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ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ
CYKL-innowacyjne, energooszczędne 

systemy okienne (część 2)

Generalnie można wyodrębnić dwa główne kierunki zmian, których efektem ma 

być poprawa właściwości cieplnych pro�li. Pierwsze, „klasyczne” podejście, to 

głównie zabiegi związane ze zwiększaniem głębokości zabudowy kształtowników 

oraz zwiększaniem liczby komór. Drugi, „rewolucyjny” kierunek, to działania 

nakierowane na zmiany w konstrukcji pro�li i technologii produkcji okien, 

związane m.in. z eliminowaniem z pro�li wzmocnień stalowych, negatywnie 

oddziaływających na ich właściwości cieplne, wdrożeniem technologii wklejania 

szyb, czy wykorzystaniem w produkcji pro�li materiałów kompozytowych.
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e
nergeto® to cała gama rozwiązań 

systemowych, czyli zarówno syste-

my z uszczelnieniem zewnętrznym, 

jak i środkowym o głębokości zabudowy 

70 mm oraz 85 mm. 

Wdrożenie energeto możliwe jest dzię-

ki kombinacji innowacyjnych technologii 

Aluplast:

„bonding inside“ – specjalnego skrzydła 

z zastosowaniem techniki klejenia szyb 

„powerdur inside“ – nowego rodzaju ram 

opracowanego we współpracy z �r-

mą BASF z zastosowaniem tworzywa 

sztucznego Ultradur® High Speed, któ-

ry zastępuje wzmocnienia stalowe

„foam inside” – opcjonalnej możliwości 

wypełniania ram okiennych termoizo-

lacyjną pianą poliuretanową

Zastosowane technologie, w tym m.in. 

wyeliminowanie wzmocnień stalowych 

w tych systemach, pozwoliło na likwi-

dację mostków termicznych i uzyskanie 

współczynnika przenikania ciepła ram 

do U
f
 = 0,94 W/m2K. Warto podkreślić, 

że parametry wynoszące U
f
 = 1,0 W/m2K 

udało się uzyskać już przy standardowej 

głębokości zabudowy pro�li wynoszącej 

70 mm. W stosunku do pro�li o tej głębo-

kości zabudowy ze wzmocnieniami stalo-

wymi jest to poprawa o około 40%. Dodat-

kowo usunięcie z konstrukcji wzmocnień 

stalowych pozwoliło na opracowanie 

bardzo wąskiej konstrukcji zestawu rama/

skrzydło o szerokości zaledwie 107 mm. 

Dzięki bardzo ciekawej optyce pro�li – 

charakteryzującej się dużym zachodze-

niem skrzydła na ościeżnicę – uzyskano 

większe powierzchnie przeszkleń, co 

zapewnia lepsze doświetlenie pomiesz-

czeń, jak również (dzięki odpowiednim 

szybom) dodatkowe zyski cieplne.

Dzięki technologii wklejania szyb 

zmniejsza się ryzyko wykrzywienia, wy-

gięcia, a także osiadania skrzydeł. Meto-

da ta minimalizuje ryzyko pęknięć szyb 

w wyniku naprężeń punktowych czy 

błędnego zaszklenia, oraz wydłuża czas 

eksploatacji skrzydeł bez potrzeby ich 

› Wyjątkowość rozwiązania 

„foam inside”, z technicznego 

punktu widzenia, polega na tym, że 

piana poliuretanowa wprowadzana 

jest do zgrzanych pro�li
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regulacji. Sklejenie szyby z pro�lem to 

również lepsza izolacyjność akustyczna 

oraz lepsze zabezpieczenie przed wła-

maniem ze względu na brak możliwości 

wypchnięcia szyby. Dzięki zmianie tech-

nologii szklenia możliwe jest wykorzysta-

nie pełnej głębokości wrębu szybowego. 

Głębsze osadzenie szyby we wrębie pro-

wadzi do zmniejszenia wartości współ-

czynnika przenikania ciepła liniowego 

mostka termicznego, występującego na 

styku szyby z ramą skrzydła, co poprawia 

właściwości cieplne pro�lu oraz daje lep-

sze zabezpieczenie przed tworzeniem się 

rosy na krawędzi szyby.

Idea technologii „bonding inside” 
opiera się na zmianie zasady konstrukcyj-

nej, polegającej na uczynieniu w tym roz-

wiązaniu szyby elementem konstrukcyj-

nym okna. Każdy pro�l posiada specjalnie 

opracowaną płetwę centrującą, która two-

rzy szczelinę dla równomiernego rozpro-

wadzenia kleju, a jednocześnie pozwala 

na automatyczne centrowanie pakietów 

szybowych. Tym samym szyby nie muszą 

być już klockowane, co zapobiega wygię-

ciu skrzydeł (przez niewłaściwe klockowa-

nie) oraz zsuwaniu pro�li skrzydeł z szyby. 

Dzięki elastycznej spoinie klejowej szyba 

nie jest poddawana punktowym napręże-

niom, a wszelkie obciążenia statyczne są 

przenoszone na całą powierzchnię szyby. 

Poprzez równomierne rozłożenie się na-

prężeń po całym obwodzie okna elimi-

nuje się zjawisko punktowych naprężeń 

– występujących w przypadku stosowa-

nia podkładek do szklenia – a tym samym 

zmniejsza się znacząco ryzyko pęknięć 

szyb w trakcie transportu, montażu i póź-

niejszej eksploatacji. Wart docenienia jest 

również fakt braku konieczności wykony-

wania operacji związanych ze zbrojeniem 

pro�li skrzydeł kształtownikami stalowy-

mi (składowanie, cięcie, wkręcanie).

Technologia wklejania szyby „bon-

ding inside” przyczynia się także, dzięki 

większemu zagłębieniu szyby w profilu 

skrzydła, do obniżenia wartości liniowe-

go mostka termicznego (powstającego 

na styku szyby z profilem), co daje lep-

sze zabezpieczenie przed tworzeniem 

się rosy na krawędzi szkła oraz wpływa 

na zmniejszenie wartości współczynni-

ka przenikania ciepła konstrukcji okien-

nych. Zmiana rodzaju skrzydła na te w 

technologii „bonding inside” powodu-

je, że np. w stosunku do standardowej 

wersji profilu Ideal 4000 o współczyn-

niku przenikania ciepła U
f
=1,4 W/m2K, 

uzyskujemy poprawę właściwości ciepl-

nych do poziomu U=1,2 W/m2K. 

Wklejana szyba to również zwiększo-

ne zabezpieczenie przed włamaniem, 

ponieważ wklejona po całym obwodzie 

szyba nie daje się wypchnąć, co się cza-

sem zdarza w „klasycznych” oknach. Fakt 

wklejenia szyby nie jest również bez 

znaczenia dla właściwości akustycznych 

okien. Dzięki technologii wklejanej szy-

by istnieje również możliwość wykona-

nia okien o większych gabarytach niż w 

przypadku standardowej technologii 

szklenia. 

Zapoczątkowane wraz ze wdroże-

niami technologii wklejania szyb dzia-

łania zmierzające do wyeliminowania 

„słabego ogniwa”, jakimi są – z punktu 

widzenia termoizolacyjności profili – 

stosowane w nich wzmocnienia stalo-

we, skutkowały próbami ich całkowite-

go wyeliminowania z kształtowników. 

Metalowe usztywnienie w profilach 

ram okiennych tworzy – wskutek wy-

sokiej przewodności cieplnej – mostek 

termiczny. „Powerdur inside” jest no-

wym kierunkiem w myśleniu o energo-

oszczędności profili okiennych. Są to 

systemy, w których zamiast wzmocnień 

stalowych zastosowane zostały specjal-

ne przekładki z tworzywa sztucznego 

i włókien szklanych. 

R E K L A M A

› 
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Wzmocniony włóknem szklanym termo-

plast zastępuje stal stosowaną w konwen-

cjonalnych ramach z tworzywa sztucznego 

i zapewnia zdecydowanie lepsze właści-

wości izolacji cieplnej przy tych samych 

mechanicznych właściwościach okna. Wy-

eliminowanie wzmocnień stalowych po-

zwoliło na likwidację mostków termicznych 

i uzyskanie lepszego współczynnika przeni-

kania ciepła.

Kolejna grupa zalet związana z faktem 

wyeliminowania wzmocnień stalowych to 

możliwość zaprojektowania niższych niż 

dotychczas pro(li skrzydeł. Dzięki temu 

(przy tych samych wymiarach okna) więk-

sza jest powierzchnia szyby, a co za tym 

idzie – lepsze doświetlanie pomieszczenia 

naturalnym światłem słonecznym oraz 

możliwe dodatkowe zyski cieplne. Brak 

wzmocnień stalowych to również mniejsza 

waga całych konstrukcji, co zdecydowanie 

wpływa na komfort pracy na stanowiskach 

bezpośrednio produkcyjnych, jak również 

pracowników zaangażowanych w trans-

port czy montaż.

Wyjątkowość rozwiązania „foam in-
side”, z technicznego punktu widzenia, 

polega na tym, że piana poliuretanowa 

wprowadzana jest do zgrzanych pro�li – 

w przeciwieństwie do znanej już techno-

logii, w której piankę wprowadza się do 

6-metrowych odcinków pro�li okiennych. 

Pozwala to z jednej strony na oszczędność 

czasu (związaną z brakiem konieczności 

przygotowywania i wypełniania 

pojedynczych pro�li), a z drugiej 

strony na lepsze wkompono-

wanie w cały cykl produkcyjny. 

Maszyna może być ustawiona 

pomiędzy stanowiskiem zgrze-

wania a czyszczenia ram, i wów-

czas do zgrzanych pro�li może 

być zaaplikowana piana, która 

następnie będzie miała wystar-

czająco dużo czasu na rozpręże-

nie się w ich wnętrzu. Aplikacja 

piany może odbywać się zarów-

no przy użyciu ręcznej maszy-

ny, jak i automatycznie. Firma 

Aluplast opracowała przy tym 

specjalny program kalkulacyjny, 

w którym dla każdego z pro�li 

obliczona jest ilość piany, jaka 

powinna zostać wstrzyknięta 

z odpowiednim ciśnieniem 

i w określonym czasie. 

Dla przykładu: System ener-

geto® 8000 (posiadający w stan-

dardowej wersji współczynnik 

przenikania ciepła wynoszący 

U
f
=0,94 W/m2K) po wypełnie-

niu komór pro�li pianą uzyskuje 

współczynnik U=0,79 W/m2K, 

co w konsekwencji pozwala na 

wykonanie okien o współczyn-

niku U
w
=0,61 W/m2K.

› „Powerdur inside” jest nowym kierunkiem 

w myśleniu o energooszczędności pro�li okiennych. 

Są to systemy, w których zamiast wzmocnień 

stalowych zastosowane zostały specjalne przekładki 

z tworzywa sztucznego i włókien szklanych. 

› energeto® to cała gama rozwiązań 

systemowych, czyli zarówno systemy 

z uszczelnieniem zewnętrznym, 

jak i środkowym o głębokości 

zabudowy 70 mm oraz 85 mm.

Napisz do eksperta: 

szewczuk@aluplast.com.pl

› Idea technologii „bonding inside” opiera 

się na zmianie zasady konstrukcyjnej, 

polegającej na uczynieniu w tym rozwiązaniu 

szyby elementem konstrukcyjnym okna.

› 


