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Ka¿de okno, bez wzglêdu na to, czy wykonane
jest z drewna, PVC, aluminium czy fiberglassu,
oprócz profili ma tak¿e uszczelki, okucia oraz szyby.
Na izolacyjnoœæ ciepln¹ i akustyczn¹ okna
najwiêkszy wp³yw ma rodzaj materia³u,
z którego wykonany jest profil,
oraz jakoœæ i sposób oszklenia.
Opracowanie: Tomasz D¹browski
ziœ nowoczesny dom, to nie tylko
taki, który bry³¹ nawi¹zuje do
najmodniejszych trendów w architekturze.
Jeden z podstawowych czynników, branych pod uwagê przy ocenie budynku, to
jego zdolnoœæ do oszczêdzania i magazynowania ciep³a. Doskonale zabezpieczone
œciany, pod³ogi i dach nie uchroni¹ nas
jednak przed stratami ciep³a, którego
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ogromna iloœæ ucieknie przez okna, a œciœle rzecz bior¹c, przez szyby. Nie da siê
ca³kowicie wyeliminowaæ tych strat – pozostaje zastosowaæ produkty wysokiej jakoœci, które w satysfakcjonuj¹cy sposób
zabezpiecz¹ nas przed zimnem, ha³asem
i zapewni¹ odpowiednio wysoki poziom
bezpieczeñstwa.

Rodzaje szk³a
Standardowym oszkleniem spe³niaj¹cym wspomniane wymagania s¹ szyby zespolone.
Szyba zespolona – szczelny uk³ad dwóch,
lub trzech szyb zdystansowanych specjalnymi ramkami. Przestrzeñ miêdzy szybami jest bardzo szczelnie izolowana przed
dzia³aniem czynników zewnêtrznych.
Szk³o u¿yte do ich produkcji musi
byæ najwy¿szej jakoœci. Nie mo¿e mieæ
wad, które powoduj¹ powstawanie zniekszta³ceñ optycznych. Szybê dyskwalifikuj¹ tak¿e wszelkie zanieczyszczenia, takie jak ziarnka piasku czy pêcherzyki powietrza. W³aœciwy gatunek tafli gwarantuje szk³o float, którego powszechnie
u¿ywa siê do produkcji szyb zespolonych.
Dwie szyby szczelnie wmontowane w wysokiej jakoœci profil gwarantuj¹ dobre parametry termoizolacyjne i dŸwiêkoszczelne, które mo¿na jeszcze poprawiæ, stosuj¹c dodatki, dziêki którym uzyskamy
szk³o:
■ refleksyjne – chroni¹ce pomieszczenie
przed zbyt du¿ym nas³onecznieniem.
Szyba jest barwiona w masie lub ma naniesion¹ warstwê tlenków metali;
■ niskoemisyjne – bez przeszkód wpuszcza do domu promienie s³oneczne, jednoczeœnie ogranicza proces wypromieniowywania ciep³a na zewn¹trz ;
■ laminowane – ma w³aœciwoœci dŸwiêkoszczelne. Szyba sk³ada siê z dwóch tafli, pomiêdzy którymi umieszczona jest
¿ywica dŸwiêkoch³onna.
Niektórzy producenci wykonuj¹ tak¿e okna ze szk³em bezpiecznym i antyw³amaniowym. Stosowanie tego ostatniego
ma jednak sens tylko w oknach maj¹cych
okucia, oœcie¿nice, skrzyd³a oraz zawiasy
z dodatkowymi zabezpieczeniami antyw³amaniowymi.
Nale¿y w tym miejscu rozró¿niæ okna
antyw³amaniowe od okien o podwy¿szonej odpornoœci na w³amanie, które cza-

 Gazy szlachetne takie jak argon, krypton,
czy ksenon znacznie zmniejszaj¹ wspó³czynnik
przenikania ciep³a przez p³aszczyznê szyby

tem okna, gdy¿ aluminium i stal dobrze
przewodz¹ ciep³o, dlatego coraz czêœciej
producenci u¿ywaj¹ profili z tworzyw
sztucznych. Dziêki temu znacznie obni¿a
siê ryzyko kondensacji pary wodnej na
obrze¿ach oszkleñ.
Dodatkowym elementem oszklenia
s¹ szprosy. Najczêœciej stosuje siê je
wówczas, gdy szyba jest dosyæ du¿a.
Szpros jest ozdobn¹ listw¹ dziel¹c¹ wizualnie szybê na mniejsze pola – wówczas
nakleja siê go jedynie na jej powierzchniê ". Mo¿emy spotkaæ siê tak¿e ze
szprosami konstrukcyjnymi, wówczas s¹
to ramki, z których ka¿da wymaga osobnego oszklenia.

Uszczelki
sem jako antyw³amaniowe sprzedawane
s¹ ma³o doœwiadczonym klientom.
Nowoœci¹ na rynku jest szk³o samoczyszcz¹ce Pilkington Activ . Tajemnica jego dzia³ania tkwi w pow³oce, która
wykorzystuj¹c proces zwany fotokataliz¹,
zachodz¹cy w obecnoœci promieniowania
ultrafioletowego, rozk³ada zanieczyszczenia gromadz¹ce siê na powierzchni szyby.
W³aœciwoœci hydrofilowe szk³a samoczyszcz¹cego nie pozwalaj¹ wodzie formowaæ siê w krople, wiêc najmniejszy nawet deszczyk równomiernie sp³ynie po
szybie. Pow³oka szk³a samoczyszcz¹cego
nie niszczy siê i nie œciera. W celu wzmocnienia w³aœciwoœci termoizolacyjnych
szk³o to mo¿na ³¹czyæ z innymi rodzajami
szk³a.

Ramki
Szyby okien zespolonych oddzielone
s¹ od siebie ramkami dystansowymi, co
zmniejsza wspó³czynnik przenikania ciep³a przez p³aszczyznê szk³a – powietrze
znajduj¹ce siê miêdzy taflami jest osuszone. Coraz czêœciej pomiêdzy ramki wpompowuje siê gaz szlachetny – argon, krypton, ksenon. Przewodnictwo cieplne szyby
zmniejsza siê wówczas korzystnie w porównaniu z powietrzem – o 30% w przypadku zastosowania argonu, o ponad 60%
w przypadku kryptonu oraz blisko o 80%
w przypadku u¿ycia ksenonu.
Sama ramka dystansowa to profil wykonany z aluminium lub stali !. Jej zadaniem, oprócz rozdzielania szyb, jest
ochrona przestrzeni miêdzyszybowej
przed wilgoci¹ (wewn¹trz profilu znajduje siê absorber). Ramka jest s³abym punk-

Okna powinny byæ wyposa¿one
w odpowiednie zestawy uszczelek. Ich
zadaniem jest nie tylko zabezpieczenie
wnêtrza domu przed przenikaniem do
niego zapachów, powietrza i dŸwiêków
z zewn¹trz, ale tak¿e zabezpieczenie
przed przedostawaniem siê kurzu oraz
ochrona okuæ okiennych przed brudem
i rdz¹. W dobrej jakoœci oknach stosuje
siê uszczelki wykonane z nieodkszta³caj¹cych siê i odpornych na zmienne temperatury tworzyw, wœród których najwiêksz¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê EPDM
i TPS. Wspó³czesne okno powinno
mieæ przynajmniej dwa rodzaje uszczelek. Pierwsze z nich uszczelniaj¹ szyby
wmontowane w profil (uszczelki przyszybowe). Drugi zestaw uszczelek zabezpiecza przed przenikaniem z zewn¹trz
ha³asu, powietrza, wody i kurzu na styku
skrzyd³a okna i jego oœcie¿nicy (uszczelki oporowe). Uszczelki te montowane s¹
obwiedniowo po wewnêtrznej i zewnêtrznej stronie skrzyd³a oraz oœcie¿nicy. Tak¿e dziêki nim wspó³czesne okna

! Ramka stalowa lub aluminiowa dystansuje
szyby, a absorbery, którymi jest wype³niona,
poch³aniaj¹ wilgoæ (fot. Sokó³ka)

zamykaj¹ siê cicho i delikatnie – praktycznie nie sposób nimi trzasn¹æ. Uszczelki amortyzuj¹ te¿ uderzenie skrzyd³a
o oœcie¿nicê w przypadku nag³ego przeci¹gu.
I

" Szprosy mog¹ byæ czêœci¹ konstrukcyjn¹
okna lub pe³niæ jedynie funkcjê ozdobn¹
(fot. Gebauer)

■

Szk³o samoczyszcz¹ce oznacza siê specjalnym symbolem (fot. Pilkington)

■

■

Istotne uwagi
Gwarancjê produktu najwy¿szej jakoœci
i maj¹cego deklarowane przez sprzedawcê w³aœciwoœci bêdziemy mieæ tylko wówczas, gdy kupimy okno dobrej marki,
z odpowiednimi certyfikatami jakoœci.
Kupuj¹c okno obejrzyjmy dok³adnie
szybê. Pêcherzyki powietrza, ziarenka
piasku, zarysowania, czy wilgoæ pomiêdzy taflami szk³a eliminuj¹ produkt.
Dobrej jakoœci szyby zespolone powinny byæ oznaczone znakiem bezpieczeñstwa „B”. Norma, której wymogi musz¹ spe³niaæ to: PN-B-13079.
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