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Maciej CWYL, Rafał MICHALCZYK 

DETALE PANELI SZKLANYCH MOCOWANYCH BEZPOŚREDNIO W PROFILACH 

METALOWYCH LUB POPRZEZ WKŁADKI ELASTYCZNE 

 

W artykule omówiono wpływ elastycznych przekładek z EPDM na pracę paneli tafli szklanych w ustrojach przeszkleń mo-

cowanych do ramowych konstrukcji stopowych. W części doświadczalnej artykułu przedstawiono uszkodzenia tafli szkła, będące 

skutkiem braku stosowania wkładek elastycznych dystansujących profile stopowe względem pakietów szybowych. Część oblicze-

niowa artykułu zawiera analizy numeryczne, które pozwalają opisać stan naprężeń generowany w elementach przeszkleń przy 

braku i z zastosowaniem polimerowych przekładek elastycznych, przy tych samych wartościach obciążeń. Określenie miejsc 

koncentracji naprężeń w kruchych taflach szyb hartowanych i  określenie ich wartości  stanowi podstawę prawidłowego projek-

towania przeszkleń i detali połączeń pomiędzy metalowymi elementami ramowymi i taflami przeszkleń. 

 

WSTĘP 

Podstawowym obszarem zastosowań stopów aluminiowych w 
budownictwie są ustroje powłokowe ścian metalowo – szklanych. W 
największym stopniu materiał ten wykorzystywany jest na konstruk-
cje fasad budynków użyteczności publicznej, budynków biurowych, 
hal wystawienniczych i różnego rodzaju obiektów sportowych (por. 
rys. 1). Obecnie światowe szacowane zużycie pierwotnego materiału 
sięga 50,0 mln ton rocznie. 

Ustroje metalowo – szklane projektuje się z zachowaniem od-
rębnego schematu statyczno – wytrzymałościowego względem pod-
stawowej konstrukcji nośnej realizowanego budynku. Ściany osło-
nowe podlegają sprawdzeniom w SGN i SGU niezależnym (bardziej 
restrykcyjnym) warunkom nośności i użytkowania. Ustroje fasadowe 
posiadają odrębne kryteria i podziały związane ze szczelnością na 
przenikanie wody opadowej, infiltrację powietrza poprzez przegrodę, 
warunki pożarowe, dźwiękochłonność, itd. Szkielet metalowy ściany 
osłonowej nie powinien przenosić sił generowanych w trzonie bu-
dynku a jedynie zadaniem jego jest właściwe przekazanie oddziały-
wań na konstrukcję obiektu od obciążeń klimatycznych, obciążeń sta-
łych oraz technologicznych występujących na powłoce metalowo – 
szklanej. Szczególną rolę w tych układach konstrukcyjnych pełnią po-
łączenia pomiędzy panelami szklanymi a metalowym szkieletem 
struktury słupowo – ryglowej fasad.  

Obecnie równolegle rozwijają się dwa rodzaje połączeń tafli 
szklanych z układami metalowymi ścian – połączenia liniowe, na całej 
długości krawędzi tafli szklanej i połączenia punktowe, utrzymujące 
tafle szklane w narożach. Połączenia liniowe, utrzymujące tafle 
szklane na dwóch lub czterech krawędziach są bardziej tradycyjną i 
wcześniejszą z odmian okuć tafli szklanych. Ze względu na duży po-
stęp inżynierii materiałowej i rosnące wymagania użytkowe przegród 
połączenia te podlegają ciągłym modyfikacjom i wymagają kolejnych 
badań rozwojowych. Miejsce i sposób mocowania szkła w metalowej 
ramce jest bardzo wrażliwym elementem na inicjację procesu znisz-
czenia. Należy, zatem zwrócić szczególną uwagę na proces jego pro-
jektowania i montażu. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku 
wraz z pojawieniem się dużej liczby systemowych przeszkleń zaczęto 
forsować rozwiązania mocowań tafli szklanych bezpośrednio w me-
talowych okuciach (Rys.2). 
 

 
Rys. 1. Widok szklanej konstrukcji dachu (po lewej) i elementu 
szklano – drewnianego w postaci dźwigara dachowego o rozpięto-
ściach do 12m (po prawej). 

 
Osadzane w powyższy sposób tafle szklane współpracowały z 

metalowymi ramkami poprzez bezpośredni docisk stopowych profili 
do szkła. Podstawą zaprezentowanego rozumowania były fakt zbli-
żonych parametrów modułu odkształcenia E (Moduł Younga), który 
dla szkła wynosi ok. 70 – 75 GPa, a dla stopów aluminiowych 69 – 
80 GPa. Dodatkowo, by powiązać elementy ustroju fasadowego w 
detalach tych stosowano punktowe spinki i wkręty dociskające listwy 
aluminiowe do płaszczyzny tafli szklanej. W ten sposób konstruo-
wano nowe rozwiązania systemowe zmniejszając koszty montażu i 
materiałów przeszkleń.   

 
Rys. 2. Przykłady systemowego rozwiązania połączenia paneli szkla-
nych z profilem metalowych bez zastosowania elastycznych wkładek. 

 
Mniejsza ilość przekładek dystansowych i uszczelek pozwalała na ła-
twiejszy montaż, dawała niższą cenę gotowego produktu i uprasz-
czała proces prefabrykacji – szczególnie w rozwiązaniach ścian ele-
mentowych. Istotnymi problemami często pomijanymi w analizie tego 
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rodzaju połączeń są procesy starzenia się elementów systemowych 
rozwiązań, aspekty montażowe i procesy związane z pracą prze-
szkleń na ścianach nasłonecznionych. Jest to przyczyną obserwowa-
nych awarii: pękania i wypadania szyb, rozszczelnienia i przeciekania 
fasad wykonywanych bez stosowania dystansujących wkładek ela-
stycznych. Opisane prace badawcze podjęto ze względu na wystę-
pujące awarie opisanych rozwiązań, pękanie i wypadanie szyb, roz-
szczelnienia i przecieki fasad wykonywanych bez stosowania dystan-
sujących wkładek elastycznych.  

1. OCENA STOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ  

1.1. Opis połączeń stosowanych w dostępnych na rynku roz-
wiązaniach  

Punktem odniesienia do przedstawionych na rys. 2 rozwiązań 
są klasyczne sposoby osadzenia tafli szklanych w profilach metalo-
wych przy zastosowaniu wkładek gumowych lub warstw klejowych 
oddzielających taflę szklana względem metalowych części paneli, 
rys. 3. Elementy wymiennych wkładek gumowych, stosowane w tego 
rodzaju detalach, posiadają wymiary od 3,0 do 8,0 mm. Rozwiązania 
z zastosowaniem mas klejowych, elastycznych posiadają grubość 
warstwy klejowej od 0,2 do 4,0 (6,0) mm. 

Przykład sposobu mocowania tafli szklanej w detalu z zastoso-
waniem wkładek gumowych pokazano na rys. 3. Elementy ela-
styczne, dystansujące taflę szklana względem elementów metalo-
wych oznaczono na rys. 3 czerwonymi strzałkami. 

 
Warstwa kleju elastycznego 0,2 – 0,5 mm. 

 
Rys. 3. Jedno z systemowych rozwiązań połączenia paneli szklanych 
z profilem metalowych z zastosowaniem elastycznych wkładek – 
wkładki oznaczone strzałkami.. 

 
Przy stosowaniu rozwiązań systemowych z pominięciem ela-

stycznych wkładek gumowych pomiędzy szkłem a metalowym profi-
lem nie wzięto pod uwagę zagadnienia odkształcalności obydwu łą-
czonych materiałów, nie komentując różnic we współczynniku Pois-
sona, który dla szkła wynosi do 0,18 do 0,23 (wartość bezwymiarowa) 
a dla aluminium 0,33. Współpracę bezpośrednią stopów metalowych 
z panelami szklanymi założono porównując jedynie moduły spręży-
stości, które dla wyszczególnionych materiałów są zbliżone. Było to 
jednak założenie niewystarczające.  

Poza różnicami wartości we współczynnikach Poissona, również 
udarność szkła i stopów albuminowych wykazuje znaczące rozbież-
ności. Te czynniki w połączeniu z generowaniem punktowych miejsc 
koncentracji naprężeń wynikających z miejsc docisku listew konstruk-
cyjnych poprzez wkręty i działanie czynników zewnętrznych obciąża-
jących przeszklenia (obciążenia wiatrem, obciążenia termiczne) do-
prowadzają do szeregu uszkodzeń, pęknięć, wyszczerbień, tafli 
szklanych. 

1.2. Modele numeryczne połączeń  

By wykazać różnice w sposobie pracy dla tafli szklanej mocowa-
nej bezpośrednio w gnieździe profili metalowych i w gnieździe z za-
stosowaniem uszczelek posłużono się modelowaniem numerycznym 
detali połączeń. Wyniki zaprezentowano w postaci przekrojów przez 
profil i taflę szkła, co najlepiej obrazuje różnicę w rozkładach i warto-
ściach odkształceń oraz naprężeń.  

 

 
Rys. 4. Widok modelu przyjętego do analizy numerycznej. Model bez 
uwzględnienia uszczelki (po lewej) oraz z uszczelką (po prawej). 

 
Przedstawiony na rys. 4 model numeryczny składał się z dwóch 

zasadniczych części: panelu szklanego i profilu aluminiowego, sta-
nowiącego podparcie dla tafli szklanej. Szkło obciążono ciśnieniem 
wiatru zaś w obrębie profilu przyjęto jeden ze schematów obciążenia, 
a mianowicie bezpośredni docisk do listwy utrzymującej szkło i docisk 
elementu stopowego poprzez elastyczną wkładkę polimerową grubo-
ści 4,0mm. 

 Geometrię modelu komputerowego stworzono za pomocą sze-
roko rozpowszechnionego systemu metody elementów skończonych 
ABAQUS CAE. Gęstość stopu aluminiowego przyjęto o wartości 
2750 kg/m3, gęstość szkła 2500 kg/m3. Moduł Younga dla stopu alu-
miniowego E = 70 GPa, dla przeziernych paneli szklanych 80 GPa. 
Współczynnik Poissona dla profili aluminiowych n= 0.3, a dla paneli 
szklanych n= 0.2. 

Model w każdym z wariantów podzielono na około 2000 elemen-
tów skończonych, połączonych w 6400 węzłach. Jako przybliżenie 
wybrano ośmiowęzłowe elementy skończone o funkcjach kształtu 
opisanych wielomianami drugiego stopnia i całkowaniu zredukowa-
nym. W dokumentacji ABAQUS’a elementy te oznaczane są symbo-
lem CPE8R. Co prawda zastosowanie takich elementów sprawia, że 
zadanie jest trudniejsze obliczeniowo, ale poprawia dokładność wy-
ników szybciej, niż zagęszczanie siatki podziału. Spodziewana 
zmienność stanu naprężeń w przekroju elementów metalowego i 
szklanego jest znaczna. Stąd zamierzenie o zbadaniu przyrostu 
stanu naprężeń wewnątrz przekroju poprzez zastosowanie funkcji 
przybliżających wyższego rzędu. Warunki brzegowe realizowano od-
bierając odpowiednim węzłom zlokalizowanym na dolnej i górnej kra-
wędzi modelu (profile metalowe) możliwość przemieszczeń piono-
wych i poziomych. Panel szklany oraz profile połączono poprzez za-
pewnienie jednakowych przemieszczeń w węzłach elementów na ich 
styku. Schematy analizowanego okucia pokazano na rys. 4. Ele-
menty szklane opisano kolorem niebieskim, metalowe szarym a ele-
ment przekładki elastycznej kolorem brązowym. 
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2. REZULTATY BADAŃ  

2.1. Wyniki analizy połączeń tafli szklanych z profilami stopo-
wymi 

Dokonując porównania pracy elementu bez uszczelki i z 
uszczelką, stwierdzono, że zastosowanie uszczelki prowadzi do 
zmniejszenia wartości naprężeń w panelu szklanym. Ogranicza moż-
liwość wystąpienia inicjacji pęknięcia szkła, a tym samym zwiększa 
bezpieczeństwo stosowania przeszklenia. 

Na rys. 5 pokazano rozkład odkształceń głównych w przekroju 
profilu aluminiowego. Zastosowanie przekładki z elastomeru nie 
zmienia znacznie schematu pracy profili metalowych. Ma jednak duży 
wpływ na koncentracje naprężeń na styku aluminium i szkła. Usunie-
cie jej z systemu, podyktowane obniżeniem kosztów, jest błędem. 
System zamontowany bez jakichkolwiek uszczelek, jest systemem 
wadliwym, z samego założenia. Na kolejnych rysunkach pokazano 
wpływ tego elementu na sposób rozkładu naprężeń w przekroju tafli 
szkła. Na rys. 6 pokazano rozkład naprężeń głównych ściskających 
tylko w przekroju tafli szklanej. Rozkład naprężeń w przekroju z 
uszczelką jest bardziej równomierny, pól z zagrożeniami przekrocze-
nia stanu dopuszczalnego naprężenia nie zaobserwowano. 

 

 
Rys. 5. Porównanie rozkładu odkształceń głównych ściskających w 
modelu z zastosowaniem uszczelki (z prawej) i bez zastosowania 
uszczelki gumowej(z lewej). 

 
W przekroju bez uszczelki dla normowego obciążenia wiatrem 

panelu tafli szklanej o wymiarach 2,10 x 0,9 m, zamontowanej na wy-
sokości ~20 m ponad poziom terenu (budynek mieszkalny – rejon 
Warszawy) zaobserwowano miejscowe koncentracje naprężeń w 
przekroju tafli szklanej o wartości 58 – 84 MPa. Wartość obliczeniowa 
dopuszczalnych naprężeń dla szkła hartowanego nie powinna prze-
kraczać 50 MPa.  

Dla tych samych wartości obciążenia ciśnieniem wiatru tafli 
szklanej w przekroju z uszczelką gumową (wsp. Poissona 0.46, gru-
bość uszczelki 3,0mm) zarejestrowano wartości naprężeń do warto-
ści 38 MPa, dla tych samych miejsc koncentracji naprężeń (porów-
nanie na rys. 6). Potencjalnie niebezpieczna koncentracja napręże-
nia, w miejscu gdzie mógł powstać lokalny karb i zainicjowane pęk-
niecie, została skompensowana dzięki elastycznemu elementowi gu-
mowemu.  

 

 
Rys. 6. Rozkład naprężeń głównych ściskających [MPa] w szybie 
(punkty ściskane). Model bez uszczelki (po lewej) oraz z uszczelką 
(po prawej). 
 

Uszczelka w pełni sprężysta, po zdjęciu obciążenia przyłożo-
nego na taflę szklaną powraca w 100% do swojego pierwotnego 
kształtu. Taką samą funkcję w prezentowanych przekrojach spełniają 
masy klejowe układane dla utrzymania tafli szklanej. Kompensują 
one stany odkształceń, pojawiające się lokalnie i chronią przed po-
wstaniem pęknięć w miejscach docisku, niwelują lokalne nierówności 
styku i wzrost naprężeń w kruchych przekrojach tafli szklanych, dy-
stansują elementy szklane przy przenoszeniu przez metalowy szkie-
let fasady obciążeń udarowych, uderzeniowych. Zwiększają również 
szczelność i trwałość fasad. 

2.2. Wyniki analizy tafli szklanych  

Podczas badań zaobserwowano jak duży wpływ na grubość tafli 
szkła i wartości rejestrowanych naprężeń ma sposób ukształtowania 
połączenia z metalowymi profilami oraz sposób doboru elementów 
tych profili. 

Brak stosowania elastycznych wkładek w detalach połączeń po-
woduje nierównomierny przyrost wartości naprężeń na krawędziach 
utrzymywanej tafli szklanej. Jest to spowodowane punktowymi mo-
cowaniami łączników śrubowych oraz podatnością listew docisko-
wych. 

Elastyczne wkładki, niwelują różnice siły docisku liniowego na 
krawędzi paneli szklanych, ujednolicając i niwelując możliwości po-
wstawania lokalnych koncentracji naprężeń. Porównanie pracy tafli 
szklanej utrzymywanej poprzez wkładkę elastyczną i bez jej zastoso-
wania pokazano na rys. 7 i rysunku 8. Na rys. 7 na górnych i dolnych 
krawędziach widoczne są generowane punktowo koncentracji naprę-
żeń, będące miejscami inicjacji zniszczenia tafli szklanej. 

Wartości naprężeń w tych miejscach są dwu, trzykrotnie większe 
w stosunku do rozkładu naprężeń bez lokalnych zaburzeń stanu na-
prężenia. Na rys. 8 widzimy prawidłowo zamocowaną taflę szklaną, 
bez zaburzeń brzegowych wynikających z niewłaściwego podparcia 
szyby liniowo w profilach stopowych (zastosowane wkładki ela-
styczne). 
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Rys. 7. Rozkład naprężeń głównych w tafli szklanej pod obciążeniem 
wiatrem. Tafla mocowana bez elastycznych przekładek. 
 

 
Rys. 8. Rozkład naprężeń głównych w tafli szklanej pod obciążeniem 
wiatrem. Tafla mocowana z elastycznymi przekładkami. 

 
Przykład zniszczenia tafli szklanej, a w szczególności miejsce 

docisku okucia do szkła, pokazano na rys. 9. Przedstawiony rzeczy-
wisty proces zniszczenia wynika z lokalnie występujących zbyt du-
żych wartości naprężeń w detalu mocowania tafli szklanej. Na ry-
sunku tym pokazano niebieską linią oś działania siły docisku, czer-
woną (zgodnie z teorią rozkładu naprężeń w tafli) pokazano linie roz-
łamu rozchodzące się pod kątem 45 stopni. Strzałką czerwoną ozna-
czono drobniej spękany, zmielony pył szklany – kwarcowy, będący 
skutkiem wystąpienia inicjacji pęknięcia w miejscu przyłożenia zbyt 
dużego docisku do tafli szklanej. Jest to charakterystyczne zjawisko 
dla niszczenia elementów szklanych w miejscu inicjacji zniszczenia, 
nazywane miazga kwarcową, miazgą szklaną. 

Im dalej od punktu rozpoczęcia procesu pękania szkła tym ob-
serwujemy zanikanie miazgi kwarcowej, pękające szkło hartowane 
przechodzi w regularny obraz kawałków o wymiarach do 1,0 cm2. 
Miejsce inicjacji zniszczenia oznaczono elipsą. Widać wyraźnie pęk-
nięcia przebiegające pod kątem 45 stopni w stosunku do osi działania 
siły docisku. Rozchodzą się one promieniście od miejsca inicjacji 
zniszczenia. 

 
Rys. 9. Pokazany charakter zniszczenia. Miejsce inicjacji zniszczenia 
tafli szklanej od lokalnego docisku metalu do szkła 

PODSUMOWANIE 

Badania wykazały, że usuwanie elastycznych elementów dy-
stansujących w rozwiązaniach fasad oraz w innych detalach utrzy-
mujących tafle szklane, jest niewłaściwe. Dostępne obecnie na rynku 
systemy bez polimerowych elementów utrzymujących tafle szklane i 
izolujących profile metalowe względem szkła powinny zostać uzupeł-
nione o te uszczelki.  W sytuacjach, gdy w profilach nośnych nie prze-
widziano gniazd montażowych dla uszczelek dystansowych, należy 
stosować masy klejowe konstrukcyjne o grubościach 0,5 – 3,0 mm, 
zależnie od stosowanej powierzchni przeszklonej i wymiarów tafli 
szklanej. Zastosowanie elastycznych przekładek pomiędzy taflą 
szklaną oraz profilem metalowym zwiększa nośność nawet do 30%, 
zapobiegając powstawaniu miejscowych koncentracji naprężeń i 
przekroczenia dopuszczalnych wartości naprężeń w panelach szkla-
nych. 
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Connections panes of glass with metal profiles  
and flexible seals 

The article shows the impact of seals on the flexible 

mounting glass panels in the façade structure. 
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