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Kryteria oceny wyrobo w gotowych 

 

 
 

Q4Glass wykonuje  wyroby zgodnie z Polską Normą lub Europejską Normą . 

Poniżej znajdują się najważniejsze informacje, wynikające ze znajdujących zastosowanie norm oraz kryteria 

oceny. Wykaz ten jednak nie wyczerpuje wszystkich regulacji znajdujących się w Normach , które stanowią 

odniesienie dla wymagań jakościowych. Składając zamówienie Klient akceptuje, iż należyte wykonanie 

zobowiązania będzie oceniane z zastosowaniem ww. norm, a w szczególności niżej ujętych informacji z nich 

wynikających. 

W przypadku indywidualnych wymagań klienta, uzgodnionych z Q4Glass i udokumentowanych , wymagania 

te są obowiązujące i mają pierwszeństwo przed wymaganiami wynikającymi z norm, w zakresie w jakim 

wystąpią ewentualne rozbieżności. W pozostałym zakresie normy znajdują zastosowanie. 

Dla uniknięcia nieporozumień Q4Glass określa kolejność zastosowania regulacji w przypadku sprzeczności 

ustaleń, w następujący sposób:  

1. udokumentowane ustalenia z Klientem ,  

2. normy ,  

3. wytyczne tego dokumentu 

pozostałe ustalenia 
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SZYBY ZESPOLONE 

1. Ocena szyb zespolonych 

 
Niniejsze wytyczne stosuje się do oceny widocznej jakości izolacyjnych szyb zespolonych  wykonanych ze szklanych 

elementów składowych określonych w normie EN 1279-1. Optyczne i wizualne wymagania jakościowe dla szklanych 

elementów składowych należy zaczerpnąć z odpowiednich Norm Europejskich (szkło powłokowe PN – EN 1096; 

szkło warstwowe PN – EN 12543). 

 

Ocenie podlega widoczność przez szybę – należy przyglądać się obiektom za szybą, a nie powierzchni samej szyby od 

strony ocenianej. Defekty na szybie nie mogą być w żaden sposób  oznaczone.   

Oceny wizualnej zgodnie z kryteriami w poniższych tabelach dokonuje się z odległości co najmniej 3 m od wewnątrz 

do zewnątrz i pod kątem prostopadłym do powierzchni szkła.. Oceny dokonuje się przy zwykłym świetle dziennym 

(czyli np. przy zachmurzonym niebie), gdy nie pada bezpośrednio na ocenianą szybę światło słoneczne oraz przy 

wyłączonym sztucznym oświetleniu. Ewentualna ocena szyby od zewnątrz następuje po jej zainstalowaniu w 

odległości minimum 3m., pod kątem prostopadłym do powierzchni szkła.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dopuszczalne wady punktowe 

Dotyczy jednokomorowej izolacyjnej szyby zespolonej wykonanej z dwóch tafli szkła monolitycznego. 

Strefa 
Wymiar wady [mm] 

(wyłączając „halo*”) 
Wymiary zespolenia [m

2
] 

S ≤ 1 1 < S ≤ 2 2 < S ≤ 3 3 < S 

R Każdy wymiar Bez ograniczeń 

E 

ø ≤ 1 Dopuszczalne max 3 sztuki w każdym obszarze ø ≤ 20 cm 

1 < ø ≤ 3 4 1 sztuka na metr obwodu 

ø > 3 Niedopuszczalne 

M 

ø ≤ 1 Dopuszczalne max 3 sztuki w każdym obszarze ø ≤ 20 cm 

1 < ø ≤ 2 2 3 5 5+2/m2 

ø > 2 Niedopuszczalne 

* „Halo” – obszar lokalnie zniekształcony, zwykle wokół wady punktowej, gdy wada znajduje się w tafli szkła 

Tabela 1 

 

Rys. 1 Strefy oceny 

 

R: strefa 15mm zazwyczaj ukryta pod ramą 

 

E: obszar brzegowy widoczny, obszar 10% po 

obwodzie szerokości / wysokości   

 

M: strefa główna 
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 Dopuszczalne zabrudzenia, plamy 

Dotyczy jednokomorowej izolacyjnej szyby zespolonej wykonanej z dwóch tafli szkła monolitycznego. 

Strefa 
Rodzaj wady i wymiar 

[ø w mm] 

Obszar zespolenia  S (m2) 

S ≤ 1 1 < S 

R Bez ograniczeń Bez ograniczeń 

E 

Punktowe ø ≤ 1 Bez ograniczeń 

Punktowe 1mm <  ø  ≤  3 4 1 sztuka na metr obwodu 

Plamy ø ≤ 17 1 

Punktowe ø  ≥  3 i plamy ø >  17 max  1 

M 

Punktowe ø ≤ 1 Dopuszczalne max 3 sztuki w każdym obszarze ø ≤ 20 cm 

Punktowe 1 <  ø ≤  3 Dopuszczalne max 2 sztuki w każdym obszarze ø ≤2 0 cm 

Punktowe ø  > 3 i plamy ø  > 17 Niedopuszczalne 

Tabela 2 

 
 Dopuszczalne wady liniowe   

 

Dotyczy jednokomorowej izolacyjnej szyby zespolonej wykonanej z dwóch tafli szkła monolitycznego. 

Strefa Długość pojedynczej rysy [mm] Suma długości wszystkich rys [mm] 

R Bez ograniczeń 

E ≤ 30 ≤ 90 

M ≤ 15 ≤ 45 

Tabela 3 

 

Dopuszczalna liczba wad określona dla jednokomorowej izolacyjnej szyby zespolonej wykonanej z dwóch tafli szkła 

monolitycznego jest zwiększana o 25 % na każdy dodatkowy szklany element składowy (w przypadku zespolenia 

wieloszybowego). Wynik zaokrągla się w górę. 

 

Przykład 1: Zespolenie dwukomorowe z trzech formatek szkła float, dopuszczalne wartości mnożymy przez 1,25 

(jedna dodatkowa formatka). 

 

 Dopuszczalne uszkodzenia mechaniczne w strefie krawędziowej R 
 

Styczne do krawędzi uszkodzenia rantu szyby, ewentualnie muszelki na rancie, które nie wpływają na wytrzymałość 

szyby, ich wielkość nie może przekraczać szerokości uszczelnienia 

 

Dopuszczalne są nie przylegające do krawędzi muszelki (wewnątrz szyby, bez uszczerbionej powierzchni szyby), 

które przy montażu przykryte są masą uszczelniającą bądź klejem. 

 

Punktowe i powierzchniowe defekty i zarysowania mogą występować bez ograniczeń. 

 

 

2. Tolerancje wysokości, szerokości oraz grubości szyb zespolonych   
 

Grubość rzeczywistą należy mierzyć na zewnętrznych powierzchniach szkła zespolonego, przy każdym narożu oraz 

blisko środkowych punktów obrzeży. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 0,1mm. Pomiar grubości nie 

powinien różnić się od nominalnej grubości szyb podanej przez producenta izolacyjnych szyb zespolonych więcej niż 

tolerancje podane w tabeli 4. 
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Rodzaj szyby zespolonej Tafle składowe Tolerancja grubości * 

jednokomorowa 

Wszystkie tafle to odprężone szkło float +/- 1mm 

Przynajmniej jedna tafla ze szkła 

laminowanego,  wzorzystego lub 

hartowanego 

+/- 1,5 mm 

dwukomorowa 

Wszystkie tafle to odprężone szkło float +/- 1,4 mm 

Przynajmniej jedna tafla ze szkła 

laminowanego,  wzorzystego lub 

hartowanego 

+2,8 mm / - 1,4 mm 

* Jeśli  grubość jednego ze składowych zespolenia  jest większa niż 12 mm (w przypadku szkła odprężonego lub hartowanego) 

lub jest większa niż 20mm (w przypadku szkła laminowanego) tolerancje powinny zostać uzgodnione z producentem. 

Tabela 4 

 

 

Wymiar boku/Grubość szkła 
Tolerancja wymiarów:  

szerokość B i wysokość H 

Grubość szkła  ≤ 6 mm i (B i H) ≤ 2 000 mm +/- 2 mm 

6 mm < grubość szkła ≤ 12 mm, lub 2 000 mm < (B lub H) ≤ 3 500 mm +/- 3 mm 

3 500 mm < (B lub H) ≤ 5 000 mm i grubość szkła ≤ 12 mm +/- 4 mm 

Grubość minimum 1 formatki > 12 mm, lub (B lub H) > 5 000 mm +/- 5 mm 

Tabela 5 

 

 

  

3. Tolerancje zlicowania krawędzi bazowej 
 

Dla szyb  zespolonych dopuszczalne są przesunięcia krawędzi składowych szyb względem siebie. Producent „licuje” 

tzw. krawędź podparcia i ją odpowiednio oznacza. 

 

Z uwagi na niedokładność maszyn (tolerancje) oraz tolerancje wykonawcze poszczególnych szyb składowych, nie jest 

możliwe zlicowanie „na zero”. Zawsze będą występowały odchyłki , jakkolwiek Q4Glass dokłada wszelkich starań 

aby wielkość tych odchyłek nie przekraczała 1mm. Dla odchyłki max 1mm sąsiadujących ze sobą szyb podparcie bez 

kompensowania  przesunięć jest bezpieczne. Różnice w nacisku zostaną zniwelowane poprzez tzw. „spłynięcie szyby” 

oraz ugięcie podkładki.  

Nie zwalnia to jednak montującego od przeanalizowania sposobu podparcia w trakcie montażu. 

 

Szczególnie ostrożnie należy się obchodzić z szybami  o dużym nacisku (ciężar szyby) w tym ze szkła odprężonego. 

Zgłoszenia pękania szyb ze względu na odchyłkę przesunięcia szyb (w granicach normy) nie podlegają reklamacji. 
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Rys. 2 Dopuszczalne przesunięcia krawędzi bazowej w szybach zespolonych 

 

 

4. Cechy fizyczne wyłączone z oceny 
 

Obwódki Brewstera - Interferencja  
W pewnych warunkach oświetleniowych może zajść zjawisko optyczne wynikające z nakładania się odbitych 

promieni powodujące utworzenie się kolorowych pasków na powierzchni szkła, zwanych prążkami interferencyjnymi. 

Zjawisko to powodowane jest płaskością powierzchni szkła. Prążki interferencyjne przemieszczają się, gdy naciska się 

środek szyby zespolonej. Prążków tych nie można uważać się za wadę szkła. Ryzyko pojawienia się prążków jest 

mniejsze, gdy w szybie zespolonej stosuje się szyby o różnych grubościach.  

 

Anizotropia (opalizacja) – „plamki lamparta” W procesie hartowania wytwarzają się obszary o różnych naprężeniach 

w przekroju poprzecznym szkła. Naprężenia w tych obszarach wytwarzają efekt dwójłomności w szkle, widoczny 

szczególnie w świetle spolaryzowanym. Podczas oglądania termicznie hartowanego bezpiecznego szkła sodowo-

wapniowo krzemianowego w świetle spolaryzowanym naprężone obszary ukazują się jako barwne strefy, czasami 

zwane „plamkami lamparta”. Polaryzacja światła zdarza się w normalnym dziennym świetle. Stopień polaryzacji 

światła zależy od pogody i kąta padania promieni słonecznych.  

Efekt dwójłomności jest lepiej widoczny przy patrzeniu pod kątem lub przez spolaryzowane okulary. 

Zjawisko to również nie jest uważane za wadę wyrobu gotowego i nie może być przedmiotem zasadnej reklamacji. 

 

Kondensacja na zewnętrznej powierzchni izolacyjnej szyby zespolonej – na zewnętrznych powierzchniach 

szklanych może wystąpić kondensacja, gdy powierzchnia szkła jest zimniejsza niż sąsiadujące powietrze. 

Intensywność kondensacji na zewnętrznych powierzchniach szyby zależy od wartości U, wilgotności powietrza, ruchu 

powietrza oraz temperatury wewnętrznej i zewnętrznej. Gdy wilgotność względna otoczenia jest wysoka, a 

temperatura powierzchni szyby spada poniżej temperatury otoczenia, następuje kondensacja na powierzchni szkła. 

Występowanie tego zjawiska potwierdza bardzo dobrą izolacyjność termiczną pakietu szybowego. 

Efekt kondensacji w żadnym wypadku nie świadczy o wadliwości szkła izolacyjnego, jest to zjawisko fizyczne i nie 

podlega reklamacji. 

 

Odchylenia barwy – różnice wrażenia kolorystycznego są możliwe ze względu na: zawartość tlenku żelaza w szkle, 

proces nakładania powłoki, samą powłokę, zmianę grubości szkła i konstrukcji zespolenia, i nie można ich uniknąć. 

Różnice w odcieniu szkła nie podlegają reklamacji. 
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Efekt przy stosowaniu szyb podwójnych – specyficzny efekt ze względu na warunki barometryczne – izolacyjna 

szyba zespolona zawiera zamkniętą objętość powietrza lub innego gazu, hermetycznie uszczelnioną przez 

uszczelnienie obrzeża. Ilość (objętość) gazu określona jest zasadniczo przez wysokość n.p.m., ciśnienie 

barometryczne i temperaturę powietrza w czasie i miejscu produkcji. Jeśli izolacyjna szyba zespolona zostanie 

zainstalowana na innej wysokości lub gdy zmieni się temperatura lub ciśnienie barometryczne, będzie narażona na 

wystąpienie ugięć powodujących zniekształcenia optyczne. Zjawisko jest fizyczną prawidłowością wszystkich 

jednostek szkła izolacyjnego. Efekt pompowania szyby w połączeniu z temperaturą serwisowa dla materiału butyl -40 

+80 °C, który to materiał jest najbardziej wrażliwy na zmiany temperatur, po przekroczeniu 80°C, jest powodem 

wpływania butylu do przestrzeni międzyszybowej, co w takiej sytuacji nie może być powodem reklamacji wyrobu 

gotowego. 

 

 
 

Zwilżalność powierzchni szklanych – wygląd szklanych powierzchni po zamoczeniu lub zaparowaniu, może się 

różnić ze względu na wpływ rolek, przyssawek,  , związków silikonowych,  ,   wpływów otoczenia itp. Może to być 

widoczne, gdy szklane powierzchnie są mokre od kondensacji, deszczu lub wody do czyszczenia. 
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SZKŁO WARSTWOWE 

1. Ocena wyrobów ze szkła warstwowego 

 
Szkło warstwowe należy obserwować, ustawiwszy je w pozycji pionowej i równoległej do matowego, szarego 

ekranu, przy jasnym rozproszonym świetle dziennym lub równoważnym. Obserwator powinien znajdować się w 

odległości 2m od szkła, obserwując je prostopadle (matowy ekran będzie po drugiej stronie szkła).  

 

 Wady punktowe w obszarze widocznym 

 

Wady mniejsze niż 0,5 mm nie są brane pod uwagę 

Wady większe niż 3 mm są niedopuszczalne 

 

Wielkość wady d  [ mm] 0,5 < d ≤ 1,0 1,0 < d ≤ 3,0 

Wielkość szyby A  [m
2 
] Dla każdego wymiaru A ≤ 1 1 < A ≤ 2 2 < A ≤ 8 A > 8 

Liczba dopuszczalnych wad 

2 szyby 

3 szyby 

4 szyby 

5 ≥ szyb 

Bez limitu, jednak bez 

akumulacji wad 

 

1 

2 

3 

4 

 

 

2 

3 

4 

5 

 

1/m
2
 

1,5/m
2
 

2/m
2
 

2,5/m
2
 

1,2/m
2
 

1,8/m
2
 

2,4/m
2
 

3/m
2
 

UWAGA 1: Akumulacja wad pojawia się , gdy co najmniej cztery wady znajdują się w odległości < 200 mm od siebie. Tę 

odległość zmniejsza się do 180 mm dla szkla warstwowego składającego się z trzech tafli, do 150 mm dla szkła warstwowego 

składającego się z czterech tafli i do 100 mm dla szkła warstwowego składającego się z pięciu tafli. 

 

UWAGA 2:  Ilość dopuszczalnych wad zwiększa się o jedną dla każdej indywidualnej międzywarstwy grubszej niż 2 mm. 

 

 

 Wady liniowe w obszarze widocznym 

 

Wady liniowe o długości mniejszej niż 30 mm są dopuszczalne 

 

Powierzchnia szyby Liczba dopuszczalnych wad liniowych o długości  ≥ 30mm 

≤ 5 m2 Niedopuszczalne 

5 do 8 m2 1 

                > 8 m2 2 

 

 

1.1. Obszar brzegowy - ocena 

 

Dla formatek o powierzchni  do 5 m
2
 , szerokość pasa brzeżnego wynosi 15 mm. Dla forrnatek o powierzchni  

większej niż 5 m
2
 szerokość pasa brzeżnego wynosi 20 mm. 

 

Wady w obszarze obrzeża dla obrzeży obramowanych: wady, które nie przekraczają 5 mm średnicy są 

dopuszczalne, jeżeli występują pęcherzyki, obszar zapęcherzenia nie powinien przekraczać 5% powierzchni pasa 

brzeżnego. 

 

Wady w obszarze widocznym dla obrzeży nieobramowanych: odpryski i pęcherzyki, są dopuszczalne, jeśli  nie 

rzucają się w oczy. Wady międzywarstw, tj. ekskluzje i cofnięcia, są dopuszczalne.  
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2. Tolerancje wymiarowe, szerokość L i długość H 
(wymiary w milimetrach) 

Limity odchyleń szerokości, L  i długości, H 

 

Nominalne wymiary 

L lub H [mm] 

 

Nominalna grubość szkła 

warstwowego ≤ 8mm 

Nominalna grubość szkła warstwowego  > 8 mm 

Każda tafla szkła o nominalnej 

grubości < 10 mm 

Co najmniej jedna tafla szkła o 

nominalnej grubości ≥ 10 mm 

≤ 2000 
+ 3,0 + 3,5 + 5,0 

- 2,0 - 2,0 - 3,5 

≤ 3000 
+ 4,5 + 5,0 + 6,0 

- 2,5 - 3,0 - 4,0 

> 3000 
+ 5,0 + 6,0 + 7,0 

- 3,0 - 4,0 - 5,0 

 

Jeżeli jeden z komponentów szkła warstwowego jest szkłem hartowanym  lub  wzmacnianym termicznie, należy 

wziąć pod uwagę dodatkową tolerancję +/- 3mm 

 

2.1. Limity odchyleń, v, różnicy pomiędzy przekątnymi 
(wymiary w milimetrach) 

Wymiar nominalny 

L lub H 

Grubość nominalna szkła 

warstwowego 

≤ 8 mm 

Grubość nominalna szkła warstwowego > 8 mm 

Każda tafla szkła o nominalnej 

grubości < 10 mm 

Co najmniej jedna tafla szkła o 

nominalnej grubości ≥ 10 mm 

< 2000 6 7 9 

< 3000 8 9 11 

> 3000 10 11 13 

 

 

2.2. Przesunięcie 

 

Przesunięcie d jest nie prostoliniowością któregokolwiek z obrzeży składowych tafli szklanych lub plastycznego 

materiału oszkleniowego tworzących szkło warstwowe 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominalny wymiar L lub H (mm) 
Maksymalne dopuszczalne  

przemieszczenie d (mm) 

L,H < 1000 2,00 

1000 ≤ L,H < 2000 3,00 

2000 ≤ L,H < 4000 4,00 

L,H ≥ 4000 6,00 
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SZKŁO POWŁOKOWE 

1. Ocena wyrobów ze szkła powłokowego 
 

Wady wykrywa się wizualnie poprzez obserwację szkła powlekanego w świetle przechodzącym i/lub w świetle 

odbitym. W charakterze źródła oświetlenia może być zastosowane sztuczne niebo lub światło dzienne. Oświetlenie 

dzienne odpowiada równomiernie zachmurzonemu niebu przy braku bezpośredniego światła słonecznego.  

 

Badaną szybę szkła powlekanego poddaje się oględzinom z odległości minimum 3m.  Każde badanie powinno trwać 

nie dłużej niż 20 s.  

 

Efekt sztucznego nieba opisany jest dokładnie w normie PN EN 1096-1. 

 

 

Tabela: Kryteria akceptacji wad szkła powlekanego 

Rodzaje wad 
Kryteria odbiorcze 

Szyby sąsiadujące 
szyba/szyba 

Szyba pojedyncza 

Równomierność/ plama 
Dozwolone, jeśli nie 

zakłócają widoku 
Dozwolone, jeśli nie zakłócają widoku 

  Obszar główny Obszar brzegowy 

WADA PUNKTOWA:    

Plamki/ pinholes  > 3mm  Niedozwolone Niedozwolone 

Plamki/ pinholes  > 2mm i ≤ 3mm Nie dotyczy 
Dozwolone, jeśli nie 

więcej niż 1/m2 
Dozwolone, jeśli nie więcej 

 niż 1/m2 

KLASTRY:  Niedozwolone 
Dozwolone, jeśli nie na 

powierzchni widoku przez 
szybę 

RYSY:    

> 75mm  Niedozwolone 
Dozwolone, jeśli są oddalone 

od siebie > 50mm 

≤ 75mm  
Dozwolone, jeśli lokalna 

gęstość nie zakłóca 
widoku 

Dozwolone, jeśli lokalna 
gęstość nie zakłóca widoku 
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Wytyczne do oceny jakoś ci optycznej śzkła emaliowanego 

1. Zakres obowiązywania 
 

Wytyczne te określają standardowy sposób wykonania i oceny wyrobów emaliowanych.  

 

Niniejsze wytyczne dotyczą oceny jakości wizualnej całkowicie lub częściowo emaliowanego szkła wytwarzanego 

przez nakładanie i wypalanie farb ceramicznych, jako bezpiecznego szkła hartowanego lub jako szkła wzmocnionego 

termicznie. Niniejsze wytyczne nie dotyczą szkła barwionego zgodnie z normą EN 16477 ani szkła wykonanego 

innymi metodami drukowania.  

 

Wytyczne odnoszą się do optycznej oceny całkowicie lub częściowo poemaliowanego szkła, wyprodukowanego 

poprzez nałożenie na tylnej stronie szkła nadruku, poddanego obróbce termicznej jako szkła hartowane lub 

wzmocnione termicznie.  

 

Tak zwane lakierowane szkło, które można hartować termicznie, jest powlekane farbami ceramicznymi. Niniejsze 

wytyczne dotyczą zatem również tych produktów. 

 

Do oceny produktów, koniecznym jest poinformowanie producenta o konkretnej aplikacji, jak i o wymaganiach 

projektowych / wizualnych w zamówieniu. Dotyczy to w szczególności następujących informacji: 

 użycie wewnątrz i/lub na zewnątrz,  

 użycie w warunkach, gdzie użytkownik obiektu patrzy na szkło malowane z obu stron (np. szklane ścianki 

działowe, balustrady, itp.), 

 instalacja produktu z podświetleniem z tyłu, 

 wymogi dot. jakość krawędzi i ewentualnego braku emalii na krawędziach czołowych szkła (jeżeli krawędź 

szkła po montażu jest widoczna, to zaleca się szlif lub poler tych krawędzi; dla krawędzi zatępionych zakłada 

się, że są one podczas montażu chowane w ramie),  

 przyszłe zastosowanie szkła monolitycznego, np. wykorzystanie go jako składnik szyby zespolonej lub szkła 

laminowanego / laminowanego bezpiecznego i/lub nadruk od strony folii laminatu,  

 nadruk na stronie 1 dla zastosowań na zewnątrz.  

 

Jeśli emaliowane tafle szkła są następnie laminowane albo są składową szyby zespolonej, to każda emaliowana 

pojedyncza tafla jest oceniana indywidualnie (jak w przypadku pojedynczych szyb). 

 

2. Proces technologiczny/ wskazówki/ terminy 

 

2.1. Ogólne informacje dot. szkła emaliowanego 
 

Farba emaliowana składa się z materiałów nieorganicznych, które są odpowiedzialne za zabarwienie i które podlegają 

drobnym fluktuacjom. Materiały te miesza się ze spiekiem szklanym. Podczas procesu hartowania termicznego, fryta 

szklana łączy trwale pigmenty i wiąże z powierzchnią szkła. Ostateczny kolor można zobaczyć dopiero po tym 

procesie wypalania.  

 

Farby dobiera się tak, aby wiązały się z powierzchnią w ciągu kilku minut przy temperaturze powierzchni szkła około 

600 - 620 ° C. To okno temperaturowe jest bardzo wąskie i, zwłaszcza w przypadku arkuszy o różnych rozmiarach i 

kolorach, nie może być dokładnie odtworzone za każdym razem.  

 

Metoda nakładania emalii ma również kluczowe znaczenie dla indywidualnego odbioru (wrażenia) koloru. Z uwagi na 

cieńszą warstwę nałożonej farby, sitodruk lub druk cyfrowy ma mniejszą pojemność pokrycia niż produkt wytwarzany 

metodą walcowania (roller coating) z grubszą warstwą farby. Zdolność pokrycia zależy również od wybranego koloru 

emalii. 
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Tafla szklana może być emaliowana na całej powierzchni lub tylko częściowo różnymi metodami aplikacji. Emalia 

jest z reguły nakładana na stronę odwrotną do wpływów pogodowych (pozycja 2 lub dalsza). Wyjątki muszą być 

uzgodnione z producentem. Do aplikacji na pozycji 1 (strona pogodowa) stosowane są specjalne rodzaje farb.  

Farby ceramiczne (emalia) są w dużej mierze odporne na zarysowania i do pewnego stopnia odporne na działanie 

kwasów.  

 

W przypadku emaliowania na całej powierzchni farbami półprzezroczystymi możliwe są zmętnienia. Przypadki te 

mogą stać się widoczne, gdy arkusze są podświetlane. Należy pamiętać, że szczególnie w przypadku farb 

półprzezroczystych wszelkie materiały (takie jak szczeliwo, klej do szyb, izolacja, wsporniki itp.) nakładane lub 

mocowane bezpośrednio na tylną powierzchnię (strona malowana) mogą przeświecać.  

 

W przypadku stosowania farb metalicznych należy upewnić się, że nie są one narażone na wilgoć. Stosowanie tych 

farb musi być wcześniej uzgodnione z producentem.  

 

Jeśli emaliowane szyby są dodatkowo wyposażone w powłoki funkcyjne (np. powłoka przeciwsłoneczna albo 

powłoka termoizolacyjna), należy przestrzegać odpowiednich norm i wytycznych dotyczących oceny jakości 

wizualnej produktu końcowego, m.in. EN 1096 i/lub inne wytyczne dla oceny szkła w budownictwie. Zadrukowana 

powierzchnia jest oceniana na podstawie niniejszych wytycznych. 

 

2.2. Metody nakładania emalii na szkło 
 

2.2.1.  Powlekanie rokowe (roller coating) 

 

Płaska tafla szkła przechodzi pod karbowanym wałkiem gumowym, który nakłada farbę emaliowaną na powierzchnię 

szkła. Zapewnia to równomierny i jednorodny rozkład farby na całej powierzchni.  

 

Typową cechą jest to, że żłobkowany wzór wałka jest widoczny, gdy jest oglądany z bliska (strona malowana). Od 

strony przedniej (patrząc przez szybę) to „falowanie” jest jednak praktycznie niewidoczne w normalnych warunkach. 

Szkło emaliowane metodą powlekania rolkowego z zasady nie nadaje się do zastosowań przeziernych (tj. takich, 

w których użytkownik pomieszczenia może patrzyć na szkło z obu stron), dlatego takie zastosowania muszą być 

bezwzględnie wcześniej uzgodnione z producentem. W emalii może wystąpić tzw. „gwiaździste niebo” (czyli 

obszary występowania bardzo małych defektów).  

 

W tej metodzie mogą występować zacieki farby na krawędziach, zwłaszcza na długich krawędziach, tj. w kierunku 

przesuwania szyby pod walcem, zacieki te mogą mieć formę falistą. Jednak na samej krawędzi czołowej szkła z 

reguły nie pozostają resztki emalii. Należy poinformować producenta o sposobie montażu szyby oraz jej 

przeznaczeniu na budynku. Alternatywnie emalię można również nakładać przy użyciu pistoletu natryskowego. 

 

2.2.2. Sitodruk 

 

W przeciwieństwie do wcześniej opisanej metody, nakładanie emalii metodą sitodruku możliwe jest na części lub na 

całej powierzchni szkła. Na poziomym stole do sitodruku farba jest nanoszona na powierzchnię szklaną przez sito o 

drobnej siatce za pomocą rakli ściągającej; przy czym grubość warstwy farby uzależniona jest od grubości siatki sita i 

wielkości oczka. Warstwa farby jest zatem ogólnie cieńsza niż w przypadku powlekania wałkiem i będzie 

nieprzezroczysta lub przeświecająca, w zależności od wybranego koloru.  

 

Nieznaczne pasy zarówno w kierunku drukowania, jak i poprzecznie do niego, a także sporadycznie występujące 

niewielkie rozmycie, są typowe dla tego procesu produkcyjnego, w zależności od koloru.  

 

Drukowanie wybranych rodzajów szkła ornamentowego jest w wielu przypadkach możliwe, ale każdorazowo musi 

być ustalone z producentem. 

 

2.2.3. Druk cyfrowy 

 

Farba ceramiczna jest nakładana bezpośrednio na powierzchnię szkła za pomocą metody mającej podobną zasadę jak 

drukarka atramentowa, przy czym grubość powłoki farby jest zmienna.  
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Nałożona warstwa farby jest cieńsza niż w przypadku powlekania wałkiem lub sitodruku, a w zależności od 

wybranego koloru sprawia wrażenie nieprzezroczystej lub półprzezroczystej. Obecnie jest już możliwy nadruk o 

rozdzielczości sięgającej 360 dpi. 

 

Ledwo widoczne paski w kierunku drukowania są typowe dla tego procesu produkcyjnego. Nie zawsze można ich 

uniknąć ze względu na technologię produkcji.  Krawędzie czołowe tafli szkła pozostają z zasady wolne od farby 

podczas drukowania cyfrowego, ale mogą występować w obrębie zatępienia krawędzi marginalne zgrubienia farby – z 

tego powodu niezbędne jest poinformowanie producenta o planowanym montażu szyb w miejscach, gdzie krawędzie 

szyby będą widoczne aby odpowiednio dopasować technologię nadruku w pasie brzeżnym szyby.  

 

Krawędzie nadruku są dokładnie proste w kierunku drukowania i lekko ząbkowane poprzecznie do kierunku 

drukowania. Może wystąpić mgiełka farby natryskiwanej wzdłuż krawędzi druku. W przypadku określonych wzorów 

nadruku (kropki, negatyw kropek, motywy tekstowe) krawędzie nadruku wykazują ząbkowanie, które podobnie jak 

mgiełka farby natryskowej może być rozpoznane tylko z bliska.  

 

Metoda druku cyfrowego jest szczególnie odpowiednia w przypadku złożonych projektów wielokolorowych siatek 

lub obrazów, a w mniejszym stopniu w przypadku druku jednokolorowego i powierzchniowego. 

 

3. Ocena szyb 

 
Kluczowe podczas dokonywania oceny szyb jest widok przez szkło na emaliowaną powierzchnię (tj. patrzymy na 

szybę od strony niemalowanej). Ewentualne defekty nie mogą być w jakikolwiek sposób zaznaczone. Oszklenie 

należy skontrolować z odległości co najmniej 3 metrów i prostopadle lub pod maksymalnym kątem widzenia 30° od 

pionu. Kontrole są przeprowadzane w rozproszonym świetle dziennym (takim jak zachmurzone niebo), bez 

bezpośredniego światła słonecznego lub sztucznego oświetlenia, na tle jednokolorowym i nieprzezroczystym. Jeśli 

wcześniej uzgodniono specjalne rodzaje wykonania, należy je zastosować jako warunki kontroli.  

 

W przypadku stosowania nadruków w szkle laminowanym (VSG) dla oceny przesunięcia nadruku oraz dokładności 

odwzorowania samego nadruku niezbędne jest dodatkowe uwzględnienie tolerancji wynikających z dopuszczalnych 

przesunięć poszczególnych warstw szkła w szybie laminowanej.  

 

Tzw. „mora” może wystąpić w określonych motywach nadruku nanoszonych metodą sitodruku. Efekt mory 

(francuskie słowo oznaczające „marmurkowy”) staje się widoczny po nałożeniu dodatkowych widocznych dużych 

wzorów siatki na regularne i drobne wzory siatki. Ich wygląd jest podobny do wynikowych wzorów 

przypominających te powstałe w wyniku zakłóceń. Ten efekt jest spowodowany uwarunkowaniami fizycznymi. 

 

 Jeżeli nadruk na szybach ma na celu maskować określone elementy, np. profile aluminiowe lub stalowe w przypadku 

szkleń strukturalnych, to przy zastosowaniu jasnych kolorów elementy te mogą przeświecać przez warstwę emalii. 

Przy tego typu zastosowaniach należy dobrać odpowiedni kolor po konsultacji z dostawcą szkła.  

 

Niniejsze wytyczne mają zastosowanie wyłącznie do oceny widocznej po instalacji powierzchni szyb emaliowanych 

w zakresie samego nadruku. Ocena szyb niemalowanych dokonywana jest na bazie osobnych wytyczny 
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Tabela 1 - Typy wad oraz tolerancje dla szkła emaliowanego 

 

Dopuszczalne wady punktowe w szkliwie * 
ø  0,5 - 1,0 mm  max. 3 wady na 1 m

2
, z rozstawem 100 mm 

ø  1,0 - 2,0 mm  max. 2 wady na szybie 

Zarysowania włosowe  i wtopione ciała obce dopuszczalna do 10 mm długości 

Zmętnienie ** niedopuszczalne 

Plamy wodne niedopuszczalne 

Wyciek emalii na krawędź czołową szyby 

Dopuszczalne dla szyb montowanych w ramach oraz dla krawędzi otworów 

szyb, jeśli są one dodatkowo wyposażone w mechaniczne mocowanie lub 

maskownice otworów.  

Dla szyb z krawędzią szlifowaną lub polerowaną, które nie są montowane w 

ramach:  

 w metodzie roller-coating dopuszczalny na fazie krawędzi, ale 

niedopuszczalny na samej krawędzi, 

 niedopuszczalny w metodzie sitodruku,  

 niedopuszczalne w druku cyfrowym.  

Ze względu na uwarunkowania technologiczne druku cyfrowego bardzo małe 

plamy farby widoczne tylko z bliska mogą wystąpić w bezpośrednim obszarze 

krawędzi druku. 

Niezadrukowany margines na szkle w 

obszarze brzeżnym 
Dopuszczalny do 3 mm dla sitodruku i nadruku cyfrowego 

Struktury liniowe na wydruku dopuszczalne 

Tolerancja położenia emalii (a) 

patrz rys. 1 *** 

Szyby o długości do 2000 mm: ± 4,0 mm 

Szyby o długości 2001-3000 mm: ± 5,0 mm 

Szyby o długości ponad 3000 mm: ± 6,0 mm 

Tolerancja wymiarów dla częściowego 

emaliowania (b) patrz rys. 1 

Długość krawędzi zadrukowanego 

obszaru: 
Zakres tolerancji: 

≤ 1000 mm ± 3,0 mm 

≤ 3000 mm ± 4,0 mm 

> 3000 mm ± 5,0 mm 

Geometria projektowa (c) (d) patrz rys. 1 

W zależności od rozmiaru   

Długość krawędzi zadrukowanego obszaru: Zakres tolerancji: 

≤ 30 mm ± 0,8 mm 

≤ 100 mm ± 1,0 mm 

≤ 500 mm ± 1,2 mm 

≤ 1000 mm ± 2,0 mm 

≤ 2000 mm ± 2,5 mm 

≤ 3000 mm ± 3,0 mm 

> 3000 mm ± 4,0 mm 

Odchylenia kolorów 

Kolory są oceniane przez szkło (farba emaliowa na pozycji 2). Dopuszczalne są 

odchylenia kolorów w zakresie ∆E ≤ 5 (float) lub ∆E ≤ 4 (szkło o niskiej 

zawartości żelaza) dla tej samej grubości szkła (patrz także rozdział 4). 

 

 

*  Wady 0,5 mm („gwiaździste niebo” lub „dziury” = bardzo małe wady w szkliwie) są dopuszczalne i generalnie nie 

są brane pod uwagę. Do naprawy dopuszczalne są wady przy użyciu farby emaliowej przed procesem wygrzewania 

lub farbą organiczną po procesie wygrzewania. Farby organicznej nie wolno stosować w obszarze uszczelnienia 

krawędziowego szkła izolacyjnego. 
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** W przypadku drobnych wzorów (wzór siatki z częściowymi obszarami mniejszymi niż 5 mm) może wystąpić tzw. 

Efekt mory. Z tego powodu konieczna jest konsultacja z producentem. 

 

*** Tolerancja pozycji emalii jest mierzona od punktu odniesienia, który musi być uzgodniony z producentem. 

 

 

 
 

W odniesieniu do nadruków figur geometrycznych lub tak zwanych negatywów (wzór geometryczny jest przezierny, 
niezadrukowany, a emalią wypełniona jest przestrzeń pomiędzy figurami geometrycznymi) o rozmiarze poniżej 3 mm 
lub gradientów od 0 - 100%, należy uwzględnić następujące dodatkowe uwarunkowania:  

 ludzkie oko reaguje bardzo wrażliwie na kropki, linie lub figury takiego rozmiaru jeśli są one rozmieszczone w 
bardzo małych odstępach,  

 tolerancje geometrii i położenia nadruku rzędu dziesiątych części milimetra mogą stwarzać wrażenie 
istotnych odchyleń,  

 możliwości wykonawcze tego rodzaju nadruków należy uzgodnić z producentem, zalecane jest sporządzenie 
próbki nadruku w skali 1:1. 

 

4. Ocena koloru emalii 
 
Zasadniczo nie można wykluczyć odchyleń kolorów, ponieważ mogą one być spowodowane kilkoma nieuniknionymi 

czynnikami. Ze względu na wymienione poniżej czynniki, może wystąpić rozpoznawalna różnica koloru między 

dwiema emaliowanymi taflami szkła w określonych warunkach oświetlenia i oglądania, które obserwator może w 

bardzo subiektywny sposób ocenić jako istotne bądź nieistotne. 

 

4.1. Rodzaj szkła podstawowego i wpływ koloru szkła 

 
Warunki świetlne ciągle się zmieniają w zależności od pory roku, pory dnia i panującej pogody. Oznacza to, że barwy 

widmowe (tj. barwy proste uzyskane w wyniku rozszczepienia światła białego) światła padającego przez różne media 

(powietrze, pierwsza niemalowana powierzchnia szyby, szkło) na farbę występują w bardzo różnym stopniu w 

zakresie widma widzialnego (380 nm - 780 nm). 

Pierwsza niemalowana powierzchnia szyby już odbija część padającego światła, w mniejszym lub większym stopniu 

w zależności od kąta padania. Barwy proste padające na emalię są częściowo odbijane lub pochłaniane przez 

pigmenty farby. W rezultacie tego kolor emalii ma inny wygląd w zależności od źródła światła, pozycji, miejsca 

dokonywania oceny oraz tła. 
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4.2. Warunki świetlne 

 

Warunki świetlne ciągle się zmieniają w zależności od pory roku, pory dnia i panującej pogody. Oznacza to, że kolory 

widmowe światła padającego na różne media (powietrze, pierwsza powierzchnia, korpus szklany) na farbę występują 

w różnym stopniu w zakresie widma widzialnego (380 nm - 780 nm). 

Pierwsza powierzchnia już odbija część padającego światła, mniej więcej w zależności od kąta padania. „Specyficzne 

kolory” padające na farbę są częściowo odbijane lub pochłaniane przez farbę (pigmenty). W rezultacie kolor ma inny 

wygląd w zależności od źródła światła, pozycji, z której jest oglądany i tła. 

 

4.3. Obserwator lub typ obserwacji 

 

Reakcje ludzkiego oka na różne kolory są zróżnicowane. Podczas gdy bardzo niewielka różnica kolorów w odcieniach 

niebieskiego jest wyraźnie postrzegana, różnice kolorów w odcieniach zieleni są odbierane mniej wyraźnie. 

 

Tolerancje identyczności kolorów wydruków na szkle powinny być tak dobrane, aby obserwator ledwo wykrył 

odchylenia kolorów w normalnych warunkach. Nie ma normatywnych uregulowań w tym zakresie.  

 

Tolerancje stanowią kompromis między wydajnością a wymogiem dobrej jakości wizualnej szyby zespolonej 

zamontowanej w standardowy sposób na obiekcie budowlanym.  

 

Ze względu na zmienność naturalnego światła, położenie obserwatora w odniesieniu do kąta widzenia i odległości, 

kolor otoczenia, neutralność koloru i stopień odbicia światła od powierzchni szkła, wartości tolerancji mogą być 

stosowane tylko jako wytyczne ogólne.  

 

Kolory są przedstawiane obiektywnie dla celów kontroli produkcji przy użyciu systemu CIE L*a*b*, ze 

znormalizowanym światłem referencyjnym typu D65 i pod kątem widzenia 10°. Docelowe położenie w układzie 

współrzędnych koloru a, b, a także jasność charakteryzowana literą L, podlegają niewielkim fluktuacjom związanym z 

ograniczeniami technologicznymi. Jeśli klient wymaga specyficznego standardu oceny dla współrzędnych kolorów, 

procedura taka musi być wcześniej uzgodniona z producentem. 

 

5. Inne uwagi 
 

Pozostałe właściwości produktów można znaleźć w krajowych przepisach organów nadzoru budowlanego oraz w 

obowiązujących normach. 

 

Szkło emaliowane może być produkowane tylko jako hartowane szkło bezpieczne (ESG lub ESG z testem heat -soak) 

lub jako szkło wzmacniane termicznie (TVG).  

 

Późniejsza obróbka szkła, niezależnie od jego rodzaju, może mieć istotny wpływ na właściwości produktu i jest 

niedopuszczalna.  

 

Emaliowane szkło może być używane jako monolityczna szyba lub może zostać użyta jako szyba składowa szyby 

laminowanej i/lub zespolonej. Szyby są znakowane zgodnie z odpowiednimi normami branżowymi.  

 

Emaliowane arkusze mogą korodować pod wpływem wilgoci i dlatego muszą być chronione przed wilgocią zarówno 

podczas transportu jak i przechowywania. 
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Wykaz podśtawowych POLSKICH NORM odnośzących śię do 
wyrobo w ze śzkła. 

 

PN – EN 572  Szkło w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkła sodowo – wapniowo – krzemianowego. 

 

PN – EN 1096 Szkło w budownictwie. Szkło powlekane.   

 

PN – EN 1863 Szkło w budownictwie. Termicznie wzmocnione szkło sodowo – wapniowo – krzemianowe.  

 

PN – EN 12150 Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo – wapniowo – krzemianowe. 

 

PN – EN 14179  Szkło w budownictwie. Termicznie wygrzewane hartowane bezpieczne szkło sodowo – wapniowo – 

krzemianowe. 

 

PN – EN 12543 Szkło w Budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe. 

 

PN – EN 14449 Szkło w Budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe. Ocena zgodności wyrobu z 

normą. 

 

PN – EN 1279  Szkło w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone.  

 

 

 

 


