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Jedyne w Polsce targi szklanego biznesu dobiegły koń-
ca. W Poznaniu, w trakcie GLASS 2019 można było nie tyl-
ko śledzić najnowsze trendy w przemyśle szklarskim, zoba-
czyć nowoczesne maszyny, ale także docenić walory szkła 
w architekturze wnętrz i sztuce użytkowej.

Tegoroczna edycja to nie tylko więcej ekspozycji, ale 
także zwiedzających targi profesjonalistów. Na GLASS 2019 
i odbywających się w tym samym czasie targach branży 
kamieniarskiej STONE swoją ofertę prezentowało ponad  
300 wystawców. A 60% z nich to firmy zagraniczne, m.in.  
z: Chin, Czech, Izraela, Korei Południowej, Niemiec, Finlandii, 
Hiszpanii, Holandii, Włoch czy Wielkiej Brytanii.

Maszyny receptą na brak człowieka
— Kamień i szkło to zgrany duet. Mówi się, że nieba-

wem inteligentne maszyny staną się sercem wielu firm. Być 
może to prawda, ale to właśnie uczucia, emocje i bezpośred-
nie spotkania są domeną ludzi. Temu mają służyć targi. Bez-
pośrednim spotkaniom — mówiła 20 listopada podczas ofi-
cjalnego otwarcia targów GLASS i STONE Elżbieta Roeske, 
wiceprezes Grupy MTP.

Wspomniane podczas inauguracji maszyny były mocną 
stroną GLASS. W pawilonie ósmym na terenie Międzynaro-
dowych Targów Poznańskich można było zobaczyć jak pra-
cują, dotknąć i poznać walory poszczególnych urządzeń py-
tając o szczegóły obecnych na stoiskach ekspertów. Zainte-
resowanie ofertą specjalistycznego sprzętu ograniczającego 
udział człowieka to wymóg naszych czasów. 

— Jest coraz mniej ludzi do pracy. Nasze glassworke-
ry mogą bezpośrednio montować szyby. Niewątpliwą zale-
tą tych rozwiązań jest brak konieczności wielu rąk do pra-
cy — mówił podczas GLASS Grzegorz Majewski, dyrektor 
sprzedaży, UPLIFTER.

Na problemy kadrowe wpływające na zainteresowa-
nie maszynami zwróciła też uwagę Ewelina Rupa z fir-
my BEFARD.

— Nasz sprzęt pozwala znacznie odciążyć układ mię-
śniowo-szkieletowy. Dzięki tym urządzeniom jest potrzeb-
na mniejsza liczba pracowników, a poza tym poprawia się 
BHP pracy. Coraz częściej po nasze maszyny zgłaszają się 
klienci, którzy narzekają na brak ludzi do pracy — zauwa-
żyła Ewelina Rupa. 

— Problemem jest brak pracowników i chętnych do na-
uki zawodu w tej branży. Dlatego Szkłomal inwestuje w au-
tomatyzację żeby w jak największym stopniu wyeliminować 
potrzebę pracy człowieka — mówił podczas GLASS Piotr 
Truszczyński, właściciel SZKŁOMAL.

Szklane domy stały się faktem
Odwiedzając metropolie współczesnego świata wy-

raźnie widać, że pozostające kiedyś w sferze marzeń szkla-
ne budynki dominują coraz bardziej w przestrzeni miast. 
Przejrzyste fasady, wielkogabarytowe okna to trendy no-
woczesnej architektury.

— Znane z literatury szklane domy przybierają formę 
realną. Tych przeszkleń jest coraz więcej i za 5-6 lat nie wy-
obrażam sobie żeby takie prace monterskie ktoś wykony-

wał jeszcze ręcznie. Nie obronimy się przed tym — podkre-
ślał Marcin Łoski, prezes Zarządu LIFT24.

Podobne odczucia miał Grzegorz Majewski z UPLIFTER: 
— Na rynku widoczny jest trend dużych przeszkleń. 

Wiele nowych projektów opiera się na tym, że ludzie ży-
czą sobie mieć coraz więcej światła w pomieszczeniach. 
Stąd coraz większe szyby i wzrost zapotrzebowania na od-
powiedni sprzęt.

GLASS od dawna są lustrem branży i widoczne na rynku 
trendy odzwierciedla co roku targowa ekspozycja.

— Obserwujemy zmiany w architekturze. Widzimy, że 
klienci poszukują coraz bardziej specjalistycznych rozwią-
zań żeby nadążyć za aktualnymi trendami w budownictwie.  

Targi Glass są odpowiedzią na te potrzeby. To miejsce spo-
tkań zarówno firm, które oferują maszyny do montażu  
i transportu wielkogabarytowego szkła jak i potencjalnych 
klientów realizujących inwestycje z wykorzystaniem szkla-
nych fasad czy niecodziennych rozwiązań we wnętrzach  
z użyciem szkła. Takich spotkań oczekują zarówno wystaw-
cy jak i profesjonaliści odwiedzający Glass. Po intensyw-
nych czterech targowych dniach i odbytych wielu rozmo-
wach mam poczucie, że to się udaje — mówiła po zakoń-
czeniu targów Marta Szydłowska, dyrektor targów GLASS.

Strefa pokazów, czyli sztuka ze szkłem
Tradycją targów GLASS są pokazy wyrobu produktów 

szklanych, zdobienia, grawerowania szkła, fusingu czy wy-
konywania witraży. Co roku w to niecodzienne widowisko 
zaangażowane są inne firmy. W tym roku swój debiut na tar-
gach GLASS miało krośnieńskie Centrum Dziedzictwa Szkła. 
Na stoisku tłumnie obserwowano mistrzowskie techniki po-
wstawania szklanych precjozów. 

Jak podkreślał Wojciech Frydrych z Centrum Dzie-
dzictwa Szkła, to klient decyduje co w danym sezonie jest 
modne. 

— Nasze wzornictwo determinuje rynek. Centrum Dzie-
dzictwa Szkła odwiedzają goście z całego świata doceniając 
kunszt naszych mistrzów. To miejsce zostało powołane aby 
zaprezentować potencjał zagłębia szklarskiego w Krośnie. 
Pokazujemy wszystko poprzez grawerowanie, szlifowanie  
fusingowanie. Odwiedzający hutę zobaczy zaledwie frag-
ment procesu powstawania szklanych naczyń. W Centrum 
robimy to kompleksowo. Na targach GLASS jesteśmy pierw-
szy raz, ale odbiór jest jak wszędzie. To mega atrakcja. Jeśli 
ktoś na żywo zobaczy jak nasz mistrz wykonuje te precyzyj-
ne szczegóły poszczególnych przedmiotów to jest zaskoczo-
ny. Odpala palnik i ze szkła wyczarowuje cuda. Efekt wizual-
ny jest niesamowity. Chętnie wykonujemy przedmioty na in-
dywidualne zamówienie, im trudniejszy projekt tym większe 
wyzwanie, ale podejmujemy się go po to żeby ten kunszt 
został dostrzeżony i doceniony — mówił Wojciech Frydrych. 

W tym roku w strefie pokazów królowało szkło z recyklin-
gu. Jak zauważyła Justyna Bieńkowska z Pracowni Tynka 
wykorzystanie surowców wtórnych a nie wszędobylskiego 
plastiku to nie tylko modny, ale konieczny trend. 

— Głównym produktem naszej pracowni są naczynia, 
które wykonujemy z użytych wcześniej butelek. Wszystkie 
pochodzą z recyklingu a pomysł zrodził się kiedy otworzy-
łam pracownię i pomyślałam, że butelki to surowiec tani, 
dostępny i praktyczny. Nasze naczynia dobrze się spraw-
dzają jako prezent wywołując efekt WOW. Trafiają też w gu-
sta osób, którym na sercu leży troska o środowisko — prze-
konywała Justyna Bieńkowska. 

Targi GLASS trwały od 20 do 23 listopada równolegle 
z targami branży kamieniarskiej STONE. Ekspozycję moż-
na było zwiedzić na terenie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich. 

Więcej na: www.targiglass.pl       n

Targi Glass lustrem branży
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Gdzie można zobaczyć na żywo prawidłową instalację roz-
wiązań z zakresu stolarki budowlanej krok po kroku? Na Targach 
Budownictwa i Architektury BUDMA w Poznaniu, za sprawą 
MONTERIADY, którą od 2016 roku organizuje cyklicznie Związek  
POiD wraz z Partnerami. Już wkrótce, w 2020 roku, najnowsza 
odsłona inicjatywy. Na odwiedzających stoisko, oprócz poka-
zów prawidłowego montażu nowości produktowych z branży 
stolarki budowlanej, czeka wiele nowych atrakcji. 

Targi Budownictwa i Architektury BUDMA od lat skupiają całą 
branżę budowlaną. Dziś już trudno wyobrazić sobie to miejsce spo-
tkań producentów i dystrybutorów nowoczesnych technologii i ma-
teriałów budowlanych z przedstawicielami handlu czy inwestorami, 
bez MONTERIADY, której formuła jest czymś wyjątkowym na rynku. 
Na pokazy prawidłowej instalacji stolarki budowlanej i towarzyszących 
jej rozwiązań nie tylko patrzy się z zaciekawieniem, jak na dobre wi-
dowisko z wartką akcją, lecz także za ich pośrednictwem wiele moż-
na się nauczyć. Uświadamiają odbiorcom, że dobry montaż odgrywa 
ogromną rolę w realizacji inwestycji, dzięki niemu zyskujemy bowiem 
gwarancję satysfakcji bezproblemowego użytkowania budynku. Ten 
komfort stanowi ogromną wartość dodaną do zakupu wysokiej ja-
kości, coraz bardziej zawansowanych technologicznie produktów.

Podobnie jak w lutym tego roku, najnowsza MONTERIADA 
będzie realizowana na stoisku o powierzchni aż 300 m2. W 2020 r.  
przewidziana jest jednak zupełnie nowa jego architektura z po-
działem na cztery główne strefy. Z frontu będzie mieścić się no-
woczesna platforma, na której zostaną zaprezentowane montaże 
nowości produktowych Partnerów inicjatywy, w powtarzających 
się każdego dnia targowego cyklach. Obok niej znajdzie się spe-
cjalnie wydzielony i zaprojektowany sektor m.in. dla monterów, 
gdzie profesjonaliści będą mieli szansę zdobyć atrakcyjne szkole-
nia zawodowe. Z boku usytuowana zostanie z kolei zupełna no-
wość – strefa budowy domu na żywo, która z pewnością przy-
ciągnie rzesze osób, chcących zobaczyć z bliska każdy element 
ściany budynku i jej profesjonalnego wykończenia. Zaś w sercu 
stoiska, za przeszkleniem, znajdzie się część kawiarniana dla biz-
nesu, gdzie w środę – 5 lutego 2020 roku – odbędzie się również 

konferencja prasowa Związku POiD. Tu prowadzone będą tak-
że wykłady interesujące dla przedstawicieli branży budowlanej.  
W tej przestrzeni zaplanowana jest też debata dla uczniów klas 
o profilu „monter stolarki budowlanej”.

Paweł Wróblewski, Dyrektor Związku POiD:  
— Już piąty raz Związek POiD, przy wsparciu Partne-

rów – największych firm z branży stolarki budowlanej w Pol-
sce, będzie organizował MONTERIADĘ na Targach Budownic-
twa i Architektury BUDMA w Poznaniu. Jesteśmy dumni, że  
z każdym kolejnym rokiem wydarzenie nabierało większego  
rozmachu i elektryzowało coraz liczniejsze grono osób – nie tylko 
reprezentantów naszego sektora gospodarki, lecz także inwesto-
rów indywidualnych, o których uwagę, jako instytucja zaangażo-
wana społecznie, w temacie dobrego montażu stale zabiegamy, 
m.in. za pomocą kampanii edukacyjnej „DOBRY MONTAŻ”. Mam 
nadzieję, że 2020 rok okaże się jeszcze bardziej przełomowy dla 
tej ważnej inicjatywy.                                           n

Ruszyły przygotowania do piątej edycji MONTERIADY

Pilkington IGP zamyka wrocławski zakład

Bystronic glass i HEGLA za obopólnym porozumieniem kończą  
„Preferred Partnership” 

Firma NSG Group informuje, iż po szczegółowej analizie 
ekonomicznej podjęła decyzję o zamknięciu zakładu Pilking-
ton IGP Sp. z. o.o. zlokalizowanego we Wrocławiu. 

Spółka przeprowadza konsolidację biznesu. Obsługa ak-
tualnych klientów Oddziału Wrocław oraz realizacja zamó-

wień zostanie przeniesiona do pozostałych zakładów Pil-
kington IGP Sp. z o.o. w Polsce.

W wyniku tej zmiany zamknięte zostaną we wrocław-
skim oddziale 72 stanowiska pracy. Proces wygaszania pro-
dukcji i zamknięcia zakładu zostanie przeprowadzony zgod-

nie z przepisami polskiego prawa. Odchodzący pracowni-
cy otrzymają wszelkie świadczenia i odprawy wynikające 
z obowiązującego w Polsce ustawodawstwa. Dodatkowo 
pracodawca zapewni wszystkim kompleksowe wsparcie w 
poszukiwaniu nowej pracy.                                                 n

Firma Glaston Corporation i HEGLA postanowiły za-
kończyć umowę współpracy z uwagi na zmianę warunków 
konkurencji. Umowa zawarta w 2012 roku między Bystronic 
Lenhardt GmbH, Conzzeta AG, HEGLA GmbH & Co. KG oraz  
LEWAG Holding AG wygaśnie z końcem 2019 roku.

Celem i motywacją porozumienia w zakresie ko-
operacji była wzajemna relacja „Preferred Partner” (pre-
ferowanego partnera), to znaczy współpraca na polu 
sprzedaży rozwiązań do obróbki szkła architektonicz-
nego i korzystanie z sieci dystrybucyjno-serwisowej 

drugiej strony. Współpraca miała ograniczoną war-
tość komercyjną.

Umowę rozwiązano za obopólnym porozumieniem. 

HEGLA GmbH & Co. KG
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W podparyskim Parc des Expositions de Villepinte od-
były się międzynarodowe targi BATIMAT, poświęcone inno-
wacjom w branży budowlanej. Grupa Somfy, jako światowy 
lider automatyki domowej i inteligentnych systemów ste-
rowań, w odpowiedzi na globalne wyzwania środowisko-
we, zaprezentowała Somfy® Air – nowy  program  rozwią-
zań poprawiających jakość powietrza w pomieszczeniach.

World Building Innovation Award 2019
Prezentowane na targach Batimat rozwiązania w posta-

ci zautomatyzowanych okien przesuwnych z innowacyjną  
funkcją wietrzenia zostało wyróżnione prestiżową nagrodą 
World Building Innovation Award 2019. Nagroda jest przyzna-
wana produktom, które wyróżniają się innowacyjnością i sta-
nowią ważny element w procesie kształtowania zrównowa-
żonego rozwoju w budownictwie. Jak mówi Bruno Barlet,
 nowy dyrektor zarządzający Somfy Francja: 

— W ciągu ostatniej dekady odnotowaliśmy rekordowy 
wzrost temperatury: aż 8 lat spośród 10 zostało uznanych za 
najcieplejsze w historii. Stoimy w obliczu nowego prawo-
dawstwa z zakresu ochrony środowiska, które już wkrótce 
nałoży na nas obowiązki podnoszenia wydajności energe-
tycznej budynków. Jednocześnie musimy pamiętać, jak waż-
na i niezbędna dla zdrowia jest wentylacja domu. Program 
Somfy® Air to realna poprawa jakości powietrza w pomiesz-
czeniach, to automatyczne wietrzenie, które zapewnia sa-
moistną i bezpieczną cyrkulację powietrza nawet podczas 
nieobecności domowników. 

Oddech świeżego powietrza dla rynku inteligentnych okien
Kilka lat pracy ekspertów zaowocowało powstaniem 

programu Somfy® Air. Jego osią są trzy produkty, które mogą 
działać niezależnie lub w połączeniu z innymi systemami,  
a także według różnych scenariuszy.

Scenariusz 1: inteligentną wentylację umożliwia czuj-
nik wykrywania wtargnięcia IntelliTAG air io. Użytkow-
nik może zdalnie sprawdzić w jakim położeniu są okna 
podczas jego nieobecności (otwarte/zamknięte), a także 
otrzymać sygnał w przypadku próby włamania. 
Scenariusz 2:  bezpieczna i łatwa wentylacja dzięki na-
pędowi Sliding air io. System ten pozwala pozostawić 
lekko uchylone okno w trybie wietrzenia i zablokować 
je ze względów bezpieczeństwa. Okno można również 
zamknąć automatycznie za pomocą nowoczesnego na-
dajnika/czujnika air io, gdy w pomieszczeniu będzie od-
powiednia temperatura i poziom wilgotności.
Scenariusz 3: automatyczne wietrzenie według harmo-
nogramu. Dzięki połączeniu z centralą sterującą TaHoma® 
rozwiązanie pozwala programować okna tak, aby otwie-
rały się codziennie zgodnie ze scenariuszami pasującymi 
do potrzeb użytkownika. Na przykład scenariusz „Rano” 
wietrzy pomieszczenie o godz. 8:00 przez dziesięć minut.  
Z kolei gdy uruchamiamy scenariusz „Wychodzę z domu”, 
wówczas okna zamykają się, rolety opuszczają, a ogrze-
wanie zostaje przełączone w tryb eko.  

 
Nowe wyzwania dla branży okiennej

Program Somfy® Air jest innowacyjnym kierunkiem, 
wprowadzającym nową jakość w zakresie wyrobów sto-
larki okiennej oraz osłon okiennych. Jak mówi Radosław 
Borkowski, dyrektor zarządzający Somfy Polska: 

— Dzięki zautomatyzowanym oknom i produktom 
z gamy Air io wpływamy na poprawę warunków miesz-
kaniowych i na polepszenie parametrów energooszczęd-
nych domów i mieszkań. Zaprezentowane podczas tar-
gów BATIMAT produkty to nasze spojrzenie w niedaleką  
przyszłość i jednocześnie innowacyjna oferta, która wzbo-
gaca gamę rozwiązań w technologii io-homecontrol®  
z jednoczesnym rozszerzeniem korzyści dla użytkownika  
końcowego.

www.somfy.pl

Somfy z nagrodą World Building Innovation Award  
na międzynarodowych targach BATIMAT 

WYDARZENIA
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Wstęp

Naukowcy i studenci z TU Delft i TU Dresden bada-
ją możliwości zastosowań architektonicznych bardzo 
cienkiego szkła. Podstawową ideą jest przyjęcie takie-
go szkła, które zwykle stosuje się na smartfonach i za-
stosowanie go w budownictwie. Zaletą tego cienkie-
go, wzmocnionego chemicznie szkła glinokrzemiano-
wego jest jego mała grubość (w zakresie 0,1 - 2 mm), 
wysoka wytrzymałość i wysoka elastyczność.

Daje to możliwość konstruowania bardzo lekkich, 
ale wytrzymałych przeszkleń elewacyjnych. W porów-
naniu z tradycyjnymi przeszkleniami uzyskuje się za-
tem znaczną redukcję masy, co bezpośrednio prze-
kłada się na łatwiejszy montaż i mniejszą ilość ener-
gii zużywanej podczas transportu. Projekty dodatko-
wo koncentrowały się na możliwościach zbudowania 
fasady wodoszczelnej i szczelnej na przenikanie po-
wietrza w stanie zamkniętym. 

Ponadto, ze względu na wysoką elastyczność, 
szkło można łatwo wyginać w temperaturze pokojo-
wej, bez potrzeby stosowania kosztownych i energo-
chłonnych technik kształtowania na gorąco. Daje to 
możliwości łatwego tworzenia atrakcyjnych architek-
tonicznie krzywizn oraz konstruowania adaptujących 
się i elastycznych przeszkleń elewacyjnych. 

Obecny artykuł jest przyczynkiem do poszukiwań 
projektowych z użyciem cienkiego szkła. Opisuje kon-
cepcje projektowania przeszkleń z takim szkłem i ma-
łoskalowe prototypy, które niedawno opracowano w 
TU Delft w serii projektów magisterskich. 

Zaproponowano analizy przebiegające dwiema 
odrębnymi drogami, które pokrótce opisano poniżej

Adaptujące się cienkie szkło  
na fasadach

Pierwsza koncepcja wykorzystuje wysoką ela-
styczność cienkiego szkła do tworzenia adaptują-
cych sie fasad szklanych. Ogólna idea jest taka, że ta-
kie fasady mogą wielokrotnie, powtarzalnie zmieniać 
swój kształt w odpowiedzi na czynniki zewnętrzne. Na 
przykład, poprzez wygięcie cienkiego szkła, można 
utworzyć otwory wentylacyjne, aby zapewnić prze-

pływ powietrza przez wewnętrzną przestrzeń po-
dwójnej fasady (tzw. podwójnej skóry).

Ponadto krzywiznę cienkich, szklanych paneli elewa-
cyjnych można regulować, aby zmieniać opór stawiany 
zmieniajacemu się obciążeniu wiatrem lub w celu ciągłej 
optymalizacji orientacji cienkowarstwowych ogniw fo-
towoltaicznych, które można nakładać na warstwy cien-
kiego szkła. 

Niektóre przykłady opracowanych koncepcji adaptują-
cych się fasad z zastosowaniem cienkiego szkła pokazano 
na rys. 1-3. Ze względu na wysoką wytrzymałość i elastycz-
ność, procedury testowe opracowane dla tradycyjnego 
szkła nie zawsze są odpowiednie dla szkła cienkiego, a za-
tem powinny być stosowane nowe procedury badawcze.

Kompozytowe cienkie szklane 
panele elewacyjne z rdzeniami 
wykonanym na drukarce 3D

Drugą drogą w ramach badań jest usztywnienie 
cienkich szklanych paneli za pomocą materiału rdze-
nia drukowanego w 3D. W rezultacie powstają bardzo 
sztywne, a jednocześnie bardzo lekkie panele mogą-
ce służyc jako oszklenie fasadowe, które oferują ko-
rzyści w postaci łatwiejszego montażu i zmniejszenia 
energii transportowej.

Aplikacja cieńszego szkła, bez dodatkowych środ-
ków, spowodowałoby zbyt duże odkształcenia oszkle-
nia okien, tym samym przekraczając wymagania  

Artykuł ten bada potencjał cienkiego szkła do zastosowań architektonicznych i raporty na temat dwóch koncepcji 
cienkiego szkła. Pierwsza dotyczy elastycznych i adaptujących się cienkich paneli szklanych, które mogą zmieniać 
swój kształt w odpowiedzi na czynniki zewnętrzne (np. warunki atmosferyczne) i wymagania użytkowników.  
Druga koncepcja dotyczy cienkich szklanych paneli kompozytowych, w których cienkie szklane okładziny są łączone 
z elementami rdzenia (drukowanymi w 3D). Koncepcje te są badane poprzez prototypowanie i eksperymenty 
laboratoryjne. Na podstawie wstępnych wyników badań cienkiego szkła widać, że obie koncepcje są bardzo 
obiecujące i zachęcają do dalszych szczegółowych badań.  

Pomysły na wykorzystanie cienkiego szkła 
do zastosowań architektonicznych

Rys. 1. Projekt adaptującej się fasady z cienkiego szkła i jej makieta, opracowane w pracy magisterskiej Rafaela Ribeiro Silveiry
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dotyczące stanu granicznego użytkowalności. Cho-
ciaż może to nie stanowić bezpośredniego zagroże-
nia bezpieczeństwa, duże odkształcenie i potencjal-
nie związane z nim drgania oraz odkształcenia optycz-
ne mogą powodować dyskomfort i niedogodności 
dla mieszkańców budynku. Aby zapobiec tak dużym 
odkształceniom, zaproponowana tutaj koncepcja wy-
korzystuje materiały rdzenia do usztywnienia paneli 
złożonych z cienkich arkuszy szklanych. Mówiąc do-
kładniej, powstaje kompozyt składający się z cienkich 
szklanych okładzin zewnętrznych, które są przyklejo-
ne do wewnętrznego rdzenia usztywniającego. Po-
wstają bardzo lekkie, ale mocne i sztywne panele mo-
gące służyć do oszkleń fasadowych. Należy zauwa-
żyć, że zamiast łączenia cienkiego szkła z litymi ma-
teriałami rdzenia, takimi jak np. poliwęglan [Weimar 

Rys. 2. Projekt adaptującej sie fasady z cienkiego szkła opracowany w pracy magisterskiej Ozhana Topcu

Rys. 3. Makieta adaptującej się fasady z cienkiego szkła z kompozytami zachowującymi pamięć kształtu (shape memory alloy – SMA), opracowana w pracy magisterskiej Bahareha Miri
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i Andrés López, 2018], obecne badanie wykorzystu-
je przestrzenną siatkę rdzeni (np. panel z rdzeniem  
o strukturze plastra miodu) w celu dalszego zmniej-
szenia ciężaru panelu. Chociaż te nieprzezroczyste lub 
półprzezroczyste wzory rdzenia z jednej strony mogą 
zagrozić ogólnej przejrzystości szyby, z drugiej strony 
mogą przyczynić się do architektonicznej ekspresji i 
zmiennych właściwości optycznych paneli w świetle 
dziennym. Rdzeń z aramidu został uznany za najbar-
dziej obiecujący, ze względu na jego niską wagę i ni-
ską przewodność cieplną. Panel taki w szczególności 
przyczynia się do izolacji termicznej całej fasady, mi-
nimalizując mostki termiczne między szklanymi okła-
dzinami zewnętrznymi dzięki rdzeniowi o strukturze 
plastra miodu wykonanemu z kevlaru (kevlar to lek-
ki i niezwykle wytrzymały materiał polimerowy nale-
żący do grupy aramidów). 

Podczas procesu laminowania w autoklawie folia 
laminująca, np. SentryGlass, częściowo stopiła się w 
komórkach aramidowego plastra miodu, tworząc za-
okrąglone powierzchnie wewnątrz komórek. Z tego 
powodu widok przez komórki nie jest w pełni prze-
zroczysty, ale częściowo zniekształcony, Badania wy-
trzymałości na zginanie wykazały zadowalające od-

działywanie strukturalne między cienkim szkłem a 
rdzeniem aramidowym o strukturze plastra miodu, 
dzięki wykorzystaniu folii laminującej zapewniając 
sztywny, kompozytowy panel z okładzinami z cien-
kiego szkła.

Zamiast rdzenia o strukturze plastra miodu o za-
mkniętych komórkach, może być wykonana kratow-
nica przestrzenna (np. struktury hiperboloidalne) dru-
kowana na drukarkach 3D. Zapewnia to półprzezro-
czysty i teksturowany wygląd panela. Zamiast arami-
du może stosowano też modyfikowany glikolem po-
litereftalan etylenu (PETG), a do łączenia poszczegól-
nych kawałków rdzenia PETG z arkuszami szkła uży-
to przezroczystego, dwuskładnikowego kleju na ba-
zie żywicy epoksydowej. Panele pokazały architekto-
niczną ekspresję i implikacje tej koncepcji a badania 
udowodniły, że jego struktura jest wytrzymała. Po-
nadto ich sztywność została z powodzeniem przewi-
dziana przy użyciu teorii kompozytów Allena. Badano 
też koncepcję polegającą na stworzeniu strukturalnie 
zoptymalizowanego wzoru rdzenia poprzez zastoso-
wanie jego materiału tylko tam, gdzie jego konstruk-
cja jest najbardziej wydajna. Miałoby to zapewnić bez-
pieczny produkt i jego niski ciężar. W tym celu zasto-

sowano wzór Voronoi, którego precyzyjna geometria 
została wygenerowana przez optymalizację topolo-
gii. W badaniu parametrów zbadano wpływ zmiany 
warunków brzegowych i docelowej gęstości wzoru. 
Wzory Voronoi można również uzyskać poprzez ob-
róbkę promieniem lasera lub strumieniem wody i wy-
cięcie ich z arkusza polimeru. W ten sposób można w 
pełni wykorzystać technikę drukowania 3D do two-
rzenia wzorów, które są dodatkowo zoptymalizowa-
ne pod kątem parametrów strukturalnych, termicz-
nych i optycznych.

Dodatkowo, bardziej lekkie przeszklenie może 
pozwolić na zmniejszenie zużycia materiału na kon-
strukcję nośną i obniżenie całkowitej masy budyn-
ku. Co więcej, rdzeń wydrukowany w 3D daje możli-
wość sterowania światłem dziennym. Niektóre przy-
kłady takich cienkich szklanych paneli kompozyto-
wych, zarówno płaskich, jak i zakrzywionych, poka-
zano na ilustracjach 4-6.

Wnioski

Na podstawie wstępnych prototypów i ekspery-
mentów laboratoryjnych stwierdzono, że zarówno 

Rys. 4. Panele kompozytowe z cienkiego szkła z rdzeniem wydrukowanym w 3D. Projekt prototypu i studium przypadku opracowany w pracy magisterskiej Tima Neeskensa

Rys. 5. Panel kompozytowy z cienkiego szkła podczas próby zginania, wykonanej w pracy 
magisterskiej Lorenza Lazzaroni.

Rys. 6. Zakrzywiony panel kompozytowy z cienkiego szkła z rdzeniem wydrukowanym w 
3D, opracowany w pracy Charbela Saleha.
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Rys. 7. Rozwiązania projektowe dotyczące zapewnienia wodoszczelności i szczelności na przenikaie powietrza adaptującej się fasady z cienkiejgo szkła. Podstawową koncepcją jest zinte-
growanie cienkiego drutu SMA z cienkim szkłem stanowiącym oszklenie okna. Gdy drut SMA jest podgrzewany, np. za pomocą promieniowania słonecznego lub przez przyłożenie prądu 
elektrycznego, skraca się, a tym samym pociąga i zgina panel elewacyjny z cienkiego szkła. Drut SMA jest umieszczony we wnęce między dwoma cienkimi szklanymi panelami i jest prze-
dłużony do górnej części ramy okna. Prąd elektryczny o parametrach ~10 V, ~1,2 A wystarcza do nagrzania drutu SMA, jego skrócenia i unniesienia spodu cienkiego szkła. Drut jest w sta-
nie unieść 3,65 kg [Miri, 2018] i ma skok około 5%, co przekłada się na 70 mm na długości 1400 mm. Daje to promień gięcia dla cienkiego szkła ok. 415 mm. Czas reakcji dla wywołania 
zakrzywienia oszklenia wynosi około 20 s. Makieta z powodzeniem wykazała wykonalność tej koncepcji.

adaptujące się, jak i kompozytowe panele z cienkie-
go szkła oferują ciekawe, nowe typy szklenia elewa-
cji. Obecnie planowane są dalsze szczegółowe bada-
nia aby poznać ich pełny potencjał.        n

Podziękowanie
Z wdzięcznością doceniamy materialne 

wsparcie firmy AGC dla opisanych powyżej badań. 
Na podziękowanie zasłużyli także wszyscy studenci 

(Michele Akilo, Stella Brugman, Marina Guidi,  
Marc den Heijer, Lorenzo Lazzaroni, Bahareh Miri, 

Tim Neeskens, Rafael Ribeiro Silveira, Charbel Saleh, 
Ozhan Topcu, Congrui Zha), współsprawcy  

(prof. James O / Callaghan , prof. Tillmann Klein, 
prof. Rob Nijsse, dr Michela Turrin,  

dr Marcel Bilow, dr Fred Veer, dr Martin Tenpierik, dr 
Lennert van der Linden)  

oraz zewnętrzni opiekunowie  
(ABT, Octatube, prof. Maurizio Froli, dr Francesco 

Laccone, prof. Tomaso Trombetti).

Artykuł został oparty na wykładzie 
zaprezentowanym  

na Konferencji GLASS PERFORMANCE DAYS 2019,  
która odbyła się w dniach 26-28 czerwca 2019 r.  

w Tampere w Finlandii 
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Efekty artystyczne  
bloków szklanych

Bloki szklane stosuje się zarówno na elewa-
cje, jak i we wnętrzach. Są materiałem popular-
nym, ale wysokiej jakości bloczki szklane i umie-
jętnie zastosowane pozwalają na spektakularne 
efekty. Najlepszym przykładem artystycznej ele-
wacji jest budynek „Maison Hermes” (2001) na  
Ginzie w Tokio. Włoski architekt Renzo Piano 
(Renzo Piano Building Workshop), który jest także 
autorem Centrum Pompidou w Paryżu, zaprojek-
tował budynek ze ścianami kurtynowymi wykona-
nymi z eleganckich włoskich szklanych bloczków 
o wymiarach 45x45 cm (fot. 83). Intencją projek-
tanta inspirowanego tradycyjnymi japońskimi la-
tarniami było przywołanie wrażenia lampionu*).  
W ciągu dnia półprzezroczysta elewacja oddaje 
zarys tego, co dzieje się w środku, ale ze względu 
na grubość elementów szklanych obiekty są roz-
myte (fot. 84). W nocy cały budynek jest rozświe-
tlony jak wielka latarnia i stanowi fragment nocne-
go krajobrazu Ginzy (fot. 85). Bloki szklane mogą 
zatem być tworzywem służącym do usyskania ar-
tystycznego efektu w architekturze.

Przykładem aranżacji wnętrz przy użyciu szkla-
nych luksferów jest stacja metra „Akabanebashi  
Station” (Akabanebashi-eki; 2000) na linii Ōedo 
Line (Ōedo-sen) w Tokio. Ściany na poziomie holu 
oraz peronów są licowane blokami szklanymi, które 
są także podświetlone. Kolorowa iluminacja świa-
tłem LED pt. „City Fireflies” (Tokai no hotaru) zosta-
ła zaprojektowana i wykonana przez firmę Iwasaki 
Electric Co., Ltd. (Iwasaki Denki). „Świetliki”, które 
pojawiają się głównie w postaci ruchomych linii o 
zmieniających się barwach niebieskiej i pomarań-
czowej, ożywiają wnętrze i nawiązują do charak-
terysyki okolicy, w której nocą występują świetli-
ki (fot. 86). W holu pustaki są szare, matowe, i tyl-
ko występujące gdzieniegdzie przezroczyste luks-
fery stanowią akcent artystyczny (fot. 87). Harmo-
nizują one ze sufitem z paneli ze stali nierdzewnej 

Studium współczesnej japońskiej architektury szkła podjęli autorzy w tym piśmie w swoim artykule Kulisy architektury  
szkła w Japonii [1]. Zostało ono rozwinięte w artykułach: Nowa architektura szkła w Japonii • Budynki komercyjne [2], 
Budynki użyteczności publicznej [3], Stacje kolejowe [4], Terminale lotnicze [5], Miejsca obsługi podróżnych na autostradach 
[6], Szkło w krajobrazie i jego walory estetyczne [7] oraz Szkło we wnętrzch i jego walory estetyczne [8]. Ukazały się 
ponadto artykuły na temat walorów technicznych nowoczesnego szkła produkowanego w Japonii [9] i szkła  
w realizacjach firmy Bohlin Cywinski Jackson [10]. Pierwsza część artykułu Szkło artystyczne w architekturze japońskiej [17] 
poświęcona była historii szkła w Japonii z uwzględnieniem szkła dekoracyjnego (kryształy) oraz zawierała początek omówienia 
witraży. Druga część [25] stanowiła kontynuację tematu, natomiast trzecia i czwarta kończyły temat witraży japońskich  
i innych technik [27, 32]. Niniejsza, piąta część poświęcona jest artystycznemu zastosowaniu bloków szklanych oraz formom 
i obiektom artystycznym wykonanym ze szkła. 

Szkło artystyczne w architekturze japońskiej. Część 5

Fot. 83. Tokio – włoskie bloczki szklane w „Maison Hermes”, 2001 – detal

Fot. 84. „Maison Hermes” – widok w dzień Fot. 85. „Maison Hermes” – widok o zmroku
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oraz z białą posadzką. Na peronie szklane pustaki 
mają fakturę i są przejrzyste (fot. 88). Szklane luks-
fery, zastosowane w kolejnych częściach stacji, za-
pewniają ciągłość kolorystyki i materiału, co jest 
podstawą koncepcji wnętrza. Luksfery tutaj nie są 
iluminowane, tylko odbijają oświetlenie (fot. 89). 

Bloczki szklane zastosowane na mniejszą ska-
lę znajdują się na stacji metra „Kokkai-gijidōmae 

Station” (Kokkai-gijidōmae-eki; 1972) na linii Chiy-
oda Line (Chiyoda-sen). W holu występują w kolo-
rze zielonym, jako fragment elementów z nazwą 
stacji, które umiejscowione są na ścianach wyło-
żonych panelami drewnianymi (fot. 90). Na pe-
ronach luksfery są elementem ścian, a także ko-
lumn. Bloczki tworzą mozaikę w kolorach białym  
i zielonym (fot. 91).

Prawdziwą kompozycję artystyczną z blocz-
ków szklanych można podziwiać w „Terminalu 
1” portu lotniczego „Narita International Airport” 
(Narita Kokusai Kūkō) w mieście Narita, w prefek-
turze Chiba. „The land of nature’s purity” (Kiyora-
kana jinen no sato; 1998) autorstwa Itoko Iwaty, 
jest mozaiką o powierzchni 180 m2, która znaj-
duje się w holu odlotów na poziomie czwartej  

Fot. 86. Tokio – bloki szklane w „Akabanebashi Station”, 2000

Fot. 88. „Akabanebashi Station” – detal peronu

Fot. 90. Tokio – bloczki szklane w „Kokkai-gijidōmae  Station”, 1972 – detal

Fot. 87. „City Fireflies” – detal „City Fireflies”

Fot. 89. „Akabanebashi Station” – detal peronu

Fot. 91. „Kokkai-gijidōmae Station” – detale
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kondygnacji (fot. 92, fot. 93). Bloczki szklane ob-
razujące niebieskie niebo i wodę, kwitnące kwia-
ty i drzewa, oraz zieleń wyrażają zalety regionu 
oraz urok przyrody [28]. Bloczki są różnobarwne 
i w zależności od barwy mają zróżnicowane fak-
tury (fot. 94, fot. 95). Znacznych rozmiarów „Szkla-
na wieża” licowana kolorowymi bloczkami szkla-
nymi i nawiązująca do lokalizacji lotniska ma  
tutaj znaczenie symboliczne. 

Formy szklane

We współczesnej architekturze projektuje się 
szklane formy, które pełnią różne funkcje, m.in. są 
elementem ściany osłonowej, ekspozycji artystycz-
nej lub są same w sobie elementem sztuki. W bu-
dynku „Louis Vuitton Roppongi Hills” (Rui Vuiton 
Roppong i Hiruzu; 2003), japoński architekt Jun 
Aoki (Jun Aoki & Associates) zastosował zarówno 

w projekcie elewacji jak i we wnętrzach elemen-
ty szklanych tub „glass tube units” (fot. 96). Ściana 
osłonowa budynku zawiera w sumie 28 000 prze-
zroczystych szklanych tub o średnicy 10 cm i dłu-
gości 30 cm, które zostały umieszczone pomiędzy 
dwiema taflami szkła (fot. 97). Zastosowanie w ele-
wacji elementów szklanych tub, a także przezroczy-
stego szkła oraz refleksyjnej stali nierdzewnej, na-
daje budynkowi wygląd kojarzący się z nowocze-

Fot. 92. Narita – „The land of nature’s purity”, 1998

Fot. 94. „The land of nature’s purity” – detal

Fot. 96. Tokio – „Louis Vuitton Roppongi Hills”, 2003

Fot. 93. „The land of nature’s purity”

Fot. 95. „The land of nature’s purity” – detal

Fot. 97. „Louis Vuitton Roppongi Hills” – detal
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Fot. 98. Osaka – „Louis Vuitton Osaka Shinsaibashi ”, 2011

Fot. 100. Prefektura Okayama – „S-Art House”, 2010

Fot. 99. „Louis Vuitton Osaka Shinsaibashi” – detal

Fot. 101. „S-Art House” – detal

sną techniką i luksusem. Wnętrza zostały celowo 
zaprojektowane w sposób dość skomplikowany. 
W ten sposób proste formy szklane wywołują za-
równo wrażenie jedności jak i zróżnicowania oraz 
bogactwa. W innym obiekcie „Louis Vuitton Osaka 
Shinsaibashi” (Rui Vuiton Ōsaka Shinsaibashi; 2011) 
fasada emituje trójwymiarowe motywy monogra-
mów (fot. 98). Złożona jest z elementów szklanych, 
w których osadzono również szklane monogramy 
(fot. 99). Dzięki temu do wnętrza przedostaje się 
poprzez niższe partie budynku światło dzienne, 
które zostaje zmieszane z artystycznie przefiltro-
wanym doświetleniem z wyższych partii elewacji.  

Przykładem obiektu, który ma także wydźwięk 
krajobrazowy, jest „S-Art House” (S-tei; 2010), bę-
dący jednym z elementów szerszego projektu 
„Inujima Art House Project” (Inujima ie puroje-
kuto; 2010). W ramach tego założenia architekt 
Kazuyo Sejima (Kazuyo Sejima & Associates) za-
projektowała nowe obiekty oraz zrewaloryzowa-
ła stare budynki na wyspie Inujima, w prefektu-
rze Okayama [29]. Obiekty istniejące i nowe zo-
stały zamienione na galerie i przestrzenie publicz-
ne. Sejima zastosowała nowoczesne materiały, ta-
kie jak szkło, akryl, aluminium i wykreowała nowe 
formy. Przedstawiona forma ze szkła jest małym, 

wąskim obiektem wykonanym ze szklanych pane-
li (fot. 100). Funkcję dekoracyjną pełni płyta z na-
drukiem, która znajduje się wewnątrz (fot. 101). 
Dekoracja znajdująca się w środku jest od czasu 
do czasu wymieniana. Szklana forma jest przezro-
czysta i przepuszcza promienie świetlne, dzięki 
czemu obserwator widzi nie tylko to, co znajdu-
je się w środku, ale także odbicia nieba i sąsied-
nich, tradycyjnych budynków. Efekt artystyczny 
został osiągnięty dzięki podstawowym walorom 
szkła, jakimi są przezierność i odbijanie światła. 

Obiekty artystyczne ze szkła

Szkło jest materiałem, którego używają artyści  
w celu wykreowania instalacji przestrzennych, 
obiektów sztuki abstrakcyjnej, konceptualnej, itp.  
Leandro Erlich jest argentyńskim artystą uprawia-
jącym sztukę konceptualną [30]. W niektórych swo-
ich dziełach wykorzystuje zjawisko iluzji optycznej 
stosując na przykład gigantyczne lustra odbijające 
jakiś wizerunek (np. w pracy „Dalston House”; 2013). 
Jest on autorem serii prac „Cloud” (ultra-clear glass, 
ceramic ink, wood, light), eksponowanych we Fran-
cji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Japonii (fot. 102). 
Jedna z tych instalacji znajduje się w Tokio w dziel-

nicy Kasumigaseki przed budynkiem „Īno Building”.  
„Cloud” (2011) jest jakby chmurą zamkniętą w szkla-
nym kontenerze o wymiarach 199,5 x 205 x 81 cm 
(fot. 103). Efekt ten artyta uzyskał montując w szkla-
nym prostopadłościanie z superprzejrzystego szkła 
kilka tafli szkła z rysunkiem wykonanym tuszem ce-
ramicznym (fot. 104). W kolejnych pracach ilustracje 
przedstawiają geograficzne kształty Francji, Niemiec, 
Wielkiej Brytanii i Japonii. Jednym z najbardziej zna-
nych dzieł Erlicha jest „Swimming Pool” (2004; con-
crete, glass, water, 280 x 402 x 697 cm.). Praca ta na-
leży do stałej kolekcji muzeum „21st Century Mu-
seum of Contemporary Art” (Kanazawa 21 Seiki Bi-
jutsukan) w Kanazawa. Iluzja polegająca na tym, że 
widzi się ubranych ludzi stojących w basenie wyni-
ka z zastosowania i z zalet szkła (fot. 105). Modele 
prac artysty były prezentowane na wystawie „Lean-
dro Erlich: seeing and believing” w Mori Art Museum 
w 2017 r. (fot. 106). Szklane lustra są medium wy-
korzystywanym często przez Erlicha, jak na przykład  
w pracy „Building” (2017; light, iron, wood, mirror) 
(fot. 107). Na elewacji odbitej w lustrze widać po-
stacie zwiedzających. Wyglądają tak, jakby siedzie-
li na fasadzie budynku. Erlich chciał w ten sposób 
dać okazję ludziom do spotkania i interakcji wycho-
dzącej poza zwykłą konwencję.
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Szkło może być także stosowane w elementach 
rzeźbiarskich. We wspomnianym już terminalu lotni-
czym „Terminal 1” w Narita w skrzydle wschodnim na 
poziomie 4F znajdują się także rzeźby o aerodynamicz-
nym kształcie. Jedna w kolorze niebieskim „B.S. East” 
(Burū sukai īsuto; 2006; 4.5 m x 2.2 m x 1.6 m) symbolizu-
je chmury na Wschodzie, a druga w kolorze fioletowym 
„V.O. West” (Vuaioretto ōshan uesuto; 2006; 4.5 x 2.4 x 1.6 
m) usosabia fale na Zachodzie (fot. 108). Taka koncepcja 
nawiązuje do faktu, że słońce wschodzi na Wschodzie i 
potem zachodzi nad morzem na Zachodzie [31]. Kształ-
ty rzeźb mają związek z tradycją: chmury nawiązaują do 

kompozycji „Bosatsu on clouds” (Unchūkuyō Bosatsu) 
znajdującej się w świątyni Byōdō-in w Kioto, a fale do 
tradycyjnego wzoru stosowanego w kimonach kaibu 
mon’yō. Autorem prac jest artysta Tetsuya Nakamura. 

W Tokio, w dzielnicy Roppongi Hills, znajduje się sze-
reg obiektów artystycznych wykonanych ze szkła. Jed-
nym z nich jest wygięty ekran cyfrowy „Counter Void” 
(Kauntā Voido; 2003). Ten element artystyczny zapro-
jektowany został przez Tatsuo Miyajimę. W dzień wy-
gląda on jak owalna ściana ze szkła nieprzeziernego (fot. 
109), a w nocy na ekranie pojawiają się czarne cyfry. Ca-
łość wykonana jest z aluminium i ze szkła podświetla-

nego światłem LED. Projektant Tokujin Yoshioka jest z 
kolei autorem instalacji pt. „Chair disappears in the rain” 
(Ame ni kieru isu; 2003). Na chodniku, obok szklanego, 
nieregularnego obiektu stoi szklane krzesło, na którym 
można usiąść (fot. 110). Z jednej strony te obiekty arty-
styczne nie rzucają się w oczy, gdyż wtapiają się w kra-
jobraz ulicy, ale z drugiej, zauważone stają się symbo-
lem tej nowoczesnej dzielnicy, na równi z innymi obiek-
tami artystycznymi, wykonanymi z innych materiałów. 

Tokujin Yoshioka jest także autorem szklanego pa-
wilonu herbacianego „Glass Tea House Kou-an” (Ga-
rasu no chashitsu – kōan), który został zaprojekto-

Fot. 102. „Cloud”, 2016 – model

Fot. 107. Tokio – instalacja „Building”, 2017 Fot. 108. Narita – rzeźba „Violet ocean West” w tle rzeźba „Blue sky East”, 2006

Fot. 104. „Cloud” – detale

Fot. 103. Tokio – „Cloud”, 2011

Fot. 105. Kanazawa – „Swimming Pool”, 2004 Fot. 106. Tokio – „Swimming Pool” – model
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Fot. 109. Tokio – „Counter Void”, 2003 Fot. 110. Tokio – „Chair disappears in the rain”, 2003

wany na „Weneckie Biennale Architek-
tury” w ramach 54. Biennale w Wenecji 
w 2011 r. Po wystawie pawilon był eks-
ponowany na tarasie widokowym świą-
tyni Shogunzuka Dainichi-do, z które-
go podziwiać można panoramę Kio-
to. Obecnie instalacja znajduje się na 
terenie National Art Center (Kokuritsu 
Shin-Bijyutsukan) w Tokio (fot. 111). Pa-
wilon herbaciany nie został zbudowany 
z konwencjonalnych materiałów i nie 
zawiera charakterystycznych dla archi-
tektury chashitsu elementów. Pawilon 
otoczony jest szklanymi ławkami, a do 
środka prowadzi szklany próg. Oszczęd-
ność materiału, który ogranicza się do 
szkła i wyraża światło, oddaje ideę wy-
rafinowanej estetyki ceremonii herbaty chanoyu 
i architektury pawilonu herbacianego. Kryształo-
we szkło odbija światło i tworzy, zgodnie z intencją  
autora, „architekturę światła”.

Zakończenie

Cykl pięciu arykułów na temat szkła artystyczne-
go w Japonii przedstawił różnorodność i bogactwo 
różnych form sztuki wyeksponowanej w przestrzeni 
publicznej – we wnętrzach budynków użyteczności 
publicznej, na dworcach kolejowych, itp. oraz tak-
że na zewnątrz. Obecnie szkło arystyczne, mimo że  
w budownictwie tradycyjnym nie było stosowane, 
jest istotnym środkiem wyrazu we współczesnej  ar-
chitekturze japońskiej. Szkło artystyczne występuje  
w różnych postaciach, ale najbardziej popularne są 
w Japonii witraże. Można je napotkać w budynkach 
związanych z oświatą, nauką, kulturą, a także na dwor-
cach, w terminalach lotniczych, w ratuszach miej-
skich, jak również w obiektach prywatnych, w siedzi-
bach korporacji i na mniejszą skalę w obiektach sa-
kralnych. Oprócz witraży obecnie coraz bardziej po-
pularne staje się szkło wykonane w technologii druku 
cyfrowego. Ze względu na niższy koszt, w porówna-
niu na przykład do witraży, ma ono przed sobą dużą 
przyszłość i zapewne będzie dominowało w najbliż-

szych latach, szczególnie w projektach wnętrz. Cieka-
wym elementem nadającym wnętrzom i miastu lek-
kości i świeżości są obiekty artystyczne ze szkła wyko-
nane przez awangardowych artystów. Jedną z takich 
prac była rzeźba szklana pt. „Dusza fortepianu”, zapro-
jektowana przez architekta i artystę Tomasza Urba-
nowicza (Archiglass) na światową wystawę „EXPO 
2005” w prefekturze Aichi.         n
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Ewolucja trzydziestohektarowego obszaru „Tour et 
Taxis“ w Brukseli jest ciągłą pracą w rodzaju Work in Pro-
gress. Wszystko wskazuje na to, że jest to początek inte-
resującego projektu budownictwa miejskiego, podobne-
go do dzielnicy Hamburga Hafencity.

Aktywizacja tego znacznie podupadłego terenu po-
przemysłowego mogłaby również uatrakcyjnić dawne 
dzielnice robotnicze. Pierwszy krok został zrobiony w 2008 
roku dzięki odbudowie imponującego Royal Warehouse, 
w ślad za którym podążają kolejne zespoły budynków.

Z dawnych budynków magazynowych 
powstaje ożywiona dzielnica

Teren „Tour et Taxis“ zabudowany na początku XX wie-
ku, był do lat 80-tych jednym z najbardziej znaczących 
miejsc handlu i przeładunku towarów w Europie. Ze swo-
imi budynkami magazynowymi, biurami, budynkami cel-
nymi, był – jak na swoje czasy – największym dworcem 
towarowym Europy, jak również bezpośrednim połącze-
niem z kanałem Bruksela-Schelde.

Belgijski deweloper Extensa postawił sobie ambit-
ne zadanie zachowania autentycznego charakteru tych 
dzieł belgijskiej architektury przemysłowej z jednocze-
snym wprowadzeniem ich do nowoczesności. Pod ko-
niec 2019 roku, pod kierownictwem Neutelings Riedijk 
Architekten, zakończona ma zostać przebudowa maga-
zynów byłego dworca towarowego Gare Maritime. Sie-
dem połączonych ze sobą hal, dochodzących w najwyż-
szych miejscach do 23 m wysokości, pokrywa powierzch-
nię o ponad 40 000 m2.

Szczęśliwie możliwe było zachowanie historycznej kon-
strukcji nośnej wykonanej z metalowych kratownic połączo-
nych z dużą ilością drewna i szkła. Na pięknych, ceglanych po-
sadzkach pod nią powstaje nowoczesna i wypełniona świa-
tłem dzielnica, w której można pracować, zrobić zakupy, zjeść 
i spędzić wolny czas. „Klimat Barcelony w Brukseli” – tak Exten-
sa opisuje zadaszone miasto, którego centralnie położona 
„La Rambla” posiada imponującą długość 270 m.

Szkło Halio wspiera komfort  
i zrównoważoną strategię

Aby zapobiec przegrzewaniu podczas intensywne-
go nasłonecznienia i zapewnić optymalną ochronę przed 
oślepianiem, Extensa podjęła decyzję o instalacji dyna-

micznie przyciemnianych, regulowanych czujnikami, szyb 
Halio o całkowitej powierzchni 1633 m2. Wbudowanych 
zostanie łącznie 600 potrójnych szyb zespolonych z po-
włoką Low-e, osadzonych w wąskich ramach stalowych. 
Już na samym początku wykluczone zostały mechanicz-
ne osłony przeciwsłoneczne, aby nie zmieniać charakte-
ru 100-letniej elewacji.

— Dodatkowo przekonała nas prosta funkcjonal-
ność — wyjaśnia Peter de Durpel, Dyrektor ds. opera-
cyjnych firmy Extensa. 

Trzecim, nie mniej znaczącym powodem, dla które-
go podjęto decyzję o zastosowaniu Halio, był pozytyw-
ny wkład w zrównoważoną strategię. Bowiem podstawo-
wymi celami, jakimi kieruje się deweloper, jest koncepcja 
Circular Economy, zakładająca ograniczanie materiałów  
i minimalizację „śladu CO2”.

— Jesteśmy niezmiernie dumni z tego, że możemy 
być partnerem w tym wiodącym projekcie urbanistycz-
nym — oświadcza Benoît Domercq, Dyrektor Gene-
ralny firmy Halio International. — Gare Maritime zamie-
ni się w nowoczesny Smart City z przyciągającym, histo-
rycznym wdziękiem.

System Halio wnosi swój wkład w przyjemną i pełną 
życia atmosferę, zapewniając odpowiednią ilość natural-
nego światła, a jednocześnie utrzymuje na minimalnym 
poziomie zużycie energii potrzebnej do ochrony przed 
słońcem i klimatyzacji. 

Halio International uważa, że jego system jest naj-
bardziej nowoczesnym, dostępnym obecnie na rynku 
systemem zarządzania światłem naturalnym. Maksymal-
ne przyciemnienie osiągane zostaje w zaledwie trzech 
minutach.

— Akurat w tak historycznym otoczeniu szczegól-
nym plusem jest pełna neutralność kolorów i równo-
mierne przyciemnienie w dyskretnych odcieniach sza-
rości, bez nieprzyjemnych niebieskich zabarwień lub iry-
tujących zmian odcieni. Tym samym Halio płynnie wpi-
suje się w efekt końcowy elewacji — uzupełnia Dariusz 
Adamski, Sales Manager Central Europe.

Więcej informacji na stronie internetowej halioglass.eu
   n

Instalacja najbardziej zaawansowanego systemu zarządzania naturalnym światłem będzie częścią renowacji starych 
hal magazynowych brukselskiego dworca towarowego Gare Maritime. Dla firmy Extensa, będącej deweloperem 
nieruchomości, decydujące były trzy zalety automatycznie przyciemnianych, elektrochromatycznych szyb 
chroniących przed promieniami słonecznymi: prosta obsługa, eliminacja elementów zacieniających na historycznej 
elewacji oraz włączenie do Circular Economy Concept (gospodarki o obiegu zamkniętym).

Dynamicznie przyciemniane szkło HALIO 
w starym brukselskim dworcu Gare Maritime
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Poprzedzające ten artykuł opracowania dotyczyły: wymagań w zakresie odporności ogniowej dachów przeszklonych 
[1], rozwiązań dachów przeszklonych przeciwpożarowych o konstrukcji stalowej [2] oraz rozwiązań dachów 
przeszklonych o konstrukcji aluminiowej [3]. W tym opracowaniu przedstawiamy kilka realizacji dachów przeszklonych 
przeciwpożarowych w Polsce zarówno o konstrukcji stalowej jak i aluminiowej, jedno- i dwuspadowych, 
wielopłaszczyznowych. Artykuł pokazuje niektóre wykonania, w pewnym stopniu ilustrujące przedstawione we 
wczesniejszych artykułach [1, 2, 3] rozwiązania.Obecnie możliwe jest wykonywanie dachów przeszklonych także  
o znacznych rozpiętościach i zróżnicowanych kształtach, w zależności od uwarunkowań architektonicznych,  
zarówno o konstrukcji stalowej, jak i aluminiowej [4, 5].

Dachy przeszklone a bezpieczeństwo pożarowe 
– przykładowe realizacje  Część 4

Przekrycie w budynku biurowym przy ul. Wilczej w Warszawie
Dwuspadowy dach systemu Jansen o konstrukcji stalowej 
Generalny projektant: Autorska Pracownia Architektury Kuryłowicz & Associates Sp. z o. o., ul. Berezyńska 25, 03-908 Warszawa.
Dach został zaprojektowany przez Biuro Projektowe Branżowe P.P.H.U. ALUPROJEKT ul. Miączyńska 18, 02-637 Warszawa i wykonany przez tę samą firmę. Firma jest 
również właścicielem przedstawionych rysunków 1÷4 i załączonych fotografii 1÷3.

Fot. 1. Widok przekrycia z góry Rys. 1. Rzut przekrycia

Rys. 2. Przekrój przez połączenie przekrycia ze ścianą budynku Rys. 3. Przekrój przez połączenie przekrycia ze ścianą budynku przeciwną do tej z  fot.1.
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Fot. 2. Detal połączenia przekrycia ze ścianą budynku 

Rys. 4. Przekrój przez kalenicę przekrycia Fot. 3. Widok przekrycia od wewnątrz

Zespół budynków  
biurowo-handlowo-usługowych, 
obręb Stare Miasto  
przy ulicy Piotra Skargi, 
Wierzbowej  
i Oławskiej  
we Wrocławiu.  
Dach dwuspadowy systemu Jansen o konstruk-
cji stalowej.
Projektant: medusa group spółka z ograniczo-
ną odpowiedzialnością sp.k., ul. Józefczaka 35,  
41-902 Bytom
Wykonawca: Opeus Sp. z o. o. ul. Kobiałka 9,  
03-044 Płock

Fot. 4.  Widok przekrycia od dołu – widoczna podkonstrukcja stalowa
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Przeciwpożarowy dach  
w hotelu Holiday Inn w Krakowie 

Wykonany został w konstrukcji stalowej/aluminiowej 
w klasie odporności ogniowe E 30
Projekt i realizacja firma Przedsiębiorstwo Wielobran-
żowe PRZYBYLSKI, Gaj, ul. Zadziele 80 32-031 Mogila-
ny (k/Krakowa): www.przybylski.net.pl
Dach wielopłaszczyznowy o konstrukcji stalowej.
Projektant: DiM’84 Dom i Miasto Sp. z o.o., ul. Villard-
czyków 8 lok. 7, 02-793 Warszawa
Wykonawca: Eljako-al., ul. Olszankowa 47, 05-120 Legionowo

Fot. 5. Przeciwpożarowy dach nad patio w Hotelu Holiday Inn w Krakowie
(https://www.przybylski.net.pl/realizacje/przeciwpozarowe-patio-w-hotelu-holiday-inn-krakow/)

Fot. 6. Przeciwpożarowy dach wraz z połączeniem ze ścia-
ną zewnętrzną 
(https://www.przybylski.net.pl/oferta/konstrukcje-alumi-
niowe/dachy-szklane-i-swietliki/)

Siedziba TVP przy Woronicza w Warszawie
Dach wielopłaszczyznowy o konstrukcji stalowej.
Projektant: DiM’84 Dom i Miasto Sp. z o.o., ul. Villardczyków 8 lok. 7, 02-793 Warszawa
Wykonawca: Eljako-al., ul. Olszankowa 47, 05-120 Legionowo

Fot. 4.  Widok przekrycia od dołu – widoczna podkonstrukcja stalowa

RE
KL

A
M

A



www.swiat-szkla.pl20 Świat Szkła 12/2019

DACHY

Wyższa Szkoła Ekologii  
i Zarządzania w Warszawie

Dach jednospadowy systemu Jansen o konstrukcji stalowej.
Projektant: Oknonet
Wykonawca: König Stahl Sp. z o. o., ul. Cybernetyki 10, 
02-677 Warszawa

Fot. 8. Dach jednospadowy przeciwpożarowy syste-
mu Jansen nad dziedzińcem

Muzeum Warszawy (Rynek Starego Miasta 28–42,  
00–272 Warszawa) 

Dach jednospadowy systemu Jansen o konstrukcji stalowej.
Projektant: Autorska Pracownia Projektowa Jerzy Wowczak
ul. Bieżanowska 46 30-812 Kraków
Wykonawca: Trisem Sp. z o.o., ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań

Fot. 9. Dach jednospadowy przeciwpożarowy sys-
temu Jansen (ujęcie od strony przeciwnej do fot. 8) Fot. 10. Dach jednospadowy przeciwpożarowy systemu Jansen

Regionalne Centrum Informatyczne  
Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w 
Olsztynie  
– przekrycie z profili aluminiowych

Projekt opracowała sp. z o.o. GENERAL-PROJEKT z Olsztyna pod kierunkiem 
mgr inż. Anny Urban. Wykonawcą prac budowlanych została wybrana firma 
Skanska S.A. 
Regionalne Centrum Informatyczne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskie-
go składa się z pięciu obiektów o różnej liczbie kondygnacji, połączonych 
ze sobą przeszklonym foyer. Dwa obiekty są trzykondygnacyjne, kolejne 
dwa to jednokondygnacyjne aule, a ostatni – aula czterokondygnacyjna. 
Położenie przeszklonego przekrycia foyer zostało zilustrowane na fot. 11. 
Przekroje przez krokiew i płatew przedstawiono na rys. 5, z jednoczesnym 
zilustrowaniem połączenia przekrycia ze stalową konstrukcją budynku. 
Detale wykonania przekrycia pokazano na fot.. 12 ÷15.

Fot. 11. Lokalizacja przekrycia (czerwony okrąg)

Rys. 5. Przekroje: a) przez krokiew, b) przez płatew; widoczne połączenie z konstrukcją stalową budynku

Fot. 12. Widok przekrycia od góry – detal 1

a) b)
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Fot. 14. Widok przekrycia od dołu – detal 3

Fot. 13. Widok przekrycia od góry – detal 2 Fot. 15. Widok przekrycia od dołu – detal 4

Złote Tarasy w Warszawie – kompleks handlowy, biurowy i rozrywkowy
Ciekawym rozwiązaniem jest przekrycie „Złotych Tarasów” o konstrukcji stalowej .
Architekt: Jerde Partnership
Inwestorem Złotych Tarasów jest firma ING Real Estate wraz z Miastem Stołecznym Warszawa. Generalnym wykonawcą projektu jest Skanska S.A.

Fot. 16. Widok dachu; (źródło: Darekm135 https://www.budowle.pl/budowla,zlote-tarasy) Fot. 17. Widok dachu od dołu; (źródło: Cybularny https://www.budowle.pl/budowla,zlote-tarasy)

Autorzy dziękują firmom: 
P.P.H.U. ALUPROJEKT, König Stahl Sp. z o. o., 

Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu PRZYBYLSKI, 
Hydro Building Systems Poland Sp. z o.o.  

za informacje o realizowanych obiektach i zdjęcia. 
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Dlatego rozwój szkła izolacyjnego w ciągu ostat-
nich 20 lat został ograniczony do optymalizacji po-
trójnego oszklenia izolacyjnego (dwukomorowych 
szyb zespolonych), w szczególności w następują-
cych aspektach:
n  powłoki zostały ulepszone pod względem para-

metrów optycznych;
n  zastosowanie w szybie zespolonej dwóch powłok 

niskoemisyjnych (na dwóch taflach szkła wchodzą-
cych w skład szyby zespolonej);

n  ulepszenie termiczne systemów łączenia krawę-
dzi szyb zespolonych, szczególnie ramek dystan-
sowych;

n  ciężkie gazy, typu SF6 zostały zastąpione przez za-
stosowanie szyb zespolonych z foliami kompozy-
towymi w celu poprawy wartości izolacji akustycz-
nej i wpływu na środowisko.

Ponieważ należy ogłosić koniec możliwości opty-
malizacji okna dwukomorowego wynikający z praw 
fizyki, przypomniano sobie o możliwości, która zosta-
ła już opisana w starych patentach, mianowicie zastą-
pieniu komory wewnątrz szyby zespolonej z powie-
trzem lub gazem szlachetnym – próżnią.

Na konferencji Rosenheimer Fenstertage 2009  
dr Siegfried Glaser w wykładzie zatytułowanym 
Próżniowe szkło izolacyjne – alternatywa dla potrój-
nego szkła izolacyjnego. Stan rozwoju i dostępność 
[1] omówił swoje prace w tym zakresie, a także nie-
mieckie projekty badawcze (Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie – BMWi) dotyczące rozwo-
ju inżynierii mechanicznej [2] i modyfikacji konstruk-
cji okien wymagane przy stosowaniu szyb VIG [3]. 

W tym czasie planowano wprowadzenie tego 
produktu (szyb VIG) na rynek europejski na rok 2011.  
W latach 2010, 2012 i 2014 produkty były wielokrot-
nie pokazywane na targach GLASSTEC w Düsseldor-
fie, ostatnio w formie francuskiego okna balkonowe-
go (portefenetr). Do dziś jednak dostępność w Euro-
pie tych rozwiązań jest niewielka.

Ponieważ nie było większego popytu ze strony eu-
ropejskich producentów szkła, rozwój metod badaw-
czych i zasad oceny technicznej przy stosowaniu szy-
by próżniowej jako wyrobu budowlanego zokstał spo-
wolniony. W latach 2014-2015 Politechnika Wiedeńska 
wraz z austriackim instytutem Holzforschung (zajmują-
cycm się badaniem okien drewnianych) podjęły się za-

dania „Implikacje zastosowania szkieł próżniowych w re-
nowacji budynków” i opracowania odpowiednich sys-
temów okiennych dla szyb VIG. Ale, niestety, trwałość 
szyb VIG nie była poddana systematycznym badaniom.

Aspekty prawa budowlanego

Znane, europejskie przepisy dotyczące oceny 
trwałości szkła izolacyjnego (MIG – Mehrscheiben-

Isolierglas), zawarte w serii norm EN 1279, wyraź-
nie wykluczają próżniowe szkło izolacyjne z zakresu 
tych norm. Ma to sens, ponieważ obciążenia krawędzi  
w szkle izolacyjnym (szybie zespolonej) są determi-
nowane głównie przez objętość uwięzionego gazu  
w komorze szyby zespolonej. Jednak szyby VIG podle-
gają takim samym wymaganiom w przypadku okien  
i fasad i powinny być użyteczne przez cały okres użyt-
kowania elementu (kwestia potwierdzenia trwałości  

Przez kilka lat, na początku tysiąclecia, próżniowe szkło izolacyjne (VIG) mogło stać się produktem przyszłości. 
Po intensywnych staraniach producentów maszyn oraz jednostek badawczych w latach 2005-2014 temat ten 
został jednak zmarginalizowany w Europie. Było to spowodowane indywidualizacją rynku europejskiego z bardzo 
różnymi rozmiarami i rodzajami okien, a także brakiem wyników niezależnych badań z wiarygodnymi stwierdzeniami 
dotyczącymi trwałości szyb VIG.

Szkło próżniowe (VIG)
Praktyka, metody badań i propozycje stosowania

Rys. 1. Budynek z próżniowymi szybami izolacyjnymi (VIG) wzniesiony w 2017 roku w Zurychu (źródło: Schwarz 
Architekten/GlassX)

Rys. 2. Rozwój szyb zespolonych i konstrukcji okiennych w ciągu ostatnich 30 lat

dzisiaj
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szyb VIG). Ale niestety nadal szyby VIG pozostają 
nieuregulowanym i niezharmonizowanym produk-
tem budowlanym w Europie. Oznakowanie CE więc 
nie jest możliwe i konieczne jest udowodnienie ich 
przydatności jako wyrobu budowlanego na danym 
obiekcie budowlanym (wcześniejsze obowiazywało 
zatwierdzenie do stosowania w indywidualnych przy-
padkach, ZiE – Zustimmung im Einzelfall).

Ponieważ produkcja VIG odbywa się obecnie pra-
wie wyłącznie w Azji (Chiny, Korea Południowa, Taj-
wan), biuro norm ISO utworzyło komitet normaliza-
cyjny z sekretariatem w Chinach dla opracowania nor-
my ISO/FDIS 19916-1 Szkło w budownictwie – Próż-
niowe szkło izolacyjne – Część 1: Podstawowa spe-
cyfikacja produktów i metody oceny właściwości ter-
moizolacyjnych i akustycznych [6].

W zwiazku z tym, że właściwości izolacyjności 
termicznej i akustycznej są nierozerwalnie związane 
z utrzymywaniem próżni w komorze między dwo-
ma pojedynczymi taflami szkła i odpornością po-
włoki funkcyjnej umieszczonej na jednej z tych tafli 
szklanych, trwałość szyby VIG powinna być wykaza-
na zgodnie z zaleceniami zawartymi w ISO 19916-1: 
2018-10. Ale ta norma jest obecnie wprowadzana 
tylko na poziomie krajowym przez Wielką Brytanię, 
jako BS ISO 19916-1.

Badania wpływu obciążenia w warunkach la-
boratoryjnych składają się z badań wytrzymało-
ści  na trzy rodzaje obciążenia i zachowania się  
w przypadku oddziaływania: wysokiej i niskiej tem-
peratury, wysokiej wilgotności i promieniowania 
UV. W przeciwieństwie do szyb zespolonych MIG, 
obciążenie systemu uszczelnienia krawędzi, któ-
re jest stosunkowo sztywne w porównaniu do  
zwykłej szyby zespolonej, może być też spowo-
dowane zmianą termiczną długości (wynika-
jącą z rozszerzalności termicznej materiałów).  
Działanie promieniowania UV i podwyższona wil-
gotność mogą ten efekt potęgować.

Norma ISO 19916-1 nie uwzględnia obciąże-
nia klimatycznego, a zatem różnicy temperatur 
między taflami szkła wewnętrznymi i zewnętrz-
nymi, na które mogą być dodatkowo nałożone 
obciążenia generowane przez wiatr (obciążenie 
parciem lub ssaniem wiatru). Badania ekspery-
mentalne w ift Rosenheim ujawniły duże ugięcia 
nawet przy szybach o powierzchni jednego me-
tra kwadratowego, a tym samym odpowiednio 
duże obciążenia ścinające w materiale łączącym 

i uszczeniającym krawędzie. W oparciu o wiedzę  
o czynnikach oddziaływujących na okna i fasa-
dy, ift Rosenheim opracował procedurę badawczą  
– nawet przed opublikowaniem ostatecznego pro-
jektu normy ISO – w celu uzyskania praktycznego 
dowodu trwałości szyb VIG dla warunków w miej-
scu ich zamierzonego zastosowania.

Wyniki procedury badawczej ift

Podczas badania zgodnie z metodą badawczą 
opacowaną przez instytut ift najpierw określa się 
współczynniki przenikania ciepła Ug próżniowej szyby 
izolacyjnej za pomocą skrzynek grzejnych, tzw. hot-
box. Szyby VIG są następnie instalowane na elewacji 
wzorcowej i poddane zarówno obciążeniom klima-
tycznym, jak i mechanicznym.

Po cyklach obciążenia wartości Ug są mierzo-
ne ponownie i określane są odchylenia od war-
tości pierwotnych. Ponadto małoformatowe próż-
niowe szkło izolacyjne jest poddawane połączo-
nej ekspozycji na zwiększoną wilgotność i pro-
mieniowanie UV w celu przetestowania trwałości 
systemu uszczelnienia krawędzi pod obciążeniem  
klimatycznym. Wreszcie ponownie przeprowadza 
się test wartości Ug, aby móc ocenić zmianę współ-
czynnika przenikania ciepła.

Równolegle z testami laboratoryjnymi wartości 
Ug są określane po obciążeniu „in situ”, w celu oceny 
trwałości w rzeczywistych warunkach. W tym celu 

szyba VIG zostanie zintegrowana z fasadą wzorcową 
ift. Po upływie jednego, dwóch lub trzech lat oszkle-
nie jest zdejmowane, a jego współczynnik przenika-
nia ciepła jest testowany w laboratorium i ocenia-
na jest zmiana w stosunku do stanu początkowego.

Właściwości użytkowe

Przy opracowywaniu próżniowego szkła izola-
cyjnego VIG skupiono się na zapewnieniu trwałości  
i niskiego przenikania ciepła, tak że wartości Ug stale 
się poprawiały w ostatnich latach i mogą teraz wyno-
sić Ug = 0,5 W/(m2K) lub lepiej. W połączeniu z wyko-
rzystaniem tafli szkła z powłokami funkcyjnymi i ko-
morą między taflami wypełnioną rozrzedzonym ga-
zem szlachetnym można osiągnąć nawet wartości  
Ug = 0,3 W/(m2K) lub lepsze.

Do praktycznego zastosowania w oknach 
i fasadach jest potrzeba określenia dalszych, cha-
rakterystycznych cech VIG, jak: izolacyjność aku-
styczna, ochrona przed słońcem, ochrona prze-
ciwpożarowa i bezpieczeństwo. Jednak wciąż 
nie ma wystarczającej liczby dostępnych badań 
szyb VIG.

Wiadomo jednak, że integracja próżniowej szyby 
zespolonej z ramą okienną lub konstrukcją elewacji 
wymaga rewizji poprzednich konstrukcji okien lub 
elewacji, w szczególności w celu zmniejszenia two-
rzenia się kondensacji pary wodnej w obszarze kra-
wędzi szyby VIG.

Rys. 4. Zmiana wartości Ug po badaniu trwałości zgodnie z metodą ift

Rys. 5. Wpływ VIG na kondensację pary wodnej i liniowy współczynnik przenikania ciepła Yg dla klejonych krawędzi 
w oknach i fasadach

Rys. 3. Oznaczenie CE nie jest możliwe dla szyb VIG

Współczynnik przenikania ciepła jako parametr trwałości szyby VIG
(Wartości z badań ift)

(Podane wartości są maksymalnymi wartościami dla różnych systemów szyb VIG)

Ψg – Wartości w W/mK dla 2-szybowej IGU (15 mm szerokość komory międzyszybowej) i VIG 

Wartości początkowe
w

do

Zmiany wywołane zmienną temperaturą i obciążeniem 
mechanicznym

Zmiany wywołane obciążeniem zmiennymi warunkami 
klimatycznymi i ekspozycją na promieniowanie UV

Całkowita zmiana w stosunku do wartości  
początkowych/wejściowych

Profile okienne

Aluminium

Ciepła ramka

Uszczelniona 
krawędź VIG

drewno metal metalaluminiumtworzywo 
sztuczne

Profile elewacyjne
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Dobra instalacja rozpoczyna się od profesjonal-
nego zaprojektowania i opracowania szczegółowego 
montażu, który będzie odpowiedni do typu okna, wy-
magań użytkowych oraz sytuacji montażowej w da-
nym budynku. Kompetentne firmy montażowe mu-
szą być w stanie porównać wzorcowe parametry wy-
robów z warunkami panującymi na budowie i opra-
cować adaptacje, które spełniają wymagania statyki  
i fizyki. Dotyczy to zwłaszcza wymiany okien w starym 
budynku. Ponieważ przy takich pracach mamy często 
do czynienia ze zmianą wymagań odnośnie fizyki bu-
dowli (usunięcie słabych punktów), dlatego często ko-
nieczna jest dodatkowa „poprawa” fasady budynku.

Przy renowacji starych budynków zwykle nie bio-
rą udziału w projektowaniu tych modernizacji ani pro-
ducent okien, ani firma montażowa. A powinni oni 
wykonać projekt budowlany w zakresie montażu, któ-
ry musi uwzględniać następujące aspekty:
n  ponowna ocena spełnienia wymagań fizyki bu-

dowli, ponieważ nowe okna zmieniają szczelność 
i temperaturę powierzchni przegrody;

n  wykrycie i minimalizowanie mostków termicznych, 
np. przez wykonanie termoizolacji ościeży, jeśli 
wartość U ściany zewnętrznej UAW > 1,0 W/(m²K);

n  projektowanie możliwych zmian elementów bu-
dynku (parapety, ościeżnice, okiennice) z uwzględ-
nieniem ochrony zabytków, redukcji kosztów, uni-
kania zabrudzeń itp.;

n  organizacja użytkowania i dostępności na etapie 
wykonywania budowlanych prac modernizacyj-
nych (dodatkowe środki ochronne);

n  w przypadku wymiany więcej niż 1/3 okien w budyn-
ku należy opracować koncepcję wentylacji budynku 
zgodnie z normą DIN 1946-6. W przypadku zmiany 
ponad 10% powierzchni okna, zgodnie z EnEV § 9 (2) 
konieczne jest potwierdzenie ochrony przed prze-
grzewaniem w lecie i ewentualnie zaprojektowa-
nie elementów systemu ochrony przeciwsłonecznej.

Projektowanie obejmuje też wybór odpowiednich 
i przetestowanych systemów mocujących i uszczel-
niających [3, 4], a także ich profesjonalną obróbkę.  
W tym zadaniu firmy montażowe są wspierane przez 
udostępnienie typowego projektu montażu przez in-
stytut ift, z którego można korzystać bezpłatnie na 
stronie internetowej ift.

W przypadku prywatnych inwestorów często jest 
pożądane, aby wymiana okna odbywała się bez poważ-
nych uszkodzeń starej ramy i prowadzenia szeroko za-
krojonych prac budowlanych. W praktyce jednak okazu-

je się, że w starszych budynkach często należy wymienić 
lub uzupełnić uszkodzone wcześniej elementy budow-
lane, dodatkowo należy zainstalować nowe elementy 
(parapety, skrzynki roletowe itp.), a także wprowadzić 

Dobra jakość, użyteczność i funkcjonalność komponentów powoduje, że poszczególne elementy (profile, oszklenie, 
okucia itp.) działają jako system i są odpowiednie do zastosowania w konstrukcji okna. Jednak ostatnim ogniwem 
w jego „łańcuchu jakości” jest montaż, który decyduje, czy gwarantowane właściwości użytkowe będą osiągane 
również po jego zainstalowaniu.

Montaż okien w starym budynku
Praktyczne wskazówki dotyczące  
profesjonalnego projektowania i realizacji

Brak koncepcji 
wentylacji

Mostki  
termiczne

Nowe,  
szczelne okna

Istniejące przegrody 
budynku

Zwiększa ciśnienie wilgoci/pary wodnej  
w przypadku innych wad/niedoskonałości  

(połączeń, instalacji, dachu, drzwi, ...)

Zwiększa ciśnienie 
wilgoci/pary wodnej  
w przypadku innych 
wad/niedoskonałości  
(połączeń, instalacji, 
dachu, drzwi, ...)

Wyższa wilgotność powietrza prowadzi  
do kondensacji na pozostałych mostkach  

termicznych

Wyższa wilgotność 
powietrza prowadzi  

do kondensacji 
na pozostałych 

mostkach  
termicznych

Obniżenie jakości powietrza w 

pomieszczeniach (zanieczyszczenia, 

zwiększona zawartość CO
2 )

Do tej pory pojawiają się niewielkie 

mostki termiczne

Rys. 1. Wpływ nowych i szczelnych okien na budynek niepoddany renowacji 

Rys. 2. Typowe sytuacje związane z modernizacją/wymianą okien w istniejących budynkach
a) Modernizacja okna odbywa się w połączeniu z całkowitym remontem przegród zewnętrznych (idealny przypadek).
b)  Podczas wymiany okna ościeża wewnętrzne i/lub zewnętrzne są odnawiane (rozmiary okien lub oszklenia doświetla-

jącego są prawie zachowane).
c)  Stara rama jest wycinana, a nowe okno jest umieszczane w tynku (rozmiary okien lub oszklenie doświetlające zmniej-

szają się).
d)  Stara rama jest przycinana, a nowe okno jest wstawiane metodą nadbudowania. Rozmiary okien lub szklane powierzch-

nie są znacznie zmniejszone. Przydatne rozwiazanie tylko wtedy, gdy istniejąca rama z elementami montażowymi nie 
tworzy mostka termicznego, a pozostałej ramy nie naruszono w trakcie prac modernizacyjnych.
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zmiany położenia otworu okiennego. Wymaga to do-
datkowych działań konstrukcyjnych i prac budowlanych.

Przykład pokazuje, że zapobieganie problemom 
związanym z kondensacją pary wodnej i pojawieniem 
się nalotów pleśniowych często można osiągnąć tyl-
ko dzięki kompleksowej koncepcji renowacji, ale firmy 
montażowe rzadko oferują takie rozwiązania.

Ochrona przed przenikaniem 
ciepła i zawilgoceniem  
w mostkach termicznych

Zwłaszcza przy renowacji starych budynków 
należy sprawdzić przylegające struktury pod  

Rys. 3. Typowy projekt montażu, opracowany przez ift, 
pomaga firmom montażowym, proponując odpowiednie 
produkty i określając profesjonalne połączenia 

Rys. 4. Przykłady dodatkowych działań wymaganych  
w sąsiadujących z oknem elementach: ościeżu, nadprożu, 
obszarze parapetu

Rys. 5. Krytyczne sytuacje montażowe w starych budynkach z mostkami termicznymi oraz niebezpieczeństwo występo-
wania kondensacji pary wodnej i rozwoju pleśni

Wymiana okna bez dodatkowych środków
Tylna ściana skrzynki rolety tylko z lekkiej płyty z wełny drzew-
nej o grubości 20 mm
 mały mostek termiczny
Dodatkowa izolacja z powodu małej grubości ścianki nie jest 
możliwa
 znaczny mostek termiczny
Pokrywa inspekcyjna umieszczona w profilu wlotowym rolety  
i przykręcona do listwy drewnianej
 szczelne połączenie boczne niemożliwe
Panel zewnętrzny poluzowany podczas demontażu okien
  nie jest możliwe profesjonalne szczelne połączenie bez 

dodatkowych środków

Belka stalowa 

Brak ciągłości

Brak ciągłości

Skrzynka rolety bez 
izolacji termicznej

Brak szczelności?

UAW > 1,0 W / (m² K)

Opis

Sytuacja 
początkowa przed 
modernizacją 
(wymianą okna)

Modernizacja 
z dostosowaną 
ościeżnicą

Modernizacja 
z użyciem 
bloczka z betonu 
komórkowego  
o grubości 65 mm
lR = 0,16 W/(m˙K)

Modernizacja 
z dostosowaną 
ościeżnicą i 
dodatkową izolacją 
ościeża od strony 
pomieszczenia,
d = 40 mm
lR = 0,0,4 W/(m˙K)
Modernizacja 
z dostosowaną 
ościeżnicą  
i ociepleniem 
ściany, grubość 
izolacji cieplnej na 
ścianie 120 mm, 
na ościeżu 30 mm,
lR = 0,0,4 W/(m˙K)

Przykład Spełnienie 
wymagań

tak

tak

nie

tak

tak

f0,25/0,13
0si w °C

(l na rysunku)

Tabela 1. Temperatura powierzchni przegrody 0 si i czynnik temperaturowy f 0,25 / 0,13 dla różnych rozwiązań 
podczas modernizacji lub wymiany okna (wyciąg z [2])
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kątem występowania mostka termicznego w miej-
scu w montażu okien. Ponieważ mostki termicz-
ne są często odkrywane tylko podczas demon-
tażu starych okien, należy zwrócić uwagę na ta-
kie szczegóły na etapie wykonywania prac mo-
dernizacyjnych. 

„Słabe punkty” pod względem termicznym ist-
niejące w ścianie zewnętrznej nie mogą zostać 
„wchłonięte” przez montaż nowych okien o wy-
sokiej izolacyjności cieplnej i mogą być koniecz-
ne dodatkowe działania w budynku w celu elimi-
nacji wykrytych mostków termicznych. Należy to 
wcześniej wyjaśnić. 

Podstawową zasadą oceny kondensacji i two-
rzenia się pleśni w obszarze ościeża (glifu) jest regu-
ła, że przy wartości U ściany zewnętrznej (UAW) więk-
szej niż 1,0 W/(m² K) ościeże (glif ) należy zaizolować 
termicznie. Odpowiednim parametrem dla określe-
nia wymaganego minimalnego zabezpieczenia ter-
micznego jest czynnik temperaturowy fRsi, który musi 
być większy niż 0,70 w najbardziej niekorzystnym 
punkcie.

Uszczelnienie

Uszczelnienie połączeń budowlanych musi za-
pewnić trwałą ochronę przed przenikaniem wody, 
powietrza i hałasu zewnętrznego, dlatego jest to 
obowiązkowym wymogiem dla komponentów 
budowlanych. Decydujące są nie tylko materiały 
uszczelniające, ale także odpowiednio ukształto-
wane „boki złącza” i całościowa „geometria złącza”. 
W starym budynku prace przygotowujące odpo-
wiednio powierzchnię złącza powinny być wykona-
ne przez firmę montażową zarówno przy oknie (np. 
montaż profili do wypełniania rowków), jak i przy 
konstrukcji ściany (np. wypełnienie zaprawą głębo-
kich spoin w murze lub – w razie potrzeby – wy-
gładzenie ościeża/glifu). Oprócz zapewnienia pod-
czas montażu odpowienich warunków w otocze-
niu, takich jak temperatura i wilgotność oraz stan 
boków złącza (brak zawilgoceń, duża wytrzymałość, 
ochrona przed zabrudzeniem powierzchni itp.), na-
leży zapewnić prawidłowe przetwarzanie stosowa-
nych komponentów.

Elementy okna są narażone na wilgoć przenika-
jącą zarówno z zewnątrz, jak i od wewnątrz pomiesz-
czeń. Podczas, gdy warunki zewnętrzne są zwykle bra-
ne pod uwagę jako obciążenia klimatyczne, to obcią-
żenie wilgocią wynikające z klimatu w pomieszcze-
niu są często ignorowane, a mogą powodować kon-
densację pary wodnej i tworzenie się pleśni. W za-
leżności od oczekiwanego obciążenia wynikającego  
z lokalizacji budynku, sytuacji montażowej (pozycji 
okna w obrębie ściany), konstrukcji okna, określa się 
główne procedury w zakresie montażu i prace uzu-
pełniające – muszą być one specyficznie dopasowa-
ne do danego obiektu

Przy wyborze systemu uszczelnienia, bierze się 
przykładowo pod uwagę następujące aspekty:

1.  kompensację oczekiwanych odkształceń (ugięcie 
stropu, zmiany wymiarów z powodu zmian tem-
peratury lub wilgotności),

2.  charakter (stan, właściwości) krawędzi złącza i są-
siednich materiałów,

3. geometrię i wymiary złącza,
4.  istniejące tolerancje konstrukcyjne,
5.  dodatkowe problemy projektowe (złącza widocz-

ne dla użytkownika).

Tabela 2. Ocena termiczna dla różnych sytuacji montażowych (wyciąg z [2])

Rys. 6. Konstruowanie połączeń w zależności od obciążenia wewnętrznego i zewnętrznego – zagrożenia dochodzące z 
zewnątrz i z wewnątrz pomieszczeń (zdjęcie z [2])

Kolumna 1       

Połączenie konstrukcyjne 
okna z monolitycznym 
murem

Materiały budowlane i ich parametry
Przewodność cieplna l w W/(m K)

1 tynk wewnętrzny   0,70
2 mur zgodnie z kolumną  3
3 tynk zewnętrzny   0,87

wszystkie wymiary w mm

wymaganie 
spełnione wymaganie niespełnione, potrzebne dodatkowe środki<

Okna drewniane IV 68

Okna z PVC  

dmuru lmuru

w pozycji montażowej

Obciążenie zewnętrzne z powodu pogody i ulewnego deszczu

Obciążenie wewnętrzne spowodowane wilgotnością powietrza oraz ruchami / odkształceniami elementów

bez zacinającego deszczu

nieogrzewany ruchy szczeliny < 2 mm ruchy szczeliny > 2 mm

brak niski                                 średni                          wysoki
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Zamocowanie okien

Łączniki mocujące muszą niezawodnie przenosić (przekazywać) na zewnętrz-
ną ścianę nośną wszystkie planowane siły (obciążenia), wynikające z ciężaru wła-
snego (obciążenia stałe), sposobu użytkowania oraz parcia lub ssania wiatru oraz 
innych obciążeń mechanicznych (obciążenia zmienne). 

Nieodpowiednie zamocowanie może spowodować, że okna będą się „ruszać” 
lub „zakleszczać”, złącza będą przeciekać, a nawet okno może wypaść ze ściany. 
Siły działające w płaszczyźnie okna są przekazywane przez bloczki wsporcze (dol-
ny lewy i prawy) i bocznie po przekątnej (dolna strona zawiasu, strona zamyka-
jąca powyżej) na ścianę zewnętrzną w budynku. Siły prostopadłe do płaszczy-
zny okna należy przekazywać za pomocą elementów mocujących na ścianę ze-
wnątrzną w budynku.

W praktyce przypadek obciążeń „ciężar skrzydła” i „nośność pionowa” jest czę-
sto decydujący dla projektu. Należy brać pod uwagę obciążenie pionowe, klasa 2 
(400 N) dla budynków prywatnych i klasa 3 (600 N) dla budynków użyteczności pu-
blicznej zgodnie z EN 13115. Jednak w przypadku elementów o dużych powierzch-
niach, dużych obciążeniach wiatrem i mocowania nieobwodowego – wpływ wia-
tru może być również decydujący. Często zapomina się o właściwym zamocowaniu 
podczas transportu w przypadku ciężkich elementów, w których uszkodzenie może 
być już spowodowane transportem za pomocą dźwigu do miejsca użytkowania.

Aby mieć pewność, że wymiarowanie statyczne, specyficzne dla obiektu  
w kontekście planowania prac warsztatowych i montażowych nie musi być przepro-
wadzane dla każdego zespołu, konieczna jest dokładna analiza sytuacji montażowej.

Instrukcja „Wytyczne montażu…” opisuje, dla orientacji, trzy przypadki monta-
żu w oparciu o zasady techniczne i wymagania przepisów budowlanych.

Upraszcza to wykonanie, a jednocześnie zapewnia wysoki stopień pewno-
ści prawnej.

Rys. 7. Złącza kompensacyjne i ich uszczelnienia np. za pomocą mas uszczelniających, 
taśm, folii wielofunkcyjnych i listew tynkarskich (zdjęcie z [2])

Rys. 8. Typowe błędy wykonawcze przy stosowaniu wielofunkcyjnych taśm uszczelniających

Uszczelnienie 
między listwą 
tynkarską  
a drewnianym 
oknem

Wielofunkcyjna 
taśma 
uszczelniająca 
na gładkiej 
powierzchni

Folia 
uszczelniająca

Impregnowana taśma uszczelniająca 
spoiny między powierzchnią tynku 
uzupełniającycm profilem okiennym

Dwuczęściowa 
taśma 
uszczelniająca 
między 
ociepleniem 
ściany  
a plastikowym 
oknem

Nieszczelne 
wykonanie 
w obszarze 
narożnika okna

Niewypeł-
niona szcze-
lina w ob-
szarze para-
petu okien-
nego

Zbyt małe wymiary taśmy 
uszczelniającej

Nieszczelne połączenie 
taśmy uszczelniającej

Zbyt nierówne podło-
że (ściana) pod taśmę 
uszczelniającą

„MUST HAVE”

montażysty!
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n  Norma opisuje znane zasady montażu z moco-
waniem czterostronnym, z punktami mocowania  
o rozstawie co 700 mm dla okien z PVC i co  
800 mm dla okien drewnianych i metalowych.

n  W przypadku szczególnym nr 1 łączniki i rozstaw 
punktów mocowania muszą być zwymiarowane 
zgodnie z siłami określonymi w projekcie montażu.

n  Przypadek szczególny nr 2 wynika z przepisów budow-
lanych lub sytuacji montażowej, wymagającej dodat-
kowych atestów (zamocowanie okien zabezpieczają-
cych przed upadkiem z wysokości, o zwiekszonej od-
porności na włamanie lub z wymogami ochrony prze-
ciwpożarowej) i musi zostać zweryfikowany przez in-
żyniera budowlanego lub organ inspekcyjny.

Praktyczny przykład: „przeoczone” 
wymagania dotyczące mocowania

W razie sporów regularnie pada zdanie: „To za-
wsze działało”. Jednak zmieniające się obciążenia, wy-
magania prawne lub oczekiwania klienta nie zawsze 
pasują do „tradycyjnego” projektu. Zwłaszcza w przy-
padku określania mocowania i nośności okuć poja-
wiają się problemy, gdy rozmiar okna i ciężar szkła są 
wieksze od typowych lub zwiększają się wymagania 
wobec okien, na przykład okna z zabezpieczeniem 
przed upadkiem z wysokości. Bowiem podczas pro-
jektowania i instalowania elementów zabezpieczają-
cych przed upadkiem wymagana jest pełna weryfi-

kacja ich odporności na uderzenie – konstrukcji no-
śnej i oszklenia (rys. 11).

Unikaj błędów  
i reklamacji

Chociaż istnieje wiele certyfikowanych mate-
riałów budowlanych do do prac związanych z mo-
cowaniem do ściany budynku i montażem, ciągle  
pojawiają się błędy właściwego zastosowania na bu-
dowie, ponieważ objaśnienia napisane „drobnym dru-
kiem” są ignorowane.

Nowoczesne produkty budowlane są trwałe tyl-
ko wtedy, gdy:

Tabela 3. Zakres projektu statycznego oraz, w stosownych przypadkach, weryfikacji w zależności od czynników wpływu i wymagań (tab. 5.2 z [2])

Rys. 9. Kryteria wyróżniające rodzaje montażu w odniesieniu do przypadku standardowego i specjalnego 1, zgodnie z „Wytycznymi do monta-
żu…” [2]

Poz. Czynnik Kryterium

1 Ściana zewnętrzna
Jakie obciążenie od zamocowanego okna może wytrzymać ściana zewnętrzna? Czy konieczne są specjalne elementy mo-
cujące dostosowane do materiału ściany? Sekcja 5.1.5 zawiera instrukcje w tym zakresie.

2
Budowa okna/drzwi

zewnętrznych
Należy wziąć pod uwagę wielkość i podział, części stałe i otwierane, masę całkowitą i masę skrzydła oraz rodzaj otwierania  
i format skrzydła (stosunek szerokości skrzydła do jego wysokości). Sekcja 5.1.2 zawiera instrukcje w tym zakresie.

3 Sytuacja montażowa
Czy planowana pozycja montażowa znajduje się w szczelinie, w jednej płaszczyźnie z krawędzią ściany, czy przed kon-
strukcją ściany nośnej z ramą montażową lub bez ramy? Sekcja 5.1.6 zawiera instrukcje w tym zakresie.

4 Rodzaj mocowania
W zależności od wybranego typu mocowania, np. za pomocą ramy montażowej, kotwy ściennej lub konsoli kątowej, wystę-
pują różne naprężenia krytyczne i nośności elementów złącznych, np. narażenie na ugięcie, naprężenia poprzeczne (ścinanie) 
lub wyrywanie. Sekcja 5.1.4 zawiera instrukcje w tym zakresie.

Przypadek standardowy   

Ściana 
zewnętrzna

wysokoizolacyjne / wypełnione pustaki

Montaż w ościeżu

Mocowanie na całym 
obwodzie

format skrzydła  
- „stojący” do 
kwadratowego 
szyby szyby

Klasa

format  
skrzydła  
- „leżący”

Montaż na krawędzi 
ściany
Mocowanie nie  
na całym obwodzie

Sytuacja 
montażowa

Budowa/
konstrukcja 

okna 

Właściwo-
ści użytko-

we

Przypadek specjalny 1
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n  przestrzegany jest zakres zastosowania (maksy-
malne ciężary, zgodność z sąsiednimi materiałami, 
limity obciążenia...),

n  przetwarzanie ich jest prawidłowe (np. odpo-
wiednie warunki atmosferyczne panujące w oto-
czeniu, temperatury oraz prace przygotowawcze),

n  przeprowadzana jest określona pielęgnacja i kon-
serwacja.

Dlatego kwalifikacje personelu montażowe-
go mają ogromne znaczenie, niezależnie od tego, 
czy montaż jest zlecany przez producenta, czy 
przez dealera. Dobra instalacja rozpoczyna się od 
szczegółowego, profesjonalnego zaplanowania  
i przeprowadzenia prac podczas montażu, odpo-
wiednio do rodzaju okna, wymiarów i sytuacji mon-
tażowej.

Rys. 10. Odległości pomiędzy punktami mocowania [2]

Rys. 11. Te same elementy okna, ale różne sytuacje montażowe. W określonym przypadku (bez balkonu) okno pełni funkcję 
zabezpieczenia przed upadkiem i musi zostać zweryfikowane statycznie, łącznie z okuciami mocującymi do ściany budynku.

punkty mocowania

dodatkowe punkty mocowania do przenoszenia obciążeń (działających w płaszczynie okna)  
na ścianę, zamiast bloków podporowych - mocowanie wspornikowe przed konstrukcją ściany nośnej, 
w zależności od rodzaju otworu.

A: Rozstaw punktów mocowania 
- w oknach aluminiowych max. 800 mm, 
- w oknach drewnianych max. 800 mm, 
- w oknach z PVC max. 700 mm

E: Odległość od narożnika
Odległość od narożnika ościeżnicy oraz od 
słupków i rygli od wewnątrz profilu 100-150 mm

Wytyczne montażu okien  
i drzwi zewnętrznych
„Instrukcja montażu…” RAL dokumentuje najnow-
szy stan techniki i opisuje 
teoretyczne i praktyczne 
aspekty montażu okien 
i drzwi zewnętrznych. 
Obejmuje to informa-
cje dotyczące hydro-
izolacji, termoizolacji 
i mocowania, a tak-
że podstawy statyki  
i fizyki budowli – 
solidnie nauko-
wo i praktycz-
nie. Uzupełniają 
to standardowe 
szczegóły i wiele praktycz-
nych przykładów. Dlatego instrukcja montażu sta-
nowi idealną praktyczną pomoc w projektowaniu  
i wykonaniu profesjonalnego montażu okien i drzwi.
Instrukcja jest dostępna w języku niemieckim, angiel-
skim oraz polskim. W Polsce jest dostępna dzięki sta-
raniom miesięcznika „Świat Szkła”.
www.ift-rosenheim.de/shop  
i  www.swiat-szkla.pl/component/content/article/ 
308/14935

Rys. 6. Elementy elewacji z oknami z prefabrykowanej kon-
strukcji drewnianej umożliwiają szybki postęp budowy i 
wysoką jakość na 84-metrowym drewnianym wieżowcu w 
Wiedniu (źródło: Erich Weismann, Communications Kerbler 
Holding GmbH, Wiedeń)
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www.MASZYNY-SZKLARSKIE.PL
KUPNO  ▪  SPRZEDAŻ  ▪  DE-/MONTAŻE

NARZĘDZIA i AKCESORIA SZKLARSKIE, FILC TECHNICZNY
M: 608 66 99 21  ▪  E: WIESIA@MAZUR.PL

GlasMaschinen.com
M: +48 606 98 44 24

E: KONRAD@MAZUR.PL
M: +49 176 827 305 58
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Aby zapewnić stałą jakość montażu, pomocne 
jest regularne monitorowanie procesu montażu.  
W tym celu ift Rosenheim opracował program cer-
tyfikacji QM 352. Certyfikacja opiera się na instrukcji 
montażu, wraz ze szczegółowymi wytycznymi mon-
tażowymi, ze zweryfikowanymi szczegółami monta-
żu i sprawdzeniu, czy kwalifikacje ekipy montażowej 
są wystarczające. W certyfikacji sprawdzane są kwa-
lifikacje kierownika montażu, instalatorów i podwy-
konawców poprzez przegląd dzienników budowy  
i miejsc montażu na budowie.

Dodatkowe szkolenie w zakresie instalacji okien an-
tywłamaniowych i modernizacji mechanicznych umożli-
wia wpisanie na listy KPK (Kommission Polizeiliche Krimi-
nalprävention) udostępnianych przez policję niemiecką. 

Tutaj wykwalifikowane i certyfikowane firmy mon-
tażowe są polecane osobom szukającym porady.

Firmy te są również umieszczone w wykazie na 
stronie internetowej ift kierowanej do budowniczych, 
inwestorów i architektów.          n

Artykuł powstał na podstawie wystąpienia
na konferencji ift Rosenheim,

Fenstertage 2019

Przedstawicielem Instytutu ift Rosenheim
w Polsce jest Andrzej Wicha:

andrzej.wicha@post.pl

Literatura
1.  Komentarz do EN 14351-1 Okna i drzwi – Norma wyro-

bu, właściwości eksploatacyjne – Część 1: Okna i drzwi 
zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności 
ogniowej i/lub dymoszczelności prof. Ulrich Sieberath; 
prof. Christian Niemöller, ift Rosenheim, 11/2013

2.  Wytyczne dotyczące projektowania i wykonania monta-
żu okien i drzwi wejściowych (Leitfaden zur Planung und 
Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren), 
RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V. , Bun-
desglungsverband der Glaserhandwerks, 03/2014

3.  Wytyczne ift MO-01/1. Mocowanie okien, Część 1: Meto-
da określania właściwości użytkowych systeów uszczel-
niającyc (Baukörperanschluss von Fenstern, Teil 1: Verfah-
ren zur Ermittlung der Gebrauchstauglichkeit von Abdich-
tungssystemen), ift Rosenheim 2007

4.  Wytyczne ift MO-02/1. Mocowanieokien, Część 2: Meto-
da określania właściwości użytkowych systemów mocu-
jących (Baukörperanschluss von Fenstern, Teil 2: Verfah-
ren zur Ermittlung der Gebrauchstauglichkeit von Befe-
stigungssystemen), ift Rosenheim 3/2014

Rys. 12. Certyfikowane firmy montażowe polecane są architektom i właścicielom budynków na stronie internetowej ift oraz 
na listach KPK (Kommission Polizeiliche Kriminalprävention) udostępnianych przez policję niemiecką

Rys. 13. Zakres projektu statycznego oraz, w stosownych przypadkach, weryfikacji w zależności od czynników wpływu 
i wymagań [2]
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Bieżący rok kolejny raz potwierdził nasze fundamentalne przekonanie o ro-
snących oczekiwaniach klientów zarówno w zakresie termiki, komfortu, jak i es-
tetyki okien. Przełożyło się to bezpośrednio na wyniki sprzedaży ciepłej ramki  
SWISSPACER poprzez dwucyfrowe wskaźniki wzrostu, za co dziękujemy wszyst-
kim naszym klientom. Pozwala optymistycznie patrzeć w nadchodzący rok 2020 
pomimo płynących z wielu stron informacji o możliwym spowolnieniu gospodar-
czym i korekcie, również na rynku budowlanym.

Wzrosty sprzedaży SWISSPACER to z jednej strony zasługa bardzo moc-
nej szwajcarskiej marki, budzącej zaufanie wśród klientów i obejmującej nieza-
wodne, bardzo innowacyjne produkty.  Z drugiej strony to sukces dynamicznie  
rosnącego rynku ciepłej ramki w Polsce i Europie oraz dynamicznie rosnącej  
– zwłaszcza w mijającym roku – świadomości ekologicznej, połączonej z modą 
na oszczędzanie energii i zasobów naturalnych.

Nieco ponad rok temu na targach GLASSTEC w Düssledorfie zaprezen-
towaliśmy Państwu nasz nowy produkt – membranę Swisspacer Air – rozsz-
czelniający szybę zespoloną w sytuacjach, gdzie jest to niezbędne. To niewiel-
ki komponent o wielkim znaczeniu i – jak pokazuje rynek – także o wielkim 
zapotrzebowaniu. W tej materii wyniki sprzedaży przekroczyły kilkukrotnie  
nasze najśmielsze oczekiwania, a okna wyprodukowane w Polsce z membra-
nami SWISSPACER Air można znaleźć na całym świecie. Cieszy nas, kiedy pro-
dukty „Made in Poland” trafiają na coraz bardziej wymagające rynki i z powo-
dzeniem się tam sprawdzają.

W roku 2020 zapraszamy do odwiedzenia nas podczas dwóch kluczowych 
imprez targowych: Fensterbau w Norymberdze w marcu i targów GLASSTEC  
w Dusseldorfie w październiku. Zapraszamy także już dziś na planowane szkole-
nia i sympozja SWISSPACER, które zorganizujemy dla Państwa w Polsce. Dzięku-
jąc za ten rok zapraszamy do współpracy w kolejnych latach.

Życzymy wszystkim Państwu  
wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia  

w kręgu najbliższych  
oraz równie udanego nadchodzącego Nowego Roku. 

 n

Rok 2019 powoli zbliża się do końca, a intensywnej 
pracy i spotkań zostało już niewiele. Jest to jednak  
czas pierwszych podsumowań, jak i wzmożonego 
planowania działań marketingowo-sprzedażowych  
na rok przyszły.

Rośnie rynek 
ciepłych ramek

Wesołych, rodzinnych 
i wyjątkowo CIEPŁYCH 
świąt Bożego Narodzenia 
życzy
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DRZWI

Firma SO EASY SYSTEM Sp. z o.o. posiada możliwość 
produkcji systemu drzwi przeciwpożarowych z nadświe-
tlami i doświetlami oraz systemem ścian ppoż. WESTA FP. 
Na potrzeby certyfikacji systemu WESTA FP wykonano  
następujące dokumenty: 
n Klasyfikacja Ogniowa, 
n Krajowa Ocena Techniczna, 
n Raport Klasyfikacyjny, 
n Raport Rozszerzonego Zastosowania.

Dzięki temu wykonawcy mają możliwość wprowa-
dzania do obrotu wszystkich dostępnych konfiguracji  
wyrobów drzwiowych o odporności ogniowej.

SO EASY SYSTEM zapewnia firmom wykonującym 
konstrukcje w systemie WESTA FP produkcje następują-
cego asortymentu:
1.  Zewnętrzne drzwi o deklarowanej odporności 

ogniowej EI30/EW30/EI60/EW60.
Deklaracja producencka CE – dokumenty odniesienia:  
PN-EN 16034, PN-EN 14351-1.
2.  Zewnętrzne drzwi o deklarowanej odporności 

ogniowej EI30/EW30/EI60/EW60 wraz z deklara-
cją odpowiedniego współczynnika przenikania 
ciepła zgodnie z „warunkami jakim powinny od-
powiadać budynki i ich usytuowanie”.

Deklaracja producencka CE – dokumenty odniesienia:  
PN-EN 16034, PN-EN 14351-1.
3.  Zewnętrzne drzwi o deklarowanej odporności 

ogniowej EI30/EW30/EI60/EW60 do stosowania 
na wyjściach ewakuacyjnych i awaryjnych.

Deklaracja producencka CE – dokumenty odniesienia: 
PN-EN 16034, PN-EN 14351-1 (oceniana jest zdolność do 
zwolnienia), odwołująca się do wymagań norm: PN-EN 
1125, PN-EN 179, PN-EN 1935.
4.  Zewnętrzne drzwi do stosowania na wyjściach 

ewakuacyjnych i awaryjnych bez deklarowanej 
odporności ogniowej.

Deklaracja producencka CE – dokumenty odniesienia: 
PN-EN 14351-1 (oceniana jest zdolność do zwolnienia), 
odwołująca się do wymagań norm: PN-EN 1125, PN-EN 
179, PN-EN 1935.

5.  Wewnętrzne drzwi o deklarowanej odporności 
ogniowej EI30/EW30/EI60/EW60.

Deklaracja producencka B – dokumenty odniesienia: Kra-
jowa Ocena Techniczna (rynek krajowy i zagraniczny).
Deklaracja producencka CE – dokumenty odniesienia: 
PN-EN 16034, PN-EN 14351-2 (rynek krajowy), a po zhar-
monizowaniu normy PN-EN 14351-2 rynek krajowy i za-
graniczny.
6.  Wewnętrzne drzwi o deklarowanej odporności 

ogniowej EI30/EW30/EI60/EW60 do stosowania na 
drogach ewakuacyjnych i awaryjnych.

Deklaracja producencka B – dokumenty odniesienia: Kra-
jowa Ocena Techniczna (rynek krajowy i zagraniczny).
7.  Wewnętrzne drzwi stosowania na drogach ewa-

kuacyjnych i awaryjnych bez deklarowania od-
porności ogniowej.

Deklaracja producencka B – dokumenty odniesienia: Kra-
jowa Ocena Techniczna (rynek krajowy i zagraniczny).
Deklaracja producencka B – dokumenty odniesienia: Kra-
jowa Ocena Techniczna i norma PN-EN 14351-2 (rynek 
krajowy), a po zharmonizowaniu normy PN-EN 14351-2 
rynek krajowy i zagraniczny.
8. Wewnętrzne i zewnętrzne drzwi dymoszczelne.
Deklaracja producencka CE – dokumenty odniesienia:  
PN-EN 16034, PN-EN 14351-1.

System WESTA stanowi nowoczesną, wysoce 
efektywną odpowiedź na potrzebę uzyskania od-
pornych i jednocześnie ciepłych konstrukcji.

Tym, co wyróżnia WESTĘ, są oryginalnie zapro-
jektowane przestrzenie podszybowe oraz bezkolizyj-
ne szklenia z mocowaniem klipsów szkła. Dzięki tym 
rozwiązaniom system osiąga doskonale parametry 
współczynnika przenikania ciepła Uw całej przegro-
dy. Uw systemu WESTA osiągają bowiem wartości  
ok. 1,5 W/m2*K i lepsze.

Wysoka stabilność mechaniczna oraz zarazem pro-
stota budowy i fabrykacji sprawiają, że system jest 
praktycznie bezawaryjny i nie podlega reklamacjom, 
w odróżnieniu od istniejących na rynku rozwiązań. 
Najwyższa skuteczność ogniowa poparta pozytyw-
nymi wynikami badań daje producentowi gwaran-
cję, że produkt końcowy będzie zgodny z deklarowa-
nymi parametrami.

WESTA jest też pierwszym systemem na polskim 
rynku, w którym możliwe jest zastosowanie szklenia 
niesymetrycznego.

System Westa FP zapewnia w szczególności:
n doskonałą stabilność cech przeciwpożarowych, 
n  możliwość szklenia szybami ppoż. dwukomorowymi,
n rozwiązania łukowe,
n  rozwiązania ewakuacyjne i awaryjne w pełnym typo-

szeregu okuciowym i wymiarowym,
n  badania mechaniczne wykonane w pełnym zakresie 

wg nowych wytycznych badawczych,
n  system niesymetryczny nawiązujący wizualnie do sys-

temów bezklasowych,
n  do 40% szybszy proces produkcyjny w porównaniu 

do systemów istniejących na rynku dzięki takim roz-
wiązaniom jak m.in.:
–  brak kłopotliwych operacji wycinania klipsów i pro-

fili pod mocowania szkła, 
– wkłady gipsowe cięte na prosto, 
– 1-częściowy element do mocowania szkła,

n  rozwiązania ścian ppoż., nadświetli i doświetli drzwio-
wych, paneli nieprzeziernych, kratek wentylacyjnych 
ppoż.                                      n

Anna Kowalewska
www.soeasysystem.com

31 października 2019 zakończył się okres przejściowy dla zharmonizowanych norm PN-EN-16034  
i PN-EN-14351-1, w konsekwencji od 1 listopada 2019 normy te zaczęły obowiązywać producentów systemów 
ppoż. na terenie całej Unii Europejskiej. Wynikiem tego, dokumentem odniesienia do wprowadzenia do obrotu drzwi 
przeciwpożarowych do zastosowań zewnętrznych nie mogą już być istniejące Aprobaty Techniczne. Oznacza to, że 
producenci, produkując i deklarując właściwości konstrukcji drzwiowych ppoż. i dymoszczelnych, montowanych na 
zewnątrz, muszą wprowadzać takie konstrukcje do obrotu w oparciu o obowiązujące normy PN-EN 14351-1  
i PN-EN 16034, wystawiając deklarację właściwości użytkowych ze znakiem CE.

WESTA FP od SO EASY SYSTEM 
spełnia nowe wymagania formalne  
dla systemów przeciwpożarowych
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DRZWI

Firma Ensinger, jako specjalista w dziedzinie two-
rzyw sztucznych, opracowała rozwiązanie, które ma 
na celu zmniejszenie wpływu zróżnicowanej tempe-
ratury (tzw. efektu bimetalicznego). Nowy profil izo-
lacyjny składa się z dwóch zazębiających się części, 
które przesuwają się względem siebie w przypad-
ku występowania rozszerzalności wzdłużnej powłok 
aluminiowych. 

— Nasz nowy mostek tworzy elastyczną stre-
fę izolacyjną między zewnętrzną i wewnętrzną po-
włoką metalowych drzwi — wyjaśnia Johann 
Vranic, kierownik ds. sprzedaży produktu insulbar 
w Polsce. — Zazębiające się elementy profilu kom-
pensują rozszerzalność wzdłużną związaną z działa-
niem temperatury. Konstrukcja zapewnia również wy-

soką wytrzymałość na występujące zjawisko rozsze-
rzalności poprzecznej.

Nowy profil insulbar może być zwijany i powleka-
ny tak samo jak konwencjonalny mostek izolacyjny.  

Zacinanie się metalowych drzwi to zazwyczaj wina pogody. Kiedy świeci słońce, zewnętrzna powierzchnia  
drzwi się rozszerza. Jeśli natomiast na zewnątrz panuje zimno, drzwi wybrzuszają się do środka.  
Nowy profil izolacyjny insulbar, zgłoszony przez firmę Ensinger do opatentowania, pozwala zminimalizować  
takie zniekształcenia. 

Nowy mostek izolacyjny 
do izolacji termicznej metalowych drzwi

Ensinger GmbH · Niemcy 
+49 7032 819 0 · insulbar@ensingerplastics.com

Elastyczny profil insulbar® umożliwia przesunięcia w 

połączeniu w przypadku różnych rozszerzeń podłuż-

nych powłoki wewnętrznej i zewnętrznej z powodu tem-

peratury. Powstaje ruchoma wyrównująca strefa izolacyj-

na, która minimalizuje efekt podwójnej temperatury i 

skutecznie ogranicza wygięcia. Zapytaj teraz o poradę!

insulbar® bez wsuwania – 
utrzymuje idealny stan drzwi 
metalowych

+49 7032 819 0 · insulbar@ensingerplastics.com

20191111_Anzeige_insulbar schubfrei_Swiat Szkla_205x140_12-2019.indd   1 11.11.2019   08:36:29

REKLAMA

Rys. 1-2. Nieprzesuwny profil izolacyjny insulbar firmy Ensinger kompensuje wywołane temperaturą zjawisko rozszerzal-
ności wzdłużnej aluminiowych powłok w drzwiach, a jednocześnie zapewnia wysoką wytrzymałość na rozszerzalność 

do
ko

ńc
ze

ni
e 

na
 s

tr
. 3

5





www.swiat-szkla.pl34 Świat Szkła 12/2019

DRZWI

Nawet z pozoru mała zmiana aranżacji pomiesz-
czeń może przynieść wielki efekt. Każdy styl wnętrzar-
ski ma swoje charakterystyczne kolory i elementy wy-
posażenia. Wystarczy wybrać kilka i wprowadzić do 
wnętrza, by zyskało ono nowy look. Pomoże w tym 
również dobór nowoczesnych, designerskich drzwi, 
które „otwierają” przed nami zupełnie nowe możli-
wości – zarówno pod względem estetyki, jak i funk-
cjonalności.

Kiedy wymienić drzwi?

Jednym z najczęstszych powodów wpływających 
na decyzję o wymianie drzwi jest ich zużycie. Po la-
tach eksploatacji konstrukcja może stracić nie tylko 
na estetyce, lecz także na funkcjonalności. Decyzja  
o wymianie drzwi może być również podyktowana 
chęcią odświeżenia wystroju wnętrz domu lub miesz-
kania. Gust zmienia się z upływem czasu pod wpły-
wem zmieniających się trendów i nowych możliwo-
ści, które pojawiają się na rynku. Dlatego potrzebu-
jemy pewnych reorganizacji, również w najbliższym 
otoczeniu. Nawet najbardziej drobiazgowo przemy-
ślana aranżacja w pewnym momencie nam się opa-
trzy i nie będzie już spełniać naszych oczekiwań.  
A własne M powinno być przecież źródłem radości. 

— Na szybką metamorfozę wnętrza dobry 
jest każdy moment. Dużą popularnością cieszy się 
ostatnio styl loftowy i jego elementy łatwo moż-
na przenieść do tradycyjnego mieszkania. Wystar-
czy kilka prostych tricków, by osiągnąć zauważal-
ny efekt. Przede wszystkim warto postawić na mi-
nimalizm, który doda wnętrzu przestronności. Do-
skonałym pomysłem jest wykończenie jednej ścia-
ny czerwoną cegłą lub dobrej jakości tapetą z ta-
kim wzorem. Mocno zauważalną zmianę wniesie 
też wymiana drzwi – wybór kolekcji o wyrazistym 
charakterze to gwarancja efektu dużej zmiany. Ko-
lekcja w stylu loftowym odważnie, na zasadzie 
kontrastu, łączy czarną ościeżnicę ze skrzydłem w 
wybranym odcieniu drewna, z czarnymi obrzeża-
mi i czarną klamką, która wraz z czarnymi zawiasa-
mi stanowi w komplecie przysłowiową kropkę nad 
„i”. Mocnym akcentem będą też we wnętrzu drzwi 
z intrygującym zestawieniem pionowych i pozio-
mych układów słoi drewna, ozdobione czarnymi 
intarsjami — tłumaczy Karolina Bykowska, Pro-
duct Promotion Manager, PORTA DRZWI. — Moż-
na też postawić na rozwiązanie w postaci oścież-
nicy ukrytej w ścianie – wtedy drzwi można nieja-
ko „wtopić” w powierzchnię ściany, dobierając ich 
odpowiedni kolor.

Jakie rozwiązanie wybrać?

Najbardziej uniwersalnym typem drzwi są modele 
jednoskrzydłowe. W dużych pomieszczeniach inwe-
storzy czasem decydują się też na konstrukcje z dwo-
ma skrzydłami. W mniejszych mieszkaniach, gdzie li-
czy się każdy centymetr, można pokusić się natomiast 
o zastosowanie skrzydeł wahadłowych, przesuwnych 
czy harmonijkowych. Ważna jest również kolorysty-
ka, która musi pasować do wystroju przestrzeni. Pa-
miętajmy przy tym, że we wnętrzu powinny domino-
wać maksymalnie trzy barwy, wówczas całość będzie 
prezentować się spójnie. Możemy dobrać kolor drzwi 
na zasadzie kontrastu z podłogą bądź też harmonii.

Warto zwrócić też uwagę na styl skrzydła – może 
być zdobione bądź minimalistyczne, z przeszkleniem 
lub bez, a nawet posiadać konkretną fakturę. 

— Drzwi mogą imitować strukturę lnu. Takie skrzy-
dło, które – zarówno wizualnie, jak i w dotyku – przy-
pomina len, buduje niepowtarzalny klimat. Len koja-
rzony jest bowiem z naturalnością i dobrym samo-
poczuciem, stwarza wyjątkową aurę. Jego dekora-
cyjna faktura na powierzchni skrzydła drzwiowe-
go pozwala uzyskać ciekawe efekty aranżacyjne, któ-
rych intensywność będzie się zmieniać w zależno-
ści od pory dnia i światła, a także wybranego koloru.  

Drzwi wewnętrzne to ważny, lecz często niedoceniany element każdego domu. Pełnią one wiele różnych funkcji: 
zapewniają prywatność, poczucie bezpieczeństwa, pozwalają oddzielić poszczególne strefy wnętrza, dodają mu 
charakteru. Wymiana starych drzwi na nowe to sposób na metamorfozę domowej przestrzeni. W pakiecie  
z wysokiej jakości produktem, dopasowanym do naszego gustu, wybierzmy jego dobry montaż.

Mała zmiana, wielki efekt 
– wymieniamy drzwi wewnętrzne 

Drewniane drzwi wewnętrzne Concepto  
DesignLine firmy Hörmann . Drzwi o po-
wierzchni przypominającej strukturę lnu oraz 
w modnym kolorze taupe – między innymi ta-
kie propozycje zawiera nowa seria drewnianych 
drzwi Concepto DesignLine. W ramach koncep-
cji 4x4 do wyboru są cztery różne rodzaje po-
wierzchni i cztery różne kolory, które można do-
wolnie łączyć. Wszystkie rodzaje wykończenia 

drzwi z serii Concepto DesignLine charakteryzu-
je duża trwałość i wytrzymałość. Te z powłoką ul-
tramatową, w strukturze łupka czy lnu oferowa-

ne są z wyjątkowo odporną na uderzenia, ście-
ranie i zarysowania powierzchnią Duradecor. Na 
ultramatowej powierzchni – dzięki jej specjalnym 
właściwościom – nie pozostają nawet ślady od-
cisków palców. Niemal tak samo dużą odporno-
ścią charakteryzuje się błyszcząca powierzchnia  
Gloss z powłoką z utwardzonego szkła akrylo-
wego. Drzwi z serii Concepto DesignLine po-
siadają także zabezpieczenie krawędzi 4Protect.



To wzornictwo dobrze komponuje się z różnymi ko-
lorami drewna i pasuje do wnętrz łączących styl ru-
stykalny z nowoczesnym — mówi Krzysztof 
Horała, prezes Hörmann Polska Sp. z o.o. 

Niezależnie od powyższych kryteriów, w dużej 
mierze zależnych od naszego gustu i potrzeb, szukaj-
my rozwiązań trwałych, zaawansowanych technolo-
gicznie w salonach oferujących produkty renomowa-
nych producentów i usługę profesjonalnego montażu. 

Dobry montaż podstawą komfortu

Montaż drzwi opłaca się powierzyć profesjona-
listom. Nawet najwyższej jakości produkt nie będzie 
spełniać swoich funkcji, jeśli zostanie źle zainstalowa-
ny. Unikajmy zatem okazji w stylu: „montaż za złotówkę”  
lub „montaż gratis”, gdyż taka pozorna oszczędność 

może nas wiele kosztować nie tylko pieniędzy (po-
prawki źle wykonanej usługi są kosztowne i czaso-
chłonne), lecz także nerwów. Listę godnych zaufa-
nia firm zajmujących się sprzedażą i montażem wy-
robów stolarki budowlanej znajdziemy, np. na stronie  
www.dobrymontaz.com, w zakładce „Znajdź montera”. 

Dobrze dopasowane i zamontowane drzwi to 
piękno i wygoda, a zarazem wyrazisty element wnę-
trza, który przyciąga uwagę i wnosi zauważalną zmia-
nę w domowej przestrzeni. Szerokie możliwości per-
sonalizacji i wyboru drzwi, dają nam swobodę i radość 
tworzenia wymarzonej aranżacji, pozwalając na uzy-
skanie prawdziwego efektu „wow”.                          n

AUTOR

Melania Wojas

Porta LOFT – najnowsza kolekcja drzwi we-
wnętrznych marki PORTA DRZWI. Porta LOFT to 
nowoczesne modele, które idealnie wpisują się w 
gorący loftowy trend. Ich charakterystycznymi ele-
mentami są czarna ościeżnica, czarne brzegi skrzy-
dła i czarna klamka. Skrzydła drzwiowe dostępne są 
w wielu wzorach i kolorach, w tym w odcieniach 
granatu i różnych wybarwieniach drewna czy beto-
nu. W kolekcji Porta LOFT odważna czerń łączy się 

z wyrazistymi odcieniami drewnopodobnych, czy 
betonowych oklein. Charakterystyczną dla kolekcji 
ozdobą jest czarne wykończenie krawędzi skrzy-
deł po ich całym obwodzie. Efektownym akcen-
tem jest również czarna klamka. Oprócz designu 
atutem drzwi jest trwałe pokrycie. Solidna okleina 
Portaperfect 3D, Gladstone, czy CPL daje gwarancję 
użytkowania przez lata. Drzwi można wybierać spo-
śród wielu modeli z różnym stopniem przeszklenia.

Więcej informacji: www.tectus-glass.com 

TECTUS® Glass – przegląd produktów

TECTUS® Glass
System zawiasów
do drzwi ze szkła

System 
zawiasów

Pochwyt Płytka 
magnetyczna

Zamek 
magnetyczny

SIM_Anz-2019_TectusTEG_PL_drittel_72x285_RZ.indd   1 26.08.19   09:39
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Dostępny jest w różnych wymiarach w zakresie od 20 
do 42 mm. Produkt można znaleźć na stronie insulbar-Fin-
der, ze standardowymi profilami firmy Ensinger, w zakładce 
„Geometria” w rubryce „Zastosowania specjalne”. 

Więcej informacji na temat profili izolacyjnych in-
sulbar: https://www.insulbar.com/en/profile-range/
innovation/insulbar-shear-free                n

Rys. 3. Kompozyt aluminiowy ze standardowym profilem 
izolacyjnym: Duża różnica temperatur powoduje odkształ-
cenie drzwi

Rys. 4: Kompozyt aluminiowy z nowym profilem izolacyj-
nym insulbar: Ruchoma strefa izolacji skutecznie kompen-
suje zjawisko rozszerzalności wzdłużnej powłok wewnętrz-
nych i zewnętrznych (fot. Ensinger GmbH)

Rys. 5. Johann Vranic jest regionalnym kierownikiem ds. sprze-
daży produktu insulbar® w Polsce (fot. Ensinger GmbH)

AUTOR

Karin Skrodzki
Ensinger GmbH
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mASZYNY, URZĄDZENIA

Solidna budowa podstawy urządzenia oraz pre-
cyzja montażu mechanicznego gwarantują jakość   
i precyzję cięcia. Napęd mostu tnącego jest realizo-
wany za pomocą dwóch serw liniowych,  co pozwa-
la na lepszą dynamikę maszyny. Ruch mostu tnące-
go (oś x) oraz głowicy (oś y) odbywa się po wysoce 
precyzyjnych prowadnicach, wykonanych  z harto-
wanej i szlifowanej stali, napęd z wszystkich silników 
bezszczotkowych przeniesiony jest za pomocą serw 
liniowych. Prędkość cięcia regulowana w zakresie do 
200 m/min., zależna jest od grubości szkła i rodzaju 
wykonywanej operacji, zaś wartość maksymalnego  

przyśpieszenia wynosi 8 m/s2. Maszyna przewidzia-
na jest do rozkroju szkła o formacie maksymalnym 
6100x3300 mm, grubości 3÷19 mm. 

W urządzeniu zastosowano  wentylatory umiesz-
czone na solidnej podstawie, które wytwarzają po-
duszkę powietrzną. Nacisk podczas cięcia jest re-
gulowany automatycznie, w zależności od grubości  
i krzywizny cięcia. Naciski przy cięciu mogą być zmie-
niane podczas pracy maszyny. W urządzeniu przewi-
dziano dwa zbiorniki oleju do smarowania podczas 
cięcia, dzięki czemu możliwe jest używanie dwóch 
rodzajów substancji smarującej: oleju zalecanego do 
cięcia prostoliniowego oraz specjalnego oleju stoso-
wanego przy wycinaniu kształtów i cięciu formatek  
o dużej grubości. Przepływ substancji smarującej kon-
trolowany jest automatycznie z możliwością korekty 
opóźnienia smarowania podczas cięcia co powodu-
je, że szkło nigdy nie ulega nadmiernemu zabrudze-
niu, daje jednolitą warstwę oleju na całej trasie cię-
cia i minimalne zużycie. 

Gdy tafla zostaje odebrana ze stołu załadowcze-
go, włącza się poduszka powietrzna, a pasy transpor-
towe unoszą się automatycznie, tak aby ułożyć taflę 
we właściwej pozycji. Gdy tafla się zatrzymuje, pasy 
znikają pod stołem roboczym, a centrujące urządze-
nia mechaniczne umieszczone pod osiami X oraz Y 
przesuwają taflę aż do momentu osiągnięcia „punktu 

zero”. W tej pozycji poduszka powietrzna wyłącza się  
i uruchamiany jest automatyczny cykl cięcia.  

Urządzenie przewiduje zabezpieczenie noża. Jeśli 
pod głowicą tnącą nie ma szkła, urządzenie elektro-
niczne (czujnik ograniczający) włącza się i zatrzymuje 
gwałtownie maszynę. Wytrzymałość głowicy w połą-
czeniu z jej statecznością i płynnością, pozwalają na 
cięcie formatek o grubościach od 3 do 19 mm, przy 
zachowaniu optymalnej jakości. Szlifowanie miękkiej 
powłoki odbywa się za pomocą tarczy o szerokości 
20 mm i średnicy ø200 mm po obu stronach cięcia 
(dotyczy to również kształtów), z uruchomionym sys-
temem odsysania powstałego pyłu. 

Stały punkt odniesienia lokalnego układu współ-
rzędnych (punkt referencyjny) zostanie wyznaczo-
ny w/g zamówienia. Odczyt danych – pliki wyko-
nawcze mogą być przekazywane po wewnętrznej 
sieci zakładowej lub dostarczane mogą być na USB 
lub CD. Urządzenie posiada wizualizację rozkroju 
oraz podgląd aktualnej pozycji narzędzia roboczego 
wraz ze stopniem zaawansowania wykonania bieżą-
cej formatki. Zmiana parametrów obróbki, tj. nacisku, 
smarowania, ustawiana jest automatycznie poprzez 
wprowadzenie zadanych wartości na pulpicie ope-
ratorskim, wszystkie inne funkcje dotyczące rozkroju  
sterowane są automatycznie.

n

Stół do automatycznego rozkroju służy do prostego cięcia gładkich tafli szkła oraz do wycinania kształtów z dużą 
szybkością i precyzją. Maszyna może pracować w linii wraz z automatycznym stołem załadowczym i stołami 
łamiącymi. Na solidną konstrukcję maszyny składa się wytrzymała podstawa, na której zamontowano następujące 
części: stały stół roboczy, zespół prowadnic ruchomego mostu oraz system automatycznego przesuwu tafli  
za pomocą pasów wspomagany poduszką powietrzną. 

Nowy stół do automatycznego rozkroju 
szkła płaskiego GLASS-SERWIS 

Podstawowe dane techniczne automatycznego sto-
łu do rozkroju szkła na serwach liniowych  
n grubość szyby – od 3 do 19 mm, 
n minimalny format szkła 1000 x 500 mm, 
n maksymalny format szkła 6100 x 3350 mm, 
n  wysokość robocza 950 mm +/- 30 mm 

(dostosowana do linii), 
n  wymiary gabarytowe (długość x szerokość x wy-

sokość) 7500 x 4300 x 1700 mm, 
n napęd w osiach X, Y – SERWA LINIOWE, 
n prędkość cięcia do 200m/min, 
n przyśpieszenie 8 m/s2, 
n tolerancja cięcia +/- 0,3 mm, 
n napięcie zasilania – 400 V, 50 Hz, 
n łączna moc zainstalowania – 18 kW,  
n zasilanie sprężonym powietrzem o ciśnieniu 7 bar, 
n maksymalne zużycie powietrza 1100 NL/min, 
n czujnik obecności szkła – OK, 
n szlifierka miękkiej powłoki – OK, 
n automatyczne pozycjonowane arkusza szkła – OK,
n cięcie kształtów, 
n kolor wg RAL – zgodnie z zamówieniem, 
n cięcie kształtów – (głowica obracana serwem),
n blat stołu pokryty czarnym filcem o grubości 4mm, 
n  system prowadnic i napędu zabezpieczony przed 

zabrudzeniem, 
n  prowadnice oraz listwy zębate hartowane po-

wierzchniowo, 
n  siła nacisku zadawana automatycznie poprzez za-

danie parametrów w układzie CNC, 
n  głowica tnąca obraca się zgodnie z kierunkiem 

cięcia, 
n  olej dozowany automatycznie na kółko podczas 

cięcia.



Tel. +48 58 562 74 09
mobile: 662 036 526

biuro@glass-serwis.pl
www.glass-serwis.pl

Twoje pomysły 
realizujemy z pasją...

Nowoczesna i niezawodna wiertarka pionowa 
do szkła płaskiego wyposażona w dwie pary 
niezależnie kontrolowanych wrzecion.
l  W odróżnieniu od tradycyjnych wiertarek, 

transport szkła wykonany jest w pionie.
l  Oszczędność miejsca
l  Automatyczne pozycjonowanie wrzecion 

i szkła
l  Zredukowanie czasu wiercenia
l  Możliwość wiercenia dwóch otworów 

jednocześnie o różnej średnicy
l  Możliwość połączenia maszyny 

z urządzeniem myjącym

Automatyczny magazyn szkła zoptymal-
izuje składowanie i skróci proces przy-
gotowania szkła do obróbki.
l  Oszczędność miejsca
l  Jednoosobowa obsługa z panelu 

sterowania
l   Przeznaczony do magazynowania 

szkła JUMBO, ½ JUMBO,  
ORNAMENT, oraz szkła w skrzyniach

l  Możliwość połączenia w automatyczny 
system odbioru szkła i podawanie  
go do cięcia

l  W pełni konfigurowalna ilość szuflad
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Normy opisujące badania 
fragmentacji

W Europie norma EN 12150-1 Szkło w budow-
nictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkło so-
dowo-wapniowo-krzemianowe. Część 1: Definicja  
i opis służy do określenia podstawowych wymagań 
dla testu fragmentacji. Zliczanie fragmentów powin-
no nastąpić od 3 do 5 minut po rozbiciu szkła. Jest 
to ważne, ponieważ po dłuższym czasie zaczynają 
się tworzyć wtórne pęknięcia. Obszar zliczania po-
winien wynosić 50 x 50 mm, (±1 mm). Wybrany ob-
szar zliczania powinien mieć najmniejszą liczbę frag-
mentów. Wszystkie cząstki całkowicie zawarte w tym 
obszarze należy liczyć jako jeden fragment. Cząstecz-
ki częściowo znajdujące się w obszarze należy liczyć 
jako 1/2 fragmentu.

Ręczne liczenie jest powolne, 
pracochłonne i nieprecyzyjne

Historycznie analiza fragmentacji zawsze była 
integralną częścią procesu hartowania termiczne-
go, w którym operator ręcznie liczy kawałki szkła 
z badanego elementu. Jak można sobie wyobra-

zić, proces ręczny jest powolny, żmudny i podat-
ny na błędy ludzkie. A jeśli szkło jest hartowane na  
linii produkcyjnej w sposób ciągły, badanie należy 
wykonywać raz na godzinę lub przy każdej zmia-
nie rodzaju produktu. Wpływa to łatwo na wydaj-
ność procesu hartowania i wyniki finansowe przed-
siebiorstwa.

Mimo że proces jest określony przez normę, rze-
czywisty wynik zawsze zależy od osoby zliczającej 
kawałki szkła, ponieważ sam proces jest tak subiek-
tywny. Na przykład, gdy rozmiar fragmentów jest 
naprawdę mały, ludzie mogą po prostu zignorować 
niektóre fragmenty z powodu zaniedbania lub bra-
ku koncentracji.

Eksperymenty pokazujące 
subiektywnym na liczeniem 
fragmentów szkła

Wyniki eksperymentu potwierdziły subiektyw-
ność w procesie ręcznego kawałków szkła powsta-
łych badaniach fragmentacji szkła hartowanego. Pod-
czas jego przebiegu 13 niezależnych osób popro-
szono o przeprowadzenie zliczania fragmentów ka-
wałków szkła powstałych w teście fragmentacji, na 

dwóch próbkach szkła o grubości 4 i 10 mm. Ponie-
waż wzór spękania różni się znacznie w zależności 
od grubości szkła, ważne było pobranie kontrasto-
wo różnych próbek testowych pod kątem popraw-
ności eksperymentu.

Wyniki wskazują na znaczną zmienność licz-
by fragmentów podanych przez osoby liczące ka-
wałki szkła, nawet, gdy każdy z nich zlicza dokład-
nie ten sam obszar spękanego szkła (centrum ba-
danej próbki – obszar określony przez organizato-
ra badania). Na przykład podczas eksperymentu  
z 10-milimetrową próbką szklaną jeden z badaczy 
zliczył tylko 49 kawałków szkła. Jednocześnie naj-
większa liczba osiągnięta przez innego badacza  
w tej próbie wyniosła 63, co daje całkowite odchy-
lenie aż 6,4% średniej.

Odchylenie było jeszcze większe, gdy egza-
minatorzy mogli swobodnie wybrać obszar ba-
dania (kierując się wymaganiem normowym, że 
obszar powinien charakteryzować się  najmniej-
szą liczbą fragmentów szkła). Przy takim odchy-
leniu podczas badań istnieje potencjalne ryzy-
ko wyciągnięcia fałszywych wniosków na temat 
poziomu bezpieczeństwa szkła w rzeczywistych 
okolicznościach.

Test fragmentacji szkła hartowanego daje dobry wgląd w jakość procesu hartowania. Analiza fragmentacji jest 
sprawdzonym sposobem na potwierdzenie poziomu bezpieczeństwa szkła. Zasadniczo, gdy szkło hartowane 
termicznie pęka na mniejsze kawałki, jest to mniej niebezpieczne. W zależności od grubości szkła kilka norm  
określa minimalną liczbę odłamków wymaganych dla osiągnięcia określonego poziomu bezpieczeństwa.

Sztuczna inteligencja (AI) automatyzuje 
test fragmentacji (spękania) szkła hartowanego



39 www.swiat-szkla.pl Świat Szkła 12/2019

mASZYNY, URZĄDZENIA

Cyfrowa transformacja procesu 
liczenia kawałków szkła 

W dobie wszechobecnej transformacji cyfrowej 
tradycyjne, ręczne liczenie kawałków szkła, w teście 
fragmentacji szkła hartowanego, również musi ulec 
zmianie. Z biegiem lat liczne „wąskie gardła“ w pro-
cesie hartowania szkła wskazywały na potrzebę bar-
dziej nowoczesnego i spójnego podejścia.

Jeśli chodzi o spójność, nadal nie ma nic bar-
dziej niezawodnego niż zautomatyzowane narzę-
dzia wspomagane komputerowo. Nowsze tech-
nologie znacznie poprawiły w ostatnich latach 
pole widzenia komputerowego i sztucznej inte-
ligencji (AI).

Ponadto niedawno opracowano nowe narzę-
dzia obliczeniowe. Dzięki postępującej klasyfikacji 
pikselowej segmentowanie każdego fragmentu na 
zdjęciu potłuczonego szkła jest znacznie łatwiejsze.  
A gdy segmentacja jest dokładna, liczenie nie jest już 
żmudnym zadaniem.

Poniższe dane eksperymentu porównują wyniki auto-
matycznego zliczania wykonywanego przez sztuczną inteli-
gencję (AI) z ręcznym zliczaniem wykonywanym przez czło-
wieka-testera. W obu przypadkach występowały różnice  
w całkowitej liczbie zliczonych kawałków szkła. Na przykład 
w próbce 10 mm przeciętny badacz policzył o 10 kawałków 
mniej niż AI. Standardowe odchylenie dla liczby kawałków 
szkła ręcznie zliczanych przez ludzi wynosi 4,6 dla próbki  
4 mm i 3,6 dla próbki 10 mm.

Należy jednak pamiętać, że liczby podane w mo-
delu AI również nie są absolutną prawdą. AI może po 
prostu liczyć inaczej niż człowiek, konsekwentnie roz-
ważając nawet niektóre z najmniejszych fragmentów, 
które człowiek może po prostu zignorować.  

Cyfrowa aplikacja do liczenia 
kawałków szkła w kieszeni

Aplikacja GLASTON Siru jest najnowszym, najbar-
dziej „zaawansowanym asystentem“ w analizie frag-
mentacji szkła. Zainicjowany przez grupę entuzja-
stycznych programistów, Siru jest doskonałym przy-
kładem budowania współpracy w branży szklarskiej.

Siru został oficjalnie zaprezentowany podczas 
konferencji Glass Performance Days w czerwcu 2019 r.,  
na urządzenia z Androidem i iOS. I teraz można  mieć 
„osobiste narzędzie“ do liczenia kawałków szkła, któ-
re mieści się w kieszeni. Proces eksperymentalnych 
badań wykazał, że smartfon jest bardziej odpowied-
ni do tego zadania niż człowiek. Aplikacja mobilna 
umożliwia wykonanie testu fragmentacji w sposób 
bardziej elastyczny i dokładny, szybszy i tańszy.     n

 

Test zliczania fragmentów # 2, szkło 10 mm – środek tafli

Siru jest w stanie precyzyjnie określić segment 50 x 50 mm (zgodnie z wymaganiami normy) i zliczyć fragmenty szkła  
w tym obszarze dokładnie tak, jak zdefiniowano w normie EN 12150-1, w zaledwie około 3 sekund. Tak więc operatorzy 
uzyskują szybko wyniki, a ogólna wydajność wzrasta.

Zlicznie kawałków szkła – wyniki z 2 przykładów

4 mm próbka                    10 mm próbka
– egzaminator średnio zliczył 94,7          – egzaminator średnio zliczył 56,0
– program AI średnio zliczył  98,0           – program AI średnio zliczył  66.0

Przedstawicielstwo  
Glaston Finland Oy na Polskę:
MC DIAM sp. z o.o.
Al. Lotników 12, 02-668 Warszawa
Michał Siergiejewicz tel. 609 685 877 
m.siergiejewicz@mcdiam.com.pl
Tomasz Świątkowski tel. 693 451 606  
t.swiatkowski@mcdiam.com.pl
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Lub-Glass to firma, która zdecydowanie we-
szła na drogę cyfrowego rozwoju. Mowa nie tylko  
o parku maszynowym, który wzbogacają wielo-
osiowe maszyny sterowane numerycznie, ale także 
o projektowaniu czy druku cyfrowym, a nawet ak-
tywnej obecności i promocji wyrobów firmy w me-
diach cyfrowych.

— Cyfryzacja procesów produkcji, ale też pro-
cesów sprzedaży, zamawiania i projektowania usług 
jest nieunikniona i daje nam ogromne możliwo-
ści rozwoju — mówi Arkadiusz Łajca, właściciel 
firmy Lub-Glass.

Lub-Glass istnieje od ponad 30 lat. W Motyczu 
na Lubelszczyźnie znajduje się zakład produkcyjny, 
natomiast w Lublinie, w salonie firmowym klienci 
indywidualni mogą zapoznać się z gotowymi wyro-
bami: od luster, stołów szklanych, po modne obec-
nie tafle szklane z dowolnym kolorowym nadrukiem 
UV, z których można tworzyć ścianki działowe, kabi-
ny prysznicowe, czy dekorować ścianę między szaf-
kami kuchennymi.

— Często sami klienci inspirują nas pomysłami 
wykorzystania szkła w ich wnętrzach czy meblach 
— mówi Arkadiusz Łajca. — Nie zawsze mogliśmy 
spełnić ich marzenia, gdy konieczne było zastoso-
wanie i rozkrój bezpiecznego szkła laminowanego, 
czy też w projekcie miało być wykorzystane szkło  
w większym formacie, którego nie było w stanie ob-
robić nasze centrum. Dlatego zdecydowaliśmy się na 
zakup nowych maszyn i zaprosiliśmy do współpracy 
firmę MEKANIKA.

Było to właściwie ponowienie współpracy, bo 
Lub-Glass już od 16 lat z powodzeniem testował  
w swoim zakładzie możliwości centrum obróbczego 
firmy INTERMAC, której MEKANIKA jest w Polsce wy-
łącznym przedstawicielem.

— Ta współpraca poinwestycyjna przebiegała bar-
dzo sprawnie, szczególnie w zakresie serwisu, w tym 
także nowoczesnej opcji teleserwisu, w której tech-
nik z MEKANIKI mógł zdalnie, za pomocą Internetu łą-
czyć się z naszą maszyną, by jak najszybciej zdiagno-
zować problem na produkcji — mówi Arkadiusz Łajca.

Po zdiagnozowaniu potrzeb w firmie Lub-Glass, 
MEKANIKA zaproponowała trzy nowe maszyny ste-
rowane numerycznie: stół do rozkroju INTERMAC  
Genius LM, centrum obróbcze INTERMAC Master 38.8 
oraz krawędziarkę Neptun Rock 11. 

Bezpieczny i precyzyjny rozkrój

Genius LM to stół do rozkroju, przeznaczony do cięcia 
nie tylko szyb monolitycznych, lecz także laminowanych. 

— To znacznie poszerza nasze możliwości, ponie-
waż dotąd nie mieliśmy stołu, który by obrabiał szkło 
laminowane i to z taką prędkością — mówi właści-
ciel Lub-Glassu.

Genius LM wyposażony jest w trzy osie kontro-
lowane numerycznie, a załadunek, rozkrój i łamanie 
szkła odbywają się w cyklu automatycznym. Rola ope-
ratora ogranicza się do kontrolowania produkcji na 
ekranie monitora i później rozładowaniu gotowych 
formatek ze stołu.

— Stół od frontu jest całkowicie odkryty, dzięki 
czemu operator może zobaczyć wszystkie fazy cy-
klu roboczego w czasie rzeczywistym — mówi 

Nowa linia do rozkroju Genius LM wspomagana przez centrum obróbcze Master 38.3, które od niedawna 
uruchomiono w firmie Lub-Glass, już podnoszą słupki wydajności tego producenta szkła z Motycza.  
Do końca roku park maszynowy firmy zasili jeszcze krawędziarka Rock 11. Wszystkie maszyny dostarcza MEKANIKA  
– reprezentująca w Polsce liderów technologii obróbki szkła.

Na drodze cyfrowego rozwoju

Stół do rozkroju Genius LM (fot. Lub-Glass) Ergonomia załadunku i rozładunku dzieki drzwiom otwieranym w dwoch płaszczyznach (fot. Lub-Glass)

Stół Genius pozwala na rozkrój także dużych formatów 
szkła laminowanego (fot. Lub-Glass)
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Arkadiusz Krauschar z firmy MEKANIKA. — Wszyst-
kie funkcje, w tym cięcie, łamanie, oddzielanie i po-
zycjonowanie diagonalne są widoczne. 

Urządzenie załadunkowe wyposażono w 4 ramio-
na, które są aktywowane pneumatycznie. Tafle ukła-
dane są na stole pokrytym filcem o wysokiej odpor-
ności mechanicznej i niskim współczynniku tarcia.  
Za bezpieczeństwo i nienaganny stan szkła odpowia-
da też poduszka powietrzna wytwarzana przez wyso-
kosprawny, cichy wentylator odśrodkowy.

W przeciwieństwie do konstrukcji innych stołów 
tnących w maszynie Genius LM belka przemieszcza 
się poniżej stołu, a nie nad stołem, przez co nie inge-
ruje w przestrzeń na stole roboczym.

Wózek zespołu tnącego przemieszcza się po 
precyzyjnych prowadnicach i łożyskach kulkowych.  
Na górnym wózku zespołu tnącego zamontowana 
jest rolka do przełamywania dolnego arkusza. Przeła-
mywanie górnego arkusza realizowane jest za pomo-
cą belki aktywowanej elektro-pneumatycznie, a precy-
zję jej ruchu zapewniają prowadnice i łożyska kulkowe. 

W zależności od grubości rozkrawanej szyby moż-
na zaprogramować dwie wysokości wysunięcia. 

Podczas cięcia szkła laminowanego wykorzysty-
wana jest lampa, która przy użyciu promieniowania 
podczerwonego nagrzewa folię, natomiast nie na-
grzewa samego szkła. Zespół do cięcia folii PVB, za-
montowany jest na wózku dolnym.

— Belka przełamująca przemieszcza się po pro-
wadnicach liniowych i łożysk kulkowych, zamonto-
wanych na suportach obrabianych maszynowo, co 
gwarantuje i prostoliniowość pracy, a co za tym idzie 
bardzo wysoką jakość krawędzi przełamanej — mówi 
Arkadiusz Krauschar. 

Centrum INTERMAC Master 38.3

W zakładzie w Motyczu już od 16 lat służy wło-
skie centrum INTERMACa. Nadal mogłoby spełniać 
swoje zadania, jednak ma też pewne ograniczenia.

— Na starym centrum mogliśmy obrabiać formaty 
2800x1400 mm, natomiast nowe centrum Master 38.3,  
które zakupiliśmy w październiku br., pozwala nam 
obrabiać szkło w formacie nawet  3800x2000 mm 
— wyjaśnia Kamil Łajca, współwłaściciel firmy 
Lub-Glass.

Nowe centrum obróbcze jest sterowane nume-
rycznie w trzech osiach i posiada funkcję automatycz-
nej zmiany narzędzi do frezowania, wiercenia, szlifo-
wania i polerowania szkła. 

— Operator ma przy tej maszynie bardzo ergo-
nomiczną pracę, bo podgląd zadań ma na dużym, 
21 calowym dotykowym ekranie, natomiast do sa-
mej maszyny ma bezpośredni wgląd po otwarciu 
dwóch osłon, które można rozsuwać, ale też otwie-
rać jak zwykłe drzwi na zawiasach. Wygodniejszy jest 
też załadunek i rozładunek, ponieważ wysokość sto-
łu można obniżyć z 730 mm do 525 mm — dodaje 
Kamil Łajca.

W porównaniu do poprzednich wersji centrum 
obróbczego Master, nowe urządzenie, które trafiło 
do firmy Lub-Glass, jest wydajniejsze, ma szybszy po-
suw we wszystkich osiach. Najbardziej spektakularny 
wzrost osiągnięto w posuwie osi Y (+133%), gdzie 
wykorzystano specjalną listwę zębatą. Technologia 
ta zmniejsza luzy mechaniczne, zwiększając precy-
zję i jakość obróbki   

Neptun Rock 11

W nowym parku maszynowym firmy Lub-Glass  
znalazła się także krawędziarka Neptun Rock  

z 11 wrzecionami, stworzonymi do intensywne-
go użytkowania.

— W naszym zakładzie będziemy wykorzy-
stywać ją do prostego szlifowania  i polerowania  
płaskich krawędzi szkła — mówi Arkadiusz Łajca.  
— Krawędziarka może wykonywać szlif z polero-
waniem nawet na materiałach o 40 mm grubości, 
wykorzystując do tego specjalne, wysokiej jakości 
narzędzia diamentowe. 

Operator na panelu sterowania (z ekranem do-
tykowym) w prosty sposób reguluje ile materia-
łu ma zostać usunięte, a maszyna automatycz-
nie ustawia wysokość roboczą. Operacja ustawia-
nia może być również wykonywana przy pełnym  
z aładunku do ciężaru 200 kg/m.

Na tym samym ekranie, prócz wprowadzania 
programów i kontrolowania pracy maszyny, ope-
rator może sprawdzić licznik przepracowanych me-
trów czy czasu, odczytać statystyki wytrzymałości 
narzędzi, raport alarmów anomalii czy wskaźnik 
planowanej konserwacji na podstawie przepraco-
wanych godzin i pokonanych metrów.

— Współpracujemy z firmami oferującymi zabu-
dowy aluminiowe, okna PVC, fabryki mebli, realizu-
jemy też zamówienia dla deweloperów, dlatego krok 
w kierunku cyfryzacji produkcji, dokładnego kontro-
lowania jej parametrów stanowią dla nas obecnie 
dużą przewagę konkurencyjną — mówi Kamil Łajca. 
— Dzięki nowym inwestycjom poszerzyliśmy też za-
kres produkcji o większe formaty szkła np. na witry-
ny sklepowe oraz możliwość precyzyjnego rozkroju 
szkła laminowanego.                                                  n

Produkt firmy Lub-Glass można zobaczyć w salonie  
firmowym w Lublinie (fot. Lub-Glass)

Centrum obróbcze precyzyjnie obrabia i nawierca otwory (fot. Lub-Glass)

Masz pytanie dotyczące artykułu, napisz:
biuro@mekanika.pl
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Przechowywanie szkła

Dowóz szkła płaskiego odbywa się za pomocą wewnętrznych pojazdów. We-
wnętrzne regały magazynowe są zwykle przewożone przez samochony ciężarowe 
i zwykle transportują 20 ton szkła. Tafle szklane są zwykle ustawiane na specjal-
nych stojakach. Powszechnie stosowane są ładunki szklane o masie 2,5 t lub 5 t.

Te pojedyncze tafle są oddzielone od siebie tekturowymi paskami (przekładka-
mi). Odpowiednio tafle szklane lub całe ładunki szklane są indywidualnie umiesz-
czane w obszarach magazynowych przez pracownika w magazynie szklanym, 
przykładowo za pomocą urządzenia przenoszącego przymocowanego do suw-
nicy bramowej. Urządzenia do przechowywania to zwykle stojaki typu L lub A. Są 
to proste konstrukcje stalowe z powierzchnią nośną, na której stoją płyty szklane.

 Na pierwszy rzut oka nie jest oczywiste, że regały magazynowe mogą mieć 
wpływ na późniejsze przetwarzanie szkła laminowango, ale udowodniono że jed-
nak wpływają całkiem wyraźnie.

 Ważne jest, aby powierzchnie podparcia pozostały na tym samym poziomie. 
Krawędzie szkła muszą leżeć równomiernie na kilku punktach podparcia, aby szkło 
było wolne od naprężeń (patrz obrazek). Z drugiej strony, jeśli podpory są różnie 
nachylone lub mają różne wysokości, lub powierzchnia podparcia jest nierów-
nomiernie zużyta z jednej strony, w szkle indukowane są naprężenia, które są za-

uważalne w procesie cięcia szkła laminowanego przez zwiększoną skłonność do 
rozbicia szkła w trakcie cięcia.

Temperatura i wilgotność szkła

Gorąco, zimno, ciepło, sucho, wilgotno: to istotne czynniki, które należy wziąć 
pod uwagę, aby zoptymalizować proces cięcia szkła. Szkło laminowane składa się 
z dwóch lub więcej płaskich tafli szkła połączonych ze sobą za pocą folii laminują-
cych (PVB, EVA, Sentryglass itp.). Ze względu na swoje właściwości fizyczne szkło 
i folia mają różne właściwości temperaturowe, co należy wziąć pod uwagę pod-
czas procesów przetwarzania, zwłaszcza podczas cięcia szkła.

Szkło jest kruchym materiałem. Im jest zimniejsze, tym bardziej kruche, a im cie-
plejsze, bardziej miękkie. Folia ma podobne właściwości, ale – niestety – w innym 
zakresie temperatur. Wilgotność powietrza wpływa również na właściwości folii.

Niezależnie od tego, czy latem w Australii, czy zimą w Norwegii, szkło lamino-
wane jest transportowane z użyciem samochodów ciężarowych i dlatego pod-
czas transportu przyjmuje temperaturę otoczenia. W skrajnych przypadkach ła-
dunki szklane mogą mieć temperaturę w transporcie od minus 20°C do plus 
60°C. Aklimatyzacja szkła do temperatury panującej w magazynie szkła może 
potrwać nawet kilka dni!

Producent szkła nie wybiera określonej temperatury przetwarzania. Jednak 
temperatura obróbki powyżej 20°C ma pozytywny wpływ na późniejszy pro-
ces cięcia. Świeżo dostarczone szkło powinno zaaklimatyzować się w magazynie 
szklanym przez 2-3 dni. W ten sposób temperatura podczas procesu cięcia szkła 
może być utrzymywana na stałym poziomie, a miejsce do przechowywania szkła 
powinno być dobrze wypełnione. Podczas projektowywania nowej hali produk-
cyjnej lub rozbudowy istniejącej dobrze jest aby udało się ustawić piec do har-
towania w pobliżu miejsca do przechowywania szkła. W ten sposób ciepło od-
padowe z procesu hartowania mogłoby automatycznie ogrzewać przechowy-
wane ładunki szklane.

Powszechnie wiadomo, że laminowane szkło bezpieczne (LSG) jest materiałem wymagającym specjalnego  
procesu przetwarzania ze względu na swoją strukturę. Ale transport, właściwości miejsca zastosowanego  
do przechowywania, typ urządzeń stosowanych do przeładunku, wysokość temperatury i wilgotności oraz wiek 
szkła i wiele innych czynników mają dodatkowy i bardzo duży wpływ na proces cięcia szkła. Płaskie szkło można 
uzyskać od różnych producentów i będzie ono miało różną jakość, a jakość naturalnie wpływa na przetwarzanie.  
Ten artykuł dotyczy jednak wpływu na ten proces zmiennych, które każda firma przetwórcza kontroluje.

Jak przechowywanie szkła laminowanego 
wpływa na cięcie szkła
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Transport szkła

Ładunki o masie 2 t lub 5 t są umieszczane w magazynie przez wewnętrz-
ny wózek widłowy. Jednak od magazynu szkła do linii cięcia arkusze muszą być 
transportowane indywidualnie. Należy pamiętać, że urządzenie do ładowania szkła 
lub manipulowania nim może również wpływać na późniejsze przetwarzanie. 

Proste urządzenia do ręcznego ładowania zazwyczaj składają się z kilku przy-
ssawek próżniowych przymocowanych do jednego dźwigara. Jeśli przyssawki 

próżniowe są ustawione zbyt ciasno, podczas podnoszenia powstają naprężenia 
środkowe. Dlatego preferowane powinno być urządzenie podnoszące z ssawka-
mi tak rozstawionymi, by rozkładały siły podnoszące na całą powierzchnię szyby.

W przypadku automatycznych urządzeń załadowczych należy wcześniej za-
dbać o to, aby miały one wystarczająco dużą ilość próżniowych ramion ssących, 
aby lepiej rozłożyć siły na całej powierzchni szkła. Czasem lepiej jest użyć kanału 
FlyOver. Podajnik FlyOver ma tylko jeden pręt ssący próżniowy, który zasysa taflę 
szkła na górnej krawędzi. Szyba wisi więc swobodnie i nie jest dodatkowo zaciśnięta.

Naprężenia w szkle

Nawet kiedy szkło jest najlepszej jakości, przechowywane jest odpowiednio, 
temperatura mieści się w idealnym zakresie, a odpowiednie obchodzenie się ze 
stojakami do przechowywania szkła nie powoduje żadnych dodatkowych na-
prężeń w szkle laminowanym, to i tak szkło laminowane jest trudne do cięcia.

Często wystarczy zajrzeć do magazynu szkła, a przyczyny powstawania naprę-
żeń w szkle laminowanym można wyraźnie wykryć. Nawet jeśli płaskie tafle szkła 
są wytwarzane identycznie i powstają w hucie szkła float w wanie cynowej, każda 
pojedyncza tafla szkła jest unikalna posiadając minmalne nierówności. Gdy folia 
laminująca połączy dwa arkusze szkła z takimi nierównościami tworząc szkło la-
minowane, surowiec ten sam w sobie staje się przyczyną powstawania naprężeń.

Taki wzór naprężeń jest bardzo dobrze widoczny w magazynie szkła (patrz na 
zdjęciu obok – zaznaczone strzałką). Odbicia geometrycznie prostych powierzch-
ni nie są już proste, lecz stają się falami lub łukami. Jest to wyraźny znak wystę-
powania naprężeń.

Doświadczenie pokazuje, że parametry cięcia i narzędzia, takie jak tarcze tną-
ce, muszą być dostosowane również do partii szkła z naprężeniami. W razie wąt-
pliwości w niektórych przypadkach jedyną opcją jest złożenie reklamacji do do-
stawcy szkła.

Wniosek: jak przechowywanie szkła  
wpływa na cięcie szkła?

Podczas przetwarzania należy brać pod uwagę nie tylko jakość szkła lamino-
wanego, ale także jego przechowywanie i transport. Podparcia szklanych stoja-
ków i maszyny transportujące mogą powodować naprężenia, a szkło musi się za-
aklimatyzować przed obróbką. Przed rozpoczęciem przetwarzania warto spojrzeć 
na przechowywanie szkła: naprężenia występujące w szkle można łatwo wykryć 
wizualnie.                     n

AUTOR

Claudia Guschlbauer 
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Urządzenia do transportu i magazynowania szkła

PRoDUCENT: FAmATEC SPA, EXPRESSo DEUTSCHLAND GmbH

Nazwa wyrobu: Friendly FRL Glass
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość: wysokość 3,4-4,3 m, promień działania 3-6 m
Wymiary maks. składowanego/przewożonego szkła [mm]: 2200x4200 
Nośność [kg]: 40-500
Krótki opis wyrobu: 
Manipulator pneumatyczny do transportu bliskiego szyb i okien z możliwością pochylania ich w zakre-
sie 0-90°. Chwytak standardowo wyposażony jest w regulację rozstawu ssawek oraz ma możliwość indy-
widualnego ich odłączania.

Nazwa wyrobu: Famatec Gingo 
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 2200/650-800/2650 
Wymiary maks. składowanego/przewożonego szkła [mm]: 2200x3800 
Nośność [kg]: 250 (wersja rozkładana) i 350 (wersja nierozkładana)
Krótki opis wyrobu: 
Mobilny manipulator do transportu/montażu okien/szyb z możliwością pochylania ich w zakresie 0-10° oraz 
obrotu w zakresie 0-90° i. Rozkładana wersja urządzenia umożliwia rozmontowanie manipulatora na ele-
menty do 50 kg dla ułatwienia transportu.

Nazwa wyrobu: Friendly FRL Custom
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość: wysokość 2,8-3,5 m, promień działania 3-4 m
Wymiary maks. składowanego/przewożonego szkła [mm]: 1500x2200 
Nośność [kg]: do 100 (wersja ze zdjęcia) do 350 kg (w zależności od zapotrzebowania)

Krótki opis wyrobu: 
Manipulator do transportu/rozładunku wyrobów szklanych o niestandardowych parametrach pracy. Możli-
wość zastosowania mobilnej płyty pośredniej ułatwiającej transport manipulatora w dowolne miejsce oraz 
dodatkowych funkcji obrotu produktu w dowolnej osi.

Nazwa wyrobu: LEO TUG 750 / LEO TUG 2500
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 960x600x1140 (Wersja 750) oraz 
1180x610x1140 (Wersja 2500)
Wymiary  maks.  składowanego/przewożonego  szkła  [mm]: 
w zależności od wymiarów ciągniętego wózka 
Nośność [kg]: 750 lub 2500 
Krótki opis wyrobu: 
Ciągnik elektryczny LEO TUG jest urządzeniem do bezpiecznego trans-
portu między innymi wózków L  
i A kształtnych. Może być wy-
posażony w elektro-hydraulicz-
ny system dokowania oraz wy-
mienną baterię.

Nazwa wyrobu: BalanceLift Glass
Wymiary wyrobu  długość/szerokość/wysokość  [mm]: wysokość 2250-3150 mm, promień działa-
nia: 2 lub 3 m
Wymiary maks. składowanego/przewożonego szkła [mm]: 1500x2500 
Nośność [kg]: 150 
Krótki opis wyrobu: 
Pneumatyczny ma-
nipulator linkowy do 
transportu bliskiego 
szyb i okien z możli-
wością regulacji wy-
sokości urządzenia. 
Pneumatyczny cylin-
der podnoszący może 
być również zainsta-
lowany na dowolnej 
konstrukcji wsporczej 
klienta. 

Pozostała oferta: 
Podnośniki tubowe do worków i kartonów. Manipulatory do rolek i beczek. Manipulatory z hakiem. Chwy-
taki pneumatyczne. Ramiona Gwintujące. Ramiona Reakcyjne. Ciągniki elektryczne. Wózki podnośnikowe.

AIR-LIFT 
55-010 Radwanice, ul. Bzowa 27
tel. komórkowy: 881 563 690
www.air-lfit.pl; e-mail: biuro@air-lift.pl
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PRoDUCENT: TGT GmBH
 
Nazwa wyrobu:  ROBBY 600XL
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 2500 / 800-960 / 1550
Wymiary maks. składowanego/przewożonego szkła [mm]: brak ograniczeń
Nośność [kg]: max 600 
Krótki opis wyrobu: 
Przeznaczony do montażu witryn, szklanych daszków, itp. Świetny pomocnik przy produkcji. Do pracy na 
równym i utwardzonym podłożu.

 Nazwa wyrobu:   ROBBY 900 S/Universal
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 2200 / 780-1020; 1200-1800 / 1630
Wymiary maks. składowanego/przewożonego szkła [mm]: brak ograniczeń 
Nośność [kg]: do 900 
Krótki opis wyrobu: 
Idealne urządzenie do pracy w trudnym terenie, do rozładunku i załadunku, do montażu i transportu okien 
o dużych gabarytach

Nazwa wyrobu:   HIGH CRANE 800
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 4300 / 780-980 / 2030
Wymiary maks. składowanego/przewożonego szkła [mm]: brak ograniczeń

Nośność [kg]: 800 
Krótki opis wyrobu: 
Z uwagi na duży wysięg idealne urządzenie do montażu świetlików, można też podwiesić kosz osobowy 
 
Nazwa wyrobu:   ROBO CRANE 1400
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 3000-4900 / 780-980 / 1980
Wymiary maks. składowanego/przewożonego szkła [mm]: brak ograniczeń
Nośność [kg]: 1400 
Krótki opis wyrobu: 
Urządzenie wyposażone w manipulator sterowany pilotem sprawdzi się najlepiej przy montażu ciężkich 
i dużych okien

Nazwa wyrobu:  VACU POWER 450 / 600 / 900
Wymiary  wyrobu  długość/szerokość/wysokość  [mm]: 2100x680x200 / 1850x1300x200 / 
2180x1320x160
Wymiary maks. składowanego/przewożonego szkła [mm]: brak ograniczeń
Nośność [kg]: 450 / 600 / 900
Krótki opis wyrobu: 
Bardzo proste w użyciu i wygodne w transporcie
 

Pozostała oferta: 
Ponadto w ofercie mamy mini-żurawie trójkołowe TGT ROBBY o nośnościach 280 i 420 kg o różnym 
wysięgu; klasyczny spider czyli TGT MiniCrawler PH 12 o wysięgu do 12,5 m; przenośny manipulator  
TGT HERMES 900 do montażu na „widlak”, sterowany pilotem, o udźwigu do 900 kg.

CB ALUmINIUm SYSTEm Sp. z o.o.
30-740 Kraków, ul. Półłanki 29g
tel. 12 2602 542, tel. komórkowy: 539 983 731
www.cbaluminium.com.pl; e-mail: r.malek@cbaluminium.com.pl
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Urządzenia do transportu i magazynowania szkła

PRoDUKT 1
Nazwa wyrobu:   
SToJAK Do 
TRANSPoRTU RoLET.
Wymiary wyrobu 
długość/szerokość/
wysokość [mm]: 
1200/1000/2000
Nośność [kg]: 200
Krótki  opis  wyrobu:  
Drewniany stojak do trans-
portu rolet. Wykonywane 
przez nas stojaki są nie-
zwykle wytrzymałe. Z pew-
nością sprawdzą się jako 
bezpieczny sposób na za-
bezpieczenie rolet pod-
czas transportu. Oferuje-
my standardowy model o wymiarach 1550 x 2000 x 1200, jednak realizujemy również zamówienia pod 
wymiary klienta. Drewno sosnowe, gwoździe pierścieniowe.

PRoDUKT 2
Nazwa wyrobu: SToJAK DREWNIANY Do TRANSPoRTU oKIEN, SZYB, DRZWI
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: standard od 1 do 6 m. Dłuższe wykonujemy 
na życzenie klienta
Nośność [kg]: od 500 do 3000 
Krótki opis wyrobu: Drewniany stojak dwustronny typ „A” podobnie jak jednostronny służy do trans-
portu okien, drzwi, szkła itp. Budowa umożliwia składowanie elementów po obu niezależnych od siebie 
stronach stojaka. Produkujemy również zgodnie z rysunkami klienta. drewno sosnowe, gwoździe pier-
ścieniowe, pianka ochronna Premium.

PRoDUKT 3
Nazwa wyrobu: SKRZYNIA Do TRANSPoRTU 
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: na życzenia klienta
Krótki opis wyrobu: 
Produkowane przez na 
skrzynie drewniane cechu-
ją się dużą wytrzymało-
ścią oraz bardzo atrakcyj-
ną ceną. Umożliwiają bez-
pieczny transport różnych 
elementów. Często wyko-
rzystywane są w transpor-
cie morskim. Skrzynie drew-
niane produkujemy indywi-
dualnie pod życzenie klien-
ta. Drewno sosnowe, gwoź-
dzie pierścieniowe, pianka 
ochronna Standard.

PRoDUKT 4
Nazwa wyrobu: SToJAK DREWNIANY Do TRANSPoRTU oKIEN, DRZWI, SZYB 
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: standard od 1 do 6 m. Dłuższe wykonujemy 
na życzenie klienta
Krótki opis wyrobu: 
Drewniany stojak jednostronny do transportu okien, drzwi, szkła itp. Typ „L” jest znacznie tańszą alterna-
tywą ze względu na fakt, iż jest to opakowanie jednorazowe – brak konieczności odbioru od klienta jak  
w przypadku stojaków metalowych . Może być także wykorzystany do składowania i przechowywa-
nia okien  w dalszym procesie dystrybucji. Stojak tego typu to doskonałe rozwiązanie do bezpieczne-
go transportu przy znaczenie obniżonych kosztach transportu. Realizujemy nietypowe zamówienia pod 
życzenie klienta. Drewno sosnowe, gwoździe pierścieniowe, pianka ochronna Premium.

PRoDUKT 5
Nazwa wyrobu: SToJAK Do TRANSPoRTU oKIEN, DRZWI, SZYB NIETYPoWYCH, o wys. do 3.4 m
Krótki opis wyrobu: 
Jest to najnowszy oraz najbardziej innowacyjny produkt naszej firmy. Pozwala na transport wielo-
gabarytowych okien, szyb itd.  tradycyjnym tirem. Specjalnie wykonana pochyła  konstrukcja  stoja-
ka pozwala na transport materiału wielkogabarytowego do wys. 3,4 m, co nie jest możliwe w przypad-
ku  standardowego stojaka stalowego. 

Podsumowanie

Firma DK PALETY jest największą firmą w Polsce produkującą specjalistyczne stojaki drewniane do 
transportu. Wyspecjalizowana kadra, jak również duża powierzchnia składowa oraz magazynowa po-
zwalają zaopatrzyć w nasze produkty polskich gigantów stolarki okiennej. Z nami dowieziesz swój 
produkt bezpiecznie, na czas, a co najważniejsze: w przystępnej cenie.

47-400 RACIBÓRZ, ul. opawska 82B/1C
tel. komórkowy: 502 615 157
www.dkglass.pl
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EXPoGLASS Bogusław Pawlikiewicz
48-300  Nysa,  ul. Krzywoustego 28/11
tel. komórkowy: 790 886 778 

PRoDUCENT: EXPoGLASS BoGUSłAW PAWLIKIEWICZ

Nazwa wyrobu: Magazyn wysuwany M80
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 3170x1820x2180
Wymiary maks. składowanego/przewożonego szkła [mm]: 1600x2750
Nośność [kg]:  9000
Krótki opis wyrobu: 
Kompaktowy magazyn, często stosowany do szkła lakierowanego, w celu posortowania różnych kolorów przy za-
ładunku szuflady do 900 kg, pochylenie szuflad zależne od montażu

Nazwa wyrobu: magazyn wysuwany D80
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 
3780x1960x314
Wymiary  maks.  składowanego/przewożonego  szkła 
[mm]: 2550x3210
Nośność [kg]: 15 000
Krótki opis wyrobu: 
Magazyn pozwalający na zoptymalizowane przechowywanie 
szkła o wymiarach do 2550x3210 przy załadunku szuflady do 
1500 kg, pochylenie szuflad zależne od montażu

Nazwa wyrobu: magazyn wysuwany D220
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 4120x2970x3390
Wymiary  maks.  składo-
wanego/przewożonego 
szkła  [mm]: 2550x3210 
w skrzyniach 
Nośność [kg]: 20 000
Krótki opis wyrobu: 
Regał pozwalający prze-
chowywać 8 sztuk pełnych 
skrzyń szkła, przeznaczo-
ny dla większych zakładów, 
gdzie większość szkła zama-
wiane jest w pełnych pakie-
tach, pochylenie szuflad za-
leżne od montażu
 

FoREL SPA
Via per monastier 4
31056 Vallio di Roncade (TV) – Italy
Tel. (+39) 0422 840507;  fax  0422 840900    
www.forelspa.com; e-mail: sales@forelspa.com

Producent: FoREL

Nazwa wyrobu: SYSTEM SORTUJĄCY
Na świecie nie ma dwóch identycznych Systemów Sortujących FOREL. Każdy z nich jest wynikiem konkretnego 
projektu, dostosowanego do potrzeb i uzgodnionego wspólnie z klientem, w celu uzyskania produktu, który do-
skonale integruje się z liniami operacyjnymi. Oprogramowanie, które organizuje sortowanie jest rozwijany w ten 
sam sposób. Rezultatem jest zawsze unikalny system.
System sortowania firmy FOREL to kompletne rozwiązanie do automatyzacji lokalnego transportu, przecho-
wywania i wykorzystania produktu w kolejnym procesie produkcji w zakładzie szklarskim. System sortowania  
FOREL składa się z konfigurowalnych modułów obsługi i buforów sortujących. Jego modułowość pozwala mu 
dostosować się do specyficznych potrzeb określonego zakładu szklarskiego. 
Jednak nie chodzi tylko o „przesunięcie” i magazynowanie szyb: system sortujący organizuje i zarządza postę-
pem wysyłanych elementów w zależności od programów pracy (zarówno poprzedniej, jak i następnej linii), na-
tychmiast przyczyniając się do poprawy wydajności, szybkości i wydajności. 
System sortujący przypisuje unikalny identyfikator ID (numer identyfikacyjny) każdej tafli szklanej: szyby są sta-
le śledzone, lokalizowane i zarządzane zgodnie z programem. Dlatego możliwe jest monitorowanie pozycji po-
jedynczej tafli szkła w dowolnym momencie za pomocą komputera PC, a zatem postęp każdego pojedyncze-
go zamówienia jest zawsze znany.

Korzyści uzyskane dzięki zmniejszeniu ręcznego przenoszenia szyb na rzecz automatycznego przenoszenia, to 
przykładowo:
– szybszy przepływ tafli szklanych z oszczędnością czasu w zasilaniu linii technologicznych.
– mniejsze ryzyko pęknięcia lub uszkodzenia szyby.
– redukcja odpadów.
– mniejsze ryzyko błędu operatora.
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PRoDUCENT: NoRBERT WIENoLD GmBH

Nazwa wyrobu: WLU-P / Ks 5.1
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm] pozycja transportowa: 630/500/1680
Wymiary maks. składowanego/przewożonego szkła [mm]: 4000x2000
Nośność [kg]: 400
Charakterystyka:
– Wysokość podnoszenia max. – 5,15 m
– Waga – 321 kg
– Kompaktowa konstrukcja z łatwością przejeżdża przez pojedyncze drzwi w pozycji pionowej, transportowej
– Wielopunktowe, regulowane pneumatyczne przyssawki do szkła
– 3 biegowy mechanizm podnoszący: ręczny, wkrętarka, wiertarka
osprzęt: regulowane widły, przyssawki do szkła, regulowany wysięgnik do zawieszania osprzętu

Krótki opis wyrobu: 
Podnośnik do montażu szklanych przeszkleń, balustrad, ogrodów zimowych, Konstrukcja masztu wykonana z alu-
minium. Zminiaturyzowana budowa podnośnika pozwala na łatwy transport busem, pick up’em, przyczepką. Moż-
liwość wprowadzenia urządzenia przez standardowe drzwi w pomieszczeniach, biurach, domach. Niska masa po-
zwala na pracę na delikatnych powierzchniach nie uszkadzając ich (np. drewno, gres, płytki).

Nazwa wyrobu: SLK-25
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 
1020/800/1980
Wymiary maks. składowanego/przewożonego  
szkła [mm]: 3500x2000
Nośność [kg]: 300
Charakterystyka:
– Wysokość podnoszenia max. – 7,9 m
– Waga – 334 kg
–  3 biegowy mechanizm podnoszący: ręczny, wkrętarka, 

wiertarka
osprzęt: regulowane widły, przyssawki do szkła, regulowany 
wysięgnik do zawieszania osprzętu

Krótki opis wyrobu:
Urządzenie pozwala przenieść różne elementy o wadze mak-
symalnej 300 kg na wysokości prawie 8 m. Dzięki przeciw-
wadze zamontowanej z tyłu urządzenia możliwa jest praca przy 
samej ścianie/konstrukcji/regale.

Nazwa wyrobu: MFC 750/K
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 1200/650/1000
Wymiary maks. składowanego/przewożonego szkła [mm]: 6000x3000
Nośność [kg]: 900
Charakterystyka:
– Wysokość podnoszenia max. – 2,9 m
– Waga – 480 kg
osprzęt: przyssawki do szkła, regulowany wysięgnik do zawieszania osprzętu, wciągarka elektryczna z pilotem

Krótki opis wyrobu: 
Urządzenie może pracować na krawędzi budynku. Dołączając wciągarkę z przyssawkami może podnosić duże 
elementy z niższego piętra lub poziomu „0” o masie 900 kg. Umożliwia łatwy i szybki montaż fasad szkla-
nych czy płyt HPL.

Nazwa wyrobu: GML800+ 10/K/M
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość 
[mm]: 1100/810/1980
Wymiary maks. składowanego/przewożonego 
szkła [mm]: 6000x3000
Nośność [kg]: 900
Charakterystyka:
– Wysokość podnoszenia max. – 3,3 m
– Waga – 500 kg 
–  3 biegowy mechanizm podnoszący: ręczny, wkrę-

tarka, wiertarka
osprzęt: regulowane widły, przyssawki do szkła, re-
gulowany wysięgnik do zawieszania osprzętu, wcią-
garka elektryczna z pilotem

Krótki opis wyrobu:
Podnośnik dedykowany do podnoszenia dużych i cięż-
kich tafli szklanych. Dzięki przyssawkom obracającym 
się w 3 płaszczyznach możemy precyzyjnie zamon-
tować lub wymienić np. świetliki, elementy szklane-
go dachu czy ogrodu zimowego w galerii handlowej.

GIZo Grzegorz Niewiński
16-070 Choroszcz, Złotoria 225
tel. +48 85 719 34 30;  faks +48 85 719 34 60; tel. komórkowy: 602 345 900
www.gizo.pl; e-mail: biuro@gizo.pl

Pozostała oferta: 
Firma GIZO oferuje wynajem i sprzedaż podnośników do transportu i montażu szkła. W swojej ofercie posiadamy również inne podnośniki towarowe i osobowe (np. AWP30S DC) współpracujące ze sobą, co zapewnia szybszy  
i optymalny montaż. 

Wciągarka elektryczna Regulowany wysięgnik 3-biegowy mechanizm podnoszący Obrotowe, pneumatyczne dwusekcyjne przyssawki
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Producent: GLASS-SERWIS EWELINA WYSoCKA

Nazwa wyrobu: ŁADOWARKA SUWNICOWA 
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość 
[mm]: rozpiętość belki nośnej 13200 
Wymiary maks. przewożonego 
szkła [mm]: 3300x6100 
Nośność [kg]: 1000 
Krótki opis wyrobu:  
Ładowarka suwnicowa służy do w pełni automatycz-
nego pobierania tafli szkła z automatycznego maga-
zynu lub ze stojaka stacjonarnego i transportu do 
stołu podawczgo. 

Nazwa wyrobu: AUTOMATYCZNY MAGAZYN SZKŁA
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość  [mm]: wymiary magazynu wg potrzeb klienta, uza-
leżnione od ilości szuflad
Wymiary maks. składowanego szkła [mm]: 6100x3300 
Nośność: do 12 ton szuflada stała, do 6 ton szuflada przesuwna
Krótki opis wyrobu: 
Główna zaleta magazynu to oszczędność miejsca. W pełni konfigurowalna ilość szuflad uzależniona od 
potrzeb klienta.

Nazwa wyrobu: MAGAZYN SZKŁA WYSUWNY
Wymiary  wyrobu  długość/szerokość/wy-
sokość [mm]: wymiary magazynu wg potrzeb 
klienta, uzależnione od ilości szuflad
Wymiary maks. składowanego szkła [mm]: 
3250x2650 mm
Nośność [kg]: 2500 (każda szuflada)
Krótki opis wyrobu: 
Magazyn przeznaczony do magazynowania szkła 
w skrzyniach lub pojedynczych tafli w wysuwa-
nych szufladach. W pełni konfigurowalna ilość 
szuflad uzależniona od potrzeb klienta.

Nazwa wyrobu: MAGAZYN SZKŁA PRZESUWNY
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]:  3300x2550
Wymiary maks. składowanego szkła [mm]: wymiary magazynu wg potrzeb klienta, uzależnione od ilo-
ści szuflad
Nośność [kg]: 2500 
Krótki opis wyrobu:  
Magazyn przeznaczony 
do magazynowania szkła 
w skrzyniach lub poje-
dynczych tafli w prze-
suwnych szufladach. 
W pełni konfigurowal-
na ilość szuflad uzależ-
niona od potrzeb klienta.

Nazwa wyrobu: MAGAZYN PIĘTROWY
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]:  wymiary magazynu wg potrzeb klienta
Wymiary maks. składowanego szkła [mm]: 3300x2550
Nośność: uzależniona od potrzeb klienta do 60 ton
Krótki opis wyrobu: 
System pionowego składowania umożliwia składowanie dwupoziomowe szkła płaskiego w skrzyniach. Na 
pierwszym poziomie istnieje możliwość wbudowania  2 magazynów szufladowych.

Nazwa  i  typ  wyrobu: SKRZYNIA TRANSPORTOWA Z BELKAMI ZABEZPIECZAJĄCYMI „1/2 JUMBO”, 
„ORNAMENT”
Podstawowe dane techniczne: wymiary ga-
barytowe (dł. x szer. x wys.) [mm]: 3530 x 
240 x 2510 (1/2  JUMBO)
Wymiary gabarytowe (dł. x szer. x wys.) 
[mm]: 2780 x 290 x 2110 (ORNAMENT)
maksymalne  wymiary  transportowane-
go szkła [mm]: 2300 x 3300 (1/2  JUMBO)
maksymalne  wymiary  transportowane-
go szkła [mm]: 1900 x 2700 (ORNAMENT)
ładowność każdej szuflady: 2000 kg.
Krótki opis wyrobu: 
Skrzynia do transportu szkła ½ JUMBO oraz 
ORNAMENT KOLOR wg życzenia klienta lub 
ocynk

Nazwa i typ wyrobu: STOJAK DO TRANSPORTU SZKŁA JUMBO 6000 x 3210 
Podstawowe dane techniczne: każdy stojak dopasowany do potrzeb klienta. 
Przykładowo: Stojak Typ „JUMBO” 
maksymalne obciążenie stojaka: ~ 30000 kg.
Szerokość półki załadow-
czej: ~ 900 mm
Wysokość robocza: 
~  3000 mm.
Szerokość: ~  1500 mm
Długość: ~  6775 mm
Ciężar stojaka: ~ 950 kg
Krótki opis wyrobu: 
Stojaki do transportu pakietów 
szkła JUMBO, kolor wg życze-
nia klienta 

Pozostała oferta: 
GLASS-SERWIS EWELINA WYSOCKA zaprasza Państwa na stronę www.glass-serwis.pl,  na której znajdzie-
cie Państwo pełen asortyment naszych wyrobów. Dodatkowo zachęcamy do współpracy z zakresu szeroko 
pojetej obróbki metalu. W naszym parku maszynowym znajdziecie Państwo m.in.: laser, plazmę, waterjet, 
prasy, centra obróbcze CNC i wiele innych urządzeń.

GLASS-SERWIS Ewelina Wysocka
83-240 Zblewo, ul. Pinczyńska 82
tel. (58) 562 74 09; fax (58) 586 72 62; tel. komórkowy 662 036 526
www.glass-serwis.pl; e-mail: biuro@.glass-serwis.pl
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Nazwa wyrobu: MANIPULATOR DO SZKŁA SMARTLIFT 208 COMPACT
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 1158/720/1228
Nośność [kg]: 208
Krótki opis wyrobu: 
– montaż pionowy 2,25 m 
– montaż pułapowy 2,75 m 
– masa całkowita 480 kg
–  wysuw ramienia podnośnego 

500 mm 
– prąd ładowania 230 V
– promień obrotu 875 mm 
– akumulatory 2 x 12 V/2 x 70 Ah
–  napęd na tylne koła 1500 W 

– AC 
– 2 niezależne obwody próżniowe 
–  4 talerze przyssawkowe o śred-

nicy 250 mm
–  automatyczny hamulec po-

stojowy 
– zwarta konstrukcja

Nazwa wyrobu: MANIPULATOR DO SZKŁA SMARTLIFT 408 OUTDOOR HIGHLIFTER
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 2200/820/1350 
Nośność [kg]: 380
Krótki opis wyrobu: 
– montaż pionowy 2,75 m 
– montaż pułapowy 3,25 m 
– masa całkowita 680 kg
–  wysuw ramienia podnośnego 

1200 mm 
– prąd ładowania 230 V
– akumulatory 2 x 12 V/2 x 105 Ah 
–  napęd na przednie koła 1200 W 

– AC 
– 2 niezależne obwody próżniowe 
–  4 talerze przyssawkowe o średni-

cy 300 mm
– automatyczny hamulec postojowy 
–  możliwy montaż haka lub wideł 

transportowych
–  pasuje do każdego standardowego 

samochodu dostawczego

Nazwa wyrobu: MANIPULATOR DO SZKŁA SMARTLIFT 608 OUTDOOR HIGHLIFTER
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 2285/840/1530
Nośność [kg]: 608
Krótki opis wyrobu: 
– montaż pionowy 3,75 m 
– montaż pułapowy 4,10 m 
– masa całkowita 830 kg
–  wysuw ramienia podnośnego  

1200 mm 
– prąd ładowania 230 V
– akumulatory 2 x 12 V/2 x 105 Ah 
– napęd na przednie koła 1200 W – AC 
– 2 niezależne obwody próżniowe 
–  4 talerze przyssawkowe o średnicy 400 mm
– automatyczny hamulec postojowy 
–  możliwy montaż haka lub wideł transportowych
–  pasuje do każdego standardowego samocho-

du dostawczego

Nazwa wyrobu: MINI ŻURAW BG LIFT M250
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 3420/780/1760
Nośność [kg]: 2500 kg
Krótki opis wyrobu: 
– zasięg max. 16 m – 4 piętro
– JIB – dodatkowe łamane ramię
– obrót o 360°
– lina 65 mb
– silnik Diesel – 22 KM
– zasilanie elektryczne – 230 V 
–  rozsuwane gąsienice (zwiększo-

na stabilizacja w trudnym tere-
nie) – standard

–  pilot zdalnego sterowania – stan-
dard 

Komponenty:
Silnik YANMAR 22 KM (Japonia)
Wciągarka ROTZLER (Niemcy)
Sterowanie SCANRECO  
(Szwajcaria)
Elektronika MOBA (Niemcy)
Hydraulika REXROTH oraz HAWE (Niemcy)

Nazwa wyrobu: MINI ŻURAW BG LIFT M400
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 4250x1280x1960 
Nośność [kg]: 4000 
Krótki opis wyrobu: 
– max. wysokość podnoszenia 21,10 m
– JIB – dodatkowe, łamane ramię
– wciągarka 1000 kg – długość liny 58 m
– silnik Diesel 25,7 KM
– silnik elektryczny 400 V
– obrót o 360o bez końca
– rozsuwane gąsienice
– dwie prędkości gąsienic
– pilot zdalnego sterowania – standard

Nazwa wyrobu: Transporter BG Lift M060
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 1780x780x1440 
Nośność [kg]: 580 
Krótki opis wyrobu: 
– max. wysokość podnoszenia 4,25 m
– kąt obrotu – 25° + 25°
– wciągarka 500 kg – długość liny 36 m
– silnik Honda 11,7 KM
– silnik elektryczny 220 V
– rozsuwane gąsienice
– dwie prędkości gąsienic
– opcjonalnie: pilot zdalnego sterowanie

GLASSLIFT Sp. z o.o.
95-100 Zgierz, ul. Długa 15
tel. komórkowy: 504 304 604
www.glasslift.pl; e-mail: info@glasslift.pl
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Nazwa wyrobu: Ssawka Schmalz VM-Glass 350
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: min. 740x700x210 
Wymiary maks. składowanego/przewożonego szkła [mm]: 1400 x 1400 
Nośność [kg]: 350 
Krótki opis wyrobu: 
– liczba przyssawek – 4 szt.
– ciężar własny – 35-43 kg
– zasilanie – akumulator 12 V
– 2 niezależne obwody próżniowe
– indywidualna konfiguracja przyssawek bez konieczności używania narzędzi
– czas działania – 8 h
– obrót o 360°, pochył o 90°
– gwarancja producenta – 2 lata

Nazwa wyrobu: Ssawka Schmalz VM-Glass 600
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: min. 908x1113x205 
Wymiary maks. składowanego/przewożonego szkła [mm]: 1150 x 1750
Nośność [kg]: 600 
Krótki opis wyrobu: 
– liczba przyssawek – 4-8 szt.
– ciężar własny – 66-86 kg
– zasilanie – akumulator 12 V
– 2 niezależne obwody próżniowe
– indywidualna konfiguracja przyssawek bez konieczności używania narzędzi
– czas działania – 8 h
– obrót o 360°, pochył o 90°
– gwarancja producenta – 2 lata

Nazwa wyrobu: Ssawka Schmalz VM-Glass 1000
Nośność [kg]: 1000 
Krótki opis wyrobu: 
– liczba przyssawek – 4-10 szt.
– ciężar własny – 100-126 kg
– zasilanie – akumulator 12 V
– 2 niezależne obwody próżniowe
– opcjonalnie – pilot zdalnego sterowania
– zdejmowane ramię nośne
– indywidualna konfiguracja przyssawek bez konieczności używania narzędzi
– obrót o 360°, pochył o 90°
– gwarancja producenta – 2 lata

Nazwa wyrobu: WÓZEK TRANSPORTOWY GLW 800
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 2000/80/1800
Wymiary maks. przewożonego szkła: 6 x 3 m
Nośność [kg]: 800
Krótki opis wyrobu: 
– waga wózka złożonego 82 kg 
– montaż i demontaż bez użycia narzędzi 
–  ocynk ogniowy gwarantuje trwałość konstruk-

cji na wiele lat 
–  podwójne łożyskowanie w głowicy skrętnej kół 

wraz z uszczelnieniem 
–  opony pneumatyczne o wzmocnionej kon-

strukcji 
–  hamulec postojowy na każdym kole zapewnia 

bezpieczeństwo podczas załadunku 
– regulowana długość w zależności od potrzeb
– sprawdzona i zastrzeżona konstrukcja
–  zastosowanie: szkło, kamień, płyty drewniane, 

inne materiały płytowe 

Pozostała oferta: 
Firma Glasslift oferuje sprzedaż oraz wynajem nowoczesnych urządzeń do transportu i montażu szkła 
wielkogabarytowego. Ogromne doświadczenie i duża własna baza sprzętowa stawia nas na pozycji lide-
ra w zakresie świadczonych usług. Możemy być solidnym partnerem na każdej budowie. Oferujemy wy-
najem urządzeń z wykwalifikowanymi operatorami lub bez operatora.

Jesteśmy oficjalnym importerem manipulatorów do szkła marki Smartlift, mini żurawi marki BG Lift 
i ssawek do szkła marki Schmalz.

Jesteśmy również certyfikowanym serwisem dla marek Smartlift i BG Lift.
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KomPLETNE SYSTEmY mANIPULACYJNE BYSTRoNIC

Lekka rampa dźwigowa z systemem Easy-Lift
Zalety:
• duży obszar roboczy
• płynne działanie
• indywidualne wymiary zgodne z wymaganiami klientów
•  różne możliwości zawieszenia, np. z istniejących belek stropowych, wsporników hali, konstrukcji 

wysięgnika, na oddzielnych filarach itp.

Żuraw słupowy lub ścienny z systemem Easy-Lift
Dane techniczne: 
• niskie cenowe rozwiązanie do pracy w obszarze kołowym 
• bezpieczne obciążenie robocze układu przeładunkowego 150/250/350 daN (kg) 
• kąt promienia 210 ° 
• ręczne przesuwanie 
• promień wysięgnika do 6 m 
• wysięgnik podwójny szynowy wysięgnika z łożyskiem kulkowym 

EASY-LIFT UNIWERSALNY I ERGoNomICZNY SYSTEm SSAWKoWY
Dane techniczne:
Bezpieczne obciążenie robocze: 150/250/350/500 kg 
Skok: pneumatycznie, z zamocowaną rurą podnoszącą 
obrót ładunku: 0-360° ręcznie 
Generowanie próżni: dysze Venturiego z systemem samozaciskania 
Zasilanie: sprężonym powietrzem 6 barów 3/4"
Podłączenie sprężonego powietrza: gniazdo 1/2" / 1/4" 
Alarm: dźwiękowy
Zalecany rozmiar szkła: do ok. 2600x3210 mm 
Standardowy kolor: białe aluminium (RAL 9006)
Przeznaczenie:
W zależności od typu przenoszony ciężar można obracać, przechylać, 
pochylać, rotować i transportować.

TYPY:
Typ EK
Zastosowanie: poziome linie przetwarzania, np. podawanie i wyjmowanie w piecach do odpuszczania 
Pochylanie obciążenia: 0-90° pneumatycznie
 
Typ EDN
Zastosowanie: np. podawanie i odbieranie przy uszczelnieniu 
obrót ładunku: 0-90° pneumatycznie 
Pochylenie obciążenia: 0-82° pneumatycznie
 
Typ EWN
Zastosowanie: obsługa powlekanych szyb w poziomych liniach technologicznych, np. linie sitowe 
Bezpieczne obciążenie robocze: 150/250 kg 
obrót ładunku: 0-96° pneumatycznie
 
Typ EWK
Zastosowanie: np. obracanie szyb lub elementów okiennych 
Bezpieczne obciążenie robocze: 150/250 kg 
obrót ładunku: 0-180° pneumatycznie
 
Typ EDK
Zastosowanie: np. podawanie i odbiór na poziomych/pionowych liniach szklenia izolacyjnego 
obrót ładunku: 0-90° pneumatycznie 
Pochylanie ładunku: 0-90° pneumatycznie

mandy mDK 100
Zastosowanie: obsługa małych, lekkich tafli szkła 
Bezpieczne obciążenie robocze: 100 daN (kg) 
Rotacja obciążenia: 0-90° ręcznie 
Pochylenie obciążenia: 0-90° ręcznie 
Zalecany rozmiar szkła: do ok. 1400x2500 mm

opcje:
Kompleksowe rozwiązanie EASY-LIFT w systemie żurawia
Można zastosować lekki żuraw dostosowany do własnych wymagań. 
Easy-Lift posiada duży obszar operacyjny, płynną pracę, a także różne możliwości zawieszenia, np. do 
kratownic halowych na miejscu, wsporników hal, konstrukcji wysięgników składających się z oddziel-
nych dysz itp. Alternatywnie oferujemy żuraw obrotowy o promieniu wysięgnika do 6,00 m. 

Zalety:
• bezpieczna i łatwa obsługa dzięki panelowi operatora
• dokładne i staranne pozycjonowanie dzięki płynnie regulowanej prędkości podnoszenia
• wszystkie funkcje z kontrolą obecności operatora zapewniające bezpieczną pracę. 
• zatrzymywanie na dowolnej pozycji
• generowanie próżni za pomocą dysz Venturi z systemem samozasysania (standard). 
• jako opcja: eko-zawory zmniejszające zużycie powietrza
• ergonomicznie rozmieszczone elementy sterujące
•  rama ssąca z wysuwanymi ramionami, dzięki czemu rama ssąca ma zmienny rozmiar; łatwa regula-

cja ramion ssących bez narzędzi
• niska waga własna z powodu głównie aluminiowej konstrukcji 
• łatwe przemieszczanie manipulatora na suwnicy
• minimalne wymagania dotyczące konserwacji

Cechy charakterystyczne: 
• niemiecko-szwajcarskie standardy jakości 
• wysoka wydajność i niezawodność 
• ogólnoświatowy serwis posprzedażny 
• różne opcje finansowania

mC DIAm Sp. z o.o.
02-668 WARSZAWA, Al. Lotników 12
tel. 22 843 48 47, faks 22 847 81 31, tel. kom.: 609 685 877, 697 451 606
www.ssawkidoszkla.pl; e-mail: mcdiam@mcdiam.com.pl
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mEKANIKA Sp. z o.o.
38-300 Gorlice, ul. Krakowska 42
tel: 18 353 06 69; faks: 353 51 48
www.mekanika.pl; biuro@mekanika.pl

Producent: INTERmAC

Nazwa wyrobu: MOVETRO
Wymiary maks. składowanego szkła [mm]: 7200 x 3200  
Krótki opis wyrobu: automatyczne systemy magazynowania szkła

Producent: ELEPHANT

Nazwa wyrobu: manipulatory do transportu szkła
Krótki opis wyrobu: dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta (zarówno wymiary przewożonego szkła, 
jak i nośność)

PRoDUCENT: SUPERLIFTER
 
Nazwa wyrobu: Żuraw kolumnowy ze skrzynią 
balastową, podnośnikiem próżniowym i wcią-
garką E-ZB-ZP-500/5
Wymiary wyrobu długość/szerokość/ 
wysokość: zasięg 5 m
Nośność [kg]: 400 kg
Krótki opis wyrobu: 
Urządzenie można przestawiać, zasięg i wyso-
kość żurawia można dostosować do potrzeb, 
podnośnik próżniowy można uchylać i obracać 
ręcznie, elektrycznie lub pneumatycznie

Nazwa  wyrobu: Żuraw kolumnowy 
z podnośnikiem próżniowym i wciągarką 
E-ZSL-ZP-1000/8
Wymiary wyrobu długość/szerokość/
wysokość: zasięg 8 m
Nośność [kg]: 600 
Krótki opis wyrobu: 
Zasięg i wysokość żurawia można dosto-
sować do potrzeb, podnośnik próżniowy 
można uchylać i obracać ręcznie, elek-
trycznie lub pneumatycznie

Nazwa wyrobu: Żuraw ścienny z podnośnikiem próż-
niowym i wciągarką E-ZS-ZP-1000/6
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość: 
zasięg 6 m
Nośność [kg]: 800 
Krótki opis wyrobu: 
Zasięg żurawia można dostosować do potrzeb, pod-
nośnik próżniowy można uchylać i obracać ręcznie, 
elektrycznie lub pneumatycznie

Nazwa wyrobu: Manipulator do szkła S-180GT
Nośność [kg]: do 180 
Krótki opis wyrobu: 
Ręczne urządzenie do załadunku, rozładunku, transportu, montażu szkła, ręcz-
ny obrót, ręczny pochył boczny, ręczny udźwig za pomocą wciągarki, mały cię-
żar urządzenia – 54 kg

Nazwa wyrobu: Manipulator do szkła S250GRM
Nośność [kg]: do 250 
Krótki opis wyrobu: 
Ręczne urządzenie do montażu daszków, podłóg, elewacji szklanych, 
załadunku, rozładunku, transportu szkła. Wysuwane ramię, uchyl-
no-obrotowa głowica, rozsuwane koła. Ciężar urządzenia 461 kg.

AE KoREmBA Ewa Koremba
31-518 Kraków, ul. Brodowicza 8/3
tel. komórkowy: 602 374 892
www.superlifter.pl; e-mail: biuro@superlifter.pl
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PRoDUCENT: mELKA ZAKłAD WYRoBÓW mETALoWYCH REGINA mELKA

Nazwa wyrobu: MAGAZYN PRZESUWNY DO SKŁADOWANIA TAFLI SZKŁA I SZKŁA W SKRZYNIACH RG
-10A/OF2283.00C
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 4385/3310/2205
Wymiary maks. składowanego szkła [mm]: 3210x2550x200
Nośność [kg]: 10 x 2500 kg = 25 000 kg
Krótki opis wyrobu (materiał, wyposażenie, zastosowanie): Magazyn przesuwny składa się z 10 szu-
flad, w tym 1 szuflada jest szufladą stałą i 9 szuflad jest przejezdnych. Dzięki zastosowaniu toru jezdnego 
przesuwanie szuflad jest bezproblemowe. Zastosowanie magazynu przesuwnego pozwala na magazynowa-
nie dużej ilości szkła na małej powierzchni.

Nazwa wyrobu: CHWYTAK PODCIŚNIENIOWY DO PRZENOSZE-
NIA SZKŁA PŁASKIEGO WD-07F
Wymiary  wyrobu  długość/szerokość/wysokość  [mm]: 
750/1100/350
Wymiary  maks.  składowanego/przewożonego*  szkła 
[mm]: 3210x2550
Nośność [kg]: 540 kg
Krótki  opis  wyrobu  (materiał,  wyposażenie,  zastosowa-
nie):  ilość ssawek: 6 szt., ciężar: 67 kg,obrót: ręczny, pochył: 
ręczny. Urządzenie wyposażone w dwa obwody bezpieczeństwa.

Nazwa wyrobu: SZAFA MAGAZYNOWA 6- SZUFLADOWA DO MAGAZYNOWANIA TAFLI SZKŁA I SZKŁA 
W SKRZYNIACH SF-02A
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wy-
sokość [mm]: 4300/2170/3120
Wymiary maks. składowanego/przewożo-
nego* szkła [mm]: 3210x2550x200
Nośność [kg]:  
2500 kg x 6 szuflad = 15 000 kg
Krótki  opis  wyrobu  (materiał,  wyposa-
żenie,  zastosowanie):  Szafa magazynowa 
przeznaczona jest do magazynowania szkła 
w skrzyniach. Magazyn szkła został zaprojek-
towany z myślą o przechowywaniu dużej ilo-
ści szkła na małej powierzchni, jednocześnie 
tak, aby zapewnić wygodny dostęp do skła-
dowanych tafli. 

Nazwa wyrobu: WÓZEK DO SORTOWANIA SZKŁA WZ-01A/PM2030.00B
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 1762/1000/1650
Nośność [kg]: 1000 kg
Krótki opis wyrobu (materiał, wyposażenie, zastosowanie): ilość komór: 65 szt.; szerokość komo-
ry: 13 mm; wysokość robocza: 1400,

Nazwa wyrobu: STOJAK DWUSTRONNY TYP A DO TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA SZKŁA SJ-03B
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 2000/900/2212
Wymiary maks. składowanego/przewożonego* szkła [mm]: 2000x1940
Nośność [kg]: 2000 kg
Krótki opis wyrobu (materiał, wyposażenie, zastosowanie): Stojak wyposażony w 8 szt. bagnetów 
zabezpieczających szkło w czasie transportu.

mELKA ZAKłAD WYRoBÓW mETALoWYCH REGINA mELKA 
44 -240 ŻoRY, ul. Boczna 3
Tel. +48 32 7340 688, +48 32 7340 685; faks  +48 32 7340 685
www.melka.com.pl; e-mail: melka@melka.com.pl
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PRoDUCENT: PILKINGToN IGP Sp. z o.o.

Nazwa wyrobu: Stojak transportowy 30.01B.032 lub 30.01B.032A
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 1200x800x1400 mm lub 1400x800x1630 mm 
Wymiary maksymalne oparcia [mm]: 1200x1250 mm lub 1400x1480 mm
Nośność [kg]: 1500 
Krótki opis wyrobu (materiał, wyposażenie, zastosowanie): Stojak produkowany w różnych wersjach wy-
miarowych dostosowanych do potrzeb klienta, malowany lub cynkowany Konstrukcja umożliwia składowanie  
i transport pustych stojaków jeden na drugim. Może być wykonany z przystosowaniem do magazynowania i trans-
portu pionowego lub blokadami do zabezpieczenia transportowanego szkła. Posiada znak CE.

Nazwa wyrobu: Stojak transportowy 30.01B.131
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość 
[mm]: 1800x1120x1970 mm
Wymiary maksymalne oparcia [mm]: 
1800x1715 mm 
Nośność [kg]: 1500
Krótki opis wyrobu (materiał, wyposażenie, za-
stosowanie): Dwustronny stojak do transportu i ma-
gazynowania szkła i szyb zespolonych. Wyposażony  
w blokady zabezpieczające ładunek w transporcie. 
Ucha u góry umożliwiają transport stojaka ze szkłem 
żurawiem lub suwnicą. Produkowany w wersjach o róż-
nych nośnościach i wymiarach. Możliwe jest zastoso-
wanie zestawów kołowych do transportu wewnętrzne-
go. Posiada znak CE. 
 

Nazwa wyrobu: Wózek 32.01B.041
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość 
[mm]: 1700x800x1564 mm
Wymiary maksymalne oparcia [mm]: 
1280x1700 mm 
Nośność [kg]: 1500
Krótki opis wyrobu (materiał, wyposażenie, zasto-
sowanie): Wózek do transportu szkła i szyb zespolo-
nych, malowany lub cynkowany. Umożliwia zastosowa-
nie prostych blokad zabezpieczających szkło w czasie 
transportu. Produkowany  o różnych wymiarach i no-
śnościach. Możliwe jest zastosowanie różnych zesta-
wów kołowych. Posiada znak CE.
 

Nazwa wyrobu: Wózek 32.01B.040
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 2500x800x2260 mm
Wymiary maksymalne oparcia [mm]: 2500x1980 mm
Nośność [kg]: 2500
Krótki opis wyrobu (materiał, wyposażenie, zastosowanie): Jest przeznaczony do transportu skrzyń ze 
szkłem lub formatek szkła o wymiarach 3210 x2250. Wózek jest zwrotny dzięki specjalnej konstrukcji podwo-

zia. Wyposażony w pasy transportowe zabezpieczające ładunek. Produkowany w wersji malowanej lub cynko-
wanej. Posiada znak CE.

Nazwa wyrobu: Regał na szkło 72.01B.010 
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wyso-
kość [mm]: 4700x2200x2950 mm 
Wymiary maksymalne oparcia szuflady 
[mm]: 3210x2250 mm 
Nośność jednej szuflady [kg]: 2500 
Krótki opis wyrobu (materiał, wyposażenie, 
zastosowanie): Służy do magazynowania szkła 
przechowywanego w skrzyniach lub pakietach  
o wymiarach 3210x2250 mm. Modułowa kon-
strukcja umożliwia użycie od 5 do 6 szuflad  
w regale. Wszystkie szuflady są wysuwane. Pro-
dukujemy w szerokim asortymencie regały o róż-
nej konstrukcji do szkieł płaskich i ornamentowych  
w całym zakresie wymiarów do wymiaru „jumbo”. 
Regały posiadają znak CE.

Nazwa wyrobu: Kontener uchylny TK 900
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 1110x1314x884 mm
Wymiary maksymalne oparcia [mm]: 1800x1700 mm 
objętość [m3]: 0,9
Krótki  opis  wyrobu  (materiał,  wyposa-
żenie,  zastosowanie): Kontener służy do 
magazynowania stłuczki szklanej i innych 
odpadów. Może być wyposażony w kółka 
jezdne. Prowadnice umożliwiają bezpieczny 
transport i rozładunek wózkiem podnośni-
kowym. Zakres objętości zależny od modelu  
0,3-1,5 m3. Opróżnianie kontenera samo-
czynne po zwolnieniu rygla. Posiada znak CE.

Nazwa wyrobu: Wózek do segregacji szkła 
32.01B.063
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wyso-
kość [mm]: 1390x1250x1240 mm
Wymiary maksymalne wstawianych forma-
tek [mm]: 1250x1500 mm 
Nośność [kg]: 2000
Krótki  opis  wyrobu  (materiał,  wyposaże-
nie, zastosowanie): Wózek produkcyjny prze-
znaczony do segregacji i sortowania formatek 
szkła (50 komór). Pręty rozdzielające szkło są 
zabezpieczone specjalnymi osłonami. Obroto-
wy wałek ułatwia wkładanie i wyjmowanie for-
matek. Istnieje możliwość oznakowania komór 
zgodnie z życzeniem klienta. Produkowane są też 
odmiany o innym kształcie, wymiarach i nośno-
ści. Posiada znak CE.

PILKINGToN IGP Sp. z o.o.
15-327: Białystok, ul. Wiadukt 8
Tel. 085 745 60 18; faks 085 745 60 01, Tel. kom.:  + 48 601 366 402,+48 510 872 281
www.pilkington.pl, e-mai: Wieslaw.Twarowski@pl.nsg.com, Wojciech.Kuklicz@pl.nsg.com  
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Nazwa wyrobu: Glassworker GW 625
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 2140 x 830 x 1740
Nośność [kg]: 625
Krótki opis wyrobu: Manipulator do szyb GW 625 jest idealnym rozwiązaniem w realizacji montażu cięż-
kich szyb i okien. Nośność przyssawki do szyb 625 kg z 40% zapasem projektowym.

Nazwa wyrobu: Glassworker GW 425
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 2000 x 820 x 1360
Nośność [kg]: 425
Krótki opis wyrobu: GW 425 jest bardzo zwinny, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy na budowach 
i w pomieszczeniach. Dzieki smukłej konstrukcji przejedzie przez wąskie drzwi.

Nazwa wyrobu: Mini-żuraw MAEDA MC285 CRM-E
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 3320 x 750 x 1470
Nośność [kg]: 2820
Krótki opis wyrobu: Ze swoją nośnością 2820 kg mini-żuraw MC285 jest w wyższej kategorii wagowej, 
niż można by sądzić po jego szerokości transportowej wynoszacej 750 mm.

Nazwa wyrobu: Żuraw na przyczepie AHK 36/2400
Nośność [kg]: 1500 (opcja 2400)
Krótki  opis  wyrobu:  To interesująca alternatywa ekonomiczna dla popularnych żurawi samochodo-
wych. Urządzenia zabudowane na przyczepie osiagają, zależnie od modelu, udźwig użyteczny do 2400 
kg i zasięg do 36 m.

Nazwa wyrobu: Przyssawka próżniowa do szkła UPG 600-2
Nośność [kg]: 600
Krótki opis wyrobu: Podnośnik do szkła UPG 600-2 jest przystosowany do podnoszenia i przenoszenia 
elementów szklanych o wadze do 600 kg. Jego modułowa budowa pozwala na łatwą i szybkią konfigurację 
na budowie. Maszyna popularna na wynajem i sprzedaż.

UPLIFTER VERWALTUNGS GmbH sp.k.
03-821 Warszawa, ul. Żupnicza 17
tel. 22 618 27 71, 662 128 310
e-mail: info@uplifter.pl
www.uplifter.pl

oddziały:
Warszawa: +48 22 618 27 71
Kraków: +48 12 419 88 55
Gdańsk +48 58 527 01 99

Katowice: +48 32 432 55 99
Wrocław: +48 71 726 08 88
Radom +48 48 377 72 40
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manipulator do szkła Racelift 3.0
Proste rozwiązanie do transportu szyb, drzwi i okien o wadze do ok. 150 kg. Wyposażone jest w dwie niezależne 
zabudowane przyssawki ręczne. Posiada funkcję transportowania po powierzchni płaskiej i podnoszenia na wy-
sokość ok. 1,7m szyb, drzwi i okien. Maszyna umożliwia również obrót elementów o 360 st. i pozycjonowanie 
ich w ramie, ościeżnicy drzwi czy na stojaku.

manipulator do szkła UPT 250
To ręczny manipulator do szyb, drzwi i okien wyposażony w zabudowane cztery przyssawki ręczne. Maszyna 
składa się z trzech demontowalnych elementów nośnych co umożliwia jej transport samochodem typu kombi  
i ręczne wniesienie przez jedną osobą po schodach na inwestycjach budowlanych. Manipulator umożliwia trans-
port i pozycjonowanie szyb w ramach co zmniejsza ilość montażystów przy takich montażach do dwóch osób.

Wózek transportowy do szyb UPT 600
Niezbędnik przy wykonywaniu stolarki okiennej w domach jednorodzinnych i na inwestycjach kubaturowych.  
Nośność do 600 kg z zapasem bezpieczeństwa umożliwia transport tafli szklanych po względnie wyrównanym 
terenie budowlanym również na odcinkach o szerokości poniżej 90 cm szerokości przejazdowej. Urządzenie  
bardzo ułatwia rozładunek szyb ze stojaka i transport poziomy na hali lub budowie.

Wózek transportowy do szyb UPT 800
Unikalne rozwiązanie na rynku. Maszyna wyposażona jest w pełne koła gumowe do jazdy po terenie płaskim. Bar-
dzo nisko zawieszony spód stojaka i specyficznie wyprofilowany kształt rynienki umożliwia przejazd z szybą przez 
otwory drzwiowe i bramy gdzie wysokość nadproża jest ograniczeniem dla rozwiązań innego typu.

Wózki transportowe UPL
Wózki transportowe UPL są bardzo po-
ręczne i posiadają bardzo różne zasto-
sowania. Sprawdzają się do przewoże-
nia ciężkich elementów na hali i na bu-
dowie. Wspaniale nadają się do prze-
mieszczania  gabarytowych ładunków 
szybko i bez wysiłku, np. płyt nagrobko-
wych, ram\, konstrukcji oraz wszystkich 
innych elementów stojących jak szyby, 
okna, drzwi i inne tego typu materiały.
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Producent: ZPU „ToK-mETAL”

Nazwa wyrobu: Automat podający szkło
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 3200x2500x3700
Wymiary maks. składowanego/przewożonego szkła [mm]: 1200x2000
Nośność [kg]: 150-250
Krótki opis wyrobu: 
Urządzenie przeznaczone do automatycznego rozładunku szkła z palety na stolik odbiorczy, z którego szkło prze-
kazywane jest dalej na dowolne urządzenie. Urządzenie pozwala zminimalizować koszty poprzez obsługę przez 
jednego pracownika kilku automatów. Opis urządzenia:
–  sterowanie stykowe, oparte o wymienne przekaźniki przemysłowe zamontowane na  podstawkach przemysło-

wych (opcjonalnie PLC),
– wysokość odbierania szkła ustawiana ręcznie lub na odczycie cyfrowym,
– czujnik optyczny zapobiegający położeniu szkła na szkło,

– prosta obsługa i serwis maszyny,
– maksymalne wymiary szkła: 1200x2000 mm, 
– udźwig do 250 kg,
–  standardowe ramię chwytające na 4 przyssawkach (fi 110 mm), każda z przyssawek posiada zawór odcinają-

cy (możliwość wyprodukowania chwytaka wg projektu klienta),
– stolik odbierający o wymiarach 1200x2000 mm wysokość regulowana 800–1100 mm,
– zakres poziomy: 3000 mm, pionowy: 1500 mm,
– czas jednego cyklu 15–30 s (w zależności od wielkości szkła)
– zasilanie 3F 380/400 V 50 Hz, sprężone powietrze 0,8 MPa,
– zainstalowana moc: 3 kW
– wymiary maszyny: 2500x3500x3700 mm (ramię podniesione do góry)
– gwarancja 12 miesięcy.

Jako producent urządzenia, jesteśmy w stanie zmienić projekt maszyny według uznania klienta.

ZPU „ToK-mETAL” Krzysztof Cieszyński
14-200 Iława, ul. Wojska Polskiego 35
tel. komórkowy: 535 631 933
e-mail: zhakk23@gmail

Urządzenia do transportu i magazynowania szkła

Wnioski i perspektywy

Rozwój w dziedzinie próżniowych szyb izolacyj-
nych VIG pokazuje, że mogą one osiągnąć współ-
czynniki przenikania ciepła, które są równe lub lep-
sze niż wartości Ug dzisiejszego trzyszybowego szkła 
izolacyjnego. Szyby VIG zostały już zainstalowane  
w wybranych projektach budowlanych w Europie. To ko-
lejny krok w kierunku ich praktycznego wdrożenia. Do-
świadczenie zdobyte przy użytkowaniu szyb VIG w tych 
projektach budowlanych z pewnością wpłynie znacząco 
na dalszy rozwój. Ponieważ na targach GLASSTEC 2018 
ogłoszono również, że pierwszy zaklad produkcyjny w Eu-
ropie rozpocznie działaność w 2019 r., sytuacja odnośnie 
dostępności i czasu dostawy może również ulec poprawie  
w przyszłości.        n

Artykuł powstał na podstawie wystąpienia
na konferencji ift Rosenheim,

Fenstertage 2019

Przedstawicielem Instytutu ift Rosenheim
w Polsce jest Andrzej Wicha:

andrzej.wicha@post.pl
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Dreifachglas? Stand der Entwicklung und der Verfüg-
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dämmende Fenster- und Fassadensysteme). (HWFF) 
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4.  Systemy okienne z nowatorskimi szybami, zwłaszcza 
próżniowymi szybami izolacyjnymi, przeznaczone do 
renowacji budynków (Sondierung von Fenstersystemen 
mit innovativen Gläsern, speziell Vakuum-Isoliergläsern, 
zur Gebäudesanierung). (VIG-SYS-reno) _TU Wiedeń / 
HFA_2016_Stadt der Zukunft

5.  Modelowanie, optymalizacja i integracja tech-
niczna elementów próżniowych: badanie detali 
szkła próżniowego w nowych konstrukcjach okien-
nych z drewna (aluminium) – opisywanie szczegó-
łów, konstrukcja i symulacja (Modellierung, Opti-
mierung und technische Integration von Vaku-
um-Elementen: Sondierung über die Detaillierung 
von Vakuumgläsern in neuen Holz(Alu)-Fenster-
Konstruktionen – Detaillierung, Bau und Simula-
tion). TU Wien / HFA_2017_BMVIT

6.  ISO 19916-1:2018-10 Szkło w budownictwie – Próż-
niowe szkło izolacyjne – Część 1: Podstawowa spe-
cyfikacja właściwości izolacyjnych termicznych i aku-
stycznych (Glass in building – Vacuum insulating 
glass – Part 1: Basic specification of products and 
evaluation methods for thermal and sound insula-
ting performance).
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mASZYNY, URZĄDZENIA

Na targach VITRUM, CMS zaprezentowało centrum 
obróbcze Speed Twin, pionowe centrum obróbcze Profile   
i system cięcia strumieniem wody Idroline S.

Poziome centrum obróbcze Speed umożliwia szlifo-
wanie, polerowanie, wiercenie, frezowanie, cięcie dużej 
grubości szkła za pomocą dysku, grawerowanie i pisanie,  
a także operacje fazowania.

Wersja Speed Twin prezentowana na targach wyposa-
żona jest w dwie głowice szlifierskie, które umożliwiają rów-
noczesną obróbkę dwóch przedmiotów, co w rezultacie 
podwaja wydajność. Głowice są zamontowane na tej sa-
mej belce, ale są całkowicie odłączone od siebie wzdłuż 
skoku, dzięki czemu możliwe jest zaparkowanie głowicy do 
pracy w jednym obszarze za pomocą jednego wrzeciona.

Centrum obróbcze CNC Profile, w zależności od wy-
branej konfiguracji, obrabia arkusze szkła o wymiarach 
2000x1600 mm do 7500x3300 mm i wykonuje szlifowa-
nie, polerowane, frezowanie oraz wiercenie współosio-
we z wysoką dokładnością, także opcjonalne automa-
tyczne zatępianie.

CMS Profile charakteryzuje się stalową ramą no-
śną o dużym przekroju, belką poprzeczną z prowad-
nicami do góry i elektrowrzecionem o mocy  
13,5 kW (opcjonalnie 30 kW).

Pionowa CNC Profile może być uży-
wana jako samodzielna maszyna, w linii 
produkcyjnej zestawiona z wiertarką pio-
nową Vertec lub zintegrowana z linią zespa-
lania szkła. Uzupełnieniem maszyny są robo-
ty do załadunku/rozładunku arkuszy szklanych,  
automatyczne układacze papieru do oddzielania poje-
dynczych arkuszy szkła oraz pojedyncze lub obrotowe 
systemy paletyzacji.

5-osiowy robot do cięcia strumieniem wody Idroline 
S jest wyposażony w nową, obracającą się głowicę JD5  
z nieograniczonym zakresem obrotu i jest napędzany przez 
elektryczny wzmacniacz Greenjet Evo, który gwarantuje 
30% mniejsze zużycie energii niż wzmacniacz hydrauliczny.

Wszystkie nowe maszyny CMS mogą być połączo-
ne przez CMS CONNECT – nowy pakiet oprogramowa-

nia do monitorowania i diagnostyki zapobiegawczej In-
dustry 4.0 firmy CMS.

Dzięki wieloletniej wiodącej pozycji w zakresie pro-
jektowania i budowy systemów do obróbki szkła, 
CMS Glass Technology oferuje swoim klientom doświad-
czenie techniczne i operacyjne, stając się prawdziwym part-
nerem i zapewniając konkretne i wymierne korzyści dzięki 
rozwiązaniom opartym na innowacyjności, niezawodności 
i wydajności.           n

CMS Glass Technology jest liderem w dziedzinie obróbki szkła płaskiego dzięki zaawansowanym technologicznie 
rozwiązaniom, takim jak centra obróbcze CNC pionowe i poziome, stoły do cięcia, krawędziarki i maszyny do 
zatępienia, systemy cięcia strumieniem wody etc. Dzięki tradycji i doświadczeniu historycznych marek BREMBANA 
i TECNOCUT dziś CMS Glass Technology jest absolutnie wiodącą firmą w tym sektorze w zakresie produkcji 
innowacyjnych rozwiązań dedykowanych architekturze i dekoracji wnętrz.

Najnowsze maszyny od firmy CMS
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CMS Polska jest dystrybutorem maszyn do szkła

W swojej ofercie posiada

CNC PIONOWE I POZIOME | KRAWĘDZIARKI 
WATERJETY | WIERTARKO-FREZARKI

Zapraszamy na dni otwarte od 5 do 8 lutego  2020 r. do nowo otwartego salonu pokazowego  
we Włoszech, gdzie będzie można doświadczyć jakości i nowoczesnych technologii naszych 
maszyn!

CMS Polska Sp. z o.o.
ul. Poznańska 75, 60-185 Skórzewo
tel. + 48 61 814 35 69
office@cms-polska.pl 
www.cms-polska.pl
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NoRmY, PRZEPISY

Zakład NZE ma trzy lokalizacje: w Warszawie  
(ul. Ksawerów 21), Poznaniu (ul. Taczaka 12) oraz w Pion-
kach (ul. Przemysłowa 2). Specjalistyczne laboratorium 
w Pionkach przeprowadza badania mechanicznych 
drzwi przeciwpożarowych, wykorzystywanych głów-
nie do certyfikacji tych wyrobów. Obok badań wyko-
nywanych stacjonarnie laboratorium prowadzi rów-
nież wiele analiz wytrzymałości i szczelności in situ, 
tj. na obiektach lub w miejscu wskazanym przez klien-
ta. Ta działalność dotyczy głównie badania ścian osło-
nowych oraz okien, drzwi i bram w zakresie szczel-
ności, wytrzymałości i bezpieczeństwa użytkowania.

Dynamicznemu rozwojowi zakładu służy również 
wyposażenie laboratorium w nowoczesną aparatu-

rę, doskonalenie możliwości badawczych, a przede 
wszystkim inwestowanie w wykwalifikowaną kadrę 
młodych inżynierów, co zapewnia odpowiednią ja-
kość obsługi rynku budowlanego przez laboratorium 
oraz sprawną i merytoryczną pomoc techniczno-for-
malną klientom Zakładu NZE. O rozwoju Zakładu NZE 
decyduje również wprowadzanie nowych technik ba-
dawczych i rozszerzanie zakresu akredytacji. Do naj-
nowszych badań prowadzonych przez Laborato-
rium Elementów Budowlanych (LZE) należy zaliczyć:
n  badanie szczelności ścian osłonowych pod ciśnie-

niem dynamicznym powietrza i natryskiem wod-
nym, wg zapisów normy PN-EN 13050:2011. Labo-
ratorium – jako jedyne w Polsce – posiada wzorco-
wany sprzęt badawczy, a w roku 2018 uzyskało akre-
dytację na tę metodę badania. Dzięki tym badaniom 
można potwierdzić prawidłowość rozwiązań kon-
strukcyjnych ścian osłonowych w zakresie szczelno-
ści na dynamiczne działanie deszczu, co wpływa na 
trwałość ściany podczas cyklu jej życia;

n  badania barierek, balustrad oraz zabudów balko-
nowych w zakresie wytrzymałości i bezpieczeń-
stwa użytkowania, przeprowadzane wg procedur 
własnych, objętych zakresem akredytacji. Labora-
torium Elementów Budowlanych – również jako je-
dyne w Polsce – przeprowadza tego typu badania 
oraz ocenę właściwości użytkowych barierek, balu-
strad oraz zabudów balkonowych na potrzeby wy-
dawania Krajowych Ocen Technicznych;

n  innowacyjne badania energooszczędnych syste-
mów montażu okien do wydawania Krajowych 
Ocen Technicznych;

n  badania ścian działowych wielkogabarytowych w za-
kresie trwałości użytkowej i bezpieczeństwa użytko-
wania w celu wydawania Krajowych Ocen Technicz-
nych oraz Europejskich Ocen Technicznych;

n  badania odporności na włamanie okien, drzwi, ścian 
wg normy europejskiej PN-EN 1627:2012; nowością 
są akredytowane badania wykonywane wg norm 
brytyjskich PAS24;

n  badania wytrzymałościowe fotowoltaików;

n  badania klimatyczne drzwi oraz okładzin elewacyj-
nych (w tym elewacji wentylowanych);

n  badania napędów przeznaczonych do stosowania 
w drzwiach i oknach w zakresie wytrzymałości i trwało-
ści, również w skrajnych temperaturach (w celu wyda-
wania Krajowych Ocen Technicznych) oraz komplekso-
we badania okuć budowlanych (zamków i zawiasów). 

Hala badawcza laboratorium LZE w Warszawie 
przy ul. Ksawerów 21, otwarta w połowie 2018 r. (la-
boratorium wyrobów wielkogabarytowych), wyposa-
żona jest w najnowocześniejsze stanowiska badawcze, 
dające możliwość oceny ścian działowych do wysoko-
ści 6,0 m oraz bram i drzwi przesuwnych (HS) do sze-
rokości 10,0 m w zakresie szczelności i wytrzymałości.  
Laboratorium wyposażone jest także w komorę do  
badania elementów dachowych (okien i przekryć da-
chowych), w której wymuszany jest automatycznie  
minimalny kąt nachylenia wyrobu. 

Obok działalności badawczej, związanej z ba-
daniami typu, do oceny zgodności wyrobów z nor-
mami (jednostka notyfikowana nr 1488) oraz na po-
trzeby Krajowych i Europejskich Ocen Technicznych,  
prowadzone są również innowacyjne badania rozwią-
zań know-how dla projektów badawczych i inwesty-
cyjnych partnerów ITB.

Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych bierze 
udział w licznych konferencjach naukowych branży bu-
dowlanej, przekazując wiedzę z zakresu wyrobów bu-
dowlanych, opracowuje wymagania dla nowych wy-
robów oraz tworzy innowacyjne programy badań, jak 
również wydaje wytyczne i poradniki.

Szczegółowe informacje o Zakładzie Inżynierii Ele-
mentów Budowlanych, nowościach i zakresie akredy-
tacji można znaleźć na stronie www.itb.pl.      n

Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych (NZE) Instytutu Techniki Budowlanej wykonuje badania mechaniczne, 
wytrzymałości i szczelności lekkich przegród budowlanych (zewnętrznych i wewnętrznych), w tym badania: 
ścian osłonowych i działowych, elewacji wentylowanych, metalowych i warstwowych okładzin ścian i dachów 
(m.in. płyt warstwowych), stolarki okiennej i drzwiowej, żaluzji oraz zasłon, bram, balustrad i szklanej zabudowy 
balkonów, ekranów akustycznych, szkła budowlanego, świetlików i pasm świetlnych, przekryć dachowych, schodów 
strychowych, okuć budowlanych, mechanizmów otwierających i zamykających (np. napędów i drzwi z napędami), 
technicznych środków bezpieczeństwa użytkowania obiektów i zabezpieczeń mienia w obiektach budowlanych, 
wyrobów instalacji sanitarnych (w tym wyrobów gotowych: wanien, umywalek, brodzików i zlewozmywaków)  
oraz innych elementów wyposażenia budynków.

Nie ma budownictwa 
bez badań materiałów budowlanych
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