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Patologie skla 

 

 Optické deformace 

 Poškození povrchu 

 Termální šok 

 … 



Optické deformace 

 Úvod 

 Optické deformace vznikající při kalení 
nebo při tepelném zpevnění skla 

 Optické deformace vznikající při osazení 
skla do rámu 

 Optické deformace vznikající při změně 
teploty a/nebo atmosférického tlaku 



Optické deformace - Úvod 









 Optické deformace mohou vznikat z různých důvodů 
(někdy kombinací důvodů) 

 

 Optické deformace jsou více viditelné ,když je reflexe 
světla vyšší 

 

 Mohou být zvýrazněny vlivem okolí budovy (blízkost 
jiné budovy, odrážející se ve skle) 

 

Optické deformace - Úvod 



Optické deformace 

 Úvod 

 Optické deformace vznikající při kalení 
nebo při tepelném zpevnění skla 

 Optické deformace vznikající při osazení 
skla do rámu 

 Optické deformace vznikající při změně 
teploty a/nebo atmosférického tlaku 



Příznaky: 

 Obvyklá celoplošná deformace vzniká od celkového 
prohnutí skla (sudový efekt) – celkové prohnutí 0,003 
mm/mm – ČSN EN 12150-1 

 Zvlněná deformace – válcová lokální deformace resp. 
místní prohnutí 0,3 mm/300 mm - ČSN EN 12150-1 

 Deformace u jedné nebo dvou hran vzniká od 
místního prohnutí, obvykle od hrany do 300 mm 
směrem ke středu 

 

Optické deformace 
Tepelné zpracované sklo 



Optické deformace 
Tepelně zpracované sklo  

Celkové prohnutí 

Místní 

prohnutí 



 

 

Tepelně 
opracované 

Typ 
zpracování 

Typ skla Celkové 
prohnutí 

(mm/mm) 

Místní prohnutí 
(mm/300 mm) 

Float 0,003 0,5 
horizontal 

Ostatní 0,004 0,5 Kalení 
EN 12 150 

vertical 
Všechny 

typy 
0,005 1,0 

Float 0,003 0,3 
horizontal 

Ostatní 0,004 0,5 
Tepelně 

zpevněné 
EN 1863 

vertical 
Všechny 

typy 
Podle výrobce 

 

 

Optické deformace 
Tepelně zpracované sklo  

0,3 



Prevence : 

 Kontrola rovinnosti (celkové, místní prohnutí a zvlnění 
během výroby) 

 Umístění skla na fasádě tak, aby strana paralelně se 
zemí byla paralelní s válci pece 

 Nicméně, pokud je nějaké sklo „mimo“ tolerance na 
stavbě, doporučujeme umístit toto sklo na fasádě co 
nejvýše je to možné, aby odráželo oblohu (a ne 
budovy před fasádou)  

Optické deformace 
Tepelně zpracované sklo  



Optické deformace 

 Úvod 

 Optické deformace vznikající při kalení 
nebo při tepelném zpevnění skla 

 Optické deformace vznikající při osazení 
skla do rámu 

 Optické deformace vznikající při změně 
teploty a/nebo atmosférického tlaku 



Příznaky : 

 Odrážený obraz je nepravidelně deformován 

 Sklo je připevněno pomocí přítlačných lišt, které jsou 
přišroubovány k rámu 

 

Příčiny : 

 Pokud jsou některé šrouby příliš utaženy, tlak na sklo 
není uniformní a u hran může být viditelná optická 
distorze. 

 Sklo může prasknou, pokud překročíme limit. 

 Profily rámů nejsou rovnoběžné>>>zdeformování skla 

 Zasklívací podložky jsou příliš blízko k rohům rámu. 

Optické deformace 
Zasklení do rámu 













Optické deformace 

 Úvod 

 Optické deformace vznikající při kalení 
nebo při tepelném zpevnění skla 

 Optické deformace vznikající při osazení 
skla do rámu 

 Optické deformace vznikající při změně 
teploty a/nebo atmosférického tlaku 



Příznaky : 

 Optická deformace vzniká z důvodu, že dvě skla v 
izolačním skle nejsou paralelní.  

 Více je to viditelné s reflexním sklem. 

 Tento jev se může často měnit, v závislosti na 
atmosférických podmínkách. 

 Je to více viditelné když: 

– mezera mezi skly je širší 

– skla jsou tenká - poddimenzovaná 

– skla nemají stejnou tloušťku  

– skla jsou malá 

Optické deformace 
Kolísání a změna tlaku 





Příčiny : 

Při výrobě izolačního dvojskla je atmosférický tlak a 
teplota stejná uvnitř izolačního dvojskla i ve výrobní hale. 

 

Po výrobě izolačního dvojskla, při změně atmosférického 
tlaku vně dvojskla dochází k nafukování nebo prohýbání 
skel izolačního dvojskla. Prohýbání skel směrem ven nebo 
dovnitř způsobuje optické deformace. 

   

Optické deformace 
Kolísání a změna tlaku 



Příčiny a řešení : 

Atmosférický tlak se může lišit v závislosti na 
klimatických podmínkách (mimo kontrolu), nebo v případě 
rozdílné nadmořské výšky mezi výrobním závodem a 
místem zasklení (pro tento případ je možné použít při 
výrobě dvojskel vyrovnávací ventilky, které zajistí stejný 
tlak uvnitř i vně dvojskla. Tyto ventilky jsou uzavřeny před 
zasklením na stavbě). 

 Tlak uvnitř dutiny dvojskla se může měnit v závislosti na 
změnách teploty v dutině. Teplota dutiny závisí hlavně na: 

– solární radiaci (mimo kontrolu) 

– energetické absorpci dvojskla (čím nižší, tím lepší)  

– vnější (mimo kontrolu) a vnitřní teplotě. 

– přítomnosti vnitřního stínění (lepší je ventilované) 

Optické deformace 
Kolísání a změna tlaku 
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 Optické deformace 

 Poškození povrchu 

 Termální šok 
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Poškození povrchu 

 Skvrny na skle  

 

 Znečištění skla na stavbě 

 

 Zatavení žhavých kousků do skla 

 

 



Skvrny na skle 
 

Příčiny : 
 Skvrny na skle jsou jako koroze ocele  
 
 Tento jev vzniká, když jsou dvě skla v přímém 

kontaktu nebo velmi blízko sebe, a je mezi nimi voda 
(polití vodou nebo kondenzace)  

 
 Voda v té době reaguje se Sodíkem ve skle a reakce 

vytváří film NaOH (hydroxid sodný), který je viditelný 
jako „bílý mráček“ 



Skvrny na skle 

Opatření : 
 Pokud je poškození slabé, je možné je vyleštit za 

použití oxidu ceřičitého (může to být dlouhý a 
nákladný proces) 

 Pokud je poškození příliš hluboké, je nutná výměna 
skla. 

 
 

Preventivní opatření : 
 Skladovat sklo na suchém a dobře ventilovaném místě 

pod přístřeškem 
 Nesmí dojít k polití uskladněného skla 
 Nebo k opakované kondenzaci vzdušné vlhkosti na 

skle 



Poškození povrchu 

 Skvrny na skle  

 

 Znečištění skla na stavbě 

 

 Zatavení žhavých kousků do skla 

 

 



Příznaky : 

 Bílé nebo světlé stékající skvrny na povrchu skla, 
hlavně na vnější straně zasklení. 

 V takovém případě je zasklení umístěno pod 
betonovým nebo zděným výčnělkem. 

 Je snadné vyčistit tyto skvrny hned pojejich vyskytnutí. 

 Je daleko obtížnější tyto skvrny vyčistit když zaschnou 
na povrchu skla. 

Znečištění skla na stavbě 







Příčina : 

 Voda protéká kolem cementu a reaguje s jeho 
komponenty(vápno a alkalický křemičitan) 

 Pokud se takto kontaminovaná voda dostane do 
kontaktu s povrchem skla, může reagovat s 
atmosférickým CO2 a vytvoří chemickou sloučeninu, 
která se dá odstranit pouze produkty na bázi kyseliny 
fluorovodíkové. 

 Chybné odvodnění fasády nebo rámů, může také být 
nepříjemné. 

 Okapnička na výčnělku by měla být součástí 
projektované fasády (viz. následující příklady) 

Znečištění skla na stavbě 
 



Znečištění skla na stavbě  



Opatření k nápravě : 

 Leštění skla 

 Mytí pomocí prostředků s kyselinou fluorovodíkovou. 
Koncentrace kyseliny musí být nastavena přímo na 
místě v závislosti na stupni znečištění povrchu. Příliš 
vysoká koncentrace může poškodit povrch skla. Je 
potřeba být velmi opatrný a chránit zejména oči a 
pokožku. 

 Tato možnost není použitelná pro skla s coatingem na 
posici 1. 

 Oxid ceřičitý 

 Další čistící/leštící přípravky jsou dostupné na trhu. 

Znečištění skla na stavbě  



Preventivní opatření :  

 Projektovat fasády tak, aby se znečištěná voda 
nedostávala do přímého nebo nepřímého kontaktu se 
sklem. 

 Vodě odolná úprava betonu a zdiva pomůže snížit 
reakci vody na minimum.  

 Definovat frekvenci čištění fasády, aby docházelo k 
odstraňování skvrn v době, kdy jsou ještě snadno 
omyvatelné. 

Znečištění skla na stavbě 



Poškození povrchu 

 Skvrny na skle  

 

 Znečištění skla na stavbě 

 

 Zatavení žhavých kousků do skla 

 

 



Příznaky : 

Malé černé tečky, které není možné odstranit. 

Zatavení žhavých kousků do skla 
 



Příznaky : 

Malé černé tečky, které není možné odstranit. 

Zatavení žhavých kousků do skla 
 



Příčiny : 

Malé, velmi horké části kovu se mohou dostat do skla, 
když lidé svařují nebo brousí kovové materiály blízko 
skla. Pokud je jejich teplota dostatečně vysoká, mohou 
se pevně zatavit do skla. 

Mimoto, kov může korodovat a tím vytvořit malé trhliny 
ve skle. 

Opatření - řešení: 

Pokud jsou defekty příliš velké, není je možné odstranit 
a sklo musí být vyměněno. 

Preventivní opatření :  
 Provádět sváření/broušení dostatečně daleko od skla. 

 Zakrýt sklo vhodnou ochranou. 

Zatavení žhavých kousků do skla 
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 Optické deformace 

 Poškození povrchu 

 Termální šok 

 … 



Termální šok 

Připomenutí: Rozbití skla je způsobeno termálním 

šokem při příliš odlišné teplotě skla v zóně jedna ve 
středu a dva u kraje skla. 



Termální šok 

Samolepící folie na skle 



Termální šok  

Fotka za oknem 



Termální šok 

Přítomnost 
radiátoru 



Termální šok  

Izolace skladovaná 
přímo za sklem 



Termální šok 



Termální šok 

Špatný stav hrany skla 





Termální šok 

Od poškození ve skle 



Termální šok 

Vzdálenost stínění 



Termální šok – polep fólií 



Termální šok – polep fólií 



Termální šok – polep fólií 



Termální šok – polep fólií 



































Skvrny po rozdrcení nečistot 



Skvrny po rozdrcení nečistot 



Skvrny po rozdrcení nečistot 



Lom při řezání 



Mokré sklo 



Nečistoty mezi skly STRATOBELU 



Nevykalený kalitelný Stopray VISION 50T 



Newtonovy Kroužky 



NiS 



Otisk savky pod vrstvou 



Otisk pod vrstvou 



Poškození měkké vrstvy 



Poškození měkké vrstvy 



Vady na měkké vrstvě 



Vady na měkké vrstvě 



Vady na měkké vrstvě 



Poškození povrchu skel na stavbě 



Parapetní skla – odchylky v barvě 



Špatné balení nadlimitních 
izolačních skel  



Děkuji za pozornost. 
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