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S t r e s z c z e n i e

W artykule zostały wymienione i opisane te czynniki, które przyczyniają się do utraty najważniejszych  
zalet szkła, czyli transparentności oraz zaskakująco dużej wytrzymałości zwłaszcza na ściskanie. Dzięki tym 
właściwościom i ciągłemu udoskonalaniu procesu jego tworzenia znany od wieków materiał wciąż zyskuje 
na popularności i inspiruje architektów do poszukiwań coraz to nowszych rozwiązań konstrukcyjnych  
i estetycznych.
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A b s t r a c t

The paper presents and describes factors which may cause the glass looses its most important advantages, 
which are transparency and surprisingly high strength. Owing to mentioned attributes, and constant glass 
production process improvements, known for ages material, becomes more and more popular and inspires 
next generations of architects to search for a new construction and aesthetic solutions.
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1.  Wstęp

Szkło jest obecnie jednym z najczęściej stosowanych materiałów w budownictwie, 
którego rola wciąż rośnie. Główna zasługa tkwi w jego niemal całkowitej transparent- 
ności, dzięki której obiekty wykończone szklanymi elewacjami są zdecydowanie lżejsze  
w odbiorze, zapewniają komfort użytkownikom, dopuszczając światło dzienne do wnętrza, 
jednocześnie zabezpieczając przed działaniem czynników atmosferycznych, hałasu czy 
ucieczce ciepła z budynku.

2. Korozja

Kolejną bardzo istotną zaletą może być fakt, że korozja szyb jest ledwo zauważalna.
Metale zmieniają barwę, zachodzą rdzą; fasady kamienne tracą wytrzymałość, pokrywa- 

ją się czarną patyną, rysują; drewno płowieje, butwieje, beton pęka. Poza utratą właści- 
wości estetycznych tracą również właściwości konstrukcyjne. Jednak te, w przypadku szkła, 
pozostają względnie niezmienione. Nawet po długim czasie działania szkodliwych czynni- 
ków, wytrzymałość nie spada do zera, ale utrzymuje się na stałym poziomie. Podstawowy- 
mi czynnikami prowadzącymi do korozji w tym przypadku są: woda (wilgoć) i wysoka 
temperatura.

Rozróżnia się dwa etapy tego procesu. Pierwszy następuje, gdy jony sodowe są 
zastępowane przez wodorowe, zawarte w H2O. Konsekwencją tej reakcji jest gromadze- 
nie się cząsteczek sodu na powierzchni. Paradoksalnie, materiał staje się w ten sposób 
jeszcze bardziej przezroczysty. Drugim etapem korozji jest rozpad wiązań chemicznych 
między związkami krzemu, sodu i tlenu z zewnętrznych warstw. W tym przypadku skut- 
kiem jest już znaczne pogorszenie tych parametrów1.

Jednak korozja samego szkła to tylko połowa zagadnienia. Równie istotne są proce- 
sy niszczące elementy, w których projektowane tafle mają zostać osadzone. Ten problem 
został szerzej omówiony w rozdziale dotyczącym przebarwień, w dalszej części artykułu.

3.  Środki chemiczne

Niewątpliwie do zalet należy również zaliczyć dużą odporność na działanie większości 
agresywnych substancji chemicznych, z wyjątkiem jedynie kwasu fluorowodorowego, który 
przy temperaturze 100 °C może je rozpuścić (używany przy trawieniu). Jednak niesłycha- 
nie rzadko zdarza się, aby substancja ta w czystej formie miała styczność z elewacją bu- 
dynku.

Tym niemniej stosowanie różnego rodzaju środków czyszczących do np. elewacji 
betonowych (zawierających w swym składzie ten kwas) może przyspieszać naturalną 
korozję w momencie odpryśnięcia środka lub w czasie deszczu, kiedy to woda, spływając po 
czyszczonej elewacji, spłukuje go na umieszczone niżej tafle szkła.

1 Porównując zmiany spowodowane korozją na szkle do tych na powierzchni metalu lub kamienia, można uznać je  
za nieistotne, jednak oko ludzkie jest niezwykle wyczulone nawet na najdrobniejsze odstępstwa od normy pojawia- 
jące się na idealnie gładkiej z założenia powierzchni szyby.
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Podobnie detergenty przeznaczone do mycia elewacji szklanych  mogą zawierać związ- 
ki kwasów, których podstawowym zadaniem jest usuwanie mineralnych pozostałości. 
Skutkiem częstego ich używania może być zmatowienie szyby. Dodatkowo kwas może 
również przyśpieszyć deteriorację przyległych elementów, takich jak uszczelki czy metalo- 
we profile, łączniki. Efekt może nastąpić znacznie szybciej, gdy na elewację oddziałują 
promienie słoneczne podwyższające jej temperaturę. Z czasem szyby będą się stawały co- 
raz bardziej podatne na działania czynników mechanicznych – będą się rysować np. pod- 
czas mycia (dlatego mycie powinno następować od góry do dołu – aby detergenty nie spły- 
wały na czyste tafle oraz w momencie, gdy słońce nie oddziałuje na elewację).

Podobnie wygląda sytuacja ze stosowanymi powszechnie, głównie w momencie mon- 
tażu, smarami do uszczelek. W niektórych przypadkach mogą one zawierać związki 
alkaliczne i powodować zacieki, plamy podczas spływania z wodą. Nawet jeśli woda wypłu- 
cze większość substancji, spora jej ilość może pozostać pomiędzy uszczelką a taflą, powo- 
dując w tym miejscu szkody. Dlatego docelowo powinno się używać smarów rekomendo- 
wanych przez producentów, dedykowanych do tego celu.

Il. 1. Gromadzące się tlenki metalu oraz brud na szkle prowadzić mogą do trwałych odbarwień (fot. P. Mika, 2010)

Ill. 1. Accumulation of the dirt on glass can cause permanent staining (photo by P. Mika, 2010)

Il. 2. Korozja metalicznej powłoki izolacyjnej w zestawie szyb (fot. P. Mika, 2010)

Ill. 2. The corrosion of metal-coated film inside an insulation glass unit (photo by P. Mika, 2010)



132

W przypadku długotrwałego oddziaływania zasad również mogą zajść zmiany w struk- 
turze szkła. Dzieje się tak na przykład w budynkach przemysłowych lub zlokalizowanych 
w pobliżu ośrodków przemysłowych – zawarte w powietrzu związki np. amoniaku działają 
destrukcyjnie na jego powierzchni. Odporność szyby na działanie ługów jest około 100 razy 
mniejsza niż na działanie kwasów.

4.  Przebarwienia

Zestawy szklane są często osadzane w ramach konstrukcyjnych z materiałów podat- 
nych na działanie czynników atmosferycznych. Na przykład na stali węglowej lub alumi- 
nium, służących do wyrobu ślusarki, bardzo szybko tworzą się warstwy tlenków. Są one 
jak najbardziej pożądane, gdyż stanowią swojego rodzaju powłoki ochronne i zapobiega- 
ją dalszemu niszczeniu materiału. Mogą jednak być systematycznie spłukiwane przez 
wodę deszczową i spływać na położone poniżej tafle. W konsekwencji po dłuższym okre- 
sie działania pojawiać się będą na niej niezwykle trudne do zmycia smugi (il. 1). Dlatego 
zaleca się natychmiastowe usuwanie tworzących się zanieczyszczeń tego typu z powierzch- 
ni. W przeciwnym razie mogą one doprowadzić do trwałych, szpecących śladów.

Innym znanym powodem występowania odbarwień są iskry powstałe w momencie 
spawania. Otulina elektrod składa się między innymi ze szkła wodnego, które stopione 
wywołuje reakcję na powierzchni przeszklenia, dając efekt brązowienia bądź prowadzi do 
wystąpienia muszelkowatych odprysków.

5.  Czynniki atmosferyczne

Mogłoby się wydawać, że szkło jest też całkowicie odporne na działanie czynników 
atmosferycznych. Jednak wystawione na ich długotrwałe działanie ulega niszczeniu, jak 
każdy inny materiał.

W czasopiśmie Szkło i ceramika z 1999 roku, zostały opublikowane badania dra inż. 
Janusza Fabra z IPIŚ PAN w Zabrzu, dotyczące oddziaływania agresywnych substancji 
zawartych w atmosferze, na szyby okienne w rejonie Krakowa. Ich celem było sprawdze- 
nie, jaka jest zależność pomiędzy wiekiem materiału poddanego oddziaływaniu tych czyn- 
ników a grubością warstwy korozyjnej tworzącej się na jego powierzchni.

Najistotniejszymi czynnikami w tym procesie są: czas, wilgoć oraz wielkość za- 
nieczyszczenia powietrza, głównie dwutlenkiem siarki (SO2). W wyniku reakcji chemicz- 
nej na szkle tworzą się warstwy siarczanu wapnia czyli nierozpuszczalnego w wodzie gip- 
su, dającego efekt matowienia.

W badaniu porównano stopień korozji materiału w wieku 20–70 lat. Zestawiając wy- 
niki poszczególnych badań, autor doszedł do wniosku, „że zasięg zamian korozyjnych (…)  
we wszystkich badanych szkłach jest do siebie zbliżony i nie związany z ich wiekiem, miejs- 
cem przebywania oraz rodzajem i natężeniem występujących lokalnie czynników de- 
strukcyjnych”. Różnice dostrzegalne były tylko w przypadku powierzchni występujących  
w środowisku o wyjątkowo dużym stężeniu gazów i pyłów. Jednak skutek ich działania był 
odwrotny do spodziewanego.

Tworzące się warstwy zanieczyszczeń stanowiły swojego rodzaju warstwę izolacyjną  
i chroniły przed działaniem destrukcyjnym wody opadowej oraz wilgoci. Zniszczenia oka- 
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zały się mniejsze niż w przypadku pozostałych próbek. Oznacza to, że głównym czynnikiem 
destrukcyjnym jest woda opadowa i wilgoć zawarta w powietrzu. Dzięki nim możliwa jest 
reakcja z SO2, w wyniku której otrzymujemy nierozpuszczalne siarczany wapnia będące 
ostatecznym produktem korozji atmosferycznej szkieł krzemianowo-sodowo-wapniowych.

6.  Zmiany temperatury

Każdy materiał może ulec zniszczeniu pod wpływem zmian temperatury. Nierównomier- 
nie ogrzanie przez jednostronne działanie promieni słonecznych, doprowadzi do powsta- 
nia w tafli naprężeń ściskających bądź rozciągających. W momencie, gdy te siły przekro- 
czą graniczną wytrzymałość, tworzywo pęka.

Do czynników zwiększających ryzyko zniszczenia należy zaliczyć niedoskonałości 
krawędzi oraz różnego rodzaju zanieczyszczenia w postaci inkluzji, stanowiących zagroże- 
nie głównie w przypadku szkła hartowanego.

Drobne pęknięcia i stłuczenia na zewnętrznym obwodzie tafli są jej najsłabszym punk- 
tem. Najczęstszą przyczyną ich powstawania jest niewłaściwe zabezpieczenie materiału  
w czasie transportu, składowania bądź montażu na placu budowy. Przyczyną pęknięć jest 
nie tyle wysoka czy niska temperatura lecz jej, niekoniecznie gwałtowne, zmiany. Osadze- 
nie tafli w sztywnych ramach stalowych bądź przykręcenie jej do łączników bez zapew- 
nienia odpowiedniej dylatacji w postaci elastycznych taśm, podkładek czy mechanizmów 
umożliwiających niwelowanie powstających naprężeń, prędzej czy później spowoduje jej 
zniszczenie, jeśli tylko będzie narażona na systematyczne zmiany temperatury.

Elewacja budynku to miejsce, gdzie mogą występować wręcz skrajne temperatury. 
Dlatego projektując fasadę, niezależnie od rodzaju materiału, należy uwzględnić czynnik 
rozszerzalności termicznej.

Il. 3, 4. Wszystkie rodzaje powłok stosowane na powierzchniach szyb (np. 3-metaliczna, 4-folia) są wrażliwe na działanie 
czynników atmosferycznych, głównie wilgoci i temperatury, stosunkowo łatwo ulegają zniszczeniu (fot. P. Mika, 
2010)

Ill. 3, 4. All types of coatings used on the surface of the glass are susceptible to corrosion if exposed to moisture or high 
temperature (photo by P. Mika, 2010)
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7.  Składowanie i transport

Narażone na wilgoć i wysoką temperaturę szkło ma tendencję do odbarwiania. 
Składowane w niewentylowanych pomieszczeniach może w rezultacie doprowadzić do 
powstania nieusuwalnych szkód. Dowodzą tego badania laboratoryjne2 – tafle złożone ze 
sobą, szczelnie zamknięte, poddane działaniu wilgoci i wysokiej temperatury przez tydzień, 
stają się nieodwracalnie matowe. Dlatego bardzo istotne jest, aby miejsce składowania  
było suche i miało właściwą wentylację.

Obecnie producenci dysponują specjalistycznym sprzętem służącym do przechowywa- 
nia wytworzonego materiału. Są to zazwyczaj systemy piętrowego składowania, na kilku 
poziomach, w odpowiednich skrzyniach, zapewniających dystans pomiędzy poszczególny- 
mi taflami. Sytuacja się jednak pogarsza w momencie, gdy szyby opuszczają magazyn  
i trafiają na plac budowy. Trudno przewidzieć wszystkie czynniki, które mogłyby doprowa- 
dzić do powstania uszkodzeń na przechowywanym materiale. Dlatego prace wykonaw- 
cze powinny być tak skoordynowane, aby okres składowania był jak najkrótszy. Ponadto 
miejsce należy wydzielić i zadaszyć, aby nie narażać produktu na działanie czynników 
atmosferycznych (śnieg, deszcz, wysoka temperatura), mechanicznych (przejazd sprzętu 
budowlanego, transport innych materiałów), chemicznych (środki czyszczące, uszczelniają- 
ce, iskry spawalnicze, odpryski lakierów, farb, cementu, betonu). Należy podchodzić 
ostrożnie również do samego procesu instalacji tafli na obiekcie. Często stosowane w tym 
celu przyssawki, służące do przenoszenia, mogą na niektórych odmianach powlekanych 
szyb pozostawiać trwałe ślady. Dlatego każdy etap prac powinien przebiegać zgodnie  
z zaleceniami producenta.

Il. 5, 6. Charakterystyczne siatki spękań dla szkła 5 – wzmacnianego termicznie, 6 – hartowanego (fot. P. Mika, 2010)

Ill. 5, 6. Typical fracture patterns 5 – heat-strengthened glass, 6 – tempered glass (photo by P. Mika, 2010)

Instalacja jest również momentem, w którym często dochodzi do powstania trwa- 
łych uszkodzeń mechanicznych (na krawędziach i na powierzchni). Wykryte defekty na- 
leży natychmiast usunąć (np. w procesie polerowania czy szlifowania) lub wymienić wad- 
liwy produkt. W żadnym wypadku nie powinno się ignorować nawet drobnych, z pozoru 
nieistotnych niedoskonałości, gdyż mogą one w konsekwencji doprowadzić do poważ- 
nych wypadków w okresie eksploatacji budynku.

2 Loughran P., Falling glass. Problems and solutions in contemporary architecture, Birkhauser, Berlin 2003, s. 50.
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8.  Inkluzje

Coraz powszechniejsze użycie szyb hartowanych ujawniło bardzo istotną ich wadę.  
W procesie wytwarzania tafli zdarza się, że zostają one skażone przez cząsteczki siarczku 
niklu (NiS). Ich pochodzenie nie jest do końca znane. Prawdopodobnie ich źródłem są 
zasypniki lub palniki3, do produkcji których używa się związków niklu, zanieczyszczonego 
siarką.

Inkluzje w postaci siarczku niklu są nieszkodliwe w przypadku szkła płaskiego. Proces 
jego wyrobu, z uwagi na długi czas studzenia, pozwala przejść siarczkowi do formy 
niskotemperaturowej, która później nie reaguje już na zmiany temperatury otoczenia, jak 
ma to miejsce w przypadku formy wysokotemperaturowej. Ta z kolei występuje właśnie 
w szkle hartowanym, gdyż proces jego tworzenia wymaga błyskawicznego chłodzenia, 
podczas którego reakcja przemiany siarczku nie ma czasu zajść. Rozmiar takiej inkluzji 
waha się od 0,076 do 0,38 mm. Z tego powodu jest praktycznie niezauważalna gołym okiem. 
Proces późniejszego przejścia siarczku niklu z fazy wysoko do niskotemperaturowej, której 
towarzyszy kluczowa dla faktu pękania tafli zmiana objętości inkluzji, może trwać nawet do 
kilku lat. Destrukcja tafli następuje spontanicznie pod wpływem wzrostu napięcia, a jej efekt 
jest niezwykle charakterystyczny – ma postać motylkowej siatki drobnych spękań, typowej  
dla rozbitego szkła hartowanego.

Przemysł dokłada wszelkich starań, aby unikać wprowadzenia na rynek produktów  
z takimi wadami. W tym celu ogranicza się do koniecznego minimum kontakt składników  
oraz samego szkła w formie jeszcze płynnej, z aparaturą, do wyrobu której stosowane  
były związki niklu (np. stal nierdzewna).

Gotowe hartowane tafle sprawdza się w przeznaczonych do tego celu piecach, w któ- 
rych są one ogrzewane do temperatury 280–300 °C, na czas ok. 8 godzin. Pod wpływem 
ciepła inkluzja zwiększa swą objętość, niszcząc skażony materiał.

Szacuje się, że dzięki tej metodzie ok. 90% wadliwych produktów zostaje wyeliminowa- 
nych przed wypuszczeniem na rynek. Są jednak opinie, że energochłonność, a co za tym  
idzie koszty tej metody są niewspółmierne do zysków. Bardziej ekonomiczna wydaje się 
późniejsza wymiana wadliwych paneli.

Nieco większy współczynnik wykrycia ma badanie prowadzone przez Uniwersytet  
w Queensland w Australii. Przy pomocy wynalezionej aparatury naukowcy byli w stanie na 
elewacjach wzniesionego już obiektu wykryć ok. 95% zagrożonych pęknięciem tafli. Meto- 
da ta jest jednak na razie w fazie eksperymentów.

W wyniku licznych starań i zabiegów ryzyko wystąpienia zjawiska spontanicznego pę- 
kania szyb hartowanych zostało bardzo ograniczone, jednak wciąż jeszcze nie wyelimino- 
wane.

9.  Szkło samoczyszczące

Opracowane przez naukowców stosunkowo niedawno (2002) szkło samoczyszczą- 
ce może być kolejnym krokiem w kierunku przedłużenia żywotności fasad oraz utrzyma- 
nia przez nie walorów estetycznych. Tafla została pokryta bardzo trwałą (jak samo szkło) 

3 Wniosek z badań przeprowadzonych przez zespół naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica  
w Krakowie – prof. dr hab. Inż. Jana Wasylaka i dr inż. Manuelę Reben oraz mgr inż. Sebastiana Bieleckiego z Hu- 
ty Szkła Ewa w Tarnowie. Badania te zostały opublikowane w lutowym wydaniu miesięcznika Materiały Budowla- 
ne, w 2010 roku.
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powłoką tlenku tytanu (TiO2). Nie ma ona żadnego wpływu na wytrzymałość materiału, 
powoduje jedynie ograniczenie przepuszczania światła i energii o ok. 5% oraz zwiększa 
delikatnie jego refleksyjność. Zadaniem tej powłoki jest rozkładanie skupisk zanieczysz- 
czeń organicznych w procesie chemicznym (zwanym fotokatalizą), zachodzącym pod 
wpływem promieni słonecznych oraz równomierne rozprowadzanie wody deszczowej po 
całej powierzchni, dzięki właściwościom hydrofilowym, w celu jej spłukania, przy uniknięciu 
tworzenia charakterystycznych zacieków i plam po wyschniętych kroplach4.

Jak każdy materiał, szkło samoczyszczące ma też swoje wady, które w pewnym stop- 
niu ograniczają jego zastosowanie. Fakt, że do procesu fotokatalizy niezbędne są promie- 
nie UV, powoduje, że może być skutecznie stosowany tylko na zewnątrz, gdzie promienie 
słoneczne mają możliwość oddziaływać bezpośrednio. Przy czym już na północnych 
elewacjach reakcja przebiega znacznie wolniej.

Istotną rolę odgrywa również stosowanie odpowiednio dobranych produktów uzupeł- 
niających, jak silikony czy uszczelki. Muszą one być zgodne z zaleceniami producenta  
szkła. Użycie niewłaściwych tworzyw w celu uszczelnienia może spowodować utratę 
właściwości samoczyszczących w miejscu styczności. Substancje hydrofobowe zawarte  
w źle dobranej uszczelce migrują bowiem na powierzchnię hydrofilową szyby i prowa- 
dzą do zaniku pożądanego efektu. Odradza się stosowanie klasycznych silikonów oraz 
oleju silikonowego w jakiejkolwiek odmianie. Zaleca się natomiast użycie uszczelek z gu- 
my silikonowej o dużej gęstości, gdyż w trakcie eksploatacji nie wydzielają się z nich żad- 
ne szkodliwe substancje5.

Ograniczenie stosowania środków chemicznych oraz całego procesu mechaniczne- 
go czyszczenia elewacji do minimum niewątpliwie ułatwi konserwację obiektu, zmniejszy 
koszty jego utrzymania i zapewni efektowny wygląd przez dłuższy czas.

10.  Wnioski

Szkło niewątpliwie jest jednym z tych materiałów, po który projektanci zawsze będą  
chętnie sięgać w procesie tworzenia kolejnych obiektów architektonicznych. Głównymi po- 
wodami są unikalne wręcz jego właściwości, takie jak niezwykła transparentność gwarantu- 
jąca lekkość odbioru, dobre parametry konstrukcyjne, izolacyjne oraz zaskakująco duża 
odporność na czynniki atmosferyczne. Dzięki ciągłym badaniom, udoskonaleniom pro- 
cesu wytwarzania, każda z tych właściwości z roku na rok ulega dodatkowo poprawie. Aby 
jednak projektowany budynek spełniał oczekiwania architektów, inwestorów czy użytkow- 
ników przez kolejne lata bądź dekady, konieczne jest unikanie błędów mogących być 
przyczyną awarii a nawet katastrofy.

Uchybienia te mogą wystąpić już na etapie projektu. Wtedy są jeszcze stosunkowo  
łatwe do poprawienia. Gorzej, gdy następują w momencie realizacji lub eksploatacji.

Jednym z najczęstszych potknięć projektantów jest niepełne rozpoznanie czynników 
mogących oddziaływać na planowaną fasadę oraz ignorowanie właściwości poszczegól- 
nych rodzajów szkła.

Do usterek wykonawczych należą: nieodpowiednie składowanie, przeładunek i trans- 
port,  od  momentu  produkcji  poczynając,  a  na  montażu na placu budowy kończąc. Również 

4 Strona producenta szkła – PILKINGTON (www.pilkington.com).
5 Wierzchowski T., Uszczelnianie  szklanych  konstrukcji  z  zastosowaniem  szkieł  samoczyszczących, Świat Szkła, 

01/2006.
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zdarza się stosowanie zamiennych, niesprawdzonych elementów konstrukcyjnych i usz- 
czelniających, bez aprobaty producenta instalowanej szyby.

Z podstawowych uchybień eksploatacyjnych, należy wymienić całkowity brak bądź 
nieregularne przeprowadzanie konserwacji powierzchni poddanych szkodliwemu działa- 
niu czynników atmosferycznych lub mechanicznych oraz nieodpowiedni sposób prowadze- 
nia czyszczenia, ewentualnie stosowanie niewłaściwych środków w tym celu.

Szkło jest niemal zawsze tylko jednym z kilku materiałów wykończenia fasady budyn- 
ku. Każdy z pozostałych cechuje się nieco innymi właściwościami, zwłaszcza jeśli dotyczą  
one procesu niszczenia. Pamiętać więc należy, że szybka deterioracja pozostałych elemen- 
tów może skutecznie obniżyć walory estetyczne architektury, nawet jeśli zostały zastoso- 
wane bardzo trwałe w założeniu przeszklenia.

Trwające wciąż na ogromną skalę prace badawcze nad udoskonalaniem właściwości te- 
go już i tak niezwykle popularnego materiału, potwierdzają tylko znaczenie, jakie odgrywa 
ono obecnie w budownictwie, a odkrycia w rodzaju szyb samoczyszczących, potwierdzają,  
że będzie ono jeszcze długo rosnąć.
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