikacja szkła płaskiego).

2.4.2 Produkcja szkła hartowanego ESG

Szkło hartowane jest szkłem płaskim pod-
dawanym obróbce termicznej. W procesie 
produkcyjnym nagrzewane jest do tempe-
ratury ok. 600°C, a następnie gwałtownie 
schładzane powietrzem. Szkło hartowane 
produkowane jest z następujących produk-
tów bazowych jako szkło płaskie lub gięte: 

 ¡  Szkło float zgodnie z normą PN EN 572 
 ¡ Szkło lane zgodnie z normą PN EN 572

Szkło hartowane może być: 
 ¡ Bezbarwne lub barwione w masie 
 ¡ Przeźroczyste, nieprzeźroczyste, mleczne 
 ¡  Powlekane lub emaliowane

Wentylatory

OdbiórChłodzenieHartowaniePodgrzewanieZaładunek

> 600 °C
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2.4.3

2.4.4

Obróbka po procesie hartowania

Po procesie hartowania szkło ESG nie może 
być już poddawane jakiejkolwiek dalszej 
obróbce. Próby wycinania otworów czy wyko-
nywania wycięć w szkle zaburzyłyby napręże-
nia pozostające do tej chwili w równowadze. 
W konsekwencji przerwanie tej równowagi 
doprowadziłoby do natychmiastowego roz-
bicia się szkła. Dlatego wszelkiego rodzaju 

obróbkę należy wykonać przed rozpoczęciem 
procesu hartowania. Tak więc szkło zaharto-
wane nie może być już przycinane na inny 
wymiar. Po procesie hartowania możliwa jest 
obróbka powierzchni szkła taka jak np. tra-
wienie kwasem lub piaskowanie (zgodnie z 
normą DIN EN 12150 szkło takie traci cechy 
szkła hartowanego). 

Zastosowanie szkła hartowanego

Budynki sportowe
Hale sportowe, lekkoatletyczne i wielofunk-
cyjne oraz hale z kortami tenisowymi

Szkoły, przedszkola, budynki 
użyteczności publicznej

 ¡ Celem uniknięcia zranień w wyniku zbicia  
 szkła 

 ¡  Podwyższenie odporności szyb na uderze-
nia lub pchnięcia

Budynki biurowe oraz budownictwo 
mieszkaniowe 
Drzwi, balustrady, ścianki działowe, prze-
szklenia całoszklane, przeszklenia tarasów i 
balkonów.

Fasady, szklenie strukturalne 
Szyby zespolone i pasy podokienne w fasa-
dach całoszklanych oraz w fasadach ze 
szkłem refleksyjnym.



Szkło jako materiał budowlany

52 SANCO®

2. Możliwości dalszego przetwarzania szkła hartowanego
Szkło hartowane ESG może być wykorzy-
stywane do produkcji szkła laminowanego 
(VSG). Istnieje również możliwość powleka-
nia jego powierzchni powłokami ciepłochron-
nymi lub przeciwsłonecznymi. Szkło hartowa-
ne jest również wykorzystywane do produkcji 
szyb zespolonych.

Montaż w obszarach wysokich obciążeń termicznych
Odporność na różnicę temperatur szkła 
hartowanego (ESG) jest wyraźnie większa 
niż szkła nie poddanego procesowi harto-
wania. Dlatego szkło hartowane powinno 
być stosowane wszędzie tam, gdzie można 
się spodziewać działania silnych obciążeń 

termicznych np. szyby o wysokim współczyn-
niku absorpcji promieniowania cieplnego lub 
szyby, które znajdują się w odległości mniej-
szej niż 30 cm od grzejników lub innych źró-
deł ciepła.
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2.4.5 Parametry fizyczne

Tolerancje grubości szkła ESG
Tolerancje grubości szkła są takie same
jak dla szkła float.

Ciężar powierzchniowy 2,5 kg/m2 na każdy mm grubości szkła

Odporność na ściskanie 700 – 900 N/mm2

Odporność na zginanie 50 N/mm2 (wartość wykorzystywana do obliczeń wytrzymałościowych 
szkła)

Przepuszczalność światła
ESG bezbarwny 6 mm ok.  88 %

ESG szary 6 mm ok. 43 %

ESG brązowy 6 mm ok. 50 % 

ESG zielony 6 mm ok. 74 % 

Przewodność cieplna λ 0,8 W/m2K

Moduł elastyczności 7,0 x 104 N/mm2

Współczynnik rozszerzalności liniowej 
w zakresie od 20°C do 300°C

9,0 x 10–6/K
np. przy różnicy temperatur 100 K
ok. 1,0 mm na metr

Maksymalna temperatura użytkowa Trwale: +200 °C
Krótkotrwale: +300 °C

Odporność na powierzchniową 
różnicę temperatur

150 K

Szkło hartowane wygrzewane termiczne

Szkło ESG poddane dodatkowemu, zgod-
nemu z normą (PN EN 14179), procesowi 
wygrzewania. Jego celem jest wyeliminowa-
nie wtrąceń siarczku niklu w szkle hartowa-

nym. Zmniejsza to ryzyko zamontowania 
na fasadzie budynku szyby, która poddana 
działaniu wysokich temperatur może ulec 
samoistnemu pęknięciu.  

2.4.6
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SZKŁO PÓŁHARTOWANE

Proces produkcji szkła półhartowanego (ter-
miczne wzmocnionego) TVG jest podobny 
do procesu powstawania  szkła hartowanego 
(ESG). Różnica polega na tym, że schładza-
nie szkła odbywa się w mniej gwałtowny spo-
sób. Szyby doprowadza się do takiego stanu, 

w którym występujące naprężenia osiągają 
wartości oscylujące pomiędzy wartościami 
dla zwykłej szyby float i szyby hartowanej 
(ESG).  Generalnie wartości te są bliższe war-
tościom dla szkła zahartowanego (ESG). 
 

Norma PN EN 1863-1 „ Szkło częściowo hartowane”

Norma PN EN 1863-1 „Szkło w budownic-
twie – szkło częściowo hartowane”, opisuje 
tego typu wyrób ze szkła z punktu widzenia 

zachowania się jego struktury w chwili zbi-
cia, przewidzianych tolerancji oraz własności 
fizycznych i mechanicznych. 

Właściwości

Szkło częściowo hartowane lub półharto-
wane ma w porównaniu do zwykłego szkła 
zwiększoną odporność na uszkodzenia 
mechaniczne spowodowane  uderzeniem lub 
pchnięciem. Odporność na powierzchniową 
różnicę temperatur wynosi około 100 K w 
przeciwieństwie do 40 K dla szkła float. W 
przypadku szkła półhartowanego można zre-
zygnować z testu „heat soak”. Ze względu na 
szczególny rozkład naprężeń w szkle samo-
istne przypadki zbicia są raczej wykluczone. 
Chociaż odporność na powierzchniową różni-
cę temperatur oraz naprężenia rozciągające
przy zginaniu są większe jak dla normalnego 

szkła, niemniej nie można stosować szkła 
półhartowanego TVG jako szkła bezpiecz-
nego, tak jak przyjmuje się to w przypadku 
szkła hartowanego ESG. W przeciwieństwie 
do szkła hartowanego ESG szkło półhartowa-
ne TVG w przypadku zbicia nie rozpada się 
na małe tępe kawałki szkła, lecz jego siatka 
spękań podobna jest z wyglądu do układu 
spękań zwykłego szkła. Przy czym pęknięcie 
takie musi przebiegać zawsze od krawędzi 
do krawędzi. Pęknięcia, które przebiegały-
by pomiędzy dwoma punktami pęknięć na 
powierzchni szkła, są niedozwolone.

2.5

2.5.1
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Obrazy pęknięć dla szkła półhartowanego TVG

Obszary zastosowań

Szkło półhartowane TVG może być stosowane 
wszędzie tam, gdzie wystąpić mogą zwiększo-
ne obciążenia termiczne, gdzie wymagana jest 
zwiększona odporność mechaniczna oraz tam 
gdzie niepożądane jest przy zbiciu zjawisko 
tworzenia się drobnych kawałków szkła. Mają 
one niestety skłonność do wypadania z ramy, 
w której szkło hartowane było zamontowane. 
Szkło półhartowane TVG przez odmienną struk-
turę spękań trzyma się w ramie, co powoduje, 
że kawałki szkła nie mogą swobodnie oderwać 

się od szyby i wypaść z ramy. Szkło takie 
nadaje się zatem również do zastosowania w 
przeszkleniach fasadowych o zwiększonym 
współczynniku absorpcji promieniowania. 
Należy zawsze pamiętać, że szyby muszą być 
trzymane w ramie po obwodzie, aby zapobiec 
możliwości swobodnego oderwania się od niej 
kawałków szkła. Szkło półhartowane nie może 
być stosowane jako zamiennik dla szkła harto-
wanego. W praktyce TVG wykorzystuje się głów-
nie do produkcji szkła laminowanego. 

Właściwości szkła półhartowanego TVG

szkło float TVG ESG

Odporność na zginanie σB 45 N/mm2 70 N/mm2 120 N/mm2

σdop. dopuszczalna odporność na zginanie 18 N/mm2 29 N/mm2* 50 N/mm2

Odporność na powierzchniową 
różnicę temperatur ΔΤ

40 K 100 K 150 K 

Możliwość cięcia Tak Nie Nie

Siatka spękań radialne spękania 
powierzchniowe,
duże kawałki szkła

radialne spękania 
powierzchniowe,
małe kawałki szkła

spękania szkła w 
kształcie siatki, drob-
ne kawałki

Możliwość samoistnego pęknięcia Nie Nie Tak 

 * wartość obliczeniowa zgodna z dopuszczeniem do stosowania

2.5.2
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2.6

2.6.1

BEZPIECZNE SZKŁO LAMINOWANE (VSG)

Definicja i budowa VSG 

Szkło laminowane składa się z dwóch lub wię-
cej pojedynczych szyb, które połączone są ze 
sobą za pomocą bardzo trudno rozciągliwej 
i elastycznej warstwy oddzielającej. Warstwa 
oddzielająca zbudowana jest z folii poliwinylo-
-butyralowej (PVB), która może być w pełni prze-
zierna, kolorowa lub na życzenie klienta posia-
dać własność ochrony przed promieniowaniem 
UV czy właściwości dźwiękochłonne. Budowa 
oraz grubość szyby laminowanej odnosi się bez-
pośrednio do wymagań bezpieczeństwa jakie 

stawia się przed taką szybą. Szyby chroniące 
przed przebiciem, wypadnięciem i włamaniem 
mogą być dopasowane każdorazowo do wymo-
gów bezpieczeństwa dzięki odpowiedniemu 
doborowi ilości szyb połączonych odpowiednią 
ilością folii. Im więcej tafli szkła i im grubsze 
są warstwy folii znajdujące się pomiędzy nimi, 
tym wyższa staje się odporność na przebicie. 
Odporność na przestrzelenie z broni palnej jest 
tym wyższa, im więcej jest tafli szkła o różnych 
grubościach.

VSG z folią PVB

Szkło

Szkło

Folia PVB

Rodzaje folii
PVB:  poliwinylo-butyralowa – posiada wysoką przezroczystość, wytrzymałość na roze-

rwanie oraz dobrą przyczepność do szkła. Wadą jest wysoka higroskopijność folii.
SGP:  tworzywo termoplastyczne, które jest do pięciu razy mocniejsze i sto razy bar-

dziej sztywniejsze od foli PVB.
EVA:  etylenowy polioctan winylu, który nie absorbuje wody tak jak PVB. Charakteryzuje się 

dużym stopniem adhezji oraz znakomitą kohezją. Dzięki przechodzeniu folii EVA w stan 
ciekły w trakcie procesu łączenia ze szkłem uzyskuje się niwelację nierówności, mogą-
cych wystąpić pomiędzy laminowanymi taflami szkła. Do zakwalifikowania jako szyba 
bezpieczna potrzebuje odpowiedniego dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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Właściwości

W przeciwieństwie do szkła hartowanego 
(ESG) szkło laminowane VSG nie rozbija 
się po uszkodzeniu na małe kawałki, nie-
mniej zachowuje przewidziane dla tego typu 
szkła działanie ochronne. Po przekroczeniu 
dopuszczalnych obciążeń w  wyniku ude-
rzenia lub pchnięcia szkło wprawdzie pęka, 
jednak zbite kawałki szkła trzymają się na 
w dalszym ciągu nienaruszonej folii PVB. 
Unika się w ten sposób niebezpieczeństwa 
zranienia, a przeszklona przestrzeń pozosta-
je najczęściej zamknięta. W zależności od 
energii ataku tworzy się jedynie pajęczyna 
spękań rozciągająca się centralnie od punktu 

uderzenia dalej wzdłuż powierzchni szyby. 
Po uszkodzeniu szyba wybrzusza się. Dzięki 
swojej elastyczności folia PVB wraz z pozo-
stającymi na niej kawałkami szkła pozwala 
się elastycznie kształtować. Nie zostaje 
pocięta przez powstałe, ostre kawałki pobite-
go szkła. Szkło laminowane może się więc w 
pewnych granicach w kontrolowany sposób 
odkształcać. Wynika z tego także warunek 
związany z tym, że folia PVB służąca do pro-
dukcji szkła laminowanego, musi wykazywać 
konieczną elastyczność w wysokim zakresie 
temperatur. Również w bardzo niskich tem-
peraturach folia nie może się kruszyć. 

2.6.2



Szkło jako materiał budowlany

59SANCO®

2.

Przepuszczalność światła
W wyniku użycia bezbarwnego szkła i folii 
przepuszczalność światła nie jest ograni-
czona i uzyskuje mniej więcej taką samą 
wartość jak szkło monolityczne o podobnej 
grubości. Zastosowanie grubszych warstw 
folii powoduje, że widoczne może być lekkie 
żółto-zielone zabarwienie. Dodatkowo wraz 
ze wzrostem grubości samych szyb lamino-
wanych VSG przyjmują one lekko żółtozie-
lony odcień spowodowany własnym zabar-
wieniem szkła. W znacznym stopniu można 
ograniczyć powstawanie takiego efektu przez 
zastosowanie szkła ubogiego w tlenek żelaza, 
czyli szkła odbarwionego.

Wytrzymałość materiału
Szyba laminowana VSG jest odporna na 
starzenie się i wykazuje praktycznie takie 
same właściwości jak normalne szkło float. 
Niemniej krawędzie tafli szkła laminowanego 
VSG należy szczególnie chronić przed działa-
niem kwasów lub zasad, tak aby nie uszko-
dzić folii.

Odporność na zmiany temperatury
Szkło laminowane VSG posiada tę samą 
odporność na powierzchniową różnicę tem-
peratur i mniej więcej tę samą wytrzymałość 
na zginanie jak normalne szkło float. Aby 
jeszcze dodatkowo zwiększyć te wartości 
można wykorzystać podczas produkcji szyby 
laminowanej zamiast zwykłego szkła float 
szkło ESG, ESG-HST lub TVG.
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2.6.3 Produkcja szkła laminowanego VSG

Dostarczenie szkła
Szkło dostarczane jest za pomocą sztaplarki 
portalowej, która pracuje w 30 sekundowym 
cyklu i ma możliwość załadunku szkła w 
taflach z czterech rożnych stojaków.

Mycie
W myjce szkło jest dokładnie myte. Zanim 
jednak szkło wjedzie do myjki, zespół wirują-
cych szczotek usuwa ze szkła środek rozdzie-
lający. Grubość nadjeżdżającej tafli jest auto-
matycznie mierzona i stosownie do grubości 
automatycznie ustawiane są parametry linii.

Pomieszczenie laminowania
W pomieszczeniu laminowania automatycz-
nie spaja  się folię z taflami szkła. Krawędź 
folii PVB wystająca poza szkło jest odcinana. 
Ponieważ folia PVB jest bardzo wrażliwa na 
temperaturę i wilgotność, a jednocześnie 
każdy nawet najdrobniejszy pyłek powoduje 
naruszenie optycznej jakości szkła, pomiesz-
czenie laminowania musi być bardzo czyste i 

klimatyzowane. Z tego powodu również same 
folie są  przechowywane podczas produkcji 
w specjalnych klimatyzowanych pomieszcze-
niach.

Laminowanie wstępne
W specjalnym piecu następuje wstępne połą-
czenie szkła i folii PVB. W trakcie tego pro-
cesu tafle szklane są rozgrzewane do odpo-
wiedniej temperatury i sprasowane walcami 
razem z folią. 

Autoklaw
Pod wpływem ciśnienia i temperatury tafle 
szkła zostają trwale połączone z folią. W ten 
sposób ze wstępnie połączonego półproduk-
tu powstaje gotowa tafla VSG.

Odbiór
Po procesie zespolenia tafli w autoklawie 
przeprowadzana jest 100% optyczna kon-
trola produktu. Po dokonaniu pełnej kontroli 
gotowe szyby VSG odstawiane są na stojaki.

Odbiór
AutoklawLaminowanie 

wstępne
Pomieszczenie 
laminowania

Mycie
Dostarczenie szkła
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2.6.4 Szkło warstwowe (VG)

Szkła warstwowe (zgodne z PN-EN ISO 12543-2  
oraz PN-EN ISO 12543-3) oferują pewne cechy 
uznawane dla szkła bezpiecznego. Dotyczy 
to w szczególności wielowarstwowych szyb 
ognioodpornych.  Niemniej często się zdarza, 
że nie są one w stanie osiągnąć właściwego 

poziomu bezpieczeństwa. Cechy właściwe dla 
szkła bezpiecznego w przypadku szyb war-
stwowych muszą być potwierdzane osobnym 
dokumentem. Dlatego aby uznać je za szkło 
VSG konieczne jest uzyskanie ogólnego dopusz-
czenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
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Powłoki nanoszone na szkło pozwalają obec-
nie w bardzo szerokim zakresie na uzyski-
wanie wymaganych przez nowoczesne szyby 
zespolone różnych współczynników przepusz-
czalności światła oraz przepuszczalności ener-
gii cieplnej. Można dzięki temu otrzymywać 
praktycznie dokładnie takie parametry jakie 

są wymagane do określonej specyfiki projek-
towanego budynku.  Podstawową technologią 
stosowną obecnie na świecie jest proces 
próżniowy zwany również  metodą napylania 
magnetronowego.  Produkcja powłok odbywa 
się po wytworzeniu szkła bazowego na dodat-
kowej linii magnetronowej. 

2.7

 

2.7.1

PROCES POWLEKANIA SZKŁA

Powlekanie próżniowe metodą magnetronową

poddawana pomiarowi określającemu jej 
parametry optyczne i porównywana ze swoją 
krzywą odniesienia. Powłoki o określonych 
parametrach można w każdej chwili ponow-
nie odtworzyć w procesie produkcji. Grubości 
powłok w zależności od ich budowy i ilości 
warstw wahają się między 40 – 160 nm 
(nanometrów). Szyby z powłokami dzięki 
uzyskiwanej neutralności kolorystycznej są 
praktycznie nie do odróżnienia od zwykłego 
szkła float. Technologia ta w dalszym ciągu 
intensywnie się rozwija.  

Warstwa ochronna

Powłoka ze srebra

Powłoka z tlenków 
metali

Powłoka ze srebra

Szkło float

Powłoki napylane metodą magnetronową składają się w zależności od rodzaju 
z kilku warstw metali lub tlenków i azotków metali o grubościach wynoszących 
nanometry

Wszystkie powłoki stosowane  w produkcji 
szyb zespolonych SANCO produkowane 
są właśnie tą metodą. Składają się z kilku 
bardzo cienkich powłok zbudowanych na 
bazie metali ciężkich lub tlenków metali o 
grubościach od 1/100 do 1/10 mikrome-
tra nanoszonych (napylanych) w próżni w 
oparciu o charakterystyczne właściwości 
technologii elektromagnetycznej. Cały pro-
ces nadzorowany jest w sposób ciągły przez 
sterowany komputerowo spektrofotometr. 
Każda pojedyncza powłoka jest na bieżąco 
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2. Odbiór szkła

Wsad szkła 
float

Stacja kontrolna i 
sterownia

Komora buforowa 
i wyjściowa

Komora wejściowa 
i buforowa

Stacja kontrolna

Mycie szkła

Komora napylania 
z katodami

U = -500 V

atomy Ar
jony Ar (+)
elektrony (-)

Wlot gazu Wlot gazu

Target
Plazma

atomy wybijane 
z targetu

Anoda + + Anoda 

Tafla szkła

Katoda -

Obraz plazmy w 
procesie napylania 

Schemat linii produkcyjnej próżniowego napylania powłok 
w technologii magnetronowej

Zasada próżniowego napylania katodowego (ang. sputtering)

Napylanie:  Wybijanie atomów z materiału, z którego wykonany jest cel (ang. target) poprzez  
 bombardowanie go jonami
Próżnia:  Zamknięta przestrzeń, z której za pomocą pomp próżniowych usuwa się  
 znajdujące się w niej gazy
Katoda:  Elektroda naładowana ujemnie 
Anoda:  Elektroda naładowana dodatnio
Jon:  Cząstki naładowane elektrycznie dodatnio lub ujemnie 
Nanometr:  1 nanometr = 10-9 = 1 miliardowa metra wzgl. 1 milionowa milimetra
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Metoda pirolityczna powlekania szkła 

Metoda pirolityczna powlekania szkła jest 
stosowana bezpośrednio podczas produkcji 
szkła na linii float. Określone tlenki metali 
są bezpośrednio napylane na rozgrzaną 
powierzchnię szkła. Podczas dalszego chło-
dzenia wtapiają się w powierzchnię szkła. 

W innej metodzie tafle szkła są zanurzanie 
w wannie z gorącymi, płynnymi  tlenkami 
metali. Podobnie jak przy napylaniu, także 
tutaj wtapiają się one w szkło, ale zawsze 
po obu jego stronach. To z kolei oznacza, że 
jedna z powłok zawsze będzie narażona na 
czynniki pogodowe. 
 

Powłoki wytwarzane tymi metodami są bar-
dzo twarde, niemniej mają bardzo ogra-
niczone właściwości. Szkła z powłokami 
pirolitycznymi z pewnymi zastrzeżeniami 
można stosować jako pojedyncze. Jednak 
ze względu na oddziaływania atmosferyczne 
możliwe jest powstanie widocznych zmian w 
strukturze powłoki zewnętrznej.

2.7.2
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2.8

2.8.1

ZE SZKŁA BAZOWEGO POWSTAJE SZYBA ZESPOLONA

Sz
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Po
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Gaz

Gaz Gaz Gaz

Sz
yb

y 
ze

sp
aw

an
e 

na
 k

ra
wę

dz
i

Uszczelnienie 
jednostopniowe

Uszczelnienie 
dwustopniowe

„ciepła ramka”

Rozwój szyb zespolonych

Znane nam dzisiaj nowoczesne szyby zespo-
lone czy też szyby izolacyjne przeszły długą 
historię rozwoju. Po opatentowaniu w USA w 
roku 1865 pierwszej szyby izolacyjnej, ich pro-
dukcja na skalę przemysłową ruszyła w pierw-
szej połowie XX wieku. Na początku obie szyby 
były łączone ze sobą metodą lutowania przy 
zastosowaniu ołowianego spoiwa lub bezpo-
średnio spawane ze sobą na brzegach. Wkrót-
ce jednak, w końcówce lat sześćdziesiątych, 
zaczęto szeroko stosować łączenie szyb na 
krawędziach za pomocą spoiw organicznych. 
Początkowo stosowano tylko jednostopniowe 
uszczelnienie krawędzi ponad ramką dystan-

sową. Wraz z nadejściem szyb wypełnianych 
gazem wprowadzono dodatkowe, pierwotne 
uszczelnienie (butyl) na brzegu ramki przy-
klejanej następnie do szkła. Było to z jednej 
strony konieczne do lepszego uszczelnienia 
szyby zespolonej i przedłużenia jej żywotności, 
z drugiej zaś strony  wpływało pozytywnie na 
efektywność procesu produkcyjnego, gdzie 
butyl stanowi materiał pomocniczy podczas 
montażu ramki do szyby. Obecnie dwustop-
niowe uszczelnienie szyby izolacyjnej jest przy-
jętym standardem technologicznym. W Polsce 
szyba izolacyjna jest potocznie nazywana 
szybą zespoloną. 

Obecnie stosowane szyby zespolone pozostają 
pod intensywnym wpływem ciągłego rozwoju 
technologii w obszarze produkcji okien. Chęć 

przebywania w jasnych i pełnych światła pomiesz-
czeniach wpływa na zastosowanie coraz więk-
szych szyb w oknach czy fasadach budynków.
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Nowoczesna szyba termoizolacyjna to pakiet 
szybowy wykonany z dwóch lub więcej tafli 
szkła oddzielonych od siebie ramką dystan-
sową poprowadzoną wzdłuż krawędzi. 
Przestrzeń między szybami jest skutecznie 
zamknięta za pomocą specjalnych mas 
uszczelniających. Znajdujący się w środku 
gaz pozostaje trwale zamknięty i nie ucieka 
na zewnątrz. Szyby trwale pozostają ze sobą 

Przestrzeń międzyszybowa
Przestrzeń międzyszybowa jest hermetycznie 
zamkniętym obszarem wypełnionym gazem 
szlachetnym (argonem lub kryptonem) 
lub suchym powietrzem. Gaz musi pozo-
stać suchy, aby nie dopuścić do powstania 
kondensatu pary wodnej na zimnej szybie. 
Osiąga się to dzięki zastosowaniu wysokiej 

Odstęp między szybami
W zależności od  odległości między szyba-
mi wynikają różne wartości oporu cieplnego 
gazu lub powietrza zamkniętego w przestrze-
ni międzyszybowej. Maksymalną wartość dla 
powietrza osiąga się przy ok. 15 mm. Jest to 
optymalna szerokość pomiędzy przewodze-
niem ciepła, które przy większej odległości 

zespolone. Biegnące wzdłuż krawędzi szyb 
podwójne uszczelnienie zapobiega przenika-
niu kurzu, brudu i pary wodnej (uszczelnienie 
części brzegowej). Zasada działania szyby 
zespolonej polega na tym, że nieruchome 
powietrze jest bardzo słabym przewodnikiem 
ciepła. W ten sposób poduszka powietrzna 
uwięziona między szybami tworzy dobrą war-
stwę termoizolacyjną.

jakości środka  higroskopijnego, czyli pochła-
niającego wilgoć stanowiącego wypełnienie 
ramki dystansowej. 
Po szczelnym zamknięciu szyby zespolonej 
w jej wnętrzu panuje ciśnienie atmosferycz-
ne odpowiadające miejscu, w którym została 
ona wyprodukowana.

między szybami traci na wartości, a kon-
wekcją (ruch powietrza, przepływ strumienia 
energii), która przy większym odstępie zwięk-
sza się i w ten sposób również pogarsza izo-
lacyjność cieplną. Optymalna szerokość dla 
argonu wynosi ok. 16 mm, a dla kryptonu 
ok. 10 mm.

Budowa szyby zespolonej

Szkło float lub szkło specjalne

Powłoka

Przestrzeń międzyszybowa wypełniona gazem lub 
suchym powietrzem

Absorbent wilgoci sito molekularne

Ramka dystansowa 

Odporne na starzenie podwójne uszczelnienie zapobie-

gające przenikaniu pary wodnej i uciekaniu gazu

2.8.2
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Część brzegowa szyby zespolonej
W części brzegowej szyby muszą być ze 
sobą trwale połączone, tak aby zapewnić 
wieloletnią szczelność. Najważniejsze są dwa 
parametry: jak najmniejszy ubytek gazu oraz 
wskaźnik przenikania wilgoci. Oprócz tego 
ważne jest, aby brzeg szyby zespolonej był 
w stanie elastycznie neutralizować zmiany 

Powłoka
Tafle szkła float pokryte specjalnymi powłoka-
mi przepuszczającymi światło oraz odbijają-
cymi długofalowe promieniowanie cieplne są 
zespalane tak, aby powłoka znajdowała się 
wewnątrz przestrzeni międzyszybowej. Powłoki 
składają się z wielu warstw metalu lub tlenków 
metali o grubościach nanometrów.  

Wręb szybowy/rama okienna
Aby zapewnić maksymalną żywotność szyby 
zespolonej obszar wrębu na szybę w ramie 
okiennej musi być odpowiednio wentylowa-
ny, tak aby brzeg szyby nie był poddawany 
długotrwałemu działaniu wilgoci. 

objętości gazu zamkniętego w przestrzeni 
międzyszybowej wywołanego przez zmiany 
temperatur. Część brzegowa musi być też 
odporna na działanie w czasie związków 
chemicznych zawartych w atmosferze oraz 
działanie światła, a w szczególności promie-
niowania UV.

Budowa ramki Rodzaje ramek dystansowych

Pusta w środku ramka w całości 
wykonana z metalu

Ramki dystansowe ze stali szlachetnej o różnych 
przekrojach i grubościach ścianek wypełnione sitem 
molekularnym

Pusta w środku ramka wykonana 
z tworzywa sztucznego pokryta 
metalową folią

Ramki z tworzywa sztucznego o różnych grubościach 
ścianek wypełnione sitem molekularnym

Ramki bezpośrednio aplikowane 
na szkło

System ramek dystansowych z elastycznej pianki struktu-
ralnej ze zintegrowanym środkiem osuszającym, aplikowa-
nych podczas produkcji bezpośrednio z rolki

Ramki termoplastyczne TPS System ramek termoplastycznych ze zintegrowanym 
środkiem osuszającym wytłaczanych podczas produkcji z 
beczki bezpośrednio na szybę



Podstawowe właściwości fizyczne

70 SANCO®

3.

3.



Podstawowe właściwości fizyczne

71SANCO®

3.

3.

3.

3.1

3.1.1
 

CIEPŁO 

Wprowadzenie
Właściwa wymiana ciepła między budynkiem, 
jego elementami i otoczeniem bez względu na 
aktualnie panującą porę roku jest w tej chwili 
jednym z najważniejszych obszarów związa-
nych z fizyką budowli. Aby chronić użytkowni-
ków z jednej strony przed niepotrzebną utratą 
wartościowego ciepła, zaś z drugiej strony 
przed niekorzystnym przegrzewaniem się po-

mieszczeń, należy bardzo szczegółowo pla-
nować projekt danego budynku.Rozdział ten 
podejmuje kwestie związane z ochroną przed 
utratą ciepła w okresie zimowym oraz wyjaśnia 
najważniejsze parametry techniczne dotyczące 
izolacji cieplnej (kwestie związane z ochroną 
przed promieniowaniem słonecznym w okresie 
letnim zobacz rozdział 3.3 Słońce i światło).

Podstawowe właściwości fizyczne 

Przepisy dotyczące oszczędzania energii oraz 
ochrony klimatu mają obecnie zasadniczy 
wpływ na wszelkiego rodzaju parametry fizyczne 
w nowo projektowanych budynkach. Efektywne 
korzystanie z energii cieplnej oraz dobra izolacja 
termiczna korzystnie wpływają na komfort prze-
bywania w pomieszczeniach. Idealne dla dobre-
go samopoczucia temperatury zarówno latem 
jak i zimą przy jednoczesnym doświetleniu natu-
ralnym światłem słonecznym i zabezpieczeniem 

przed hałasem są w bardzo dużym stopniu 
związane z doborem odpowiednich przeszkleń. 
Wszystkie możliwe parametry są ze sobą kom-
pleksowo powiązane. Dlatego ich wzajemny 
wpływ na siebie należy stale brać pod uwagę. 
Niniejszy rozdział jest przeglądem podstawo-
wych parametrów związanych z fizyką budowli. 
Przede wszystkim chodzi o zrozumienie mecha-
nizmów powiązanych ze szkłem, które mają 
istotny wpływa na obecnie tworzone budynki.

Symbol Oznaczanie Opis Jednostka

λ Współczynnik lambda Współczynnik przewodzenia ciepła 
(stały dla danego materiału)

W/mK

U Współczynnik U Współczynnik przenikania ciepła (dla 
przegród budowlanych)

W/m2K

Ψ Współczynnik Psi Liniowy współczynnik przenikania ciepła 
(liniowe mostki cieplne)

W/mK

x Współczynnik chi Punktowy współczynnik przenikania 
ciepła (punktowe mostki cieplne)

W/K

RT Współczynnik RT Opór cieplny m2K/W

Rsi Współczynnik Rsi Opór cieplny powierzchni wewnętrznej m2K/W

Rse Współczynnik Rse Opór cieplny powierzchni zewnętrznej m2K/W

ε Epsilon Współczynnik emisyjności powierzchni –

∑ Sigma Symbol sumy –

Δ Delta Symbol różnicy wartości –

Podstawowe pojęcia, symbole, jednostki
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Rodzaje transportu ciepła Opis

Przewodzenie ciepła Transport ciepła polega na przekazywaniu energii przez bezładny ruch cząsteczek 
i ich zderzenia, gdzie sama materia pozostaje w tym czasie w bezruchu

Konwekcja Transport ciepła w wyniku unoszenia ciepła na skutek przemieszczania się 
masy cieczy lub gazu

Promieniowanie cieplne Transport ciepła polega na przenoszeniu energii przez promieniowanie elektro-
magnetyczne . Wymiana ciepła przez promieniowanie nie wymaga obecności 
ośrodka pomiędzy ciałami, między którymi ciepło jest wymieniane (może 
zachodzić również przez próżnię)

Na co dzień wszystkie trzy mechanizmy trans-
portu ciepła często występują razem: grzejnik 
oddaje ciepło poprzez promieniowanie cieplne, 
ogrzewa w wyniku przewodzenia znajdujące się 
w jego pobliżu powietrze, które przekazuje dalej 
ciepło do pomieszczenia w wyniku konwekcji.
W przypadku ciał stałych dominującym efektem 
jest przewodzenie ciepła. W metalach za przewo-
dzenie ciepła odpowiadają zderzenia swobod-
nych elektronów. W pozostałych ciałach stałych 
odbywa się to za pomocą energii drgań atomów, 
zaś w gazach w wyniku zderzania się cząsteczek 
i atomów. W szczególności metale są bardzo do-
brymi przewodnikami ciepła. Zdolność materiału 

do przewodzenia ciepła jest opisywana za po-
mocą współczynnika przewodzenia ciepła, który 
jest stały dla danego materiału. Współczynnik  
podaje ile watów energii przewodzone jest przez 
warstwę materiału o grubości 1m i powierzchni 
1m2, tzn. przez sześcian o objętości 1m3 przy 
różnicy temperatur po obydwu stronach równej 
jednemu stopniowi kelwina w czasie jednej se-
kundy. Obowiązuje zasada, że im większy jest 
współczynnik tym więcej ciepła będzie przewo-
dzone w jednostce czasu względnie odwrotnie: 
im mniejsza wartość, tym lepszym izolatorem 
jest dany materiał. Jednostką współczynnika 
przewodzenia ciepła jest W/m2K.

Ciepło względnie wymiana ilości ciepła jest 
jedną z form przekazywania energii. Nie na-
leży jej mylić z potocznym określeniem „cie-
pła” jakiegoś ciała, które posiada określną 
temperaturę. Jednostką ciepła jest dżul (J). 
Ruch lub wymiana ciepła jest to pojęcie obej-
mujące cały kompleks zagadnień przenosze-
nia ciepła miedzy ciałami, względnie między 
częściami tego samego ciała uwarunkowany 
występowaniem różnicy temperatur. Zgodnie 
z zasadami fizyki ciepło zawsze przemiesz-
cza się z obszaru o temperaturze wyższej do 
ośrodka o temperaturze niższej. Strumień 
ciepła to ilość ciepła przenoszona w określo-
nym czasie, zaś jego jednostką jest dżul na 
sekundę = wat. Jednostkowy przepływ ciepła 
to ilość ciepła przepływająca przez określoną 

Mechanizmy przepływu ciepła 

powierzchnię. Jest podawana w jednostce 
wat na m2. Temperatury podawane są za 
pomocą skali Celsjusza, w której przyjmuje 
się, że 0 °C odpowiada temperaturze za-
marzania wody, a 100 °C, to temperatura 
wody wrzącej pod normalnym ciśnieniem. 
Temperatura zera bezwzględnego, czyli naj-
niższa temperatura we wszechświecie, wyno-
si minus 273,15 °C. W tym punkcie według 
skali Kelvina temperatura wynosi zero. Z ko-
lei temperatura 0 °C odpowiada 273,15 K. 
Różnica temperatur wyrażana w obu jednost-
kach – stopniach Kelvina i Celsjusza – ma 
tę samą wartość liczbową. Transport ciepła 
z ośrodka cieplejszego do zimniejszego od-
bywa się poprzez: przewodzenie ciepła, kon-
wekcję oraz promieniowanie cieplne.

3.1.2
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Przewodnictwo cieplne λ zgodnie z PN EN ISO 10077-2

Materiał Przewodnictwo cieplne λ

Stopy aluminium z krzemem 160 W/mK

Stal 50 W/mK

Stal nierdzewna (austenityczna) 17 W/mK

Szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe 1,0 W/mK

Drewno twarde 0,18 W/mK

Polichlorek winylu PVC-U 0,17 W/mK

Drewno miękkie 0,13 W/mK

* Stosowanie świadectw dotyczących wartości przewodnictwa cieplnego wydanych na podstawie metody obliczeniowej 
jest dozwolone tylko wtedy, gdy nie są dostępne wartości tabelaryczne lub dane zawarte bezpośrednio w normach lub 
innych warunkach technicznych. Jakiekolwiek pomiary muszą być przeprowadzane w akredytowanych laboratoriach 
stosownie do określonych reguł. Aby przedstawiona dla określonego materiału wartość była reprezentatywna, należy 
przeprowadzić przynajmniej trzy badania. Średnia wartość z otrzymanych wyników staje się wartością nominalną. 

Konwekcja to ruch materii związany z różni-
cami temperatur, który prowadzi do przeno-
szenia ciepła: materia o wyższej temperatu-
rze przemieszcza się z ośrodka cieplejszego 
w stronę ośrodka o niższej temperaturze. 
Konwekcja dotyczy głównie ruchów materii w 
gazach i cieczach. 

Promieniowanie cieplne jest emitowa-
ne przez każdą materię w zależności od jej 
temperatury oraz zdolności emisyjnych. 
Wymiana ciepła przez promieniowanie nie 
wymaga obecności ośrodka pomiędzy ciała-
mi, między którymi ciepło jest wymieniane, 
czyli może zachodzić także przez próżnię. 
Niemniej są takie materiały, które nie prze-
puszczają określonych długości fali (zobacz 
rozdział 3.3).

Współczynnik emisyjności jest to para-
metr mówiący o zdolności danego ciała do 
emisji promieniowania cieplnego w stosun-
ku do tak zwanego ciała doskonale czarne-
go, które ma najwyższą zdolność emisyjną. 
Materiały mają różną zdolność wysyłania 
promieniowania podczerwonego ze swojej 
powierzchni, czyli mają różną emisyjność. 
Właściwość ta zależy od gładkości i barwy 
powierzchni. Współczynnik emisyjności jest 
jednostką bezwymiarową i określa się go w 
zakresie od 0 do 1. Przykładowo lustro ma 
współczynnik emisyjności bliski zera, nato-
miast powierzchnia polakierowana czarnym 
lakierem matowym będzie miała współczyn-
nik bliski 1.
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Emisyjności ε różnych powierzchni zgodnie z PN EN ISO 10077-2*

Opis powierzchni Współczynnik emisyjności

Powierzchnia aluminium surowego 0,1

Powierzchnia aluminium oksydowanego 0,3

Powierzchnie metaliczne (również ocynkowane) 0,3

Powierzchnie anodowane, malowane lub powlekane proszkowo 0,9**

Szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe 0,837

Szkło z powłoką niskoemisyjną od 0,10 do 0,01

* Stosowanie świadectw potwierdzających współczynnik emisyjności mniejszy niż 0,9 jest dozwolone tylko wtedy, 
gdy nie są dostępne wartości tabelaryczne. Wielkości nominalne muszą być podane przez akredytowane laborato-
ria, po wykonaniu badań na minimum trzech różnych próbkach.    

**Wartość zmienia się w zależności od koloru farby i rodzaju powierzchni

Przepływ energii w szybie zespolonej bez powłoki ciepłochronnej

W przypadku zwykłej szyby zespolonej bez 
powłoki ciepłochronnej, nie wypełnionej ga-
zem szlachetnym starty ciepła następują w 
ilości ok. 1/3 poprzez przewodnictwo cieplne 
i konwekcję oraz ok. 2/3 poprzez promienio-
wanie.

Nowoczesne izolacyjne szyby zespolone dzię-
ki zastosowaniu powłok ciepłochronnych są 
w stanie ograniczyć straty ciepła poprzez pro-
mieniowanie cieplne do minimum. Dodatko-
wo gazy szlachetne o wysokiej gęstości źle 
przenoszące ciepło oraz optymalnie dobrany 
odstęp między szybami redukują zjawiska 
przewodnictwa cieplnego oraz konwekcji.

przewodnictwo 
cieplne

konwekcja

promieniowanie  
cieplne 

33 %

67 %
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Współczynniki przenikania ciepła 

Właściwie zaprojektowanie budynku wymaga 
znajomości nie tylko wszelkiego rodzaju 
współczynników opisujących poszczególne 
materiały budowlane, ale również danych 
dotyczących złożonych elementów konstruk-
cji, takich jak np. ściany osłonowe, konstruk-
cje dachów, przeszklenia, okna czy całe fasa-
dy. Dla tego typu materiałów budowlanych 
zdefiniowane są parametry, które na podsta-
wie przyjętych warunków brzegowych podają 
ich całkowite straty ciepła. Ustalając je 
uwzględnia się wszystkie mechanizmy zwią-
zane z transportem ciepła. Również procesy 
przebiegające na powierzchniach znajdują-
cych się po zewnętrznej stronie budynku. 

Współczynnik przenikania ciepła podaje, jaka 
ilość ciepła przenika w jednostce czasu przez 
przegrodę budowlaną o powierzchni 1 m2 przy 
różnicy temperatur pomiędzy zewnętrzną i 
wewnętrzną strefą graniczną wynoszącą 1 K. 
Im mniejsza jest wartość współczynnika U, 
tym lepsze są własności izolacyjne materiału 
budowalnego. Jednostką miary jest W/m2K. 

Dla komponentów budowlanych składają-
cych się z warstw jednorodnych cieplnie, jak 
np. ściany budynków, obowiązuje norma PN 
EN ISO 6946, określająca zasady obliczania 
oporu cieplnego i współczynnika przenikania 
ciepła U. W normie tej droga przenikania cie-
pła z cieplejszego wnętrza pomieszczenia w 
kierunku zimniejszego ośrodka na zewnątrz 
jest podzielona na trzy etapy, na których to 
każdorazowo element budowlany przedsta-
wia sobą określony opór cieplny:

¡¡ ¡przenikanie ciepłego powietrza z pomiesz-
czenia w kierunku powierzchni materiału 
budowlanego znajdującego się od strony 
pomieszczenia (w przeważającej części 

poprzez promieniowanie cieple oraz kon-
wekcję) określane jako opór przejmowania 
ciepła po stronie wewnętrznej Rsi 
¡¡ ¡przewodność cieplna wnętrza przegrody 
budowlanej (przewodzenie ciepła) określa-
na jako opór cieplny warstwy materiału R, 
która zależy od przewodności cieplnej oraz 
grubości poszczególnych komponentów 
wchodzących w skład tej przegrody
¡¡ ¡przechodzenie ciepła od zewnętrznej stro-
ny powierzchni przegrody budowlanej w 
kierunku powietrza na zewnątrz (w prze-
ważającej części poprzez promieniowanie 
cieple oraz konwekcję) określane jako opór 
przejmowania ciepła po stronie zewnętrz-
nej Rse

Dodanie tych trzech łączących się ze sobą 
procesów definiuje całkowity opór cieplny RT 
przegrody budowlanej: 

RT = Rsi + R + Rse

Ustalone opory cieplne Rsi oraz Rse powierzch-
ni materiałów budowalnych znajdują się w 
tabelach zawartych w normie (si = surface  
internal, se = surface external).

Współczynnik przenikania ciepła U przegro-
dy budowlanej złożonej z homogenicznych 
warstw jest odwrotnością sumy trzech opisa-
nych powyżej oporów cieplnych:

U = 1/RT

Norma PN EN ISO 6946 nie uwzględnia 
obliczania współczynnika przenikania ciepła 
dla szyb zespolonych, drzwi, okien czy fasad 
budynków. Ze względu na swoją komplekso-
wość zagadnienia dotyczące przenikania cie-
pła są opisane w osobnych normach (zob. 
rozdz. 3.1.5 Szkło, okno i fasada). 
 

3.1.3
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3.1.4 Mostki cieplne

Ciepło ucieka z budynku nie tylko przez pła-
skie powierzchnie przegród budowalnych, 
ale także poprzez mostki cieplne. Są to miej-
sca w budynkach, w których należy się liczyć 
ze zwiększonymi stratami ciepła. Ponieważ 
w pobliżu mostków cieplnych następuje 
obniżenie temperatury na powierzchniach 
znajdujących się od strony pomieszczenia, 
to w tych miejscach zwiększa się ryzyko wy-
stąpienia skroplonej wody oraz tworzenia się 
pleśni. Jest to zjawisko niekorzystne nie tylko 
ze względów higienicznych. Dłuższe działanie 
wilgoci oraz pleśni może mieć także nieko-
rzystny wpływ na materiał budowlany.

W praktyce można wyróżnić geometryczne 
mostki termiczne uwarunkowane kształtem 
budynku jak narożniki czy miejsca łączenia 
sufitów, mostki materiałowe powstające gdy 
zastosowano materiał o gorszych właściwo-
ściach termoizolacyjnych niż reszta prze-
grody jak podpory stalowe w ścianach oraz 
strukturalne mostki termiczne powstające 
na styku różnych łączonych ze sobą elemen-
tów, takich jak miejsca montażu okna do 
ściany czy w obszarach na styku pomiędzy 
szybą a ramą okna. Ponieważ z reguły tego 
typu mostki termiczne nie rozchodzą się 
powierzchniowo, lecz w sposób liniowy, dla-
tego też są rozpatrywane w sposób liniowy. 
Niemniej analizując termikę budynku mogą 
wystąpić także punktowe mostki termiczne. 

Straty energetyczne powstające w miejscu 
liniowego mostka cieplnego charakteryzuje 
liniowy współczynnik przenikania ciepła Ψ 
(grecka litera Psi). Im mniejsza jest wartość 

Ψ, tym mniejszy jest udział mostku cieplnego 
w całkowitych stratach ciepła. Jednostką linio-
wego współczynnika ciepła Ψ jest W/mK. 

Straty ciepła spowodowane punktowymi 
mostkami cieplnymi charakteryzuje punkto-
wy współczynnik przenikania ciepła χ (grec-
ka litera chi). Jednostką jest W/K. Niemniej 
sporadycznie pojawiające się punktowe 
mostki cieplne są z reguły pomijane. Przy 
większym skupieniu np. połączeń śrubami w 
systemie słupowo-ryglowej fasady nie należy 
jednak pomijać ich negatywnego wpływu na 
straty ciepła (zob. rozdz. 3.1.5 Szkło, okno 
i fasada).

Dzięki coraz lepszej izolacji termicznej 
budynków wzrosło znaczenie strat ciepła 
poprzez mostki cieplne. Jedną z najważ-
niejszych nowelizacji wprowadzonego w 
roku 2002 w Niemczech Rozporządzenia 
Dotyczącego Oszczędności Energii (niem. 
EnEV) było obok – wprowadzenia normy 
europejskiej ustalającej sposoby obliczania 
współczynników cieplnych – na nowo ure-
gulowanie kwestii związanych z mostkami 
termicznymi. Podczas gdy jeszcze stare prze-
pisy zasadniczo ignorowały kwestie mostków 
termicznych, w nowych przepisach od roku 
2002 uwzględniano już nie tylko powierzch-
niowe straty ciepła, ale również straty po-
przez mostki cieplne. Powstające budynki 
muszą być projektowane przy użyciu ma-
teriałów umożliwiających w maksymalnym 
stopniu ograniczenie strat ciepła poprzez 
mostki cieplne. 
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Wszelkiego rodzaju mostki cieplne wystę-
pujące w konstrukcjach okien i fasad są 
uwzględniane w wartościach współczynni-
ków U dla okien (Uw) względnie fasad (Ucw). 
Projektujący budynki niejednokrotnie muszą 
brać je po uwagę (zob. także rozdz. 3.1.5 
Szkło, okno i fasada). Niemniej mostki ciepl-
ne powstające na granicy pomiędzy ścianą 
budynku a montowanymi do niej oknami 
lub elementami fasad nie są w wyżej wspo-

minanych współczynnikach uwzględniane.
Niebezpieczeństwo skraplania się pary wod-
nej w miejscach występowania mostków 
cieplnych jest również opisywane za pomocą 
specjalnego współczynnika. Współczynnik 
temperaturowy f pozwala określić najniższą 
przewidywaną temperaturę na powierzchni 
połączenia od strony wewnętrznej pomiesz-
czenia (więcej na temat w rozdz. 3.2 Wilgot-
ność i klimat). 

Ważne: Ponieważ mówimy że to ciepło przemieszcza się po „mostkach”, dlatego w 
związku z tym w fizyce cieplnej budowli rozpatruje się zawsze mostki cieplne a nie 
mostki zimne. Zimno, tzn. najniższe temperatury powierzchni od strony pomiesz-
czeń powstają jako skutek zwiększonych strumieni ciepłego powietrza wydostają-
cych się na zewnątrz, a nie odwrotnie, czyli wdzierania się zimnego strumienia od 
strony zewnętrznej do środka.
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Szkło, okno i fasada 

Właściwości izolacyjne przeszkleń, okien 
oraz fasad uległy w ostatnich latach istot-
nej poprawie. W szczególności powszech-
ne rozpoczęcie produkcji dwukomorowych 
szyb zespolonych pozwoliło w ogóle na roz-
wój projektów domów energooszczędnych, 
pasywnych oraz plus-energetycznych. Aby 
uzyskać jednak poziom izolacyjności na w 
miarę możliwym identycznym poziome dla 
wszystkich ścian budynku oraz aby maksy-
malnie ograniczyć zapotrzebowanie na ener-
gię niezbędne jest stosowanie z jednej stro-
ny profili okiennych oraz profili na fasady o 
polepszonych właściwościach izolacyjnych, a 
drugiej strony w pełni zoptymalizowany pod 
względem strat ciepła montaż wszystkich ele-
mentów budowlanych. 

Przeszklenia, okna i fasady są złożonymi ele-
mentami budowlanymi, których współczynni-

ków przenikania ciepła nie da się tak po pro-
stu zsumować celem uzyskania określonych 
wyników związanych z zapotrzebowaniem 
na energię dla całego budynku. Strumienie 
ciepła nie przemieszczają się jedynie prosto-
padle przez płaskie powierzchnie elementów 
budowlanych. Przenikają one w bardziej 
skomplikowany sposób przez materiały o 
różnych kształtach, posiadające zróżnicowa-
ną przewodność cieplną. Poprzez zjawisko 
konwekcji i promieniowania oraz istniejące 
mostki cieplne przepływ ciepła obywa się w 
wielu różnych kierunkach. W celu opisania 
tego typu zjawisk stosuje się między innymi 
metodę elementów skończonych. Jako alter-
natywę można wykorzystywać przewidzianą 
w normach metodę tabelaryczną względnie 
bezpośrednie metody pomiarowe. General-
nie obowiązuje zasada: im prostsza metoda, 
tym mniej trafiona będzie uzyskana wartość.

3.1.5

Normy związane z określaniem właściwości izolacyjnych  
szyb zespolonych, okien oraz fasad

Współczynnik przenikania ciepła U dla Oznaczanie Indeks Zgodność z normą

Szkła i przeszkleń, w tym dla szyb zespo-
lonych

Ug g = glass PN EN 673 wzgl. 
PN EN 674

Okien, drzwi Uw w = window PN EN ISO 10077 wzgl.
PN EN ISO 12567

Użytkowych ścian osłonowych, w tym dla 
fasad

Ucw cw = curtain wall PN EN ISO 12631
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3.1.5.1 

Na współczynnik Ug szyb zespolonych wpływ mają trzy poniżej przedstawione 
czynniki

Liczba i szerokość ramek dystansowych

Rodzaj gazu w przestrzeni międzyszybowej

Liczba powłok ciepłochronnych oraz ich 
skuteczność (emisyjność) 

W środkowym obszarze szyby zespolonej 
ciepłe powietrze z pomieszczenia styka się 
z powierzchnią szyby wewnętrznej, która 
zaczyna się ogrzewać. Dzięki zjawisku emi-
sji promieniowania cieplnego szyba ta prze-
kazuje swoje ciepło dalej w kierunku szyby 
zewnętrznej (w szybach dwukomorowych 
najpierw do szyby środkowej a następnie 
dalej do zewnętrznej). Oprócz tego ciepło z 
pomieszczenia przekazywane jest dodatko-

wo poprzez gaz znajdujący się w przestrzeni 
międzyszybowej wykorzystując zjawisko kon-
wekcji oraz przewodzenia. Szyba zewnętrzna 
traci otrzymaną energię przekazując ją na ze-
wnątrz głównie przez emisję promieniowania 
cieplnego oraz konwekcję. Ten trwający w 
nieprzerwany sposób proces przepływu stru-
mienia energii powoduje straty ciepła, które 
muszą być ciągle uzupełnione przez dalsze 
ogrzewanie pomieszczenia.

Współczynnik przenikania ciepła Ug dla szyb zespolonych
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Największy wpływ na współczynnik Ug mają 
powłoki ciepłochronne (powłoki low-E). Dzię-
ki ich niskiej zdolności emisyjnej zapobiegają 
one promieniowaniu ciepła na zewnątrz. W 
porównaniu ze zwykłymi szybami zespolonymi 
wypełnionymi powietrzem oznacza to popra-
wę współczynnika Ug praktycznie o połowę. 
Gazy szlachetne dodatkowo redukują prze-
wodzenie ciepła w porównaniu z szybami 
wypełnionymi powietrzem. Dzięki temu mają 
swój wpływ na poprawę (=redukcję) współ-
czynnika Ug. Na tym etapie istotne jest jaki 
gaz został zastosowany, jak również stopień 
wypełnienia tym gazem przestrzeni między-
szybowej, którą producent szyb zespolonych 
ustala zgodnie z przyjętym u siebie opisem 
systemu (typu) szyb zespolonych (dokładny 
opis postepowania znajduje się w normie PN 
EN 1279-5 dotyczącej oceny zgodności szyb 
zespolonych). Dla określonego rodzaju gazu 
dobiera się optymalną szerokość pomiędzy 
szybami, dla której do minimum ogranicza 
się wpływ konwekcji cieplnej. W tym zakresie 
współczynnik Ug osiąga najniższą wartość. 
Oczywiście można w dalszym ciągu popra-

wiać wartość współczynnika Ug łącząc razem 
kolejne szyby i zwiększając liczbę przestrzeni 
międzyszybowych. Niemniej dzięki stosow-
nym obecne szybom dwukomorowym uzy-
skaliśmy technologicznie najlepsze optimum 
możliwości. Szyby zespolone z trzema komo-
rami uzyskują w stosunku do nakładu zwią-
zanego z ich produkcją niewielka korzyść na 
izolacyjności. Z drugiej strony pojawiają się 
zjawiska niekorzystne (ciężar, obciążenia 
klimatyczne, wpływ na współczynnik g). Za-
sadniczo współczynnik Ug można określić 
metodą obliczeniową na podstawie normy 
PN EN 673 albo metodą pomiarową zgodnie 
z normą PN EN 674. Istnieje też możliwość 
odczytu współczynnika z tabel zawartych w 
normie PN EN ISO 10077-1 dla szyb zespo-
lonych o określonej budowie, danej szeroko-
ści ramek oraz rodzaju zastosowanego gazu. 
Obecnie najczęściej stosowaną metodą jest 
obliczanie współczynnika zgodnie z PN EN 
673. Podawany jest z dokładnością do jed-
nej dziesiątej i tak jest też przyjmowany do 
ewentualnych dalszych obliczeń.

Aby określić wartość współczynnika przenikania ciepła Ug
potrzebne są następujące dane

1) Emisyjność powierzchni szkła z powłoką  
    skierowaną w stronę przestrzeni międzyszy 
    bowej
2) Rodzaj gazu znajdującego się w przestrze- 
    ni międzyszybowej
3) Stopień wypełnienia gazem przestrzeni  
    międzyszybowej
4) Szerokość ramki dystansowej

1

2 + 3

4

Przykładowo dla szyby zespolonej jednokomorowej (z powłoką ciepłochronną o emisyjności  
3 %, z ramką dystansową 16 mm wypełnionej gazem argonem w stopniu wynoszącym 90 %) 
uzyskujemy szacunkową wartość obliczeniową współczynnika Ug wynoszącą 1,1 W/m2K.
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Mostki cieple powstające w części brzegowej 
szyby zespolonej nie mają swojego odzwier-
ciedlenia we współczynniku Ug. Uwzględnia 
się je dopiero przy ustalaniu współczynnika 
Uw względnie Ucw. Kolejną ważną wielkością 
podawaną dla szyb zespolonych jest całkowity 
współczynnik przenikalności energii promie-
niowania słonecznego g (współczynnik g). Jest 
on wielkością bezwymiarową. Ma zasadnicze 
znaczenie dla ustalania bilansu energetycz-
nego, inaczej mówiąc wielkości zysku z dar-
mowej energii słonecznej przenikającej do 
wnętrza pomieszczeń przez przeszklenia. Jest 
to zjawisko bardzo korzystne zimą. Niemiej 
latem nadmiar słońca może prowadzić do 
znacznego przegrzewania się biur i mieszkań 
(zobacz rozdz. 3.3 Słońce i światło). W tym 

Współczynnik przenikania ciepła Uw dla okien 

Na straty ciepła przez okno składają się stru-
mienie cieplne przenikające zarówno przez 
powierzchnie profili jak i przez szybę. Do 
tego dochodzą dodatkowe straty na styku 
ramy i szyby, gdzie powstają geometryczne 
oraz materiałowe mostki cieplne. Zwiększone 
strumienie cieplne w tych obszarach są uwa-
runkowane głównie przez rodzaj materiału, z 
którego jest wykonana część brzegowa szyby 
zespolonej oraz przez głębokość osadzenia 
szyby w samym profilu (zobacz także rozdz. 
3.1.5.4 Ramka dystansowa o polepszonych 
parametrach cieplnych). 

miejscu należy jeszcze zwrócić uwagę na 
szczególną cechę współczynnika Ug: zasadni-
czo jest on podawany dla przeszkleń zamon-
towanych pionowo. Dla szyb montowanych 
pod kątem zwiększa się skala konwekcji w 
przestrzeni międzyszybowej. Dlatego wartość 
współczynnika Ug pogarsza się. Większe po-
chylenie zamontowanej szyby wymusza szyb-
szą cyrkulację w przestrzeni międzyszybowej, 
a co za tym idzie większy transport ciepła z 
szyby wewnętrznej do zewnętrznej. Oznako-
wanie CE względnie deklaracja właściwości 
użytkowych zawsze podaje wartość Ug dla 
szyb montowanych pionowo. Na życzenie 
producent szyb zespolonych może wyliczyć 
faktyczną wartość Ug przy uwzględnieniu za-
danego kąta montażu.

Do wyznaczenia współczynnika przenikania 
ciepła Uw mogą prowadzić różne metody. Na-
stępujące sposoby postępowania (od 1 do 3) 
są dopuszczone zgodnie z normą wyrobu dla 
okien PN EN 14351-1, jako podstawa do póź-
niejszego oznakowania znakiem CE oraz wy-
stawienia deklaracji właściwości użytkowych. 

3.1.5.2 
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Metoda 1: Wartość współczynnika Uw okna 
montowanego pionowo o wymiarach refe-
rencyjnych 1,23 x 1,48 m dla określonej 
wartości współczynnika Ug przeszklenia oraz 
współczynnika Uf profila można odczytać bez-
pośrednio z tabel H.1 do H.4 znajdujących się 
w załączniku H normy PN EN ISO 10077-1.

Metoda 2: Obliczanie współczynnika Uw 
zgodnie z normą PN EN ISO 10077-1 przy 
wykorzystaniu trzech wielkości wyjściowych 
Ug, Uf oraz Ψg za pomocą wzoru uwzględ-
niającego ich udział w całkowitej powierzchni 
okna oraz długości w obszarze styku szyby 
i ramy:

Uw =

Udział powierzchni ramy w oknie 30 % 20 %

Konwencjonalne ramki dystansowe z aluminium 
lub stali

Tabela H.1 Tabela H.2

Ramki dystansowe o polepszonych parametrach 
cieplnych

Tabela H.3 Tabela H.4

Ag • Ug + Af • Uf + Lg • Ψg

Aw

A oznacza powierzchnię poszczególnych 
elementów składowych tj. szkła (Ag), ramy 
(Af) oraz całkowitej powierzchni okna (Aw). 
Przy czym Ag nie oznacza całkowitej po-
wierzchni szyby zamontowanej w profilu, 
lecz powierzchnię widoczną w oknie. Podob-
nie długość Lg nie jest całkowitą długością 
obwodu samego przeszklenia, lecz jedynie 
jej długością widoczną w profilu okna. 

Szyba zespolona

Mostek cieplny przejście na 
styku szkła i ramy

Ug

Rama okna Uf

Ψg

Metoda ta opiera się na bardzo dużych uprosz-
czeniach. Dlatego otrzymywane wyniki koń-
cowe szukanych wartości współczynników są 
jedynie wartościami przybliżonymi i w związku 
z tym stosunkowo niekorzystnymi. (generalnie 
dotyczy to wszystkich tego rodzaju uproszczo-
nych metod postępowania z tabelami czy dia-
gramami do odczytywania różnych wartości).
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Podobnie przy określaniu trzech wielkości 
wyjściowych czyli Ug, Uf oraz Ψg zgodnie 

Współczynnik 
przenikania ciepła

Współczynnik Wskaźnik Sposób postępowania

Przeszklenia Ug g = glass Zobacz 3.1.5.1

Rama Uf f = frame

Odczyt z tabel i diagramów normy
PN EN ISO 10077-1

Szczegółowe obliczenia zgodnie z 
PN EN ISO 10077-2

Pomiar współczynnika przenikania ciepła metodą 
skrzynki grzejnej zgodnie z PN EN 12412-2

Obszar mostka 
cieplnego na styku 
szkło-rama

Ψg 

Odczyt z tabel zawartych w normie PN EN ISO 
10077-1

Szczegółowe obliczenia zgodnie z 
PN EN ISO 10077-2

Zastosowanie reprezentatywnych wartości Ψg 
zgodnych z wytycznymi instytutu ift WA-08 (karty 
techniczne BF, zobacz również rozdział 3.1.5.4)

Norma PN EN ISO 10077-1 określa jako 
metodę preferowaną ustalania wartości Uf 
oraz Ψg obliczenia liczbowe zaokrąglane do 
dwóch miejsc po przecinku. Wszystko zgod-
nie z częścią 2 tej normy i przy zastosowaniu 
przeznaczonych do tego celu programów wyli-
czeniowych. Nakłady na tego typu obliczenia 
w oparciu o Metodę Elementów Skończonych 
(ang. FEM) mogą być stosunkowo wysokie. 
Niemniej odczyty z tabel i diagramów powinny 
być stosowane tylko jeśli inne metody pozosta-
ją niedostępne.

Dla współczynnika Ψg rozpowszechnioną 
metodą stało się stosowanie kart danych 
technicznych BF, czyli Niemieckiego Związku 
Przetwórców Szkła Płaskiego z reprezentatyw-
nymi wartościami wyliczonymi dla określonych 
rodzajów okien. Nie jest to metoda wymaga-
jąca takich nakładów jak w przypadku szcze-
gółowych obliczeń. Niemniej oferuje bardziej 

precyzyjne i w zależności od zastosowanego ro-
dzaju ramek dystansowych bardziej korzystne 
wartości współczynnika Uw niż odczyty z tabel 
(zobacz rozdział 3.1.5.4. Ramki dystansowe o 
polepszonych parametrach cieplnych).

Metoda 3: pomiar współczynnika przenikania 
ciepła Uw metodą skrzynki grzejnej zgodnie z 
PN EN ISO 12567-1/2. Z tego pomiaru wynika 
wartość jednostkowa uwzględniająca wszystkie 
elementy mające wpływ na jego wartość tj. pro-
fil, przeszklenie oraz powstające mostki cieplne. 
Niemniej należy pamiętać, że współczynnik 
ten jest wielkością wypadkową i nie mówi nam 
nic o jakości i właściwościach izolacyjnych 
poszczególnych elementów okna czyli szyby, 
profila oraz wpływu mostków cieplnych. Dlate-
go nie ma możliwości, aby odnieść parametry 
poszczególnych elementów składowych do wyli-
czeń innych wartości współczynnika Uw.

z metodą „tabela – pomiar – obliczenia” 
mamy następujące możliwości do wyboru:
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Generalnie wartość współczynnika Uw po-
daje się z dokładnością do jednego miejsca 
po przecinku dla wartości  1,0 W/m2K (np.  
Uw = 1,3 W/m2K ), zaś dla wartości poniżej 
1,0 W/m2K z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku (np. Uw = 0,85 W/m2K ).

Charakterystyczne dla współczynnika Uw jest 
jego zależność od formatu (wielkość okna, 
stosunek szerokości do długości) oraz rodzaju 
(jedno- lub dwuskrzydłowe, z naświetlem, itp.).

W celu jednoznacznej możliwości porówny-
wania otrzymywanych wartości wprowadzo-
no w normie jednoskrzydłowe okno refe-
rencyjne o wymiarach 1,23 x 1,48 m jako 
standard dla oznaczenia CE. Takie okno 

standardowe jest z reguły reprezentatywne 
dla większości innych okien (poza oknem ze 
słupkiem oraz słupkiem i naświetlem).

W praktyce oczywiście nie każde okno jest 
oknem jednoskrzydłowym o wymiarach 1,23 
x 1,48 m. Dlatego projektanci chcący dokład-
nie określić stary ciepła dla całego budynku 
powinni wymagać podanie wartości Uw dla 
każdego zamontowanego w nim okna. Nie 
jest dozwolone podawanie uśrednionej warto-
ści dla całego obiektu (albo podaje się dokład-
ne wartości dla wszystkich okien albo wszyst-
kie z wartością dla okna referencyjnego).

Postępowanie z uwzględnieniem szprosów 
jest przedstawione bliżej w rozdziale 3.1.5.5
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Współczynnik przenikania ciepła fasady Ucw

Podobnie jak okna także fasady bazując na 
normie wyrobu – „ Ściany osłonowe“ PN EN 
13830 – muszą posiadać znak CE. Oznako-
wanie CE musi zawierać wraz z innymi wła-
ściwościami określonymi normą także współ-
czynnik przenikania ciepła fasady Ucw. Do 
różnych typów fasad osłonowych z zastoso-
waniem przeszkleń zaliczmy m.in. wypełnie-
nie fasad słupowo-ryglowych, przeszklenia w 
systemach strukturalnych oraz mocowanych 
punktowo. 

Tym czym dla określania współczynnika Uw 
dla okien jest norma PN EN ISO 10077, 
tym dla fasad jest norma PN EN ISO 12631 
„Cieplne właściwości użytkowe ścian osłono-
wych – Obliczanie współczynnika przenika-
nia ciepła”.

Norma ta określa jak należy obliczyć wartość 
współczynnika przenikania ciepła fasady z 
przeszkleniami lub/oraz nieprzejrzystych pa-
neli szklanych (spandreli), które są zamon-
towane w danej konstrukcji fasady budynku.

Kwestia obliczeń związanych ze współczynni-
kiem U oraz wartościami  dla fasady jest ze 
względu na mnogość uwzględnianych czyn-
ników dość złożona:
f  Rama – frame
g Przeszklenie – glazing
f,g Styk ramy i przeszklenia
m Słup fasadowy – mullion
m,f Styk słupa i ramy
m,g Styk słupa i przeszklenia
p Nieprzejrzysty panel – panel
t Rygiel fasadowy
t,f Styk rygla i ramy
t,g Styk rygla i przeszklenia
w Okno – window
cw Ściana osłonowa, fasada – curtain wall

Norma uwzględnia dwie metody zbiorczej 
oceny współczynnika przenikania ciepła 
ściany osłonowej, fasady Ucw:

a) zbiorcza metoda oceny oparta na oblicze-
niach komputerowych przenoszenia ciepła 
przez kompletną konstrukcję. 
b) składnikowa metoda oceny, w której repre-
zentatywny element fasady dzielony jest na 
pola powierzchni o rożnych właściwościach 
cieplnych.

W metodzie a) całkowita wartość współczyn-
nika przenikania ciepła fasady jest obliczana 
jako ważona powierzchniowo średnia warto-
ści współczynników elementów wypełniają-
cych oraz połączeń cieplnych. Istnieją dwie 
odmiany zbiorczej metody oceny, różniące 
się sposobem modelowania połączeń mię-
dzy elementami: zbiorcza metoda oceny 
z powierzchnią łączącą z indeksem TJ lub 
zbiorcza metoda oceny ze złączem liniowym 
ΨTJ. Ucw wynika z wartości U dla szkła, pa-
neli oraz zastosowanych fug.

1 Słup
2 Rygiel
3 Ramy stałe
   i ruchome
4 Przeszklenie
5 Panel

1

2

3
1
4
2

5

2

4

2

3.1.5.3 



Podstawowe właściwości fizyczne

86 SANCO®

3.

3.

Ucw =
∑AgUg + ∑ApUp + ∑AfUf + ∑AmUm + ∑AtUt + ∑lf,gΨf,g + ∑lm,gΨm,g + ∑lt,gΨt,g + ∑lpΨp + ∑lm,fΨm,f + ∑lt,fΨt,f

Acw

Podobnie jak dla okien współczynnik Ug moż-
na określić na podstawie norm PN EN 673, 
674 i 675. Wartość Up nieprzezroczystych 
paneli określa się za pomocą normy PN EN 
ISO 6946. Wartość Uf można wyznaczyć 
np. zgodnie z normą PN EN ISO 10077-1  
lub -2.

Stosując składnikową metodę oceny, można 
wykorzystać wartości liniowych współczyn-
ników przenikania ciepła z tablic zamiesz-
czonych w informacyjnym Załączniku B do 
normy lub wyliczyć szczegółowo zgodnie z 
normą PN EN ISO 10077-2.

Suma pól powierzchni poszczególnych skła-
dowych Acw jest wyrażona za pomocą wzoru:

Acw = Ag + Ap + Af + Am + At 

gdzie pola powierzchni poszczególnych skła-
dowych to:
Acw  Pole powierzchni ściany osłonowej, 
 fasady
Ag  Pole powierzchni przeszklenia
Ap Pole powierzchni paneli
Af Pole powierzchni ramy
Am  Pole powierzchni słupa fasadowego
At Pole powierzchni rygla fasadowego

W którym:
Ug / Up Współczynniki przenikania ciepła szyby oraz panelu 
Uf / Um / Ut Współczynniki przenikania ciepła ramy, słupa i rygla fasadowego
Ψf,g / Ψm,g /  Liniowe współczynniki przenikania ciepła charakteryzujące liniowe  
Ψt,g / Ψp mostki cieplne na styku szyby lub panelu ze słupem fasadowym, ryglem 
 fasadowym lub z ramą okienną
Ψm,f / Ψt,f Liniowe współczynniki przenikania ciepła charakteryzujące liniowe mostki  
 cieplne na styku słupa fasadowego lub rygla fasadowego z ramą okienną 

W składnikowej metodzie oceny b) reprezen- 
tatywny element fasady dzielony jest na pola 
powierzchni o rożnych właściwościach ciepl-
nych. Całkowity współczynnik przenikania 
ciepła fasady jest średnią współczynników 
ważoną po powierzchni poszczególnych 

elementów, z dodatkowymi składnikami ko-
rekcyjnymi, uwzględniającymi oddziaływanie 
cieplne między elementami. Składnikowa 
metoda oceny bazuje na następującym wzo-
rze wyznaczającym współczynnik przenika-
nia ciepła ściany osłonowej Ucw:
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tod możliwe jest także badanie zgodne z PN 
EN ISO 12567-1 – Określanie współczynnika 

przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej –  
Część 1: Kompletne okna i drzwi.

Izolacyjność termiczna okien i fasad uległa 
w ostatnich latach istotnej poprawie. Wpro-
wadzenie powłok termoizolacyjnych oraz 
wypełnienie gazami przestrzeni międzyszy-
bowej stanowiło skok milowy w rozwoju szyb 
zespolonych. Także właściwości izolacyjne 
samych profili zostały znacząco ulepszone. W 
tym aspekcie istotny stał się wpływ mostków 
cieplnych powstających na styku przeszkle-
nia montowanego w profilu okna lub fasady. 
Efekt strat ciepła powodowanych przez mostki 
cieplne pogłębia się tym bardziej, im lepszą 
izolacyjność cieplną wykazują szyby zespo-

lone oraz stosowane konstrukcje ram. W po-
równaniu do ramek dystansowych o polepszo-
nych parametrach cieplnych, konwencjonalne 
ramki dystansowe wykonane z aluminium lub 
stali prowadzą do wyraźnie wyższych strat cie-
pła w części brzegowej szyby zespolonej a w 
konsekwencji do uzyskiwania gorszych warto-
ści współczynników Uw i Ucw. Te tak zwane 
„ciepłe ramki” redukują przepływ ciepła w 
obszarze brzegowym na styku szyby i profilu. 
Dzięki temu ogranicza się nadmierne obniża-
nie temperatury powierzchni na krawędzi szy-
by od strony pomieszczenia.

Ramki dystansowe o polepszonych parametrach cieplnych (ciepła ramka)

Przeszklenia, konstrukcja ramy oraz część brzegowa o 
bardzo dobrej izolacyjności termicznej. Widoczna sku-
teczna izolacja, aż po część brzegową okna.

Stare okna, montowane przed rokiem 1990, izolują tak 
słabo, że część brzegowa praktycznie nie jest widoczna.

Współczynniki przenikania ciepła Zgodnie z normą

Ug PN EN 673, PN EN 674, PN EN 675

Uf PN EN 12412-2, PN EN ISO 10077-1,PN EN ISO 10077-2

Um / Ut PN EN 12412-2, PN EN ISO 10077-2 (wraz z załącznikiem C)

Ψg i Ψp i Ψm,f / Ψ t,f załącznik B, PN EN ISO 10077-2

Up PN EN ISO 6946

Zestawienie pochodzenia danych wyjściowych do obliczeń współczynnika Ucw 

3.1.5.4 
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Jak zostało to przedstawione w rozdziale 
3.1.5.2 określony wpływ na wyższy współ-
czynnik Uw okna ma liniowy współczynnik 
przenikania ciepła Ψg. Jednak nie chodzi tu-
taj o współczynnik opisujący określony mate-
riał, lecz o opis zjawiska fizycznego. Wartość 
Ψg nie zależy jedynie od liniowej przenikal-
ności cieplnej części brzegowej szyby zespo-
lonej, lecz także od izolacyjności zastosowa-
nego profilu oraz samej szyby zespolonej, 
jak również od głębokości osadzenia szyby w 
profilu. Dlatego dla danej ramki dystansowej 
nie występuje jedynie współczynnik Ψg. Tak-
że przy analizie parametrów przeszklenia nie 
powinno się zbytnio przykładać znaczenia do 
wysokiej wartości współczynnika Ψg. Dopiero 
kiedy poznajemy wszystkie elementy, mo-
żemy właściwie określić współczynnik Ψg. 
Zasadniczo dokonuje się to na trzy możliwe 
sposoby:

 ¡  Odczyt z tabel norm PN EN ISO 10077-1 
dla Uw względnie PN EN ISO 12631 dla 
Ucw

 ¡  Szczegółowe obliczenia zgodnie z PN EN 
ISO 10077-2

 ¡  Zastosowanie reprezentatywnych wartości 
Ψg określonych dla okien względnie profili 
fasadowych

W przypadku zwykłego odczytywania warto-
ści z tabel obie normy PN EN ISO 10077-1 
względnie PN EN ISO 12631 oddają do dys-
pozycji tabele z wartościami Ψg dla „typo-
wych ramek dystansowych z aluminium lub 
stali” względnie dla „ramek dystansowych o 
polepszonych parametrach cieplnych”.

Aby użytkownik wiedział, którą z obu tabel 
powinien zastosować, obie normy tak samo 
definiują co należy rozumieć pod pojęciem 
ramki dystansowej o polepszonych parame-
trach cieplnych. Należy zwrócić uwagę, że 
współczynnik Ψg dla przeszkleń montowa-
nych w systemach fasad słupowo-ryglowych 
ze względów konstrukcyjnych musi posiadać 
znacznie lepsze parametry niż w przypadku 
części brzegowej szyby montowanej w stan-
dardowym skrzydle okna.

Szczegółowy opis dotyczący obliczeń metodą 
komputerową dla okien i fasad jest przedsta-
wiony w normie PN EN ISO 10077-2. Szcze-
gółowe postępowanie opisane w normie jest 
niezbędne dla specjalistycznego oprogramo-
wania. Przy ewentualnej zmianie ramki dy-
stansowej na inną konieczne jest przeprowa-
dzenie wszystkich obliczeń od nowa.

O wiele łatwiejszą metodą niż szczegółowe 
obliczenia, a z drugiej strony dokładniejszą 
niż dokonywanie odczytów z tabel, jest okre-
ślanie współczynnika Uw lub Ucw z wykorzy-
staniem reprezentatywnych współczynników 
Ψg dla ramek dystansowych o polepszonych 
parametrach cieplnych podawanych do wia-
domości za pomocą kart danych technicz-
nych. Metoda ta została opracowana przez 
Grupę Roboczą ds. Ciepłej Ramki przy Nie-
mieckim Związku Przetwórców Szkła Płaskie-
go (BF). Każda karta danych technicznych 
jest przypisana do określonego rodzaju ram-
ki. Stosowanie kart jest ściśle powiązane, 
przy zachowaniu opisanych warunków ramo-
wych, z wytycznymi Instytutu ift. Jednocze-
śnie metoda ta jest uznana za normatywną.
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Prawidłowość stosowania kart danych technicznych dla okien i fasad jest kontrolowana za 
pomocą wytycznych Instytutu ift.

O
bj

aś
ni

en
ia

Miesiąc 20XX – Nr CWX – Indeks zmian X-0X/20XX

Karta danych wartości psi dla profili elewacyjnych
na bazie określenia równoważnej przewodności cieplnej przekładek za pomocą techniki pomiarowej

Równoważną przewodność cieplną określono według wytycznych ift WA-17/1 „Przekładki o ulepszonej izo-
lacyjności cieplnej – Określanie równoważnej przewodności cieplnej drogą pomiaru”. Obliczone w ten spo-
sób reprezentatywne liniowe współczynniki przenikania ciepła (reprezentatywne wartości psi) obowiązują dla 
typowych profili elewacyjnych i oszkleń i służą do obliczania współczynnika przenikania ciepła UCW elewacji 
kurtynowych. Zostały one określone w ustalonych w wytycznych ift WA-22/1 „Przekładki o ulepszonej izola-
cyjności cieplnej – Część 3: Określanie reprezentatywnej wartości psi dla profili elewacyjnych” warunkach 
ramowych (profile ramowe, oszklenie, równowaga szkła, zakrycie tylne, pierwotny i wtórny materiał uszczelniający). Wytyczne te ustalają także zakres ważności 
i zastosowanie reprezentatywnych wartości psi. Dla uniknięcia błędów zaokrąglenia wartości psi na karcie danych podano z dokładnością do 0,001 W/mK. Me-
toda obliczeniowego określania wartości psi ma dokładność ± 0,003 W/mK. Różnice wynoszące mniej niż 0,005 W/mK są nieistotne. Dalsze informacje należy 
zaczerpnąć z instrukcji 004/2008 „Przewodnik po ciepłych ramkach” opublikowanej przez Bundesverband Flachglas.

Parametry zostały określone przez:

Nazwa produktu Przekładka, wysokość konstrukcyjna w mm Materiał Grubość d w mm
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Przestrzeń międzyszybowa 
(skrót niem. SZR) w mm

�eq,2B w W/mK

Box 1  ·  h1 = X mm Box 2  ·  h2 = X mm

Stosowalne do 
wszystkich SZR

0,XX 0,XX

SZR

2

1

h2

h1

Dwuszybowe szkło izolacyjne
Ug=1,1 W/m2K

Trzyszybowe szkło izolacyjne
Ug=0,7 W/m2K

 6 16 6

  6       12      4      12 6

Reprezentatywne konstrukcje 
ze szkła

Drewno-metal Metal z rozdzielającą izolacją cieplną 
(di = 100 mm)

Metal z rozdzielającą izolacją cieplną  
(di = 200 mm) 
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ZESPÓŁ DS. CIEPŁYCH RAMEK
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Miesiąc 20XX – Nr WX – Indeks zmian X-0X/20XX

Karta danych wartości psi dla okien
na bazie określenia równoważnej przewodności cieplnej przekładek za pomocą techniki pomiarowej

Zespół ds. cIepłych raMeK

Równoważną przewodność cieplną określono według wytycznych ift WA-17/1 „Przekładki o ulepszonej izo-
lacyjności cieplnej – Określanie równoważnej przewodności cieplnej drogą pomiaru”. Obliczone w ten spo-
sób reprezentatywne liniowe współczynniki przenikania ciepła (reprezentatywne wartości psi) obowiązują 
dla typowych profili ramowych i oszkleń i służą do obliczania współczynnika przenikania ciepła UW okien. 
Zostały one określone w ustalonych w wytycznych ift WA-08/3 „Przekładki o ulepszonej izolacyjności ciepl-
nej – Część 1: Określanie reprezentatywnej wartości psi dla okiennych profili ramowych” warunkach ramo-
wych (profile ramowe, oszklenie, równowaga szkła, zakrycie tylne, pierwotny i wtórny materiał uszczelniający). Wytyczne te ustalają także zakres ważności 
i zastosowanie reprezentatywnych wartości psi. Dla uniknięcia błędów zaokrąglenia wartości psi na karcie danych podano z dokładnością do 0,001 W/mK. 
Metoda obliczeniowego określania wartości psi ma dokładność ± 0,003 W/mK. Różnice wynoszące mniej niż 0,005 W/mK są nieistotne. Dalsze informacje 
należy zaczerpnąć z instrukcji 004/2008 „Przewodnik po ciepłych ramkach” opublikowanej przez Bundesverband Flachglas.

Parametry zostały określone przez:

Bundesverband Flachglas
Großhandel

Isolierglasherstellung
Veredlung e.V.
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Przestrzeń międzyszybowa  
(skrót niem. SZR) w mm

leq,2B w W/mK

Box 1  ·  h1 = X mm Box 2  ·  h2 = X mm

Stosowalne do wszystkich SZR 0,XX 0,XX

SZR

2

1

h2

h1

Reprezentatywne konstrukcje ze szkła Metal z oddzieleniem termicznym Tworzywa sztuczne Drewno Drewno/metal
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Dwuszybowe szkło izolacyjne 
Ug=1,1 W/m2K

Trzyszybowe szkło izolacyjne
Ug=0,7 W/m2K

4         16         4

4       12      4      12       4

Nazwa produktu Przekładka, wysokość  
konstrukcyjna w mm

Materiał Grubość d w mm

Pr
ze

kr
ój Nazwa  

produktu X X X

Karta danych technicznych BF Wartość Psi dla okien Wartość Psi dla fasad

Obowiązuje dla Okien Przeszkleń stałych w systemach 
słupowo-ryglowych

Sposób postępowania określony 
przez

Wytyczne ift WA-08: 
Ramki dystansowe o polepszonych 
właściwościach cieplnych, Część 1: 
Określenie reprezentatywnych war-
tości Psi dla profili okiennych

Wytyczne ift WA-22:
Ramki dystansowe o polepszonych 
właściwościach cieplnych, Część 3: 
Określenie reprezentatywnych war-
tości Psi dla profili fasadowych

Szczegółowe informacje: zobacz informacje dotyczące kart 
technicznych BF „Ciepłe Ramki w oknach i fasadach” lub
www.bundesverband-flachglas.de/downloads/bf-datenblaetter- 
fenster lub /downloads/bf-datenblaetter-fassadenprofile
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W przeszłości wpływ szprosów na przeni-
kalność cieplną okien był często pomijany. 
Pomimo tego, że szprosy montowane w prze-
strzeni międzyszybowej nie mogą dotykać 
powierzchni szyby ze względu na ryzyko jej 
pęknięcia, mogą tworzyć liniowe mostki ciepl-
ne. W ten sposób wpływają negatywnie na 
współczynnik przenikalności cieplnej okna. 

Od 1.12.2010 zgodnie z normą wyrobu PN 
EN 14351-1 w kierunku oznakowania CE dla 
okien ze szprosami zostały wprowadzone na-
stępujące wartości dodawane do współczyn-
nika Uw:

Wpływ szprosów okiennych na przenikalność cieplną

Szprosy naklejane 
na szybę

Proste wewnątrz-
szybowe szprosy 
krzyżowe 

Kilka wewnątrz-
szybowych 
szprosów 
krzyżowych 

Szprosy konstrukcyjne / 
prawdziwe

Dodatek 
do Uw =  
+ 0 W/m2K

Dodatek 
do Uw =  
+ 0,1 W/m2K

Dodatek 
do Uw =  
+ 0,2 W/m2K

Dodatek 
do Uw =  
+ 0,4 W/m2K

3.1.5.5 
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W październiku 2016 opublikowany został 
projekt normy zawierającej dwie tabele z 
wartościami współczynnika Ψgb dla szpro-
sów montowanych w szybach zespolonych, 
jedna dla szprosów metalowych i druga dla 
szprosów wykonanych z tworzyw sztucznych.

We wzorze na współczynnik Uw okna ze 
szprosami uwzględniony został wpływ szpro-
sów na wynik końcowy:

Dla porównania identycznego okna bez 
szprosów można następująco policzyć ile wy-
nosiłby dodatek na współczynnik gdyby tego 
typu szprosy zastosować:

Dalsze informacje dotyczące wpływu 
szprosów okiennych na przenikalność 
cieplną znajdują się w „Przewodniku tech-
nicznym: Ciepłe Ramki w oknach i fasa-
dach”.

Ag • Ug + Af • Uf + Lg • Ψg + Lgb • Ψgb
Aw

Uw =

 Lgb • Ψgb
Aw

∆Uw = 

W wielkościach dodawanych do współczyn-
nika nie rozróżnia się, czy chodzi o konwen-
cjonalne szprosy z aluminium czy o szprosy 
wykonane z tworzywa sztucznego o lepszych 
parametrach izolacyjnych. Nie biorą one 
również po uwagę całkowitej długości szpro-
sów zamontowanych w szybie. Nie rozróż-
nia się także szprosów o innej budowie. W 
przypadku szyb dwukomorowych dodatki nie 
uwzględniają czy szprosy są wbudowane w 
obu, czy tylko w jednej komorze. Ponieważ 
metoda ta jest bardzo uproszczona, wprowa-
dzone narzuty na współczynniki w wielu przy-
padkach są po prostu zbyt wysokie.

Po dokładnym przeprowadzaniu cyklu badań 
ze szprosami Niemiecki Związek Przetwór-
ców Szkła Płaskiego (BF) zaproponował, 
aby ich wpływ na powstawanie mostków 
cieplnych potraktować podobnie jak w przy-
padku mostków powstających w częściach 
brzegowych szyby zespolonej. Zostaną więc 
opisane przez liniowy współczynnik przeni-
kalności cieplnej Ψgb w ścisłej zależności od 
faktycznej długości zamontowanych szpro-
sów Lgb. Następnie zostaną wyznaczone 
ogólne wartości Ψgb, które w formie tabeli 
będą uwzględnione w załączniku do normy 
PN EN ISO 10077-1. 
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3.2

3.2.1

WILGOTNOŚĆ I KLIMAT

Wprowadzenie

Aby czuć się komfortowo w mieszkaniu lub 
biurze istotne jest uzyskanie w danym pomiesz-
czeniu przyjemnej temperatury powietrza. Nie-
mniej nie tylko ona stanowi o naszym dobrym 
samopoczuciu. Należy pamiętać, że także wil-
gotność powietrza odgrywa bardzo ważną rolę 
w tworzeniu zdrowego klimatu. Odczuwanie 
nieprzyjemnego zimna kiedy stoimy w pobliżu 
źle izolujących okien lub fasady jest wywoływa-
ne przez straty ciepła naszego organizmu oraz 
przez zimne powietrze opadające w pobliżu 
okien. Wpływa to na ogólne odczuwanie tem-
peratury w pomieszczeniu. Nowoczesne szyby 
termoizolacyjne pomagają w eliminowaniu tego 
typu zjawisk. Niemniej mówienie o przyjemnym 
lub nie odczuciu ciepła w pomieszczeniu jest 
często bardzo subiektywne. Dlatego dążymy do 
zdefiniowania pewnych warunków brzegowych 
określających taki klimat w pomieszczeniach, 
które będą akceptowalne dla większości użyt-
kowników i określane przez nich jako przyjem-
ne odczucie komfortu cieplnego.

Zasadniczo należy dążyć do sytuacji, w których 
w pomieszczeniach nie będzie dochodziło do 
tworzenia się wykwitów pleśni oraz nadmier-
nego zawilgocenia. Powszechnie znany jest 
negatywny wpływ tych czynników na zdrowie 
użytkowników oraz prawidłowe funkcjonowanie 
elementów budowlanych. Należy pamiętać, że 

woda nie musi wdzierać się do wnętrza tylko 
w ciekłej postaci. Może pojawiać się również z 
wilgotnego powietrza w wielu nieoczekiwanych 
miejscach w formie kondensatu pary wodnej. 
Dlatego w dobie obecnie świetnie izolowanych 
budynków projektanci muszą odpowiednio 
wcześniej stawić czoła tematyce związanej z 
ochroną przed występowaniem nadmiernej 
wilgoci w pomieszczeniach. W gotowym bu-
dynku bardzo trudno jest w jakikolwiek spo-
sób poprawiać parametry fizyczne jego ele-
mentów. Z punktu widzenia projektowania 
budownictwa zgodnego z klimatem możemy 
wyróżnić trzy podstawowe postulaty:

 ¡  ochrona człowieka, zwierząt, linii produ- 
kcyjnych oraz stanów magazynowych przed 
negatywnym działaniem pogody

 ¡  stworzenie dopasowanego do wymagań 
użytkowników odpowiedniego klimatu w 
pomieszczeniach

 ¡  uniknięcie negatywnego wpływu 
wilgotności na budynki.

Niniejszy rozdział wyjaśnia podstawowe pojęcia i 
wielkości związane z tematyką ochrony przed wil-
gocią, opisuje warunki jakie muszą być spełnio-
ne w pomieszczeniach, aby uzyskać jak najlep-
szy komfort oraz powstawania kondensatu pary 
wodnej na szybach zespolonych. Zajmie się też 
regułami dotyczącymi prawidłowego wietrzenia. 

Symbol Oznaczanie Opis Jednostka

Ф Współczynnik fi Względna wilgotność powietrza %

Фsi,cr Współczynnik fi Wartość krytyczna względnej wilgotności powietrza na 
powierzchniach od strony wewnętrznej pomieszczenia

%

fRsi Współczynnik f Współczynnik temperaturowy –

fRsi,min Współczynnik f Wymagana minimalna wartość współczynnika 
temperaturowego

–

Podstawowe pojęcia, symbole, jednostki
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3.2.2 Wilgotność powietrza i kondensacja 

Powietrze otaczające naszą planetę jest 
mieszaniną różnych gazów. Najwięcej w tej 
mieszance jest azotu i tlenu. Do tego docho-
dzą małe oraz śladowe ilości innych gazów 
takich jak gaz szlachetny argon czy dwutle-
nek węgla. Także para wodna, czyli woda w 
formie gazu stanowi element wchodzący w 
skład atmosfery ziemskiej.

Całkowite ciśnienie powietrza, czyli nacisk 
jaki wywiera słup powietrza na powierzchnię 
ziemi, składa się z sumy ciśnień cząstko-
wych poszczególnych składników tworzących 
powietrze. Ciśnienie cząstkowe odpowiada 
ciśnieniu, jakie wywoływałyby poszczególne 

składniki mieszaniny gazów zawartych w po-
wietrzu rozpatrywane osobno. Jednostką ci-
śnienia powietrza jest Pascal, 1 Pa = 1 N/m2.  
Najczęściej ciśnie powietrza podawane jest 
w hektopascalach, 1 hPa = 100 Pa.

Wilgotność powietrza określa zawartość pary 
wodnej w powietrzu. W języku potocznym pod 
pojęciem pary wodnej rozumie się powsta-
jące wyziewy pary, mgłę albo chmury. Są 
to jednak dopiero kondensujące się drobne 
cząstki wody unoszące się w powietrzu. W 
nauce i technice przyjmuje się jednak, że 
para wodna to gazowy stan wody. Gazowa 
forma wody jest niewidoczna. 
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W procesie kondensacji para wodna ponow-
nie staje się wodą. I odwrotnie: woda w wyni-
ku parowania przechodzi w stan gazowy. Aby 
przejść z fazy ciekłej do gazowej, cząsteczki 
wody potrzebują odpowiedniej ilości ener-
gii, żeby pokonać cząsteczkowe siły spój-
ności oraz napięcie powierzchniowe. Przy 
wyższych temperaturach znacznie więcej 
cząsteczek przechodzi w stan gazowy, gdyż 
siły spójności oraz napięcie powierzchniowe 
podczas rosnącej temperatury zmniejszają 
się. Dlatego wraz z rosnącą temperaturą 
wzrasta gęstość cząsteczek wody w objętości 
gazu. Dla określonego ciśnienia pary wodnej 
(prężności pary wodnej) fazy ciekłe i gazowe 
znajdują się w stanie równowagi. Wartość 
ciśnienia pary wodnej jest zależna od tem-
peratury. 

Miarą ilości pary wodnej znajdującej się w 
określonej objętości powietrza w danej tem-
peraturze – tzn. dla wilgotności bezwzględnej 
powietrza – jest najczęściej g/m3. W fizyce 
budowli używa się najczęściej pojęcia ciśnie-
nia cząstkowego pary wodnej.

Wprowadzając wartość maksymalną pary 
wodnej w g/m3, którą określona objętość 
powietrza jest w stanie przyjąć osiągając 
maksymalne nasycenie w zależności od tem-
peratury uzyskamy krzywą punktu rosy. Wy-
znaczając krzywą dla nasycenia 100 % moż-
na przedstawić pozostałe krzywe dla innych 
przypadków względnej wilgotności powietrza 
w zależności od temperatury. Wilgotność 
względna powietrza Φ, podawana w %, mówi 
nam jaka maksymalnie możliwa ilość pary 
wodnej znajduje się właśnie w powietrzu 
(względnie ile % ciśnienia pary wodnej uzy-
skano dla określonej temperatury, tzn. stan 
przy którym w określonej temperaturze gaz 
jest w stanie równowagi z cieczą. Występuje 
wówczas równowaga między parowaniem i 
skraplaniem).
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Granica punktu rosy 9,3 °C 12,6 °C Temperatura przy 
której zaczyna tworzyć się pleśń

Warunki optymalne
20 °C / 50 % wzgl. WP

100 %  =  Krzywa punktu rosy
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Ponad krzywą punktu rosy 
pojawiają się krople wody

Para wodna
poniżej krzywej
punktu rosy

Ponad krzywą punktu rosy 
pojawiają się krople wody

Za pomocą krzywych można odczytywać 
ile gramów wody znajduje się w metrze 
sześciennym powietrza dla danej względ-
nej wilgotności powietrza oraz temperatury 
(wzgl. jakie w tym miejscu jest ciśnienie pary 
nasyconej w danej temperaturze. Osiągnię-

Uwagi praktyczne wynikające z przedstawio-
nych zależności:

 ¡  Dzięki wietrzeniu do pomieszczenia dostaje się 
zimne powietrze. Następnie po zakończeniu 
procesu wymiany zostaje w tym pomieszcze-
niu zatrzymane bez możliwości dalszej wymia-
ny oraz z wyłączeniem dodatkowych źródeł 
pary wodnej. W tej sytuacji chłodniejsze powie-
trze zaczyna się ogrzewać, co powoduje spa-
dek jego względnej wilgotności. Przy wyższych 
temperaturach powietrze jest w stanie nasycić 
się większą maksymalną ilością pary wodnej. 

 ¡  Równocześnie obowiązuje sytuacja odwrot-
na: jeśli latem podczas największych upałów 
zaczniemy wietrzyć chłodną piwnicę, gorące 
powietrze z zewnątrz schłodzi się w niej. W tej 

cie ciśnienia nasycającego jest warunkiem 
rozpoczęcia się procesu kondensacji, czyli 
skraplania). Ponieważ bardziej obrazowe jest 
mówienie o ilości gramów wody w m3 powie-
trza, niż podawanie ciśnienia, przedstawia 
się następujący wykres.

sytuacji powietrze w piwnicy stanie się relatyw-
nie wilgotniejsze. Jeśli względna wilgotność po-
wietrza wzrasta powyżej granicy krzywej punktu 
rosy, w piwnicy zacznie się skraplać woda kon-
densacyjna. Zrobi się bardziej wilgotno.

 ¡  Również wyjęta z lodówki zimna butelka piwa 
będzie w swoim otoczeniu ochładzać powie-
trze, podobnie jak zimne okulary, kiedy zimą 
wchodzimy do ciepłego pomieszczenia. W 
sytuacji gdy teraz zawartość par wodnej nie 
zmienia się, na granicy zimnych powierzchni 
z powietrzem wzrasta gwałtownie wilgotność. 
Jeśli względna wilgotność powietrza osiągnie 
100 % czyli punkt rosy, to nadmiar pary wod-
nej w powietrzu zaczyna się skraplać, two-
rząc na chłodnej powierzchni kropelki rosy. 

Wykres punktu rosy

WP = wilgotność powietrza
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Temperatura punktu rosy określa jaką 
graniczną temperaturę musi mieć dana 
powierzchnia, poniżej której zawarta w 
określonej objętości powietrza para wodna 
rozpoczyna proces kondensacji. Na po-
wierzchni materiału pojawiają się krople 
wody względnie w materiałach pochłaniają-
cych wodę wzrasta ich zawilgocenie.
20 °C oraz wilgotność względną 50 % przyj-
muje się jako warunki optymalne, które 
następnie często przyjmuje się do ewentual-
nych obliczeń. Dla tych warunków krytyczna 
temperatura powierzchni, przy której wystąpi 
kondensacja (temperatura punktu rosy TDP 
(DP = dew point)) wynosi 9,3 °C. 
Zarodniki pleśni przez cały czas znajdują się w 
otaczającym nas powietrzu. W naturze pleśń 
odgrywa ważną rolę między innymi w procesie 
rozkładu materiałów organicznych w humus. 
Niemniej już pleśń osadzająca się w pomiesz-
czeniach może stanowić istotne ryzyko dla 
zdrowia. Ustalono, że może negatywnie wpły-
wać na układ nerwowy, układ odpornościowy, 
wywoływać ból gardła, zmęczenie oraz objawy 
alergii ze strony układu oddechowego. Aby za-
rodniki pleśni mogły zakiełkować i rozpocząć 
dalszy proces wzrostu, potrzebują do tego od-
powiedniego podłoża oraz wystarczająco długie-
go czasu przy wilgotności względnej minimum 
80 %. W momencie gdy powietrze schładza się 
w pobliżu zimnych powierzchni osiąga szybciej 
względną wilgotność 80 % niż tę wynoszącą 
100 %. A to oznacza, że graniczna temperatura 
przy której następuje wzrost pleśni leży wyżej 
niż temperatura przy której następuje skrople-
nie pary wodnej. Dla przyjmowanych warun-
ków optymalnych (20/50) granicę tworzenia 
się pleśni osiąga się w temperaturze 12,6 °C. 

Aby nie powstawał kondensat na powierzch-
niach materiałów budowalnych należy za wszel-
ką cenę unikać osiągania w ich pobliżu względ-
nej wilgotności powietrza wynoszącej 100 %. 
Z kolei aby nie tworzyła się pleśń względna 
wilgotność powietrza nie powinna osiągać 80 
% i więcej. Celem unikania korozji dla niektó-
rych materiałów budowalnych podawane są 
dodatkowe parametry określające maksymalną 
dopuszczalną wilgotność powierzchni.
Wartości krytyczne względnej wilgotności po-
wietrza powierzchni materiałów budowlanych:

 ¡  dla skraplania się pary wodnej i powstawa-
nia kondensatu Фsi,cr = 100 % wzgl.  
wilgotności powietrza co odpowiada w wa-
runkach optymalnych temperaturze 9,3 °C

 ¡  dla tworzenia się pleśni Фsi,cr = 80 % wzgl. 
wilgotności powietrza co odpowiada w wa-
runkach optymalnych temperaturze 12,6 °C

Jeśli występują indywidualne wartości różnią-
ce się od przyjętych warunków optymalnych 
w dalszym ciągu obowiązują dane dotyczące 
krytycznych wartości wilgotności powietrza na 
powierzchniach danych materiałów budowal-
nych. W celu ustalenia określonych warunków 
klimatycznych dla danego pomieszczenia moż-
na obliczyć wartość minimalnej temperatury 
powierzchni materiału od strony pomieszczenia 
TSi, min lub wyznaczyć wartość przybliżoną za 
pomocą tabel A.1 oraz A.2 zawartych w normie 
PN 4108-3. Dla pomieszczenia o np. względnej 
wilgotności powietrza 60 % oraz temperaturze 
21 °C granica powstawania pleśni podnosi się 
do temperatury 16,5 °C, zaś temperatura przy 
której wystąpi kondesacja pary wodnej wynosi 
dla tego przypadku 13 °C. 

Kalkulator punktu rosy:
www.sanco.de/pl/service/kalkulator-punktu-rosy
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Indywidulane warunki klimatu wewnętrznego 
panującego w pomieszczeniu są określane 
przez systemy wentylacji i ogrzewania. Swoją 
rolę odgrywają również takie czynnik jak np. 
ile osób przebywa w pomieszczeniu, rośliny 
pokojowe, sposób umeblowania i gotowa-

Z wytycznych dotyczących zachowania kry-
tycznych wartości względnych wilgotności 
powietrza Фsi,cr wynikają minimalne tem-
peratury dla powierzchni wewnętrznych. Ra-
zem z pozostałymi warunkami brzegowymi 
określonymi dla klimatu wewnętrznego wyni-

nia w kuchni, suszenie ubrań, itp. Warunki 
klimatyczne panujące na zewnątrz razem z 
klimatem wewnętrznym tworzą warunki brze-
gowe dla danego budynku i znajdujących się 
w nim pomieszczeń.

kają wymagane temperatury minimalne dla 
stworzenia optymalnej termicznej ochrony 
budynku. Więcej informacji na ten temat w 
opracowaniu Informacja Techniczna SANCO 
„Kondensacja pary wodnej na szybach ze-
spolonych”.

Termiczna ochrona budynku

Zewnętrzne warunki 
klimatyczne

Klimat wewnętrzny 
pomieszczenia Ogrzewanie

Pozostałe czynniki

Krytyczna względna wilgotność 
powietrza na powierzchniach 
wewnętrznych

Wentylacja
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Współczynnik temperaturowy f

Pomiędzy ciepłym powietrzem w ogrzewa-
nym budynku a zimnym powietrzem na 
zewnątrz zawsze będzie występował spadek 
temperatury. Przy tym temperatura po-
wierzchni po stronie zewnętrznej np. szyby 
będzie wyższa niż temperatura powietrza 
na zewnątrz. I odwrotnie temperatura po-
wierzchni w pomieszczeniu będzie niższa niż 
temperatura znajdującego się tutaj powie-
trza. Dobrze izolujący element budowalny 
będzie miał wysoką, bliską temperaturze po-
wietrza w pomieszczeniu, temperaturę swojej 
powierzchni. Źle izolujący materiał będzie 
bardzo szybko w wyniku strat ciepła obniżał 
swoją temperaturę powierzchni. Pominąw-
szy fakt, że uciekające ciepło trzeba ciągle 
uzupełniać, co jest oczywiście związane ze 
wzrostem kosztów, źle izolujący materiał bu-
dowalny ma swoje wady związane z komfor-
tem i higieną: przebywając w pobliżu takiej 
powierzchni będziemy odczuwać nieprzyjem-
ne odczucie zimna. Oprócz tego na zimnych 
powierzchniach powstaje większe ryzyko wy-
stąpienia zjawiska kondensacji pary wodnej. 
W dłuższej perspektywie w tak zawilgoconych 
miejscach pojawi się pleśń. Pleśń zaczyna 
rosnąć na powierzchniach przy względnej 
wilgotności powietrza wynoszącej 80 %.

Zdolności izolacyjne danego materiału bu-
dowlanego określa współczynnik U. Jeśli 
jednak chcemy ocenić dodatkowo ochronę 
przed wilgocią to sam współczynnik U już nie 
wystarcza. Jako wielkość uśredniona doty-
cząca danej powierzchni nic nam nie mówi 
o występujących tylko lokalnie zakłóceniach 
w przepływie ciepła. W tym celu potrzebne 

jest zbadanie, w którym miejscu elementu 
budowlanego badanego od strony pomiesz-
czenia występuje najniższa temperatura.

Zgodnie z normą PN EN ISO 10077-2 moż-
na wyznaczyć w przekroju okna przebieg 
temperatur. Na ramach oraz na krawędzi szy-
by można odczytać temperatury powierzch-
ni, które znajdują się poniżej przyjętych war-
tości obliczeniowych (pomieszczenie 20 °C, 
na zewnątrz 0 °C). W przypadku okien naj-
niższe temperatury powierzchni od strony 
pomieszczenia Tsi,min odczytuje się z reguły 
w pobliżu mostków cieplnych występujących 
na krawędzi szyby.
W praktyce najniższe wartości temperatur nie 
są zależne tylko od samej lepszej lub gorszej 
izolacyjności elementu budowlanego, lecz 
także od warunków temperaturowych panu-
jących w otoczeniu. Im zimniej jest na ze-
wnątrz, tym bardziej spada temperatura na 
powierzchniach znajdujących się od strony 
pomieszczeń. Aby nie trzeba było za każdym 
razem przeliczać każdego przypadku z osob-
na, wprowadzono bezwymiarowy współczyn-
nik temperaturowy.

3.2.3
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Współczynnik temperaturowy jest parame-
trem służącym do oceny niebezpieczeństwa 
tworzenia się pleśni na powierzchni przegród 
budowlanych. Współczynnik temperaturowy 
to różnica pomiędzy temperaturą powierzch-
ni i temperaturą powietrza na zewnątrz po-
dzielona przez różnicę temperatury powietrza 
wewnętrznego i zewnętrznego. Jeśli zgodnie z 
PN EN 10077-2 przy Ti = 20 °C i Te = 0 °C 
ustalono najniższą temperaturę powierzchni 
wynoszącą 14 °C, to dla tego przypadku 
współczynnik temperaturowy wynosi 0,7 tzn. 
z całkowitej różnicy pomiędzy temperaturą 
wewnątrz i na zewnątrz na powierzchniach 
w pomieszczeniach brakuje jeszcze 70% do 
osiągnięcia temperatury zewnętrznej. 

Z tak raz ustalonym współczynnikiem f dla 
danego elementu budowlanego można wyli-
czyć najniższą temperaturę powierzchni dla 
każdej innej temperatury pomieszczenia i 
temperatury na zewnątrz.

Jeśli temperatura na zewnątrz będzie niższa, 
to spadnie temperatura powierzchni, tak aby 
zachować stały stosunek wartości. Przykład: 
temperatura w pomieszczeniu Ti = 20 °C zaś 
na zewnątrz Te = -10 °C co daje różnicę Ti – 
Te = 30 °C. Mnożąc ją przez współczynnik f 
wynoszący 0,7 wzgl. 70 % => 0,7 (20 – (-10)) 
uzyskujemy 21 °C jako pozostałą różnicę 
temperatury pomiędzy powierzchnią elemen-
tu budowlanego a temperaturą zewnętrzną. Z 
tego wynika wartość temperatury powierzch-
ni Tsi,min = -10 °C + 21 °C = 11 °C.

W dalszych krokach można za pomocą 
współczynnika f ocenić ryzyko wystąpienia 
kondensatu pary wodnej. Jeśli temperatura 
powierzchni spadnie poniżej temperatury 
punku rosy (TDP) otaczającego powietrza, 
powstanie wtedy kondensat pary wodnej. 
Zjawisko to często można zauważyć podczas 
bardzo niskich temperatur wzdłuż krawędzi 
okien od strony pomieszczenia. Zwłaszcza 
jeśli zastosowana w oknie szyba zespolona 
posiada tradycyjną ramkę aluminiową.

fRsi Współczynnik temperaturowy
Ti  Temperatura w pomieszczeniu –  
 internal
Te  Temperatura na zewnątrz – external
Tsi,min Minimalna temperatura powierzchni 
               wewnątrz – surface internal

Ti
Tsi

Te

1
fRsi

0

Tsi,min = Te + fRsi (Ti – Te)

fRsi = 
Tsi,min – Te

Ti – Te
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Dla normalnych warunków klimatycznych tj. 
w temperaturze 20 °C i względnej wilgotności 
powietrza w pomieszczeniu wynoszącej 50 %,  
temperatura punktu rosy wynosi TDP= 9,3 °C.  
Jeśli w pomieszczeniu powierzchnie mają 
temperaturę powyżej minimalnej temperatury 
Tsi,min, nie wystąpi na nich kondensat. Jednak-
że trzeba pamiętać, że pleśń w pomieszczeniu 
nie pojawia się gdy następuje powstawanie 
samego kondensatu, lecz już przy względnej 
wilgotności powietrza wynoszącej ok. 80 %, 
co osiąga się już na powierzchniach mających 
temperaturę 12,6 °C. (zobacz rozdz. 3.2.2). 
Z obu tych temperatur granicznych zgodnie z 
normą DIN 4108-3 dla przyjętych standardo-
wych warunków temperaturowych -5 °C na 
zewnątrz oraz +20 °C w pomieszczeniu moż-
na wyznaczyć następujące graniczne wartości 
współczynników f dla powierzchni znajdujących 
się od strony pomieszczenia:

Wymagane minimalne wartości współczynni-
ka temperaturowego zgodnie z PN 4108-3:

 ¡  W celu uniknięcia powstawania kondensa-
tu fRsi,min = 0,57

 ¡  W celu uniknięcia powstawania pleśni 
fRsi,min = 0,70

Co prawda zgodnie z normą PN EN ISO 13788 
przewidziane są wyjątki od tej reguły dla okien 
i konstrukcji słupowo-ryglowych: dopuszczalne 
jest chwilowe wystąpienie niewielkich ilości 
kondensatu pary wodnej, pod warunkiem 
że, powierzchnie nie będą absorbować wody 
oraz zostaną wprowadzone środki zaradcze 
zapobiegające kontaktowi wody z materiałami 
szczególnie wrażliwymi na wilgoć.

Montując w oknach dwukomorowe szyby ze-
spolone z ciepłymi ramkami w większości przy-
padków uzyskamy wymagany współczynnik 
temperaturowy 0,7 a nawet uzyskamy większy.

Formułując równanie można obliczyć najniż-
szą temperaturę zewnętrzną, przy której w 
warunkach normalnych tj. 20 °C i 50 % wil-
gotności, na powierzchni z zadanym współ-
czynnikiem f nie wystąpi kondensat, tzn. osią-
ga się temperaturę punktu rosy TDP = 9,3 °C  
(wzgl. 12,6 °C dla krytycznej temperatury 
przy której zaczyna powstawać pleśń):

Te = fRsi • Ti – Tsi,min
fRsi –1
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Dla innych warunków granicznych należy 
najpierw określić temperaturę punktu rosy na 
podstawie dostępnych danych dotyczących 
wilgotności i temperatury w pomieszczeniu. 
Za pomocą współczynnika temperaturowego 
f zostanie obliczona minimalna temperatura 
powierzchni Tsi,min dla zadanych warunków 

Pomiar granicznej temperatury zewnętrznej Te,gr., poniżej której w warunkach 
normalnych (20 °C i 50 % wilgotności) może wystąpić kondensat

Minimalna temperatura powierzchni od strony pomieszczenia w °C

Temperatura 
zewnętrzna Te

19

17

15

13

11

9

7

5

3

2

-1

-3

-5
-20 °C -15 °C -10 °C -5 °C 0 °C

Te,gr. dla pleśni 12,5 °C Te,gr. dla punktu rosy 9,3 °C

fRsi = 0,8 -17,5 °C -33,5 °C

fRsi = 0,7 -5,0 °C -15,7 °C

fRsi = 0,6 1,3 °C -6,8 °C

fRsi = 0,5 5,0 °C -1,4 °C

granicznych. Z porównania temperatury 
punktu rosy TDP z temperaturą Tsi,min moż-
na wnioskować, czy miejsce gdzie wystąpi 
najniższa temperatura powierzchni na oknie 
przy określonej temperaturze zewnętrznej 
będzie wolne, lub nie, od skroplonej z kon-
densatu wody.

fRsi = 0,8 

fRsi = 0,7

fRsi = 0,6

fRsi = 0,5
Graniczna temp. 
powstawania pleśni 
przy 20 °C/50 % 
wilgot. wzgl.
Graniczna temp. 
powstawania punktu 
rosy przy 20 °C/50 % 
wilgot. wzgl.
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W zależności od występujących warunków 
pogodowych oraz warunków, które chcemy 
uzyskać w pomieszczeniach wynikają różne 
wymagania dotyczące projektowania budyn-
ków. Celem budownictwa jest tworzenie jak 
najlepszego klimatu wewnątrz mieszkań i biur. 
Optymalnie zaprojektowane budynki będą utrzy-
mywać na przestrzeni całego roku w możliwie 
jak najdłuższym czasie idealny komfort cieplny. 
Dodatkowo efekt ten powinien być uzyskany jak 
najmniejszymi nakładami na energię związaną z 
ocieplaniem oraz klimatyzacją. Konieczne okre-
sowe włącznie ogrzewania lub klimatyzacji w no-
woczesnym budownictwie musi być efektywne 
energetycznie. Oznacza to zimą ochronę przed 
utratą ciepła, zaś latem przed nadmiernym 
przegrzewaniem się pomieszczeń. 
Komfort cieplny lub termiczny, to stan, w któ-
rym człowiek czuje, że jego organizm znajduje 
się w stanie zrównoważonego bilansu cieplnego, 
tzn. nie odczuwa ani uczucia ciepła, ani zimna.

Na odczuwanie komfortu cieplnego w budyn-
kach wpływ mają różne czynniki:

 ¡  klimat pomieszczenia: temperatura, 
wilgotność oraz jakość powietrza, jak rów-
nież ruch samego powietrza, oświetlenie, 
temperatura powierzchni, wymiana pro-
mieniowania cieplnego, poziom hałasu

 ¡  użytkownik: rodzaj ubioru, poziom 
aktywności fizycznej

 ¡  warunki pogodowe: temperatura na 
zewnątrz, opady, wiatr, źródła hałasu

Ponieważ komfort cieplny jest sprawą indywidu-
laną, określa się pewien wspólny obszar warun-
ków, w których większość ludzi będzie czuła się 
najlepiej. Nakładające się na siebie różne ob-
szary odczuwalnego komfortu cieplnego w od-
niesieniu do temperatury i wilgotności można 
przedstawić za pomocą diagramu. Widać na 
nim pole odczuwalnego komfortu termicznego. 

Klimat pomieszczenia oraz komfort cieplny3.2.4

Pole komfortu cieplnego: wilgotność pomieszczenia – temperatura pomieszczenia
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Istotnym elementem z punktu widzenia kom-
fortu termicznego w danym pomieszczeniu 
jest różnica temperatur pomiędzy temperatu-
rą powietrza w pomieszczeniu oraz tempera-
turą powierzchni otaczających go przegród. 
Im większa różnica, tym większy jest dys-
komfort przebywających w nim osób. Zatem 
w przypadku okna bardzo ważną rolę odgry-
wa temperatura powierzchni szyby od strony 

Na odczuwanie temperatury wpływ mają 
działające na siebie wzajemnie temperatu-
ra powietrza panującego w pomieszczeniu 
oraz temperatura powierzchni okalających 
to powietrze. Zbyt zimne ściany będą mu-

pomieszczenia. Dwukomorowe szyby zespo-
lone o znakomitych właściwościach izolacyj-
nych, w których szyba od strony wewnętrznej 
ma temperaturę zbliżoną do temperatury 
powietrza w pomieszczeniu oferują możli-
wość uzyskania najlepszego komfortu ciepl-
nego. Dzięki temu również zimą komfortowe 
staje się przebywanie w pobliżu szyb o du-
żych powierzchniach. 

siały być zrekompensowane podwyższoną 
temperaturą powietrza. I odwrotnie ciepłe 
ściany mogą w pewnych granicach wyrów-
nywać zbyt niską temperaturę powietrza. 

Różnica temperatur pomiędzy temperaturą pomieszczenia a temperaturą 
powierzchni szyby od strony pomieszczenia oznacza

Od 0 do
5 °C

¡ Najwyższy komfort przebywania w pomieszczeniu, również w pobliżu okna
¡ Nie odczuwalne nieprzyjemne zjawisko „ciągnięcia zimnego powietrza” w pobliżu okna
 ¡ Skraplanie się wody i powstawanie oblodzenia na szybie od strony pomieszczenia możliwe
   jest tylko w wyjątkowych przypadkach
¡ Niskie zapotrzebowanie na dodatkową energię uzupełniającą (oszczędność energii)

Od 5 do 
10 °C

¡ Średni do dobrego komfort przebywania w pomieszczeniu
¡ Możliwe odczuwanie zjawiska „ciągnięcia zimnego powietrza” w bezpośredniej bliskości okna
¡  Skraplanie pary wodnej i powstawanie oblodzenia na szybie od strony pomieszczenia możliwe
   jest tylko przy temperaturach, które są znacznie znajdują się poniżej punktu zamarzania
¡ Średnie zapotrzebowanie na dodatkową energię uzupełniającą

Powyżej 
10 °C

¡ Zmniejszony komfort przebywania w pomieszczeniu
¡ Odczuwanie zjawiska „ciągnięcia zimna” w pobliżu okien
¡ Skraplanie pary wodnej i powstawanie oblodzenia na szybie od strony pomieszczenia jest  
   możliwe już przy temperaturach, które są lekko poniżej punktu zamarzania
¡ Duże zapotrzebowanie na dodatkową energię uzupełniającą
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Temperatura powierzchni szyby wewnętrznej przy temperaturze pomieszczenia 
wynoszącej 20 °C w zależności od temperatury powietrza na zewnątrz

Odczucie komfortu cieplnego w stosunku do powierzchni mieszkalnej

Rodzaj przeszklenia Współczynnik Ug Temperatura powietrza na zewnątrz

0 °C - 5 °C - 11 °C - 14 °C

Szyba pojedyncza 5,8 W/m2K + 6 °C + 2 °C - 2 °C - 4 °C

Jednokomorowa szyba zespolona 3,0 W/m2K + 12 °C + 11 °C + 8 °C + 7 °C

Jednokomorowa termoizolacyjna 
szyba zespolona 

1,1 W/m2K + 17 °C + 16 °C + 15 °C + 15 °C

Dwukomorowa termoizolacyjna 
szyba zespolona

0,7 W/m2K + 18 °C + 18 °C + 17 °C + 17 °C

Udział wielkości przeszkleń 

widok od wewnątrz

Udział wielkości przeszkleń 

rzut z góry

Jednokomorowa szybsza zespolona

Współczynnik Ug = 3,0 W/m2K

Jednokomorowa termoizolacyjna 

szybsza zespolona

Współczynnik Ug = 1,1 W/m2K

Dwukomorowa termoizolacyjna 

szybsza zespolona

Współczynnik Ug = 0,7 W/m2K

Strefa komfortu

40 % 60 % 100 %
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Kondensacja pary wodnej a szkło

W starych budynkach z oknami wyposaża-
nymi jedynie w pojedyncze szyby podczas 
mroźnej zimy od strony pomieszczenia szron 
rysował piękne, przypominające kwiaty, for-
my. Pojedyncza szyba praktycznie nie dawa-
ła jakiejkolwiek ochrony cieplnej i dlatego jej 
temperatura od strony pomieszczenia była 
prawie taka sam jak od zewnątrz. Skutkiem 
czego powstająca para wodna zamarzała 
tworząc warstwy szronu. Dopiero wynalezie-
nie zespolonej szyby termoizolacyjnej z za-

mkniętą i suchą przestrzenią międzyszybową 
pozwoliło na wyeliminowanie tego zjawiska. 
Jeśli na szybie zespolonej tworzy się kon-
densat, należy najpierw zbadać, w którym 
dokładnie miejscu się pojawił: od strony 
pomieszczenia, bezpośrednio w przestrzeni 
międzyszybowej czy na szybie zewnętrznej. 
Aby dokładnie zrozumieć procesy związane z 
tą tematyką, konieczne jest zapoznanie się 
z opisem zjawisk fizycznych przedstawionych 
we wcześniejszych rozdziałach.

3.2.5

Miejsca, w których może się pojawić kondensat
a) na powierzchni szyby od strony pomieszczenia
b) w części brzegowej szyby od strony pomieszczenia
c) na powierzchni szyby od strony zewnętrznej
d) wewnątrz szyby zespolonej

Powietrze na 

zewnątrz

Powietrze w 

pomieszczeniu

a)

d)

c)

b)
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Przypadek a)
Nowoczesne szyby izolacyjne, a w szczególno-
ści dwukomorowe szyby zespolone, potrafią 
praktycznie wyeliminować zjawisko kondensacji 
pary wodnej na powierzchni szyby wewnętrz-
nej. Jej powierzchnia ma temperaturę z reguły 
znacznie powyżej punktu rosy. Aby jednak po-
wstał kondensat muszą wystąpić ekstremalne 
warunki: albo bardzo niska temperatura na 
zewnątrz albo bardzo wysoka wilgotność w po-
mieszczeniu lub oba te warunki jednocześnie. 

Przypadek b)
Część brzegowa szyby zespolonej wraz z ram-
ką dystansową oraz uszczelnieniem wtórnym 
tworzy element przewodzący ciepło. Pod wzglę-
dem izolacyjności termicznej jest to najsłabszy 
punkt szyby. Zwłaszcza gdy zastosowane zosta-
ły tradycyjne ramki dystansowe z aluminium 
lub stali. Dlatego w części brzegowej szyby od 
strony pomieszczenia przy zwiększonej wilgot-
ności powietrza znacznie wcześniej pojawia się 
kondensat pary wodnej. Zastosowanie ramek 
dystansowych o polepszonych właściwościach 
termicznych pozwala na zminimalizowanie po-
wstających w tym miejscu mostków cieplnych. 
A co za tym idzie ograniczenie zjawiska kon-
densacji. Niemniej także tutaj przy szczególnie 
niekorzystnych warunkach można przekroczyć 
warunki decydujące o wyroszeniu pary wodnej. 
Podobnie jak w przypadku a) gdy znany jest 
współczynnik temperaturowy f danej konstrukcji 
można obliczyć dla jakiej temperatury zewnętrz-
nej przy określonej temperaturze pomieszczenia 
rozpocznie się zjawisko kondensacji. Konden-
sacja na szybie od strony pomieszczenia lub 
w jej części brzegowej może mieć również inną 
przyczynę: współczesne okna są bardzo szczel-
nie montowane. Bez odpowiedniego systemu 
wentylacji w szczelnie zabudowanych pomiesz-
czeniach bardzo szybko dochodzi do wzrostu 
wilgotności powietrza a co za tym idzie do 
znacznie wcześniejszego powstawania konden-
satu. Także błędy konstrukcyjne na etapie pla-

nowania mogą dodatkowo pogłębiać problemy 
związane z powstawaniem kondensatu. 

Przypadek c)
Kondensat powstający na zewnętrznej szybie w 
szybie zespolonej jest fizycznym dowodem na 
jej dobre właściwości izolacyjne – nawet jeśli 
skraplająca się w tym miejscu para wodna za-
burza przezroczystość samej szyby. Dokładnie 
tak samo powstaje kondensat na ścianie ze-
wnętrznej budynku, niemniej nie jest on w tym 
miejscu tak rzucający się w oczy jak na szybie. 
Nie osłonięte w żaden sposób ściany budyn-
ków oraz szyby podczas bezchmurnych nocy 
wypromieniowują swoje ciepło, a ponieważ są 
dobrymi izolatorami nie mogą być „dogrzewa-
ne” od ciepła pochodzącego z wnętrza budyn-
ku. W związku z tym temperatura powierzchni 
szyby zewnętrznej może spaść poniżej tempe-
ratury powstawania punktu rosy dla powietrza 
zewnętrznego. Przeszklenia montowane pod 
kątem, jak okna dachowe, są bardziej narażo-
ne na działanie tego efektu, niż szyby zamon-
towane pionowo. Podobnie wygląda to w przy-
padku przedniej szyby samochodowej. Chcąc 
uniknąć tego zjawiska można montować 
okiennice albo zastosować specjalną powłokę 
na szybie zewnętrznej, która będzie ograniczać 
wypromieniowywanie ciepła.

Przypadek d)
W przestrzeni międzyszybowej nowej szyby 
zespolonej panuje idealnie suche środowisko, 
gdzie temperatura punktu rosy wypada poniżej 
-60 °C. W tej sytuacji powstanie kondensatu 
jest praktycznie niemożliwe. Niemniej jeśli w 
przestrzeni międzyszybowej pojawi się skroplona 
woda, to nadaje się ona już tylko do wymiany. 
Część brzegowa nie jest szczelna, zaś sito mo-
lekularne, czyli pochłaniacz wilgoci nasycił się 
wodą. Szyba taka nie może być naprawiona 
i musi być wymieniona. Więcej na ten temat 
zobacz w Informacji Technicznej SANCO „Kon-
densacja pary wodnej na szybach zespolonych”.
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Wentylacja i wietrzenie

Prawidłowa wentylacja redukuje niebezpie-
czeństwo szkód wynikających z pojawiania 
się wilgoci w pomieszczeniach. Dzięki temu 
zapobiega powstawaniu problemów zdrowot-
nych oraz negatywnemu wpływowi konden-
satu pary wodnej na elementy budowlane.

Ze względu na wciąż rosnące wymagania do-
tyczące efektywności energetycznej współcze-
sne budynki są tworzone z bardzo szczelnych 
elementów. Jakakolwiek wentylacja poprzez 
ewentualne nieszczelności stała się praktycz-
nie niemożliwa. W tej sytuacji na znaczeniu 
zyskuje kontrolowana i przemyślana koncep-
cja wentylacji pomieszczeń. Inne działania 
muszą zapewnić taką wymianę powietrza, 
która w możliwie najmniejszym stopniu wpły-
nie na stary ciepła. Norma DIN 1946-6 okre-
śla, czy w danej sytuacji budowlanej koniecz-
ne jest zastosowanie działań związanych z 
wprowadzeniem systemu wentylacji oraz opi-
suje jak takie działania należy przeprowadzić. 
Stawia między innymi konkretne wymagania 
dotyczące minimalnej ilości wymienianego 
powietrza, która będzie niezależna od osób 
mających przebywać w pomieszczeniach. 
Odpowiedzialność za projekt spada na archi-
tekta oraz firmy budowlane.

Bardzo dobrze szczególnie podczas reno-
wacji starych budynków sprawdzają się 
niezależne, zintegrowane z oknami systemy 
wentylacji (wszelkiego rodzaju nawiewniki 
okienne w tym nawiewniki ciśnieniowe ma-
nualne lub automatyczne, nawiewniki higro-
sterowane wyposażone w czujnik wilgoci, 
który decyduje o ilości dostarczanego po-
wietrza, czy zwykłe nawiewniki naramowe). 
W nowym budownictwie zastosować można 
wentylację mechaniczną, w której transport 
powietrza zapewniają wentylatory napędza-
ne silnikiem elektrycznym, jak również wen-
tylację z odzyskiem ciepła, czyli rekuperację.

Oczywiście ważne jest również zachowanie 
mieszkańców i użytkowników, którzy sami 
powinni zadbać o prawidłową wymianę po-
wietrza w pomieszczeniach. Najlepszą meto-
dą jest wietrzenie pomieszczeń przez otwarte 
na oścież okno oraz wietrzenie przeciągiem. 
Dzięki temu ciepłe i wilgotne powietrze zo-
staje bardzo szybko wymienione na świeże i 
zimne, bez niepotrzebnego wyziębienia ścian 
i przedmiotów znajdujących się w pomiesz-
czeniu. Szczególnie w budynkach pozba-
wionych dodatkowych systemów wentylacji 
regularne wietrzenie staje się koniecznością.

3.2.6
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Wymuszona cyrkulacja
Wcześniejsza jakość materiałów budowla-
nych jak nieszczelne okna, drzwi czy wykoń-
czenie ścian prowadzało do niekontrolowa-
nej cyrkulacji powietrza, której rezultatem 
były wysokie straty energii.

Długotrwałe wietrzenie
Długotrwałe wietrzenie przez uchylone okna 
jest tylko marnotrawieniem energii i nie po-
woduje w pełni wymiany powietrza. Dodatko-
wo meble i ściany są poddawane wysokim 
różnicom temperatur.

Wietrzenie na oścież
Jest to zasadniczo efektywniejsza forma wy-
miany powietrza w pomieszczeniu. Okno zo-
staje szeroko otwarte, przez około 10 minut 
następuje wymiana powietrza. Ponieważ wy-
miana następuje szybko, nie wyziębiają się 
ściany i inne elementy pomieszczenia.

Wietrzenie przeciągiem
Najlepszą metodą wietrzenia jest otwarcie 
dwóch przeciwległych okien. Bardzo szybko 
następuje wymiana powietrza w całym poko-
ju. Po zamknięciu okien zachowane w me-
blach i ścianach ciepło ponownie podgrzewa 
świeże powietrze. W tej metodzie stary ener-
gii są najmniejsze.
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SŁOŃCE I ŚWIATŁO

Wprowadzenie 

Słońce wysyła w kierunku Ziemi więcej energii, 
niż jesteśmy wstanie w stanie wykorzystać. Tyl-
ko w ciągu jednej godziny Słońce wypromienio-
wuje taką ilość darmowej energii, która wystar-
czyłaby na potrzeby całej ludzkości na okrągły 
rok. Z tego tylko zaledwie około 0,1 % jest wyko-
rzystywana przez rośliny w procesie fotosyntezy. 
Jednocześnie światło słoneczne jest niezbędne 
dla zdrowego funkcjonowania ludzi. Zaś zimą 
promieniowanie słoneczne, które poprzez okna 
i fasady dostaje się do pomieszczeń, stanowi 
istotny wkład jako dodatkowe źródło ciepła. 
W ostatnich latach wciąż powiększające się w 
projektach architektonicznych powierzchnie 
okien spowodowały, że także w naszym re-
jonie geograficznym istotnym tematem stało 
się przegrzewanie budynków. Zbyt wysokie 
temperatury w pomieszczeniach wpływają na 
pogorszenie odczuwanego komfortu termiczne-
go. A to z kolei nie pozostaje bez wpływu na 
efektywność pracy zatrudnianych tam ludzi. W 
okresach letnich upałów w samochodach, biu-
rach i domach klimatyzatory chodzą na mak-
symalnych obrotach. Wysokie zapotrzebowanie 
na energię urządzeń klimatyzacyjnych przy 
jednocześnie ich słabej sprawności ma wpływ 
na dalsze pogłębianie się zmian klimatycznych. 

Wciąż wydłużające się okresy letnich upałów 
pociągają coraz większe zapotrzebowanie na 
energię do klimatyzatorów – błędne koło trwa. 
Z drugiej strony ponieważ w ciągu dnia słońce 
dostarcza nam także darmowe oświetlenie, 
nie możemy go tak po prostu wyeliminować 
walcząc z przegrzewaniem się pomieszczeń. 
Gdyby jednak zadziałać w tym kierunku ko-
nieczne byłoby stosowanie w większym stop-
niu sztucznego oświetlenia, co z punktu wi-
dzenia efektywności energetycznej jest bardzo 
niekorzystne. 
Tworzenie projektów budynków, które nie 
będą niekorzystnie wpływać na nasz klimat, 
wymaga więc znajomości relacji występują-
cych pomiędzy promieniowaniem słonecznym 
a szkłem. Możliwości selektywnej ochrony 
przed nadmiernym działaniem promieniowa-
nia słonecznego jakie dają szyby z powłokami 
przeciwsłonecznymi stanowi w chwili obecnej 
bardzo istotny wkład w rozwój nowoczesnego i 
przyjaznego dla klimatu budownictwa. 
Niniejszy rozdział opisuje podstawowe zjawi-
ska związane z promieniowaniem słonecznym 
oraz ochroną przeciwsłoneczną. Przedstawio-
ne zostaną także najważniejsze parametry opi-
sujące zjawiska związane z tą tematyką. 

3.3

3.3.1

Symbol Oznaczanie Opis Jednostka

λ Lambda* Długość fali m

f Częstotliwość Hz wzgl. 1/s

ρ Rho Współczynnik odbicia –

α  Współczynnik absorpcji –

τ Tau Współczynnik transmisji –

qa, qi Wtórne odbicie energii na zewnątrz / do wnętrza %

Podstawowe pojęcia, symbole, jednostki

* grecka litera lambda jest stosowana jako symbol długości fali oraz jako symbol współczynnika przewodności cieplnej 
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Widmo promieniowania słonecznego i promieniowanie elektromagnetyczne

Rozchodząca się fala elektromagnetyczna

W zależności od długości fali przedstawiane 
jest widmo promieniowania elektromagne-
tycznego. Obszar światła widzialnego obej-
muje jedynie niewielki obszar całego widma. 

poprzeczne*). Fale elektromagnetyczne w 
przeciwieństwie do fal mechanicznych nie 
potrzebują do rozchodzenia się ośrodka mate-
rialnego. Mogą rozchodzić się także w próżni. 

Fale elektromagnetyczne to rozchodzące 
się w przestrzeni zaburzenia pól elektrycz-
nego i magnetycznego. Linie obu sprzę-
żonych pól są do siebie prostopadłe (fale 

*)  spostrzeżenie: w przeciwieństwie do rozchodzących się poprzecznie fal elektromagnetycznych, fale dźwiękowe roz-
chodzą się w powietrzu wzdłużnie. Oprócz tego fale dźwiękowe, aby się rozprzestrzeniać potrzebują ośrodka material-
nego, np. powietrza (zobacz rozdz. 3.4 Dźwięk) 

Pozostałej części widma ludzie oko nie do-
strzega. Aby je badać niezbędne są specjal-
ne czujniki i urządzenia.

3.3.2

Pole elektryczne

Pole magnetyczne

Kierunek rozchodze-
nia się fali
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Widmo promieniowania elektromagnetycznego, z podziałem na zakresy długości fal

Promieniowanie podczerwone (IR) jest dla 
człowieka niewidoczne. Jego zakres długości 
fal zawiera się w przedziale od 780 nm (bliska 
podczerwień) do 0,1 mm (daleka podczerwień). 
Promieniowanie IR przenika przez opary i mgłę 
lepiej niż światło widzialne. Dlatego za pomocą 
filmu rejestrującego promieniowanie podczerwo-
ne można wykonywać zdjęcia nawet gdy „nic 
nie widać”. Zdjęcia termograficzne wykonane 
za pomocą kamery termowizyjnej ukazują w wi-
doczny sposób starty ciepła w budynkach. 

Światło to zakres widma promieniowania 
elektromagnetycznego o długości fali pomię-
dzy ok. 380 nm a 780 nm. Kolory odpowia-
dają określonym długościom fal. Granice 
pomiędzy IR a UV są płynne. Zdolność po-
strzegania przez oczy barw na granicy tych 
obszarów maleje stopniowo.

Człowiek nie widzi w zakresie promieniowania 
ultrafioletowego (UV), ale na przykład niektó-
re zwierzęta, w szczególności owady świetnie 
widzą w zakresie UV. Niepozorne dla nas 
białe kwiaty stają się dla owadów ze względu 
na inne ich postrzeganie bardzo atrakcyjne a 
przez to chętniej odwiedzane. Promieniowanie 
UV ma krótszą długość fali oraz większą ener-
gię niż światło. Obszar występowania zawiera 
się od 380 do 1 nm i jest podzielony na pod- 
zakresy, UV-A, który znajduje się na granicy 
widzialności oraz UV-B oraz UV-C. Promienio-

wanie poniżej 200 nm, jak promieniowanie 
rentgenowskie lub gamma, posiada tak dużą 
energię, że jest w stanie wybijać elektrony z 
atomów lub cząsteczek. Promieniowanie z 
tego zakresu jest promieniowaniem jonizu-
jącym, które jest niebezpieczne dla ludzi i 
innych organizmów. Na szczęście dla nas 
atmosfera ziemska pochłania promieniowanie 
słoneczne o długościach fal poniżej 300 nm.

Widmo promieniowania występującego na 
Ziemi rozciąga się w zakresie od UV poprzez 
cześć widzialną aż do środkowego obszaru 
podczerwieni, czyli od 300 do 2500 nm. Cał-
kowite promieniowanie wysłane przez słońce 
jest w dużej części odbijane i pochłaniane 
przez atmosferę ziemską. Dlatego należy 
pamiętać o rozróżnianiu pozaziemskiego pro-
mieniowania słonecznego (poza atmosferą 
Ziemi) a promieniowaniem dochodzącym do 
powierzchni Ziemi.

Moc promieniowania, które dociera do po-
wierzchni Ziemi, jest uzależniona przede 
wszystkim od stanu Słońca, tj. od pór roku 
oraz pory dnia. Podczas bezchmurnych dni 
latem w Polsce średnia wartość nasłonecz-
nienia w południe wynosi 1000 W/m2. W 
okresie przesilenia zimowego pod koniec 
grudnia podczas pochmurnego dnia moc 
promieniowania słonecznego stanowi zaled-
wie jedną piątą wartości z okresu letniego. 

Zakres promieniowana widzialnego dla człowieka

400 nm I 450 nm I 500 nm I 550 nm I 600 nm I 650 nm I 700 nm

ultrafiolet

Promieniowanie 
wysokich 

częstotliwości

1 fm 1 pm 1 A

10 –15

23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2

–14 –13 –12 –11 –10 –9 –8 –7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 710 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1010 10

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1010

1 nm 1 um 1 mm 1 cm 1 m 1 km 1 Mm

Promieniowanie 
gamma

twarde-               

Promieniowanie 
rentgenowskie

miękkie- Radar Kuchenka
mikrofalowa

UHF UKW Fale średnie Wysokie średnie niskie 
częstotliwościUKW Fale krótkie

Radio Prądu przemiennegoMikrofala

Fale długie

UV-
C/B/A

Promieniowanie 
ultrafioletowe

Promieniowanie 
podczerwone

Promieniowanie 
terahercowe

1 Zettaherc 1 Exaherc 1 Petaherc 1 Teraherc 1 Gigaherc 1 Megaherc 1 Kiloherc

podczerwień

Źródło/   
Zastosowanie/ 
Występowanie

Długość fali w 
m

Częstotliwość w 
Hz (Hertz)

średnie-
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Intensywność promieniowania słonecznego przed wejściem do atmosfery oraz 
docierającego do powierzchni Ziemi w porównaniu do promieniowania ciała 
doskonale czarnego* o temperaturze 5900 K 

W całkowitej energii promieniowania słonecz-
nego docierającego do powierzchni Ziemi (po-
ziom morza) około 52 % przypada na zakres 
światła widzialnego, 42 % na promieniowanie 
podczerwone, przy czym zaledwie 1 % cał-
kowitego promieniowana w zakresie dalekiej 
podczerwieni leży powyżej długości 2500 nm. 
Promieniowanie UV stanowi również niewielką 
część wynoszącą ok. 6 %, niemniej szczegól-

nie w zakresie UV-B silnie działa na skórę i 
może powodować oparzenia. Promieniowanie 
UV-A wpływa negatywnie na głębsze warstwy 
skóry, przyspiesza jej starzenie i powstawanie 
zmarszczek.
Oko ludzkie jest najbardziej wrażliwe w obsza-
rze, w którym przypada największa intensyw-
ność promieniowana słonecznego docierają-
cego do powierzchni Ziemi. 

*)  Uwaga: Ciało doskonale czarne, to wyidealizowane ciało fizyczne pochłaniające całkowicie padające na nie promienio-
wanie elektromagnetyczne, niezależnie od temperatury tego ciała, kąta padania i widma padającego promieniowania. 
Zdolność absorpcyjna ciała doskonale czarnego wynosi 1 dla całego zakresu widma. Dla standardowej temperatury 
otoczenia maksymalne natężenie promieniowania tego ciała przypada w zakresie długofalowego promieniowania pod-
czerwonego (daleka podczerwień). Dlatego potocznie promieniowanie cieplne jest porównywane z promieniowaniem 
podczerwonym. Im dane ciało jest cieplejsze, tym bardziej maksymalne natężenie promieniowania przesuwa się w 
kierunku promieniowania widzialnego.

(Źródło: Wikimedia Commons)
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Promieniowanie ciała idealnie czarnego 
(temperatura 5900 K)

Promieniowanie słoneczne przed wejściem 
do atmosfery (masa powietrza AM 0)

Promieniowanie słoneczne docierające do 
powierzchni Ziemi (masa powietrza AM 1,5)
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Promieniowanie i szkło

„Szczęśliwym zrządzeniem losu” można na-
zwać fakt, że większa część długości fali promie-
niowania słonecznego pokrywa się z obszarem 
przenikalności dla tego promieniowania w szkle. 
O tym jak będzie zachowywać się samo promie-
niowanie słoneczne po dotarciu do szkła zależy 
od długości fali. Rodzaj stosowanego szkła ma 
w szczególności decydujący wpływ na przenikal-
ność fal krótkich widma promieniowania.

Stosowane w przeważającej mierze w przemy-
śle budowlanym i samochodowym szkło sodo-
wo-wapniowo-krzemianowe nie przepuszcza z 
jednej strony fal o długościach mniejszych od 
320 nm zaś z drugiej fal podczerwonych o dłu-
gościach powyżej ok. 2500 nm. Tego rodzaju 
przenikalność fal przez szkło uzależniona od ich 

Zjawisko to jest nazywane efektem cieplarnia-
nym, ponieważ jest wykorzystywane w szklar-
niach: padające przez oszklony dach i ściany 
promieniowanie słoneczne nagrzewa ciemną 
ziemię. Następnie emitowane przez nagrzaną 

długości odpowiada za zjawisko efektu cieplar-
nianego: energia promieniowania słonecznego 
docierająca do powierzchni ziemi w większości 
przedostaje się przez zwykłą, nie pokrytą żadną 
powłoką, szybę do środka pomieszczenia. Ścia-
ny, podłogi oraz wszystkie elementy wyposażenia 
znajdujące się wewnątrz absorbując promie-
niowanie słoneczne ogrzewają się. Pochłonięta 
przez nie energia jest z powrotem oddawana 
w postaci promieniowania cieplnego (emisja). 
Jednak promieniowanie to nie jest już krótkofa-
lowe, lecz staje się długofalowym promieniowa-
niem podczerwonym, dla którego szkło staje się 
nieprzeniknione. Promieniowanie jest przez nie 
absorbowane względnie odbijane ponownie do 
pomieszczenia. Energia pozostaje uwięziona w 
pomieszczeniu, które staje się coraz cieplejsze. 

ziemię promieniowanie wtórne nie jest w sta-
nie wydostać się na zewnątrz. Podgrzewając 
w kolejnym etapie powietrze w szklarni wpły-
wa pozytywnie na wzrost roślin, w przypadku 
gdy na zewnątrz jest jeszcze zbyt zimno.

3.3.3

Promieniowanie 
pozaziemskie
λ = 200 – 10000 nm

Atmosfera ziemska

Promieniowanie 
globalne
λ = 300 – 2500 nm

Szkło float 6 mm

Promieniowanie wtórne
λ = 3000 – 50000 nm
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Padające na szybę promieniowanie słonecz-
ne nie przenika przez nią w całości. Pewne 
jego części składowe są częściowo odbijane 
od powierzchni szkła (zjawisko refleksu), 
inna część jest przez szybę pochłaniana 
(zjawisko absorpcji), a pozostała część prze-
nika przez szybę do wnętrza pomieszczenia 
(zjawisko transmisji). Zjawisko to tak samo 
dotyczy całego widma promieniowania sło-
necznego jak i promieniowania widma wi-
dzialnego. Udział poszczególnych obszarów 
promieniowania może być za każdym razem 
inny. Niemniej zgodnie z zasadą zachowania 
energii, suma promieniowania odbitego, ab-
sorbowanego przez szkło oraz przedostające-
go się do wnętrza musi pozostać stała. 

Ilość promieniowania odbitego ρ, zaabsorbo-
wanego α oraz przetransmitowanego τ mu-
szą zawsze dać wartość 1.

Gesamtenergie
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qiqa

Powstający w naturalny sposób efekt cieplarniany na naszej planecie związany jest 
z tym, że dla promieniowania emitowanego przez powierzchnię Ziemi gazy cieplar-
niane składające się na atmosferę ziemską są nieprzezroczyste, w przeciwieństwie 
do docierającego do naszej planety promieniowania słonecznego i pochłaniają jego 
większą część. Dzięki utrudnieniu ucieczki energii w przestrzeń kosmiczną, średnia 
temperatura atmosfery i powierzchni planety są podwyższone. Bez występowania 
tego zjawiska na Ziemi było by po prostu zbyt zimno. Najważniejszymi gazami cie-
plarnianymi są para wodna, dwutlenek węgla, metan oraz podtlenek azotu (znany 
też jako gaz rozweselający). Jednak od początku rewolucji przemysłowej udział tych 
gazów w atmosferze ziemskiej gwałtownie wzrósł. Zmiany w efekcie cieplarnianym 
wywołane działalnością człowieka są głównym czynnikiem wpływającym na podno-
szenie się średniej temperatury na Ziemi.
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Jak wspomniano w rozdziale 3.3.2 przed-
mioty znajdujące się w pomieszczeniach ab-
sorbując promieniowanie cieplne ogrzewają 
się, aby następnie samemu zacząć emito-
wać ciepło (zjawisko emisji). Podobnie szy-

ba wypromieniowuje ponownie pochłoniętą 
wcześniej energię słoneczną, jako tak zwane 
promieniowanie wtórne do wnętrza pomiesz-
czenia (qi) oraz na zewnątrz (qa).

Trzy efekty powstające w wyniku padającego na szkło promieniowania słonecznego

Podział Oznaczenie Opis Promieniowanie 
całkowite 
(współczynnik e)*

Promieniowanie 
widzialne 
(współczynnik v)*

Stopień 
odbicia

ρ (Rho) Część promieniowania słoneczne-
go, która zostaje odbita na granicy 
powierzchni 

ρe 
(także SR)

ρv
(także LR)

Stopień 
absorpcji

α (Alfa) Część promieniowania słonecz-
nego, która została pochłonięta 
a następnie ponownie wyemito-
wana w postaci promieniowania 
cieplnego

αe 
(także SA)

αv
(także LA)

Stopień 
transmisji

τ (Tau) Część promieniowania słoneczne-
go, która bez przeszkód przenika 
przez szkło

τe 
(także ST)

τv
(także LT)

*  Indeksy z ang.: e = energy oraz v = visible. Dla opisu wtórnego oddawania energii q na zewnątrz często używa się także 
oznaczenia e, gdzie w tym przypadku z ang. e = external. Celem uniknięcia nieporozumień w niniejszym rozdziale 
wtórne oddawanie energii na zewnątrz zostało oznaczone indeksem a. W oznaczeniach tego rozdziału stosuje się literę 
S dla opisu promieniowania (SR = odbicie promieniowania, SA = absorpcja promieniowania, ST = transmisja promie-
niowania) oraz literę L dla opisu światła także odpowiednio LR, LA i LT.

Dla stopnia odbicia 
ρ = 1 (α = 0 i τ = 0) 
promieniowanie jest całkowicie odbijane
(idealne lustro).

Dla stopnia absorpcji
α = 1 (ρ = 0 i τ = 0) 
promieniowanie jest całkowicie absorbowane
(tak zwane ciało idealnie czarne).

Dla stopnia transmisji
τ = 1 (ρ = 0 i α = 0) 
ciało o idealnej transparentności. 
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Rozpatrując parametry fizyczne opisujące 
właściwości danego przeszklenia (zobacz 
rozdział 3.3.4) należy rozróżnić pomiędzy 
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Extraterrestrische
Strahlung
λ = 200 _ 10000 nm

Atmosphäre
Globalstrahlung

Floatglas 6 mm

T: 300 K

Absorption

Sekundärstrahlungλ = 7000 nm

Durchgelassene Strahlung

λ = 300 _ 3000 nm
576 W/m 2

λ = 30°

800 W/m 2

1353 W/m 2

T: 6000 K

Energia
(całkowite spektrum promieniowania)

UV Światło

Gesamtenergie

UV sichtbar Infrarot
100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

0

10
0

20
0

30
0

40
0

50
0

60
0

70
0

80
0

90
0

10
00

11
00

12
00

13
00

14
00

15
00

16
00

17
00

18
00

19
00

20
00

21
00

22
00

23
00

24
00

25
00

Wellenlänge in nm

Licht

UV sichtbar Infratrot

Wellenlänge in nm

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %
0

10
0

20
0

30
0

40
0

50
0

60
0

70
0

80
0

90
0

10
00

11
00

12
00

13
00

14
00

15
00

16
00

17
00

18
00

19
00

20
00

21
00

22
00

23
00

24
00

25
00

Extraterrestrische
Strahlung
λ = 200 _ 10000 nm

Atmosphäre
Globalstrahlung

Floatglas 6 mm

T: 300 K

Absorption

Sekundärstrahlungλ = 7000 nm

Durchgelassene Strahlung

λ = 300 _ 3000 nm
576 W/m 2

λ = 30°

800 W/m 2

1353 W/m 2

T: 6000 K

Światło
(część widzialna promieniowania)

Na efekty powstające w szkle (odbicie, ab-
sorpcja i transmisja) można wpływać stosu-
jąc odpowiednie działania. Zmiana jednego 
z efektów ma swój wpływ na oba  pozostałe. 

Udział danego efektu można więc poprzez 
wpływ na pozostałe w zależności od potrzeb 
zwiększać lub redukować.

Możliwości wpływania poprzez szkło na właściwości promieniowa słonecznego 

Efekt Jakie są możliwości wpływania danego efektu

Odbicie
(Refleks)

 ¡ Zwiększenie odbicia dzięki specjalnym powłokom (ochrona przeciwsłoneczna)
 ¡  Zmniejszenie odbicia dzięki specjalnym powłokom interferencyjnym (szkło antyre-

fleksyjne) 

Absorpcja
(+ Emisyjność)

 ¡ Redukcja absorpcji promieniowania przez zastosowanie szkła o niskiej zwartości żelaza 
 ¡ Zwiększenie stopnia absorpcji przez wprowadzanie szkła barwionego
 ¡ Zmniejszenie emisyjności dzięki specjalnym powłokom niskoemisyjnym (low-E)

Transmisja 
(Przenikanie)

 ¡  Zredukowanie transmisji poprzez zwiększenie udziału odbicia i/lub absorpcji
 ¡  Zwiększenie transmisji poprzez redukcję udziału odbicia i/lub absorpcji

wartościami opisującymi całkowite spektrum 
promieniowania słonecznego a częścią pro-
mieniowania widzialnego dla ludzkiego oka: 

UV Podczerwień

Długość fali w nmDługość fali w nm

Podczerwień

promieniowanie całkowite promieniowanie widzialne

Światło
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3.3.4 Parametry opisujące relacje pomiędzy promieniowaniem a szkłem

Metody wyznaczania świetlnych i słonecznych 
właściwości przeszkleń stosowanych w budow-
nictwie określono w normie PN EN 410. Właści-
wości te mogą służyć jako podstawa do obli-
czeń dotyczących oświetlenia, ogrzewania i 
chłodzenia pomieszczeń oraz pozwalają na po-
równywanie różnych typów oszkleń. 

Obok współczynnika Ug określającego izolacyj-
ność szyby zespolonej, drugim najważniejszym 
parametrem jest całkowity współczynnik przeni-
kalności energii g. Jest w szczególności wyko-
rzystywany przy obliczeniach związanych z bi-
lansem energetycznym budynków. Określa on 
ile ostatecznie energii promieniowania słonecz-
nego dostaje się przez dane przeszklenie do 
wnętrza pomieszczenia. Współczynnik g składa 
się z dwóch części: z promieniowania bezpo-
średnio przenikającego przez przeszklenie (τe) 
oraz wtórnego oddawania ciepła do wnętrza 
pomieszczenia (qi).

Współczynnik przyjmuje wartości od 0 do 1. 
Wartość 1 oznacza, że energia przenika, bez 
strat w 100 %. Dla pojedynczego szkła bez po-
włoki współczynnik g wynosi ok. 0,85. Oznacza 
to, że 85 % energii promieniowania przenika w 
sposób bezpośredni i pośredni do wnętrza po-
mieszczenia. Reszta jest odbijana względnie 

Gesamtenergie
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qiqa

g = τe + qi

Współczynnik przepuszczalności światła 
Tv (inaczej współczynnik LT) podaje ile pro-
cent części widzialnej całkowitego spektrum pro-
mieniowania słonecznego jest przekazywana z 
zewnątrz do środka pomieszczenia. Zależy on od 
grubości szkła i rodzaju składników z których się 
składa oraz ewentualnie od zastosowanej powło-
ki. Zgodnie z PN EN 410 współczynnik odnosi 
się do światłoczułości ludzkiego oka. Dla zwykłe-
go szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego bez 
powłoki współczynnik przepuszczalności światła 
wynosi ok. 90 %. Współczynnik przepuszczalno-
ści światła szkła ma swoje szczególne znaczenie: 
naturalne światło słoneczne jest nie tylko bardziej 
korzystne dla oka niż sztuczne oświetlenie, ma 
także wpływ na prawidłową przemianę materii 
oraz jest istotne dla prawidłowego wzrostu roślin 
znajdujących się w pomieszczeniach. Prawidło-
we wykorzystanie światła dziennego dzięki prze-
szklonym powierzchniom pozwala zaoszczędzić 
na energii. Ma również istotne znaczenie w pra-
widłowym, bez oślepiającego działania promieni 
słońca, kształtowaniu miejsc pracy w biurach.

Obok innych współczynników istotną rolę przy 
ewentualnym wyborze przeszklenia odgrywa 
współczynnik oddawania barw Ra. W wid-
mie światła widzialnego istnieją przedziały o róż-
nych długościach fal, które oko ludzkie odbiera 
jako wrażenie różnych barw. Od czerwonego po-
przez pomarańczowe, żółte, zielone do niebie-
skiego i fioletowego. Suma tych barw widziana 
jest jako światło białe. Jeśli teraz określone długo-
ści fal składające się na obszar widma światła 
widzialnego będą w różnych sposób przepusz-
czane podczas przechodzenia z pomieszczenia 

absorbowana. Do celów ochrony przeciwsło-
necznej współczynnik g powinien być możliwie 
jak najniższy. Z drugiej jednak strony zimą 
chcąc uzyskać dodatkowe dogrzewanie po-
mieszczeń powinien on być możliwe wysoki. 
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na zewnątrz ewentualnie podczas spogląda-
nia z zewnątrz przez szybę będą w różny spo-
sób odbijane, spowoduje to zmianę postrzega-
nia koloru. Może mieć to wpływ na odczucia 
estetyczne oraz samopoczucie osób przeby-
wających w pomieszczeniu. Współczynnik od-
dawania barw zgodnie z normą PN EN 410 
jest mierzony w stosunku do wzorcowego źró-
dła światła. Im współczynnik ten jest wyższy, 
tym barwy są lepiej oddawane, a oświetlane 
przedmioty wyglądają naturalniej. Maksymal-
na wartość wynosi 100. Obecne stosowane 
szyby z powłokami ciepłochronnymi i przeciw-
słonecznymi pozwalają na uzyskiwanie do-
brych i bardzo dobrych współczynników odda-
wania barw. Przeszklenia uzyskują pomimo 
stosowania różnych powłok daleko idącą neu-
tralność kolorystyczną.

Wskaźnik selektywności S określa stosu-
nek przepuszczalności światła τv (przedstawia-
ny również jako LT) do całkowitej transmisji 
energii promieniowania słonecznego (wartość 
g). Jest ważnym parametrem opisującym szy-
by przeciwsłoneczne. Przeszklenia przeciwsło-
neczne powinny blokować jak najwięcej całko-
witej energii promieniowania słonecznego 
(niska wartość g), zachowując jednocześnie 

najwyższą możliwą przepuszczalność światła 
widzialnego (τv). Wysoki wskaźnik selektywno-
ści oznacza dobrą ochronę przed słońcem i 
wciąż mnóstwo naturalnego światła w po-
mieszczeniu.

S =
 

Współczynnik b (zwany współczynnikiem 
zacienienia SC lub średnim współczynni-
kiem transmisji) jest potrzebny do oblicza-
nia obciążenia cieplnego układów chłodzą-
cych. Zgodnie z VDI 2078 opisuje stosunek 
całkowitej transmitancji energii (wartości g) 
rozpatrywanego oszklenia do wartości g szyby 
jednokomorowej bez powłoki (0,80). Wysoki 
współczynnik np. 0,9 oznacza niski efekt 
ochrony przeciwsłonecznej. Z kolei niska war-
tość, jak np. 0,3 wskazuje na dobre właściwo-
ści przeciwsłoneczne szyby.

b-Faktor =
 
W alternatywnym oznaczeniu zgodnie z nor-
mą PN EN 410 wartość g przeszklenia opiera 
się na pojedynczym szkle o grubości 3 mm z 
wartością 0,87.

współczynnik g
0,8

3.3.5 Ochrona pomieszczeń przed przegrzewaniem się w okresie letnim

Ochrona termiczna latem jest uzależniona od:
 ¡  Całkowitej transmisji energii promieniowa-
nia słonecznego (wartość g) transparent-
nych elementów zewnętrznych budynku

 ¡  Wyposażenia chroniącego przed słońcem 
znajdującego się na transparentnych ele-
mentach zewnętrznych budynku

 ¡  Orientacji transparentnych powierzchni w 
stosunku do stron świata oraz kąta ich na-
chylenia do pionu

 ¡  Udziału transparentnych elementów 

znajdujących się na całej powierzchni ze-
wnętrznej budynku

 ¡  Rodzaju i intensywności wentylacji po-
mieszczeń

 ¡  Pojemności cieplnej, tzn. zdolności maga-
zynowania ciepła przez elementy budowla-
ne tworzące pomieszczenia zamknięte

 ¡  Właściwości przewodzenia ciepła przez 
nieprzezroczyste zewnętrzne elementy bu-
dowlane tworzące bryłę budynku

 ¡ Wewnętrznych źródeł ciepła

Tv
g
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Zasadniczo istotne są następujące aspekty fizyki cieplnej budowli

1. To, co dobrze chroni przed zimnem zimą, po-
maga również w upale latem: w dobrym termo-
sie gorące napoje pozostają ciepłe, a zimne na-
poje długo pozostają schłodzone. Lodówki i 
zamrażarki są dziś dobrze izolowane, a zatem 
bardzo energooszczędne pod względem zużycia. 
Klimatyzowany budynek to nic innego jak duża 
lodówka. Dobra osłona termiczna budynku po-
maga także latem trzymać bardzo wysokie tem-
peratury na zewnątrz. Dlatego współczynniki 
przenikania ciepła elementów budowlanych 
(ściany, sufity, okna, drzwi) również odgrywają 
ważną rolę w ochronie przeciwsłonecznej.
2. Obok ciepła przenikającego przez nieprzezro-
czyste powierzchnie ścian, decydującymi o bilan-
sie energetycznym stają się powierzchnie prze-
szklone. Przenikające przez nie promieniowanie 
słoneczne szybko może doprowadzić do niepożą-
danego przegrzewania się pomieszczeń. Szcze-
gólnie w okresie letnim słońce w naszych szeroko-
ściach geograficznych zapewnia znacznie wyższą 
intensywność promieniowania niż w miesiącach 
zimowych. Efekt cieplarniany dający zimą dodat-
kowe ciepło, latem staje się swoistą pułapką ciepl-
ną. Ważnymi parametrami w tej sytuacji stają się 
współczynnik całkowitej przenikalności energii 
(wartość g) przeszkleń, jak również ich udział w 
całkowitej powierzchni oraz orientacja szyb w sto-
sunku do stron świata, z jednoczesnym uwzględ-
nieniem środków ochrony przeciwsłonecznej.

3. Ogrzewanie budynku w wyniku działania pro-
mieniowania słonecznego oraz wewnętrznych źró-
deł ciepła (np. oświetlenia, czy ciepła osób) jest 
tym niższe, im większą zdolność akumulacji ciepła 
posiadają elementy budynku mające bezpośredni 
kontakt z powietrzem w pomieszczeniach. Im wię-
cej ciepła z ogrzewanego w ciągu dnia powietrza 
może być oddana do elementów budynku, w tym 
mniejszym stopniu nagrzewa się dane pomiesz-
czenie. Magazynowane masy ciepła tłumią waha-
nia temperatury w ciągu dnia. W tym elemencie 
skuteczne stają się jedynie warstwy powłok ele-
mentów budowlanych znajdujących się od strony 
pomieszczenia nałożonymi na warstwy izolacji ter-
micznej. Zewnętrzne warstwy izolacji termicznej 
oraz wewnętrzne warstwy magazynujące ciepło 
generalnie korzystnie wpływają na klimat panujący 
w pomieszczeniach w okresie letnim.
4. Najbardziej krytyczną orientacją budynku nie 
jest strona południowa, lecz z powodu nisko za-
chodzącego słońca strona zachodnia. To tutaj 
promieniowanie słoneczne ma, ze względu na 
bezpośrednio działającą transmisję promieniowa-
nia, największą moc. Także po wschodniej stornie 
powierzchnie szklane bez ochrony przed słońcem 
prowadzą do przegrzania w lecie, ponieważ już 
rano do pomieszczenia napływa dużo energii sło-
necznej. Nawet przy orientacji elewacji na północ, 
pomieszczenia mogą nadal się nagrzewać z powo-
du rozproszonego (pośredniego) promieniowania.

Zewnętrze warunki klimatyczne

współczynnik g
wyposażenie chroniące przed słońcem

udział elementów transparentnych

orientacja do stron świata + nachylenie

Przenikanie 
ciepła

Pojemność 
cieplna

Wietrzenie

Wewnętrzne źródła ciepła

Warunki klimatycz-
ne pomieszczenia

N
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Ochrona przed słońcem oznacza zastoso-
wanie takich środków, które zmniejszają 
pobór energii wynikającej z promieniowania 
słonecznego. Jest to możliwe na wiele spo-
sobów, również poprzez połączenie różnych 
opcji:

Stała ochrona przeciwsłoneczna:
 ¡  Odpowiedni projekt konstrukcyjny (wysta-
jące zadaszenia i balkony przed przeszkle-
niami zorientowanymi na południe)

 ¡ Przeciwsłoneczne szyby zespolone 

Sterowana ochrona przeciwsłoneczna:
 ¡  Zewnętrzne urządzenia chroniące przed 
słońcem (okiennice, rolety zewnętrzne, 
markizy)

 ¡  Systemy wewnętrzne chroniące przed 
słońcem (żaluzje, zasłony, rolety)

 ¡  Urządzenia chroniące przed słońcem mon-
towane w przestrzeni międzyszybowej (żalu-
zje z lamelkami, plisowane, rolowane)

 ¡ Przeszklenia o regulowanej przezierności 

Rozporządzenie dotyczące oszczędności 
energii wymaga dla wszystkich nowych oraz 
podlegających renowacji budynków o po-
wierzchniach użytkowych większych niż 50 m² 
świadectwa potwierdzającego wystarczającą 
ochronę przed letnim ciepłem. Dowód dla 
wymagań minimalnych musi być wykonany 
zgodnie z normą PN 4108-2. W budynkach 
nie mogą powstawać nieuzasadnione warunki 
temperaturowe, które mogłyby wymagać me-
chanicznego i energochłonnego chłodzenia 
pomieszczeń. Dlatego letnia ochrona przed 
ciepłem musi być jak najwcześniej przemyśl-
na, najlepiej już w fazie planowania budynku. 
Tego typu elementy konstrukcyjne muszą stać 
się częścią planowania architektonicznego. 
Późniejsze próby ich dostosowania i montażu 
do istniejącego już budynku są albo niemożli-
we albą będą wymagać znacznych nakładów.

Przeszklenia chroniące przed słońcem z 
powłokami szczególnie nadającymi się do 
tego celu mogą skutecznie zmniejszyć na-
promieniowanie bez negatywnego wpływu na 
przejrzystość. „Idealna” powłoka przeciwsło-
neczna przepuszczałby z jednej strony światło 
widzialne (380 do 780 nm) całkowicie bez 
przeszkód, zaś z drugiej strony zablokowałby 
wszystkie inne obszary promieniowana, za-
pewniając niskie przenikanie energii cieplnej 
poprzez odbicie i absorpcję. Powłoki selektyw-
ne starają się osiągnąć ten cel w stopniu jak 
najbardziej zbliżonym do ideału. Jest to bar-
dzo istotne z punktu widzenia oszczędzania 
energii na sztucznym oświetleniu oraz uzyski-
waniu neutralności kolorów. Niemniej również 
widoczna część promieniowania słonecznego 
zawiera dużo energii. Dlatego, w zależności od 
indywidualnych okoliczności, sensowne staje 
się również przynajmniej częściowe wycięcie 
tego pasma promieniowania.
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Szkło barwione w masie

Za pomocą domieszek w postaci tlenków
metali otrzymuje się zabarwienie masy
szklanej. Ponieważ szkło barwione w masie
charakteryzuje się dość wysokim współczyn-
nikiem absorpcji promieniowania, to należy 
je z reguły poddawać procesowi hartowa-
nia, który zwiększa odporność takiego szkła 
na powierzchniową różnicę temperatur z 40 
K do 150 – 200 K. Skuteczność działania 
ochrony przeciwsłonecznej takiego szkła po-
lega na absorpcji promieniowania.

Szkło powlekane

Szkło powlekane działa przede wszystkim po-
przez odbijanie strumienia energii na zewnątrz. 
Stopień absorpcji promieniowania decyduje o 
tym, czy szkło musi być hartowane.

Szkło barwione w masie i powlekane

Działa zarówno poprzez absorpcję jak i od-
bicie energii. Z zasady musi być hartowane.

Szkło stosowane do ochrony przeciwsłonecznej jest powlekane lub barwione w masie, albo 
jednocześnie barwione w masie i powlekane.

strona 
wewnętrzna

strona 
zewnętrzna

strona 
wewnętrzna

strona 
zewnętrzna

strona 
wewnętrzna

strona 
zewnętrzna
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Szkło z nadrukiem

Częściowo nieprzezroczyste powierzchnie 
szklenia zmniejszają również transmisję pro-
mieniowania, ponieważ przezroczysty obszar 
promieniowania słonecznego jest mniejszy. 
Od intensywności nadruku na szkle, tzn. 
od stosunku części transparentnej do nie-
przezroczystej powierzchni, wynika całkowity 
efekt ochrony przeciwsłonecznej.

Szkło laminowane a transmisja 
promieniowania UV

Przeszklenia przeciwsłoneczne posiadają na 
ogół przepuszczalność promieniowania UV, 
która jest w przybliżeniu proporcjonalna do 
wartości g w porównaniu do przeszkleń bez 
ochrony przeciwsłonecznej. Aby zwiększyć 
ochronę przed promieniowaniem UV, należy 
zastosować laminowane szkło bezpieczne z 
folią absorbującą promieniowanie UV jako 
warstwę pośrednią, która prawie całkowicie 
zredukuje udział UV w promieniowaniu. Nale-
ży jednak zauważyć, że promieniowanie w za-
kresie widzialnym może być w dalszym ciągu 
fotochemicznie aktywne i np. może wpływać 
na kolory elementów reklamowych w witry-
nach sklepowych. Efekt blaknięcia kolorów 
może być spowodowany światłem dziennym, 
ale także sztucznym oświetleniem.
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Folia UV
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Laminowane szkło bezpieczne ma znacznie 
zmniejszoną przepuszczalność UV dzięki 
folii PVB (folia poliwinylobutyralowa), która 
znajduje się między taflami szkła. Dlatego 

tego typu szkła nie nadają się do szklarni. 
Ze względu na brak promieniowania UV w 
świetle rośliny nie są w stanie przetrwać (zja-
wisko fotosyntezy).

Spełnienie częściowo sprzecznych wymagań 
dotyczących światła dziennego, ochrony 
przeciwsłonecznej, izolacji termicznej oraz 
ochrony przed oślepianiem jest wymagają-
cym zadaniem w procesie planowania.
Dalszy rozwój jednak nie ustaje, przyszłościo-
we technologie i komponenty powinny po-
móc w rozwiązaniu tych częściowo sprzecz-
nych wymagań. Ciekawe podejścia istnieją w 
wielu obszarach:

 ¡  Systemy żaluzji w wysokim stopniu odbi-
jające promieniowanie zintegrowane z szy-
bami izolacyjnymi

 ¡  Żaluzje i rolety zewnętrzne z kontrolą prze-
pływu światła dziennego

 ¡  Systemy sterowania zintegrowane z tech-
nologią budynku

 ¡  Zintegrowane systemy solarne lub fotowol-
taiczne z ochroną przeciwsłoneczną

 ¡  Inteligentne przeszklenia o włączanej i wy-
łącznej przezierności

 ¡  Inteligentne materiały – materiały, które 
pod wpływem określonych czynników 
mogą zmieniać swoją strukturę i właści-
wości, jak np. tekstylia, membrany czy fo-
lie, ale także tworzywa sztuczne, powłoki i 
systemy wielowarstwowe. 

OCHRONA 
PRZECIWSŁONECZNA

Światło dzienne Termoizolacja

Ochrona przed 
oślepianiem

Budowa Poziom transmisji UV zgodnie z PN EN 410

2 x 4 mm Float bez folii PVB 43,3 %

2 x 4 mm Float + 0,38 mm PVB ≤2,4 %

2 x 4 mm Float + 0,76 mm PVB ≤0,5 %

2 x 4 mm Float + 1,14 mm PVB ≤0,07 %

2 x 4 mm Float + 1,52 mm PVB ≤0,02 %
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DŹWIĘK

Wprowadzenie 

Obok zmysłu wzroku, słuch ma dla nas 
ogromne znaczenie w postrzeganiu i orienta-
cji w naszym otoczeniu. To, czy coś jest od-
bierane jako przyjemny dźwięk, czy jako za-
kłócający nasz spokój hałas, zależy od wielu 
indywidualnych czynników. Niemniej istnieją 
ograniczenia dotyczące efektów dźwięko-
wych, których nie wolno przekraczać ze 
względu na ich negatywny wpływ na nasze 
zdrowie. Chodzi nie tylko o bezpośrednie 
uszkodzenie naszego zmysłu słuchu, ale tak-
że o efekty fizjologiczne i psychologiczne. 
Hałas ma bezpośredni wpływ na nasze sa-
mopoczucie i wydajność. Może wywoływać 
stres, wpływa na układ sercowo-naczyniowy, 
zwiększając tym samym ryzyko zawału ser-
ca. Hałas zakłóca procesy myślowe, utrud-
nia komunikację oraz znacząco utrudnia wy-
poczynek.

Dlatego izolacja akustyczna w planowaniu i 
projektowaniu budynków jest w chwili obecnej 
niezwykle ważnym elementem. Dzięki odpo-
wiednio zaprojektowanej izolacji akustycznej 
konstrukcji zasadniczo zostaje ograniczony 
wpływ hałasu w budynkach. I nie chodzi tu 
tylko o przenikanie dźwięku przez zewnętrzne 
elementy konstrukcji budowlanej, lecz także o 
jego przenoszenie się w samym budynku.

W gęsto zaludnionych obszarach miejskich 
ludzie żyjąc blisko siebie znajdują się pod 
wpływem różnego rodzaju hałasu ulicznego. 
Konstrukcje okien i fasad dźwiękoszczelnych 
są w stanie zapewnić przyjemny, niezakłóco-
ny pobyt w pomieszczeniach mieszkalnych.

W rozdziale tym opisujemy podstawowe infor-
macje dotyczące istoty dźwięku i jego rozcho-
dzenia się w przestrzeni, wyjaśniamy wielkości 
ważne z punktu widzenia szkła, okien i fasad, 
jak również przedstawiamy sposób działania 
izolacji akustycznej ze szkłem.

3.4

3.4.1



Podstawowe właściwości fizyczne

128 SANCO®

3.

3.

Rozchodzenie się dźwięku oraz rodzaje dźwięku

Przedstawianie fali dźwiękowej wraz z wahaniami ciśnienia powietrza

kierunku rozchodzenia się fal (fale podłużne), 
w ciałach stałych występują również inne bar-
dziej skomplikowane formy falowe.

Prędkość rozchodzenia się dźwięku zależy od 
typu fali oraz ośrodka, w którym się prze-
mieszcza. W powietrzu prędkość ta wynosi 
około 343 m/s.

3.4.2

� � � �

Schallquelle
Stimmgabel TrommelfellLuft

Verdichtung

Verdünnung

Schallübertragung SchallempfangŹródło dźwięku 
kamerton

Przenoszenie dźwięku             
w powietrzu

Zagęszczenie

Rozrzedzenie

Odbiór dźwięku 
błona bębenkowa

W przeciwieństwie do fal elektromagnetycz-
nych, fale dźwiękowe potrzebują specjalnego 
ośrodka, aby się rozchodzić. Dlatego w próżni 
dźwięk nie istnieje. Dźwięk generowany jest 
przez wibracje mechaniczne. W powietrzu są 
to wahania ciśnienia, które nakładają się na 
ciśnienie powietrza atmosferycznego. W 
gazach i cieczach te fale ciśnienia drgają w 
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Akustyka to nauka o dźwięku, która bada 
wszystkie aspekty z nim związane, takie jak po-
wstawanie i generowanie dźwięku, propagację 
fal dźwiękowych, wpływ dźwięku na otoczenie 
czy analizę dźwięku. Jeden z działów akusty-
ki budowli zajmuje się izolacją akustyczną 
budynków. Jej celem jest ochrona pomiesz-
czeń przed hałasem przenikającym z innych 
pomieszczeń, przed hałasem wytwarzanym 
przez wszelkiego rodzaju urządzenia i maszyny 
znajdujące się w budynku oraz przed hałasem 
zewnętrznym. Z drugiej strony, akustyka po-
mieszczeń dba o jakość akustyczną pomiesz-
czeń, w zależności od ich przeznaczenia, na 
przykład w celu optymalnego kształtowania 
komunikacji głosowej w biurach albo doboru 
odpowiednich czasów pogłosu w salach kon-
certowych czy obiektach sportowych.

Dźwięk rozprzestrzeniający się w powietrzu 
nazywany jest dźwiękiem powietrznym, w 
przeciwieństwie do dźwięku materiałowe-
go przenoszonego przez ciała stałe. Dźwięk 
materiałowy powstający na powierzchni ele-
mentów budowalnych może być przenoszony 
do powietrza i stawać się dźwiękiem powietrz-
nym. Możliwa jest również sytuacja odwrotna. 
Dźwięk uderzeniowy to dźwięk pochodzący 
z konstrukcji budynku, który jest wywoływany 
chodzeniem po budynku. Na rozchodzenie się 
dźwięków w powietrzu wpływ mają złożone pro-
cesy fizyczne takie jak rozpraszanie oraz dyfrak-
cja dźwięku na otworach i przeszkodach, jak 
również obijanie fal dźwiękowych na powierzch-
niach. Tworzy to różne efekty akustyczne, takie 
jak pogłos w pomieszczeniach lub echo.

Gdy fala dźwiękowa dociera do ucha, błona 
bębenkowa wibruje a następnie wytwarza w 
wyniku działania skomplikowanych procesów  
wrażenia słuchowe. Pojedyncza oscylacja z 
określoną częstotliwością wytwarza ton, a 
częstotliwość jest liczbą oscylacji na sekundę, 

jednostką jest herc, 1 Hz = 1/s. Ważny dla stro-
jenia instrumentów kamerton, jest ustawiony 
na 440 Hz. Wraz ze wzrostem częstotliwości 
wzrasta wysokość dźwięku. Dla określonych 
częstotliwościach pojawiają się interwały, czyli 
odległości między dwoma dźwiękami. Interwa-
ły określają liczbę stopni zawartych między 
dźwiękami tworzącymi dany interwał, wraz z 
tymi dźwiękami, takie jak np. oktawy podczas 
podwajania lub zmniejszania częstotliwości o 
połowę lub o jedną trzecią, czwartą lub piątą. 
Interwały odgrywają rolę w tworzeniu dźwięków 
harmonicznych. Nałożenie kilku tonów powo-
duje powstanie dźwięku, wiele nieharmonicz-
nych nakładających się na siebie tonów gene-
ruje hałas.

Zakres częstotliwości słyszanych przez 
człowieka waha się od 16 do 20 000 Hz, in-
fradźwięki znajdują się poniżej ludzkiego zakre-
su częstotliwości słuchowej, zaś ultradźwięki 
znajdują się powyżej tego zakresu.

Hałas definiowany jest jako dźwięk niepożą-
dany, który może powodować zakłócenia w 
odbiorze innych dźwięków, ale również wy-
woływać irytację, stres a nawet uszkodzenie 
słuchu. Różne sposoby odczuwania muzyki 
pokazują jasno, że fakt odbierania dźwięku jako 
przeszkadzający hałas czy sprawiający radość, 
w dużej mierze zależy od indywidualnej oceny 
przez daną osobę odbierającą dźwięk.

Interferencja to nakładanie się fal dźwięko-
wych na siebie, w wyniku czego mogą się one 
wzajemnie wzmacniać lub osłabiać. Poprzez 
sztucznie wygenerowane dźwięki o odwrotnych 
falach (anty-dźwięki) można ograniczyć a nawet 
zredukować do zera inne fale dźwiękowe. Jeśli 
dwie nałożone na siebie wibracje dźwiękowe 
różnią się tylko nieznacznie swoją częstotliwo-
ścią, prowadzi to do wzmacniania i osłabiania 
dźwięku (pulsacji).
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Obszary dźwięków odczuwanych przez ludzkie uszy

Ciśnienie akustyczne określa siłę jaką na 
daną powierzchnię wywierają wibracje dźwię-
kowe. Jest miarą siły uderzenia dźwiękowego 
i określa jego siłę odczuwania. Ludzkie ucho 
może wyczuwać ciśnienie dźwięku w zakre-
sie od 0,00002 paskali do około 200 paska-
li. Tak szeroka rozpiętość ponad 7 rzędów 
wielkości pokazuje, że proces słyszenia nie 
jest liniowy, ale dynamiczny. Zwiększona po-
dwójnie głośność, nie oznacza dwa razy gło-
śniej, lecz wielokrotnie zwiększenie ciśnienia 
akustycznego. Dlatego do oceny głośności 

wybierana jest skala logarytmiczna, która 
pozwala na dokładne przedstawienie tego 
procesu. Dzięki przeliczeniu według skali 
logarytmicznej w odniesieniu do ludzkiego 
progu słyszalności ciśnienie akustyczne staje 
się poziomem ciśnienia akustycznego (w 
skrócie: poziom dźwięku), który jest wyrażo-
ny w decybelach (dB) i opisuje siłę zda-
rzenia dźwiękowego. Próg ludzkiego słuchu 
na poziomie 0,00002 Pa jest definiowany 
zatem jako 0 dB, górny koniec skali przy po-
ziome 200 Pa określa 140 dB.

Próg bólu dla zdarzenia dźwiękowego wynosi 
od 120 do 130 dB. Tak wysoki poziom ciśnie-
nia akustycznego powoduje uszkodzenie ucha 
nawet podczas krótkotrwałego odziaływania. 
Przy dłuższej ekspozycji na działanie dźwięku 
granica przy której mogą nastąpić nieodwra-
calne uszkodzenia słuchu wynosi już 85 dB.

(Źródło: www.staedtebauliche-laermfibel.de)

Infradźwięki Ultradźwięki

Mowa
Muzyka

próg słyszalności
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Wybrane rodzaje hałasu wraz z natężeniem dźwięku oraz ich subiektywnym 
odczuwaniem:

Granica 
bólu

Średni obszar  
słyszalności

Próg  
słyszalności

Hałas biurowy

Ruch uliczny

Głośna muzyka z radia

Głośna hala fabryczna

Młot pneumatyczny

Koncert rockowy

Samolot 
(z odległości 50 m)
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Poziom ciśnienia akustycznego jest wielko-
ścią typowo techniczną, która nie pozwala na 
wyciągnięcie wniosków na temat subiektyw-
nego odczuwania dźwięków przez określoną 
osobę. Przybliżona zasada mówi: zwiększe-
nie poziomu ciśnienia akustycznego o 10 dB 
jest postrzegane jako podwojenie głośności. 
Niemniej słuch ludzki jest zależy od wyso-
kości dźwięku, tzn. odczuwanie głośności 
nie jest równomiernie rozłożone w całym 
zakresie częstotliwości słuchowych. Najlepiej 
słyszymy w przedziale od 2000 do 5000 Hz. 
Na niższych i wyższych częstotliwościach 
jest konieczne wyższe ciśnienie akustyczne, 
aby tak samo odczuwać głośność, ponieważ 

Akustyka budowlana 

Emisja dźwięku odnosi się do dźwięku wy-
syłanego przez określone źródło dźwięku, z 
kolei imisja dźwięku określa oddziaływanie 
hałasu na inne obiekty. W przypadku od-
działywania hałasu w zależności od obszaru 
podawane są ustawowe graniczne wartości 
imisji.

Izolacją akustyczną w szczególności okre-
śla się ochronę przed hałasem drogowym, 
powietrznym i kolejowym, a także hałasem 
przemysłowym oraz powodowanym przez są-
siadów. Rozróżnia się aktywną i pasywną izo-
lację akustyczną: aktywna izolacja akustycz-
na redukuje emisję hałasu, jak np. izolację 
drgań urządzeń, zakazy lotów czy asfalt o 
niskim poziome szumów od opon. Pasywna 
izolacja akustyczna zmniejsza efekt dźwię-
kowy po stronie imisji dźwięku. To ostatnie 
dzieje się głównie poprzez zastosowanie 

czułość słuchu zmniejsza się w kierunku 
granicy słyszalnego przez człowieka zakresu 
częstotliwości. Ten zależny od częstotliwości 
przebieg percepcji dźwięku jest uwzględnia-
ny w metodach oceny głośności za pomocą 
krzywych zakresu częstotliwości.

Szacowny poziom ciśnienia akustycz-
nego określa się, dzieląc zmierzone widmo 
na wąskie pasma częstotliwości, a następnie 
ocenę poszczególnych pasm z ich odczuwa-
niem. Całkowity poziom ciśnienia uzyskuje 
się przez zsumowanie ocenianych pasm czę-
stotliwości.

środków izolacji akustycznej, za pomocą któ-
rych redukuje się rozprzestrzenianie hałasu 
powietrznego oraz dźwięków przenoszonych 
przez różnego rodzaju materiały.

Dźwiękochłonne materiały budowlane są w 
stanie ograniczyć przenoszenie dźwięku dzię-
ki wystarczająco dużej masie komponentów, 
stosowaniu konstrukcji wielowarstwowych 
lub poprzez odpowiedni podział konstruk-
cyjny elementów budowalnych. Źle wykona-
na izolacja akustyczna, powstające mostki 
dźwiękowe, jak również nieplanowane otwory 
lub szczeliny wpływają negatywnie na wynik 
końcowy. Dlatego na całkowitą skuteczność 
izolacyjności akustycznej ma wpływ nie tylko 
sam element budowalny o określonych wła-
ściwościach dźwiękochłonnych, lecz również 
sposób i jakość wykonania montażu tych 
elementów.

3.4.3
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Stanowiska testowe do badania elementów 
budowlanych, takich jak np. przeszklenia lub 
okna, składają się z dwóch sąsiadujących ze 
sobą pomieszczeń oddzielonych za pomocą 
badanego elementu testowego o wymiarze 
1,23 x 1,48 m. Dodatkowo dzięki zastawa-
niu odpowiednich środków konstrukcyjnych 
stanowiska testowego, dba się o to, aby prze-
noszenie dźwięku odbywało się jedynie przez 
badany, zamontowany w teście element. Eli-
minuje się przez to ewentualny wpływ tak zwa-
nego przenoszenia bocznego dźwięku przez 
elementy łączące badany materiał z kon-
strukcją, do której jest zamocowany. Na ba-
dany element budowlany skierowane zostaje 
źródło dźwięku, które jest dalej przesyłane do 
pomieszczenia odbiorczego. Wysłany dźwięk 
powoduje powstanie na badanym elemencie 
wibracji, które są przenoszone do pomieszcze-
nia odbiorczego. Znajdujące się w nim powie-
trze przejmuje wibracje i zaczyna drgać. 

Zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 
10140-2 w metodzie pomiaru dźwięków w 
powietrzu, dźwięk generowany jest w pomiesz-
czeniu nadawczym w zakresie częstotliwości 
od 100 do 5000 Hz w kolejnych fazach co 
jedną trzecią oktawy. Zarówno w pomiesz-
czeniu nadawczym, jak i w pomieszczeniu 
odbiorczym, mierzona jest uśredniona energia 
poziomu ciśnienia akustycznego. Na tej pod-
stawie określa się zależny od częstotliwości 
wskaźnik redukcji dźwięku R. Dzięki znorma-
lizowanej procedurze ze zmierzonego widma 
wyznaczana jest pojedyncza reprezentatywna 
wartość liczbowa, czyli ważony wskaźnik 
izolacyjności akustycznej Rw. Zgodnie z 
normą PN EN ISO 717-1 krzywa odniesienia 
określona przez normę jest przesuwana tak 
długo co 1 dB, aż niekorzystne odchylenia 
(krzywa wartości mierzonej poniżej krzywej od-
niesienia) będą średnio nie większe niż 2 dB. 
Rw jest wtedy wartością odczytaną na krzywej 
odniesienia przy 500 Hz na osi y. 
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Tylko z samej ważonej wartości tłumienia 
dźwięku nie da się wywnioskować jak bę-
dzie się kształtować tłumienie przy poszcze-
gólnych częstotliwościach. W zależności od 
sytuacji udział niskich częstotliwości może 
być wysoki (skrzyżowanie ulic z dojeżdżają-
cymi do niego samochodami ciężarowymi). 
W takich wypadkach należy uwzględnić obok 
ważonej wartości tłumienia, tłumienie w od-

powiednich zakresach częstotliwości. W tego 
typu trudnych sytuacjach krzywa tłumienia, 
która dołączana jest do każdego świadectwa 
badań, może się okazać bardzo dobrą wska-
zówką. Dźwiękochłonne szyby zespolone o 
tej samej ważonej wartości tłumienia mogą 
wykazywać znaczne różnice przy pojedyn-
czych częstotliwościach.

Przykładowa krzywa izolacyjności akustycznej oraz odczytana wartość wskaźnika 
izolacyjności akustycznej Rw
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Zakres częstotliwości odpowiadający krzywej z wartościami odniesienia (PN EN ISO 717-1)
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We wskaźniku ważonej przybliżonej izo-
lacyjności akustycznej właściwej R'w 
(„R-apostrof-w”) apostrof symbolizuje, że po-
miar izolacyjności akustycznej elementu bu-
dowlanego nastąpił w stanie zabudowanym 
oraz że zmierzone zostały wszystkie możliwe 
drogi przemieszczającego się dźwięku.

Przy określaniu ważonej wartości Rw w dB 
nie uwzględnia się w specjalny sposób aku-
stycznego oddziaływania specyficznych źródeł 
dźwięku takich jak hałas uliczny, spowodowa-
ny przez samoloty czy też hałas występujący 
w mieszkaniach. Wartości dopasowujące 
C i Ctr uwiarygodniają ważone wartości tłu-
mienia poprzez korektę wartości powodują-
cych hałas, które są charakterystyczne dla 
pewnych standardowych uwarunkowań. 
Wartość C dostarcza nam dodatkowych infor-
macji odnoszących się do właściwości prze-
szklenia narażonego na występowanie hałasu 
o małym udziale niskich częstotliwości takich 
jak np. hałas w mieszkaniu, powodowany 
przez pociągi, hałas w szkołach, na placach 
zabaw w przedszkolach, itp. Wartość Ctr na-
leży stosować przy ocenie zakłóceń z dużym 
udziałem niskich częstotliwości takich jak np. 
hałas uliczny o dużym natężeniu ruchu sa-
mochodów ciężarowych, hałas powodowany 
przez samoloty lub hałas w dyskotekach. War-
tości liczbowe C i Ctr mieszczą się w zakresie 
od 0 do – 10 dB.

Sposób zapisu przykładowo wygląda nastę-
pująco: Rw (C; Ctr) = 40 (-1; -5) dB. Wartość 
tłumienia tego elementu budowlanego w sto-
sunku do hałasu w pomieszczeniach miesz-
kalnych wynosi 40 dB – 1 dB = 39 dB zaś 
w stosunku do hałasu powodowanego przez 
ruch uliczny 40 dB – 5 dB = 35 dB.

Następujące cechy szczególne występują przy 
stosowaniu jedno- lub wielowarstwowych ele-
mentów budowlanych: 

 ¡  Uderzenie fali dźwiękowej rozchodzącej 
się w powietrzu powoduje w elementach 
w kształcie płyty fale zginające, na które 
to wpływ ma między innymi sztywność tej 
płyty. Jeśli dodatkowo dochodzi do zjawiska 
rezonansu, tzn. pobierania energii fal aku-
stycznych, to prowadzi to do podwyższonej 
transmisji dźwięku względnie do charakte-
rystycznego załamania krzywej tłumienia 
dźwięku, czyli tak zwanego załamania ko-
incydencyjnego. Dla pewnej częstotliwości 
i przy określonym kącie padania drgania 
gięte przegrody są wzmacniane i energia 
akustyczna będzie transmitowana przez tę 
przegrodę praktycznie bez tłumienia.

 ¡  Dwu- i więcej warstwowe elementy budow-
lane jak np. szyba zespolona działają jak 
masywny i sprężysty system. W wyniku ist-
nienia zjawiska sprzężenia obu szyb wraz z 
pomiędzy nimi znajdującym się gazem po-
wstaje kolejna częstotliwość rezonansowa, 
przy której następuje załamanie krzywej tłu-
mienia dźwięku (patrz także Rozdział 3.4.4 
Dźwięk i szkło).
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Izolacyjność akustyczna złożonych elementów 
budowalnych, takich jak okna, nie jest określna 
jedynie przez samą szybę zespoloną, pomimo 
tego, że ma ona największy udział w powierzch-
ni okna wynoszącą 70 do 80 %. Dlatego izo-
lacja akustyczna samej szyby zespolonej nie 
może być utożsamiana z izolacyjnością całego 
okna. W szczególności wysokie wymagania 
dotyczące izolacji akustycznej całego okna 
można uzyskać tylko wtedy, gdy wszystkie jego 
elementy, tzn. przeszklenie, ramy okienne (ro-
dzaj materiału oraz wymiary), okucia oraz licz-
ba zamków, a także liczba i rodzaj uszczelnień 
przylgowych są starannie dobrane i pasują do 
siebie, a dodatkowo umiejscowienie okna w 
konstrukcji budynku jest prawidłowo zapla-
nowane. W każdym przypadku konieczny jest 
profesjonalny montaż. Ponadto należy pamię-
tać o uwzględnieniu pozycji montażowej: w 
wysokich budynkach kierunek padania dźwięku 
na wyższych piętrach odbiega od sytuacji na 
stanowisku badawczym. Przy fali dźwiękowej 
skierowanej pod kątem, rzeczywista izolacja 
akustyczna jest niższa. W celu dalszego bar-
dziej szczegółowego opisu współczynnika Rw, 
np. w przypadku elementów kompozytowych, 
przy uwzględnianiu bocznego przenoszenia 
dźwięku przez elementy budowlane, podczas 

pomiarów na budowie lub w celu obliczenia 
wymaganej izolacyjności akustycznej dla kom-
binacji ściany zewnętrznej i okien, odnosimy się 
do aktualnej wersji normy DIN 4109. Norma 
ta zawiera publiczno-prawne wymagania mi-
nimalne dotyczące dopuszczalnego poziomu 
ciśnienia akustycznego w pomieszczeniach 
wymagających ochrony akustycznej. Przykła-
dowo w Niemczech zgodnie z tą normą należy 
przedstawić dowód izolacyjności akustycznej 
planowanego budynku. Jeśli w celu większego 
komfortu wymagana będzie zwiększona izola-
cja akustyczna, inwestor musi określić ten fakt 
już na etapie planowania budynku.
Europejskie rozporządzenie ustanawiające 
zharmonizowane warunki wprowadzania do ob-
rotu wyrobów budowlanych CPR nr 305/2011 
określa jasno podstawowe wymagania dotyczą-
ce budynków w kwestii izolacyjności akustycz-
nej: „Budynek musi być tak zaprojektowany i 
zbudowany w taki sposób, aby dźwięk odczu-
wany przez mieszkańców lub osoby znajdujące 
się w jego pobliżu był utrzymywany na takim 
poziomie, który nie jest niebezpieczny dla zdro-
wia, i który zapewnia zadowalający odpoczynek 
w nocy, warunki wypoczynku oraz pracy.” 
Izolacyjność akustyczna jest elementem 
planowania!

Czynniki mające wpływ na ważoną wartość tłumienia dźwięku zamontowanego okna

Tłumienie 
dźwięku w 

zamontowanym 
oknie

Szyba zespolona

Inne zamontowane elementy

Profile okienne

Uszczelnienie: rama/skrzydło
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3.4.4 Dźwięk i szkło

Krzywe izolacyjności akustycznej trzech wybranych grubości szkła

Generalna zasada dotycząca izolacyjności 
akustycznej szkła mówi: szyba pojedyncza 
(monolityczna) będzie miała przy tej samej gru-
bości niezależnie od rodzaju jego obróbki (float, 
ESG, czy TVG) zawsze ten sam współczynnik 
izolacyjności. W przypadku szkła ornamento-

wego przyjmuje się, że obowiązują dla niego 
wartości zwykłego szkła płaskiego o niższej gru-
bości (szkło ornamentowe 6 mm = wielkości 
przyjmowane dla szkła płaskiego o grubości 5 
mm). Im grubsza jest pojedyncza szyba, tym 
lepsza izolacja akustyczna.

Istotny obszar oceny
(100 do 3150 Hz)
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Szkło laminowane / laminowane szkło 
bezpieczne jest również stosowane jako 
szkło dźwiękochłonne o polepszonych właści-
wościach izolacyjności akustycznej. W tym 
celu jako warstwy pośrednie w szkle stosuje 
się miękkie, elastyczne folie PVB o właściwo-
ściach tłumiących dźwięk. Ponieważ ela-
styczność tych warstw zależy od temperatu-

ry, niskie temperatury mogą wpływać 
niekorzystnie na izolację akustyczną. Dlatego 
szkło laminowane w szybach zespolonych 
zaleca się aby było w tej sytuacji montowane 
od strony wewnętrznej pomieszczenia. Wcze-
śniej stosowane do poprawy izolacji aku-
stycznej żywice nie są już praktycznie stoso-
wane.
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 ¡  Asymetryczna budowa: w szybach ze-
spolonych o asymetrycznej budowie 
zmniejsza się wpływ częstotliwości drgań 
własnych. Ponieważ krzywa koincydencji 
występuje przy różnych częstotliwościach, 
osiąga się przez to wyraźne polepszenie 
wartości tłumienia.

 ¡  Wypełnienie gazem: najczęściej dzisiaj 
stasowane powietrze oraz argon mają po-
równywalne właściwości dźwiękochłonne. 
Znacznie cięższy krypton może poprawić 
dźwiękochłonność, niemej głównie dla wy-
sokich częstotliwości. W niskich obszarach 
częstotliwości krypton pogarsza wyniki. 
Wcześniej stosowany gaz sześciofluorek 
siarki SF6, ze względu na swoją wysoką 
szkodliwość dla środowiska naturalnego 
został przez organy UE zakazany.

Porównanie szyby zespolonej z szybami symetrycznymi z budową niesymetryczną

Obok stosowania szyb VG/VSG posiadają-
cych właściwości dźwiękochłonne, można 
również innymi metodami wpływać na po-
lepszenie właściwości związanych z izolacją 
akustyczną szyb zespolonych: 

 ¡  Masa: grubsze szyby dzięki swojej masie 
znacznie lepiej tłumią dźwięk, niż szyby cien-
kie, zaś graniczna częstotliwość koincydencji 
przesuwa się w kierunku niższych wartości.

 ¡  Przestrzeń międzyszybowa: szersza ramka 
ma również pozytywny wpływ na poziom 
izolacji akustycznej. Wartość rezonansowa 
dla szyb podwójnych przesuwa się dzięki 
temu w stronę niższych częstotliwości, co 
korzystnie wpływa na lepszy współczynnik 
tłumienia dźwięku. Przy tym należy jednak 
pamiętać, że zmiana szerokości ramki ma 
wpływ na izolacyjność termiczną szyby.
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Istotny obszar oceny
(100 do 3150 Hz)

50 100 1000 5000

Sc
ha

lld
äm

m
-M

aß
 R

 in
 d

B

Messlinie

60

50

40

30

20

125 250 500 1000 2000 4000

40

b
Rw
dB

Scheibendicke dGI

30

20

kg/m2

Flächenbezogene Masse m

1 2 4 6 10 15 40     mm
8 20

2 5 10 20 50 100

+ +
+
+
+ + +

+ +
+

c a

Bewertetes Schalldämm-Maß Rw von Einfach- und Verbundscheiben

� (Messwerte)■ Einfachscheiben
+ Verbundscheiben
a Biegesteife Platten
b Biegeweiche Platten
c Einfachscheibe (nach VDI 2719)

Bezugskurve



Podstawowe właściwości fizyczne

139SANCO®

3.

3.

3.4.5 Dźwiękowe parametry szkła

Norma europejska PN EN 12758 wyznacza 
wartości izolacyjności akustycznej wszystkich 
opisanych w normach europejskich podsta-
wowych wyrobów szklanych przezroczystych, 
przejrzystych i nieprzezroczystych lub prze-
tworzonych, które przeznaczono do stoso-
wania w przeszkleniach budynków, których 
głównym celem lub dodatkową cechą jest 
dźwiękoszczelność. Izolacyjność akustyczna 
jest wymieniona w deklaracji właściwości 
użytkowych oraz w oznakowaniu CE. Norma 
zawiera tabelę, z której można znaleźć znor-
malizowane wartości izolacji akustycznej.

Krzywe izolacyjności akustycznej określa się 
zgodnie z normą PN EN ISO 10140-2 oraz 
ocenia zgodnie z PN EN ISO 717-1. Ponadto 
PN EN ISO 717-1 określa, w jaki sposób nale-
ży określić wartość Rw (patrz Rozdział 3.4.3). 
Parametry charakterystyczne szkła zawsze 
odnoszą się do formatu 1,23 x 1,48 m zale-
canego przez normę testową. Inne wielkości 
szyb mogą zmieniać wartość Rw o 1 do 3 dB.

Po zamontowaniu właściwości dźwiękochłon-
ne zmieniają się pod wpływem różnych czyn-
ników wymienionych w rozdziale 3.4.3.

Skuteczne tłumienie dźwięku przez szybę zespoloną uzyskuje się przede wszystkim
poprzez wykorzystanie kombinacji środków, które zostały wymienione.

Zwiększenie przestrzeni  
międzyszybowej

Szkło żywicowane,  
szkło laminowane

Warstwy pośrednie wykonane 
z folii wysoce odpornej na  

zerwanie lub dźwiękochłonnych  
foli PVB

Asymetryczna budowa
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3.5

3.5.1

3.5.2

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE

Wprowadzenie

Globalne ograniczenie zużycia energii w 
celu złagodzenia zmian klimatu jest jednym 
z największych wyzwań ludzkości. Oprócz 
wielu innych działań, w pierwszym rzędzie 
należy zmniejszyć wysokie wymagania ener-
getyczne budynków związane z ogrzewaniem 
pomieszczeń, klimatyzacją, ogrzewaniem 
wody, elektrycznością, oświetleniem, itp. Za-
czynając od zwykłego oszczędzania energii 

należy w kolejnym kroku poprawić efektyw-
ność użytkowania we wszystkich obszarach 
zużycia energii oraz zwiększyć udział energii 
odnawialnej. Tylko wtedy można osiągnąć 
cele związane z ochroną klimatu. 
W tym rozdziale przedstawiono wymagania 
i podstawowe zasady budownictwa energo-
oszczędnego, wyjaśniając ważną rolę szkła w 
tym kontekście.

Wraz z nową wersją europejskiej dyrektywy w 
sprawie charakterystyki energetycznej budyn-
ków, która obowiązuje od 2002 r., Nr 2010/31/
UE z dnia 19 maja 2010 r. (EPBD = Energy Per-
formance Building Directive), UE w celu zmini-
malizowania zużycia energii ustanowiła swoje do-
datkowo zaostrzone wymagania wobec państw 
członkowskich dotyczące zwiększenia efektywno-
ści energetycznej. Celem jest zmniejszenie zależ-
ności energetycznej Unii i zmniejszenie emisji ga-
zów cieplarnianych o co najmniej 20 % do 2020 
r. w porównaniu do poziomów z 1990 r. oraz w 
dalszym etapie o co najmniej 40 % do 2030 r. 
Ma to na celu ograniczenie globalnego ocieple-
nia do maksymalnie 2 stopni w porównaniu do 
poziomów sprzed epoki przemysłowej.
Standard budynków o najniższym zużyciu ener-
gii obowiązuje już w całej UE dla budynków 
użyteczności publicznej od 2019 r., zaś dla 
wszystkich pozostałych nowoprojektowanych 
budynków będzie obowiązywać od 2021 r.  
Chociaż standard ten nie jest szczegółowo 
zdefiniowany, jest jednak jasne, że bez wyso-
ce wydajnej ochrony termoizolacyjnej całego 
budynku ambitne cele klimatyczne nie mogą 
zostać zrealizowane. Dyrektywa EPBD musi 
zostać wprowadzona do przepisów krajowych 
we wszystkich krajach członkowskich UE, a 

następnie poddawana kontroli w okresach mi-
nimum co 5 lat. Dodatkowo istnieją oczywiście 
różne podejścia krajowe do tego tematu.
W Niemczech wdrażanie dyrektywy UE odbywa 
się poprzez ciągłą aktualizację rozporządzenia o 
oszczędzaniu energii w budynkach (EnEV). W 
ostatniej aktualizacji z dnia 01.01.2016 kwestie 
zapotrzebowania na energię pierwotną zostały 
w stosunku do wytycznych EnEV 2014 po raz 
kolejny zaostrzone. W porównaniu z poprzednio 
obowiązującymi przepisami nowe budynki mają 
teraz o 25 % bardziej rygorystyczne wymagania 
dotyczące zapotrzebowania na energię pierwot-
ną. W szczególności limit maksymalnej dopusz-
czalnej straty ciepła H'T w budynkach miesz-
kalnych został dodatkowo zmniejszony o około  
20 %, a wymagania dotyczące przegród ze-
wnętrznych dla nowych konstrukcji w budownic-
twie niemieszkalnym również zaostrzono o 20 %. 
Aktualnie kolejnymi krokami w Niemczech ma 
stać się wspólne zebranie ustaw i rozporządzeń, 
czyli przepisów EnEV (= niemieckie rozporządze-
nie dotyczące oszczędności energii w budyn-
kach), EnEG (= ustawa o oszczędności energii) 
oraz EEWärmeG (= ustawa dotycząca ciepła z 
energii odnawialnych), pod jedną wspólną usta-
wą prawną GEG = ustawa o energii budowlanej 
(stan na rok 2017).

Wymagania dla budynków nowych oraz istniejących zasobów mieszkaniowych 
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Przykładowe świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

energetycznego muszą być obowiązkowo wy-
mieniane w ogłoszeniach o sprzedaży nieru-
chomości. Oprócz tego od 2014 r. w kolejnej 
wersji świadectwa energetycznego pojawiły 
się nowe klasy efektywności energetycznej. 
Wprowadzono zalecenia dotyczące działań 
modernizacyjnych dla budynku oraz war-
tość zapotrzebowania na energię pierwotną. 
Każde świadectwo otrzymuje swój numer 
rejestracyjny. Kartę należy umieścić w wi-
docznym miejscu w budynkach użyteczności 
publicznej o powierzchni ponad 250 m2 oraz 
w budynkach prywatnych o powierzchni od 
500 m2 o dużym natężeniu ruchu pieszego.

Od wprowadzenia w 2009 roku rozporzą-
dzenia dotyczącego efektywnego wykorzysty-
wania energii w budynkach w krajach UE, w 
tym też oczywiście w Polsce, wszystkie nowe 
budynki oraz inne poddawane zmianom 
lub renowacji muszą posiadać wystawione 
świadectwo charakterystyki energetycznej. W 
ramach zaostrzania zasad zgodnych z EnEV 
w 2014 obowiązują jeszcze bardziej rygory-
styczne zasady: świadectwo energetyczne 
należy okazywać kupującym lub najemcom 
bez wezwania podczas pierwszej wizyty, a 
następnie przekazać po zakończeniu zakupu 
lub dzierżawy. Niektóre szczegóły świadectwa 

Energooszczędne nieruchomości konkurują ze sobą stając się bardziej atrakcyjnymi, ze 
względu na posiadany paszport energetyczny, który wyraźnie określa jakość energetyczną 
danego budynku.

Świadectwo charakterystyki energetycznej. Źródło: dena
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3.Parametry opisujące szkło, okna i fasady 
przedstawione w poprzednich podrozdzia-
łach są uwzględniane w ogólnym bilansie 
energetycznym budynku, który musi stwo-
rzyć planista. Na podstawie tego planu 
wymagane parametry i współczynniki ele-
mentów budowlanych są określone w zapy-
taniach ofertowych oraz przetargach.

Według EnEV w Niemczech w przypadku 
powstawania nowego budynku nie ma in-
dywidualnych wymagań dla poszczególnych 
elementów składających się na przegrodę 
termiczną zewnętrznych ścian budowli. Zgod-
nie z wymogami rozporządzenia o oszczę-
dzaniu energii, w zależności od rodzaju bu-
dynku, należy zachować pewną maksymalną 
wartość strat ciepła H'T dla całej zewnętrznej 
struktury tworzącej ścinany budynku.

Podczas renowacji lub rozbudowy budyn-
ków ustalane są limity dla poszczególnych 
elementów budowalnych, których nie wolno 
przekraczać. Seria norm DIN 4108 „Izolacja 
termiczna w budownictwie” szczegółowo opi-
suje wymagania dotyczące izolacji termicznej 
budynków. Stosuje się specyfikacje dotyczące 
zimowej i letniej ochrony termicznej, która 
obejmuje również ochronę przed wilgocią i 
koncepcję wentylacji. W perspektywie średnio-
terminowej norma ta zostanie zastąpiona 

nową serią norm DIN V 18599 „Ocena ener-
getyczna budynków – obliczanie zapotrzebo-
wania na energię użyteczną, końcową i pier-
wotną do ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, 
ciepłej wody użytkowej i oświetlenia” (2017). 
DIN V 18599 zajmuje się pełnym bilansem 
energetycznym budynków. Umożliwia ocenę 
całkowitej ilości energii potrzebnej do ogrzewa-
nia, chłodzenia, podgrzewania wody, klimaty-
zacji pomieszczeń oraz oświetlenia budynków. 
Norma bierze również pod uwagę wzajemny 
przepływ strumieni energii pomiędzy elemen-
tami budowalnymi a wszelkiego rodzaju in-
stalacjami i urządzeniami znajdującymi się w 
budynku. Norma ma zastosowanie do oceny 
całkowitej efektywności energetycznej budyn-
ków mieszkalnych i niemieszkalnych, nowych 
budynków oraz budynków już istniejących.

„Wymagać, ale i wspierać” – pod tym hasłem, 
oprócz wymagań wytycznych EPBD dotyczą-
cych budownictwa energooszczędnego w kra-
jach członkowskich UE, istnieje również system 
planowego wspierania. Częściowo odbywa się 
to poprzez zachęty podatkowe, czasem ofero-
wane są korzystne warunki finansowania oraz 
subsydia. Na przykład w Niemczech w progra-
mach KfW tj. akcji promocyjnych produktów 
dla zasobów budownictwa już istniejącego, 
które nie jest w aktualnym stanie spełnić obo-
wiązujących minimalnych wymagań EnEV.

Wartości porównawcze końcowego zużycia 
energii ze świadectwa charakterystyki ener-
getycznej budynków mieszkalnych o klasach 
efektywności od H do A +. Widać, że czerwo-
ny obszar wykresu zaczyna się już od > 250 
kWh/m2rok, a nie jak poprzednio, dopiero 
przy ≥ 400 kWh/m2rok.

Źródło: dena
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40 % energii końcowej (EK) jest zużywane w 
budynkach na ternie UE, zaś około 75 % zaso-
bów budynków nie jest energooszczędne. Jed-
nak w zależności od państwa członkowskiego 
tylko 0,4 do 1,2 procenta tych zasobów jest 
modernizowane. W związku z tym Komisja 
Europejska pracuje nad rozszerzeniem wy-
tycznych EPBD, których głównym celem jest 
znaczne zwiększenie stopnia modernizacji 

95 % do roku 2050 r. W chwili obecnej jed-
nak emisje w przeliczeniu na mieszkańca w 
Niemczech znajdują się nadal powyżej śred-
niej UE oraz znacznie powyżej średniej glo-
balnej. W sektorze budowlanym przedstawio-
na została mapa drogowa, której celem jest 
osiągnięcie prawie neutralnych dla klimatu 
wszystkich posiadanych zasobów budynków. 
Kluczową kwestią pozostaje stopniowy roz-
wój standardów energetycznych dla nowych 
budynków oraz budynków istniejących w 
kontekście szeroko zakrojonych planów ich 
renowacji. Ponadto należy promować syste-
my grzewcze oparte na energii odnawialnej.

W planie ochrony klimatu do roku 2050, któ-
ry przykładowo został przyjęty przez niemiec-
ki rząd federalny w listopadzie 2016 r., wy-
tyczne określone przez EPBD do osiągnięcia 
do roku 2030 r. będą dalej kontynuowane 
do 2050 r. Plan ma na celu określnie dal-
szych wytycznych dla wszystkich obszarów 
działań, tak aby w perspektywie długotermi-
nowej osiągnąć daleko idącą neutralność w 
wytwarzaniu gazów cieplarnianych w Niem-
czech do roku 2050. Aby to osiągnąć, emisje 
gazów cieplarnianych muszą zostać zmniej-
szone w porównaniu z rokiem 1990, o co 
najmniej 55 % do roku 2030 oraz o 80 do 

energetycznej budynków oraz promowanie 
tak zwanych inteligentnych technologii w celu 
efektywnego wykorzystania budynków (stan 
na 2017).
Poniższa grafika przedstawia zużycie energii w 
Niemczech w zależności od obszarów zasto-
sowań w roku 2015. Z całkowitego zapotrze-
bowania na energię około 27 % wykorzystuje 
się do wytwarzania ciepła w pomieszczeniach:

*Zużycie energii przez technologie informatyczne i komunikacyjne
Źródło: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AGEB - Instytucja opracowująca dane statystyczne z branży energetycznej)

Oświetlenie
3 %

IKT*
2 %

Ogrzewanie pomieszczeń
27 %

Ciepła woda
5 %

Pozostałe procesy grzewcze 
22 %

Klimatyzacja 
latem 0 %

Inne procesy klimatyzacyjne
2 %

Energia mechaniczna
39 %
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Rozwój budownictwa energooszczędnego 

Pod wpływem szoku spowodowanego kryzy-
sem naftowym w 1973 r. w Republice Fede-
ralnej Niemiec weszło w życie pierwsze rozpo-
rządzenie dotyczące izolacji cieplnej budynków 
(niem. WSchutzVO), które weszło w życie w 
1977 r. Po drugim kryzysie naftowym w 1979 
r. przepisy w sprawie izolacji budynków zostały 
zaostrzone drugim (1982 r.), a następnie trze-
cim rozporządzeniem (1995 r.). Wraz z pierw-
szym rozporządzeniem o oszczędzaniu energii 
(EnEV) w 2002 r. po raz pierwszy uwzględniono 
łącznie wymagania konstrukcyjne i grzewcze 
budynków - zarówno istniejących, jak i nowych. 
Dwa uprzednio odrębne rozporządzenia w spra-

3.5.3

wie izolacji termicznej oraz rozporządzenie w 
sprawie systemu grzewczego zostały połączone 
w EnEV w roku 2002. Od tego czasu wymaga-
nia były stopniowo zaostrzane na wielu etapach 
- rozwój ten trwa do dziś (patrz rozdział 3.5.2 
Wymagania dla budynków nowych oraz istnie-
jących zasobów mieszkaniowych).

Z natury rzeczy złożoność danego problemu 
wzrasta wraz z coraz bardziej szczegółowym 
analizowaniem istniejących w nim relacji. Pla-
nowanie energooszczędnych, komfortowych bu-
dynków jest wymagającym zadaniem, które wy-
maga specjalistycznej wiedzy w wielu obszarach.
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Domy solarne

Rozwój efektywności energetycznej w budownictwie w Niemczech na przykładzie 
budynków mieszkalnych 

3.5.4

Kierując się wymogami prawnymi, opracowano tak nowe standardy budowlane, aby wyraźnie 
osiągnąć wymagania minimalne.

Zgodnie z Wydziałem Fizyki Budowli Instytutu Fraunhofera 
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Dom niskoenergetyczny, nazywany też 
domem energooszczędnym, został wpro-
wadzony w 2002 r. w Niemczech rozporzą-
dzeniem o oszczędzaniu energii (EnEV) jako 
standard budowlany dla nowych budynków. 
W zależności od tzw. współczynnika kształtu 
A/V, inaczej zwartości bryły, podającego sto-
sunek pola powierzchni budynku do jego ob-
jętości, ograniczone zostały specyficzne stra-
ty ciepła przez przenikanie HT dla tego typu 
budynków i w konsekwencji ich zapotrzebo-
wanie w energię pierwotną. Dzięki temu ich 
roczne zapotrzebowanie na ciepło wynosi od 
75 do 35 kWh/m2 rok.

Zwykle roczne zapotrzebowanie na ciepło poda-
wane jest w kilowatogodzinach na m² na rok. 
Przy czym 1 kWh/m² rok odpowiada w przy-
bliżeniu ekwiwalentowi oleju opałowego wyno-
szącego 0,1 l/m² rok względnie ekwiwalentowi 
gazu ziemnego około 10,7 m3/m² rok.

Na tej podstawie Instytut Fraunhofera zajmują-
cy się fizyką budowli opracował termin „domu 
3-litrowego”, wynikający z przeliczenia zapo-
trzebowania na energię domu niskoenerge-
tycznego o bardzo dobrych parametrach wy-
noszącego 30 kWh/m² rok na porównywalne 
zużycie około 3 litrów oleju opałowego w prze-
liczeniu na m² ogrzewanej powierzchni na rok.

Norma dotycząca budowy domu pasywne-
go dotyczy nie tylko samej redukcji zużycia 
energii, ale stanowi także całościową spójną 
koncepcję. Idea ta przejawia się w tym, że 
skupia się ona przede wszystkim na poprawie 
parametrów elementów i systemów istnieją-
cych w każdym budynku, zamiast wprowa-
dzania dodatkowych rozwiązań. W domach 

pasywnych redukcja zapotrzebowania na 
ciepło jest tak duża, że zazwyczaj nie stosuje 
się w nich tradycyjnego systemu grzewczego, 
a jedynie dogrzewanie powietrza wentylacyj-
nego. W polskich warunkach klimatycznych 
szczególnie w przypadku mniejszych obiektów 
takich jak domy jednorodzinne, konieczne 
jest zastosowanie niewielkiego układu grzew-
czego w postaci ogrzewania podłogowego lub 
grzejników. Takie domy nazywa się „pasywny-
mi”, gdyż do zbilansowania zapotrzebowania 
na ciepło wykorzystuje się „pasywne” źródła 
energii jak: promieniowanie słoneczne, odzysk 
ciepła z wentylacji (rekuperacja), a także zyski 
cieplne pochodzące od wewnętrznych źródeł, 
takich jak urządzenia elektryczne i mieszkań-
cy. Dom pasywny wyróżnia bardzo niskie 
zapotrzebowanie na energię do ogrzewania 
wynoszące poniżej 15 kWh/m² rok. Oznacza 
to, że w ciągu sezonu grzewczego do ogrza-
nia jednego metra kwadratowego mieszkania 
potrzeba 15 kWh, co odpowiada spaleniu 1,5 
l oleju opałowego („dom 1,5 litrowy), bądź 
około 1,7 m³ gazu ziemnego, czy też około 
2,3 kg węgla. Uzyskanie takich parametrów 
jest możliwe tylko wtedy, gdy straty ciepła 
przez doskonale izolowaną przegrodę budyn-
ku będą bardzo niskie. Wprowadzanie tych 
standardów w budownictwie spowodowało 
pod koniec lat 90-tych rozpoczęcie prac nad 
dalszym rozwojem systemów okiennych z 
profilami o podwyższonej izolacyjności oraz 
wprowadzenie szyb zespolonych dwukomo-
rowych o wartości współczynnika Ug poniżej 
0,8 W/m²K. Koncepcja standardowego domu 
pasywnego nie jest ograniczona do konkretne-
go typu budynku. Można to również osiągnąć 
w starszych budynkach przeprowadzając ich 
odpowiednią termomodernizację.
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Dom niskoenergetyczny, który zgodnie z 
dyrektywą EPBD w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków, ma stać się standar-
dem dla nowych budynków w całej UE od 
2021 r., jest również nazywany domem o nie-
mal zerowym zużyciu energii. Jest to budynek 
o bardzo wysokim poziomie efektywności 
energetycznej. Niemal zerowe lub bardzo ni-
skie zapotrzebowanie na energię ma zostać 
pokryte w bardzo znacznym stopniu przez 
energię ze źródeł odnawialnych. Poszczególne 
państwa członkowskie są odpowiedzialne za 
określenie minimalnych wymagań dla tej nor-
my budowlanej, biorąc pod uwagę ich warun-
ki klimatyczne i lokalne, a także opłacalność 
inwestycji. Można założyć, że zapotrzebowa-
nie na energię w domu o niskim zużyciu ener-
gii przykładowo w Niemczech znajdzie się 
gdzieś pomiędzy domem pasywnym a do-
mem o zerowym zużyciu energii.

Standard zużycia energii w domu o zero-
wym zużyciu energii zostanie osiągnięty, 
jeśli zewnętrzne zapotrzebowanie na energię 
w budynku zostanie zrównoważone przez 

jego własną produkcję energii (np. przez 
elektrownie słoneczne, itp.). Oprócz pasyw-
nego odzysku ciepła, który jest już dostępny 
w domu pasywnym, istnieją również kolekto-
ry słoneczne do wytwarzania ciepłej wody 
oraz ogniwa fotowoltaiczne do produkcji 
energii elektrycznej, które kompensują ze-
wnętrzne dostawy energii. Jeśli więcej energii 
jest generowane niż zużywane przez sam 
dom, to jego bilans energetyczny staje się 
dodatni, a nadwyżka energii może być do-
starczana do zewnętrznej sieci energetycz-
nej. Tego typu dom nie potrzebuje już ze-
wnętrznych źródeł energii, staje się 
energetycznie samowystarczalny. Takie roz-
wiązanie nazywane jest domem plus-ener-
getycznym.

Wszystkie projekty budynków związanych z 
energooszczędnością posiadają, poczynając 
od idei domu 3-litrowego poprzez domy pa-
sywne, wysoce izolacyjne okna z dwukomo-
rowymi szybami zespolonymi z ciepłymi ram-
kami, które stanowią doskonałe uzupełnienie 
całościowej koncepcji.
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Praktycznie żaden inny materiał budow-
lany nie może pochwalić się tak szybkim i 
pozytywnym rozwojem, jak szkło. Ponieważ 
pojedyncza tafla szkła miała wartość Ug wy-
noszącą 5,8 W/m²K, a zatem praktycznie 
żadnego efektu izolacyjnego, bardzo szyb-
ko wynalazek hermetycznie zamkniętego 
dwuszybowego pakietu w 1959 r. sprawił, 
że wypełnione powietrzem niepowlekane 
podwójne szkło izolacyjne stało się standar-
dowym produktem aż do lat dziewięćdziesią-
tych. Chociaż przez tego typu pierwsze szyby 
izolacyjne uciekało mniej więcej o połowę 
mniej energii niż przy stosowanych wcześniej 
szybach pojedynczych, to jednak ich izolacyj-
ność na poziomie Ug = 3,0 W/m²K, porów-
nując z dzisiejszej perspektywy była stosun-
kowo niewielka. Wraz z dalszym rozwojem 
powłok na szkle dostępne były już ulepszone 
szyby izolacyjne, to dopiero „Trzecia ustawa 
dotycząca oszczędzania energii” przyniosła 
w 1995 r. decydujący przełom. Rozpoczął 
się triumfalny pochód wypełnionych gazem 
szyb zespolonych z powłokami termoizolacyj-
nymi. Dzisiejsze składające się z trzech szyb 
pakiety z łatwością osiągają wartości Ug od 
0,7 do 0,5 W/m²K. Bez takiej właściwości 
termoizolacyjnej przeszklonych powierzchni 
jakakolwiek energooszczędna konstrukcja 
nie byłaby po prostu możliwa. W ciągu kilku 
dziesięcioleci wartość Ug przeszkleń wzrosła 
dziesięciokrotnie, inaczej mówiąc została 
zminimalizowana do mniej niż jedna dziesią-
ta wartości izolacyjności pojedynczej szyby.

Z punktu widzenia tworzenia bilansu energe-
tycznego budynków przeszklone powierzch-
nie mają zawsze bardzo szczególne znacze-
nie. W przeciwieństwie do nieprzezroczystych 
elementów budowalnych przez okna i fasady 
nie tylko traci się energię, ponieważ z drugiej 

3.5.5

strony przeszklone powierzchnie w znacz-
nym stopniu przyczyniają się do dodatniego 
bilansu energetycznego. W zależności od ja-
kości i orientacji w stosunku do stron świata 
przeszklenia stają się źródłem energii netto, 
wpuszczając darmową energię słoneczną 
do budynków. Dlatego wysoki stopień prze-
puszczalności całkowitej energii słonecznej 
stosowanych przeszkleń może znacznie 
zmniejszyć roczne zapotrzebowanie na ener-
gię pierwotną. Zwykły mur nie jest w stanie 
tego zapewnić.

Zastosowanie odpowiednich szyb pozwala 
na ograniczenie strat ciepła zimą, z dru-
giej zaś strony chroni przed przegrzaniem 
pomieszczeń w okresie letnim. Ponadto 
przezroczyste powierzchnie wpuszczają do 
pomieszczeń bezpłatne światło dzienne, 
dzięki czemu oszczędzamy jeszcze więcej 
energii na sztucznym oświetleniu. Szkło two-
rzy relacje między światem wewnętrznym 
i zewnętrznym i ma decydujące znaczenie 
dla atmosfery w domu i dobrego samopo-
czucia użytkowników budynków. Dzięki wielu 
pozytywnym właściwościom szkło zapewnia 
większy komfort i wygodę życia, znacząco 
wpływając na jakość użytkowania budynków.

Jednak tendencja do coraz większych pro-
porcji szkła w jasnych, zalanych światłem 
budynkach, która trwa od lat, może być kon-
tynuowana tylko wtedy, gdy te oszklone ob-
szary są zaprojektowane tak, aby były wysoce 
izolacyjne, a jednocześnie podejmowane są 
inteligentne środki, aby zapobiec przegrzaniu 
w lecie. Od lat utrzymuje się tendencja do 
stosowania coraz to większych tafli szkła, tak 
aby wprowadzić jeszcze więcej naturalnego 
światła do pomieszczeń. Niemniej aby utrzy-
mać dalej ten trend przeszklone, ogromne 

Budownictwo energooszczędne i szkło
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Szkło jako wielofunkcyjny element budowla-
ny odgrywa niezwykle ważną rolę w:

 ¡ Izolacji termicznej
 ¡ W dodatnim bilansie energetycznym
 ¡ W ochronie przed słońcem
 ¡ W ochronie przed hałasem
 ¡ W wykorzystaniu światła dziennego
 ¡ We wzornictwie i estetyce

W przypadku budownictwa energooszczęd-
nego już istniejące możliwości techniczne, 
takie jak wysoko izolacyjne dwukomorowe 
szyby termoizolacyjne z ciepłą ramką, mogą-
ce realizować wiele różnych funkcji, muszą 
znaleźć jeszcze większe zastosowanie. Ponad-

to w fasadach budynków dzięki stosowaniu 
dwóch powłok można w optymalnym stopniu 
wykorzystać funkcje szyb zespolonych przy-
czyniając się do dalszej poprawy izolacyjno-
ści, stworzenia dodatkowej ochrony przed 
hałasem oraz przygotowania do zastosowania 
systemów żaluzji międzyszybowych.

W zależności od życzenia szkło może ofero-
wać widoki na zewnętrz, ale i możliwość spo-
glądania do środka. Szkło tworzy połączenie 
ze światem zewnętrznym, a jednocześnie od-
dziela nas od wpływów pogody. Szkło oferuje 
również wspaniałe perspektywy dla budow-
nictwa energooszczędnego!

powierzchnie muszą posiadać odpowied-
nią wysoką izolacyjność oraz równocześnie 
muszą być w stanie chronić pomieszczenia 
przed zbytnim przegrzaniem w okresie let-
niego słońca. Tak więc wielofunkcyjne szyby 
zespolone muszą być inteligentnie wpisane 
w całościową współpracę z technologiami 
stosowanymi w oknach i fasadach, z auto-
matyką budynków, czy wentylacją i klimaty-

zacją. Wszystkie dostępne parametry muszą 
być optymalnie dopasowane już na etapie 
planowania budynku. Dlatego rosnąć będą 
nie tylko wymagania dotyczące samych szyb 
zespolonych i ich parametrów, ale również 
wymagania w kwestii specjalistycznej wiedzy 
związanej z planowaniem i zastosowaniem 
przezroczystych powierzchni we wszelkiego 
rodzaju obiektach.
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Tworzenie nowych konstrukcji ze szkła staje 
się coraz bardziej wymagające. Nie tylko 
wymiary przeszkleń osiągnęły rozmiary, 
które jeszcze kilka lat temu były nie do po-
myślenia, ale także wciąż pojawią się nowe 
obszary zastosowania szkła w architekturze. 
Tymczasem szkło zaczyna coraz częściej 
przejmować funkcje statyczne w nieznanych 
wcześniej obszarach zastosowań, np. tech-
nologia wklejania szyb w konstrukcje okienne 
(direct glazing).

W przypadku różnorodnych zastosowań wy-
magana jest szczegółowa wiedza na temat 
tego, co i z jakim rodzajem szkła można 
zrobić. Konieczne wymiary przeszkleń muszą 
być zgodne z planowanym ich zastosowa-
niem (patrz rozdział 4.1).

We wszystkich zastosowaniach istotnych z 
punktu widzenia bezpieczeństwa: jeśli szkło 
pęknie, nie może spowodować szkód zagra-
żających życiu lub zdrowiu. Z drugiej strony 
szkło może również aktywnie pomagać chro-
nić nasze mienie przed włamaniem i kradzie-
żą oraz chronić życie przed wszelkiego rodza-
ju nieprzewidzianymi atakami.

Dlatego w kontekście szkła wyróżnia się dwa 
aspekty bezpieczeństwa:

 ¡  Bezpieczeństwo pasowane = bierna ochro-
na przed szkłem (safety): w przypadku 
stłuczenia szkła ludzie powinni być w pełni 
chronieni przed ranami, które mogłyby spo-
wodować odłamki szkła (patrz rozdział 4.2). 

 ¡  Bezpieczeństwo aktywne = szkło jako ba-
riera nie do przejścia (security). Szkło po-
winno chronić przed włamaniem i próbą 
przebicia się przez szkło, przed atakiem 
na życie i zdrowie za pomocą broni lub 
materiałów wybuchowych oraz chronić w 
przypadku pożaru (patrz rozdział 4.3 i 4.4).

 
W zależności od rodzaju i sposobu wykona-
nia konstrukcji przeszklenia mogą również 
pełnić obie funkcje bezpieczeństwa, tzn. 
przyjmować ochronę pasywną i aktywną.

Niniejszy rozdział daje wgląd w różne 
obszary zastosowania szkła. W żadnym wy-
padku nie zastępuje on konieczności prze-
strzegania odpowiednich norm i wytycznych. 
Powinien być rozumiany jako wprowadzenie 
do różnorodnych i ekscytujących zastosowań 
dla szkła i szyb zespolonych. Informacje na 
temat produkcji, właściwości, możliwości 
przetwarzania i zastosowań tych i innych pro-
duktów ze szkła znajdują się w rozdziale 2.

Zagadnienia techniczne szyb zespolonych 
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Wprowadzenie

Konstrukcje budowlane powinny co do zasa-
dy gwarantować odpowiednią niezawodność 
oraz zapewniać niezawodne użytkowanie w 
zaplanowanym czasie ich funkcjonowania, 
także z uwzględnieniem względów ekono-
micznych. Wszystkie konstrukcje wykonane 
ze szkła czy wyposażone w przeszklenia 
muszą zatem zostać zaprojektowane i wyko-
nane w taki sposób, aby funkcjonowały bez 
zarzutu i wytrzymywały przewidywalne efekty 
w całym okresie ich użytkowania.

Właściwości szkła, grubość i wymiary szyb w 
konstrukcjach budynków muszą zostać po-
prawnie określone przy użyciu obiektywnych 
kryteriów. W pierwszej kolejności określa się 
wymagania, a następnie obciążenia dopusz-
czalne przewidziane dla danego elementu. W 
inżynierii określa się ten etap jako projekto-
wanie lub wymiarowanie.

W przeszłości przeszklenia były wymiarowane 
zgodnie z regułami technicznymi Niemieckie-
go Instytutu Techniki Budowlanej DIBt:

TRLV:  Reguły Techniczne dotyczące 
stosowania przeszkleń mocowanych 
liniowo

TRPV:  Reguły Techniczne dotyczące 
wymiarowania i wytwarzania prze-
szkleń mocowanych punktowo

TRAV:  Reguły Techniczne dotyczące 
stosowania przeszkleń zabezpiecza-
jących przed wypadnięciem

ZASTOSOWANIE ZASAD PROJEKTOWANIA I WYMIAROWANIA SZKŁA 

Jednak ze względu na rosnące wymagania i 
nowe zastosowania szkła zasady te nie były 
już w pełni wystarczające. Konieczne stało 
się dostosowanie istniejących zasad i stan-
dardów do aktualnych wymagań oraz stwo-
rzenie uniwersalnych i logicznych przepisów 
dotyczących wymiarowania szkła. W ten oto 
sposób po wielu latach pracy powstała w 
Niemczech seria norm DIN 18008 „Szkło 
w budownictwie – zasady projektowania 
i wykonania”, która w ostatecznej wersji 
składać się będzie łącznie z 7 części.

4.1

4.1.1
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Do 2015 Seria norm DIN 18008                             
Szkło w budownictwie - zasady 
projektowania i wykonania

TRLV/TRPV/DIN 18516-4

TRAV Część 4:   Dodatkowe wymagania dla szklanych 
balustrad ochronnych

Część 5:   Dodatkowe wymagania dla szklanych 
elementów z możliwością chodzenia

Część 6:   Dodatkowe wymagania wobec 
przeszklenia z możliwością chodzenia 
w celu czyszczenia i konserwacji

Część 2: Systemy szklenia podparte liniowo

Część 3: Systemy szklenia mocowane punktowo

Instrukcje DIBt/AbZ/ Najwyższe urzędy w 
poszczególnych krajach związkowych RFN

Część 1: Pojęcia i zasady ogólne

Część 7: (w przygotowaniu) Konstrukcje specjalne

Wymagania stowarzyszeń zawodowych 
dotyczące dostępności obiektów do celów 
czyszczenia i konserwacji

Obecny status przepisów dotyczących projektowania i konstrukcji wyrobów budowlanych ze szkła w Niemczech (pre-
zentacja zgodnie z instrukcją BF 019/2015 Przewodnik po projektowaniu szkła zgodnie z DIN 18008)

Większość wymagań normy PN EN 1279 
dotyczy w takim samym stopniu wszystkich 
trzech typów szyb zespolonych. Ponieważ 
typy szyb B i C mają w stosunku do typu A 
określone dodatkowe niekorzystne rodzaje 
obciążeń, obwiązują dla nich dodatkowe wy-
magania. Części 1 i 2 normy DIN 18008 zo-
stały opublikowane w Niemczech w 2010 r., 
kolejne części od 3 do 5 w 2013 r., a część 6 
w roku 2018. Wszystkie sześć części zostało 
w międzyczasie wprowadzone we wszystkich 
niemieckich Krajach Związkowych zastępując 
wcześniej obowiązujące Reguły Techniczne. 
Ostatnia 7 część normy jest nadal w przygo-
towaniu. W maju 2020 roku części 1 i 2 poja-

wiły się w wersjach poprawionych z kilkoma 
istotnymi zmianami. Niemniej wprowadzone 
zmiany są istotne z punktu widzenia przepi-
sów budowlanych tylko wtedy, gdy najwyższe 
organy nadzoru budowlanego w Krajach 
Związkowych odwołują się do najnowszych 
wersji normy w Technicznych Przepisach 
Budowlanych (VV-TB). Dlatego zaleca się 
zapoznanie się z aktualnym stanem wprowa-
dzenia zmian do nadzoru budowlanego oraz, 
w razie potrzeby, wyjaśnienie wspólnie z 
klientem, projektantami i inspektorami nad-
zoru budowlanego według jakiego standardu 
ma być realizowany dany projekt budowlany. 
(stan na czerwiec 2020 r.)

Prosimy zwrócić uwagę



Zagadnienia techniczne szyb zespolonych

155SANCO®

4.

Przegląd normy DIN 18008 Szkło w budownictwie - Zasady projektowania i wykonania 4.1.2

Pojęcie Opis

Przeszklenie pionowe Nachylenie w stosunku do pionu ≤ 10°

Przeszklenie poziome Nachylenie w stosunku do pionu > 10°

Przeszklenie dachowe
Przeszklenie poziome z obszarem przeznaczonym do przemieszczania się po 
nim / dostępność dla osób znajdujących się poniżej przeszkleń

Wypełnienia ze szkła

Przeszklenia, które podlegają przewidzianym naprężeniom wynikającym z cię-
żaru własnego oraz obciążeniom poprzecznym (wiatr, śnieg, itp.), jak również 
w określonych przypadkach obciążeniom lodem i obciążeniom klimatycznym 
wynikającym z różnicy poziomów

Szyby pojedyncze
Konstrukcja przeszklenia wykonanego z monolitycznej tafli szkła lub kilku szyb 
połączonych ze sobą, tworzącymi szkło laminowane (VG) lub laminowane szkło 
bezpieczne (VSG)

Szyba zespolona 
Konstrukcja przeszklenia wykonanego z kilku szyb pojedynczych, oddzielonych od 
siebie jedną lub więcej ramką dystansową, tworzących przestrzeń międzyszybową

Wytrzymałość resztkowa
Zdolność konstrukcji ze szkła do zachowania stabilności/wytrzymałości, przez 
wystarczający okres czasu w przypadku określonego stanu zniszczenia pod wpły-
wem zdefiniowanych obciążeń zewnętrznych (obciążenie, temperatura itp.)

Zapewnienie bezpieczeństwa 
podczas pęknięcia szkła

Jest tak, gdy popękane fragmenty szkła trzymają się razem i nie rozpadają się lub 
gdy rozpadają się na dużą liczbę małych fragmentów o tępych krawędziach. Pęka-
nie szkła jest uważane za bezpieczne, jeśli spełnia normy przewidziane dla szkła 
bezpiecznego. Szkło zbrojone drutem nie pęka w sposób bezpieczny.
Przykładowo jako bezpieczne traktuje się: hartowane szkło bezpieczne (ESG) 
zgodnie z PN EN 12150-2 i PN EN 14179-2 lub laminowane szkło bezpieczne 
(VSG) zgodnie z PN EN 14449 lub szkło co najmniej klasy 3(B)3 lub 3(C)3 okre-
ślone zgodnie z PN EN 12600.

Szklane elementy z możliwo-
ścią chodzenia 

Przeszklenia przeznaczone wyłącznie do użytkowania w zwykłych pieszych 
ciągach komunikacyjnych, przy zachowaniu pionowego obciążenia użytkowego 
wynoszącego maks. 5 kN/m²

Przeszklenia pozwalajcie na 
prace serwisowe

Przeszklenia, po których można się przemieszczać wyłącznie w celu przeprowadza-
nia niezbędnych prac konserwacyjnych lub naprawczych

Przeszklenia odporne na 
zderzenie

Przeszklenia, które ze względu na uwarunkowania konstrukcyjne nie są przezna-
czone do chodzenia, ale znajdują się w pobliżu ciągów pieszych

Część 1 normy DIN 18008-1 stanowi podsta-
wę dla wszystkich pozostałych części normy, 
która opisuje podstawowe pojęcia i zasady 
ogólne projektowania konstrukcji szklanych. 
Wyjaśnia podstawy wykorzystywanej koncepcji 
częściowych współczynników bezpieczeństwa. 
Zawarte są w niej również podstawowe para-
metry fizyczne szkła wykorzystywane przy ob-
liczeniach. Ta część normy nie ogranicza się 
jedynie do opisu przeszkleń jako elementów 
wypełnień szkieletów ścian budynków. Definicja przeszklenia poziomego i pionowego według 

DIN 18008

przeszklenie poziome 
nachylenie do pionu >10°

przeszklenie pionowe 
nachylenie do pionu ≤ 10°

0 do 10°
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Część normy Istotna zawartość

Część 1:
Warunki i zasady 
ogólne

Część 1 stanowi podstawę dla wszystkich pozostałych części normy wraz z zasadami 
projektowania i wymiarowania konstrukcji, jak również wytycznymi dotyczącymi sposo-
bów postępowania w przeprowadzaniu prób technicznych. Dodatkowo, podaje definicje 
wszystkich pojęć, symboli, jak również wyjaśnia podstawy wykorzystywanej koncepcji 
częściowych współczynników bezpieczeństwa. Zawarte są w niej również podstawowe 
parametry fizyczne szkła wykorzystywane przy obliczeniach. Część 1 nie ogranicza się 
tylko do przeszkleń jako elementów stanowiących wypełnienie konstrukcji budowalnych. 
Wyjaśnia koncepcję bezpieczeństwa, zajmuje się skutkami oraz określaniem naprężeń 
i odkształceń, a także przygotowywaniem dowodów nośności, przydatności do długo-
trwałego stosowania oraz nośności resztkowej. Poza tym zawiera ona wskaźniki obcią-
żeń dla szyb zespolonych wraz z możliwymi czynnikami mającymi wpływ na szyby czy 
również ogólne wytyczne dla specyfikacji projektowych, np. dotyczących grubości szkła, 
jego przechowywania, czy wykonywania otworów w szkle.
Wymagania dotyczące konstrukcji w których montowane są szyby (listwy przyszybowe, 
przegrody, mocowanie do budynku) nie są elementem niniejszej normy.

Część 2:
Systemy szklenia 
podparte liniowo

Obszar zastosowania: przeszklenia, które są podparte co najmniej z dwóch stron za 
pomocą mechanicznych elementów mocujących (np. przykręcane listwy dociskowe, 
listwy przyszybowe) albo przeszklenia pionowe, liniowo podparte na całej długości 
przynajmniej na jednej krawędzi z odpowiednio dobranym dociskiem oraz wystar-
czającą głębokością mocowania, tak aby zapewnić odprowadzenie ewentualnych 
naprężeń. 
W zależności od nachylenia montażu określa się dozwolone rodzaje szkła i konstrukcji 
szklanych w celu zminimalizowania ryzyka niebezpieczeństwa w przypadku nieplano-
wanego stłuczenia szkła. W przypadku płaskich szyb jednokomorowych podpartych 
na wszystkich krawędziach, przybliżona metoda określania naprężeń klimatycznych 
znajduje się w załączniku do normy. W przypadku wszystkich innych rodzajów szyb 
należy odwołać się do literatury lub odpowiedniego oprogramowania.

Część 3:
Systemy szklenia 
mocowane punktowo

Obszar zastosowania: płaskie wypełniające konstrukcję budynku elementy szklane, 
które są montowane punktowo. Rozróżnia się zasadniczo dwa typy mocowań punkto-
wych, przy czym wszystkie tafle szkła muszą być montowane w sposób dopasowany 
do kształtu wyłącznie za pomocą uchwytów mechanicznych:

 ¡  Uchwyt punktowy: prowadzony przez cylindryczne (nie stożkowe) otwory szklane, 
obejmujące całą grubość szkła za pomocą specjalnych talerzyków.

 ¡  Uchwyt zaciskowy: umieszczony bez otworów na krawędzi lub w rogu przeszklenia.
W zależności od nachylenia przeszklenia i rodzaju mocowania określa się dopuszczal-
ne rodzaje szkła, które pozwalają zminimalizować ryzyko zagrożenia.

Struktura normy DIN 18008 
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Część normy Istotna zawartość

Część 4:
Dodatkowe wymagania 
dla szklanych balustrad 
ochronnych

Obszar zastosowania: przeszklenia pionowe zabezpieczające przed wypadnięciem od 
strony, przy której przebiega ciąg pieszy. 
W zależności od rodzaju konstrukcji rozróżnia się trzy kategorie przeszkleń (A, B i C).

Część 5:
Dodatkowe wymagania 
dla szklanych elemen-
tów z możliwością 
chodzenia

Obszar zastosowania: dotyczy oszkleń zaprojektowanych do stosowania w ruchu 
pieszym przy zachowaniu maksymalnego obciążenia użytkowego do 5 kN/m², takich 
jak stopnie schodów, podesty, stropy, spoczniki. W przypadku szyb, dla których prze-
widziany jest inny ruch komunikacyjny, narażonych na wysokie ciągłe obciążenia lub 
tam, gdzie należy założyć, że istnieje zwiększone ryzyko uderzenia, zastosowanie mają 
dodatkowe wymagania.
W przypadku oszklenia przewidzianego do chodzenia tylko wyłącznie w celach kon-
serwacyjnych i serwisowych zastosowanie mają uproszczenia przewidziane w części 
6 niniejszej normy.

Część 6 (projekt):
Dodatkowe wymagania 
wobec przeszklenia z 
możliwością chodzenia 
w celu czyszczenia i 
konserwacji

Obszar zastosowania: dodatkowe wymagania dla szyb, po których można chodzić w 
celu przeprowadzenia konserwacji lub innych prac serwisowych. Względnie posiadają-
cych również cechy zabezpieczające przed upadkiem. 
Tego typu przeszklenia mogą być montowane w sposób liniowy lub punktowy, przy 
czym należy przestrzegać przewidzianych konstrukcyjnych warunków brzegowych z 
części 2 i 3 normy. 
Aspekty związane z bezpieczeństwem pracy nie są regulowane przez tę część normy.

Część 7 
(w przygotowaniu):
Konstrukcje specjalne

Obszar zastosowania: dotyczyć będzie projektów specjalnych takich jak: szkło gięte, 
wsporniki szklane, szkło przewidziane w elementach nośnych lub szkło jako konstruk-
cja usztywniająca.

Obszary zastosowania przeszkleń, które nie zostały objęte w częściach normy opubliko-
wanych do tej pory, takich jak: szkło przewidziane dla ruchu samochodowego lub akwa-
ria, nie są regulowane przez odpowiednie przepisy budowlane. Jednak przy odpowiednim 
potraktowaniu inżynieryjnym przepisy normy DIN 18008 można zastosować do dowolnej 
konstrukcji.
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Norma dotyczy nominalnych grubości szkła po-
szczególnych tafli szkła od 2 mm do 25 mm.
 
Zasady dotyczące podparcia szkła

 ¡  Szkło należy przechowywać, unikając nie-
przewidzianych skoków naprężenia.

 ¡  Tolerancje wynikające z produkcji szkła 
oraz elementów konstrukcji podtrzymu-
jących (wsporniczych) muszą zostać 
uwzględnione i wyrównane.

 ¡  Naprężenia wymuszone (np. spowodowa-
ne temperaturą lub montażem) muszą 
zostać wykluczone z konstrukcji na etapie 
projektu lub uwzględnione podczas wy-
miarowania.

 
Otwory i wycięcia w szkle

 ¡  Wycięcia muszą być wykonane z zaokrą-
glonymi narożnikami.

 ¡  Otwory i wycięcia w szkle są dozwolone 
tylko w przypadku później hartowanych 
termicznie szkieł  oraz muszą przechodzić 
całkowicie przez pojedyncze szyby.

 ¡  Pomiędzy sąsiadującymi otworami lub wy-
cięciami musi być zachowana szerokość 
szkła co najmniej 80 mm (w przeciwnym ra-
zie należy zastosować wartość obliczeniową 
przewidzianą dla szkła niehartowanego).

 

Dodatkowe wymagania dotyczące szkła
 ¡  Nie wolno montować szyb hartowanych 
termicznie (ESG, TVG) z uszkodzeniami na 
krawędzi głębszymi niż 15 % grubości szyby.

 ¡  Materiały mające kontakt ze szkłem wy-
korzystywane do montażu elementów na 
trwałe, powinny być odporne na działanie 
takich czynników, jak niskie temperatury, 
promieniowanie UV, czynniki do konserwa-
cji i czyszczenia szkła itp. 

 ¡  Wartości minimalne wytrzymałości na roz-
ciąganie przy zginaniu oraz typowy wzór 
spękania szkła muszą być zapewnione 
dla szyb w rozmiarach przewidzianych dla 
wielkości budowlanych.

Ogólne zasady konstrukcyjne zgodnie z DIN 18008-1:2020-05
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Koncepcja bezpieczeństwa zgodnie z DIN 18008-1:2020-05

Konstrukcje budowlane muszą być w stanie 
wytrzymać wszystkie zaplanowane działania 
(ciężar własny, wiatr, śnieg, trzęsienie ziemi, 
ewentualnie obciążenia lodem i obciążenia 
klimatyczne) oraz pozostawać przydatnymi 
do dalszego użytkowania. Przy korzystaniu 
z koncepcji bezpieczeństwa i wymiarowania 
udowadnia się, że wszelkie wymogi zostały 
spełnione, a tak zwane wartości graniczne nie 
zostaną przekroczone. Tutaj naprężenie dzia-
łające na element (siła działająca), spotyka 
się z oporem jaki element może przeciwsta-
wić temu naprężeniu (siła oporu). Naprężnie, 
które działa na element budowalny (strona, 
na którą działa siła) porównuje się z oporem 
jaki stawia mu ten właśnie element budo-
walny (strona oporu). Element musi być tak 
zwymiarowany, aby zapewniał wystarczający 
margines bezpieczeństwa między działającym 
na niego naprężeniem zewnętrznym a oporem 
jaki jest mu w stanie samemu przeciwstawić.

W przeszłości funkcjonowały wytyczne do 
projektowania szklanych elementów, które 
bazowały głównie na doświadczeniu, były bar-
dzo konserwatywne i proste w użyciu. Wyma-
gały specjalistycznej wiedzy oraz specjalnych 
pozwoleń poprzedzonych testami laborato-
ryjnymi. Wprowadzenie normy DIN 18008 
przestawiło wymiarowanie szkła na koncepcję 
częściowych współczynników bezpieczeństwa. 
W przypadku innych rodzajów konstrukcji ta 
koncepcja współczynników bezpieczeństwa 
od wielu lat podlega zharmonizowanym prze-
pisom technicznym UE dotyczących projek-
towania konstrukcji nośnych (EUROKODY od 
0 do 9 dla konstrukcji z betonu, konstrukcji 
stalowych, zespolonych stalowo-betonowych, 
czy konstrukcji drewnianych i murowanych, 
zobacz seria norm EN 1990 do 1999). Norma 
DIN 18008 jest ważnym krokiem w kierunku 
wyznaczenia europejskiego standardu projekto-
wania i wymiarowania szkła w budownictwie.
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W ramach rewizji normy DIN 18008-1 dys-
kutowano nad wprowadzeniem zasady za-
stosowania większej ilości szkła bezpieczne-
go poniżej wysokości aktualnie stosowanych 
balustrad. Zmiany powinny także uwzględ-
niać między innymi nowe style w architek-
turze oraz coraz częstsze stosowanie prze-
szkleń wielkogabarytowych przebiegających 
na całej wysokości kondygnacji. Wynika to 
z faktu iż wpadnięcie na tego typu przeszkle-
nie powoduje powstanie podczas jego stłu-
czenia dużych kawałków szkła mogących 
doprowadzić do bardzo poważnych obrażeń 
ciała. Dlatego szkło bezpieczne stosowane 
poniżej wysokości balustrady znalazło już 
swoje miejsce w przepisach niektórych kra-
jów europejskich jako cel mający zagwaran-
tować dodatkową ochronę zdrowia, np.:

 ¡  W Austrii norma ÖNorm B3716-7: 
2014-09 oraz wytyczne OIB 4 dotyczące 
bezpieczeństwa użytkowania i obszarów 
zastosowań zawierają bardzo szczegóło-
we wymagania. Ze szkła bezpiecznego 
(ESG lub VSG) należy wykonywać: drzwi 
całoszklane oraz przeszklenia w drzwiach 
i drzwiach balkonowych do wysokości 
1,50 m nad podłogą. W przypadku prze-
szkleń pionowych montowanych wzdłuż 
ogólnie dostępnych ciągów pieszych 
szkło bezpieczne należy stosować do 
wysokości 0,85 m, a w budynkach, w 
których może wystąpić nacisk tłumu na 
szybę nawet do 1,50 m nad podłogą.

 ¡  W Szwajcarii wytyczna SIGAB 002 „Bez-
pieczeństwo ze szkłem - wymagania do-
tyczące elementów ze szkła” obowiązuje 
od marca 2017 roku. Dla całego zakresu 
zastosowań szkła w budynkach zastrzega 
się, że montowanie wszelkiego rodzaju ty-
pów szkła pękającego w sposób mogący 
powodować niebezpieczeństwo powsta-
nia obrażeń ciała (jak szkło float, szkło or-

namentowe, TVG lub szkło zbrojone) jest 
niedozwolone poniżej wysokości 1,0 m.  
Wszystkie elementy ze szkła montowane 
w budynkach do wysokości 1 m ponad 
ciągami ruchu pieszego muszą być wy-
konane ze szkła bezpiecznego od strony, 
do której istnieje bezpośredni do nich 
dostęp.

 ¡  Również we Włoszech stosowanie szkła 
bezpiecznego w budownictwie jest od 
jakiegoś czasu regulowane podobnie jak 
w Szwajcarii.

Pierwotnie planowano zawrzeć równie jasne 
sformułowanie w planowanych zmianach do 
normy DIN 18008-1 dla przeszkleń piono-
wych montowanych w obszarach, w których 
istnieje do nich bezpośredni dostęp do wyso-
kości przynajmniej 80 cm nad powierzchnią 
komunikacyjną. Jednak ostatecznie opubli-
kowana w maju 2020 norma DIN 18008-1 
zawiera w rozdziale 5 pt. „Koncepcja bezpie-
czeństwa” następujące, bardziej złagodzone 
sformułowanie:

„5.1.4 Jeśli ze względu na wymogi praw-
ne dotyczące bezpieczeństwa ruchu w 
ciągach komunikacyjnych wymagane 
jest zastosowanie środków ochronnych 
w stosunku do przeszkleń, można to 
osiągnąć na przykład poprzez ograni-
czenie dostępności (bariery, poręcze) 
lub zastosowanie szkła spełniającego 
zasadę pękania w sposób bezpieczny.”                                                                                                       
Uwaga: norma odsyła np. do § 37, ust. 
2 Modelowego Kodeksu Budowlanego 
(niem. MBO) lub do odpowiednich prze-
pisów obowiązujących w danym Kraju 
Związkowym.

(Zobacz także Informacja SANCO do normy 
DIN 18008 – Aktualizacja z maja 2020.)
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Koncepcja częściowych współczynników bezpieczeństwa

W koncepcji częściowych współczynników bezpieczeństwa, współczynniki bezpieczeń-
stwa są rozdzielone i stosują się osobno do naprężenia od kombinacji obciążeń i 
naprężenia dopuszczalnego. Wartościami przyjmowanymi w wymiarowaniu są tak 
zwane charakterystyczne wartości wytrzymałości przyjmowane dla sił działających i 
sił oporu, dla których nie określa się jednak wartości średnich, lecz kwantyl wartości, 
tzn. wartości graniczne, górne i dolne funkcji rozkładu. Do opisywania różnych działań 
przyjmuje się najczęściej wartość 95% kwantyla. Dla opisu wartości wytrzymałości 
materiałów stosuje się wartość 5% kwantyla.

Kwantyl wartości materiału oznacza procent próbek z danej produkcji seryjnej, w której 
wyniki badań wykazują mniejsze wartości niż wymagane wartości minimalne. Przykład: 
charakterystyczna wytrzymałość szkła hartowanego na zginanie o wartości 120 N/mm² 
ma kwantyl wartości 5 %, tzn. 5 % próbek może mieć wartość mniejszą względnie 95% 
szkła hartowanego faktycznie wytrzyma naprężenia zginające wynoszące 120 N/mm²  
lub więcej.
Wartości charakterystyczne nie są zatem po prostu określane subiektywne. Chodzi na-
tomiast o wartości, które z pewnym prawdopodobieństwem mogą być lub nie muszą 
być przekraczane. Tam gdzie funkcje rozkładu statystycznego wielkości sił działają-
cych oraz przeciwnych do nich sił oporu krzyżują się, element budowlany będzie za-
wodził. W budownictwie z reguły akceptowalne są tylko minimalne prawdopodobień-
stwa awarii wynoszące jak 1 do 1 miliona.

Dlatego w celu zwiększenia bezpieczeństwa przy obliczaniu wielkości projektowych 
wartości charakterystyczne występujących oddziaływań są mnożone przez ich odpo-
wiednie częściowe współczynniki bezpieczeństwa (przez co z reguły są zwiększane), 
zaś wartości charakterystyczne oporu materiału z częściowymi współczynnikami bez-
pieczeństwa są dzielone (pomniejszane). Częściowe współczynniki bezpieczeństwa 
pokrywają wszelkie niepewności w założeniach, w których występują. Na przykład 
stałe działanie, takie jak ciężar własny, otrzymuje mniejszy częściowy współczynnik 
bezpieczeństwa niż działanie zmienne jak np. obciążenie ruchem pieszym. Można 
zatem dokładniej zbadać wiele efektów na podstawie ich statystycznego  odchylenia 
standardowego a następnie możliwie dokładnie ustalić częściowe współczynniki bez-
pieczeństwa.

Stany graniczne, po przekroczeniu których nie byłoby już możliwe spełnienie założo-
nych wymagań, muszą być potwierdzone dla wymaganej przydatności do stosowania, 
nośności (stabilność montażu i zapobieganie uszkodzeniom przez pękanie) oraz trwa-
łości. Ze względu na kruche zachowanie szkła podczas pękania może być konieczne 
jeszcze dodatkowo określenie wystarczającej wytrzymałości resztkowej.



Zagadnienia techniczne szyb zespolonych

162 SANCO®

4.

W zależności od sposobu montażu przeszklenia 
oraz kąta jego nachylenia, DIN 18008 wymaga 
potwierdzenia wartości stanów granicznych uży-
teczności, nośności oraz wytrzymałości. Przy 
projektowaniu konstrukcji za szkła należy podać 
nie tylko wynikające ze statyki rodzaj szkła i 
jego grubość. Równocześnie należy potwierdzić 
określonymi dowodami  zachowanie nośności 

Przegląd możliwych obliczeń wynikających z normy

konstrukcji w przypadku uderzenia (odporność 
na uderzenia) lub po rozbiciu szkła (nośność 
resztkowa lub poawaryjna, która powinna być 
rozumiana jako ogólny zapas bezpieczeństwa, 
polegający na założeniu, że w przypadku znisz-
czenia jednej tafli szkła nie dojdzie do zniszcze-
nia kolejnych elementów, a tym samym dalsze-
go postępowania zniszczenia).

4.1.3

Symbol Oznaczanie Opis Jednostka

Cd Wartość nominalna kryterium użyteczności 
(kryterium ugięcia)

mm

Ed Wartość nominalna efektu działania (napręże-
nie/ odkształcenie, ugięcie)

N/mm2, mm

Rd Wartość nominalna naprężenia dopuszczalnego N/mm2

fk Charakterystyczna wytrzymałość szkła na 
rozciąganie przy zginaniu

N/mm2

kc Współczynnik rodzaju konstrukcji –

kmod Współczynnik zmniejszający w zależności od 
czasu trwania obciążenia (ciągły, pośredni lub 
krótki czas działania obciążenia)

–

γm Gamma-m Częściowy współczynnik bezpieczeństwa 
odpowiedni dla danego materiału

–

Pojęcia, symbole, jednostki

Należy pamiętać, że norma DIN 18008 zawiera specyfikacje dotyczące tylko samego 
szkła oraz przypadków dotyczących jego mocowania punktowego, jak również prze-
szkleń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Końcowa struktura, w którą 
wbudowane jest przeszklenie (listwa przyszybowa, konstrukcja podtrzymująca, moco-
wanie do budynku) nie jest częścią niniejszej normy i musi być zweryfikowana osobno 
zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Zasadniczo muszą być spełnione warunki 
zapewniające bezpieczne położenie prze-
szklenia, jak również zapobieganie uszkodze-
niom konstrukcji w wyniku pęknięcia szkła. 
Warunek wystarczającej nośności przeszkle-

Spełnienie warunku stanu granicznego nośności

nia jest spełniony gdy jego powierzchnia 
wytrzymuje oddziaływanie maksymalnych 
naprężeń głównych. Musi zostać spełniony 
następujący warunek: Wartość obliczeniowa 
wytrzymałości materiału Rd wynika z cha-
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Zgodnie z DIN 18008-1 należy spełnić nastę-
pujący warunek stanu granicznego użytko-
wania: W praktyce spełnienie tego warunku 
polega na porównaniu efektu maksymalnego 

Ze względu na kruchość szkła może być 
wymagane spełnienie jeszcze jednego do-
datkowego warunku dotyczącego tak zwanej 
nośności szczątkowej (poawaryjnej). Zgodnie 
z DIN 18008-1 warunek ten jest spełniony:

 ¡  przez przestrzeganie specyfikacji konstruk-
cyjnych (patrz kolejne części normy) lub

 ¡  przez zastosowanie odpowiednich analiz 
numerycznych lub

W przypadkach, w których osoby mogą zde-
rzyć się z szybą w wyniku czego szkło może 
ulec popękaniu, należy zbadać jego odpor-
ność na uderzenia (uderzenie miękkie). To 
samo dotyczy sytuacji, gdy spadające przed-
mioty mogą doprowadzić do rozbicia szyby i 
stanowić przez to zagrożenie dla osób (ude-
rzenie twarde). Spełnienie warunku odporno-
ści na uderzenie jest wymagane w przypadku 
przeszkleń zabezpieczających przed wypad-

Obliczeniowa wartość naprężeń Ed ≤ obliczeniowa wartość wytrzymałości materiału Rd 

Obliczeniowa wartość naprężeń Ed ≤ obliczeniowa wartość kryterium użytkowania Cd

Spełnienie warunku stanu granicznego użytkowania

Spełnienie warunku nośności szczątkowej

Spełnienie warunku odporności na uderzenie

ugięcia Ed z kryterium ugięć Cd. Bliższy opis 
kryteriów użytkowania dla różnego rodzaju 
konstrukcji opisane są w kolejnych częściach 
serii normy od 2 do 6.

 ¡  poprzez wykonanie odpowiednich badań 
laboratoryjnych.

Nośność szczątkowa zależy od rodzaju kon-
strukcji, stopnia uszkodzenia i innych czyn-
ników, które należy wziąć pod uwagę. Dalsze 
części normy określają specyfikacje dotyczą-
ce sposobów spełnienia warunków w zależ-
ności od ich zastosowania.

nięciem (patrz 4.1.6) oraz przeszkleń prze-
widzianych dla ciągów komunikacyjnych, 
przeznaczonych do chodzenia (patrz 4.1.7). 
Podobnie warunek ten jest też wymagany dla 
przeszkleń zabezpieczających przed wypad-
nięciem i przeznczonych do poruszania się 
po nich w celach serwisowych i konserwacyj-
nych (patrz 4.1.8). Szczegóły są opisane w 
poszczególnych częściach normy. 

rakterystycznej wytrzymałości zastosowanego 
szkła fk, współczynnika rodzaju konstrukcji kc 
oraz współczynnika bezpieczeństwa materiału 
γm jak również w stosowanych przypadkach 

(tylko w przypadku szyb niehartowanych) 
współczynnika zmniejszającego w zależno-
ści od czasu trwania obciążenia kmod.
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Podstawy konstrukcyjne

 ¡  Głębokość osadzenia przeszklenia w profilu 
musi zapewniać jego długotrwałą stabilność.

 ¡  O ile nie określono inaczej (np. w przypadku 
ochrony części brzegowej szyby zespolonej 
przed promieniowaniem UV), głębokość 
osadzenia szyby musi wynosić co najmniej 
10 mm.

 ¡  Szyba podparta liniowo pojedyncza lub 
zespolona musi skutecznie przeciwdziałać 

Systemy szklenia podparte liniowo (DIN 18008-2)

obustronnym obciążeniom powodowanym 
przez parcie i ssanie wiatru. 

 ¡  Jedna strona jest uważana za podpartą linio-
wo, jeśli ugięcie konstrukcji wsporczej nie jest 
większe niż l/200, gdzie l to rozpiętość ele-
mentu podpierającego (np. stalowej belki). 

 ¡  Przeszklenie musi być fachowo podparte 
przez odpowiednio zastosowane podkładki 
do szklenia.

–  Ze względu na prawdopodobieństwo znisz-
czenia szyby w wyniku inkluzji siarczku niklu 
(spontaniczne pęknięcie), pojedyncze szyby 
monolityczne lub zewnętrzne szyby mono-
lityczne w szybach zespolonych mogą być 
wykonane ze szkła hartowanego ESG lub 
hartowanego wygrzewanego termicznie, jeśli 
jej górna krawędź będzie się znajdowała nie 
wyżej niż 4 m nad strefami ruchu pieszego.

–  Wygrzewane termicznie szkło harto-
wane może być używane bez ograniczeń 
dotyczących wysokości montażu tylko 
wtedy, gdy prawdopodobieństwo uszko- 
dzenia z powodu spontanicznego pęknięcia  
jest odpowiednio zredukowane za pomocą 
takich środków, dzięki którym cała kon-
strukcja z przeszkleniem zostaje uznana 
za odpowiednio zabezpieczoną. Dzieje się 
tak w przypadku, gdy produkcja szkła har-
towanego ESG wygrzewanego termicznie 
jest monitorowana przez uprawnione do 
tego organy zewnętrzne. Produkty, których 
to dotyczy, otrzymują na przykład znak 
jakości RAL-GZ 525 „ESG-HF”.

(Więcej na ten temat także w Informacji 
SANCO „Aktualności do normy DIN 18008 
(maj 2020) Bezpieczny montaż ESG również 
na dużych wysokościach”.)

4.1.4

Dozwolone produkty ze szkła

 ¡  W przypadku przeszkleń ze szkła pojedyn-
czego oraz dolnego szkła w szybie zespolo-
nej znajdujących się „nad głową”, w celu 
ochrony leżących pod nimi stref ruchu pie-
szego, można stosować tylko następujące 
rodzaje szkła: 
–  Bezpieczne szkło laminowane (VSG) skła-

dające się ze szkła float lub 
–  Bezpieczne szkło laminowane (VSG) skła-

dające się ze szkła półhartowanego (TVG) 
–  Szkło zbrojone drutem o rozpiętości do 

0,70 m z osadzeniem w profilu na 15 mm 
(niezalecane)

–  W przypadku szkła laminowanego VSG 
wykonanego z więcej niż dwóch tafli szkła, 
dwie dolne tafle muszą być wykonane ze 
szkła pękającego na duże kawałki.

 ¡ Dla przeszkleń pionowych obowiązuje: 
–  Dozwolone są pojedyncze szyby wykona-

ne ze szkła pękającego na duże kawałki 
(jak float, TVG, szkło ciągnione, szkło or-
namentowe, szkło laminowane) jeśli ich 
górna krawędź ma być powyżej 4 m nad 
strefą ruchu tylko jeśli zostaną zamon-
towane po wszystkich krawędziach. W 
szybie zespolonej tego typu szyby mono-
lityczne są uważane za podparte na całej 
długości krawędzi poprzez uszczelnienie.
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Dla współczynnika określającego rodzaj sto-
sowanej konstrukcji przy określaniu oblicze-
niowej wartości wytrzymałości szkła zastoso-
wanie mają następujące zasady:
kc =  1,8 dla szkieł nie poddanych odprężaniu 

termicznemu
kc =  1,0 dla szkieł odprężonych termicznie

Wraz z nowelizacją normy DIN 18008-2 usu-
nięto (dopuszczalny pod pewnymi warunka-
mi) brak konieczności przedstawiania badań 
na małe szyby o powierzchniach poniżej  
1,6 m². W przypadku powstawania pęknięć 
w szybach zespolonych o powierzchniach do 
0,4 m² powodowanych obciążeniami klima-
tycznymi (zmiany temperatury i ciśnienia), 
jak również w przypadku szyb o powierzch-
niach do 2,0 m² gdzie przy zachowaniu okre-

Obowiązuje zasada ogólna: należy ograniczyć 
ugięcia tafli szkła. Wartość znamionowa kryte-
rium użyteczności (kryterium ugięcia) wynosi 
na ogół Cd = L / 100 (ewentualnie należy 
przestrzegać wyższych wymagań zalecanych 
przez producentów szyb zespolonych). Nie jest 
wymagany dodatkowy dowód potwierdzający 
dla przeszklenia pionowego, jeżeli wcześniej 
zostało wykazane, że także minimalna dolna 
wartość szerokości podparcia wynosząca  

Pozostałe specyfikacje projektowe odnoszą 
się, w zależności od stopnia pochylenia prze-
szklenia, do wystarczającej nośności szcząt-
kowej.

Spełnienie warunku stanu granicznego nośności

Spełnienie warunku stanu granicznego użytkowania

Spełnienie warunku nośności szczątkowej

ślonych warunków granicznych można się 
liczyć także z pewnymi skutkami uszkodzeń, 
możliwe staje się zastosowanie świadectwa 
powstającego zgodnie z zasadą stopniowo 
redukowanych uproszczonych warunków 
brzegowych. Chociaż w przypadku szyb ze-
spolonych wykonanych z niehartowanego 
szkła float o krótkich krawędziach znacząco 
wzrasta ryzyko pęknięcia spowodowanego 
obciążeniami klimatycznymi, niemniej nowa 
regulacja pozwala uniknąć nieekonomicz-
nego stosowania przewymiarowanych szyb 
zespolonych o małych formatach.
(Więcej na ten temat także w Informacji 
SANCO „Aktualności do normy DIN 18008 
(maj 2020) Wymiarowanie szyb zespolonych 
o małych formatach”.)

5 mm z powodu skrócenia odkształcenia nie 
zostanie przekroczona, nawet jeśli zostanie za-
stosowana tylko do jednej podpory.

Dalsze objaśnienia znajdują się w instrukcji 
technicznej BF 021/2017 dotyczącej wa-
runków użytkowania przeszkleń podpartych 
liniowo. W szczególności dokładnie opisano 
ograniczenie ugięcia oraz związek między 
ugięciem a trwałością szyby zespolonej.
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 ¡  Elementy stosowane do mocowań punk-
towych muszą być wykonane ze stali, 
aluminium lub stali nierdzewnej i muszą 
być sprawdzone przez nadzór budowlany. 
Dodatkowo materiał musi być sprawdzony 
pod kątem obciążenia korozyjnego.

 ¡  Do przeszklenia montowanego punktowo 
wymagane są co najmniej 3 uchwyty 
punktowe. Przy tym maksymalny kąt 
zawarty między trzema uchwytami punk-
towymi nie może przekraczać  120 °:

 ¡  Podkładka w stosowanych mocowaniach 
musi być wystarczająco gruba, aby za-
pobiec kontaktowi szkła z metalowymi 
częściami uchwytu.

 ¡  Konstrukcja z uwzględnieniem tolerancji 
musi umożliwiać takie mocowanie tafli 
szkła, aby występował pomiędzy nimi od-
powiedni odstęp, dzięki któremu nie wejdą 
w kontakt z innymi taflami szkła lub inny-
mi twardymi elementami.

 ¡  Mocowania liniowe praz punktowe można ze 
sobą łączyć. Kąty wewnętrzne między moco-
waniem liniowym oraz punktowym nie mogą 
przekraczać 120° (w przypadku przeszkle-
nia poziomego między podparciem liniowym 
a mocowaniem punktowym maksymalny 
odstęp może wynosić 1200 mm).

Systemy szklenia mocowane punktowo (DIN 18008-3)4.1.5

≤ 120°

≤ 1
20

° ≤ 120°

≤ 
12

00
 m

m
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 ¡ Dla uchwytów punktowych do szkła (z otwo- 
 rem) obowiązuje: 

–  Wywiercone otwory muszą znajdować 
się w odległości co najmniej 80 mm od 
krawędzi szyby oraz krawędzi sąsiadu-
jących otworów (przekroczenie dolnej 
granicy jest niedopuszczalne).

–  Minimalna średnica krążka mocowania 
T wynosi 50 mm, natomiast minimalna 
długość oparcia tafli szkła na krążku S 
to 12 mm. 

 ¡ Dla uchwytów punktowych do szkła (bez 
 otworu) obowiązuje: 

–  Powierzchnia mocująca pokrywająca szkło 
musi wynosić co najmniej 1000 mm², a 
głębokość osadzenia tafli szkła s musi wy-
nosić co najmniej 25 mm.

–  Dopuszczalna jest mniejsza głębokość 
osadzenia szkła oraz mniejsza powierzch-
nia zaciskowa, jeśli potwierdzono, że 
nawet w najbardziej niesprzyjających wa-
runkach oraz przy odkształceniu szkła na 
mocowaniu, zachowane jest podparcie 
tafli szkła na co najmniej 8 mm przy dal-
szym zachowaniu staniu granicznego no-
śności (suma odkształceń jest uwzględ-
niania tylko dla jednej strony).

–  Połączenia śrubowe do mocowania prze-
szkleń należy zabezpieczyć odpowied-
nimi środkami przed niezamierzonym 
poluzowaniem.

Szkło

Zacisk

Podkładka

Szkło

Zacisk

T ≥ 50 mm

s

s

Talerzyk 
mocujący

Podkładka

Tulejka

Szkło

Talerzyk 
mocujący
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Dozwolone produkty ze szkła

 ¡   Produkty ze szkła można stosować zgod-
nie z DIN 18008-1.

 ¡  Różnice w grubości szkieł zalaminowanych ze 
sobą w gotowe szkło VSG nie mogą różnić się 
między sobą więcej niż o współczynnik 1,7.

 ¡  Dozwolone są tylko otwory cylindryczne z 

 ¡   Przy stosowaniu mocowań punktowych 
dozwolone są tylko pojedyncze szyby lami-
nowane bezpieczne VSG złożone z dwóch 
identycznych tafli szkła TVG (w zestawie 
minimum 2 x 6 mm). (stosowanie szyb 
monolitycznych lub szyb zespolonych nie 
jest dozwolone).

 ¡  Obszar znajdujący się pod talerzykami 
mocującymi nie może być osłabiony przez 
dodatkowe otwory lub wycięcia (z wyjąt-
kiem otworów na same uchwyty).

 ¡  Wolna krawędź szkła nie może wystawać wię-
cej niż 300 mm poza wewnętrzną powierzch-
nię ograniczoną przez mocowane szkła.

 ¡  Do przeszkleń pionowych mocowanych 
punktowo można stosować (mocowania z 
otworem lub mocowania zaciskowe) szyby 
VSG złożone z ESG, VSG z ESG-HST lub 
VSG z TVG.

krawędzią co najmniej oszlifowaną (krawę-
dzie po obu stronach z fazowaniem 45° 
od 0,5 do 1,0 mm, przesunięcie krawędzi 
nie większe niż 0,5 mm w otworze).

 ¡  Krawędzie poszczególnych tafli szkła przynaj-
mniej zatępione, przy szkle float szlifowane.

 ¡  Pomiędzy talerzykami mocującymi a wystają-
cym poza nimi szkłem określono maksymal-
ną rozpiętość dla prostokątnej siatki spękań, 
dla której należy przedstawić dowód wystar-
czającej wytrzymałości resztkowej.

 ¡  W przypadku przeszklenia poziomego mo-
cowania punktowe można stosować także, 
z zastrzeżeniem zachowania warunków 
brzegowych,  w celu zabezpieczenia przed 
działaniem sił ssących (działanie do góry), 
jeżeli ciężar własny szyb zostanie odprowa-
dzony przez osadzenie liniowe zgodnie z 
DIN 18008-2.

 ¡  Do przeszkleń pionowych montowanych 
za pomocą uchwytów zaciskowych do-
puszczalne są poza tym:

 –  ESG-HST o grubości nominalnej co naj-
mniej 6 mm

 – VSG ze szkła float
 –  Szyby zespolone wykonane z ESG-HST, 

TVG, szkła float lub VSG

Dodatkowe wymagania dla przeszkleń poziomych

Dodatkowe wymagania dla przeszkleń pionowych
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Przy obliczaniu wymiarów elementów mają-
cych przeciwdziałać naprężeniom niszczą-
cym stosuje się współczynnik uwzgledniają-
cy rodzaj stosowanej konstrukcji kc:
kc = 1,0 niezależnie od rodzaju szkła

Norma określa minimalne wymagania doty-
czące metody obliczania dowodów potwier-
dzających dopuszczalne obciążenia oraz 

Obowiązuje zasada ogólna: należy ograni-
czać możliwe ugięcia tafli szkła. Jako war-
tość znamionową w obliczeniach kryterium 
przydatności do użytkowania przyjmuje 

Inne specyfikacje projektowe odnoszą się do 
wystarczającej nośności resztkowej w zależ-
ności od kąta nachylenia pod jakim monto-
wane jest przeszklenie.

warunków użytkowania za pomocą  metody 
elementów skończonych (FEM), w której 
model obliczeniowy powinien wychwytywać 
naprężenia z określeniem marginesu bez-
pieczeństwa oraz weryfikować obliczenia za 
pomocą sprawdzania zbieżności wyników, 
jak również ze szczególnym oddzielnym 
uwzględnieniem przypadków granicznych.

się zazwyczaj kryterium ugięć  Cd = L/100 
(ewentualnie należy przestrzegać wyższych 
wymagań stawianych przez producentów 
szyb zespolonych). 

Spełnienie warunku stanu granicznego nośności

Spełnienie warunku stanu granicznego użytkowania

Spełnienie warunku nośności szczątkowej
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Przeszklenia zabezpieczające przed wypadnięciem (DIN 18008-4)

Przeszklenia zabezpieczające przed wypad-
nięciem dzieli się w zależności od rodzaju 
konstrukcji na trzy kategorie:

4.1.6

Kat. Opis konstrukcji zgodnie z DIN 18008-4

A

Przeszklenia zgodne z częścią 2 lub 3 niniejszej normy, które muszą być przygotowane do przenoszenia 
poziomych obciążeń wynikających z codziennej eksploatacji, ponieważ nie posiadają poprzeczek okiennych 
lub pochwytu zamontowanego przed przeszkleniem na wysokości określonej w przepisach wymaganych do 
przyjęcia obciążeń poziomych zgodnie z PN EN 1991-1-1: 2010-12 i PN EN 1991-1- 1/NA:2010-12, 6.4.

B

Balustrady szklane, mocowane liniowo wzdłuż dolnej krawędzi za pomocą konstrukcji zaciskowej. 
Poszczególne szyby połączone są ze sobą za pomocą poręczy montowanej od góry przebiegającej  
na całej długości balustrady lub za pomocą punktowych talerzyków mocujących zgodnie z częścią  
3 niniejszej normy.

C

Przeszklenia zgodne z częścią 2 lub 3 niniejszej normy, które nie służą do przejmowania obciążeń 
poziomych wynikających z codziennej eksploatacji na wymaganej przepisami wysokości. Dzielimy je 
na następujące podgrupy:

C1:  Poręcze, barierki i balustra- C2:  Przeszklenia znajdujące się  C3: Przeszklenia z zamonto-
     dy z wypełnieniem ze poniżej poziomej poprzeczki okien- waną na wymaganej wysoko- 
  szkła nej przejmującej obciążenia pozio- ści poręczą odprowadzającą  
  me zamontowanej na wymaganej obciążenia
  przepisami wysokości
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Podstawy konstrukcyjne

 ¡  Wymagania dotyczące zabezpieczenia kra-
wędzi: wszystkie krawędzie w kategoriach A 
i C, do których istnieje swobodny dostęp, 
muszą być chronione przed uderzeniami,

 –  albo poprzez odpowiednie podparcie 
(np. słupki, rygle)

 –  albo przez profile o odpowiednej trwa-
łości chroniące krawędzie (wymagane 
świadectwo)

 –  albo przez bezpośrednio przylegające 
części budynku (sąsiednie szyby, ściany 
lub inne elementy chroniące krawędzie 
w odległości nie większej niż 30 mm)

 ¡  W przypadku kategorii B istnieje koniecz-
ność zabezpieczenia krawędzi wynikająca 
z potwierdzenia dopuszczalnych obciążeń 
w przypadku uszkodzenia dowolnego ele-
mentu szklanej balustrady

Dozwolone produkty ze szkła

 ¡  Różnice w grubości szkieł zalaminowanych 
ze sobą w gotowe szkło VSG nie mogą 
różnić się między sobą więcej niż o współ-
czynnik 1,7.

 ¡  W przypadkach, w których części od 1 
do 3 normy przewidują stosowanie szkła  
ESG-HST, także dla przeszkleń zabezpie-
czających przed upadkiem należy zastoso-
wać szkło ESG-HST.

Kat. Dopuszczalne elementy ze szkła do zastosowania w szklanych balustradach ochronnych 
zgodnie z DIN 18008-4

Szkło pojedyncze Szyby zespolone

A VSG –  Przynajmniej jedna z szyb w szybie zespolonej musi być VSG
–  Strona narażona na uderzenie (strona ataku) musi być tylko szybą 

VSG, ESG lub szybą laminowaną (VG) złożoną z ESG
–   Szyba zespolona z szybą ESG od strony narażonej na uderzenie 

może posiadać bezpośrednio za tą szybą, szybę pękającą na duże 
kawałki, jeśli podczas badania laboratoryjnego przy wykorzystaniu 
uderzenia wahadłem nie nastąpiło pęknięcie tej szyby ESG 

B Dopuszczalne tylko VSG Dopuszczalne tylko VSG

C1
i
C2

– VSG
–  Przy liniowym podparciu po 

wszystkich krawędziach dopusz-
czalne także ESG 

–  Strona narażona na uderzenie (strona ataku) musi być tylko 
szybą VSG, ESG lub szybą laminowaną (VG) złożoną z ESG

–  Dla pozostałych szyb dopuszczalne są wszystkie inne zgodne  
z częścią 2 i 3 normy

C3 VSG Jak kategoria A



Zagadnienia techniczne szyb zespolonych

172 SANCO®

4.

Spełnienie warunku stanu granicznego nośności

Spełnienie warunku stanu granicznego użytkowania

Spełnienie warunku odporności na uderzenia

Spełnienie warunku stanu granicznego no-
śności należy wykazać zarówno dla obciążeń 
statycznych, jak i prób udarowych.

Podobnie należy przedstawić dowód dla ele-
mentów, które służą do bezpośredniego mo-
cowania szkła.

Obok obciążenia wiatrem jako dodatkowe 
obciążenie należy tutaj uwzględnić obciąże-
nia poziomo skierowane w stosunku do prze-
szkleń wynikające z obciążeń ruchomych, 
np. od naporu osób na przeszklenie.

Dowód potwierdzający utrzymanie wystar-
czającej nośności pod wpływem uderzenia 
można 

 ¡  Przeprowadzić eksperymentalnie dla 
konstrukcji z przeszkleniem (próba ude-
rzenia wahadłem oraz próba penetracji 
przeszklenia)

 ¡  Przeprowadzić obliczeniowo za pomocą 
modelu matematycznego (symulacja ude-
rzenia ciałem miękkim) lub

 ¡  Przestrzegając wytycznych konstrukcyj-
nych zgodnie z tabelami przedstawionymi 
na kolejnych stronach

W przypadku balustrad szklanych kategorii 
B należy również przedstawić badania na 
uszkodzenie dowolnego elementu ze szkła 
tworzącego konstrukcję balustrady i czy w 
tym przypadku ciągnąca się na całej długości 
poręcz będzie w stanie przenieść dodatkowe 
obciążenia poziome na sąsiadujące elemen-
ty, na słupki mocujące lub  na inne elementy 
kotwiące konstrukcję do budynku.

Inne szyby zespolone SANCO 
Safe z badaniami zobacz rozdział 
5.4.1
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4.1.6.1

Kat. Typ Sposób osadzenia Szerokość 
(mm)

Wysokość 
(mm)

Budowa przeszklenia patrząc 
od strony bezpośrednio nara-
żonej na uderzenie (mm)

Wiersz

min. maks. min. maks.

A

SZ Po wszystkich krawędziach

500 1300 1000 2500 8 ESG/SZR/4 FG/0,76 PVB/4 FG 1

1000 2000 500 1300 8 ESG/SZR/4 FG/0,76 PVB/4 FG 2

900 2000 1000 3000 8 ESG/SZR/5 FG/0,76 PVB/5 FG 3

1000 2500 900 2000 8 ESG/SZR/5 FG/0,76 PVB/5 FG 4

1100 1500 2100 2500 5 FG/0,76 PVB/5 FG/SZR/8 ESG 5

2100 2500 1100 1500 5 FG/0,76 PVB/5 FG/SZR/8 ESG 6

900 2500 1000 4000 8 ESG/SZR/6 FG/0,76 PVB/6 FG 7

1000 4000 900 2500 8 ESG/SZR/6 FG/0,76 PVB/6 FG 8

300 500 1000 4000 4 ESG/SZR/4 FG/0,76 PVB/4 FG 9

300 500 1000 4000 4 FG/0,76 PVB/4 FG/SZR/4 ESG 10

SP Po wszystkich krawędziach

500 1200 1000 2000 6 FG/0,76 PVB/6 FG 11

500 2000 1000 1200 6 FG/0,76 PVB/6 FG 12

500 1500 1000 2500 8 FG/0,76 PVB/8 FG 13

500 2500 1000 1500 8 FG/0,76 PVB/8 FG 14

1000 2100 1000 3000 10 FG/0,76 PVB/10 FG 15

1000 3000 1000 2100 10 FG/0,76 PVB/10 FG 16

300 500 500 3000 6 FG/0,76 PVB/6 FG 17

C1 
i 
C2

SZ
Po wszystkich krawędziach

500 2000 500 1100 6 ESG/SZR/4 FG/0,76 PVB/4 FG 18

500 1500 500 1100 4 FG/0,76 PVB/4 FG/SZR/6 ESG 19

Po dwóch krawędziach 
góra i dół

1000 dow. 500 1100 6 ESG/SZR/5 FG/0,76 PVB/5 FG 20

SP

Po wszystkich krawędziach 500 2000 500 1100 5 FG/0,76 PVB/5 FG 21

Po dwóch krawędziach 
góra i dół

1000 dow. 500 800 6 FG/0,76 PVB/6 FG 22

800 dow. 500 1100 5 ESG/0,76 PVB/5 ESG 23

800 dow. 500 1100 8 FG/0,76 PVB/8 FG 24

Po dwóch krawędziach lewo 
i prawo

500 800 1000 1100 6 FG/0,76 PVB/6 FG 25

500 1100 800 1100 6 ESG/0,76 PVB/6 ESG 26

500 100 800 1100 8 FG/1,52 PVB/8 FG 27

C3
SZ Po wszystkich krawędziach

500 1500 1000 3000 6 ESG/SZR/4 FG/0,76 PVB/4 FG 28

500 1300 1000 3000 4 FG/0,76 PVB/4 FG/SZR/12 ESG 29

SP Po wszystkich krawędziach 500 1500 1000 3000 5 FG/0,76 PVB/5 FG 30

SZ = szyba zespolona, SP = szyba pojedyncza, SZR = ramka, FG = float;
ESG = szyba hartowana, PVB = folia poli-winylo-butyralowa, dow. = dowolna

Osadzone liniowo szklane balustrady ochronne z potwierdzoną odpornością na 
uderzenie zgodnie z DIN 18008-4 (dotyczy kategorii A i C):
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4.1.6.2

Dodatkowe warunki do spełnienia:
 ¡  Przeszklenia muszą mieć równą płaszczyznę 
i prostokątną formę. Boki muszą leżeć rów-
nolegle względem siebie i posiadać wspólny 
środek. Możliwe są odchyłki w określonych 
granicach.

 ¡  Głębokość osadzenia przeszklenia podpar-
tego po wszystkich krawędziach wynosi mi-
nimum 12 mm, dla dwóch krawędzi mini-
mum 18 mm.

 ¡  W przypadku montażu za pomocą listew 
zaciskowych muszą być one wystarczająco 
sztywne i wykonane z metalu oraz przymo-
cowane do konstrukcji wsporczej za pomo-
cą metalowego połączenia śrubowego przy 
zachowaniu odstępu nie większego niż 300 
mm (w przypadku systemów ramowych na-
leży wykazać odporność na uderzenia).

Dodatkowe warunki do spełnienia:
 ¡  Dozwolone tylko płaskie pojedyncze szyby 
VSG z folią o minimalnej grubości 1,52 mm

 ¡  Obróbka powierzchni mająca wpływa na 
obniżenie wytrzymałości nie jest dozwolo-
na (np.  emaliowanie).

 ¡  Należy przestrzegać maksymalnych odle-
głości punktów podparcia jak i spełnienia 
innych warunków geometrycznych, wiel-
kość przeszkleń nie jest ograniczona.

 ¡  Otwory i wycięcia w przeszkleniach nie są 
dozwolone.

 ¡  Szyby zespolone muszą mieć ramkę o szeroko-
ści minimum 12 mm i maksymalnie 20 mm.

 ¡  Można dobierać grubsze szyby oraz folie.
 ¡  Szkło float można zastąpić szkłem TVG o 
przynajmniej takiej samej grubości.

 ¡  Obróbka powierzchni mająca wpływa na 
obniżenie wytrzymałości nie jest dozwolona 
(np.  emaliowanie).

 ¡  Wymienione w wierszach 1, 2, 3, 4, 7, 8, 
9, 18, 20 i 28 tabeli jednokomorowe szyby 
zespolone można uznać za wystarczająco 
odporne na uderzenia bez dalszych badań, 
jeżeli w przestrzeni międzyszybowej dodana 
zostanie przynajmniej jedna szyba ESG lub 
ESG-HST. 

 ¡  Zgodnie z częścią 3 normy przeszklenia 
muszą być utrzymywane przez mocowania 
talerzykowe o średnicy co najmniej 50 mm, 
zaś przy odległościach pomiędzy uchwyta-
mi większymi niż 1200 mm o średnicy co 
najmniej 70 mm (wymagany dowód odpor-
ności na uderzenia samego mocowania).

 ¡  Z wyjątkiem otworów pod mocowania, inne 
otwory lub wycięcia w szkle nie są dozwolone.

Kat. Budowa VSG w mm z folią 
o gr. dPVB = 1,52 mm

Maks. odległość sąsiednich 
punktów montażowych w 
kierunku x

Maks. odległość sąsiednich 
punktów montażowych w 
kierunku y

A

2 x 10 TVG 1200 mm 1600 mm

2 x 8 ESG 1200 mm 1600 mm

2 x 10 ESG 1600 mm 1800 mm

2 x 10 ESG 800 mm 2000 mm

C

2 x 6 TVG 1200 mm 700 mm

2 x 8 TVG 1600 mm 800 mm

2 x 6 ESG 1200 mm 700 mm

2 x 8 ESG 1600 mm 800 mm

Osadzone punktowo szklane balustrady ochronne z potwierdzoną odpornością na 
uderzenie zgodnie z DIN 18008-4 (dotyczy kategorii A i C):
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4.1.6.3

4.1.6.4

Osadzone linowo szklane balustrady ochronne z potwierdzoną odpornością na 
uderzenie zgodnie z DIN 18008-4 (dotyczy kategorii B):

Dla następujących wymiarów przeszkleń w świetle elementów mocujących można 
pominąć konieczność przedstawiania dowodu odporności na uderzenie:

 ¡  Przeszklenia muszą mieć równą płaszczy-
znę i prostokątną formę. 

 ¡  Z wyjątkiem obróbki niezbędnej do moco-
wania do podłogi i montażu poręczy, nie 
są dozwolone żadne dodatkowe otwory 
ani wycięcia.

 ¡  Szerokość przeszklenia co najmniej  
500 mm i maksymalnie 2000 mm, mak-
symalna wysokość nieosadzonego wspar-
cia wynosi 1100 mm.

 ¡ Kategoria A: maksymalnie 300 mm
 ¡ Kategoria B i C: maksymalnie 500 mm

 ¡  Obróbka powierzchni mająca wpływa na 
obniżenie wytrzymałości nie jest dozwolo-
na (np.  emaliowanie).

 ¡  Możliwe są odchyłki w określonych grani-
cach od prostokątnej formy przeszklenia.

 ¡  Należy przestrzegać określonych cech kon-
strukcyjnych poręczy oraz mocowań.

Szerokość VSG

Wolna krawędź

Krawędź 
podparta

Poręcz

Szerokość 
VSG

≤41°

Wysokość nieosa-
dzonego wsparcia
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4.1.7 Dodatkowe wymagania dla szklanych elementów z możliwością chodzenia 
(DIN 18008-5)

Dozwolone produkty ze szkła

Podstawy konstrukcyjne

Spełnienie warunku stanu granicznego nośności

Spełnienie warunku stanu granicznego użytkowania

 ¡  Pionowo skierowane obciążenie użytkowe 
wyłącznie dla planowanego ruchu piesze-
go nie może przekraczać 5 kN/m².

 ¡  Przeszklenia muszą być utrzymywane w 
określonej pozycji za pomocą odpowied-
nich mocowań mechanicznych oraz w 

 ¡  Dozwolone jest stosowanie wyłącznie VSG 
złożonego z minimum trzech szyb

 ¡  Przeszklenie musi posiadać odpowiednią 
powierzchnię antypoślizgową

Spełnienie warunku stanu granicznego no-
śności należy wykazać zarówno dla obciążeń 
statycznych, jak i udarowych.

 ¡  Wymagany jest dowód statyczny zgodnie z 
częściami od 1 do 3 normy. Zastosowane 
obciążenia zależą od odpowiedniej katego-
rii użytkowania.

 ¡  Ponadto należy zbadać przypadek obcią-
żenia własnego + pojedynczej siły sku-
pionej przy niekorzystnym położeniu (na 
powierzchni 50 x 50 mm).

Kryterium ugięcia pod działaniem kombi-
nacji od obciążeń charakterystycznych ge-
neralnie przyjmuje się Cd = L/200. 

razie potrzeby również przed możliwością 
podniesienia lub przesunięcia.

 ¡  Konstrukcja nośna musi zapewnić niewy-
muszony montaż, bez powstawania dodat-
kowych naprężeń oraz odpowiedni odstęp 
pomiędzy szkłem.

 ¡  Dla schodów i podestów obowiązuje:  
kmod  = 0,7 (należy dostosować do róż-
nych okresów obciążenia)

 ¡  Należy przedstawić dowód, że wszystkie 
tafle w laminacie są nieuszkodzone

 ¡  Należy także zbadać sytuację, w której gór-
na szyba uległa pęknięciu i nie przenosi 
prawidło obciążeń. 



Zagadnienia techniczne szyb zespolonych

177SANCO®

4.

Spełnienie warunku odporności na uderzenia oraz nośności szczątkowej

Standardowe przeszklenia przeznaczone do chodzenia osadzone linowo po 
wszystkich krawędziach o sprawdzonej odporności na uderzenia oraz sprawdzo-
nej nośności resztkowej zgodnie z DIN 18008-5:

 ¡  Z reguły konieczne są testy elementów kon-
strukcyjnych, które są określone przez normę. 

 ¡  Dla określonych wymiarów oraz szklanych 
elementów wystających poza konstrukcję, 
przy zachowaniu warunków brzegowych, 
uznaje się że dowód odporności na ude-
rzenia i nośności resztkowej został spełnio-
ny. (patrz poniższa tabela). 

 ¡  Jeśli pod szybą znajdują się przyczepione 
powierzchniowo elementy nośne w odstę-
pie co najwyżej 50 cm, nie jest wymagane 
badanie elementu.

 ¡  Alternatywnie dopuszczalne są działania 
konstrukcyjne zapewniające bezpieczeń-
stwo dla ruchu pieszego w przypadku stłu-
czenia szkła (konieczne jest świadectwo).

Maks. długość Maks. szerokość Budowa VSG w mm z folią 
o gr. dPVB = 1,52 mm

Minimalna głębokość 
osadzenia S

1500 mm 400 mm 8 TVG/10 FG/10 FG 30 mm

1500 mm 750 mm 8 TVG/12 FG/12 FG 30 mm

1250 mm 1250 mm 8 TVG/10 TVG/10 TVG 35 mm

1500 mm 1500 mm 8 TVG/12 TVG/12 TVG 35 mm

2000 mm 1400 mm 8 TVG/15 FG/15 FG 35 mm

Wymagania dodatkowe:
 ¡  W przypadku szyb nieprostokątnych obo-
wiązują wymiary jak dla prostokąta opisa-
nego na danym wymiarze.

 ¡  Możliwe są większe szyby niż te wymienio-
ne w tabeli, pod warunkiem, że są one po-
dzielone przez pośrednie wsporniki liniowe 
w taki sposób, aby nie przekraczały gra-
nicznych wymiarów każdego pola i miały 
zastosowanie do danej budowy szkła.

 ¡  Wymagane jest podparcie liniowe wzdłuż 
każdej krawędzi.

 ¡  Krawędzie muszą być zabezpieczone 
przed uderzeniami.

 ¡  Dla przedstawionych w tabeli przykładów, 
w przeszkleniach przenoszących obciąże-
nia można zamiast szkła float zastosować 
TVG. Położoną od góry szybę TVG w ze-
stawie VSG można także zastąpić ESG 
względnie ESG-HST. 

 ¡  Obróbka powierzchni mająca wpływa na ob-
niżenie wytrzymałości nie jest dozwolona (np.  
emaliowanie), poza górną szybą zestawu.

 ¡  Podkładki nośne muszą być wykonane z 
elastomerów, mieć grubość od 5 do 10 
mm, być trwale elastyczne oraz wykazywać 
twardość od 60 do 80 w skali Shore A.
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4.1.8 Dodatkowe wymagania wobec przeszklenia z możliwością chodzenia w celu 
czyszczenia i konserwacji (DIN 18008-6)

Dozwolone produkty ze szkła

Podstawy konstrukcyjne

Wymagane świadectwa

 ¡   Przeszklenia te mogą być podparte linowo 
lub punktowo.

 ¡  Należy uwzględnić konstrukcyjne warunki 
brzegowe zawarte w części 2 i 3 niniejszej 
normy

 ¡  Po poszczególnych przeszkleniach może 
przemieszczać się tylko jedna osoba.

 ¡  Podczas przenoszenia sprzętu robocze-
go należy zachować ostrożność, aby nie 
uszkodzić przeszklenia.

 ¡  Za wyjątkiem plastikowych wiader wypeł-
nionych wodą o maks. wielkości do 10 l, 
wchodząc bezpośrednio na przeszklenie, 
nie wolno zabrać ze sobą innych przed-
miotów cięższych niż 4 kg.

 ¡  Obowiązują przepisy normy DIN 18008-2 
względnie -3 dotyczące przeszkleń pozio-
mych. 

 ¡  Nie jest dozwolone stosowanie szkła zbro-
jonego.

 ¡  Przy zastosowaniu szyby zespolonej górna 
szyba musi być ESG lub VSG.

Należy wykazać zgodność z wymaganiami 
dotyczącymi nośności, odporności na ude-
rzenia i nośności resztkowej. Należy  
wziąć pod uwagę dodatkowe skutki działania 
wiatru, śniegu i ciężaru własnego.

 ¡  Przeszklenia chroniące przed upadkiem nie 
są zasadniczo projektowane jako przeszkle-
nia, po których można chodzić, niemniej ze 
względu na bliskość ciągów pieszych stano-
wią potencjalne zagrożenie w przypadku ich 
uszkodzenia i upadku odłamków szkła z wy-
sokości. Dlatego też obowiązują w stosunku 
do nich specjalne regulacje. Przeszklenia 
chroniące przed upadkiem mogą też na 
przykład przylegać do powierzchni, na które 
wchodzi się w celu przeprowadzenia prac 
konserwacyjnych.
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Wprowadzenie

Szkło typu float i szkło półhartowane (TVG)  
mają to do siebie, że w razie pęknięcia roz-
padają się na duże kawałki, często o ostrych 
krawędziach, o które łatwo się skaleczyć. W 
przeciwieństwie do tego, szkło hartowane 
ESG i laminowane VSG są dużo bardziej bez-
pieczne w przypadku pęknięcia. Oznacza to, 
że sposób, w jaki pękają w przypadku uszko-
dzenia, zapewnia pasywne zabezpieczenie 
przed ewentualnymi obrażeniami.

W przypadku stłuczenia hartowane szkło bez-
pieczne rozbija się na tępe kawałki, które są 
mniejsze niż 1 cm2, a zatem nie stanowią 
ryzyka skaleczenia. Jednak masa tłuczone-
go szkła hartowanego może nadal stanowić 
zagrożenie w przypadku jego spadku z dużej 
wysokości. Z kolei szkło VSG składa się z kilku 
tafli szkła przełożonych pośrednimi warstwa-
mi elastycznej, odpornej na rozdarcie wyso-
kopolimerowej folii (PVB, SGP, EVA), która 
przylega do kawałków i odłamków szkła, jeśli 
szyba zostanie uszkodzona. Zmniejsza to ry-
zyko skaleczeń lub obrażeń kłutych, co bez-
pośrednio przekłada się na bezpieczeństwo 
bierne oraz ochronę ludzi. To, czy szkło la-
minowane VSG z pękniętą jedną lub kilkoma 
pojedynczymi taflami pozostanie bezpiecznie 
i będzie dalej trzymać się w swoim uchwycie, 
zależy również od rodzajów szkła, z którego 
zostało wyprodukowane.

Jeśli obszary komunikacyjne dla ludzi znaj-
dują się poniżej przeszkleń (szyby znajdujące 
się nad głowami) lub same obszary komuni-
kacyjne są wykonane ze szkła (przeszklenia 
przeznaczone do chodzenia po nich) lub jeśli 
ludzie mogą uderzyć o szyby zamontowane 
pionowo ewentualnie upaść na poziome 

SZKŁO I OCHRONA PASYWNA

powierzchnie szklane, należy je zabezpie-
czyć odpowiednimi rodzajami szkła. W wielu 
obszarach zastosowania oszklenie musi 
posiadać nośność resztkową nawet po roz-
biciu. Oznacza to, że odłamki szkła nie mogą 
wypaść z mocowania, ponieważ oszklenie 
nawet w przypadku pęknięcia nadal musi 
pełnić swoją funkcję ochronną, np. musi 
chronić przed upadkiem. Byłoby to zbyt nie-
bezpieczne, gdyby stłuczone odłamki szkła 
wypadły z uchwytu i spadły komuś na głowę.

Rodzaj i grubość szkła należy określić zgod-
nie z obowiązującymi normami, wytycznymi i 
przepisami inspekcji budowlanej obowiązują-
cymi w miejscu zastosowania. W Niemczech 
jest to norma DIN 18008. Norma szczegó-
łowo określa, jakie rodzaje szkła są dozwo-
lone, w jakich projektach i przy jakim mon-
tażu oraz jakie certyfikaty należy dostarczyć. 
Przy projektowaniu szkła należy uwzględnić 
przede wszystkim obciążenia działające na 
szkło, a także dodatkowe wymagania wynika-
jące z zaplanowanego użytkowania. Dlatego 
pomocne jest to, aby wszystkie zaangażowa-
ne w ten proces strony zostały jak najwcze-
śniej w niego włączone. Wymiarowanie szkła 
opisano szczegółowo w rozdziale 4.1.

Konstrukcje, które nie są regulowane przez 
DIN 18008, przykładowo w Niemczech zwy-
kle będą wymagały uzyskania pozwolenia 
nadzoru budowlanego w indywidualnych 
przypadkach (tzw. ZiE) lub np. w przypadku 
systemów zadaszenia, ogólnej aprobaty nad-
zoru budowlanego (AbZ).

4.2

4.2.1
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Rodzaj szkła Bezpieczeństwo 
bierne 
(rozdział 4.2)

Bezpieczeństwo 
czynne 
(rozdział 4.3)

ESG  
Chroni przed  
skaleczeniami 
(tworzy niewielkie 
odłamki)

Odporne na  
uderzenia piłki

VSG

Chroni przed  
skaleczeniami 
(wiąże odpryski 
szkła na folii) Chroni 
przed upadkiem

Odporne na  
uderzenia piłki 
Odporne na przebi-
cie na wylot

VSG

Chroni przed  
skaleczeniami 
(wiąże odpryski 
szkła na folii) Chroni 
przed upadkiem

Odporne na  
uderzenia piłki 
Odporne na 
przebicie na wylot 
Uniemożliwiające 
włamanie

VSG

Chroni przed  
skaleczeniami 
(wiąże odpryski 
szkła na folii) Chroni 
przed upadkiem

Odporne na  
uderzenia piłki 
Odporne na 
przebicie na wylot 
Uniemożliwiające 
włamanie 
Kuloodporne

Szkło ornamentowe zbrojone drutem NIE jest zaliczane do grupy przeszkleń bezpiecznych 
(patrz 2.3.3). Nawet szkło częściowo hartowane (TVG) nie należy do przeszkleń bezpiecz-
nych. Chociaż TVG ma wyższą wytrzymałość mechaniczną niż np. szkło typu float, w 
przypadku pęknięcia mogą powstać niebezpieczne odłamki szkła (patrz rozdział 2.2.2).

Wyróżniamy dwa typy wyrobów szklanych, posiadających funkcje bezpieczeństwa: 
 ¡ Szkło hartowane bezpieczne (ESG)
 ¡ Szkło laminowane bezpieczne (VSG)
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4.2.2 Przeszklenia poziome

Zgodnie z definicją podaną w DIN 18008 
wszystkie oszklenia, które są nachylone o 
więcej niż 10° od pionu, należy zaklasyfiko-
wać do przeszkleń poziomych (horyzontal-
nych). Przeszklenia poziome mogą składać 
się z pojedynczego lub wielowarstwowego 
szkła termoizolacyjnego.

Przeszklenia nad głową to przeszklenia 
poziome ze znajdującymi się pod nimi cią-
gami pieszymi, tj. mogą pod nimi znajdować 
się przechodzący ludzie. Przeszklenia nad 
głową, które obejmują na przykład przeszkle-
nia dachowe i zadaszenia, są nieodzownym 
elementem współczesnej architektury. Spra-
wiają, że pomieszczenia są wręcz zalane 
światłem dzięki czemu podkreśla się silny 
związek architektury z naturą. Już na etapie 
planowania projektu należy wziąć pod uwagę 
specjalne wymagania dotyczące tego rodzaju 
przeszkleń.

Ważne kryteria to m.in.:
 ¡  Położenie geograficzne: W zależności od 
lokalizacji i ekspozycji można spodziewać 
się np. zwiększonego obciążenia śniegiem 
i wiatrem.

 ¡  Miejsce montażu / wysokość nad pozio-
mem morza: W przypadku dużych różnic 
wysokości między miejscem produkcji a 
miejscem montażu może być konieczne 
wyrównanie ciśnienia w przypadku szyb 
zespolonych.

 ¡  Wysokość budynku/ wysokość montażu: W 
przypadku instalacji na określonych wysoko-
ściach nad ziemią lub nad obszarami ruchu 
mogą obowiązywać dodatkowe wymagania.

 ¡ Obciążenie wiatrem
 ¡ Obciążenie śniegiem
 ¡ Obciążenia klimatyczne
 ¡ Obciążenia własne (ciężar przeszklenia) 
 ¡ Kąt nachylenia
 ¡ Rodzaj konstrukcji nośnej
 ¡  Warunki montażu (drogi dojazdowe, rusz-
towanie, możliwości wykorzystania dźwigu, 
itp.)

Przeszklenia nad głową montowane po krawędziach 

Szyby zespolone Szkło pojedyncze

Dopuszczalne
•VSG ze szkła float
•VSG z TVG
•Szkło zbrojone*
Zalecane
•VSG z TVG

Dopuszczalne
• Wszystkie rodzaje szkła
Zalecane
•ESG
•ESG-HST

Rodzaje szkła wykorzystywane dla przeszkleń nad głową montowanych liniowo

*do 0,7 m rozpiętości przy osadzeniu szkła 15 mm w profilu

4.2.2.1
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W przypadku przeszkleń nad głową montowa-
nych liniowo – zarówno w wersji pojedynczego 
szkła jak i dolnego szkła w szybie zespolonej 
zaleca się stosowanie bezpiecznego szkła lami-

W obszarze wsporników krokwi krawędzie 
szyby zespolonej należy zabezpieczyć profi-
lem zakrywającym. Konstrukcję w obrębie 
wpustu pod szybę zespoloną należy odpo-
wietrzyć i zapewnić właściwy sposób odpro-

nowanego VSG wykonanego z TVG. Ten rodzaj 
szkła oferuje najlepsze wyniki pod względem no-
śności resztkowej w przypadku pęknięcia szkła 
oraz jednocześnie zwiększoną wytrzymałość.

wadzania wody. Aby uniknąć stłuczenia szkła 
z powodu zbyt wysokich temperatur, głębo-
kość odsadzenia szyby nie może przekraczać 
20 mm. Uszczelka pod szybą musi mieć 
twardość Shore‘a od 60 do 80.

Wszystkie rodzaje 
szkła

Float/
ESG

VSG

Powłoka Powłoka

VSG

Wszystkie rodzaje szkła

VSG

Powłoka

Wszystkie rodzaje szkła
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W przypadku połączeń poprzecznych z 
listwą maskującą listwy powinny mieć 
możliwie najmniejsze wymiary, aby nie dopu-

ścić do gromadzenia się wody w przypadku 
działania niekorzystnych warunków atmosfe-
rycznych.

Połączenia poprzeczne bez listwy ma-
skującej stosowane są przede wszystkim 
tam, gdzie chcemy uniknąć możliwości 
gromadzenia się wody na skutek opadów 
atmosferycznych. Aby ochronić uszczelnienie 
w części brzegowej szyby zespolonej od stro-
ny zewnętrznej należy uwzględnić potrzebę 
naniesienia na tym obszarze warstwy emalii 
w procesie hartowania szkła. Zalecenie: sty-
kające się szyby należy podeprzeć na całej 
długości przy pomocy płatwi, aby uniknąć 
możliwości ugięcia się szkła. Alternatywę sta-

Uwaga: Należy sprawdzić kompatybilność 
zastosowanych mas uszczelniających. Jed-
nostka zajmująca się dalszą obróbką jest 
odpowiedzialna za zaakceptowanie zasto-
sowanych materiałów. Zastosowane kleje 
i szczeliwa muszą zostać zaakceptowane 
przez osoby zaangażowane w dany proces. 
Należy również sprawdzić zgodność z zasto-
sowanymi foliami VSG.

Wszystkie rodzaje szkła

VSG

Powłoka

Listwa mocująca

Belka poprzeczna
Uszczelka w profilu podtrzymującym
o twardości 60 – 80 w skali Shore`a

Uszczelnienie

Wszystkie rodzaje szkła

VSG

Część brzegowa odporna na UV

Powłoka

nowi wykonanie uszczelnienia przy pomocy 
silikonu odpornego na promieniowanie UV.
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Szyby zespolone z zakończeniem okapo-
wym stosowane są wszędzie tam, gdzie należy 
zapewnić swobodny spadek wody opadowej 
bez wykorzystywania szczególnie kosztownych 
rozwiązań konstrukcyjnych. Uszczelnienie 
szyby zespolonej, które wystawione jest na 
działanie promieniowania słonecznego, należy 
trwale ochronić przez naniesienie warstwy ce-
ramicznej odpornej na promieniowanie UV lub 

W przypadku przeszkleń poziomych monto-
wanych punktowo zespolone szyby izolacyjne 
nie są dozwolone. Zgodnie z DIN 18008-3 

W przypadku oszklenia poziomego, po którym 
można chodzić, zgodnie z dodatkowymi wymo-
gami normy DIN 18008-5, dozwolone jest wy-

Przeszklenia poziome montowane punktowo

Poziome elementy szklane z możliwością chodzenia

wyprodukować taką szybę przy wykorzystaniu 
silikonu odpornego na UV. Wewnętrzna szyba 
w szybie zespolonej nie powinna być zagłębio-
na we wpuście bardziej niż na 20 mm, aby 
uniknąć zniszczenia szyby na skutek powstania 
zbyt dużej różnicy temperatur. Szyba zespolona 
musi być też fachowo osadzona przy pomocy 
klocków dystansowych we wpuście, który musi 
mieć właściwie wykonane odpowietrzenie.

należy tutaj zastosować laminowane szkło 
bezpieczne VSG wykonane z tej samej grubo-
ści szkła TVG (patrz rozdział 4.1.5).

łącznie szkło VSG składające się z co najmniej 
3 szyb. Należy wykazać nośność resztkową i 
odporność na uderzenie (patrz rozdział 4.1.7).

VSG

Pokrycie / emaliowanie
(ochrona krawędzi szkła izolacyjnego
przed promieniowaniem UV)

Zalecenie:
W przypadku szkła float
zeszlifować krawędzie

Wszystkie rodzaje szkła

Profil 
uszczelniający

Osadzenie szkła
maks. 20 mm

Powłoka

4.2.2.2

4.2.2.3
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Zgodnie z definicją podaną w DIN 18008 
wszystkie przeszklenia, które są nachylone o 0° 

Do tej pory w przypadku linowo osadzonych 
przeszkleń pionowych wypełniających szkielet 
konstrukcji dopuszczalne były wszystkie rodza-
je szkła poniżej 4 metrów (nie licząc sytuacji 
z koniecznością zabezpieczenia przed upad-
kiem).
W przypadku szyb pękających na duże ka-
wałki, które znajdują się w przedziale od 0 m 
do 1 m powyżej obszarów ruchu, ryzyko po-
ważnych, a nawet śmiertelnych ran wskutek 
zderzenia się z szybą jest szczególnie wysokie 
wśród dzieci. Niestety nie ma danych staty-
stycznych dotyczących tego rodzaju zdarzeń. 
Na Uniwersytecie w Graz wypadki z udziałem 
dzieci w wieku do 14 lat były przedmiotem 
badań. Pod uwagę wzięto zdarzenia związane 
z pęknięciem szyb na przestrzeni lat 2005-
2007. Na podstawie wyników zalecono za-
ostrzenie przepisów budowlanych i zapewnie-
nie więcej rozwiązań ze szkłem bezpiecznym w 
domach i mieszkaniach. Wymogi te zostały w 
międzyczasie zrealizowane w Austrii. W Szwaj-
carii z przeprowadzonych na Uniwersytecie w 
Graz badań wynika, że rocznie dochodzi do 
ponad 70 wypadków z udziałem dzieci, które 
spowodowane są pęknięciem szkła. Dlatego 
od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje zasada 1 
metra w nowej wytycznej SIGAB 002 „Szkło 
bezpieczne - Wymagania dotyczące elementów 
szklanych”. Oznacza to, że dla elementów ze 
szkłem poniżej minimalnej wysokości 1,0 m 
ze względów bezpieczeństwa, szkło bezpieczne 
musi być umieszczone po tej stronie z którą 
można ewentualne się zderzyć.

W trakcie opracowywania zmian do normy 
DIN 18008 dotyczących przeszkleń piono-
wych nie zabezpieczających przed upadkiem 
z wysokości montowanych poniżej wyso-
kości balustrad i poręczy wbrew pierwotne-
mu zamysłowi nie udało się znaleźć jasnej 
i jednoznacznej regulacji w kwestii pełnego 
zastosowania szkła bezpiecznego. Zamiast 
tego należy indywidualnie dla każdego przy-
padku przeprowadzić ocenę ryzyka, i na tej 
podstawie zadecydować, czy ze względu na 
bezpieczeństwo ruchu pieszego konieczne 
jest zastosowanie środków ochronnych. Od-
powiedzialność za to spoczywa na właścicie-
lu budynku i projektancie, ale także na ar-
chitektach oraz wykonawcach realizujących 
montaż. (Zobacz także rozdział 4.1.2 jak 
również Informację SANCO do normy DIN 
18008 – Aktualizacja maj 2020).

W przypadku zastosowania szklanych balu-
strad ochronnych należy przestrzegać dodat-
kowych wymagań zgodnie z DIN 18008-4. 
Dochodzą wtedy takie zagadnienia jak rodzaj 
konstrukcji oraz rodzaj ich rozmieszczenia 
(patrz rozdział 4.1.6).

Przeszklenia pionowe

Przeszklenia pionowe z górną krawędzią poniżej 4 m nad obszarem ruchu pieszego

do maksymalnie 10° od pionu, należy zakla-
syfikować do szkleń pionowych (wertykalnych).

4.2.3

4.2.3.1
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4.2.3.2

Rodzaje szkła, które pękają na grube kawałki 
(szkło typu float, TVG, ciągnione szkło płaskie, 
szkło ornamentowe, szkło laminowane) można 
stosować, gdy górna ich krawędź znajduje się 
powyżej 4 m nad obszarem ruchu w formie po-
jedynczego oszklenia tylko jeśli są osadzone po 
wszystkich krawędziach. 
Szkło typu ESG (jako pojedyncza szyba lub 
jako zewnętrzna monolityczna tafla w szybie 
zespolonej) z górną krawędzią powyżej 4 m 
nad obszarem ruchu musiało być do tej pory 
być wykonane jako szkło hartowane poddane 
obróbce termicznej ESG-HST.

Jednak zgodnie z poprawką do normy DIN 
18008-2 z maja 2020 r. nie jest to już dozwo-
lone. Ze względu na przełomowe orzeczenie 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 
krajowe przepisy dotyczące stosowania listy 
regulacji budowalnych dotyczących wygrze-
wanego szkła ESG, znanego jako ESG-H, nie 
mają już zastosowania. Obecnie szkło ESG 
wygrzewane termicznie zgodnie z europejską 
normą produktową DIN EN 14179 różni się 

Przeszklenia pionowe z górną krawędzią powyżej 4 m nad obszarem ruchu pieszego

od poprzedniego ESG-H parametrami procesu 
wygrzewania, jak również przepisami dotyczą-
cymi zewnętrznego nadzoru procesu kontroli 
jakości. Inaczej niż wcześniej w przypadku 
szkła ESG-H, zgodnie z normą DIN EN 14179 
nie jest już absolutnie konieczne zaangażo-
wanie niezależnej agencji badawczej do mo-
nitorowania procesu kontroli jakości. Dlatego 
zgodnie z normą DIN 18008-2:2020-05 wy-
grzewane termicznie szkło ESG można stoso-
wać jako pojedyncze szkło monolityczne lub 
jako monolityczną szybę zewnętrzną w szybie 
zespolonej bez ograniczeń w wysokości mon-
tażu tylko wtedy, gdy prawdopodobieństwo 
uszkodzenia z powodu wtrąceń siarczku niklu 
(spontaniczne pęknięcie) jest zredukowane za 
pomocą odpowiedniej konstrukcji, w której bę-
dzie zamontowane szkło. Warunek ten uważa 
się za spełniony, jeśli na przykład prowadzony 
jest zewnętrzny nadzór zgodny z regulacjami 
RAL dotyczącymi kontroli jakości i badań  
ESG-HF, zaś wygrzewane termicznie szkło 
ESG jest oznaczone znakiem jakości RAL-GZ 
525 ESG-HF. Zobacz także rozdział 4.1.4.
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Wprowadzenie

Bezpieczeństwo jest podstawową potrze-
bą człowieka. Osobista przestrzeń życiowa 
powinna być nie tylko wygodna i chronić 
przed wiatrem i warunkami atmosferyczny-
mi, ale także powinna zapewniać poczucie 
bezpieczeństwa. Codzienne wiadomości 
o włamaniach gangów, działalności grup 
przestępczych oraz atakach terrorystycznych 
wpływają na nasze poczucie bezpieczeństwa.
Dzięki unikalnym właściwościom i możliwo-

OCHRONA AKTYWNA – PRZESZKLENIA CHRONIĄCE PRZED ATAKIEM 

ściom technologicznym szkło jako materiał 
może zapobiegać takim zagrożeniom i za-
pewniać bezpieczeństwo.

Specjalne rodzaje szyb bezpiecznych dla róż-
nych rodzajów ataków i włamań są określo-
ne przez trzy europejskie normy z kategorii 
„Szkło w budownictwie”. Klasyfikacja nastę-
puje w każdym przypadku poprzez badanie 
reprezentatywnych próbek.

4.3

4.3.1

Norma Szkło w budownictwie Opis Patrz 
Rozdział

PN EN 356 Szkło w budownictwie. Szyby ochronne. 
Badania i klasyfikacja odporności na ręczny atak

Ochrona przed rozbiciem 
i aktami wandalizmu

4.3.2

PN EN 1063 Szkło w budownictwie. Bezpieczne oszklenia. 
Badanie i klasyfikacja odporności na uderzenie 
pocisku

Kuloodporność 4.3.3

PN EN 13541 Szkło w budownictwie. Bezpieczne oszklenia. 
Badanie i klasyfikacja odporności na siłę eksplozji

Odporność na skutki 
wybuchu

4.3.4

Klasyfikacja przeszkleń specjalnych (bezpiecznych)

Od listopada 2015 r. niemiecka grupa banków wchodzących w skład KfW współfinan-
suje indywidualne działania w zakresie ochrony przed włamaniem. Właściciele domów i 
mieszkań mogą ubiegać się o wsparcie w zakresie środków ochrony przed włamaniem 
(np. instalacja lub modernizacja okien i drzwi  antywłamaniowych, modernizacja okien z 
klamkami posiadającymi zamki, antywłamaniowe okucia okienne, itp.).
Suma inwestycji musi wynosić co najmniej 500 EUR. Pierwsze 1.000 EUR kwalifikowal-
nych kosztów inwestycji zostanie dofinansowane w wysokości 20 %, kolejne koszty w wyr-
skości 10 %. Finansowanie dotyczy danego wnioskodawcy lub budynku. Wnioski o dotację 
należy składać przed wdrożeniem środków bezpieczeństwa i można je składać także w 
formie online na stronie KfW: https://public.kfw.de/zuschussportal-web. Stan 01/2020
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Jednak okno nie staje się oknem antywła-
maniowym tylko dzięki zastosowaniu bez-
piecznego przeszklenia. Włamywacze chcą 
uniknąć hałasu i dlatego często nie atakują 
oszklenia, ale próbują siłą podważyć skrzydło 
okna. Skuteczna ochrona jest zatem możliwa 
tylko w przypadku skoordynowania wszyst-

kich komponentów. Rama, okucie, prze-
szklenie i mocowanie - wszystkie te elementy 
razem muszą stanowić kompletny łańcuch 
bezpieczeństwa. W szczególności profesjo-
nalny montaż ma kluczowe znaczenie dla 
skuteczności danego elementu.

Określenie wg 
PN EN 356

Klasa odporności 
oszklenia

Opis

Ochrona przed przebiciem lub
rozbiciem

P1A
P2A
P3A
P4A
P5A

Ochrona przed rozbiciem, bezpośrednim atakiem i 
aktami wandalizmu. Wraz z odpowiednimi okuciami
idealna ochrona obiektów prywatnych.
(Odporność wzrasta od P1A do P5A)

Ochrona przed najcięższymi 
przypadkami włamań

P6B
P7B
P8B

Ochrona przed ciężkimi atakami przy użyciu narzę-
dzi zdolnych do cięcia przez profesjonalnych włamy-
waczy (Odporność wzrasta od P6B do P8B)

Klasyfikacja klas odporności

Aby skutecznie wytrzymać ręczny atak na 
przeszklenie, tafle szkła są wyposażone w 
elastyczne warstwy pośrednie. Tak więc wy-
łamanie całego elementu jest utrudnione, 
a nawet niemożliwe. Struktura i grubość 
takiego bezpiecznego szkła laminowanego 
(VSG) jest oparta na wymaganiach bezpie-
czeństwa. Odporność na przebicie na wylot 
szyby można dostosować do odpowiednich 
wymagań bezpieczeństwa poprzez odpowied-
nią liczbę zastosowanych warstw szkła i ich 
grubości. Im więcej warstw szkła i im grubsze 
warstwy pośrednie PVB, tym wyższa klasa 
odporności.

Europejska norma DIN EN 356 opisuje me-
tody badań i klasyfikację odporności szyb na 
atak ręczny.

Aby określić klasę odporności konstrukcji 
szklanej, twarde przedmioty (kule stalowe) 
upuszcza się na próbki oszklenia w urzą-
dzeniach testowych w znormalizowanych 
warunkach testowych z różnych wysokości. 
W specjalnych mechanicznych urządzeniach 
próbki są atakowane takimi narzędziami jak 
topór czy młot. W zależności od osiągnięte-
go oporu oszklenie jest przypisane do danej 
klasy odporności.

Atak ręczny (ochrona przed przebiciem i włamaniem) 4.3.2
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Właściwości okien i drzwi w zakresie odpor-
ności na włamanie muszą być wymienione 
w oznakowaniu CE i deklaracji właściwości 
użytkowych. W celu klasyfikacji obowiązuje 
europejska norma z rodziny DIN EN 1627–
1630 „Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty 

Norma PN EN 1627 określa siedem klas od-
porności RC (RC= Resistance Class): Klasy 
odporności RC 1 N, RC 2 N, RC 2 i RC 3 są 
przyjmowane przy działaniach okazjonalnych 
przestępców atakujących za pomocą prostych 
narzędzi. Jeśli atakujący napotkają opór, 
próba włamania jest często przerywana.

i żaluzje - Odporność na włamanie”, która 
określa wymagania dotyczące odporności na 
włamanie i metody badań w celu określenia 
odporności przy różnych typach obciążeń. 
Cztery normy z tej serii dotyczą:

W przeciwieństwie do klas odporności RC 
4, RC 5 i RC 6, w których elementy muszą 
wytrzymać znacznie cięższe ataki. Włamania 
przez profesjonalne grupy włamaniowe są 
często planowane, a do pokonania elemen-
tów stosuje się masywne narzędzie tnące.

Norma Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje

PN EN 1627 Odporność na włamanie – Wymagania i klasyfikacja

PN EN 1628 Odporność na włamanie – Metoda badania dla określenia odporności 
na obciążenie statyczne

PN EN 1629 Odporność na włamanie – Metoda badania dla określenia odporności 
na obciążenie dynamiczne

PN EN 1630 Odporność na włamanie – Metoda badania dla określenia odporności 
na próby włamania ręcznego

Serie norm dla klasyfikacji komponentów
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Różne klasy odporności okien są przyporząd-
kowane w normie PN EN 1627 każdorazo-

Podczas testowania elementów zgodnie z 
normą DIN EN od 1628 do 1630 w celu 
określenia klasy odporności ustala się poło-
żenie przeszklenia, określając stronę poten-
cjalnego ataku. Należy montować w takiej 
orientacji, jakiej dotyczy wydany certyfikat.

Uwaga: Klasy odporności WK, które miały zastosowanie do okien zgodnie z DIN, nie są już ważne; zostały całkowicie 
zastąpione normą europejską, podobnie jak wcześniejsze klasyfikacje szyb według DIN (A1 do A3 i B1 do B3).

*VdS: niem. Stowarzyszenie Ubezpieczycieli Majątkowych

wo do przeszkleń z klasami odporności wg 
normy PN EN 356:

Połączenie laminowanego szkła bezpieczne-
go z alarmowymi systemami ostrzegawczymi 
(szkło alarmowe) może zapewnić dodatkowe 
bezpieczeństwo. Mechaniczne środki bez-
pieczeństwa są łączone poprzez oszklenie z 
alarmowymi systemami antywłamaniowymi.

Typ PN EN 1627 
2011-09

PN V  
ENV 1627  
1999-04

PN  
EN 356

PN  
52290

VdS Badanie

Klasa 
odporności

Okna/drzwi
nowe

Okna/drzwi
stare

Oszklenie
nowe

Oszklenie 
stare

VdS* Wysokość upadku 
kuli kontrolnej 4110g

RC 1 N 
Bezpieczeństwo podstawowe

brak
wymogów

RC 2 N 
Bezpieczeństwa standardowe

WK 2 brak
wymogów

Odporne na 
przebicie na 
wylot

WK 1 P1A brak
wymogów

3 x 1,5 m

P2A A1 3 x 3,0 m

P3A A2 3 x 6,0 m

RC 2 Bezpieczeństwa stan-
dardowe

WK 2 P4A A3 EH01 3 x 9,0 m

RC 3 Zwiększone bezpie-
czeństwo

WK 3 P5A 9 x 9,0 m

EH02 9 x 12,5 m

Ataki siekierą

Odporność 
na wybicie 
otworu na 
wylot

RC 4 Wysokie bezpieczeństwo WK 4 P6B B1 EH1 30 – 50

RC 5 Obszar wysokiego 
bezpieczeństwa

WK 5 P7B B2 EH2 51 – 70

RC 6 Obszar wysokiego 
bezpieczeństwa

WK 6 P8B B3 EH3 powyżej 70
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VdS-Klasyfikacja w Niemczech

VdS Schadenverhütung GmbH jest spółką 
całkowicie zależną od Generalnego Stowa-
rzyszenia Niemieckiego Rynku Ubezpiecze-
niowego (GDV). Firma specjalizuje się w 
obszarach ochrony przeciwpożarowej, bez-
pieczeństwa, zapobiegania zagrożeniom na-
turalnym i przestępstwom w sieci. Jednostki 
badań technicznych certyfikują produkty i 
dostawców usług.

Klasy ochrony według VdS odnoszą się 
do norm europejskich, ale nie są zgodne z 
określonymi tam klasami odporności. Aby 

Wytyczne VdS określają wymagania doty-
czące poziomów ochrony stosowanych mię-
dzy innymi przez branżę ubezpieczeniową. 
Uwzględnienie wytycznych VdS musi być 
uzgadniane w indywidualnych przypadkach. 
Poniższe wytyczne VdS dotyczą szkła, okien 
i fasad:

uzyskać więcej informacji na ten temat, za-
poznaj się z wytycznymi, które są dostępne 
bezpłatnie na stronie www.vds.de.

Wytyczne VdS Tytuł Temat

VdS 2163 Oszklenie antywłamaniowe – 
Wymagania i metody badań

Przeszklenia dla okien antywłamaniowych 
(= oszklenie antywłamaniowe zgodnie z DIN 
EN 356)

VdS 2534 Antywłamaniowe elementy fasad –
Wymagania i metody badań

Elementy elewacji, takie jak drzwi, bramy, 
okna, okiennice, kraty lub konstrukcje 
ścienne z ochroną przed włamaniem
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Klasa odporności oszklenia odpornego na przebicie na wylot

Przeszklenia zabezpieczające przed 
przebiciem 

Odporne na uderzenia szyby chronią przed 
włamaniem i wandalizmem w budynkach. 
Zapobiegają tak zwanemu spontanicznemu 
atakowi na szybę. Norma PN EN 356 określa 
pięć klas odporności o rosnącym poziomie 
ochrony.

Metoda badania oparta jest na rzucaniu cięż-
kich elementów. W tym przypadku stosuje 
się spadające metalowe kule o średnicy 10 
cm i wadze 4,11 kg. Badanie na danej wy-
sokości, z której spada kula, uznaje się za 
zaliczone, jeżeli próbka szkła nie zostanie 
przebita przez kulę przy trzeciej próbie.

Klasy odporności wg PN EN 356 Wysokość spadania kuli Liczba prób

P1A 1500 mm 3

P2A 3000 mm 3

P3A 6000 mm 3

P4A 9000 mm 3

P5A 9000 mm 9

Kula metalowa o masie:  4,11 kg
Średnica: 10 cm
Badana próbka VSG: 900 x 1100 mm
Próba: 3 razy spadająca kula z tej samej wysokości w obszarze trójkąta

4.3.2.1
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Klasa odporności oszklenia odpornego na wybicie otworu na wylot

Przeszklenia zabezpieczające przed 
włamaniem

Przeszklenia odporne na wybicie otworu na 
wylot powinny być odporne na działanie cięż-
kich ataków, które można również wykonać 
za pomocą narzędzi tnących. Typowe za-
stosowania to sklepy z biżuterią i antykami, 
muzea i galerie, centrale informatyczne, wię-
zienia. Norma PN EN 356 określa trzy klasy 
odporności o rosnącym poziomie ochrony.

Badanie przeprowadza się za pomocą ma-
szyny przeznaczonej do symulacji ataku 
ręcznego za pomocą siekiery o masie 2 kg. 

Określana jest liczba uderzeń, która jest po-
trzebna, aby wybić duży otwór o wymiarach 
400 x 400 mm w próbce o wymiarach 900 
x 1100 mm. Maszyna przenosi na próbkę ze 
szkła siekierę z określoną prędkością ude-
rzenia wynoszącą około 11 m/s i energią 
uderzenia około 300 J. Klasa odporności 
na przebicie wynika z rodzaju naprężenia i 
liczby wykonanych uderzeń siekierą. Badana 
struktura szkła VSG jest klasyfikowana z naj-
niższą wartością klasy odporności określoną 
dla trzech próbek.

Klasy odporności wg PN EN 356 Liczba ataków siekierą

P6B 30 do 50

P7B 51 do 70

P8B powyżej 70

Waga siekiery 2 kg
Badana próbka VSG: 900 x 1100 mm
Próba: liczba uderzeń dla otworu o 
wymiarach 400 x 400 mm

4.3.2.2
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Przeszklenia kuloodporne

Szkło bezpieczne kuloodporne, podobnie jak 
odporność na atak ręczny, osiąga się dzięki 
zastosowaniu szkła bezpiecznego lamino-
wanego z szybami o różnych grubościach i 
wielowarstwowej folii wykonanej z materiału 
wysoce odpornego na rozdarcie. W zależno-
ści od rodzaju i konstrukcji szyby te są odpor-
ne na różne rodzaje broni. Szkło kuloodporne 
jest również nazywane szkłem pancernym. 
Ze względu na swoją konstrukcję, przeszkle-
nia te oferują również lepszą odporność na 
przebicie.

Europejska norma DIN EN 1063 opisuje me-
tody badań i klasyfikację odporności szyb na 
kule i pociski.

Przeszklenie jest kuloodporne, jeżeli zapo-
biega penetracji pocisków różnego rodzaju 
amunicji podczas badania w znormalizowa-
nych warunkach. Badanie przeprowadza się 
na zasadzie trzykrotnego oddania strzału w 
próbkę szkła o wymiarach 500 x 500 mm 
przy użyciu określonego kalibru, z ustalonej 
odległości. Strzelanie odbywa się za pomocą 
pistoletów z odległości 5 m oraz karabinów i 
strzelb z odległości 10 m.

Norma określa siedem klas odporności BR 
(BR = Bullet Resistance) i dwie klasy odpor-
ności SG (SG = Shot Gun).

4.3.3



Zagadnienia techniczne szyb zespolonych

199SANCO®

4.

Klasa 
odporności

Kategoria Rodzaj broni Kaliber

BR 1 – S/NS

Ręczna broń palna i 
karabiny

Karabin (strzelba) 0,22 LR

BR 2 – S/NS Pistolet (ręczna broń palna) 9 mm Luger

BR 3 – S/NS Pistolet (ręczna broń palna) 0,357 Magnum

BR 4 – S/NS Rewolwer 
(ręczna broń palna)

0,44 Rem. Magnum

BR 5 – S/NS Karabin (strzelba) 5,56 x 45

BR 6 – S/NS Karabin (strzelba) 7,62 x 51 (miękki rdzeń ołowiany)

BR 7 – S/NS Karabin (strzelba) 7,62 x 51 (stalowy rdzeń hartowany)

SG 1 – S/NS
Broń śrutowa

Strzelba 12/70 (1 strzał)

SG 2 – S/NS Strzelba 12/70 (3 strzały)

Klasa odporności przeszklenia wg kuloodporności

Dodanie symbolu NS: bez odprysków (NS = No 
Spall) lub symbolu S: odpryskowe (S = Spall) 
wskazuje, czy osoby mogą znajdować się w 
pobliżu okna czy nie. Przeciwodpryskowe szyby 
kuloodporne (NS) muszą być używane wszę-
dzie, gdzie w nagłych przypadkach ludzie mogą 
znajdować się bezpośrednio za szybą.

Również pod względem odporności na pociski 
elementy takie jak okna lub drzwi są testowane 
i klasyfikowane analogicznie, jak w przypadku 

ataku ręcznego zgodnie z normami europejski-
mi. Odpowiednie klasy odporności elementów 
są przypisane do minimalnych klas odporności 
szkła zgodnie z PN EN 1063.

Kuloodporne szyby są używane w policji, 
wymiarze sprawiedliwości i wojsku oraz w bu-
dynkach rządowych  i sektorze bankowym, ale 
także w przemyśle i innych obszarach, gdzie 
zagrożone jest bezpieczeństwo ludzi oraz wła-
sność prywatna.
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Za szybami przeciwwybuchowymi ludzie są 
chronieni przed falami uderzeniowymi w 
razie wybuchu materiałów wybuchowych. 
Jednak efekt ochrony należy postrzegać w 
połączeniu ze wszystkimi sąsiadującymi 
komponentami, ponieważ zależy on nie tylko 
od samego produktu wykonanego ze szkła, 
ale w szczególności także od sposobu jego 
montażu oraz pozostałych komponentów.

Europejska norma DIN EN 13541 opisu-
je metody badań i klasyfikację odporności 
oszklenia na działanie wybuchowe. Klasy od-
porności szkieł służą do wstępnego wyboru 
odpowiedniego przeszklenia do testowania 
kompletnych elementów.

Przeszklenia odporne na siłę eksplozji

Podczas badania symulowane są uderzenia 
wskutek wybuchu ładunków wybuchowych 
(równoważnych TNT) na próbki szkła o wymia-
rach 900 x 1100 mm, ustawione prostopadle 
do nich. Wymagany wzrost nacisku jest gene-
rowany w rurze uderzeniowej lub podobnym 
urządzeniu, aby przypominało to detonację 
ładunku wybuchowego. W tym przypadku 
określane jest dodatnie maksymalne ciśnienie 
odbitej fali uderzeniowej, które wytrzymuje 
przeszklenie w czasie ekspozycji trwającej 
około 20 milisekund. W zależności od rodzaju 
naprężenia powstają różne klasy odporności.

Norma określa cztery klasy odporności ER 
(ER = Explosion Resistance, odporność na 
wybuch).

4.3.4

Klasa 
odporności

Minimalna wartość 
maksymalnego ciśnienia 
odbitej fali uderzeniowej

Minimalna wartość 
dodatniego impulsu 
właściwego

Minimalny czas trwa-
nia fazy ciśnieniowej/
nacisku

ER 1 – S/NS 50 – 100 kPa 370 – 900 kPa ∙ ms > 20 ms

ER 2 – S/NS 100 – 150 kPa 900 – 1500 kPa ∙ ms > 20 ms

ER 3 – S/NS 150 – 200 kPa 1500 – 2200 kPa ∙ ms > 20 ms

ER 4 – S/NS 200 – 250 kPa 2200 – 3200 kPa ∙ ms > 20 ms

Klasa odporności przeszklenia wg odporności na wybuch

Przeszklenia przeciwwybuchowe stosuje się 
w budynkach użyteczności publicznej, elek-
trowniach, lotniskach, obiektach wojskowych 
i ambasadach.

Dodanie symbolu NS: bez odprysków (NS = No 
Spall) lub symbolu S: odpryskowe (S = Spall) 
wskazuje również w tym przypadku, czy osoby 
mogą znajdować się w pobliżu okna czy nie.
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PRZESZKLENIA PRZECIWPOŻAROWE

Wprowadzenie

Konstrukcje przeciwpożarowe chronią ludz-
kie życie przed ogniem, dymem i promienio-
waniem cieplnym oraz zabezpieczają mate-
riał budowlany przed zniszczeniem. Szyby 
ognioodporne oraz żaluzje przeciwpożarowe 
i dymoszczelne z przeziernymi wypełnienia-
mi odgrywają ważną rolę w profilaktycznej 
ochronie przeciwpożarowej.

Szkło float oraz szkła ornamentowe szybko 
rozpadają się w żarze ognia i dlatego nie 
mogą chronić przed rozprzestrzenianiem się 
pożaru czy dymu. Szyby ognioodporne to 
specjalne szyby, które zapewniają właśnie 
taką ochronę. W ten sposób zapobiegają 
rozprzestrzenianiu się ognia i dymu, oddzie-
lają odpowiednie sekcje pożarowe i zabez-
pieczają pracę straży pożarnej i ratowników. 
Pomagają przy ewakuacji budynków, chronią 

mienie i ratują życie. Niemniej jednak szyby 
ognioodporne są przeźroczystymi elementa-
mi, dzięki którym możliwe jest realizowanie 
wielu projektów wykorzystujących współcze-
sną estetykę szkła. Wysoce skuteczne szyby 
specjalne umożliwiają efektywne wykorzysta-
nie światła dziennego w celu naturalnego 
oświetlenia, zapewniając jednocześnie pełne 
bezpieczeństwo.

Wymagająca i złożona dziedzina ochrony 
przeciwpożarowej wymaga szczegółowej 
znajomości norm i przepisów, metod badań 
oraz ofert produktowych. Dwa aspekty są 
zawsze decydujące dla oceny komponentów 
i ich właściwości przeciwpożarowych: zacho-
wanie ogniowe samego elementu i ochrona 
przeciwpożarowa przy zastosowaniu danego 
elementu.

4.4

4.4.1
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Normy i klasyfikacja

Zgodnie z europejskim rozporządzeniem 
w sprawie wyrobów budowlanych (EU-
BauPVO) nr 305/2011, które obowiązuje od 
01.07.2013, ochrona przeciwpożarowa jest 
jednym z siedmiu  podstawowych wymagań 
stawianych współczesnemu budownictwu. 
Te podstawowe wymagania muszą być speł-
nione podczas normalnej eksploatacji dane-
go produktu oraz przez uzasadniony ekono-
micznie czas.

Ochrona przeciwpożarowa musi być zapro-
jektowana i wykonana w taki sposób, aby w 
przypadku pożaru

 ¡  mogła zostać zachowana nośność kon-
strukcji przez określony okres czasu,

 ¡  można było ograniczyć powstawanie i roz-
przestrzenianie się ognia i dymu wewnątrz 
budynku,

 ¡  można było ograniczyć rozprzestrzenianie 
się ognia na sąsiednie konstrukcje,

 ¡  mieszkańcy mogli opuścić budynek lub 
mogliby podjąć inne działania w celu ura-
towania go w inny sposób,

 ¡  uwzględniono bezpieczeństwo zespołów 
ratowniczych.

Zatwierdzenie produktów przeznaczonych do 
ochrony przeciwpożarowej jest możliwe tylko 
poprzez przeprowadzenie powtarzalnych 
badań zgodnie z obowiązującymi normami. 
Klasyfikacja odporności ogniowej wskazuje, 
jak długo element może zapobiegać rozprze-
strzenianiu się dymu, płomieni lub toksycz-
nych gazów i przenoszeniu ciepła.

Zasadniczo w próbie ogniowej zawsze na-
leży poddać badaniu całą konstrukcję jako 
system. Oprócz oszklenia system ochrony 
przeciwpożarowej obejmuje również ramę 
lub konstrukcję nośną, wsporniki, łączniki i 
uszczelki.

W międzyczasie opracowano kompleksowe 
europejskie normy dotyczące ochrony prze-
ciwpożarowej. Podobnie jak w przypadku in-
nych obszarów zastosowania, istnieją normy 
klasyfikacyjne, które definiują klasy dla każ-
dego wymagania, normy testowe, które okre-
ślają wspólne procedury testowe oraz normy 
produktowe podsumowujące, które normy 
testowe i klasyfikacyjne mają zastosowanie 
w przypadku konkretnego produktu oraz jaką 
ocenę zgodności, deklarację właściwości 
użytkowych i oznakowanie CE należy posia-
dać lub wykonać.

4.4.2
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Najważniejsze normy europejskie w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej

Norma Tytuł Opis

PN EN 
13501-2

Klasyfikacja ogniowa wyrobów 
budowlanych i elementów 
budynków
Część 2: Klasyfikacja na podsta-
wie wyników badań odporności 
ogniowej, z wyłączeniem instalacji 
wentylacyjnej

Procedury klasyfikacji wyrobów budowlanych i komponentów na 
podstawie wyników badań odporności ogniowej i dymoszczel-
ności zgodnie z bezpośrednim zakresem powiązanych metod 
badawczych. Klasyfikacja oparta na rozszerzonym zakresie zasto-
sowania wyników badań jest również uwzględniona w niniejszej 
normie europejskiej.

PN EN 
1363-1

Badania odporności ogniowej 
Część 1: Wymagania ogólne

Ogólne zasady określania czasu trwania odporności ogniowej róż-
nych elementów poddanych działaniu ognia w znormalizowanych 
warunkach. W ten sposób ocenia się zachowanie próbki w okre-
ślonych warunkach obciążenia termicznego i ciśnienia. Zdolność 
komponentu do wytrzymania wysokich temperatur można zatem 
określić ilościowo i np. ocenia się nośność, zamknięcie pomiesz-
czenia i izolację termiczną (ochrona przed ciepłem).

PN EN 
1364-1

Badania odporności ogniowej 
elementów nienośnych
Część 1: Ściany

W połączeniu z normą PN EN 1363-1 norma ta określa metodę 
określania czasu trwania odporności ogniowej nienośnych ścian 
wewnętrznych i zewnętrznych z przeszkleniem oraz bez przeszkle-
nia, a także dla nienośnych ścian szklanych w przypadku pło-
mieni rozprzestrzeniających się od wewnątrz lub z zewnątrz. (Nie 
dotyczy ścian osłonowych i ścian nienośnych z drzwiami)

PN EN 
1364-3

Badania odporności ogniowej 
elementów nienośnych 
Część 3: Ściany osłonowe – Pełna 
konfiguracja (kompletny zestaw) 

Stosuje się w połączeniu z PN EN 1363-1, Procedura dla ścian 
osłonowych typu B. Ekspozycja na ogień od wewnątrz lub z 
zewnątrz. (Nie dotyczy podwójnych fasad, systemów okładzi-
nowych i wentylowanych systemów fasadowych na ścianach 
zewnętrznych)

PN EN 
1364-4

Badania odporności ogniowej 
elementów nienośnych 
Część 4:  Ściany osłonowe – 
Częściowa konfiguracja

Metoda określania odporności ogniowej części ściany osłonowej 
i uszczelnienia krawędzi. Do paneli gzymsowych i gzymsu pod-
wyższonego, do uszczelniania krawędzi, kotwienia do elementu 
sufitowego i kombinacji tych elementów. Podstawa klasyfikacji 
fasad kurtynowych (ścian osłonowych) typu A. (Nie dotyczy 
podwójnych fasad, systemów okładzinowych i wentylowanych 
systemów fasadowych na ścianach zewnętrznych)
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Norma Tytuł Opis

PN EN 
1634-1

Badania odporności ogniowej i 
dymoszczelności zespołów drzwio-
wych, żaluzjowych i otwieralnych 
okien oraz elementów okuć 
budowlanych – 
Część 1: Badania odporności 
ogniowej zespołów drzwiowych, 
żaluzjowych i otwieralnych okien 

Stosuje, w połączeniu z PN EN 1363-1, metody testowe do okre-
ślania odporności ogniowej okien, drzwi, bram i żaluzji.

PN EN 
1634-3

Badania odporności ogniowej 
zestawów drzwiowych i żaluzjo-
wych –
Część 3: Sprawdzanie 
dymoszczelności drzwi i żaluzji 

Metoda badawcza mająca na celu określenie wycieku zimnego 
i ciepłego dymu z jednej strony zamknięcia na drugą w określo-
nych warunkach badawczych. Dotyczy barier zapobiegających 
przemieszczaniu się dymu w przypadku pożaru, względnie drzwi 
w szybach windowych.

PN EN 
16034

Drzwi, bramy i otwieralne okna – 
Norma wyrobu, właściwości 
eksploatacyjne – Właściwości doty-
czące odporności ogniowej i/lub 
dymoszczelności 

Stosuje się do europejskiej normy produktu PN EN 14351-1, 
która określa wszystkie inne właściwości eksploatacyjne okien i 
drzwi zewnętrznych, z wyjątkiem właściwości dotyczących odpor-
ności ogniowej i/lub dymoszczelności. PN EN 16034 określa 
niezależne od materiału wymagania bezpieczeństwa i eksplo-
atacyjne, które mają zastosowanie do produktów używanych 
do dzielenia stref pożarowych i / lub dymoszczelnych oraz do 
stosowania w drogach ewakuacyjnych, tj. do bram, rolet, obsłu-
giwanych kurtyn przeciwpożarowych, drzwi i okien. (Nie dotyczy 
oszklenia stałego)

Seria norm 
PN EN  
15269- … 

Rozszerzony zakres wyników 
badań odporności ogniowej i / 
lub dymoszczelności drzwi, bram 
i okien, w tym okuć budowlanych 
od części I do X

Podstawy i metodologia dla każdego rodzaju produktu, który ma 
zostać poddany szczególnej ocenie, w celu rozszerzenia zakresu 
wyników badań do PN EN 1634-1 i / lub PN EN 1634-3.
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Od listopada 2016 r. okna, drzwi i bramy o 
właściwościach przeciwpożarowych i / lub 
dymoszczelnych w oparciu o europejską 
normę produktową PN EN 16034 mogą być 
opatrzone znakiem CE. W tym celu elementy 
te muszą zostać przetestowane zgodnie z od-
powiednimi normami testowymi (patrz tabe-
la, PN EN 1634-1 dla odporności ogniowej, 
PN EN 1634-3 dla dymoszczelności i PN EN 
1191 dla właściwości samozamykających) i 
sklasyfikowane zgodnie z PN EN 13501-2. 
W fazie przejściowej możliwe jest jeszcze sto-
sowanie alternatywnych oznaczeń krajowych 
(wewnętrznych). Pod koniec tej fazy, poczy-
nając od 01.11.2019, oznakowanie CE jest 
obowiązkowe.

Nowe normy europejskie zmieniły obowiąz-
ki osób zaangażowanych w produkcję tych 
produktów. W celu zatwierdzenia produk-
tów ochrony przeciwpożarowej od samego 
początku musi być zaangażowana notyfi-
kowana jednostka certyfikująca, która jest 
akredytowana i notyfikowana do przeprowa-
dzania odpowiednich testów. Jednak dzięki 
europejskiej harmonizacji i oznakowaniu CE 
producenci elementów przeciwpożarowych 
mają teraz łatwiejszy dostęp do rynku we-
wnętrznego UE.

Noma produktowa określa dokładnie, kto i co 
ma robić. Ponieważ komponenty do ochrony 
przeciwpożarowej są produktami związanymi 
z bezpieczeństwem, system 1 zdefiniowano 
jako metodę oceny i kontroli stałości właści-
wości użytkowych. Dla systemu 1 przewiduje 
się między innymi monitoring zewnętrzny z 
zalecanymi corocznymi inspekcjami. Jed-
nostka certyfikująca jest odpowiedzialna za 
nadzór techniczny, za testy, klasyfikacje i 
monitorowanie. Definiuje rodziny produktów 
i programy testowe oraz tworzy raport doty-
czący klasyfikacji i ewentualnego rozszerze-
nia obszaru zastosowania (EXAP = Extended 
Application). Jednostka podczas pierwszej 
wizyty u producenta przeprowadza wewnętrz-
ną kontrolę produkcji. Tylko wtedy może 
wydać „Certyfikat potwierdzający zachowa-
nie właściwości użytkowych”, który stanowi 
podstawę deklaracji właściwości użytkowych 
i oznakowania CE.

Podpisując deklarację właściwości użytko-
wych, producent elementów ognioodpor-
nych przyjmuje pełną odpowiedzialność za 
poprawność podanych w niej parametrów i 
informacji.

Ponieważ nie wszystkie możliwe kombinacje można sprawdzić, istnieją zasady, w jaki 
sposób można zastosować wyniki testu dla danych wariantów produktu. Tak zwany 
raport EXAP (EXAP = Extended Application) określa, które zmiany w sprawdzonych 
projektach szczegółów konstrukcyjnych elementów ognioodpornych są dozwolone. 
Wraz z wynikami testów raport EXAP stanowi podstawę do ostatecznej klasyfikacji 
komponentów (rodziny produktów) pod względem klas odporności ogniowej i dy-
moszczelności.
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Norma Nazwa

DIN 4102-5 Odporność ogniowa materiałów i komponentów budowlanych; bariery 
ogniowe, żaluzje w ścianach szybów i przeszklenia przeciwpożarowe, 
pojęcia, wymagania i metody badań

DIN 4102-13 Odporność ogniowa materiałów i komponentów budowlanych; przeszkle-
nia przeciwpożarowe, pojęcia, wymagania i metody badań

Przepisy krajowe (Niemcy)
W Niemczech tymczasowo obowiązują na-
stępujące normy DIN dla szyb ognioodpor-
nych (stan na 2017).

Ewentualnym lukom lub brakom w ozna-
kowaniu CE, które nie przyczyniają się do 
wysokiego poziomu ochrony wyrobów bu-
dowlanych i konstrukcji wymaganych w 
Niemczech, należy przeciwdziałać, eliminu-
jąc je poprzez dobrowolne podawanie dodat-
kowych informacji.
Zgodnie z krajowymi przepisami budowla-
nymi (LBO) poszczególnych krajów związ-
kowych należy przestrzegać przepisów tech-
nicznych opublikowanych publicznie przez 

Niemiecki Instytut Inżynierii Budowlanej 
(DIBt). Obecnie system reguł i zasad budow-
lanych jest modyfikowany. W tym celu stwo-
rzono nowy model przepisów administracyj-
nych „Techniczne Przepisy Budowlane” (MW 
TB), które określą minimalne wymagania dla 
przyszłych rozwiązań. Ponieważ prace na 
tym modelem nie zostały jeszcze zakończone 
i nadal pozostało kilka kwestii do rozwiąza-
nia, system ten nie będzie tutaj omawiany. 
Więcej informacji na stronie www.dibt.de.



Zagadnienia techniczne szyb zespolonych

208 SANCO®

4.

Klasy odporności ogniowej

Zgodnie z europejską normą PN EN 13501-2,  
klasyfikacja odporności ogniowej produktów 
budowlanych według klasy odporności ognio-

wej podana jest za pomocą kombinacji liter 
i cyfr. Użyte skróty pochodzą z języka fran-
cuskiego.

W   Jeżeli dodatkowo promieniowanie ciągłe 
jest oceniane pod kątem ograniczenia 
promieniowania (możliwe tylko w połą-
czeniu z klasyfikacją E).

M   Jeżeli uwzględnione są  specjalne efekty 
mechaniczne.

*) W kontekście ochrony przeciwpożarowej „izolacja termiczna” oznacza ochronę przed skutkami ciepła pochodzą-
cego z pożaru

Według 
EN

Właściwość Opis Dotychczas 
wg PN

E Étanchéité =
Szczelność ogniowa

Klasyfikuje elementy działowe, które utrzymują tę zdol-
ność do wstrzymania rozprzestrzeniania się pożaru przez 
pewien czas bez przekazywania płomieni lub znacznych 
ilości gorących gazów i dymu po stronie niepalnej.

G

I Isolation = 
Izolacja cieplna*)

To samo, dodatkowo ograniczenia temperatury powierzch-
ni po stronie oddzielonej od ognia. Wzrost temperatury 
nie może przekraczać średnio 140 K (maksymalna 
indywidualna wartość maks. 180 K) powyżej temperatury 
początkowej.

F

R Résistance = 
Nośność

Klasyfikuje nośność elementu pod obciążeniem ognio-
wym i dodatkowym obciążeniem (napór / rozciąganie). 
(Nie dotyczy szkła, ponieważ szkło nie może pełnić żad-
nej funkcji nośnej)

Klasyfikacja

Klasyfikację można rozszerzyć o następujące kryteria:

C   Dla ruchomych barier przeciwpożaro-
wych, które są wyposażone w samozamy-
kacze.

S    Dla elementów o specjalnych ogranicze-
niach przepuszczalności dymu.

4.4.3
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Klasy odporności ogniowej Według 
PN EN 13501-2

Według 
DIN 4102-2

Właściwości są 
zachowane przez 
okres

Zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia i 
dymu, ale możliwy jest przepływ promie-
niowania cieplnego

E 30 G 30 30 Minut

E 60 G 60 60 Minut

E 90 G 90 90 Minut

E 120 G 120 120 Minut

Jak E, ale ze zmniejszoną transmisją 
promieniowania maks. 15 kW/m²

EW 30 30 Minut

EW 60 60 Minut

EW 90 90 Minut

EW 120 120 Minut

Zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia i 
dymu, a także przenikaniu promieniowa-
nia cieplnego oraz ogranicza temperaturę 
po stronie oddzielonej od ognia

EI 30 F 30 30 Minut

EI 60 F 60 60 Minut

EI 90 F 90 90 Minut

EI 120 F 120 120 Minut

Klasy odporności ogniowej

Ognioodporne oszklenie El 30 (F30) zapo-
biega przedostawaniu się ognia i dymu przez 
co najmniej 30 minut i chroni przed prze-
noszeniem ciepła, spełnia wymogi nadzoru 
budowlanego określane jako „utrudniający 
rozprzestrzenianie się ognia”. El 60 (F60) 

klasyfikowany jest jako „trudnopalny”, a El 
90 (F90) odpowiada standardom „ogniood-
porności”. El 120 (F120) są oznaczone pro-
dukty, które zachowują „odporność ogniową 
przez 120 minut”.

W przypadku elementów przepuszczających 
światło o konstrukcji pionowej, pochyłej lub 
poziomej istotne są klasy odporności ognio-
wej E, EW i El.

Liczba podana za literami reprezentuje mi-
nimalny czas trwania odporności elementu 
na działanie ognia i dymu. Podaje ona czas 
odporności ogniowej danego elementu, np. 
30, 60, 90 lub 120 minut.
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Oszklenie przeciwpożarowe

Klasa odporności ogniowej E

Przezierne elementy o konstrukcji pionowej, 
pochyłej lub poziomej, które zapobiegają 
rozprzestrzenianiu się ognia i dymu zgodnie 
z czasem ich odporności ogniowej. Prze-
nikanie promieniowania cieplnego nie jest 
ograniczone, więc istnieje niebezpieczeństwo 
spontanicznego zapłonu przedmiotów znaj-
dujących się za szybą w przypadku pożaru.

Klasa odporności ogniowej EW
 
Podobnie jak oszklenie ognioodporne typu E, 
klasa odporności ogniowej zapewnia uszczel-
nienie pomieszczenia przed płomieniami 
i dymem, ale w tym przypadku mamy do 
czynienia  z dodatkową redukcją promienio-
wania. Chroni to stronę oddzieloną od ognia 
przed niebezpiecznym wzrostem tempera-
tury. Przenoszona moc promieniowania nie 
może przekraczać wartości 15 kW/m².

W zależności od wymaganego czasu trwania 
odporności ogniowej stosuje się różne konstruk-
cje szklane dla klasy odporności ogniowej EW.

Klasa odporności ogniowej E wykonana jest 
ze szkła sodowo-wapniowego, które jest spe-
cjalnie wstępnie naprężone termicznie i prze-
testowane za pomocą testu wygrzewania. W 
rezultacie uzyskuje się wysoką odporność na 
szok termiczny i zapobiega przedwczesnemu 
uszkodzeniu w przypadku pożaru.

Ognioodporne oszklenie zapewnia skuteczne 
odizolowanie pomieszczenia przed dymem i 
płomieniami przez co najmniej 30 minut.

Płomienie

Dym

Promieniowanie cieplne

Przepuszczalny 
dla promieniowa-
nia cieplnego

Płomienie

Dym

Promieniowanie cieplne

Ograniczone 
przenikanie pro-
mieniowania
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Klasa odporności ogniowej EI

Przezierne elementy o konstrukcji pionowej, 
pochyłej lub poziomej, zaprojektowane nie 
tylko w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu 
się ognia i dymu, ale także w celu zapobiega-
nia przenikaniu promieniowania cieplnego i 
ograniczenia wzrostu temperatury po stronie 
oddzielonej od ognia, zgodnie z ich odpor-
nością na ogień. W tym przypadku nie jest 
dozwolone znaczące przekazywanie ciepła, 
wzrost temperatury po stronie oddzielonej 
od ognia nie może przekroczyć maksymalnie 
140 K wartości średniej (maksymalna war-
tość jednostkowa to maks. 180 K).

Dla klasy odporności ogniowej El stosuje się 
konstrukcje warstwowe składające się z kilku 
szyb typu float z warstwami pośrednimi (war-
stwy termo-transformacyjne), które pochła-
niają energię ognia. Warstwy rozszerzają się i 
tworzą w ramach osłony termicznej solidną, 
twardą piankową płytę, do której przylegają 
fragmenty ognioodpornej tafli szkła float. 

Płomienie

Dym

Promieniowanie cieplne

°C
< 140 K 

Wzrost tempera-
tury ≤ 140 K w 
środku, 180 K w 
jednym miejscu

Rozbite szkło

Pianka

Szkło float

Warstwy 
termo-transfor-
macyjne

W przypadku pożaru woda paruje w warstwie, zużywając 
dużą część energii cieplnej, tworząc solidną, twardą 
piankową płytę.

Budowa szyby ognioodpornej El

Liczba warstw termo-transformacyjnych zale-
ży od wymaganego czasu trwania odporności 
ogniowej.

Ze względu na konstrukcję szkła laminowa-
nego, te rodzaje szkła dodatkowo zwiększają 
bezpieczeństwo bierne.



Zagadnienia techniczne szyb zespolonych

212 SANCO®

4.

Zdjęcie po lewej pokazuje wciąż przezroczy-
ste oszklenie przeciwpożarowe na początku 
testu. Wraz ze wzrostem czasu ekspozycji na 
płomienie warstwy termo-transformacyjne 
reagują poprzez energochłonne spienianie 

Każde zatwierdzone przeszklenie ognioodpor-
ne powinno być opisane na ramie systemu, 
w którym jest montowane, za pomocą bla-
szanej tabliczki, na której powinny znajdo-
wać się następujące dane:

 ¡ Nazwa producenta
 ¡ Nazwa typu wyrobu szklanego
 ¡ Klasy odporności ogniowej
 ¡ Numer dopuszczenia/pozwolenia 
 ¡ Rok produkcji 

Badanie ognioodpornego oszklenia o klasie odporności ogniowej El

Oznakowanie szyb ognioodpornych

tworząc w ten sposób osłonę cieplną. Za-
pewnia to szczelność ogniową (E) i izolację 
termiczną (I). Prawe zdjęcie pokazuje szybę 
ognioodporną po wystawieniu na działanie 
płomienia na okres dłuższy niż 30 minut.
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5.

5.1

Zastosowanie produktów SANCO

OCHRONA PRZED UTRATĄ CIEPŁA

Obszernie przeszklone pomieszczenia bar-
dzo odpowiadają dzisiejszym standardom 
estetycznym. W dobie świadomego obcho-
dzenia się z przyrodą i środowiskiem czysto 
estetyczne wymagania nie są już jednak wy-
starczające. W dzisiejszych czasach oczekuje 
się znacznie więcej od nowoczesnych szyb 
termoizolacyjnych.

Na początku lat 80. okno, a tym samym 
oszklenie, uważano za „dziurę energetycz-
ną”. Tymczasem wysiłki na rzecz poprawy 
wartości izolacji cieplnej szkła izolacyjnego 
poczyniły imponujący postęp. Jeszcze do nie-
dawna wartość współczynnika U 1,1 W/m2K  
była standardem.

Oferta produktowa SANCO obejmuje szyby 
termoizolacyjne dla budownictwa niskoenerge-
tycznego, szyby chroniące przed utratą ciepła, 
chroniące przed hałasem oraz przed słońcem i 
pełniące funkcje zapewniajcie bezpieczeństwo. 
SANCO koncentruje się jednak na wysokiej 
kombinacji różnych funkcji. Efektywność ener-

SANCO stawia na wielofunkcyjne szkło termoizolacyjne

Dziś jednak dominują na rynku szyby ter-
moizolacyjne z potrójnymi szybami o warto-
ściach U od 0,7 do 0,5 W/m2K. W rezultacie 
przeszklenie stało się kluczowym elementem, 
który równoważy już zdolność izolacyjną stan-
dardowego muru.
To otwiera nowe perspektywy. Dzięki przybli-
żeniu temperatury powierzchni oszklenia do 
pozostałych elementów budowlanych wyeli-
minowane zostały irytujące przeciągi w pobli-
żu okna. W rezultacie możliwe jest uzyskanie 
nowoczesnych, wysoce wydajnych technolo-
gii budowlanych, co sprawdza się idealnie w 
przypadku domów pasywnych oraz w kon-
cepcji domów energooszczędnych (budynki 
zero- i plus energetyczne).

getyczna, ochrona przeciwsłoneczna, izolacja 
akustyczna, bezpieczeństwo i doskonała opty-
ka mogą być połączone, tworząc w ten sposób 
spójną całość przy efektywnym wykorzystaniu 
wszystkich tych funkcji. W ten sposób zostaną 
spełnione wszystkie obecne i przyszłe wyma-
gania.
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Za pomocą bardzo kosztownej technologii nakła-
dania powłok na powierzchnię szyb metodą 
magnetronową w próżni technicznej, napyla się 
bardzo cienki system powłok, który charakteryzu-
je się tym, że promieniowanie o krótkiej długości 
fali (promieniowanie słoneczne) przepuszczane 
jest prawie bez przeszkód, natomiast promie-
niowanie długofalowe, np. ciepło ogrzewające 
pomieszczenia lub ciepło oddawane przez nasze 
ciała, jest skutecznie odbijane. Szyba staje się 

więc barierą dla promieniowania cieplnego 
energii grzewczej. Ciepło zostaje zatrzymane 
wewnątrz pomieszczenia, co w efekcie powoduje 
bardzo duże ograniczenie strat energii. Ochronę 
tę można jeszcze bardziej zoptymalizować wypeł-
niając dodatkowo przestrzeń międzyszybową w 
szybach zespolonych SANCO gazem szlachet-
nym. Tłumienie przepływu ciepła szyby zespolo-
nej SANCO w stosunku do zwykłej szyby zespolo-
nej zwiększa się w ten sposób ponad dwukrotnie.

Sposób działania szkła termoizolacyjnego SANCO

Oszczędność energii dzięki zastosowaniu szkła z obszarów najnowocześniejszych 
technologii

Krótkofalowe promieniowanie słoneczne 
praktycznie bez ograniczeń może przenikać 
przez przeszklenia. Padając na ściany, pod-
łogi i wyposażenie pomieszczeń powoduje 
ich nagrzewanie się. Nowe emitowane przez 
te powierzchnie promieniowanie nie jest już 
krótkofalowe, lecz staje się długofalowym 
promieniowaniem podczerwonym. Pro-
mieniowanie długofalowe (promieniowanie 
cieplne) pada między innymi na powłokę 
ciepłochronną szyby zespolonej i zostaje od 

Zysk energetyczny w przypadku pro-
mieniowania słonecznego

Wtórne oddawanie  
ciepła

Wtórne oddawanie  
ciepła

Powłoka ciepłochronna

Odbicie

Przepuszczane ciepło

Odbicie

Przepuszczona 
energia słoneczna

Zródło energii cieplej

Energia słoneczna

Absorpcja

niego odbite ponownie do wnętrza pomiesz-
czenia. (zjawisko efektu cieplarnianego).
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Rozwój współczynnika U szkła termoizolacyjnego SANCO

Rok   1950 1960 1970 1980 1990 2003 2005 2008 2012

pojedyncza szyba;  
U = 5,8 W/m2K

podwójna szyba izolacyjna;  
U = 3,0 W/m2K

potrójna szyba izolacyjna z argonem;
U = 2,2 W/m2K

SANCO Plus szyba 1-kom. z 
powłoką termoizolacyjną oraz 
argonem;  
U = 1,3 W/m2K

SANCO Plus VN szyba 1-kom. 
z powłoką termoizolacyjną oraz 
argonem;  
U = 1,2 W/m2K

SANCO Plus VE szyba 1-kom. 
z powłoką termoizolacyjną oraz 
argonem;  
U = 1,1 W/m2K

SANCO Plus EN szyba 1-kom. 
z powłoką termoizolacyjną oraz 
argonem;  
U = 1,1 W/m2K

Wypełnienie kryptonem;  
U = 0,9 W/m2K

SANCO szyba 2-kom.  
(SANCO Plus EN/TRIII/TRIII E/ 
ZERO) z powłoką termoizolacyjną 
oraz argonem;  
U = 0,5 W/m2K

Wypełnienie kryptonem;  
U = 0,4 W/m2K

0,5

1,0

2,0

1,5

3,0

2,5

3,5

4,0

5,0

5,5

4,5

6,0
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5.1.1

Neutralny kolor szkła termoizolacyjnego 
SANCO Plus EN2 w istotny sposób przyczy-
nia się do przeciwdziałania marnotrawstwu 
paliw kopalnych. Niskie wartości Ug w spo-
sób zrównoważony zmniejszają straty ciepła 
w oknie, a tym samym spełniają wysokie 
ustawowe wymagania dotyczące oszczęd-
ności energii. Ponadto wysoka wartość g 
SANCO Plus EN2 wykorzystuje słońce jako 
dodatkowe źródło energii grzewczej. Prowa-
dzi to do zauważalnie obniżonych kosztów 
ogrzewania i wyższej temperatury powierzch-
ni szkła przy oknie, co oznacza lepszy kom-
fort przebywania w pomieszczeniu. Ponadto 
niższe emisje CO2 są korzystne dla naszego 
środowiska.

Wysoka neutralność kolorów SANCO Plus 
EN2 zapewnia projektantom i konstrukto-
rom większą elastyczność w estetycznym 
projektowaniu przeszkleń w nowoczesnych 
budynkach. Dotychczas stosowane powłoki 
termoizolacyjne ze względu na własny kolor 
prowadziły do zmiany kolorów podczas 
patrzenia przez takie okno. Dzięki nowej 
powłoce SANCO Plus EN2 pozostaje szybą 
klarowną, zapewniającą wyraźny obraz natu-
ralnych i żywych kolorów. Połączenie z inny-
mi szkłami funkcjonalnymi SANCO uzupełnia 
techniczne cechy SANCO Plus EN2. Idealne 
szkło dla nowych konstrukcji oraz do wyko-
rzystania podczas modernizacji istniejących 
budynków.

SANCO Plus EN2 / SANCO SILVERSTAR EN2plus
Termoizolacyjne szyby zespolone
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Typ Budowa Wartość Ug 
według 
PN EN 673

Przepuszczalność 
światła zgodnie z 
PN EN 410

Całkowita przepusz-
czalność energii 
zgodnie z PN EN 410

Odbicie 
światła na 
zewnątrz

mm W/m2K LT % (±2) Współczynnik g % (±2) LR % (±2)

SANCO Plus EN2 4 - 12AR - 4 1,3 82 64 12

SANCO Plus EN2 4 - 14AR - 4 1,2 82 64 12

SANCO Plus EN2 4 - 16AR - 4 1,1 82 64 12

SANCO Plus EN2 4 - 12AR - 4 - 12AR - 4 0,7 74 53 14

SANCO Plus EN2 4 - 14AR - 4 - 14AR - 4 0,6 74 53 14

SANCO Plus EN2 4 - 16AR - 4 - 16AR - 4 0,6 74 53 14

SANCO Plus EN2 4 - 18AR - 4 - 18AR - 4 0,5 74 53 14

Izolacja termiczna z SANCO Plus EN2 /  
SANCO SILVERSTAR EN2plus 

AR = Argon
SANCO Plus EN2 powłoka w zespoleniu jednokomorowym na pozycji 2, w dwukomorowym na pozycji 2 i 5

Wartości techniczne obliczono za pomocą glaCe. Wartość Ug ustalona zgodnie z PN EN 673 dla szyb zamontowanych 
pionowo. Przedstawione dane stanowią jedynie wyciąg z pełnego programu szyb zespolonych SANCO. 
Więcej na www.sanco.de
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5.1.2

SANCO Plus ZERO NG szczególnie nadaje się 
do przeszkleń wielkoformatowych, np. stoso-
wanych w ogrodach zimowych czy domach o 
niskim zużyciu energii. Szyba jednokomorowa  
jest również właściwym rozwiązaniem w przy-
padku renowacji budynku.

Wyższy komfort, niższe koszty ogrzewania: 
Rozwiązanie polega na korelacji niskiej war-
tości Ug i wysokiej wartości g. Wysoka wydaj-
ność izolacji termicznej oznacza komfortowe 
warunki życia i pracy, np. poprzez cieplejszą 

temperaturę powierzchni szkła we wnętrzu 
pokoju. Wysoka wartość g powoduje również 
duże zyski z energii słonecznej.

Dodatkowo można połączyć ze sobą spe-
cjalne wymagania dotyczące zwiększonej 
izolacyjności akustycznej, ochrony przeciw-
słonecznej oraz większego bezpieczeństwa. 
Takie możliwości w „jednym produkcie” są 
wszechstronną odpowiedzią na pytania doty-
czące nowoczesnej koncepcji energetycznej.

SANCO Plus ZERO NG / SANCO SILVERSTAR ZERO NG
Termoizolacyjne szyby zespolone
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Typ Budowa Wartość Ug 
według 
PN EN 673

Przepuszczalność 
światła zgodnie z 
PN EN 410

Całkowita przepusz-
czalność energii zgod-
nie z PN EN 410

Odbicie 
światła na 
zewnątrz

mm W/m2K LT % (±2) Współczynnik g % (±2) LR % (±2)

SANCO Plus ZERO NG 4 - 16AR - 4 1,0 76 54 15

SANCO Plus ZERO NG 4 - 16AR - 4 - 16AR - 4 0,5 65 41 22

SANCO Plus ZERO NG 4 - 12KR - 4 - 12KR - 4 0,4 65 41 22

Izolacja termiczna przy użyciu SANCO Plus ZERO NG / 
SANCO SILVERSTAR ZERO NG

AR = Argon, KR = Krypton
SANCO Plus ZERO NG powłoka w zespoleniu jednokomorowym na pozycji 2, w dwukomorowym na pozycji 2 i 5

Wartości techniczne obliczono za pomocą glaCe. Wartość Ug ustalona zgodnie z PN EN 673 dla szyb zamontowanych 
pionowo. Przedstawione dane stanowią jedynie wyciąg z pełnego programu szyb zespolonych SANCO.
Więcej na www.sanco.de
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5.1.3

Potrójna szyba termoizolacyjna:
 ¡   energooszczędna
 ¡     komfortowa
 ¡ przyjazna dla klimatu

SANCO Plus TRIII E to potrójna szyba termo-
izolacyjna najnowszej technologii, dostosowana 
już do przyszłych wymagań w zakresie izolacji 
termicznej. Powłoki SANCO Plus TRIII E oraz 

ciepła ramka SANCO ACS są elementami 
konstrukcyjnymi, które zwiększają wydajność 
nowego dwukomorowego przeszklenia. Typowe 
zastosowania to nowe budownictwo oraz reno-
wacje, a także rozwiązania pasywne i przyjazne 
klimatowi. Kombinacje z izolacją akustyczną, 
rozwiązaniami chroniącymi przed słońcem 
oraz z zakresu bezpieczeństwa zapewniają wie-
lofunkcyjność w najwyższej formie.

SANCO Plus TRIII E / SANCO SILVERSTAR TRIII E
Wielofunkcyjna szyba zespolona dla domów pasywnych
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Typ Budowa Wartość Ug 
według 
PN EN 673

Przepuszczalność 
światła zgodnie z 
PN EN 410

Całkowita przepusz-
czalność energii zgod-
nie z PN EN 410

Odbicie 
światła na 
zewnątrz

mm W/m2K LT % (±2) Współczynnik g % (±2) LR % (±2)

SANCO Plus TRIII E 4 - 12AR - 4 - 12AR - 4 0,8 73 62 18

SANCO Plus TRIII E 4 - 16AR - 4 - 16AR - 4 0,7 73 62 18

SANCO Plus TRIII E 4 - 12KR - 4 - 12KR - 4 0,6 73 62 18

Izolacja termiczna przy użyciu SANCO Plus TRIII E / SANCO SILVERSTAR TRIII E 

AR = Argon, KR = Krypton
SANCO Plus TRIII E powłoka na pozycji 2 i 5.

Wartości techniczne obliczono za pomocą glaCe. Wartość Ug ustalona zgodnie z PN EN 673 dla szyb zamontowanych 
pionowo. Przedstawione dane stanowią jedynie wyciąg z pełnego programu szyb zespolonych SANCO. 
Więcej na www.sanco.de



Zastosowanie produktów SANCO

224 SANCO®

5.

5.1.4

 

 

W przypadku konwencjonalnych ramek 
dystansowych z aluminium trudno jest już 
osiągać wartości wymagane przez EnEV 
(niem. Przepisy dotyczące oszczędności ener-
gii w budownictwie).

SANCO ACS (Anti Condensation System) 
zapewnia zdecydowaną poprawę parametrów 
termicznych w części brzegowej szyby. Sys-
tem ciepłej ramki zmniejsza mostki termiczne 
w stosunku do tradycyjnych aluminiowych 
ramek dystansowych, poprawiając w ten spo-
sób właściwości okna i fasady bez konieczno-
ści zmiany budowy profila okiennego.

Oprócz oszczędności w kosztach ogrzewania 
SANCO ACS charakteryzuje nawet o 80% 
mniejsza podatność na kondensację. SANCO 
ACS optymalizuje izolację termiczną w obsza-
rze krawędzi okna, a tym samym pomaga 
zaoszczędzić cenną energię grzewczą.
Tego typu szybę można montować na dowol-
nym typie okna, niezależnie od tego, czy jest 
to rama drewniana, plastikowa czy metalowa. 
Możliwe są kombinacje szyb dla zwiększenia 
izolacji akustycznej, ochrony przeciwsłonecz-
nej i bezpieczeństwa. Obszar zastosowania 
jest zatem bardzo szeroki. Od budownictwa 
mieszkaniowego i komercyjnego po wszelkie-
go rodzaju budynki użyteczności publicznej.

SANCO ACS / ACSplus szyby zespolone z ciepłą ramką 

Decydująca poprawa parametrów w części brzegowej szyby zespolonej

 ¡  Długotrwałe uszczelnienie zabezpieczają-
ce przed przenikaniem wilgoci do wnętrza 
szyby

 ¡  Zapewnienie utrzymania stałej odległości 
między szybami

 ¡  Zapewnienie wzajemnej kompatybilności 
materiałów uszczelniających

 ¡  Niedopuszczenie do powstania reakcji 
chemicznych w długim okresie czasu

 ¡  Pewne i trwałe mocowanie szprosów w 
przestrzeni międzyszybowej

Zadania uszczelnienia krawędzi szyby zespolonej
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Pod pojęciem SANCO ACS są oferowane 
różne rodzaje ramek dystansowych o polep-
szonych właściwościach izolacyjnych.

System ciepłych ramek SANCO ACS jest 
dostępny w różnych szerokościach do 
wszystkich możliwych rodzajów szyb zespo-
lonych. Wiele rodzajów ramek jest dostęp-
nych także w różnych kolorach. Oferowane 

są również szprosy pasujące do tego rodzaju 
ramek, które oczywiście także mają polep-
szone właściwości izolacyjne.

Różnorodność systemów ciepłej ramki SANCO ACS

Konstrukcja systemu System ramek dystansowych

Profil otwarty wykonany jedynie
z metalu

Ramki dystansowe ze stali szlachetnej o różnych prze-
krojach i grubościach ścianek wypełnione środkiem 
osuszającym

Profile otwarte z tworzywa 
sztucznego z metalową folią

Ramki z tworzyw sztucznych o różnych grubościach ścian 
wypełnione środkiem osuszającym

Systemy aplikowane bezpośred-
nio „na zimno”

Ramka z pianki polimerowej ze zintegrowanym środkiem 
osuszającym, który aplikuje się bezpośrednio z rolki

Systemy aplikowane bezpośred-
nio „wytłaczane”

Ramka termoplastyczna  ze zintegrowanym środkiem osuszają-
cym wyciskana bezpośrednio z beczki i aplikowana na szkło
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5.2 OCHRONA PRZECIWSŁONECZNA

W nowoczesnej architekturze ochrona prze-
ciwsłoneczna przy realizacji projektów fasad 
ze szkła odgrywa centralną rolę. Energia pro-
mieniowania słonecznego może bardzo szyb-
ko doprowadzić do niepożądanego przegrze-
wania się pomieszczeń. Wysoko selektywne 
powłoki nakładane na szkło są w stanie sku-
tecznie ograniczyć to niekorzystne zjawisko 
i dzięki temu w ogóle umożliwiać realizację 
dzisiejszych projektów architektonicznych z 
wykorzystaniem fasad ze szkła. Szkło prze-
ciwsłoneczne jest w stanie sprostać wielora-
kim wymaganiom stawianym przez inwesto-
rów, projektantów i architektów:

 ¡  Redukuje energię promieniowania sło-
necznego przenikającego do pomieszczeń 

 ¡  Skutecznie chroni przed niepożądanym 
nagrzewaniem się pomieszczeń

 ¡  Zmniejszenia latem zapotrzebowanie na 
energię do chłodzenia

 ¡  Zmniejszenia zużycie energii grzewczej w 
okresie zimowym

 ¡  Zwiększa komfort w przyjemnych warun-
kach temperaturowych

 ¡  Oferuje maksymalną przepuszczalność 
światła, dlatego dobrze oświetla wnętrza 
i minimalizuje zużycie sztucznego 
oświetlenia

 ¡  Posiada wspaniałą optykę, wysokiej 
jakości transparentność oraz w naturalny 
sposób oddaje kolory

Dla każdej możliwej koncepcji elewacji funk-
cjonalność stosownych przeszkleń i pożąda-
na ich estetyka mogą być planowane i reali-
zowane w ukierunkowany sposób. Daje to 
nowe możliwości w swobodzie planowania:

 ¡  Celowo dobierane i realizowane barwne 
refleksy na szkle

 ¡  Jednorodny wygląd powierzchni fasady 
poprzez wykonanie idealnie dopasowane-
go szkła na pasy podokienne

Wymagania stawiane nowoczesnym szybom 
zespolonym pod kątem przenikalności świa-
tła oraz energii słonecznej są bardzo szero-
kie. Dlatego nie ma jednej jedynej powłoki na 
szkło, która może spełniać wszystkie określo-
ne wymagania jednocześnie. Konieczne jest 
zawsze dobranie kombinacji powłok, które 
będą w stanie realizować określony program 
dotyczący izolacji cieplnej oraz ochrony prze-
ciwsłonecznej.
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Przeciwsłoneczne działanie szyb 
SANCO Sun T / SANCO SILVERSTAR SUNSTOP T

widzialnego pozostała jak najwyższa pomimo 
niskiej transmisji energii. Aby spełnić jeszcze 
wymagania energetyczne, wymagana jest 
dodatkowa powłoka termoizolacyjna. 

Szyby przeciwsłoneczne przede wszystkim 
odbijają padające promieniowanie słonecz-
ne, a tym samym zmniejszają dopływ energii 
do wnętrza. Powłoki są jednak zoptymali-
zowane tak, aby przepuszczalność światła 

5.2.1

Wtórne oddawanie 
ciepła na zewnątrz

Wtórne oddawanie 
ciepła do wnętrza

Powłoka przeciwsłoneczna

Powłoka termoizolacyjna

Odbicie

Transmisja

Absorpcja

100 %

Paleta szyb zespolonych SANCO z powłokami 
przeciwsłonecznymi oferuje wielorakie możli-
wości w zakresie projektowania fasad budyn-
ków. Do wyboru są szyby w różnych wersjach 
kolorystycznych z zarówno bardzo niskim jak 
i relatywnie wysokim współczynnikiem odbi-
cia światła. Na życzenie dostępne są również 
różne warianty szyb neutralnych kolorystycz-
nie, które pomimo braku zabarwienia nie 
tracą swoich właściwości przeciwsłonecznych.

Nowa powłoka SANCO Sun WHITE-SHINE 
nadaje szklanym fasadom wyjątkowy cha-
rakter - urzekająca fasada z biało-srebrnymi 
refleksami dla indywidualnych projektów 
fasad, do tego wysoka przepuszczalność świa-
tła i jednocześnie zoptymalizowana tempera-
tura w pomieszczeniu.



Zastosowanie produktów SANCO

229SANCO®

5.

SANCO Sun T / SANCO SILVERSTAR SUNSTOP T 
Izolacyjne szyby termoizolacyjne z powłoką przeciwsłoneczną

Typ Budowa Wartość Ug 
według 
PN EN 673

Przepuszczal- 
ność światła 
zgodnie z 
PN EN 410

Całkowita przepusz-
czalność energii zgod-
nie z PN EN 410

Odbicie 
światła na 
zewnątrz

mm W/m2K LT % (±2) Współczynnik g % (±2) LR % (±2)

SANCO Sun Neutralny 50 T 6 - 16AR - 4 1,1 46 38 13 

SANCO Sun Niebieski 50 T 6 - 16AR - 4 1,1 44 36 21

SANCO Sun Niebieski 30 T 6 - 16AR - 4 1,1 27 23 28

SANCO Sun Szrebrny 20 T 6 - 16AR - 4 1,1 18 17 28

SANCO Sun WHITESHINE 6 - 16AR - 4 1,1 56 47 38

SANCO Sun WHITESHINE 4 - 14AR - 4 - 14AR - 4 0,6 51 41 39

AR = Argon, T = hartowane termicznie ze względu na wysoką absorpcję
Powłoka przeciwsłoneczna SANCO Sun na pozycji 2, powłoka termoizolacyjna SANCO dla szyby 1-komorowwej na 
pozycji 3, dla szyby 2-komorowej na pozycji 3 i 5.

Wartości techniczne obliczono za pomocą glaCe. Wartość Ug ustalona zgodnie z PN EN 673 dla szyb zamontowanych 
pionowo. Przedstawione dane stanowią jedynie wyciąg z pełnego programu szyb zespolonych SANCO. Więcej na www.
sanco.de
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SANCO Sun COMBI / SANCO SILVERSTAR COMBI 
Równoczesna ochrona przeciwsłoneczna i skuteczna termoizolacja

Specjalny pakiet powłok łączonych na 
pozycji 2 zapewnia zarówno dobrą ochronę 
przeciwsłoneczną, jak i optymalną izolację 
termiczną. Zapewnia to komfortowy klimat 
w pomieszczeniu zarówno latem, jak i zimą.

5.2.2



Zastosowanie produktów SANCO

231SANCO®

5.

SANCO Sun COMBI / SANCO SILVERSTAR COMBI  
Szyby termoizolacyjne do ochrony przeciwsłonecznej i izolacji cieplnej

Typ Budowa Wartość 
Ug według 
PN EN 
673

Przepuszczal- 
ność światła 
zgodnie z 
PN EN 410

Całkowita prze-
puszczalność 
energii zgodnie 
z PN EN 410

Odbicie 
światła na 
zewnątrz

mm W/m2K LT % (±2) Współczynnik 
g % (±2)

LR % (±2)

SANCO Sun COMBI 74/42 6 - 16AR - 4 1,0 73 42 10

SANCO Sun COMBI 70/35 6 - 16AR - 4 1,0 69 39 12

SANCO Sun COMBI 61/32 6 - 16AR - 4 1,0 61 34 12

SANCO Sun COMBI 60/27 6 - 16AR - 4 1,0 59 28 12

SANCO Sun COMBI 51/26 6 - 16AR - 4 1,0 51 28 14

SANCO Sun COMBI 40/21 T 6 - 16AR - 4 1,0 40 21 10

SANCO Sun COMBI 32/21 T 6 - 16AR - 4 1,1 32 21 22

SANCO Sun COMBI 74/42 6 - 12AR - 4 - 12AR - 4 0,5 67 39 15

SANCO Sun COMBI 70/35 6 - 14AR - 4 - 14AR - 4 0,5 63 35 17

SANCO Sun COMBI 61/32 6 - 14AR - 4 - 14AR - 4 0,5 56 31 16

SANCO Sun COMBI 60/27 6 - 14AR - 4 - 14AR - 4 0,5 54 25 15

SANCO Sun COMBI 51/26 6 - 14AR - 4 - 14AR - 4 0,5 46 25 17

SANCO Sun COMBI 40/21 T 6 - 14AR - 4 - 14AR - 4 0,6 36 19 11

SANCO Sun COMBI 32/21 T 6 - 14AR - 4 - 14AR - 4 0,6 29 19 22

AR = Argon, T = hartowane termicznie ze względu na wysoką absorpcję
Powłoka SANCO Sun COMBI na pozycji 2 i powłoka termoizolacyjna SANCO dla szyby 2-komorowej na pozycji 5

Wartości techniczne obliczono za pomocą glaCe. Wartość Ug ustalona zgodnie z PN EN 673 dla szyb zamontowanych  
pionowo. Przedstawione dane stanowią jedynie wyciąg z pełnego programu szyb zespolonych SANCO. Przykłady 
innych zespoleń na www.sanco.de 
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OCHRONA PRZED HAŁASEM

Współczesny świat jest coraz głośniejszy, 
liczba pojazdów zarówno w transporcie pry-
watnym, jak i publicznym stale rośnie. Nie 
da się uciec od hałasu. Nawet miejsca, które 
dotychczas były uznawane za spokojne i 
ciche, z dnia na dzień mogą stać się nara-
żone na hałas.

To niewątpliwy problem naszych czasów. 
Zwłaszcza w dużych miastach, centrach 

miast lub przy głównych drogach nie należy 
łudzić się, że ogarnie nas błoga cisza. Zabu-
rzenia psychiczne i dolegliwości fizyczne 
często mogą wynikać z nieuzasadnionego 
poziomu hałasu w miejscu zamieszkania lub 
pracy.

Dzięki zastosowaniu dźwiękochłonnych szyb 
termoizolacyjnych SANCO Phon problem ten 
można skutecznie rozwiązać.

5.3
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SANCO Phon dźwiękochłonne szyby zespolone

Łącząc różne, asymetryczne grubości szkła, 
wypełnienie gazami oraz odpowiednie prze-
strzenie międzyszybowe, stworzono dźwięko-
chłonne szyby zespolone SANCO Phon, które 
skutecznie przeciwdziałają przedostawaniu 
się hałasu do pomieszczenia. Wraz z opra-
cowaniem laminowanego szkła bezpieczne-
go, które jest wytwarzane ze specjalną folią 

dodatkowo izolującą dźwięk, nastąpił prze-
łom w dziedzinie oszklenia akustycznego. 
Zastosowanie szyb laminowanych pozwala 
osiągać wartości izolacyjności akustycznej 
na poziomie do 51 dB, przy jednoczesnym 
wykorzystaniu wszystkich zalet konwencjo-
nalnej folii PVB w zakresie bezpieczeństwa.

5.3.1
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Szyby zespolone SANCO Phon

Typ Budowa Wartość Ug 
według 
PN EN 673

Grubość 
szyby

Wartość 
tłumienia 
dźwięku

mm W/m2K mm (ok.) Rw,P w dB 

SANCO Phon 36/24 6 - 14AR - 4 1,1 24 36

SANCO Phon 38/30 8 - 16AR - 6 1,1 30 38

SANCO Phon 42/31 VSG 44.2 Phon - 16AR - 6 1,1 31 42

SANCO Phon 43/35 VSG 55.2 Phon - 16AR - 8 1,1 35 43

SANCO Phon 45/35 VSG 44.2 Phon - 16AR - 10 1,1 35 44

SANCO Phon 51/46 VSG 88.2 Phon - 16AR - VSG 66.2 Phon 1.1 46 51

SANCO Phon 39/42 8 - 12AR - 4 - 12AR - 6 0,7 42 39

SANCO Phon 40/44 10 - 12AR - 4 - 12AR - 6 07 44 40

SANCO Phon 43/47 VSG 44.2 Phon - 14AR - 4 - 14AR - 6 0,6 47 43

SANCO Phon 45/53 VSG 44.2 Phon - 16AR - 4 - 16AR - 8 0,6 53 45

SANCO Phon 47/50 VSG 55.2 Phon - 12AR - 6 - 12AR - VSG 44.2 Phon 0,7 50 47

SANCO Phon 51/56 VSG 66.2 Phon - 12AR - 6 - 12AR - VSG 66.2 Phon 0,7 56 51

AR = Argon
Powłoka termoizolacyjna SANCO dla szyby 1-komorowej na pozycji 3, dla 2-komorowej na pozycji 2 i 5

Wartości techniczne obliczono za pomocą glaCe. Wartość Ug ustalona zgodnie z PN EN 673 dla szyb zamontowanych  
pionowo. Przedstawione dane stanowią jedynie wyciąg z pełnego programu szyb zespolonych SANCO. Przykłady 
innych zespoleń na www.sanco.de

Badanie izolacji dźwiękowej w powietrzu na stanowisku badawczym zgodnie z EN ISO 
140-3 jest przeprowadzane niezależnie od kierunku montażu oszklenia izolacyjnego, 
przy uwzględnieniu tolerancji pomiarowych. Ważony współczynnik tłumienia dźwięku 
jest zatem identyczny, biorąc pod uwagę istniejące tolerancje.
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SZYBY BEZPIECZNE5.4

SANCO Safe zabezpiecza słabe punkty każ-
dego domu, które są najbardziej narażone na 
włamanie. Przy zastosowaniu różnego rodzaju 
specjalnych dodatków szyby te są przygotowa-
ne na różne scenariusze potencjalnego napa-
du czy ataku. Odporność na przebicie oraz 
kuloodporność to standardowe kryteria, które 
musi spełnić szkło bezpieczne SANCO Safe.

Aktywna obrona dotyczy ochrony mieszkań, 
domów jednorodzinnych i willi, a także ban-
ków, jubilerów i centrów handlowych, które są 
coraz bardziej narażone na włamanie i akty 

SANCO LAMEX X-STRONG znacznie rozszerza 
możliwości zastosowania bezpiecznego szkła 
laminowanego w szczególności w przypadku 
przezroczystej i delikatnej w estetyce architek-
turze. Przy tej samej grubości ogólnej struktury 
szyb, nośność przeszklenia SANCO LAMEX 
X-STRONG można zwiększyć nawet o 40%. 
Skutek: laminowane szkło bezpieczne i jego 
konstrukcja wsporcza mogą posiadać istotnie 

wandalizmu. Wyższym wymaganiom, np. jeśli 
chodzi o budynki administracji państwowej, 
można sprostać także poprzez zastosowanie 
wzmożonych systemów bezpieczeństwa.

SANCO Safe obejmuje pełen zakres wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa w przypadku 
szkła stosowanego zarówno w prywatnych 
domach jak i budynkach użyteczności publicz-
nej. Oprócz podstawowego hamowania prób 
ataku szyby bezpieczne SANCO służą również 
do ochrony przed upadkiem, np. w balustra-
dach wykonanych ze szkła, czy szybach wind.

mniejsze wymiary. Produkt umożliwia plano-
wanie przestrzeni o większych rozpiętościach.

Ponieważ wszystkie elementy funkcjonalne 
podlegają mniejszym obciążeniom, ich trwa-
łość wzrasta, a koszty energii i materiałów w 
ich produkcji maleją. SANCO LAMEX 
X-STRONG posiada ogólną aprobatę nadzoru 
budowlanego.

SANCO Safe - Odporność na przebicie szyby, klasa odporności PIA - P5A
- Odporność na wybicie otworu w szybie, klasa odporności P6B-P8B 
- Kuloodporność, klasa odporności  BR i SG
- Bezpieczne szyby przeciwwybuchowe
- Przeszklenie zapobiegające upadkom z wysokości zgodnie z DIN 18008

SANCO DUR Szkło hartowane bezpieczne

SANCO DUR TVG
Szkło półhartowane
(jako pojedyncze szkło monolityczne nie jest szkłem bezpiecznym)

SANCO Alarm Szkło z pętlą alarmową zintegrowaną z systemem alarmowym

SANCO LAMEX Szkło laminowane bezpieczne

SANCO LAMEX X-STRONG Szkło laminowane bezpieczne o zwiększonej do 40% nośności
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Przeszklenia chroniące przed przebiciem i włamaniem5.4.1

Odporne na uderzenia szyby chronią przed 
włamaniem i wandalizmem w budynkach. 
Zapobiegają tak zwanemu spontanicznemu 
atakowi na szybę. Przeszklenia odporne na 
wybicie otworu na wylot powinny być odpor-
ne na działanie ciężkich ataków, które można 
również wykonać za pomocą narzędzi tną-
cych.

Norma PN EN 356 opisuje klasyfikację 
odporności szyb na atak ręczny.

Patrz także Rozdział 4.3.2.1 i 4.3.2.2

Wszystkie rodzaje szyb mogą występować w wersjach  1- albo 2-komorowych. Wartości Ug, wartości g, LT i LR oblicza 
się na podstawie grubości szkła, odstępów między szybami i zastosowanych powłok (SANCO Plus EN2, SANCO Plus 
ZERO NG, SANCO Plus TRIII E, SANCO Sun COMBI i SANCO Sun T).

SANCO Safe Szyby bezpieczne 

Nazwa 
według
PN EN 356

Opis Klasa odpor-
ności oszkle-
nia

Grubość 

mm

Rodzaj szkła

Odporność na 
przebicie na 
wylot

Ochrona przed włamaniem, spon-
tanicznym atakiem i atakami wan-
dalizmu (klasy odporności od P1A 
do P5A)

P1A 9 SANCO Safe P1A

P2A 9 SANCO Safe P2A

P3A 9 SANCO Safe P3A

P4A 10 SANCO Safe P4A

P5A 13 SANCO Safe P5A

Odporność na 
wybicie otworu 
na wylot

Ochrona przed ciężkimi atakami przy 
użyciu narzędzi zdolnych do cięcia przez 
profesjonalnych włamywaczy (odporność 
wzrastająca od P6B do P8B)

P6B 23 SANCO Safe P6B

P7B 24 SANCO Safe P7B

P8B 29 SANCO Safe P8B
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5.4.2

Oprócz standardowych rozwiązań (rozdział 
4.1.6.1), SANCO oferuje również dużą gamę bez-
piecznych szyb posiadających sprawdzone rozwią-
zania dodatkowe. Ogólne świadectwa badań nad-
zoru budowlanego dopuszczające do stosowania w 
budownictwie są dostępne w firmach SANCO. 

Przeszklenia zabezpieczające przed wypadnięciem

SANCO Safe szyby zgodne z DIN 18008

Budowa SANCO Safe Grubość Kategoria Wymiary graniczne (mm) Sposób montażu

na stojąco

Szerokość Wysokość

A C C2 C3 min. maks. min. maks.

VSG 33.2 - 12 - VSG 33.1 25 X 500 2000 500 1200 po wszystkich krawędziach

VSG 44.2 - 12 - VSG 33.1 27 X X 900 3600 500 4300 po wszystkich krawędziach

VSG 44.2 - 12 - VSG 33.1 27 X X 500 4300 900 3600 po wszystkich krawędziach

VSG 44.2 - 12 - VSG 33.1 27 X 500 4300 500 1200 po wszystkich krawędziach

VSG 44.2 - 12 - VSG 44.1 29 X X 300 3000 500 5000 po wszystkich krawędziach

VSG 44.2 - 12 - VSG 44.1 29 X X 500 5000 300 3000 po wszystkich krawędziach

VSG 55.2 - 12 - VSG 44.1 31 X X 500 3500 900 5000 po wszystkich krawędziach

VSG 55.2 - 12 - VSG 44.1 31 X X 900 5000 500 3500 po wszystkich krawędziach

VSG 66.2 - 12 - VSG 66.1 37 X X 300 3600 1500 6000 po wszystkich krawędziach

VSG 66.2 - 12 - VSG 66.1 37 X X 1500 6000 300 3600 po wszystkich krawędziach

VSG 44.2 - 12 - 6 ESG-H 27 X X 300 3000 500 4000 po wszystkich krawędziach

VSG 44.2 - 12 - 6 ESG-H 27 X X 500 4000 300 3000 po wszystkich krawędziach

VSG 55.2 - 12 - 8 ESG-H 31 X X 300 3000 500 5000 po wszystkich krawędziach

VSG 55.2 - 12 - 8 ESG-H 31 X X 500 5000 300 3000 po wszystkich krawędziach

6 ESG - 12 - VSG 44.2 27 X X 300 3000 500 4000 po wszystkich krawędziach

6 ESG - 12 - VSG 44.2 27 X X 500 4000 300 3000 po wszystkich krawędziach

8 ESG - 12 - VSG 55.2 31 X X 300 3000 500 5000 po wszystkich krawędziach

8 ESG - 12 - VSG 55.2 31 X X 500 5000 300 3000 po wszystkich krawędziach

VSG 66.2 - 12 - 10 ESG-H 35 X X 300 2500 500 3000 po trzech krawędziach

VSG 66.2 - 12 - 10 ESG-H 35 X X 500 3000 300 2500 po trzech krawędziach

VSG 88.2 - 12 - 10 ESG-H 39 X X 460 3000 300 4500 po trzech krawędziach

Wyżej wymienione grubości szkła i folii mogą zostać przekroczone.
Uwaga: Należy nadal brać pod uwagę obciążenie wiatrem oraz obciążenia poręczy w konstrukcji.
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Szyby z pętlą alarmową SANCO Alarm

Alarm SANCO wyzwala sygnał elektryczny w 
przypadku uszkodzenia lub zniszczenia szyby. 
Składa się z hartowanego szkła bezpiecznego 
(ESG) z przewodzącą elektrycznie pętlą, która 
jest podłączona do systemu alarmowego. Pętla 
przewodząca jest widoczna w narożnym obsza-
rze oszklenia, w wyniku czego często działa 
odstraszająco na włamywaczy. W razie potrze-
by można go również ukryć w części brzegowej 
szyby zespolonej. Instalację szyby alarmowej 
należy wykonać od strony ewentualnego ataku. 
Podczas ataku oszklenia szyba ESG zawsze roz-
pada się na całym obszarze na drobne kawałki 
szkła. W rezultacie pętla przewodu zostaje prze-
rwana i uruchamia się alarm. W połączeniu z 
odpornym na przebicie laminowanym szkłem 
bezpiecznym dalsze pokonywanie całego 
oszklenia jest trudniejsze, dzięki czemu zyskuje-
my czas na podjęcie odpowiedniej interwencji.
Alarm SANCO można łatwo i wszechstronnie 
łączyć z nowoczesnym szkłem termoizolacyj-
nym. Dzięki zastosowaniu ESG szkło z pętlą 
alarmową ma wyższą odporność na uderzenia 
oraz próby przeforsowania, a także wykazuje 

wyższą odporność na szok termiczny. Alarm 
zostaje uruchomiony nawet przy najmniejszej 
interwencji czy próbie ataku. Uruchomienie 
przypadkowego fałszywego alarmu jest wyklu-
czone. Niezależnie od konkretnej powierzchni 
szyby, każda szyba ma taką samą oporność 
elektryczną, co upraszcza konstrukcję systemu 
alarmowego. Montaż szkła alarmowego musi 
być skoordynowany ze wszystkimi innymi urzą-
dzeniami zabezpieczającymi już w fazie plano-
wania.

5.4.3
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Szyby z poliwęglanem

W przypadku specjalnych wymagań, gdzie 
waga i grubość montowanego przeszklenia 
powinny być możliwie jak najmniejsze, ale 
jednocześnie odporność na atak powinna 
być bardzo wysoka, można zastosować 
laminowane szkło bezpieczne z rdzeniem z 
poliwęglanu. Elastyczny kompozyt ze szkła i 
przezroczystego poliwęglanu jest wyjątkowo 
odporny na uderzenia. W rezultacie osiąga 

trisophon to nowy, opatentowany system 
szyb zespolonych z płynnie umiejscowioną 
szybą z poliwęglanu. Ze względu na położe-
nie w środku szyby zespolonej tafla poliwę-
glanu jest trwale chroniona przed zarysowa-
niem. Szyba umieszczona jest w specjalnym 
profilu, dzięki czemu należy brać pod uwagę 
różne współczynniki rozszerzalności  ciepl-
nej szkła i poliwęglanu. Możliwe wymiary na 
zapytanie.

się szczególnie wysokie wartości odporności 
na przebicie przy stosunkowo małej grubości.
Kompozyty szklano-poliwęglanowe łączą 
odporność szkła na zarysowania i korozję z 
elastycznością i wytrzymałością poliwęglanu. 
Niemniej ze względu na różne współczynniki 
rozszerzalności cieplnej struktury takie mają 
jednak ograniczony rozmiar.

System łączy w sobie najwyższe standardy 
bezpieczeństwa, izolacji termicznej i wysokiej 
jakości optyki, a także jest znacznie lżejszy, 
cieńszy i bardziej odporny niż tradycyjne sys-
temy szklane. Ze względu na modułową budo-
wę możliwe są różnorodne struktury, dzięki 
czemu można spełnić właściwie wszystkie 
wymagania dotyczące nowoczesnego szkła 
izolacyjnego. Izolację cieplną, przeciwsłonecz-
ną i akustyczną można bez problemu łączyć z 
wysokimi wymogami bezpieczeństwa.

5.4.4

5.4.4.1 trisophon - System szyb zespolonych z poliwęglanem
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trisophon bullet to połączenie niskiej masy, 
niewielkiej grubości elementu i wartości Ug 
do 0,3 W/m²K, a także doskonałej estetyki i 
trwałości. Zewnętrzne szkło laminowane roz-

Zapobieganie ekstremalnym atakom do 
poziomu P8B z doskonałą optyką przy wadze 
40 kg/m². Trisophon Protect to modułowe 
i niezwykle lekkie szkło izolacyjne o mak-
symalnych właściwościach mających prze-
ciwdziałać agresywnym atakom, które jest 

Drzwi ewakuacyjne z funkcją antypaniczną 
zgodnie z normą DIN EN 1125 są obowiąz-
kowe we wszystkich budynkach użyteczności 
publicznej, zabezpieczenie antypaniczne 
trisophon oferuje rozwiązanie z 2-komorową 

bija pociski, a wewnętrzna szyba z poliwęgla-
nu pochłania energię pocisku. trisophon jest 
dostępny w klasach kuloodporności od BR3 
NS do BR6 NS.

prawie nie do przejścia ze względu na szybę 
poliwęglanową. Trisophon alarm protect jest 
dodatkowo wyposażony w szybę alarmową, 
dzięki czemu zapewnia najwyższy poziom 
bezpieczeństwa w przypadku prywatnych 
willi, a także jubilerów i galerii.

bezpieczną szybą izolacyjną, ze zintegrowa-
ną w środku szybą z poliwęglanu o grubości 
8 mm. Dodatkowo zapobiega się gwałtow-
nym próbom wejścia od zewnątrz.

5.4.4.2

5.4.4.3 

5.4.4.4 trisophon bullet

trisophon protect / trisophon alarm protect

trisophon panic protect
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trisophon 
panic protect 
trisophon 
protect

trisophon 
silent  
43 dB

trisophon 
silent  
52 dB

trisophon 
bullet  
BR 3 NS

trisophon 
bullet  
BR 4 S

trisophon 
bullet  
BR 4 NS

trisophon 
bullet  
BR 6 NS

Szkło VSG albo ESG 2 x VSG 2 x VSG 2 x VSG 2 x VSG 2 x VSG 3 x VSG

Ramka (mm) 2 x 11 2 x 11 2 x 11 1 x 9, 1 x 17 2 x 11 1 x 9, 1 x 17 4 x 9

Poliwęglan (mm) 8 8 8 8 8 8 2 x 8

Waga (kg/m2)** 40 50 80 50 65 75 125

Grubość (mm)** 42 43 55 50 49 61 95

Wartość Ug z AR,
1 powłoka (W/m2K)

1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 0,9 0,8

Wartość Ug z AR
2 powłoki (W/m2K)

0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6

Możliwa wartość Ug 
(KR, szersze ramki)
(W/m2K)

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3

Klasa bezpieczeństwa P6B, P7B, P8B P8B P8B P8B P8B P8B P8B

Dane techniczne - Szyby izolacyjne trisophon

AR = Argon, KR = Krypton
* Budowa w oparciu o certyfikat ** dane w przybliżeniu
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5.5

5.5.1

ELEMENTY MONTOWANE W PRZESTRZENI MIĘDZYSZYBOWEJ

Elementy montowane w przestrzeni międzyszybowej chroniące przed 
oślepiającym światłem oraz zapewniające dyskrecję SANCO CONTROL

Zasłona przeciwsłoneczna bez SANCO CONTROL Kontrola światła za pomocą SANCO CONTROL

SANCO CONTROL to system ochrony prze-
ciwsłonecznej zintegrowany w przestrzeni 
międzyszybowej w celu zapewnienia tymcza-
sowego zacienienia, stworzenia warunków 
całkowitej prywatności i inteligentnej kontroli 
przepływu światła.
Dużo naturalnego światła dziennego oznacza 
otwartość i przejrzystość. Jednak z drugiej 
strony duża intensywność światła dzienne-
go może być problematyczna w niektórych 
okolicznościach. Idealnym rozwiązaniem 
do adaptacyjnego zacieniania pomieszczeń 
jest SANCO CONTROL. System żaluzji w 
przestrzeni międzyszybowej w szybie zespo-

lonej zapewnia wysoki komfort wizualny i 
termiczny. Dzięki bezstopniowej regulacji 
zawsze można znaleźć właściwą równowagę 
między światłem zewnętrznym a pożądanymi 
warunkami oświetlenia we wnętrzu. W ten 
sposób można stworzyć odpowiednie warun-
ki roślinom w oranżerii, umożliwia to także 
oglądanie telewizji czy patrzenie w monitor 
bez czynnika oślepiającego. System spraw-
dza się także w sytuacjach, kiedy zależy nam 
na dyskrecji oraz chronieniu prywatności.
SANCO CONTROL oferuje tyle przejrzystości 
na ile to konieczne i tyle prywatności, na ile 
to możliwe.

Światło bez SANCO CONTROL Dyskrecja za pomocą SANCO CONTROL
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Sterowanie przepływem światła

SANCO CONTROL umożliwia ustawienie 
indywidualnych warunków oświetleniowych 
dla każdej pozycji słońca, od całkowitej pry-
watności poprzez częściowe zacienienie po 

niezakłócone oglądanie przy otwartych lame-
lach. Zacienienie odbywa się poprzez wygod-
ne obracanie  żaluzji za pomocą sterowania 
ręcznego lub elektrycznego.

Pełna widoczność i ochrona 
przeciwsłoneczna

Zacienienie dzięki lamelkom Dobra widoczność z ochroną 
przeciwsłoneczną

Otwarcie lameli 0° Otwarcie lameli 45° Otwarcie lameli 90°

Ustawienie lamelek
Jeśli lamele są zamknięte, osiąga się wyso-
kie odbicie promieniowania słonecznego. 
W rezultacie tylko niewielki procent energii 
cieplnej dociera do pomieszczenia, osiągane 
są najniższe wartości współczynnika g.

Jeśli lamele są ustawione pod kątem, skiero-
wane w stronę słońca, kieruje się dużo świa-
tła dziennego do wnętrza. Przy ich użyciu 
powstają optymalne warunki oświetleniowe 
dla miejsc pracy z komputerem zgodnie z 
zalecaną normą.
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Dostępne systemy

SANCO CONTROL jest dostępny w trzech 
wersjach systemowych o różnych poziomach 
przezroczystości i kolorach, tak aby spełnić 

Żaluzje

Dzięki bezstopniowej regulacji kąta nachyle-
nia lameli światło dociera do sufitu i następ-
nie rozprowadzane jest po całym pomiesz-
czeniu bez niekorzystnego oślepiania.

Plisy

Jako alternatywa dla klasycznej aluminiowej 
lameli, plisa okienna wykonana z tkaniny 
Verosol oferuje możliwość skutecznego kon-
trolowania energii słonecznej wprowadzanej 
do wnętrza.

Rolety

Specjalne tkaniny Verosol są dostępne w wer-
sjach o następujących grubościach: przezro-
czystej, półprzezroczystej i nieprzezroczystej.

Trzy różne grubości tkaniny umożliwiają 
indywidualne zastosowanie na trzech pozio-
mach:  przezroczystym, półprzezroczystym i 
nieprzezroczystym.

różnorodne wymagania pod względem wzor-
nictwa i funkcjonalności.

Kolory lameli aluminiowych

S157

S102

S106

S125

S130

S142

S149

S155

S156

16 mm

12,5 mm

144683000

639377147

C000

20 mm

14 mm

C010

Wybór kolorów dla SANCO CONTROL

292 741 773 134 162 137

734 738 778 441 823 386

882 998936 000 829 999
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Sterowanie pokrętłem na szybie
Pokrętło jest ustawione za pomocą dwóch 
przeciwległych magnesów przed profilem 
górnym, bezpośrednio na szybie. Przy 
ruchach obrotowych w kierunku zgodnym 
lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara 
określa się kąt położenia lamelek.

Magnes przesuwny
Magnes zewnętrzny ze zdejmowanym uchwy-
tem jest nakładany na szybę i tworzy on ide-
alne połączenie z magnesem wewnętrznym 
znajdującym się w środku profila dolnego. 
Lamelki są podnoszone lub opuszczane 
przez ruch suwaka.

Warianty systemów

Obsługa przy użyciu zewnętrznego 
sznurka
Jednostka sterująca jest przymocowana do 
szyby na wysokości magnesu wewnętrznego 
zintegrowanego z profilem. Żaluzja podnosi 
się za pomocą zapętlonego sznurka, który 
wprawia magnes zewnętrzny w ruch.
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Silnik zewnętrzny
Silnik zewnętrzny może być używany w przy-
padku wszystkich szyb izolacyjnych ze stero-
waniem magnetycznym z przodu. Podobnie 
jak w przypadku alternatywnych systemów 
operacyjnych, obudowa silnika jest po prostu 
przyklejona do szyby. Za pomocą przycisku 
lub pilota do zdalnego sterowania silnik pod-
nosi, opuszcza i obraca żaluzje - wygodne i 
niezawodne rozwiązanie. 

System W Swipe
Moduł akumulatorowy
Jeżeli zasilanie elektryczne silnika wewnętrzne-
go lub zewnętrznego nie może lub nie powinno 
odbywać się przez jego własną linię zasilającą, 
energia może być dostarczana przez moduł aku-
mulatora wyposażonego w powierzchnie czuj-
ników, który jest zamontowany na ramie okna 
lub bezpośrednio na powierzchni szyby. Moduł 
akumulatorowy można opcjonalnie naładować 
na stałe za pomocą panelu słonecznego lub, w 
razie potrzeby, za pomocą ładowarki akumulato-
rów poprzez zintegrowany port micro USB. 

Silnik wewnętrzny 
Elektryczny system podnoszenia / opusz-
czania działa poprzez silnik nie posiadający 
szczotek zintegrowany z profilem górnym i 
miniaturową jednostką sterującą wyposa-
żoną w przetwornik impulsowy sterujący 
ruchem obrotowym. Umożliwia jednoczesne 
i zsynchronizowane działanie wielu żaluzji. 
Elektronika zapewnia korzystne i różnorodne 
opcje sterowania. 
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Szerokość 
ramek

Lamela Plisy Obracanie Podnoszenie/
opuszczanie

Silnik

Lamele SL 20 22C 20/22 12,5 ¡ ¡ Zewnętrzny

Lamele SL 27 32C 27/32 16 ¡ ¡ Zewnętrzny

Plisa SL 20 22C 20/22 14 ¡ Zewnętrzny

Plisa SL 27 32C 27/32 20 ¡ Zewnętrzny

Plisa SL 27 32C Blackout 27/32 20 ¡ Zewnętrzny

Roleta SL 27C 27 ¡ Zewnętrzny

Plisa SL 20 22S 20/22 14 ¡ Zewnętrzny

Lamele SL 20S 20 12,5 ¡

Lamele SL 20 22B 20/22 12,5 ¡

Lamele SL 27B 27 16 ¡

Lamele SL 20 22MB 20/22 12,5 ¡ ¡ Wewnętrzny

Lamele SL 27 32MB 27/32 16 ¡ ¡ Wewnętrzny

Lamele SL 20 22MB 20/22 14 ¡ Wewnętrzny

Lamele SL 27 32MB 27/32 20 ¡ Wewnętrzny

Plisa SL 27 32MB Blackout 27/32 20 ¡ Wewnętrzny

Lamele SL 20 22W 20/22 12,5 ¡ ¡ Wewnętrzny

Lamele SL 27 32W 27/32 16 ¡ ¡ Wewnętrzny

Plisa SL 20 22W 20/22 14 ¡ Wewnętrzny

Plisa SL 27 32W 27/32 20 ¡ Wewnętrzny

Plisa SL 27 32W Blackout 27/32 20 ¡ Wewnętrzny

Przegląd dostępnych funkcji

SANCO CONTROL jest dostępny w różnych 
wzorach i kolorach, aby spełnić różne wyma-
gania dotyczące wyglądu i funkcjonalności. 
Szeroka gama produktów, dostosowana do 

dużej liczby sytuacji montażowych, oferuje 
architektom i konstruktorom nowe możliwo-
ści projektowania za pomocą światła i cienia.

Przegląd funkcji SANCO CONTROL

C = system ze sznurkiem, M = silnik, wszystkie dane w mm
Wymiary według typu i zastosowania. Kolor lameli w zależności od zastosowania, na życzenie wsparcie w kwestii wdro-
żenia systemów e-motorowych; kontakt za pośrednictwem partnerów SANCO. Całkowita grubość elementu po montażu 
i pomiarze grubości szkła.
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Cechy przemawiające za tym produktem

 ¡ Elastyczne zastosowanie, niezależnie od  
 warunków pogodowych

 ¡ Produkt bardzo higieniczny, jest chroniony  
 przed brudem i warunkami atmosferycz- 
 nymi

 ¡ Idealny w miejscach o dużej podatności  
 na wiatr

 ¡ Pewnie zabezpieczony przed ręcznym  
 uszkodzeniem lub zniszczeniem 

Różnorodny zakres zastosowań

 ¡ Ogrody zimowe
 ¡ Szklane fasady/fronty fasad
 ¡ Okna z kwiatami
 ¡ Dzielone pomieszczenia/ścianki działowe
 ¡ Sanitariaty
 ¡ Gabinety lekarskie/zabiegowe
 ¡ Kliniki
 ¡ Muzea

 ¡ Szkoły
 ¡ Pomieszczenia biurowe/centrale firmowe
 ¡ Pojazdy szynowe i budowlane
 ¡ Kampery
 ¡ Ochrona prywatności w strefach odpo- 

 czynku
 ¡ Do wykorzystania także w planach  

 renowacyjnych

 ¡ Elastyczna ochrona przed oślepianiem  
 spowodowanym światłem zewnętrznym,  
 a także szeroki zakres wykorzystania  
 światła dziennego

 ¡ Sterowanie oświetleniem zapewniające  
 przyjemną atmosferę pracy

 ¡ Subtelny wygląd dzięki integracji z  
 przestrzenią międzyszybową  

 ¡ Modne rozwiązania fasad z dużymi  
 korzyściami funkcjonalnymi



Zastosowanie produktów SANCO

252 SANCO®

5.

W nowoczesnym świecie pełnym hałasu 
izolacja akustyczna stanowi dla nas ogromne 
wyzwanie. Wielofunkcyjne rozwiązania, które 

chronią przed hałasem i, w razie potrze-
by, zapewniają prywatność lub zacienienie, 
pomagają nam odpocząć i zrelaksować się.

Ukierunkowana izolacja akustyczna za pomocą SANCO CONTROL i SANCO Phon

Powłoka termoizolacyjna SANCO Plus

SANCO CONTROL

Folia dźwiękochłonna

Niskie koszty energii, minimalne straty ciepła 
i wysokie zyski z energii słonecznej to wyma-
gania wysoce energooszczędnej metody 
budowy obiektów, która jest rozwiązaniem 
przyszłości. Kluczową rolę odgrywają tu wie-

lofunkcyjne fasady i fronty okienne z inteli-
gentnym i bezstopniowym systemem ochro-
ny przeciwsłonecznej SANCO CONTROL. 
Charakteryzują się niezwykłą elastycznością i 
sprostają każdemu wymaganiu.

Zwiększona izolacja termiczna za pomocą SANCO CONTROL i SANCO Plus

SANCO CONTROL w połączeniu z innymi funkcjami szyb zespolonych

Bezpieczne szkło hartowane 

Powłoka termoizolacyjna SANCO Plus

SANCO CONTROL
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Przezroczystość szyby zapewnia nam wyraźny 
widok od wewnątrz na zewnątrz - ale także od 
zewnątrz do wewnątrz. Otwartość czy dyskre-
cja, spojrzenia i ludzka ciekawość – obszary, 
które mogą być kontrolowane za pomocą sys-

temu zaciemniającego SANCO CONTROL zin-
tegrowanego w szybie termoizolacyjnej, zgodnie 
z wymaganiami. W połączeniu ze szkłem bez-
piecznym funkcje dotyczące lepszej ochrony 
mienia są spełnione na najwyższym poziomie.

Lepsza ochrona obiektu za pomocą SANCO CONTROL i SANCO Safe

Powłoka termoizolacyjna SANCO Plus

SANCO CONTROL

Szkło laminowane bezpieczne
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Szyby zespolone ze szprosami

Prawidłowy wybór okna obejmuje również 
uwzględnienie lokalnych stylów architekto-
nicznych lub specjalnych wymagań klienta. 
Szprosy są jednym z najpopularniejszych ele-
mentów wyposażenia okien. Szprosy dzieląc 
szklaną powierzchnię szyby nadają lekkości 
budynkowi, dostosowują okna do istniejącej 
w otoczeniu architektury lub po prostu sta-

nowią wizję projektową klienta. Dom wolno-
stojący w wiejskim stylu jest po prostu nie 
do pomyślenia bez szprosów. Szprosy są 
zatem niezbędnymi akcesoriami w produkcji 
szkła izolacyjnego, należy jednak pamiętać, 
że istnieją znaczne różnice regionalne zarów-
no pod względem stylu, jak i charakteru ich 
użytkowania.

5.5.2

Jeśli profilowane szprosy zostaną zainstalo-
wane tylko w przestrzeni międzyszybowej, 
nie pokrywając ich na powierzchniach szkla-
nych innymi profilami od zewnątrz, osiągnąć 
można optyczny podział powierzchni okien. 
Koszt czyszczenia szkła jest znacznie niższy 
w tej wersji niż we wszystkich pozostałych 
wersjach. Ze względu na instalację w prze-
strzeni międzyszybowej szprosy są również 
trwale chronione przed warunkami atmos-
ferycznymi. Tylko te szprosy, które są insta-
lowane w przestrzeni między szybami, są 
dostępne w wielu kształtach, kolorach i deko-

rach, od szerokich profili w kolorze białym, 
po profile kolorowe lub drewnopodobne oraz 
filigranowe profile dekoracyjne o metalowym 
połysku. W przypadku tak zwanych szprosów 
wiedeńskich dodatkowo przyklejany jest pro-
fil do zewnętrznych powierzchni szkła. Szpros 
wiedeński w przestrzeni międzyszybowej, któ-
rego boki wyglądają jak ramka dystansowa, 
ukrywa nieestetyczną tylną stronę przyklejo-
nych na szybę szprosów zewnętrznych, gdy 
patrzy się na szybę pod kątem. Rezultatem 
jest wizualne wrażenie „prawdziwego” szpro-
su dzielącego szybę na mniejsze szybki.

Wewnętrzny 
szpros 
profilowany 

Wewnętrzny, 
delikatny szpros 
dekoracyjny

Wewnętrzny, 
imitujący ramkę 
dystansową 
(szpros wiedeński)

Szpros naklejany 
na szybę
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5.6

5.6.1

SZYBY DEKORACYJNE

Szkło w połączeniu z kolorem i światłem - 
oznacza wspaniałe możliwości i atrakcyjne 
architektonicznie rozwiązania w zakresie 
wystroju wnętrz i aranżacji budynków, fasad 
i powierzchni okien. Jednak sitodruk oferuje 
również możliwość drukowania dowolnych 
kształtów, które są geometrycznie nieokreśla-
ne na szkle. Dekory - stosowane w zamierzo-
nym celu - są skutecznym narzędziem kon-
troli oświetlenia, np. na oknach czy dachach. 
Ważną rolę odgrywa tutaj przepustowość 
promieni słonecznych. Zależy ona od stopnia 

zadrukowania i wybranego koloru. Ciemne 
kolory emitują mniej światła niż jasne kolory, 
a im niższy poziom zadrukowania, tym wyż-
sza przepuszczalność światła.
Kolory są wypiekane w temperaturze około 
600 ° C i następnie łączone ze szkłem. Ta 
procedura gwarantuje, że kolory są trwałe i 
odporne na ścieranie, są one także odpor-
ne na rozpuszczalniki, odporne na światło i 
odporne na żółknięcie. Możliwa jest dalsza 
obróbka w celu uzyskania bezpiecznego 
szkła laminowanego oraz szkła izolacyjnego.

SANCO PRINT – szyby z sitodrukiem
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Zastosowania SANCO PRINT

Jako element dekoracyjny Kabiny prysznicowe, szklane drzwi, panele drzwiowe, ścianki działowe, 
balustrady, szyby wind itp.

Jako element informacyjny Tablice informacyjne, znaki drogowe

Jako element funkcjonalny Szyby przeciwsłoneczne, elementy elewacyjne, szyby izolacyjne ze stepem, 
szklenie strukturalne, lamelki na szkle chroniące przed słońcem

Jako element bezpieczeństwa Szkła ESG z nadrukiem mogą być używane jako szkło bezpieczne 
(właściwości ESG)

Zastosowania dekorów szklanych są tak róż-
norodne jak same dekory. Służą do projekto-
wania zewnętrznego i wewnętrznego:

 ¡ Budynków
 ¡ Fasad
 ¡ Powierzchni okiennych
 ¡ Przeszkleń dachowych
 ¡ Poręczy i balustrad
 ¡ Ścianek działowych
 ¡ Szkła montowanego bezpośrednio na  

 ścianach
 ¡ W kuchni i łazience

oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest kre-
atywność i design.
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5.6.2

 

Kolorowe szkło jest wizytówką zewnętrznej 
strony budynku, może odtwarzać nastrój 
panujący w środku, co byłoby na przykład 
nieosiągalne, jeśli chodzi o tradycyjne prze-
szklenia. Kolorowe szkło moduluje światło, 
tworzy atmosferę, wizualizuje funkcje danej 
przestrzeni i wyostrza procesy percepcji. 
Kolorowe szkło w unikalny sposób łączy funk-
cjonalność i estetykę.

Kolorowe bezpieczne szkło laminowane 
ma wszystkie zalety najnowocześniejszego 
bezpiecznego szkła laminowanego. Nawet 
w projektach wymagających pod względem 
statyki budynku kolorowe szyby bezpieczne 
chroniące przed upadkiem lub przeszklenia 
na głową zapewniają maksymalne bezpie-
czeństwo ludzi i mienia dzięki innowacyjnym 
rozwiązaniom wykończeniowym.

Kolorowe laminowane szkło bezpieczne ma 
te same podstawowe właściwości, co trady-
cyjne szkło bezpieczne laminowane. W przy-
padku pęknięcia odłamki szkła przylegają 
do folii PVB, co znacznie zmniejsza ryzyko 
ewentualnych obrażeń. Niezależnie od sytu-
acji, w której pęka szkło chronione jest prze-
de wszystkim ludzkie zdrowie. Przy okazji 
przeszkadzający hałas uliczny jest wyraźnie 

tłumiony. Połączenie funkcji ochronnych 
i aspektów konstrukcyjnych sprawia, że 
kolorowe bezpieczne szkło laminowane 
jest po prostu wyjątkowe. Ponadto stopień 
przezroczystości szkła można ustalić indywi-
dualnie:

 ¡ przezroczyste
 ¡ półprzezroczyste
 ¡ nieprzezroczyste

SANCO LAMEX COLORDESIGN / LAMEX COLORDESIGN
kolorowe szkło bezpieczne na budynki i do pomieszczeń

Obszary zastosowania
¡	 Elewacje ścienne i pokrycia meblowe
¡	 Daszki szklane
¡	 Balkony
¡	 Ścianki działowe
¡	 Wypełnienia drzwi
¡	 Schody
¡	 Hale wejściowe
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Kolorowe bezpieczne szkło laminowane speł-
nia wszystkie wymagania bezpiecznego szkła 
laminowanego oraz odpowiada normom 
europejskim.

¡	 Ponad 1000 możliwych odcieni i kolorów
¡	 Oferujemy przezroczyste, półprzezroczyste 

lub nieprzezroczyste laminowane szkło 
bezpieczne.

¡	 Trwały kolor: VSG zachowuje swoje wła-
ściwości nawet pod wpływem słońca, wia-
tru czy innych niekorzystnych warunków 
atmosferycznych.

¡	 Ta sama jakość, co konwencjonalne lami-
nowane szkło bezpieczne pod względem 

izolacji akustycznej, ochrony UV i ochrony 
przed włamaniem i ewentualnymi odpry-
skami w przypadku stłuczenia szkła

¡	 Grubości szkła można indywidualnie dopa-
sowywać do wymagań statycznych, kon-
strukcyjnych lub estetycznych

¡	 Może być również stosowane jako szkło 
zespolone łączące izolację termiczną, 
ochronę przeciwsłoneczną i przeciwpoża-
rową

Zgodność z odpowiednimi normami

Zalety SANCO LAMEX COLORDESIGN

Obszar obowiązywania Norma

Ochrona ludzi PN EN ISO 12543-2 i PN EN 12600

Ochrona własności PN EN 356

Filtry UV i ochrona przeciwsłoneczna PN EN 410 i ISO 9050

Izolacja akustyczna PN 12758

Izolacja cieplna PN 673
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5.6.3

 

Szkło w połączeniu z kolorami, wzorami i 
motywami stwarza ciekawe efekty i możliwo-
ści projektowe. Zadrukowane VSG sprowa-
dza szkło na zupełnie inny wymiar wizualny. 
Bez względu na to, czy będą to realistyczne 
zdjęcia, grafiki, rysunki lub tekstury, sygna-
tury czy herby - wyobraźnia i kreatywność 
nie mają granic, jeśli chodzi o projektowanie 
powierzchni szklanych. 

Bazę stanowią piki cyfrowe. Muszą spełniać 
pewne wymagania, dlatego należy tę kwestię 
wcześniej omówić z producentem.

Nieprzezroczyste, przezroczyste lub półprze-
zroczyste: Specjalnie opracowane kolory 
pozwalają na indywidualne projektowanie 
laminowanego szkła bezpiecznego w proce-
sie druku cyfrowego. Każdy jedno- lub wie-
lokolorowy cyfrowy obraz może być wydru-
kowany w szkle, następnie zabezpiecza się 
go odpowiednio dzięki czemu może służyć 
latami.

SANCO LAMEX COLORPRINT FP / LAMEX COLORPRINT FP
kolorowe motywy drukowane na foliach VSG

 ¡  Różne jakości szkła o grubościach od 7 
do 80 mm

 ¡  Możliwe jest dowolne połączenie VSG, w 
tym także szkła kuloodporne lub szkła po 
których można chodzić

 ¡  Może być również stosowane jako szkło ze-
spolone łączące izolację termiczną, ochronę 
przeciwsłoneczną i przeciwpożarową

 ¡  Wysoka odporność kolorów na światło, 
dlatego nadaje się zarówno do użytku 
wewnątrz, jak i na zewnątrz

 ¡  Dzięki laminowanej folii ochronnej można 
wybierać między nieprzezroczystą, prze-
zroczystą lub półprzezroczystą opcją

 ¡  Bardzo wysoka rozdzielczość, dlatego 
można tworzyć bardzo ostre obrazy. Po-
wierzchnia motywu znajduje się za szkłem 
i jest trwale chroniona

 ¡  Niskie koszty produkcji pojedynczych 
zdjęć; szczególnie nadaje się do produkcji 
pojedynczych elementów lub małych serii

SANCO LAMEX COLORPRINT FP – opis szczegółowy
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Obszary zastosowania
¡	Elewacje ścienne i pokrycia meblowe
¡	Tablice reklamowe oraz napisy
¡	Zastosowania techniczne
¡	Dekoracyjne zastosowania szkła
¡	Ścianki działowe
¡	Wypełnienia drzwi
¡	Systemy drzwi szklanych
¡	Przeszklone windy
¡	Prysznice / ściany w kuchniach
¡	Fasady
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Do zastosowania zewnętrznego i wewnętrznego

5.6.4

 

Dzięki technologii druku cyfrowego CP 
dostępna jest nieograniczona różnorodność 
opcji wydruku na szkle. Cyfrowe zdjęcia, bez 
względu na to, czy chodzi o obiekty czy napi-
sy są drukowane na szkle w oszałamiającej 
jakości (ESG, ESG-H, TVG i VSG). Ponadto 
druk cyfrowy można również przenieść na 
folię używaną przy bezpiecznym szkle lami-
nowanym.

Oprócz wysokiej rozdzielczości obrazu można 
również drukować odcienie złota, srebra i 
metalu, satyny oraz efekty 3D. Proces dru-
kowania sprawdza się zarówno w przypadku 
niewielkich ilości, jak i produkcji seryjnej.

SANCO COLORPRINT CP / COLORPRINT CP 
druk cyfrowy na szkle

¡	 Przeszklenia balkonów, balustrady
¡	 Kombinacje szyb zespolonych
¡	 Osłony
¡	 Daszki, przeszklenia nad głowami
¡	 Szklane ściany, ścianki działowe
¡	 Ściany w pasie kuchennym, ściany kabin 

prysznicowych
¡	 Szklane podłogi, szklane schody
¡	 Szklane drzwi, systemy szklane
¡	 Fronty mebli
¡	 Blaty stołów
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Do zastosowania zewnętrznego i wewnętrznego

5.6.5

 

Dzięki technologii HD dostępna jest nie-
ograniczona różnorodność opcji wydruku na 
szkle. Cyfrowe zdjęcia, bez względu na to, 
czy chodzi o zdjęcia panoramiczne, obiekty 
czy napisy są drukowane na szkle w osza-
łamiającej jakości (float, ESG, VSG). Oprócz 
wysokiej rozdzielczości obrazu można rów-

nież drukować odcienie złota, srebra i meta-
lu, satyny oraz efekty 3D. Wydruki na szkle 
są dostępne w trzech wersjach: nieprzezro-
czyste, półprzezroczyste oraz przezroczyste. 
Proces drukowania sprawdza się zarówno w 
przypadku niewielkich ilości, jak i produkcji 
seryjnej. 

SANCO COLORPRINT HD / COLORPRINT HD 
doskonałe i ostre obrazy na szkle

¡	 Przeszklenia balkonów, balustrady
¡	 Szklane ściany, ścianki działowe
¡	 Ścianki w kuchniach, ściany kabin pryszni-

cowych
¡	 Szklane sufity
¡	 Szklane podłogi, szklane schody
¡	 Fronty mebli
¡	 Blaty stołów
¡	 Tablice szklane, tablice informacyjne, 

napisy
¡	 Kabiny prysznicowe
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Od dawna zdjęcia są zarezerwowane nie 
tylko dla pomieszczeń mieszkalnych, ale 
stanowią także element wzbogacający design 
kuchni i łazienek, budynków komercyjnych, 
hoteli oraz biur. Dzięki nowo opracowanemu 
szkłu SANCO SCREENLIGHT grubość całego 
systemu tylnych ścian stosowanych w kuch-
ni oraz łazienkach, a także swobodnie zawie-
szone zdjęcia w pomieszczeniach, mają zale-
dwie 20 milimetrów. Lawendowe pole lśni w 
południowym słońcu, a krople wody migoczą 
odbijając nieśmiałe światło jutrzenki. Nawet 
niewielkie wzory zyskują dodatkową głębię.

Podświetlane szkło nadaje się również do 
tablic informacyjnych, przekształca ciemne 
zakamarki w jasne i wygodne obszary lub 
zastępuje brakujące okno, oferując odpręża-
jący widok na las, morze lub góry.

SANCO SCREENLIGHT jest szyty na miarę 
i może być drukowany z gotowego projektu 
albo ze zdjęcia pochodzącego z prywatnej 
kolekcji. Ponieważ konstrukcja nie potrzebuje 
bardzo widocznej ramy, a światło równomier-
nie rozchodzi się od krawędzi do krawędzi, 
podświetlany przedmiot zyskuje na wysokich 
walorach estetycznych.

Podświetlane szkło wykorzystuje bezobsługo-
wą i energooszczędną technologię LED wyso-
kiej klasy z funkcją „Tunable White”, która 
umożliwia bezstopniową regulację nasycenia 
koloru od zimnej do ciepłej bieli. Ponadto 
łącze KNX daje się łatwo zintegrować z dowol-
ną technologią budowlaną i opcjonalnie może 
być wyposażony w ściemniacz dotykowy. No 
i na sam koniec: instalacja podświetlanego 
szkła jest łatwiejsza niż wymiana żarówki: bo 
wystarczy ją tylko podłączyć.

SANCO SCREENLIGHT / SCREENLIGHT
odpowiednio oświetlone zdjęcia

Grubość szkła 19,5 – 21,5 mm

Oświetlenie LED najnowszej generacji

Tunable White Płynna regulacja nasycenia kolorów od 2700 do 6000 stopni Kelvina

Standardowe sterowanie Zdalne sterowanie

Opcjonalne sterowanie - Touch Dimmer bezpośrednio na elemencie
- Za pomocą aplikacji na smartfona lub tablet
- Sterowanie  KNX na zamówienie
Wszystkie trzy warianty sterowania z przyciemnianiem dotykowym dla intensyw-
ności światła i koloru światła  (Tunable White)

Regulacja światła Możliwe połączenie zewnętrzne

Instalacja Plug and Play (bez konieczności wzywania elektryka)

Zastosowanie Wszystkie obszary architektoniczne:
Ścianki nad blatami w kuchni, łazienki, przestrzenie mieszkalne, lobby, recepcje, 
restauracje, butiki, prywatne gabinety, budynki użyteczności publicznej, tablice 
informacyjne, tablice świetlne, projekty artystyczne

Dane techniczne
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Żaden inny materiał nie opanowuje gorącz-
kowego codziennego życia w kuchni z takim 
samym spokojem i elegancją jak szkło. 
Ponieważ łączy w sobie solidność z estety-
ką, a także zapewnia najlepsze warunki do 
pracy i spożywania posiłków, jest bardzo 
ceniony przez wszystkich, którzy pasjonują 
się gotowaniem, pieczeniem i urządzaniem 
przyjęć dla gości.
SWISSCULINARIA dostosowuje się do każ-
dego pomieszczenia, nie ważne czy chodzi 

o chłodny beton, szlachetne drewno czy 
barokową sztukaterię. A ponieważ szkło jest 
tak wszechstronne, jak dania ze światowej 
kuchni, może ono nadać kuchni klasyczny, 
egzotyczny, orientalny lub miejsko-nowocze-
sny charakter, pogrążając ją w odważnych 
albo wręcz przeciwnie, w stonowanych 
kolorach. Niezależnie od tego, która wersja 
jest używana w kuchni, przebywanie w tak 
ozdobionym pomieszczeniu i praca w nim 
to czysta przyjemność.

SWISSCULINARIA – Szkła o niezwykłym wzornictwie do kuchni
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Właściwości

Odporność na zarysowania Blaty i panele kuchenne nie boją się ostrych noży ani zakończeń widelców. 
Zaawansowana technologicznie konstrukcja, która ma znacznie wyższą odporność 
na zarysowania niż tradycyjne powierzchnie szklane, która pozostaje nienaruszona 
nawet po śladach użytkowania. Powierzchnia wygląda po kilku latach tak samo, jak 
w dniu jej zakupu.

Łatwość w pielęgnacji Dzięki szkłu można instalować pokaźnych rozmiarów i pozbawione fug powierzch-
nie, które idealnie wpasowują się w estetykę naszych czasów. Ponadto gładkie 
powierzchnie znacznie ułatwiają czyszczenie. Wystarczy przetrzeć i gotowe.

Odporność na kwasy Ocet, soki owocowe, kwas winny czy mlekowy nie są w stanie uszkodzić tego szkła. 
Niezależnie od tego, czy wybrano matowe, czy błyszczące wykończenie, elementy 
kuchenne są odporne na kwasy pochodzące z różnego rodzaju artykułów spożyw-
czych, dzięki czemu zachowują swój pierwotny blask.

Odporność na uderzenia Kiedy ciężkie żeliwne patelnie, czy metalowe garnki są przestawiane z miejsca na 
miejsce, bardzo ważne jest, aby przestrzeń wokół była na to odporna. Fakt, panele 
kuchenne i pokrycia są szczególnie wytrzymałe, wynika ze szkła, które zostało 
specjalnie opracowane, aby mogło być używane w kuchni i zostało poddane specjal-
nemu procesowi hartowania. Istotne są również zaokrąglone krawędzie i rogi, które 
pochłaniają silniejsze wstrząsy znacznie lepiej niż zwykle tego typu produkty.

Higienicznie i bezzapachowo Ponieważ jednorodna powierzchnia nie pochłania ani nie uwalnia wilgoci, brud i 
zapachy nie mają z nią szans.

Odporność na zimno i gorąco Wszystkie powierzchnie robocze wykonane są ze szkła hartowanego, co znacznie 
zwiększa ich odporność. Wrząca woda lub pokryty lodem pojemnik – szklane 
powierzchnie są odporne na działanie zarówno wysokich, jak i niskich temperatur.

Odporność na promieniowanie 
UV i blaknięcie

Tylko wysokiej jakości pigmenty barwne gwarantują, że ciepła czerwień zachowuje 
delikatne ciepło, a szlachetna szarość - swój oryginalny odcień. Niniejsza gwarancja 
dotyczy całej kolekcji kolorów SWISSCULINARIA.

Wielostronność i kreatywność SWISSCULINARIA oferuje nieskończone możliwości projektowe. Poszczególne 
elementy mogą być drukowane w eleganckim kolorze z serii COLORS albo w dowol-
nym pożądanym kolorze, z próbek z kolekcji lub na specjalne zamówienie.
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Według szacunków Międzynarodowej Agencji 
Energii Odnawialnej (IRENA) przewiduje się, 
że udział światowej energii fotowoltaicznej 
do 2030 roku wzrośnie z dwóch do trzyna-
stu procent. Dlatego instalacja systemów 
solarnych odgrywa coraz bardziej decydują-
cą rolę. Jednak dla architektów i planistów 
integracja systemów solarnych zwykle ozna-
cza znaczne ograniczenie swobody projek-
towania. Ponieważ moduły fotowoltaiczne 
zajmują dużo miejsca i do tej pory były one 
mało atrakcyjne.

Z kolei SWISSPANEL SOLAR udowadnia, że 
fotowoltaika gwarantuje zarówno produkcję 
energii, jak i atrakcyjny wygląd. Dzięki tech-

nice drukowania opracowanej we współpracy 
z Uniwersytetem w Lucernie moduły foto-
woltaiczne można teraz projektować w wielu 
kolorach.

Zoptymalizowany plik graficzny jest drukowa-
ny na wysokiej jakości szkle float w ceramicz-
nym druku cyfrowym i zintegrowany jako 
szyba zewnętrzna w wielowarstwowej struk-
turze modułu fotowoltaicznego. Może zawie-
rać różne motywy, które można wykonać 
według własnego projektu. Wydruk można 
zoptymalizować tak, aby osiągnąć pożądaną 
równowagę nasycenia kolorów i wydajności 
wydrukowanych paneli słonecznych.

Solidny produkt końcowy
Do produkcji modułów fotowoltaicznych sto-
suje się wysokiej jakości szkło float, które 
uszlachetnia się w procesie druku cyfrowego 
SANCO COLORPRINT CP. W zależności od 
wymagań można dostosować grubość i jakość 
szkła - na przykład można użyć szkła odbar-
wionego, co oznacza jeszcze większą trwałość 

kolorów. W procesie termicznym, który trwale 
wypala kolor na pozycji drugiej w szkle, jako 
produkt końcowy powstaje jednoszybowe bez-
pieczne szkło lub częściowo hartowane szkło, 
które optymalnie chroni moduły fotowoltaicz-
ne i wydrukowane motywy przed wiatrem i 
warunkami atmosferycznymi.

Niewielki wysiłek, duży efekt
Proces produkcji SWISSPANEL SOLAR jest 
prosty i niedrogi. Ponieważ dotychczasowa 
struktura modułów fotowoltaicznych nie 
musi być zmieniana: zamiast przezroczyste-
go szkła można po prostu zastosować szkło 

drukowane. Dzięki wielokolorowym modułom 
fotowoltaicznym można zaplanować inteli-
gentne i kreatywne fasady, które wprowadzą 
więcej życia w monotonny wygląd układów 
solarnych.

SWISSPANEL SOLAR – wielobarwny druk cyfrowy na szkle fotowoltaicznym
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Obróbka laserowa jako innowacyjna techno-
logia obróbki szkła daje zupełnie nowe moż-
liwości w projektowaniu szkła. Za pomocą 
wysokoenergetycznych wiązek laserowych 
szkło może być poddawane obróbce zarów-
no na powierzchni, jak i wewnątrz szkła. W 
zależności od zastosowania używane są tutaj 
różne technologie laserowe. Z jednej strony 
mamy laser do obróbki wewnętrznej szkła 
(Microspotting), a z drugiej laser do obrób-
ki powierzchni (Micromatting). Technologia 
SANCO PHOTON umożliwia obróbkę szkła o 
wymiarach do 3,21 x 10 m.
W rezultacie istnieją prawie nieograniczone 
możliwości aranżacji wnętrz i elewacji.

Microspotting
Zastosowanie lasera krystalicznego i usta-
wienie różnie zdefiniowanych ognisk może 
dać niesamowite efekty. Przy wystarczającej 
masie szklanej można wygenerować pełne 
trójwymiarowe figury. Poprzez ustawienie 
miliona małych kropek symbolizujących tem-
peraturę topnienia w szkle można wygenero-
wać na różnych poziomach w szkle pożąda-
ny motyw.

Grawerowanie wewnętrzne może być tworzo-
ne laserem na płaskim, niehartowanym szkle 
o grubości 8 mm, ale także w przypadku nie-
skomplikowanych tworów na szkle od 6 mm. 
Z reguły przy tej metodzie stosuje się szkło 
odbarwione.

Jeśli chcemy wykorzystać oświetlenie pane-
lu światłem LED, zaleca się użycie szkła 
odbarwionego, ponieważ zielonkawy kolor 
standardowego szkła float może pochłonąć 
część światła widzialnego. Jeśli stosowane 
jest kolorowe światło LED, należy zaplano-
wać użycie odpowiedniego rodzaju szkła i 
odpowiedniej technologii oświetlenia RGB, 
aby osiągnąć pożądany efekt. Jednak pomi-
mo wysokiej jakości technologii LED zwykle 
w zależności od obiektu ogranicza się to do 
danego zakresu oświetlenia.
Oświetlony obszar można zoptymalizować 
dla każdego obiektu za pomocą różnych 
metod obliczeniowych i laserowych.

SANCO PHOTON – technika laserowa w szkle
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Micromatting
Dzięki laserowi możliwe jest grawerowa-
nie powierzchni w wysokiej jakości oraz w 
dużych ilościach. Jest więc możliwe, tech-
nicznie laserowo zaimplementować prawie 
każdą grafikę, każdy projekt, obraz lub zdję-
cie. Czasochłonne piaskowanie i  odklejanie 
folii lub drukowanie na szkle, w zależności 
od zastosowania, można niemal całkowicie 
zastąpić technologią laserową, jeśli chcemy 
uzyskać matowe powierzchnie szkła. W przy-
padku lasera powierzchniowego pożądany 
motyw ostatecznie jest generowany poprzez 
różne odległości punktowe na powierzchni. 
W takim przypadku można również osiągnąć 
różne efekty, używając różnych nakładów 
energetycznych względem powierzchni.

Zarówno przezroczyste, jak i matowe odbar-
wianie lusterek, lakierowanych i powleka-
nych szkieł można uzyskać właśnie za pomo-
cą obróbki laserowej. Ponadto możliwa jest 
także produkcja certyfikowanych powierzchni 
antypoślizgowych w klasach odporności 
na poślizg R9 i R10. Są one przezroczyste, 
odporne na ścieranie i bardzo łatwe do czysz-
czenia.

Laserowanie powierzchniowe jest zasadniczo 
znacznie mniej wrażliwe na zabrudzenia, 
wpływy otoczenia i odciski palców niż np. 
piaskowane lub powierzchnie matowe. Dzię-
ki temu nadają się również do zastosowań 
zewnętrznych.
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Aequilux
W zależności od koloru światła, szkło lase-
rowe może być oświetlone za pomocą spe-
cjalnej matrycy na długości nawet do 2200 
mm. Dzięki zastosowaniu technologii LED 
na szklanej krawędzi możliwe jest zarówno 
pełne, jak i częściowe oświetlenie powierzch-
ni szklanych. Motywy graficzne można rów-
nież rozdzielić na odpowiadające im wzory 
bitowe, dzięki czemu cały motyw może być 
równomiernie oświetlony i widoczny na dłu-
gości do 1200 mm.

Uzyskuje się to poprzez celowe oddzielenie 
światła wprowadzanego przez krawędź szkła 
poprzez „naruszenie powierzchni” obrób-
ki laserowej w postaci punktów lub linii. W 
zależności od obróbki powierzchnia jest pra-
wie przezroczysta w stanie nieoświetlonym, a 
efekty obróbki są prawie niezauważalne.

Aktualnie szyby dwustronnie oświetlane mogą 
być w pełni i równomiernie oświetlone przy 
maksymalnych wymiarach 3,21 x 7,80 m.  
Szyby są prawie całkowicie przezroczyste w 
stanie nieoświetlonym.
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Współczesna architektura tworzy coraz 
bardziej imponujące koncepcje elewacji. A 
szkło jest często stosowane jako element 
konstrukcyjny. Ciekawymi pod względem 
architektonicznym rozwiązaniami są systemy 
mocowane punktowo. W przeciwieństwie do 
konwencjonalnych konstrukcji słupowo-ry-
glowych lub szklenia strukturalnego nie ma 
tutaj jednak połączenia powierzchniowego z 
konstrukcją wsporczą. Z jednej strony jest to 
niebywała przewaga konstrukcyjna z drugiej 
strony stawia wysokie wymagania producen-
tom okuć i producentom szyb zespolonych.

SZKŁO W ZASTOSOWANIACH KONSTRUKCYJNYCH

Wprowadzenie

 ¡  Przenoszenie obciążenia punktowego 
szkła izolacyjnego odbywa się za pomocą 
uchwytów punktowych bezpośrednio na 
konstrukcję wsporczą.

 ¡ Wymagana jest niebywała precyzja wszyst- 
 kich osób zaangażowanych w projekt.

 ¡ Muszą zostać uwzględnione tolerancje  
 konstrukcyjne i produktowe, dylatacje bu- 
 dowlane i temperaturowe.

 ¡ Elementy te muszą też spełniać wymaga- 
 nia statyczne.

5.7

5.7.1
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5.7.2 SWISSWALL – system mocowań fasad szklanych

Możliwości zastosowania SWISSWALL są 
różnorodne. SWISSWALL nadaje się zarówno 
do pojedynczych przeszkleń hartowanych lub 
szkła laminowanego, jak i do szyb termo-
izolacyjnych. SWISSWALL można również 
łączyć w kombinacji z przeszkleniami cie-
płochronnymi oraz przeciwsłonecznymi.

 ¡ Przeszklenia elewacji i wind
 ¡ Balustrady przy schodach oraz balkonowe
 ¡ Ścianki działowe i przegrody
 ¡ Ściany i powierzchnie chroniące przed  

 słońcem
 ¡ Szklane dachy i przystanki autobusowe
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Sog/Druck

Festlager
Horizontalloslager

Eigengewicht

Los-Lager

Sog/Druck

Festlager
Horizontalloslager

Eigengewicht

Los-Lager

Konstrukcja wsporcza w przypadku 
SWISSWALL może być dowolna. Mogą to 
być konstrukcje stalowe, podtrzymywane na 
linkach lub jako elementy narożnikowe. Kon-
strukcja podtrzymująca musi wyłącznie przyj-
mować i przenosić ciężar własny elementów 
ze szkła, obciążenie naporem wiatru i wynika-

jące z tego siły. Aby neutralizować powstające 
naprężenia szkło musi mieć możliwość na 
przemieszczanie się we wszystkich kierunkach 
w stosunku do określonego punktu stałego. 
Ciężar szkła jest przejmowany przez dwa naj-
wyższe mocowania punktowe i przenoszony 
dalej na konstrukcję podtrzymującą. Pozostałe 
punkty przejmują jedynie poziome obciążenie 
wiatrem. Mocowanie z przegubem kulowym 
zatopione w otworze wraz z opatentowanym 
systemem wyrównywania obciążeń umożliwia 
przy tym konieczną tolerancję oraz dylatację. 
Także po zamontowaniu szkła istnieje jeszcze 
możliwość regulacji mocowań.

Zasady konstrukcyjne

Ssanie / Parcie

Mocowanie z 
możliwością 
przesuwu z poziomie

Ciężar własny

Mocowanie z 
pierścieniem 
przesuwnym
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5.7.3 SWISSANCHOR – system mocowań punktowych szkła dla gładkich fasad zewnętrznych

Innowacyjny system mocowania szkła rezy-
gnuje z konieczności wywiercania otworów 
przelotowych w fasadzie dzięki czemu nada-
je jej swoistą przejrzystość oraz szlachet-
ny wygląd. System SWISSANCHOR jest tak 
pomyślany, aby zakotwiczyć niewielkie punkty 
mocujące poprzez wcięcie się bezpośred-
nio w szkło. Dzięki temu zewnętrzna część 
fasady pozostaje całkowicie gładka na całej 
powierzchni. Budynek zyskuje w ten sposób 
specyficzny wygląd, o wiele spokojniejszy i 
bardziej filigranowy niż z tradycyjnym syste-
mem mocowania przeszkleń, w którym trzeba 
wywiercać otwory przelotowe.
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SWISANCHOR może być wykorzystany jako 
szkło bezpieczne z powłoką względnie ema-
liowane.
Nacięcie szkła pod montaż okuć można 
wykonywać już dla tafli o grubości od 10 mm. 
Możliwa jest również w tym systemie kombina-
cja ze szkłem odprężonym termicznie oraz w 
połączeniu ze szkłem laminowanym.

 ¡	  Gładkie powierzchnie
 ¡	Brak wierconych otworów przelotowych w  
 szkle
 ¡	Uzyskanie maksymalnej transparentności  
 poprzez minimalizację punktów mocują- 
 cych
 ¡	Mniejsza podatność na zabrudzenia dzięki  
 gładkiej fasadzie zewnętrznej
 ¡	Proste czyszczenie szklanej powierzchni

Zastosowanie SWISSANCHOR:
 ¡	   Jako wentylowane osłony zewnętrzne*
 ¡	   Zamykające przestrzeń oszklenia piono-

we* o nachyleniu maks. 10° w stosunku 
do pionu

 ¡	   Systemy ścian działowych / panele i okła-
dziny

 ¡	   Meble / witryny
 ¡	   Zadaszenia (przeszklenia nad głową)**
 ¡	   Balustrady **

*Z ogólnym dopuszczeniem do stosowania w budownictwie
**Z dopuszczeniem do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym 
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5.7.4 SANCO POINT / SWISSPOINT  – punktowe mocowanie przeszkleń

SANCO POINT jest mocowaniem punktowym 
pozwalającym na indywidualne kształtowanie 
przestrzeni pomieszczeń. Niewielkie, ale bar-
dzo silne mocowanie punktowe SWISSPOINT 
ze stali szlachetnej jest dostępne w dwóch 
różnych wersjach.

Zalety SANCO POINT

 ¡	    Łatwy montaż szkła
 ¡	Możliwość regulowania nawet po zamon- 
 towaniu szkła
 ¡	Kompatybilność z każdą konstrukcją  
 wsporczą
 ¡	Wysoki komfort czyszczenia

Dla szyb pojedynczych:
 ¡  Z nakładką w kształcie soczewki do fasad, 
paneli i balustrad o grubościach szkła od 
8 do 22 mm

 ¡  Z mocowaniem z wycięciem nieprzeloto-
wym w szkle do fasad i balustrad o grubo-
ściach szkła od 8 do 22 mm
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Technologia, która przekonuje

 ¡  Testowane rozmiary szyb w ramach 
ogólnego dopuszczenia przez nadzór 
budowalny w kategoriach zgodnych z DIN 
18008 część 4: 
-  Kategoria A i C3 do 3000 x 3000 mm

 - Kategoria C2 do 2500 x 1100 mm
 ¡         Montaż na profilach okiennych jest 
dozwolony.

Obszary zastosowania  SANCO POINT

 ¡	    Przeszklone windy
 ¡	Fasady
 ¡	Schody i oszklenia balkonów
 ¡	Balustrady
 ¡	Ścianki działowe i przegrody
 ¡	Przystanki autobusowe

Wersje z hartowanym szkłem bezpiecznym 
lub laminowanym szkłem bezpiecznym.
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5.7.5 SANCO ROOF / SWISSROOF – kompletny system szklenia zadaszeń

Odporny na warunki atmosferyczne, burzę i gradobicie

Lekkie, eleganckie, swobodnie podwieszone 
– tak w krótkich słowach można opisać funk-
cjonowanie systemu SANCO ROOF. Zgranie 
głównych elementów systemu zadaszenia w
postaci przezroczystych elementów szkla-
nych i delikatnych mocowań punktowych 
ze stali szlachetnej w idealny sposób chroni 
przed skutkami pogody bez jednoczesnego 
zaciemnienia przestrzeni przy wejściach do 
budynków, okien wystawowych i tarasów. 
Kombinacja szkła i najwyższej jakości okuć 
nie tylko harmonijnie współgra, SANCO 
ROOF perfekcyjnie wkomponowuje się w 
każdą koncepcję architektoniczną i każdy 
styl budynku. Dotyczy to zarówno nowopow-

stających budynków jak i starszych, moder-
nizowanych obiektów. Wykorzystanie tego 
rozwiązania w mieszkaniach prywatnych czy 
w obrębie budynków biurowych pozwala na 
indywidualne dopasowanie konstrukcji sys-
temu do panujących faktycznie warunków 
na miejscu. SANCO ROOF pozwala w prosty 
sposób kształtować się zgodnie z indywidu-
alnymi potrzebami. Ważne: SANCO ROOF 
jest więcej niż tylko zwykłym, zawieszonym 
daszkiem, ponieważ zadaszenie ze szkła 
musi spełniać zaostrzone kryteria związane 
z bezpieczeństwem, technologią konstrukcji 
oraz wykonaniem samego przeszklenia.

SANCO ROOF w połączeniu z wysokiej jako-
ści uchwytami ze stali nierdzewnej wykona-
nymi z V4A i stabilnym uchwytem ściennym 
gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo. 
Centralnym elementem systemu dachowe-
go jest laminowane szkło bezpieczne (VSG) 
spełniające wymogi ogólnej aprobaty nadzo-
ru budowlanego (Z-70.3-152).

Przeszklenie VSG zapewnia, że w przypad-
ku stłuczenia szkła nie ma ryzyka dla ludzi. 
Bardzo odporna na rozdarcie, przezroczysta 
lub, w razie potrzeby, kolorowa folia między 
szybami niezawodnie powstrzymuje kawałki 
szkła.
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5.7.6 LAMEX X-STRONG – bezpieczne szkło laminowane o zwiększonej wytrzymałości

LAMEX X-STRONG w znacznym stopniu 
poszerza możliwości zastosowań szkła lami-
nowanego VSG w architekturze, w szczegól-
ności w transparentnych fasadach budyn-
ków. Przy zachowaniu tej samej grubości 
szkła LAMEX X-STRONG oferuje do 40 % 
większą zdolność do przenoszenia obciążeń 
przez przeszklenia. W następstwie tego szkło 
laminowane wraz z podbudową pozwalają na 
znaczne ograniczenie konieczności dobiera-
nia bardzo grubego szkła. Ponadto produkt 

Konstrukcyjne zastosowania szkła

Dzięki LAMEX X-STRONG projektanci dużych 
szklanych fasad mają możliwość precyzyj-
nego i ekonomicznego dostosowania się 
do różnych obciążeń wiatrem powstałych z 
każdej strony budynku. Ze względu na wzrost 
i nasilenie burz system nie tylko odpowiada 
wymogom wynikającym z podziału Niemiec 

na cztery regionalne strefy obciążenia wia-
trem wg normy DIN 1055, część 4. LAMEX 
X-STRONG umożliwia bardzo dokładne i 
przy zachowaniu wysokiego stopnia bezpie-
czeństwa uwzględnienie różnych obciążeń 
wiatrem, bez konieczności stosowania zbyt 
dużych grubości szkła.

ten umożliwia planowanie montowania prze-
szkleń na zdecydowanie większych rozpięto-
ściach.
Elementy funkcjonujące w tego typu roz-
wiązaniach wykorzystujących szkło o zwięk-
szonej wytrzymałości podlegają mniejszym 
naprężeniom. Dzięki temu wzrasta ich trwa-
łość, a także zmniejszają się nakłady na 
energię i inne materiały.
LAMEX X-STRONG otrzymał w Niemczech 
ogólne dopuszczenie budowlane.
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LAMEX X-STRONG w szczegółach

 ¡  Podnosi wytrzymałość szkła laminowane-
go dla przeszkleń montowanych pionowo 
szczególnie narażonych na obciążenia 
spowodowane wiatrem względnie obcią-
żenia użytkowe powodowane przez osoby 
dla przeszkleń montowanych poziomo

 ¡  Szkło bezpieczne laminowane z ogólną 
aprobatą nadzoru budowlanego Z-70.4-137

 ¡  Może być wytwarzane ze szkła float, TVG, 
ESG, ESG-HST lub szkła powlekanego

 ¡  Optyka: przezroczysta, powierzchnie 
całoszklane

 ¡  Grubość szkła: 12 do 24 mm
 ¡  Maks. format szkła: 2000 x 7000 mm 
oraz 2600 x 4600 mm

Zastosowania

 ¡  Przeszklenia balkonów, balustrady
 ¡ Kombinacje szyb zespolonych
 ¡ Fasady podwójne
 ¡  Na stronach budynków szczególnie nara-
żonych na obciążenia wiatrem

 ¡  Balustrady i przeszklenia ochronne, 
zabezpieczające przed wypadnięciem

 ¡ Szklane ściany
 ¡ Systemy drzwi szklanych
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5.7.7

SWISSRAILING two sided to gotowy system 
balkonów francuskich wykonywanych ze 
szkła. Balkon francuski wykonywany jest w 
postaci balustrady mocowanej do elewacji
budynku. Zabezpiecza się nim w szczególno-
ści przeszklenia sięgające podłogi, znajdują-
ce się na wyższych kondygnacjach budyn-
ków. Tego typu balustrada dzięki specjalnym 
profilom nie zasłania widoków, sprawiając że 
wnętrza pozostają otwarte na otoczenie.

 ¡  Kompletny system z ogólnym certyfika-
tem badania nadzoru budowlanego

 ¡  Montaż bezpośrednio do konwencjonal-
nych ram okiennych (plastik, drewno, 
drewno-aluminium, aluminium, stal)

 ¡  Indywidualnie dostosowywany do prawie 
wszystkich geometrii profili

 ¡  Do profili ramowych / słupkowych i 
sklepień

 ¡  Eliminacja kolejnego uszczelnienia 
elewacji

 ¡  Łatwa instalacja, możliwa również w 
budynkach poddanych renowacji

 ¡  Możliwość wstępnego przygotowania profilu 
do montażu na etapie produkcji

 ¡  Mocowanie profilu nośnego za pomocą 
specjalnych kołków także do zwykłego muru

 ¡  Poręcz nie jest wymagana
 ¡  Łatwe czyszczenie dzięki wolnej krawędzi 
szkła w dolnej części

 ¡  Profile mocujące, osłony i zaślepki w 
różnych kolorach

 ¡  Standardowe długości 900, 1000 i 1100 mm
 ¡ Specjalne długości profili na zapytanie
 ¡  Do okien o szerokości do 4000 mm z 
aprobatą techniczną

SWISSRAILING two sided stosując odpowied-
nie szkło wraz z systemem profili i mocowań 
do elewacji zapewnia pełne bezpieczeństwo 
chroniąc skutecznie przed wypadnięciem. 
Zastosowane profile można kolorystycznie 
dobrać do ram okiennych. Dzięki temu ele-
gancko komponują się one w całej fasadzie. 
System ten posiada w Niemczech świadec-
two ogólnego dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie.

SWISSRAILING two sided / two sided NG 
system balkonów francuskich ze szkła

SWISSRAILING two sided / two sided NG w pigułce
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5.7.8 SWISSSTEP – gotowy system schodów i podłóg ze szkła

Przezroczyste i jasne połączenie różnych 
poziomów – szklany system schodów 
SWISSSTEP wyraźnie stawia akcent estetycz-
ny w prywatnych pomieszczeniach miesz-
kalnych, a także na klatkach schodowych w 
budynkach administracyjnych, w muzeach, 
hotelach lub szkołach. Szkło pozwala na 
lekki i elegancki projekt, a wnętrza wydają 
się przez to optycznie bardziej otwarte i prze-
stronne. Ponadto szkło, jako element deko-
racyjny, pochłania światło i kolory otoczenia 
oraz tworzy atrakcyjne efekty poprzez jego 
odbicie.

Schody i podłogi wykonane ze szkła nadają 
każdemu pomieszczeniu wyjątkowy, indywi-
dualny charakter. SWISSSTEP wprowadza 
światło w ponure klatki schodowe i nadaje 
schodom niezrównaną lekkość. Jasno, lekko 
i otwarcie – tak szkło wtapia się w architektu-
rę. Dzięki SWISSSTEP architekci, inwestorzy 
i budowniczy otrzymują kompletne rozwiąza-
nie systemowe, które można wykorzystać do 

zaprojektowania szerokiej gamy wariantów 
szklanych schodów. Możliwości zastosowa-
nia są różnorodne – bez względu na to, czy 
są to proste formy, czy zakrzywione szklane 
schody. Nawet w połączeniu z metalem, 
kamieniem, drewnem lub innymi materiała-
mi szkło spełnia wszystkie wymagania dobrej 
architektury.

Zgodnie z wymogami nadzoru budowlanego 
SWISSSTEP składa się z trzech indywidual-
nie hartowanych termicznie szyb, które są 
trwale połączone ze sobą za pomocą dwóch 
wytrzymałych i sprężystych warstw z tworzy-
wa sztucznego. Wielką zaletą SWISSSTEP 
jest: górna szyba nie jest przewiercona. 
Zapewnia to maksymalną przejrzystość 
szklanych schodów i nie zakłóca ogólnego 
harmonijnego wrażenia szklanej powierzchni.

Górna, niewiercona szyba jest wykończona 
sitodrukiem antypoślizgowym, aby zapewnić 
bezpieczne korzystanie z powierzchni. Bez 
względu na to, czy jest to matowa, czy prze-
zroczysta powierzchnia, gładka czy wzorzysta 
– szklana powierzchnia może być zaprojekto-
wana jako całość i wykonana ze wzorem w 
paski, kropki, kwadraty czy nawet logo firmy.
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System schodów szklanych

SWISSSTEP to szklany system schodów, 
który pozostawia miejsce na indywidualność. 
Dotyczy to nie tylko projektu, ale także same-
go mocowania. Dostępne są różne warianty: 
z jednej strony łącznik ze stali nierdzewnej, 
który zapewnia bardzo indywidualne połą-
czenie z konstrukcją nośną przy nachyleniu 
schodów od 31 do 38°. Eleganckim deta-
lem jest także selektywne mocowanie śrub 
w zintegrowanych tulejach gwintowanych. 
Małe punkty mocowania gwarantują naj-
lepszą możliwą przejrzystość powierzchni. 
Mocowanie punktowe umożliwia dopaso-
wanie SWISSSTEP do prawie wszystkich 
konstrukcji wsporczych.

SWISSSTEP w pigułce

 ¡	 Kompletny system szklanych schodów
 ¡	 Elegancki efekt - każde pomieszczenie 

staje się wzorniczą perełką.
 ¡	 Składa się z trzech pojedynczych szyb, 

które są trwale połączone ze sobą war-
stwami z elastycznej i wytrzymałej folii

 ¡	 Szyba górna bez otworów
 ¡	 Małe i dyskretne punkty mocowania
 ¡	 Posiada sprawdzoną nośność resztkową 

zgodnie z przepisami budowlanymi
 ¡	 Antypoślizgowy sitodruk spełnia wymogi 

BHP 

Łącznik ze stali szlachetnej

Gwintowane tulejki

Konstrukcja wsporcza
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5.7.9

 

Dziś względem słynnych już czterech ścian 
stawiane są dość wysokie wymagania. 
Zamiast kompensacji miejsca i ciemności 
wymagana jest otwartość, przestronność i 
wszędobylska jasność.

Ścianki działowe SWISSDIVIDE idealnie speł-
niają te wymagania. Wpuszczając światło 
dzienne w głąb budynku, powstaje otwarte 
i komfortowe środowisko do życia i pracy. 
Ponadto imponują one zarówno sprytną 
technologią, jak i niezliczonymi możliwościa-
mi projektowania.

Systemy SWISSDIVIDE są prawdziwymi 
cudotwórcami adaptacyjnymi i pasują w 
każde dowolne miejsce. Specjalnie opraco-
wane i przetestowane szyby zapewniają sku-
teczną izolację przeciwpożarową i akustycz-
ną oraz są niezrównane pod względem higie-
nicznym, co czyni SWISSDIVIDE numerem 
jeden zarówno pod względem komercyjnym, 
jak i prywatnym.

Rozwiązanie to jest systemem bezramowym, 
dlatego późniejsze konieczne dopasowanie 
są możliwe w dowolnym momencie.

Jednoskładnikowy system SWISSDIVIDE 
ONE z filigranowymi profilami aluminiowymi 
imponuje prostym wyglądem i różnorodno-
ścią funkcji.

Systemy szklanych ścianek działowych 
SWISSDIVIDE TWO można dostosować do 
dowolnych warunków konstrukcyjnych z wybo-
rem dowolnego kąta montażu. Podwójny sys-
tem zapewnia lepszą izolację akustyczną.

Opracowany przez nas projekt SWISSDIVIDE 
TWO-plus, również podwójny, oferuje lepszą 
izolację akustyczną i ochronę przeciwpożaro-
wą w pomieszczeniu z aprobatą VKF.

Połączenie szkła z metalicznie połyskującymi 
tkaninami jest jedną z wielu odmian szkła, 
które nadają indywidualny charakter syste-
mowi ścianek działowych. Szkło może być 
nadrukowywane, piaskowane i trawione. W 
rezultacie wszystkie ścianki SWISSDIVIDE 
mogą być zaprojektowane jako dyskretne 
ekrany zapewniające prywatność lub inny 
niepowtarzalny styl. 

SWISSDIVIDE – szklane ścianki działowe do pomieszczeń biurowych, 
handlowych i mieszkalnych
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5.8 SANCO living – ZASTOSOWANIE SZKŁA W DOMU

Szkło nie tylko tworzy piękną sylwetkę  
samego budynku: również we wnętrzu 
budowniczowie i architekci wykorzystują ten 
naturalny materiał do ekscytujących i indywi-
dualnych projektów. SANCO living rozróżnia 
cztery obszary zastosowania: home, style, 
spa oraz outdoor, które obejmują całe spek-

trum zastosowania - od szklanych mebli, 
spersonalizowanych projektów łazienek, holi 
wejściowych,  oszkleń balkonów po obszerne 
wyposażenia sklepów, strefy sanitarne, gabi-
nety chirurgiczne i baseny. Kolory, grafiki i 
elementy konstrukcyjne umożliwiają twórczą 
swobodę oraz idealnie współgrają ze szkłem.

spa.living
Ganzglasduschen, Spiegel, 
Wandverkleidung, Abstellflächen, 
Möbel aus Glas

style.livingstyle
Glasanbau, Treppen, 
Eingangsbereich, Brüstungen 
und Geländer, begehbares Glas,
Französischer Balkon

home.living
Ganzglas-Trennwände und -Türen,
Arbeitsplatten, Küchenrückwände,
Raumteiler, Schranktüren, Theken, 
Tische, Möbel aus Glas

outdoor.living
Gartenzäune aus Glas, Sichtschutz, 
Balkongeländer, Carport, Leitsysteme,
Schilder aus Glas, Terrassenumfriedung
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Meble i wnętrza ze szkła 

Kuchnie wyposażone w szklane blaty czy 
okładziny ścienne skutecznie chroniące 
przed skutkami prac w kuchni, wykonane 
w niezliczonej palecie kolorów, z dowolny-
mi rodzajami nadruków albo satynowane 
zachwycają formą i przyciągają wzrok. Na 
ich szklanych powierzchniach nie znajdzie-
my nawet najmniejszej fugi, która mogłaby 
zakłócić jednolitość formy. Szklana ścianka 
może elegancko oddzielać kuchnię od czę-
ści jadalnej. Dzięki pokryciu ścian szklanymi 
okładzinami, czy zastosowaniu szklanych 
półek i szafek, przenikające przez nie światło 
potrafi nadać pomieszczeniu niepowtarzalne 
barwne akcenty.

Zastosowanie szkła we wnętrzach
 ¡ Meble ze szkła
 ¡ Lustra
 ¡ Balustrady
 ¡ Blaty robocze / pasy ścienne w kuchni
 ¡ Ściany szaf i drzwi
 ¡ Stoły i lady
 ¡ Całoszklane ściany działowe
 ¡ Przegrody

Garderoby w przedpokojach, które najczę-
ściej są wąskimi i ciasnymi pomieszczenia-
mi, można dzięki zastosowaniu szkła i luster 
optycznie powiększyć i sprawić, że staną się 
jaśniejsze, a przez to przyjemniejsze dla nas 
i naszych gości. Dzięki gładkiej strukturze 
szkła i zastosowanym kolorom można ste-
rować światłem, tworzyć w pomieszczeniach 
odbicia promieni słonecznych oraz wielo-
barwne efekty.

home.living5.8.1
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Konstrukcje ze szkła w pomieszczeniach

Szkło potrafi poruszyć swoją formą. Dzięki 
nowemu spojrzeniu na wnętrza, dzięki możli-
wościom łączenia szkła z innymi materiałami, 
poprzez grę świata i kolorów powstają fanta-
styczne i inspirujące efekty. Szkło łączy i rów-
nocześnie dzieli, jest zimne, ale i ociepla, jest 
twarde, ale może łączyć się też z miękkimi i 
przyjemnymi materiałami. To wszystko powo-
duje, że stało się ukochanym materiałem 
współczesnej architektury. Szkło jest odporne 
i bezpieczne. Możliwości jego kształtowania 
powodują, że od wieków znany materiał staje 
się materiałem przyszłości. Szkło wprowadza 
światło do naszych pomieszczeń. Jest odpor-
ne na obciążenia i zmiany temperatur. 

Zastosowanie szkła we wnętrzach
 ¡ Wejścia i hole
 ¡ Hole i przybudówki do domów
 ¡ Balustrady i poręcze
 ¡ Schody i szyby, po których można chodzić
 ¡ Podświetlane szyldy i wskaźniki informacyjne
 ¡ Szklane drzwi
 ¡ Systemy drzwi szklanych, przegrody
 ¡ Motywy laserowo grawerowanie w szkle
 ¡ Szkło grzewcze i o zmiennej przezierności 

W zależności od padających w ciągu dnia pro-
mieni słonecznych potrafi sprawić, że wciąż 
inaczej postrzegamy pomieszczenie, w którym 
żyjemy lub pracujemy.

Szkło można łączyć z wieloma materiałami 
budowlanymi i materiałami naturalnymi, jest 
ponadczasowe. Uniwersalność  i wytrzyma-
łość przyczyniają się do trwałego wzrostu 
wartości domu. Szkło łatwo jest czyścić, 
przez co jest materiałem bardzo higienicz-
nym. Elementy konstrukcyjne ze szkła zosta-
ły zatwierdzone przez instytucje nadzoru 
budowlanego i dlatego mogą być bezpiecznie 
instalowane. Szkła są dostępne w wielu kolo-
rach i dowolnie wybranych nadrukach.

style.living5.8.2
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Szkło do łazienek 

Małe łazienki są w większości przypadków 
standardem. Ważne jest, aby optymalnie 
wykorzystać ograniczoną przestrzeń i uczy-
nić ją wyrafinowaną. Pojedyncze szklane 
prysznice i szklane elementy nie tylko ela-
stycznie reagują na projekty architektonicz-
ne, ale także dają poczucie przestrzeni. 
Estetyczny wystrój w połączeniu z wysokim 
poziomem praktyczności w łazience wyzna-
cza nowe trendy w aranżacjach łazienko-
wych, jako miejscach, w których znacznie 
lepiej czują się mieszkańcy.

Zastosowanie szkła w łazienkach
 ¡  Szklane przesłony na wanny, prysznice 
odpływowe, okrągłe lub kwadratowe 
wersje

 ¡ Drzwi i okładziny ścienne
 ¡ Lustra
 ¡  Meble, regały ze szkła, konstrukcje, gdzie 
można coś odstawić

 ¡  Ściany działowe z zamontowanymi 
żaluzjami

 ¡  Kolorowe szkła w wersji ze szkła prze-
zroczystego, matowego, czy z dowolnym 
nadrukiem

Szkło jest ponadczasowym materiałem i 
pasuje do każdego stylu. Wytrzymałe mate-
riały gwarantują długi okres użytkowania i 
są bardzo higieniczne ze względu na wyso-
ki komfort czyszczenia. Bez barier dostęp 
do prysznica z dużą swobodą ruchów w 
połączeniu z wysokiej jakości armaturą na 
różnych powierzchniach zapewniają zupeł-
nie nowe poczucie przestrzeni i najwyższy 
komfort.

spa.living5.8.3
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Bezpieczeństwo

SANCO DUR Szkło hartowane bezpieczne

SANCO DUR TVG Szkło półhartowane

SANCO LAMEX Szkło laminowane bezpieczne

Design we wnętrzach

SWISSSTEP Schody szklane

SWISSDOOR Drzwi i systemy drzwiowe wykonane ze szkła

SWISSDIVIDE Szklane ścianki działowe

SWISSDOUCHE Kabiny prysznicowe

SWISSCULINARIA Ścianki ze szkła w kuchniach

Szkło ozdobne

SWISSCULINARIA Kolorowe szkło ozdobne

SANCO LAMEX SATIN Jedwabiście błyszczące szkło laminowane

EUROLAMEX METALLIC Metaliczne szkło mieniące się / zmieniające kolor

EUROFLOAT DECO BRUSH
DUR DECO BRUSH
LAMEX DECO BRUSH

Kolorowe szkła o jednolitym, nieprzezroczystym kolorze

SANCO PRINT ESG z nadrukiem z farby ceramicznej

SANCO LAMEX COLORPRINT FP VSG z indywidualnie drukowaną folią PVB

SANCO COLORPRINT CP/HD Druk cyfrowy w wysokiej rozdzielczości na szkle

SANCO SCREENLIGHT Podświetlane obrazy na szkle

Specjalne rodzaje szkła

SANCO CONTROL Osłona przed oślepianiem w przestrzeni międzyszybowej szyby zespolonej

SANCO LUXAR Szkła antyrefleksyjne

SANCO LAMEX TRANSOPAC Szkło laminowane (przezroczyste/półprzezroczyste)

DURACLEAR Szkło odporne na korozję do wilgotnych pomieszczeń

SANCO DUR SCREEN Podświetlane szkło hartowane ESG 

SANCO LAMEX SCREEN Podświetlane szkło laminowane VSG

SANCO Plus SCREEN Podświetlane szyby izolacyjne

SANCO PHOTON Obróbka laserowa w szkle i na jego powierzchni

Produkty SANCO living – home, style, spa
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5.9

5.9.1

SANCO living – SZKŁO W DOMU I WOKÓŁ NIEGO

outdoor.living 

W miejscu wyjścia z pomieszczenia na 
zewnątrz można stworzyć dodatkowe miejsca 
do życia i pracy, które z jednej strony będzie 
bliskie naturze i światłu, a z drugiej strony 
będzie wyraźną granicą wizualną i akustycz-
ną. Stwórz swoje miejsce ze szkła.
Kolory, nadruki, szkło satynowe, kształty 
podkreślają środowisko i akcentują natural-
ny kontrast. Konstrukcja szklana może być 
łączona z elementami konstrukcyjnymi w 
wielofunkcyjnych częściach budynku przy 
zachowaniu bezpieczeństwa oraz przy pełnej 
zabawie różnorodnością. Szkło nadaje się do 
codziennego użytku i do zwiększenia wartości 
budynków prywatnych i komercyjnych.

Obiekty na zewnątrz wykonane ze szkła są 
„odporne na grad i burzę”, tolerują mroźne 
zimy i upalne lata. Niewrażliwe materiały 
charakteryzuje wytrzymałość i są łatwe w 
pielęgnacji. Elementy łączące są sprawdza-
ne, testowane i zatwierdzane przez inspekcję 
budowlaną. Zadaszenia, granice optyczne, 
oznaczenia, balustrady i poręcze - szkło pasu-
je do każdego stylu.

Zastosowanie szkła
 ¡ Ogrodzenie w ogrodzie
 ¡ Kolorowe balustrady balkonowe
 ¡ Tablice i systemy informujące
 ¡ Zadaszenia
 ¡ Wejścia do domu
 ¡ Ogrody zimowe
 ¡ Ochrona przed wiatrem i światłem
 ¡ Kładki dla pieszych
 ¡ Tarasy
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Produkty SANCO living – outdoor

Bezpieczeństwo

SANCO DUR Szkło hartowane bezpieczne

SANCO DUR TVG Szkło półhartowane

SANCO LAMEX Szkło laminowane bezpieczne

Systemy

SANCO ROOF System daszków szklanych

SWISSRAILING two sided System szklanych balustrad na balkony francuskie

SANCO POINT Punktowe mocowanie szkła

SWISSANCHOR System mocowania bez konieczności wiercenia w szkle

SWISSWALL Systemy mocowania z ogólną aprobatą nadzoru budowlanego

LAMEX X-STRONG Szkło laminowane bezpieczne o zwiększonej do 40 % nośności

Szkło ozdobne

SWISSCULINARIA Kolorowe szkło ozdobne do kuchni

SANCO LAMEX SATIN Jedwabiście błyszczące szkło laminowane

EUROLAMEX METALLIC Metaliczne szkło mieniące się / zmieniające kolor

EUROFLOAT DECO BRUSH
DUR DECO BRUSH
LAMEX DECO BRUSH

Kolorowe szkła o jednolitym, nieprzezroczystym kolorze

EUROWHITE NG Bardzo białe odbarwione szkło float

SANCO PRINT ESG z nadrukiem z farby ceramicznej

SANCO LAMEX COLORPRINT FP VSG z indywidualnie drukowaną folią PVB

SANCO COLORPRINT CP/HD Druk cyfrowy w wysokiej rozdzielczości na szkle

Specjalne rodzaje szkła

SANCO CONTROL Osłona przed oślepianiem w przestrzeni międzyszybowej szyby zespolonej

SANCO LUXAR Szkła antyrefleksyjne

SANCO LAMEX TRANSOPAC Szkło laminowane (przezroczyste/półprzezroczyste)

SANCO DUR SCREEN Szkło odporne na korozję do wilgotnych pomieszczeń

SANCO LAMEX SCREEN Podświetlane szkło hartowane ESG 

SANCO Plus SCREEN Podświetlane szkło laminowane VSG

SWISSPANEL SOLAR Moduły fotowoltaiczne z nadrukami
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5.10

5.10.1

5.10.1.1

SZKŁA SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

Szkło z powłoką antyrefleksyjną

SANCO LUXAR / LUXAR
SANCO LUXAR jest szkłem antyrefleksyjnym 
produkowanym metodą magnetronową, które 
niweluje występowanie wszelkich odbić i reflek-
sów świetlnych. Możliwość spoglądania przez 
szkło bez uciążliwych odbić światła stało się w 
wielu miejscach potrzebą nie tylko zaspokoje-
nia wrażeń estetycznych, ale również potrzebą 
zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu wizual-
nego. Wysokiej jakości wyroby i dzieła sztuki są 
tu właściwym przykładem wystawienia ich na 
widok publiczny za szkłem spełniającym wymo-
gi bezpieczeństwa. Tradycyjne przeszklenia 

Konwencjonalna szyba termoizolacyjna
Odbicie światła 15 %

SANCO Plus EN2 z powłoką SANCO LUXAR na 
wszystkich powierzchniach z powłoką antyrefleksyjną
Odbicie światła 3 %

3 %15 %

Różne wartości współczynnika odbicia światła

Niepowlekane szkło float
Odbicie światła 8 %

SANCO LUXAR, obie powierzchnie z powłoką 
antyrefleksyjną, Odbicie światła 0,5 %

8 % 0,5 %

ze szkła bezpiecznego utrudniały dotychczas 
zapewnienie dobrej widoczności. Również tabli-
ce informacyjne i ekrany urządzeń multime-
dialnych wyposażone w szkło SANCO LUXAR 
przynoszą korzyści w postaci ekstremalnie 
niskiej wartości szczątkowego odbicia światła. 
Wspaniała przejrzystość, wielorakość kolorów 
oraz doskonała rozdzielczość powodują, że 
SANCO LUXAR optycznie jest praktycznie w 
tego typu urządzeniach niezauważalny. Kom-
pletny program szyb zespolonych SANCO może 
być wyposażony w szkło SANCO LUXAR.
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SANCO LUXAR jest szkłem ze specjalną 
powłoką antyrefleksyjną nakładaną metodą 
magnetronową, które w skrócie posiada 
następujące cechy:

Zalety w pigułce

Szyby zespolone SANCO z powłoką SANCO LUXAR 

Jednostronne powlekanie powłoką 
antyrefleksyjną 

Obustronne powlekanie powłoką anty-
refleksyjną 

Powłoka 
LUXAR

Powłoka 
LUXAR

¡	  Eliminuje niepożądane odbicia i refleksy 
światła

¡	  Ma minimalną wartość współczynnika 
odbicia światła

¡	  Dzięki specjalnej technologii magnetrono-
wej – powłoka jest twarda i odporna

¡	  Wzrost przepuszczalności światła o ponad 
10 % w szybie zespolonej

¡	  Brak zmian koloru podczas oglądania
¡	  Dostępne jako szkło float ekstra przezro-

czyste i białe
¡	  Można przetwarzać jako ESG, VSG oraz 

szkło gięte, również z sitodrukiem

Aby uzyskać jak najlepszy efekt antyrefleksyjny, 
każda powierzchnia na styku szkła z powie-
trzem powinna być pokryta powłoką antyreflek-

syjną Powierzchnia szkła, która zwrócona jest 
do przestrzeni międzyszybowej powinna być 
również pokryta powłoką antyrefleksyjną.
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Dane techniczne

Obszary zastosowania
¡	 Szkło typu float
¡	 Szkło hartowane bezpieczne
¡	 Szkło z pętlą alarmową
¡	 Szkło laminowane bezpieczne i szkło  

pancerne
¡	 Szkło zielone i ekstra białe
¡	 Sitodruk
¡	 Kombinacje szyb zespolonych, również  

z powłoką termoizolacyjną

Możliwości zastosowania
¡	 Tablice informacyjne
¡	Fasady
¡	Witryny sklepowe
¡	Ekrany płaskie
¡	Ramy obrazów
¡	Telebimy
¡	Układy przełączające
¡	Gabloty
¡	Lady sklepowe

Wartości współczynnika przepuszczalności światła w szybach pojedynczych (LT w %)

Szkło typu float LUXAR z jednej strony LUXAR z obu stron

Grubość szkła 2 – 12 mm

Maks. wymiary dla 2 mm 1900 x 1475 mm

Maks. wymiary dla 3 —12 mm 3005 x 1900 mm

Program produktowy LUXAR LUXAR powlekany jednostronnie do produkcji VSG;
LUXAR powlekany dwustronnie; float zwykły;
float biały, odbarwiony; szkło barwione szare, zielone, itp.

Powłoki LUXAR można poddawać dalszej obróbce VSG; ESG; szkło gięte; sitodruk; szyby zespolone; szkło 
pancerne; Hard Coat Low-E, COLORPRINT

Prezentacja kolorów Brak zafałszowań koloru

Kolor refleksu Neutralny - niebieskawy

4,3 %

4,3 %

100 %

91,4 %
4,3 %

0,25 %

100 %

95,5 %
0,25 %

0,25 %

100 %

99,5 %
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5.10.1.2

SANCO Sun Night Vision zapewnia niezakłó-
coną widoczność na zewnątrz, szczególnie w 
ciemności, dzięki minimalnemu odbiciu do 
wnętrza (do 4 %).

Ponadto zapewnia bardzo skuteczną ochronę 
przed słońcem oraz termoizolację. Niski cał-
kowity współczynnik przepuszczalności ener-
gii (24 %) zapewnia aktywną ochronę przed 

SANCO Sun Night Vision / SANCO SILVERSTAR SUNSTOP Night Vision

promieniowaniem cieplnym, a tym samym 
zmniejsza zapotrzebowanie na energię w 
przypadku używania klimatyzacji.

SANCO Sun Night Vision stosuje się wszędzie 
tam, gdzie jest to konieczne, aby zapewnić 
skuteczną ochronę przed słońcem w ciągu 
dnia i mieć dobry widok na zewnątrz w nocy.
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SANCO Sun Night Vision Tradycyjna przeciwsłoneczna szyba 
zespolona

Dobra widoczność dzięki wielu szybom z powłokami 
antyrefleksyjnymi.
Minimalne odbicie do wnętrza od 4 % do 5 %.

Wyraźny efekt lustra na szybie w nocy.
Normalne odbicie wewnętrzne od 20 % do 30 %.

SANCO Sun Night Vision 

SANCO Sun Night Vision 6 mm / 16AR   
SANCO Plus EN2 + LUXAR 4 mm

Przepuszczalność światła 34 %

Współczynnik odbicia światła wewnątrz 3,0 %

Współczynnik odbicia światła na zewnątrz 35 %

Absorpcja promieniowania 52 %

Całkowita przepuszczalność energii zgodnie z PN EN 410 26 %

Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra 94

Wartość Ug według PN EN 673 1,1 W/m2K

AR = Argon, SANCO Sun Night Vision powłoka na pozycji 2, SANCO Plus EN2 powłoka na pozycji 3, powłoka LUXAR 
na pozycji 4

Wartości techniczne obliczono za pomocą glaCe. Wartość Ug ustalona zgodnie z PN EN 673 dla montażu pionowego. 
Fragment z programu produktowego szyb zespolonych SANCO. Więcej informacji na www.sanco.de
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5.10.2

SANCO LAMEX transopac to szkło laminowa-
ne, które można elektrycznie przełączać mię-
dzy wersją przezroczystą a półprzezroczystą. 
Cząsteczki ciekłokrystaliczne w specjalnej 
folii LC zmieniają swoją orientację poprzez 
przyłożenie napięcia elektrycznego. Bez zasi-
lania układają się arbitralnie - film wydaje 

Cechy

 ¡  Wymagana jest rama wokół przeszklenia 
o szerokości około 15 mm

 ¡  Inne opcje projektowania i kombinacji 
możliwe, np. z SANCO PRINT lub integra-
cja z szybą zespoloną

Zakresy zastosowania

 ¡ Sale konferencyjne
 ¡ Pomieszczenia biurowe
 ¡ Sale przesłuchań
 ¡  Obszary ze specjalnymi wymaganiami 
widoczności i jej braku

się biały półprzezroczysty. Po przyłożeniu 
napięcia cząsteczki układają się w sposób 
uporządkowany - folia staje się przezroczysta. 
Szkło można przełączać w ciągu 100 ms, 
jednym naciśnięciem przycisku można prze-
łączać między wariantem przezroczystym a 
nieprzezroczystym.

Szkło o zmiennej przezierności SANCO LAMEX transopac / 
LAMEX TRANSOPAC
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5.10.3

W warunkach opadającej temperatury i utrzy-
mującej się na stałym poziomie zawartości wil-
goci w powietrzu następuje wzrost jego wilgotno-
ści względnej – wartość stopnia nasycenia osią-
ga 100% i dochodzi do kondensacji zawartej w 
powietrzu pary wodnej, która osiada w postaci 
rosy na zimnych powierzchniach zewnętrznych. 
Okna o słabych własnościach termo-izolacyj-
nych nie pokrywają się warstewką rosy, albo-
wiem przy niższych temperaturach zewnętrz-
nych nieprzerwanie oddają ciepło. Im jednakże 
lepsze są własności termoizolacyjne okna, tym 
niższa jest temperatura jego szyby zewnętrznej 
i tym większa jest jego podatność na osadzanie 
się warstewki kondensatu. SANCO Plus FREE 
VISION T posiada specjalnie zaprojektowaną 

powłokę, która zmienia zachowanie się szkła 
w warunkach eksploatacyjnych i dzięki temu 
prawie całkowicie eliminuje zjawisko roszenia 
się szyby. Jest ona bezbarwna, odporna na 
oddziaływania mechaniczne, odznacza się przy 
tym długim okresem eksploatacji oraz znako-
micie nadaje się do wykorzystania w szybach 
termoizolacyjnych o niskiej wartości współczyn-
nika przenikania ciepła Ug. Powłoka antykon-
densacyjna wykonana w technologii napylania 
magnetronowego na tej powierzchni szkła, 
która później będzie zewnętrzną powierzchnią 
szyby termoizolacyjnej, odznacza się zdolnością 
pochłaniania osiadającego na szybie kondensa-
tu przy jednoczesnym braku wpływu na własno-
ści optyczne szkła.

AR = Argon, SANCO Plus FREE VISION T powłoka na pozycji 1, powłoka izolacyjna przy szybie 1-komorowej na pozycji 
3, w przypadku szyby 2-komorowej na pozycji 3 i 5 

Wartości techniczne obliczono za pomocą glaCe. Wartość Ug ustalona zgodnie z PN EN 673 dla montażu pionowego. 
Fragment z programu produktowego szkła izolacyjnego SANCO. Więcej informacji na www.sanco.de

Rodzaj szkła Budowa Wartość Ug 
według
PN EN 673

Przepuszczal-
ność światła 
zgodnie z
PN EN 410

Całkowita prze-
puszczalność 
energii zgodnie z
PN EN 410

Odbicie światła 
na zewnątrz 
zgodnie z
PN EN 410

mm W/m2K LT % (±2) Współczynnik 
g % (±2)

LR % (±2)

SANCO Plus FREE VISION T 4 - 16AR - 4 1,1 83 64 9

SANCO Plus FREE VISION T 4 - 14AR - 4 - 14AR - 4 0,6 75 56 12

powłoka 
SANCO Plus 
FREE VISION T

SANCO
powłoki termo-
izolacyjne 

ES
G

szyba zespolona 1-komorowa szyba zespolona 2-komorowa

Szkło z powłoką zapobiegającą osadzaniu się kondensatu 
SANCO Plus FREE VISION T / SANCO SILVERSTAR FREE VISION T

powłoka
SANCO Plus
FREE VISION T

SANCO
powłoka termo-
izolacyjna 

ES
G
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5.10.4

Nawet w przypadku najnowocześniejszego 
szkła float, jeśli nie zostanie ono pokryte 
jakąś powłoką ochronną, nie da się uniknąć 
drobnych mikroskopijnych zadrapań czy 
nierówności. W dłuższej perspektywie osa-
dza się na nim osad i brud, co powoduje, 
że szkło zaczyna matowieć. Tam, gdzie szkło 
styka się z wilgocią, potrzebne są nowe roz-
wiązania. Dzięki powłoce DURACLEAR szkla-
na powierzchnia pozostaje bardzo gładka 

Dzięki powłoce DURACLEAR szkło otrzymuje: 
Maksymalną odporność na korozję, spójną i 
gładką powierzchnię, długą żywotność i dłu-
gotrwały blask - przez wiele lat.

Szkło SANCO z powłoką DURACLEAR

i zachowuje swój krystalicznie czysty blask. 
Po nałożeniu cienka warstwa powłoki łączy 
się nierozerwalnie ze strukturą szkła. Staje 
się ono odporne na wpływy chemiczne, ter-
miczne i mechaniczne. Dzięki trwale gładkiej 
powierzchni powłoka funkcjonalnego szkła 
zapewnia maksymalną odporność na koroz-
ję oraz długą żywotność i połysk od samego 
początku.

Nawet najnowocześniejsze procesy produk-
cyjne nie mogą zapobiec mikroskopijnym 
wgłębieniom, porom i zadrapaniom szkła 
konwencjonalnego. Osad i brud gromadzą  
się i osadzają, szkło z czasem staje się niees-
tetyczne i traci naturalny połysk.

Innowacyjna 
powłoka 
DURACLEAR

 
Szkło float

Konwencjonalne 
szkło float

Powłokę można nakładać na wszystkie 
podstawowe szkła typu float. Dane foto-
metryczne szkieł podstawowych pozostają 
niezmienione. W ten sposób uszlachetnio-
ne szkło można wykorzystać do produkcji 
szkła półhartowanego, bezpiecznego szkła 

laminowanego, bezpiecznego szkła hartowa-
nego (również ESG-H), szkła giętego, szkła z 
sitodrukiem oraz szyb zespolonych z powło-
kami ciepłochronnymi. Również wiercenie w 
tym szkle otworów oraz szlifowanie krawędzi 
nie stanowią problemu.
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5.10.5 SANCO BIRDprotect / SILVERSTAR BIRDprotect

Ochrona naszych latających przyjaciół

Szkło oferuje człowiekowi wiele zalet. Jednak 
w przypadku dzikiego ptactwa szklane fasady, 
duże okna czy szklane ściany akustyczne 
mogą stanowić zagrożenie dla ich życia. Ptaki 
są ewolucyjnie dostosowane do postrzegania 
świata zmysłami wzroku, niemniej mają bar-
dzo duże problemy z rozpoznawaniem szkla-
nych przeszkód wykonanych przez człowieka.

Transparentność szkła oraz powstające na 
jego powierzchniach odbicia są zjawiskami, 
które prowadzą do fatalnych w skutkach zde-
rzeń ptaków ze szkłem. Aby zmniejszyć ryzyko 
kolizji ptaka z szybą, Glas Trösch opracował 
specjalny rodzaj szyb przy wsparciu szwajcar-
skiego instytutu ornitologicznego z Sempach. 
SANCO BIRDprotect stanowi cenny wkład w 
ochronę ptaków w kontekście współczesnej 
architektury.

Transparentność

Najbardziej znaną przyczyną kolizji ptaków 
ze szkłem jest jego transparentność. W 
dzień ptaki rozbijają się o wszelkiego rodzaju 
przeszklenia, gdy próbują uzyskać dostęp do 
miejsc odpoczynku czy żerowisk, które widzą 
za szklaną przeszkodą. Jednak ptaki nie 
rozpoznają szkła jako bariery, której należy 
uniknąć i podczas lotu bezpośrednio w nią 
uderzają.

Refleksy

W zależności od typu przeszklenia, oświetlenia 
oraz usytuowania budynku powstają w ciągu 
dnia różnego rodzaju refleksy świetlne względ-
nie efekt odbijania znajdujących się w pobliżu 
obiektów. Odbijające się w szybach pobliskie 
drzewa czy krzewy, jak również niebo i chmu-
ry, sprawiają, że ptaki postrzegają te obiekty 
jako atrakcyjne dla nich siedliska względnie 
bezpieczny cel lotu. A ponieważ nie dostrze-
gają, że są to tylko lustrzane odbicia, uderzają 
najczęściej z pełną prędkością w szybę. 
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Według Szwajcarskiego Instytutu 
Ornitologicznego w Sempach skuteczną 
ochronę ptaków można osiągnąć poprzez 
zastosowanie widocznych dla nich odpo-
wiednich struktur umieszczonych na szkle. 
Warunek ten można spełnić stosując estetycz-
ne kolory i wzory. 

Ponieważ wiele ptaków jest przyzwyczajonych 
do latania przez gęste gałęzie drzew lub 
krzewów, nawet niewielkie „dziury” pomiędzy 
nimi rozpoznają jako okazję do przelotu. Aby 

SANCO BIRDprotect staje się jeszcze bar-
dziej widoczny dla ptaków dzięki zastoso-
waniu nowatorskiego wzoru, który zapewnia 
optymalny efekt ochrony przed uderzeniami. 
Motyw ORTHO dzięki swojemu specyficzne-
mu ułożeniu i kształtowi wzoru przełamuje 
niebezpieczne dla ptaków odbicia oraz ogra-
nicza transparentność szkła, dzięki czemu 
lepiej rozpoznają one szybę jako przeszkodę. 
Wzór ten można stosować niezależnie od 
sytuacji w jakiej montowana jest szyba 

Reguła powierzchni dłoni i powtarzalności nadruku

Estetyka i przejrzystość jednocześnie 

zapewnić spełnienie kryteriów wysoce sku-
tecznej ochrony ptaków, odstępy pomiędzy 
nadrukami na szkle nie mogą być większe niż 
wielkość ludzkiej dłoni. SANCO BIRDprotect 
spełnia te kryteria. Regułę powierzchni dłoni 
widać w wielu projektach różnych obiektów, 
ekranów akustycznych czy przeszkleń monto-
wanych na balkonach.

W przypadku realizacji indywidualnych projek-
tów konieczne jest zapewnienie stopnia zadru-
kowania powierzchni szkła wynoszącego 15 %.

zespolona, zarówno w przypadku stosowania 
powłok ciepłochronnych, jak i przeciwsło-
necznych. Dzięki elastycznemu procesowi 
nadruku istnieje także możliwość wykonania 
indywidualnego projektu wzoru. W porozu-
mieniu ze specjalistami oraz zgodnie z regułą 
powierzchni dłoni i przy zachowaniu odpo-
wiedniego stopnia zadrukowania powierzchni 
szkła możliwe jest zrealizowanie własnego, 
wyróżniającego się stylu przy jednoczesnym 
spełnieniu wymagań dla ochrony ptaków.

Dekor ORTHO.010
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Cechy charakterystyczne Obszary zastosowań

 ¡  Estetyka i transparentność jednocześnie 
 ¡  Możliwość łączenia z różnymi powłokami 
ciepłochronnymi jak i przeciwsłonecznymi 

 ¡  Możliwość łączenia z hartowanym szkłem 
bezpiecznym SANCO DUR lub laminowa-
nym szkłem bezpiecznym SANCO LAMEX 

 ¡  Nadruk w kolorze półprzezroczystym lub 
w innych kolorach na zamówienie 

 ¡ Minimalne wymiary: 200 x 300 mm 
 ¡ Maksymalne wymiary: 2400 x 4200 mm

 ¡ Przeszklenia na balkonach
 ¡ Przeszklenia narożne
 ¡ Zadaszenia ze szkła
 ¡ Ogrody zimowe
 ¡ Ekrany dźwiękochłonne
 ¡ Przystanki autobusowe
 ¡ Przeszklenia na fasadach budynków
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6. Zbiór informacji technicznych SANCO

Informacje techniczne dotyczące zastosowań produktów SANCO, takie jak np.

Więcej informacji na temat kwestii związanych z zastosowaniem oraz samymi 
produktami można uzyskać od firm Grupy SANCO.

Kondensacja pary wodnej 
na szybach zespolonych
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Informacja Techniczna

Kondensacja pary wodnej na szybach zespo-
lonych jest zjawiskiem fizycznym, które bardzo 
często sprawia wiele kłopotów i jest przy-
czynkiem do nieporozumień od producenta 
począwszy aż na końcowym odbiorcy kończąc. 
W tym miejscu musimy sobie odpowiedzieć 
na podstawowe pytanie: Kiedy pojawia się tak 
zwana „rosa” na szybie? 

Kondensacja pary wodnej
na szybach zespolonych

Ludzie potrzebują światła 
do życia a szkło nas na 
nie otwiera

     

Ludzie potrzebują światła do życia
a szkło nas na nie otwiera

Informacje Techniczne

www.sanco.de

Pękanie szkła spowo-
dowane naprężeniami 
termicznymi

Informacja Techniczna

Aby zrozumieć dlaczego i jak pęka szkło należy 
najpierw poznać jego szczególne właściwości. 
W niniejszym opracowaniu będziemy chcieli 
wyjaśnić i zrozumieć: jak wyglądają mechani-
zmy wywołujące termiczne pękanie szkła.
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Pękanie szkła spowodowane 
naprężeniami termicznymi

Zarządzenia dotyczące 
szkła pojedynczego oraz 
szyb zespolonych SANCO
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Wytyczne dotyczące przeszkleń
Szyby zespolone

zgodne ze standardami branżowymi

Niniejsze opracowanie może być
wykorzystane przy wprowadzaniu
wymogów wynikających z normy
PN EN 1279 odnośnie oznakowa-
nia CE

SANCO Verglasung RZ PL 07_2011:SANCO PI VIP 02.08.2011  17:49 Uhr  Seite 2

Odchyłki wymiarowe i toleran-
cje wymiarów dla szkła bazo-
wego oraz szyb zespolonych
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Niniejsze opracowanie zawiera wskazówki i 
wytyczne dotyczące szkła płaskiego float, 
szkła półhartowanego i hartowanego, szkła 
laminowanego, szyb zespolonych jedno i wie-
lokomorowych, szkła ornamentowego, jak 
również szkła emaliowanego oraz szkła z 
nadrukami.

Odchyłki wymiarowe i tolerancje 
wymiarów dla szkła bazowego oraz 

szyb zespolonych 

Informacje Techniczne

Wielofunkcyjne szyby 
zespolone SANCO

     

www.sanco.de/pl

SANCO®
 

Wielofunkcyjne 
szyby zespolone 
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Informacje techniczne dotyczące zastosowań produktów SANCO, takie jak np.

Więcej informacji na temat kwestii związanych z zastosowaniem oraz samymi 
produktami można uzyskać od firm Grupy SANCO.

Przeszklenia zabezpie-
czające przed wypad-
nięciem

Podesty, schody i
podłogi ze szkła

Przeszklenia przechodnie

Przeszklenia znajdujące 
się nad głową

Zgodnie z dzisiejszym stanem wiedzy informacje zamieszczone poniżej są krótkim przeglądem wiadomości
na temat przeszkleń znajdujących się nad głową. Aby jednak zapewnić warunki do wykonania prawidłowe-
go montażu przeszklenia zgodnie z zamieszczonymi niżej uregulowaniami i wytycznymi niezbędnie jest za-
znajomienie się z całym zbiorem przepisów, w tym przepisów obowiązujących na europejskim oraz polskim
rynku budowlanym.

Przeszklenia dachowe
Definicja: Zgodnie z technicznymi wytycznymi dotyczącymi reguł
stosowania przeszkleń osadzonych liniowo (TRLV) przeszklenia,
które w stosunku do położenia pionowego nachylone są więcej
niż 10°, należy zaliczyć do typu szklenia nad głową. Należy jed-
nak pamiętać, że techniczne wytyczne nie obowiązują klejonych
elementów fasadowych, giętych przeszkleń nad głową oraz
przeszkleń, planowanych jako elementy usztywniające.

1. Wykonanie zgodnie z wytycznymi TRLV
Zgodne z TRLV lub w ramach dopuszczenia do jednostkowego
zastosowania możliwe jest wykonywanie przeszkleń tylko z
takich rodzajów szkła jak szkło zbrojone lub szkło laminowane
(VSG) składające się z dwóch szyb float w przeszkleniach poje-
dynczych względnie jako dolna szyba w szybie zespolonej.
Niedopuszczalne jest wykonywanie w szybach otworów lub wy-
cięć. Oznacza to, że jedyną możliwością osadzania szyby zgodnej
z TRLV jest montowanie jej po krawędziach. Montaż ten musi
być wykonywany przynajmniej po dwóch naprzeciwko siebie
leżących krawędziach od góry i od dołu, na całej ich długości.

Przeszklenia znajdujące się nad głową
w ramach TRLV (Techniczne wytyczne dotyczące reguł
stosowania przeszkleń osadzonych liniowo) oraz warunków
dopuszczenia do zastosowania jednostkowego

10°
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Informacja Techniczna

Właściwe wietrzenie – 
zdrowsze mieszkanie

www.sanco.de

Szczelne okna oraz szyby zespolone z powłokami o bardzo wysokich właściwościach ciepłochronnych
oszczędzają energię i dbają o przyjemny klimat w naszych domach –równocześnie wzrasta jednak niebez-
pieczeństwo wystąpienia na ścianach pleśni i plam wilgoci.

Źródła wilgoci
Podczas naszych codziennych dni spędzanych w mieszkaniu powstają bardzo duże ilości pary wodnej, która
musi znaleźć się w powietrzu: poprzez gotowanie w kuchni, pranie, suszenie, kąpiele czy zmywanie naczyń.
Także sami mieszkańcy, o czym nie wszyscy pamiętają, są źródłem powstawania wilgoci: każdego dnia zdro-
wy człowiek przekazuje do otoczenia poprzez skórę około 0,5 litra wody oraz nawet więcej jak litr wody poprzez
oddech. Jednakże otaczające nas powietrze jest w stanie odebrać tylko ograniczoną ilość pary wodnej. Przy
relatywnej wilgotności powietrza wynoszącej 100 % otaczające nas powietrze nie „przyjmie” więcej wody.
Granica ta jednak zależy od temperatury powietrza: przy 0 °C jeden metr sześcienny powietrza może przejąć
maksymalnie 5 gramów pary wodnej, przy 20 °C już 17 gramów, a przy 30 °C nawet 30 gramów.

„Pocenie się” zimnych powierzchni
Jeśli teraz ciepłe powietrze znajdujące się w pomieszczeniu trafi na zimniejsze powierzchnie, zaczyna się
schładzać. W tym miejscu powietrze nie jest już w stanie utrzymać tak dużo pary wodnej i część z niej odda-
je jako wodę. Efekt ten zna każdy kto nosi okulary i w zimny dzień wchodzi do ciepłego pomieszczenia: oku-
lary zaparowują.

Nowoczesne przeszklenia oszczędzają energię
Stare okna były najczęściej nieszczelne i powodowały przeciągi. Powodowało to z jednej strony ciągłe ucie-
kanie ciepła i ogromne straty energii, z drugiej jednak strony nasycone wilgocią powietrze z naszych miesz-
kań w automatyczny i ciągły sposób wymieniało się z suchym powietrzem z zewnątrz. Nowoczesne systemy
profili są jednak już tak szczelne, że pozwalają tylko na minimalną wymianę powietrza.
Także nowoczesne przeszklenia oszczędzają energię: pokryte powłokami ciepłochronnymi szyby ze współ-
czynnikiem Ug wynoszącym do 1,0 W/m2K mają często wyższą temperaturę powierzchni niż wewnętrzne
części ścian w pokojach – w ten sposób traci się bardzo mało ciepła przez szkło. To oznacza także, że kon-
densacja pary wodnej nie występuje tak jak wcześniej na szybach, lecz raczej na ścianach – najzimniejszych
miejscach pomieszczenia: i to tam powstają warunki do wystąpienia pleśni.

Dlatego regularne wietrzenie pomieszczeń jest takie ważne.

Właściwe wietrzenie – zdrowsze mieszkanie

Porady SANCO®
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Pękanie szkła spowodowane 
naprężeniami mechanicznymi

Informacja Techniczna

Szkło stanowi niezwykle istotny element 
naszego codziennego życia. Z reguły jed-
nak przekonujemy się o tym gdy wypada 
nam z rąk butelka wyśmienitego czer-
wonego wina albo gdy widok przez okno 
zostaje zmącony pęknięciem na szybie. 
Rozbita na drobne kawałki szyba nie 
będzie już nas chronić przed złą pogodą 
czy nieproszonymi gośćmi. Nie stanowi 
już zapory przed ucieczką ciepła a w 
niektórych przypadkach może stać się 
przyczyną zranienia. 

Pękanie szkła spowodowane 
naprężeniami mechanicznymi

IZ
O

LA
C

JA
 I 

PR
O

JE
K

TO
W

AN
IE

 Z
 S

ZY
B

AM
I S

A
N

C
O

®

www.sanco.de

Informacja Techniczna

Podesty, schody i podłogi ze szkła
Więcej bezpieczeństwa w konstrukcjach budowlanych ze szkła

Trudno obecnie wyobrazić sobie nowoczesną architekturę bez wykorzystania możliwości jakie dają różnego rodzaju kon-
strukcje wykonane ze szkła. Coraz więcej szkła stosowanego w konstrukcjach dachów oraz we wszelkiego rodzaju pomie-
szczeniach wymagają zastosowania nowych kryteriów bezpieczeństwa. Przedstawiamy poniżej wybrane najważniejsze
kryteria, które stosowane są przez różnego rodzaju urzędy budowlane. Opracowania „Podesty, schody i podłogi ze szkła”
oraz „Przeszklenia przechodnie” są pomyślane jako praktyczna pomoc do zastosowania podczas projektowania konstruk-
cji czy realizacji dokumentacji dla przetargów publicznych. Wskazówki zawarte w tym opracowaniu zostały opracowane przez
grupę roboczą przy Niemieckim Stowarzyszeniu Projektantów Konstrukcji Szklanych i jest przeznaczone dla projektantów,
inżynierów budownictwa i architektów. Opracowanie niniejsze informuje o zasadach planowania, wyborze odpowiednich
materiałów oraz o wskazówkach wykonawczych dotyczących konstrukcji. Daje także wskazówki o potrzebnej do tego doku-
mentacji oraz pozwoleniach.

Wskazówka: Prosimy pamiętać aby już na etapie planowania konstrukcji kontaktować się z odpowiednimi urzęda-
mi budownictwa, ponieważ dla każdego kraju występują specyficzne uregulowania prawne.

Pod pojęciami podesty, schody i podłogi ze szkła mamy na myśli
wszelkiego rodzaju konstrukcje, które planowo i regularnie podlegają
różnego rodzaju codziennym obciążeniom.
Konstrukcja

Linowe podparcie szkła
Mocowanie takie powinno, jeśli to możliwie, przebiegać przez całą konstrukcję
lub podpierać wszystkie krawędzie. Dolna, osadzona na ramie konstrukcja
musi być równa (zapewnienie zdolności przenoszenia obciążeń). Podkładka
powinna być wykonana z elastomerów o twardości od 60̊ do 70̊ w skali
Shore`a. Kontakt pomiędzy elementami szkło-szkło lub szkło-metal należy
wykluczyć poprzez odpowiednie działania.

Mocowanie punktowe szkła
Dla przeszkleń mocowanych punktowo opracowane zostały wskazówki
Niemieckiego Stowarzyszenia Projektantów Konstrukcji Szklanych. Jednakże
tego typu mocowania w zastosowaniu do użytku codziennego (stałego obcią-
żenia przez ruch pieszy) powinny być unikane.

Versiegelung
Vorlegeband
Distanzklotz

Elastomerunterlage
Unterkonstruktion

>20mm <30mm

Linowe podparcie w schodach
i podłogach ze szkła

uszczelnienie
taśma dociskowa
klocek dystansowy

podkładka z elastomeru
konstrukcja dolna

>20 mm <30 mm
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Przeszklenia przechodnie
Więcej bezpieczeństwa w konstrukcjach
budowlanych ze szkła

Trudno obecnie wyobrazić sobie nowoczesną architekturę bez wykorzy-
stania możliwości jakie dają różnego rodzaju konstrukcje wykonane ze
szkła. Coraz więcej szkła stosowanego w konstrukcjach dachów oraz we
wszelkiego rodzaju pomieszczeniach wymagają zastosowania nowych kry-
teriów bezpieczeństwa. Przedstawiamy poniżej wybrane najważniejsze kry-
teria, które stosowane są przez różnego rodzaju urzędy budowlane.
Opracowania „Podesty, schody i podłogi ze szkła” oraz „Przeszklenia
przechodnie” są pomyślane jako praktyczna pomoc do zastosowania
podczas projektowania konstrukcji czy realizacji dokumentacji dla prze-
targów publicznych. Wskazówki zawarte w tym opracowaniu zostały opra-
cowane przez grupę roboczą przy Niemieckim Stowarzyszeniu
Projektantów Konstrukcji Szklanych i jest przeznaczone dla projektantów,
inżynierów budownictwa i architektów. Opracowanie niniejsze informuje o
zasadach planowania, wyborze odpowiednich materiałów oraz o wska-
zówkach wykonawczych dotyczących konstrukcji. Daje także wskazówki o
potrzebnej do tego dokumentacji oraz pozwoleniach.

Wskazówka:
Prosimy pamiętać aby
już na etapie planowania
konstrukcji kontaktować
się z odpowiednimi
urzędami budownictwa,
ponieważ dla każdego
kraju występują specy-
ficzne uregulowania
prawne.

www.sanco.de

Niniejszy prospekt zawiera praktyczne informacje dotyczące problematyki przeszkleń zabezpieczających przed wypadnię-
ciem. Oczywiście nie zastępują one uregulowań zawartych w wytycznych TRAV, przedstawiają jednak ogólną problematykę
związaną z tym tematem.

Niebezpieczeństwo upadku z wysokości
Niebezpieczeństwo upadku z dużej wysokości, od której konieczne jest stosowanie barier bezpieczeństwa (potocznie nazy-
wanych też balustradami), określona jest w krajowych przepisach budowlanych. Barierę bezpieczeństwa należy wykonać we
wszystkich rozwiązaniach architektonicznych, w obrębie których odbywa się ruch pieszy, lub które graniczą z obszarami leżą-
cymi poniżej tych barier, zgodnie z obowiązującymi krajowymi przepisami budowlanymi. Jeśli takie bariery bezpieczeństwa
mają być przeszklone, mówimy wtedy o przeszkleniach zabezpieczających przed wypadnięciem.

Rodzaje szkła
Zgodnie z TRAV wolno stosować (w zależności od kategorii i rodzaju przeszklenia) tylko szyby hartowane (ESG) i lamino-
wane (VSG) o budowie symetrycznej. Inne rodzaje szkła mogą być stosowane tylko pod warunkiem zapewnienia bezpie-
czeństwa przy wykorzystaniu dodatkowych rozwiązań konstrukcyjnych. Zastosowanie szkła hartowanego (ESG) jako szkła
pojedynczego lub jako szyby zewnętrznej w szybie zespolonej ponad powierzchniami, po których odbywa się ruch pieszy,
wymaga zapewnienia dodatkowych środków ostrożności.

Obszar zastosowań
Reguły techniczne zebrane poniżej obowiązują dla przeszkleń zamocowanych mechanicznie, które mają zabezpieczać przed
wypadnięciem osoby poruszające się po drogach w ruchu pieszym. Informację o minimalnych różnicach wysokości zapew-
niających bezpieczeństwo należy zaczerpnąć z krajowych przepisów budowlanych. Zebrane przepisy dotyczą:

� przeszkleń pionowych zgodnych z „Technicznymi wytycznymi dotyczącymi reguł stosowania przeszkleń osadzonych linio-
wo” (TRLV) opublikowanych w wiadomościach DiBt 6/1998 (TRLV), w stosunku do których stawiane są dodatkowe
wymagania zgodne z wytycznymi technicznymi; pozostawione do wyboru w rozdziale 1.5 TRLV sposoby użycia prze-
szkleń, których górna krawędź leży maksymalnie na wysokości 4,0 m ponad drogą wykorzystywaną w ruchu pieszym
nie mogą być traktowane jako przeszklenia zabezpieczające przed wypadnięciem

� balustrad ze szkła z poręczą przebiegającą na całej jej długości oraz

� wypełnienia szkłem szkieletu balustrady, które muszą spełniać wymagania zgodnie z TRLV i TRAV lub wypełnienia
szkłem szkieletu balustrady, które spełniają wymagania wyłącznie w zgodzie z TRAV, np. wypełnienia szkieletu balustrady
szkłem trzymanym punktowo w pomieszczeniach wewnętrznych.

Aby spełnić nadzwyczajne warunki użytkowania (np. stadiony piłkarskie) lub związane ze szczególnym ryzykiem narażenia
na uderzenie (np. transportowanie ciężkich przedmiotów, stromo opadająca rampa przed przeszkleniem, itd.) potrzebne
byłoby podjęcie dalszych środków bezpieczeństwa (np. zwiększenie wytrzymałości poręczy, odbojniki, itd.).
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Przeszklenia zabezpieczające przed wypadnięciem
Według technicznych wytycznych dotyczących reguł stosowania przeszkleń
zabezpieczających przed wypadnięciem (TRAV) Wersja ze stycznia 2003
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Absorpcja .........................................................................................................  3.3.3, 3.3.4
Aktywna ochrona przed włamaniem ............................................................... 4.3.2, 4.3.2.1
Akustyka budowlana ......................................................................................... 3.4.2, 3.4.3
Akustyka pomieszczeń.................................................................................................  3.4.2
Akustyka .....................................................................................................................  3.4.2
Autoklaw .....................................................................................................................  2.6.3

B
Badanie czasu odporności ogniowej szkła ...................................................................  4.4.3
Balkon francuski .........................................................................................................  5.7.7
Bezpieczeństwo bierne ...................................................................................................  4.2
Bezpieczeństwo czynne ..................................................................................................  4.3
Budownictwo energooszczędne i szkło ........................................................................  3.5.5

C
Ceramika szklana ........................................................................................................  2.3.6
Ciało doskonale czarne ...............................................................................................  3.3.2
Ciepłe ramki ............................................................................................................  3.1.5.4
Ciśnienie akustyczne, poziom ciśnienia akustycznego, poziom hałasu .........................  3.4.2
Częstotliwość ..............................................................................................................  3.4.2
Część brzegowa szyby .................................................................................................  2.8.2

D
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DIN 18008 ....................................................................................................................  4.1
Długość fali ......................................................................................................  3.3.2, 3.3.3
Druk cyfrowy na ogniwach fotowoltaicznych ................................................................  5.6.8
Dźwięk w powietrzu .....................................................................................................  3.4.2
Dźwięk ........................................................................................................................  3.4.2
Dźwiękowe parametry szkła .........................................................................................  3.4.5

E
Efekt cieplarniany ........................................................................................................  3.3.3
Emisja dźwięku ...........................................................................................................  3.4.3

F
Fasady - wartość Psi ................................................................................................  3.1.5.3
Folia EVA ....................................................................................................................  2.6.1
Folia poli-winylo-butyralowa PVB ..................................................................................  2.6.1
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G
Głębokość osadzenia przeszklenia ...............................................................................  2.8.2

H
Hartowane szkło bezpieczne (ESG) .................................................................................  2.4

I
Imisja dźwięku ............................................................................................................  3.4.3
Interferencja ................................................................................................................  3.4.2
Izolacja akustyczna .....................................................................................................  3.4.3

K
Klasy odporności ogniowej ..........................................................................................  4.4.3
Klasy odporności ....................................................................................  4.3.2, 4.3.3, 4.3.4
Klimat w pomieszczeniach ...........................................................  3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5
Kolorowe szkło bezpieczne ..........................................................................................  5.6.2
Koncepcja częściowych współczynników bezpieczeństwa .............................................  4.1.2
Kondensacja ..................................................................................................... 3.2.2, 3.2.5
Konstrukcje szklane .......................................................................................................  5.7
Konwekcja ..................................................................................................................  3.1.2
Korozja szkła ...............................................................................................................  2.2.4
Krzywa izolacji akustycznej ..........................................................................................  3.4.4
Krzywa punktu rosy, wykres punktu rosy, temperatura punktu rosy .............................  3.2.2

L
Laminowanie wstępne .................................................................................................  2.6.3
Laserowa obróbka szkła ..............................................................................................  5.6.9

M
Magnetron ..................................................................................................................  2.7.1
Metoda powlekania ........................................................................................................  2.7
Mocowanie punktowe przeszkleń .................................................................... 4.1.5, 4.2.2.2
Moduł elastyczności ....................................................................................................  2.2.2
Mostki cieplne .............................................................................................................  3.1.4

N
Nośność i obciążenia dopuszczalne .............................................................................  4.1.3
Nośność resztkowa .....................................................................................................  4.1.3

O
Obrazy na szkle ........................................................................................5.6.3, 5.6.4, 5.6.5
Obróbka krawędzi ..................................................................................................  2.3.11.1
Obróbka narożników / obróbka krawędzi ................................................................  2.3.11.2
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Ochrona naszych latających przyjaciół .......................................................................  5.10.5
Odbicie światła .................................................................................................. 3.3.3, 3.3.4
Odporność na uderzenia .............................................................................................  4.1.3
Odporność na zmiany temperatury .................................................................... 2.2.3, 2.4.1
Odprężanie termiczne szkła .........................................................................................  2.4.1
Okna - wartość Psi ...................................................................................................  3.1.5.2
Okna ze szprosami ...................................................................................................  3.1.5.5
Otwory wiercone .....................................................................................................  2.3.11.3

P
Parametr selektywności S ..............................................................................................  4.2
Powlekanie próżniowe metodą magnetronową ............................................................  2.6.1
Powłoka DURACLEAR ..............................................................................................  3.1.5.3
Poziom ciśnienia akustycznego................................................................................  3.1.5.2
Proces powlekania pirolitycznego ..................................................................   4.1.5, 4.2.2.2
Produkcja szkła bezpiecznego laminowanego ........................................   5.7.2, 5.7.3, 5.7.4
Produkcja szkła float ..................................................................................................  2.7.2
Produkcja szkła hartowanego ......................................................................................  2.4.2
Promieniowanie cieplne ...............................................................................................  3.1.2
Promieniowanie elektromagnetyczne ...........................................................................  3.3.2
Promieniowanie podczerwone .....................................................................................  3.3.2
Promieniowanie słoneczne ..........................................................................................  3.3.2
Promieniowanie UV .....................................................................................................  3.3.2
Przepływ ciepła ...........................................................................................................  3.1.2
Przestrzeń międzyszybowa...........................................................................................  2.8.2
Przeszklenia bezpieczne specjalne. ..............................................................................  4.3.1
Przeszklenia chroniące przed promieniowaniem ..........................................................  2.3.7
Przeszklenia chroniące przed przebiciem  ....................................................... 4.3.2, 4.3.2.2
Przeszklenia kuloodporne ............................................................................................  4.3.3
Przeszklenia nad głową ...............................................................................................  4.2.2
Przeszklenia pionowe ........................................................................................ 4.1.5, 4.2.3
Przeszklenia po których można chodzić ...........................................................4.1.7, 4.2.2.3
Przeszklenia poziome .......................................................................................... 4.1.5,4.2.2
Przeszklenia zabezpieczające przed wypadnięciem ......................................................  4.1.6
Przeszklenia, po których można chodzić w celach konserwacyjnych.............................  4.1.8
Przeszklenie przeciwwybuchowe ..................................................................................  4.3.4
Przewodność cieplna ...................................................................................................  3.1.2
Przewodzenie ciepła ....................................................................................................  3.1.2

R
Rozchodzenie się dźwięku ...........................................................................................  3.4.2
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S
SANCO living .......................................................................................................... 5.8, 5.9
Schody i podłogi ze szkła ............................................................................................  5.7.8
SGP ............................................................................................................................  2.6.1
Sitodruk na szkle ........................................................................................................  5.6.1
Stopień transmisji UV ..................................................................................................  3.3.5
Strefy ruchu ................................................................................................ 4.2.3.1, 4.2.3.2
Systemy daszków szklanych ........................................................................................  5.7.5
Systemy mocowania punktowego ...........................................................  5.7.2, 5.7.3, 5.7.4
Systemy ramek dystansowych ........................................................................ 2.8.2, 3.1.5.4
Systemy szklanych balustrad .......................................................................................  5.7.7
Szklane ścianki działowe .............................................................................................  5.7.9
Szklane wypełnienia ścian w kuchni ............................................................................  5.6.7
Szkło borokrzemowe....................................................................................................  2.3.5
Szkło dekoracyjne ..........................................................................................................  5.6
Szkło float ...................................................................................................................  2.3.1
Szkło kryształowe ........................................................................................................  2.3.9
Szkło krzemionkowe ..................................................................................................  2.3.10
Szkło laminowane bezpieczne (VSG) ..............................................................................  2.6
Szkło laminowane VG ..................................................................................................  2.6.4
Szkło o zmiennej przezierności  .................................................................................  5.10.2
Szkło ognioodporne ........................................................................................................  4.4
Szkło ornamentowe i szkło lane ...................................................................................  2.3.2
Szkło podświetlane ......................................................................................................  5.6.6
Szkło półhartowane TVG .................................................................................................  2.5
Szkło renowacyjne .......................................................................................................  2.3.4
Szkło sodowo-wapniowe ..............................................................................................  2.2.1
Szkło z powłoką antyrefleksyjną .................................................................................  5.10.1
Szkło z powłoką zapobiegającą osadzaniu się kondensatu .........................................  5.10.3
Szkło zbrojone  ...........................................................................................................  2.3.3
Szkło hartowane ESG-H ...............................................................................................  2.4.6
Szprosy w przestrzeni międzyszybowej .........................................................................  5.5.2
Szyba zespolona termoizolacyjna ....................................................................................  5.1
Szyby osadzone liniowo .................................................................................. 4.1.4, 4.2.2.1
Szyby ze stepem ......................................................................................................  4.2.2.1
Szyby zespolone bezpieczne ...........................................................................................  5.4
Szyby zespolone dźwiękochłonne ....................................................................................  5.3
Szyby zespolone przeciwsłoneczne .................................................................................  5.2

Ś
Świadectwo charakterystyki energetycznej ...................................................................  3.5.2
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Temperatura powierzchni .......................................................................  3.2.2, 3.2.3, 3.2.4
Termiczna ochrona budynku .......................................................................................  3.2.2
Transmisja ........................................................................................................ 3.3.3, 3.3.4
Transport ciepła ..........................................................................................................  3.1.2
Twardość ....................................................................................................................  2.2.2

W
Wanna cynowa...............................................................................................................  2.1
Warunki graniczne powstawania pleśni ........................................................................  3.2.2
Ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej ..................................................................  3.4.3
Wentylacja ..................................................................................................................  3.2.6
Wilgotność powietrza ...................................................................................................  3.2.2
Wilgotność względna ...................................................................................................  3.2.2
Właściwości fizyczne promieniowania ..........................................................................  2.2.5
Właściwości mechaniczne ...........................................................................................  2.2.2
Właściwości użytkowe ..................................................................................................  4.1.3
Wskaźnik oddawania barw Ra .....................................................................................  3.3.4
Wskaźniki ważonej wartości tłumienia dźwięku C i Ctr .................................................  3.4.3
Współczynnik b ...........................................................................................................  3.3.4
Współczynnik przenikania ciepła dla szyb zespolonych Ug ........................................  3.1.5.1
Współczynnik przenikania ciepła fasady Ucw ............................................................  3.1.5.3
Współczynnik przenikania ciepła okna Uw ................................................................  3.1.5.2
Współczynnik przenikania ciepła ........................................................................ 2.2.3, 3.1.3
Współczynnik przewodności cieplnej ............................................................................  2.2.3
Współczynnik temperaturowy f ....................................................................................  3.2.3
Współczynnik transmisji światła LT ..............................................................................  3.3.4
Współczynnik zacienienia ............................................................................................  3.3.4
Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii słonecznej g ...................................  3.3.4
Wymiarowanie szyb ........................................................................................................  4.1
Wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie ......................................................................  2.2.2
Wytrzymałość na zginanie ...........................................................................................  2.4.1
Wytyczne VdS .............................................................................................................  4.3.2

Z
Zakres częstotliwości dźwięku ......................................................................................  3.4.2
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Spis produktów                                    Rozdział

DURACLEAR .............................................................................................................  5.10.4
home.living .................................................................................................................  5.8.1
LAMEX X-STRONG .......................................................................................................  5.7.6
outdoor.living ..............................................................................................................  5.9.1
trisophon – System szyb zespolonych z poliwęglanem .................................................  5.4.4
SANCO ACS / ACSpIus ...............................................................................................  5.1.4
SANCO Alarm .............................................................................................................  5.4.3
SANCO BIRDprotect / SILVERSTAR BIRDprotect .......................................................  5.10.5
SANCO COLORPRINT CP / COLORPRINT CP..............................................................  5.6.4
SANCO COLORPRINT HD / COLORPRINT HD ............................................................  5.6.5
SANCO CONTROL .......................................................................................................  5.5.1
SANCO LAMEX COLORDESIGN / LAMEX COLORDESIGN ...........................................  5.6.2
SANCO LAMEX COLORPRINT FP / LAMEX COLORPRINT FP.......................................  5.6.3
SANCO LAMEX transopac / LAMEX TRANSOPAC ......................................................  5.10.2
SANCO Phon ..............................................................................................................  5.3.1
SANCO PHOTON ........................................................................................................  5.6.9
SANCO Plus EN2 / SANCO SILVERSTAR EN2plus ......................................................  5.1.1
SANCO Plus FREE VISION T / SANCO SILVERSTAR FREE VISION T .........................  5.10.3
SANCO Plus TRIII E / SANCO SILVERSTAR TRIII E ......................................................  5.1.3
SANCO Plus ZERO NG / SANCO SILVERSTAR ZERO NG .............................................  5.1.2
SANCO POINT/SWISSPOINT .......................................................................................  5.7.4
SANCO PRINT .............................................................................................................  5.6.1
SANCO ROOF / SWISSROOF ......................................................................................  5.7.5
SANCO Safe ..................................................................................................... 5.4.1, 5.4.2
SANCO SCREENLIGHT / SCREENLIGHT .....................................................................  5.6.6
SANCO Sun COMBI / SANCO SILVRSTAR COMBI ......................................................  5.2.2
SANCO Sun Night Vision / SANCO SILVERSTAR SUNSTOP Night Vision ................  5.10.1.2
SANCO Sun T / SANCO SILVERSTAR SUNSTOP T ......................................................  5.2.1
SANCO LUXAR / LUXAR ........................................................................................  5.10.1.1
spa.living.....................................................................................................................  5.8.3
style.living ...................................................................................................................  5.8.2
SWISSANCHOR ...........................................................................................................  5.7.3
SWISSCULINARIA .......................................................................................................  5.6.7
SWISSDIVIDE ..............................................................................................................  5.7.9
SWISSPANEL SOLAR ..................................................................................................  5.6.8
SWISSRAILING two sided / two sided NG ...................................................................  5.7.7
SWISSSTEP.................................................................................................................  5.7.8
SWISSWALL ................................................................................................................  5.7.2
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www.sanco.de

Najnowsze informacje 
zawsze na:
www.sanco.de/pl

Arbeitsausschuss Glas (AGlas) im DIN – Deutsches Institut für Normung e.V.

Bundesinnungsverband des Glaserhandwerks, Hadamar

Bundesverband Flachglas e.V.

Euroglas GmbH

Glas Trösch AG, Bützberg

Gütegemeinschaft Mehrscheiben-Isolierglas e.V.

Institut des Glaserhandwerks für Verglasungs technik und Fensterbau, Hadamar

Institut für Fenstertechnik e.V. Rosenheim

Normenausschuss Materialprüfung (NMP) im DIN – Deutsches Institut 
für Normung e.V.

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN

Normenausschuss Kunststoffe (FNK) im DIN

Technische Informationen der SANCO Beratung

Verband Fenster + Fassade

Zdjęcia: SANCO, Glas Trösch, Euroglas, Pellini ScreenLine, fotolia, shutterstock, iStock
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