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

Wraz	z	rozwojem	technologii	szkła	poszerza	się	zakres	jego	stosowania	we	współczesnej	ar-
chitekturze.	Od	początku	 lat	90.	szkło	stosuje	się	 jako	 tworzywo	konstrukcyjne.	W	artykule	
omówiono	problematykę	kształtowania	wybranych	elementów	nośnych	w	budynkach.
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A b s t r a c t

With	the	development	of	glass	technology	is	expanding	its	scope	of	application	in	contemporary	
architecture.	 The	 use	 of	 glass	 as	 structural	 component	 first	 came	 in	 the	 1990s.	 The	 article	
discusses	the	problem	of	design	some	structural	elements	in	buildings.
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1. Wstęp

Historia	szkła	jest	długa,	jak	podają	liczne	źródła	sięga	do	około	4000	lat	p.n.e.,	kiedy	
szkło	stosowano	do	wyrobu	przedmiotów	zdobniczych	i	użytkowych.	Szkło	 jako	materiał	
budowlany	 zostało	po	 raz	pierwszy	 zastosowane	w	 Imperium	Rzymskim,	w	 I	wieku	n.e.	
Świadczą	o	tym	odkryte	w	wykopaliskach	w	Pompejach	prototypy	szyb	w	postaci	tafli	szkla-
nych	o	wymiarach	55×75×4,5	cm.	Historia	szkła	w	architekturze	nierozerwalnie	łączy	się	
z	gotykiem,	w	którym	barwne	przeszklenia	zdobiły	katedry	i	kościoły.	Przełomowym	mo-
mentem	dla	stosowania	szkła	budowlanego	był	XIX	w.	Wynalazki	rewolucji	przemysłowej	
umożliwiły	produkcję	szkła	na	skalę	masową.	W	Londynie,	w	1851	 r.,	 z	okazji	Wystawy	
Światowej	wzniesiono	Pałac	Kryształowy.	 Powierzchnia	 przeszklonych	 ścian	 tej	 budowli	
wynosiła	93	000	m2.	Warto	w	tym	miejscu	podkreślić,	że	druga	połowa	XIX	w.	i	początek	
XX	w.	przyniosły	realizacje	obiektów	zbudowanych	z	nowych	wówczas	materiałów	i	tech-
nologii	budowlanych.	Rodziła	się	epoka	szkła,	stali	i	żelbetu.	Rola	szkła	sprowadzona	była	
głównie	do	materiału	okładzinowego	 stosowanego	w	przegrodach	 zewnętrznych.	Rozwój	
technologii	i	technik	przeszkleń	w	sposób	znaczący	poszerzył	z	czasem	możliwości	stoso-
wania	szkła	w	architekturze.	Prowadzone	badania	i	prace	rozwojowo-badawcze	do	dziś	przy-
czyniają	się	do	poznania	szkła	zarówno	w	zakresie	właściwości	spektrofotometrycznych,	jak	
również	w	obszarze	dotyczącym	właściwości	mechanicznych	i	wytrzymałościowych.	Efek-
tem	uzyskanej	wiedzy	jest	sięganie	po	szkło	jako	materiał	konstrukcyjny,	czyli	kształtowanie	
wybranych	elementów	nośnych	z	użyciem	szkła.	Zakres	stosowanych	konstrukcji	jest	nadal	
ograniczony,	niemniej	stanowi	nowy	kierunek	rozwoju	szkła.	Potwierdza	to	kolejny	program	
badawczy	prowadzony	w	ramach	Europejskiego	Programu	Współpracy	w	Dziedzinie	Badań	
Naukowo-Technicznych	pod	akronimem	COST	Action	TU	0905	Glass	–	Novel	Design	Me-
thods	and	Next	Generation	Products	(Szkło	–	Nowe	Metody	Projektowe	i	Następna	Genera-
cja	Produktów)	[2].	

2. Wprowadzenie w zagadnienia konstrukcyjne

W	rozważaniach	dotyczących	właściwości	mechanicznych	i	wytrzymałościowych	szkła	
podkreślić	 należy,	 że	 szkło	 jako	materiał	 kruchy	 ulega	 zniszczeniu	 przez	 pękanie.	Nasu-
wa	się	pytanie	dlaczego	szkło	pęka?	Za	zasadnicze,	pierwotne	przyczyny	wskazuje	się	po	
pierwsze	 słabe	wiązania	atomowe,	po	drugie	uszkodzenia	powierzchni	 [7].	Szkło	nie	 jest	
materiałem	ścisłym,	lecz	posiada	liczne	przerwy	i	wtrącenia	(np.	związki	niklu).	Uznaje	się,	
że	mikrorysy	i	wady	struktury	stanowią	punkt	wyjścia	spękań	[3].	Do	tego	dochodzą	jeszcze	
uszkodzenia	wtórne	powierzchni	powstałe	na	skutek	działania	czynników	mechanicznych	
i	chemicznych	[1].	Dlatego	szczególną	uwagę	przywiązuje	się	do	szlifowania	i	polerowania	
powierzchni	szkła	w	celu	częściowego	wyeliminowania	jego	uszkodzenia,	co	zmniejsza	ry-
zyko	pęknięcia.

Dla	 zwiększenia	 bezpieczeństwa	 elementów	 konstrukcyjnych	 stosuje	 się	 technologię	
laminowania	 szkła,	 dzięki	 której	w	 przypadku	 pęknięcia	 jednej	 z	 tafli	 specjalna	warstwa	
klejąca	(np.	folia	na	bazie	poliwinylu	butyralowego	PVB	lub	na	bazie	kopolimeru	etylenu	 
z	 octanem	 winylu	 EVA)	 przytrzymuje	 uszkodzoną	 szybę.	 Najczęściej	 do	 laminowania	
stosuje	 się	 folię	 poliwinilobutyralową	 PVB	 ze	 względu	 na	 wysoką	 przezroczystość	 oraz	
większą	 wytrzymałość	 na	 rozerwanie.	 Przy	 wymiarowaniu	 elementów	 konstrukcyjnych	 
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z	reguły	nie	uwzględnia	się	działania	zespalającego	folii	PVB.	Każda	warstwa	w	szkle	lami-
nowanym	jest	w	stanie	przejąć	całe	obciążenie.	Nośność	szkła	laminowanego	zależy	od	in-
dywidualnej	wytrzymałości	poszczególnych	tafli	szklanych	[11].	Prowadzone	badania,	m.in.	
na	Uniwersytecie	Technicznym	w	Aachen,	wskazują,	że	w	określonych	przypadkach	można	
przyjąć	działanie	zespalające	warstwy	klejącej	poszczególne	tafle	szklane,	choć	wniosek	ten	
na	razie	ma	charakter	teoretyczny	[6].	Działanie	zespalające	szkła	laminowanego	jest	moż-
liwe	przez	ulepszenie	własności	folii	PVB	na	skutek	dodania	plastyfikatorów,	które	popra-
wiają	jej	sztywność,	sprężystość,	jak	również	zdolność	przylegania	do	szkła	[10].	Warstwami	
składowymi	w	szkle	laminowanymi	jest	szkło	float	lub	szkło	float	modyfikowane	–	wzmac-
niane	termicznie	lub	hartowane	[4].

3. Charakterystyka konstrukcji szklanych

Rozpatrując	ustroje	nośne,	w	których	szkło	jest	tworzywem	konstrukcyjnym,	elementy	
konstrukcyjne	można	podzielić	na	prętowe	i	powierzchniowe	występujące	w	układach	jed-
no-	,	dwu-	i	trójwymiarowych	(il.	1).	Punktem	wyjścia	w	kształtowaniu	zarówno	elementów	
prętowych,	jak	i	powierzchniowych	jest	tafla	szklana.	Jej	maksymalne	rozmiary	produkcyjne	
wynoszą	obecnie	6×3,21	m,	choć	na	wystawę	Glasstec	w	Düsseldorfie	w	2010	r.	przygoto-
wano	szybę	o	wymiarach	18×3,21	m.

Il.	1.	Systematyka	konstrukcji	szklanych

Ill.1.	Systematics	of	glass	structures
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Pod	względem	statycznym	tafla	szklana	pracuje	jak	płyta	podparta	punktowo	lub	liniowo.	
Sposób	podparcia	realizowany	jest	przez	różne	systemy	mocowania.	W	przypadku	mocowa-
nia	liniowego	stosuje	się	kleje	silikonowe	o	wysokiej	wytrzymałości,	które	przytwierdzają	
szyby	do	ram	aluminiowych,	natomiast	mocowanie	punktowe	wykonuje	się	za	pomocą	łącz-
ników	ze	stali,	które	łączą	oszklenie	z	konstrukcją	nośną	przeszklenia.	Najczęściej	stosuje	
się	mocowania	przelotowe	z	nawierceniem	 tafli	 szklanych	w	postaci	 „pająków”	 lub	 śrub,	
rzadziej	mocowania	nieprzelotowe	bez	nawiercania	tafli.

Płyty	szklane	stosuje	się	w	elewacjach,	przekryciach	dachowych,	ścianach	działowych,	
balustradach,	schodach,	podłogach	i	innych	rodzajach	przeszkleń.	Tak	duży	zakres	zastoso-
wania	przyczynił	się	do	podziału	przeszkleń	ze	względu	na	konieczność	zapewnienia	odpo-
wiedniej	wytrzymałości	i	co	za	tym	idzie	bezpieczeństwa	ustroju.	Najczęściej	w	literaturze	
[9]	podawany	jest	podział	przeszkleń	z	użyciem	płyty	szklanej,	oparty	na	wytycznych	nie-
mieckich	[8]	i	obejmuje	główne	grupy	zastosowania	płyty,	do	których	zalicza	się:	przeszkle-
nia	pionowe,	poziome,	zabezpieczające	przed	wypadnięciem	oraz	szklane	schody	i	podłogi.	

Przeszklenia	 pionowe	 obejmują	 głównie	 szyby	 pojedyncze	 lub	 zespolone	 stosowane	
w	elewacjach,	w	których	głównym	obciążeniem	jest	parcie	i	ssanie	wiatru.	Podstawowym	
kryterium	rozgraniczającym	podział	przeszkleń	na	pionowe	i	poziome	jest	kąt	10°,	który	ma	
związek	z	nośnością	szczątkową	wymaganą	przy	projektowaniu	przeszkleń	znajdujących	się	
„nad	głową”	[9].	Zasadniczym	celem	wyodrębnienia	przeszkleń	poziomych	znajdujących	się	
„nad	głową”	jest	zachowanie	bezpieczeństwa	w	przypadku	uszkodzenia	tafli	szklanej.	Przy-
jęte	rozwiązania	mają	chronić	osoby	znajdujące	się	pod	przeszkleniem	przed	ewentualnym	
zranieniem	przez	spadające	odłamki	szkła.	Ze	względu	na	charakter	siatki	spękań	[4]	zaleca	
się	stosowanie	szkła	laminowanego	ze	szkła	float	lub	szkła	float	wzmacnianego	termicznie.	
Oznacza	to,	że	w	przypadku	uszkodzenia	jednej	z	warstw,	duże	odłamki	(charakterystyczne	
dla	szkła	float	lub	szkła	float	wzmacnianego	termicznie)	będą	przytrzymywane	przez	folię	
klejącą,	co	ma	zagwarantować	wspomnianą	wcześniej	nośność	szczątkową.

Przeszklenia	zabezpieczające	przed	wypadnięciem	to	grupa	rozwiązań,	w	których	szcze-
gólną	uwagę	zwraca	się	na	bezpieczeństwo	ludzi.	Przeszklenia	te	obejmują	przegrody	lub	
bariery	chroniące	przed	ewentualnym	wypadnięciem	z	wysokości.	W	powyższych	rozwią-
zaniach	stosuje	się	szkło	laminowane,	którego	grubość	zależy	od	wymiarów	płyty	szklanej	
oraz	sposobu	mocowania.

Ze	względu	na	 specyficzne	właściwości	 użytkowe	 i	 konstrukcyjne	wyróżnia	 się	 prze-
szklenia	przystosowania	do	chodzenia	po	nich,	czyli	elementy	podłóg	i	schodów.	Płyty	szkla-
ne	stosowane	w	takich	konstrukcjach	wykonane	są	ze	szkła	laminowanego,	złożonego	z	co	
najmniej	trzech	warstw	szkła.	Grubość	poszczególnych	warstw	zależy	od	funkcji	użytkowej	
obiektu,	wymiarów	płyty	oraz	sposobu	jej	mocowania.	Przyjmuje	się,	że	minimalna	grubość	
powinna	wynosić	co	najmniej	10	mm	[8].

Płyty	 szklane	 z	 reguły	 stanowią	 elementy	 wypełniające	 w	 ustrojach	 nośnych	 wyko-
nanych	z	stali,	drewna	czy	betonu.	W	ostatnich	latach	realizowane	są	konstrukcje,	w	któ-
rych	 wybrane	 elementy	 nośne	 wykonane	 są	 wyłącznie	 ze	 szkła.	 Wśród	 tych	 ustrojów	
nośnych	 znajdują	 się	 konstrukcje	 prętowe	 w	 postaci	 belek	 czy	 słupów.	 Belki	 występu-
ją	 jako	elementy	poziome	 lub	pionowe	 (żebra)	 i	kształtowane	są	ze	 szkła	 laminowanego,	
na	 które	 składa	 się	 od	 dwóch	 do	 czterech	warstw	 szkła	 float	 hartowanego	 lub	 szkła	 flo-
at	wzmacnianego	 termicznie,	 o	 grubości	 8,	 10,	 12	 lub	 19	mm,	 klejonych	 folią	 lub	 żywi-
cą	o	grubości	1,52	mm.	Rozpiętość	pojedynczej	belki	wynosi	z	reguły	do	6	m,	co	wynika	 
z	możliwości	 technologicznych	otrzymywania	szkła	float,	procesu	 jego	modyfikacji	przez	
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obróbkę termiczną oraz metody laminowania szkła. Dla większych rozpiętości kształtuje 
się belki złożone z dwóch lub więcej części, połączonych ze sobą łącznikami metalowymi. 
Największa dotychczas zrealizowana belka ma rozpiętość 15,5 m, przy wysokości przekroju 
130 cm i stanowi część konstrukcji przekrycia dachowego dziedzińca Wydziału Medycyny 
w Glasgow projektu Reiach & Hall. Podobną rozpiętość, przy szerokości 75 cm, mają żebra 
stanowiące ustrój nośny przeszklonej elewacji w gmachu Opery Narodowej w Oslo projek-
tu Snøhetta. Na podstawie analizy dotychczas zrealizowanych konstrukcji belkowych moż-
na stwierdzić, że proporcje wysokości przekroju do jego rozpiętości wynoszą w granicach 
1/8÷1/20 [5].

Obok belek można wskazać na realizacje, w których szkło stanowi tworzywo konstruk-
cyjne w elementach ściskanych. Najlepszym przykładem obrazującym zastosowanie szkła 
w słupach jest ratusz w Saint Germain en Laye koło Paryża, którego projektantami są Jérôme 
Brunet i Eric Saunier. Siatka szklanych słupów, o oczkach 4×4 m, stanowi ustrój nośny pod-
pierający przeszklony dach nad salą przyjęć interesantów zlokalizowaną w dziedzińcu obiek-
tu. Szklane podpory mają wysokość 3,2 m, a ich przekrój ukształtowany został w postaci 
krzyża o ramieniu 25 cm. Zastosowano szkło laminowane składające się z trzech warstw: 
środkowej z szkła float hartowanego o grubości 15 mm oraz zewnętrznych o grubości 10 
mm. Środkowa warstwa została cofnięta od krawędzi przekroju ze względu na ochronę przed 
ewentualnym uderzeniem.

     

4. Wnioski

Pod względem konstrukcyjnym szkło nie zrówna się z właściwościami wytrzymałościo-
wymi stali. W wybranych konstrukcjach dotychczas stosowane tworzywa konstrukcyjne 
mogą być jednak zastąpione przez szkło. Takie rozwiązania mają swoją przyszłość szczegól-
nie w projektowaniu elewacji czy przekryć dachowych, gdzie stosowanie transparentnych 

Il. 2. Gmach Opery Narodowej, Oslo 
(źródło: http://www.snoarc.no)

Ill. 2. Opera House, Oslo  
(source: http://www.snoarc.no)

Il. 3. Siedziba władz miejskich, Saint Germain 
en Laye  

(źródło: l’ARCA nr 107, 9/1997)

Ill. 3. Town Hall, Saint Germain en Laye  
(source l’ARCA nr 107, 9/1997)
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elementów	nośnych	pozwala	ujednolicić	cały	ustrój.	Powstają	 również	obiekty	o	bardziej	
inżynierskim	charakterze,	w	których	stosuje	się	szkło.	Przykładem	może	być	most	pieszy	
w	Wenecji	projektu	Santiago	Calatravy	czy	taras	widokowy	nad	Wielkim	Kanionem	zapro-
jektowany	przez	MRJ	Architects	i	Lochsa	Engineering.

Szkło	jest	materiałem	znajdującym	coraz	szersze	zastosowanie	we	współczesnej	archi-
tekturze.	Z	jednej	strony,	dzięki	cechom	estetycznym	związanym	w	dużym	stopniu	z	trans-
parentnością,	która	sprawia,	że	budynki	wydają	się	być	obecne	i	nieobecne,	z	drugiej	stro-
ny	 z	 każdą	 realizacją	 coraz	 bardziej	 zaawansowane	 pod	 kątem	 inżynierskim	 rozwiązania	
wykorzystujące	szkło	jako	materiał	konstrukcyjny.	Wszystko	to	sprawia,	że	szkło	nazwane	
materiałem	XX	w.,	będzie	również	materiałem	XXI	w..
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