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Wstęp
Szyby spełniają cały szereg funkcji, dzięki którym sa-

mochody są bezpieczne i wygodne. Przednia szyba jest 
ważnym elementem bezpieczeństwa każdego pojazdu, 
szyba wklejana jest jednym z ogniw łańcucha bezpie-
czeństwa biernego pasażerów samochodu. Stabilność 
przedniej szyby zwiększa odporność nadwozia na od-
kształcenia i wspomaga prawidłowe funkcjonowanie po-
duszek powietrznych w przypadku zderzenia. Różnego 
rodzaju własności dodane zwiększają bezpieczeństwo 
i komfort kierowcy jak i pasażerów (np. właściwości anty-
refl eksyjne poprawiają widoczność, warstwa hydrofo-
rowa ułatwia odprowadzanie wody itp.). Pozostałe szy-
by montowane w pojazdach samochodowych również 
wpływają na bezpieczeństwo i komfort podróży.
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Streszczenie
W artykule przedstawiono niektóre dodatkowe funkcje szyb samochodowych zwiększające komfort i bezpieczeń-

stwo w ruchu drogowym.
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1. Niektóre własności dodane 
Szyby pochłaniające (absorbujące) lub odbijające cie-

pło – właściwością tej szyby jest zapobieganie szybkie-
mu nagrzewaniu się wnętrza samochodu. Pozwala ona 
na utrzymanie komfortowej temperatury zarówno pod-
czas prowadzenia, jak i postoju pojazdu. Pozwala na 
ograniczenie korzystania z klimatyzacji. Szyba ta jest 
dostępna w każdej standardowej grubości w kolorze 
zielonym. Stosuje się także szyby przyciemniane, które 
zapewniają komfort cieplny oraz prywatność. Używa się 
ich na szybach bocznych i tylnych oraz w szyberdachu. 
Istnieją także szyby laminowane, które chronią pasaże-
rów i kabinę samochodu przed promieniami UV (rys. 1). 

Szyby akustyczne – zapewniają lepsze tłumienie ha-
łasów (aż do 10 dB) dzięki specjalnej warstwie folii aku-
stycznej. Chłonność dźwięków przez tę szybę jest dużo 
większa niż w przypadku standardowej szyby lamino-
wanej. Folia może być umieszczana na każdym rodzaju 
szyby: przednie, tylne, boczne oraz we wszystkich rodza-
jach pojazdów. Stosowanie szyb akustycznych zwiększa 
komfort jazdy oraz bezpieczeństwo pasażerów.

Konwencjonalne szyby laminowane zatrzymują o 30% 
więcej hałasu niż szyby hartowane o grubości 4 mm. 
Laminowane szyby akustyczne zatrzymują dodatkowo 
20% hałasu.

Szyby hydrofobowe – szyby pokrywane są specjalną 
powłoką hydrofobową. Dzięki zastosowaniu tej techno-
logii, w połączeniu z ruchem powietrza generowanym 
przez prędkość samochodu kropelki deszczu usuwane Rys. 1. Szyby pochłaniające/odbijające ciepło [2]

Rys. 2. Po lewej szyba bez powłoki hydroforowej, po prawej szyba z powłoką hydroforową [2]
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są bez potrzeby użycia wycieraczek (rys. 2). Preparat 
ten może być stosowany zarówno do szyb czołowych, 
jak i bocznych. Na szybie przedniej utrzymuje się i jest 
skuteczny do 20.000 km, a na szybach bocznych do 
60.000 km.

Szyby antyodblaskowe – rodzaj szyb, które redukują 
odbijanie światła od powierzchni szyby. Pokryte są spe-
cjalną antyrefl eksową powłoką, która redukuje odblaski 
na szybie przedniej aż do 40% przy kącie nachylenia 60 
stopni (rys. 3).

Szyby elektrochromowe – szyby, które umożliwiają 
rozjaśnianie bądź przyciemnianie odcieni szyby. Stan-
dardowo ilość światła wpadającego do wnętrza samo-
chodu można ustawić na 4% do 40%, a wchłanianie 
energii słonecznej między 2% a 20% (rys. 4).

Antywłamaniowe – opóźniają czas włamania przez 
szybę do samochodu nawet 10-krotnie. Stosowane są 
do montażu fabrycznego w wybranych samochodach 
wyższych klas.

Szyba z wyświetlaczem HUD (Head-Up Display) - 
System HUD, dotychczas dostępny był jedynie w od-
rzutowcach wojskowych. Wyświetla on przed kierowcą 
obraz z wybranymi informacjami (np. prędkość pojaz-
du, moment obrotowy, komunikaty nawigacji satelitar-
nej itp.). System ten umożliwia kierowcy odczytywanie 
informacji z tablicy rozdzielczej bez odrywania wzroku 
od drogi. 

Aby zagwarantować kierowcom o różnym wzroście 
możliwość oglądania obrazu bez zniekształceń (rys. 5.) 
należało bardzo precyzyjnie wyprofi lować kształt szyby 

przedniej w strefi e wyświetlania systemu HUD (rys. 6), 
zapewniając jednocześnie jej aerodynamikę.

W celu uzyskania wyraźnego obrazu wyświetlane-
go na szybie producent musiał poprawić właściwości 
folii PVB (poliwinylobutyral), która stanowi integralną 
część laminowanych szyb samochodowych. Zastoso-

Rys. 5. Proces poprawy fi nalnego kształtu obrazu [1]

Rys. 3. Szyba antyrefl eksyjna [2]

Rys. 4. Szyby elektrochromowe [2]

Nazwa  Symbol 

 
Szyba poch aniaj ca ciep o 

 

 
Szyba odbijaj ca ciep o 

 

 
Szyba ogrzewana  

 
Szyba akustyczna 

 

 
Szyba hydroforowa 

 

 
Szyba antyodblaskowa 

 

 
Szyba elektrochromowa 

 

 
Szyba antyw amaniowa 

 

 
Szyba laminowana boczna 

 

 
Szyba z wbudowan  anten  

 

Tab. 1. Symbole własności dodanych [3]
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wanie zwykłej folii PVB prowadzi do powstania efek-
tu podwójnego obrazu, który jest bardzo męczący dla 
kierowcy (rys. 7). Dzięki zastosowaniu w folii nieskoń-
czenie małego kąta (rzędu minut kątowych), odbicia na 
szybie przedniej skupione są wyłącznie na obrazie - wy-
raźniejszym i ostrzejszym. System ten pozwala zyskać 
kierowcy bezcenny w kontekście bezpieczeństwa czas, 
bowiem odczytanie informacji z wyświetlacza na szybie 
zajmuje tylko pół sekundy, natomiast z tablicy rozdziel-
czej - 1 sekundę. 

Przy prędkości 60 km/h oznacza to nie przeoczenie 8 
m drogi, a czasem uniknięcie nieprzyjemnego manewru.

Symbole własności dodanych przedstawia tab.1.

Podsumowanie
Rozszerzenie funkcji szyb samochodowych poza rolę 

ochronną przed działaniem czynników atmosferycznych, 
pozwala na konstruowanie pojazdów bezpieczniejszych 
oraz zwiększenie komfortu jazdy a także ogranicza in-
tensywność zmęczenia kierującego. 

Rys. 6. Szyba z wyświetlaczem HUD [1]

Rys. 7. U góry obraz ze zwykłą folią PVB, na dole obraz 
z folią PVB o nieskończenie małym  kącie [1]
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Added  properties at car windows

Abstract
This paper presents some of the additional features that increase comfort windshields and road safety.
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