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Wstęp
W polskiej normie [1] i [2] zawarte są wymagania szyb 

samochodowych. Każda szyba samochodowa musi speł-
niać kryteria zawarte w normie, aby być dopuszczoną do 
montażu lub sprzedaży. Bezpieczny materiał oszkleniowy 
zapewniający kierowcy widoczność w kierunku przednim 
oznacza każde oszklenie znajdujące się przed płaszczy-
zną przechodzącą przez punkt R kierowcy i prostopadłą 
do wzdłużnej płaszczyzny środkowej pojazdu, przez które 
kierowca widzi drogę podczas prowadzenia i kierowania 
samochodem (rys. 1). 

W szybie przedniej  rozróżnia  się  cztery  strefy jako-
ściowe A, B, C i C1 wg rys. 1 i tab. 1. Strefy jakościowe 
w szybie przedniej wyznacza konstruktor pojazdu, zgod-
nie z normą i określa w dokumentacji szyb. W przypadku 
braku danych, strefy jakościowe  uzgadniane są między 
producentem i odbiorcą.

Strefy A i B powstają w wyniku przecięcia się powierzch-
ni zewnętrznej szyby znajdującej się w położeniu eksplo-
atacji z czterema płaszczyznami przechodzącymi przez 
charakterystyczne punkty wizyjne V1 i V2. Współrzędne 
tych  punktów podano w tab. 1.

Początek układu współrzędnych znajduje się w punkcie 
R (punkt charakterystyczny pozycji kierowcy wynikający z  
konstrukcji  pojazdu).

1. Określenia dotyczące szyb i cech 
konstrukcyjnych pojazdów

Grupa szyb przednich oznacza grupę obejmującą 
szyby przednie różnych rozmiarów i kształtów, poddane 
badaniom własności mechanicznych, siatki spękań oraz 
zachowania w badaniach odporności na oddziaływanie 
czynników środowiska.

Kąt nachylenia szyby przedniej oznacza kąt, który 
tworzy linia pionowa z linią prostą przechodzącą przez 
górną i dolną krawędź szyby przedniej, przy czym obie 
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te proste leżą płaszczyźnie pionowej zawierającej oś 
wzdłużną pojazdu.

Obszar przezroczysty oznacza cały obszar oszkle-
nia za wyjątkiem pasów przeciwoślepieniowych i pasm 
przysłaniających.

Okno podwójne oznacza zespół dwóch szyb zainstalo-
wanych odrębnie w tym samym otworze okiennym pojazdu.

Pas przeciwoślepieniowy oznacza każdy obszar 
oszklenia nie przepuszczający światła.

Pasmo przysłaniające oznacza każdy obszar oszkle-
nia o zmniejszonej przepuszczalności światła.

Powierzchnia rozwinięta szyby przedniej oznacza 
powierzchnię najmniejszego prostokąta szklanego, z któ-
rego można wykonać szybę przednią.

Promień krzywizny ‘r’ oznacza przybliżoną wielkość 
najmniejszego promienia łuku szyby przedniej mierzoną 
obszarze najbardziej wygiętym.

Rys. 1. Strefy jakościowe w szybie przedniej [1] [2]

Tab. 1. Współrzędne punktów wizyjnych [mm] [2]

Punkty  wizyjne x y z
V1 68 -5 665
V2 68 -5 589
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Przeszklenie elastyczne z tworzywa sztucznego 
oznacza materiał z tworzywa sztucznego, który odkształ-
ca się w pionie o więcej niż 50 mm podczas badania 
giętkości.

Przeszklenie sztywne z tworzywa sztucznego ozna-
cza materiał z tworzywa sztucznego, który nie odkształca 
się w pionie o więcej niż 50 mm podczas badania giętkości.

Przeszklenie z tworzywa sztucznego to materiał, któ-
rego istotnym składnikiem jest jeden (lub więcej) polimer 
organiczny o dużej masie cząsteczkowej i który – ponad-
to – w stanie końcowym jest trwały, a na pewnym etapie 
jego wytwarzania lub przeróbki w wyroby końcowe może 
być formowany przez odkształcenia plastyczne. 

Szyba bezpieczna pokryta tworzywem syntetycznym 
oznacza szybę hartowaną lub klejoną z warstwą tworzy-
wa syntetycznego na powierzchni wewnętrznej.

Szyba hartowana oznacza szybę składającą się z jed-
nej warstwy szkła poddanej specjalnej obróbce w celu 
zwiększenia jej wytrzymałości mechanicznej i zapewnie-
nia pożądanego rozdrobnienia po rozbiciu.

Szyba klejona oznacza szybę składającą się z co naj-
mniej dwóch warstw szkła połączonych ze sobą za pomo-
cą jednej lub kilku warstw pośrednich z tworzywa synte-
tycznego, która może występować jako:
a) „zwykła”, jeżeli żadna z warstw szkła, z których składa 

się szyba, nie została poddana obróbce, 
b) „obrobiona”, jeżeli przynajmniej jedna z warstw, z któ-

rych składa się szyba, została poddana specjalnej ob-
róbce w celu zwiększenia jej wytrzymałości mecha-
nicznej i zapewnienia pożądanego jej rozdrobnienia 
po rozbiciu.

Szyba laminatowa oznacza szybę ze szkła klejone-
go posiadającą jedną warstwę szkła i jedną lub więcej 
warstw z tworzywa syntetycznego, z których przynajmniej 
jedna spełnia funkcję warstwy pośredniej. Warstwa two-
rzywa syntetycznego powinna znajdować się po stronie 
wewnętrznej szyby po jej zainstalowaniu w pojeździe.

Szyba przednia płaska oznacza szybę przednią, któ-
rej krzywizna znamionowa wyrażająca się wysokością 
segmentu nie przekracza 10 mm na metr długości.

Szyba przednia wygięta oznacza szybę przednią, 
której krzywizna znamionowa wyrażająca się wysokością 
segmentu przekracza 10 mm na metr długości.

Szyba zespolona oznacza zespół dwóch szyb złożo-
nych w sposób stały w procesie produkcyjnym, rozdzielo-
nych jednolitą szczeliną.

Szyba zespolona asymetryczna oznacza szybę 
zespoloną składającą się z dwóch szyb różnego typu 

(hartowanych, klejonych, lub ze sztywnego tworzywa 
sztucznego) posiadających różne właściwości główne 
i drugorzędne.

Szyba zespolona symetryczna oznacza szybę ze-
spoloną składającą się z dwóch szyb tego samego typu 
(hartowanych, klejonych lub ze sztywnego tworzywa 
sztucznego) posiadających takie same właściwości głów-
ne i drugorzędne.

Typ pojazdu w odniesieniu do instalacji oszkleń bez-
piecznych, oznacza pojazdy należące do tej samej kate-
gorii, nie różniące się od siebie.

Warstwa pośrednia oznacza każdy materiał stosowa-
ny do spajania warstw składowych szyb klejonych.

Właściwość drugorzędna oznacza cechę zdolną 
do zmiany własności optycznych i/lub mechanicznych 
bezpiecznego materiału oszkleniowego w sposób zna-
czący dla funkcji, którą ma on spełniać w pojeździe. Za-
kres takiej zmiany ocenia się na podstawie wskaźników 
trudności.

Właściwość główna oznacza cechę, która w znaczny 
sposób zmienia własności optyczne i/lub mechaniczne 
bezpiecznego materiału oszkleniowego, w sposób nie 
pozostający bez wpływu na funkcję jaką ma ono spełniać 
w pojeździe. Termin ten dotyczy też nazwy handlowej lub 
marki.

„Wskaźniki trudności” oznacza klasyfi kację dwustop-
niową mającą zastosowanie do obserwowanych w prak-
tyce wahań każdej cechy drugorzędnej.

Wysokość segmentu ‘h’ oznacza maksymalną odle-
głość mierzoną pod właściwymi kątami blisko powierzchni 
szyby pomiędzy powierzchnią wewnętrzną szyby a płasz-
czyzną przechodzącą przez jej krawędzie [3].

Podsumowanie
Znajomość podstawowych określeń dotyczących szyb 

samochodowych ułatwia dobór odpowiedniej szyby 
w przypadku zaistnienia konieczności jej wymiany oraz 
pozwala zrozumieć istotę zagadnień bezpieczeństwa 
biernego i czynnego pojazdu. 
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