
SKLO 



Historie výroby skla na našem území 

• sklo bylo objeveno v polovině 3. tisíciletí př. n. l. v 

Mezopotámii (teorií objevu skla je více) 

 

• první písemná zmínka o skle na našem území 

pochází až z roku 1162 

 

• první sklárny vznikaly ve druhé polovině 13. a v 

první polovině 14. století (nápojové a stolní sklo, 

korálky pro růžence, skleněné imitace drahokamů, 

technické sklo pro lékaře, mastičkáře a alchymisty) 



Historie výroby skla na našem území 

• a doby vlády Karla IV. došlo k výrazné inovaci ve 

stavebnictví – začalo se používat, i když ne zcela 

běžně, okenní sklo 

 

• jednalo se o foukání skla do válců, následné 

rozstřihnutí, rozvinutí zchlazené skloviny do roviny 

a vyhlazení 

 

 



Základní suroviny pro výrobu plochého skla - sklářský 

kmen 

• sklářské (tavné) písky 

 - obsahují 60-80% křemene, dále zrna živců a  slíd 

   a pojiva (kaolinit) 

 - těží se v povrchových lomech 

 - způsob rozpojování závisí na stupni stmelení zrn 

 - natěžená surovina se dále drtí, pere a třídí 

 - někdy se provádí i snižování obsahu barvicích 

   oxidů kovů 



Základní suroviny pro výrobu plochého skla - sklářský 

kmen 

• vápenec CaCO3 se přidává jemně namletý 

 - upravuje rozpustnost a chemickou odolnost 

   skla 

 

• soda Na2CO3 a potaš K2CO3  

 - ovlivňují zejména teplotu tavení vsázky 

 

 

Kromě uvedených hlavních (sklotvorných) surovin se 

při výrobě skla může používat celá řada pomocných 

látek. 



Pomocné suroviny pro výrobu plochého skla 

• barviva dávají sklu požadované zbarvení 

 - používá se např. kobalt (modrá) nebo měď   

   (tyrkysová až červená) 

 

• čeřiva se ke kmeni přidávají v malém množství 

 - odstraňují z roztavené skloviny bublinky a   

   nečistoty a zároveň ji homogenizují 

 - urychlují tavící procesy a napomáhají   

   k odbarvování skloviny 

 - používají se sírany (sodný, vápenatý, barnatý) 

   nebo dusičnany - ledky (draselný, vápenatý, 

   barnatý) 



Pomocné suroviny pro výrobu plochého skla 

• drcený skelný střep tvoří podstatnou část (cca 1/3) 

sklářského kmene 

 - materiálové využití odpadů a úspora     

   primárních surovin 

 - zrychlení tavícího procesu 

 - zlepšení počáteční homogenity skloviny 

 





Druhy skla 

• ploché sklo 

 - používá se ve stavebnictví pro zasklívání   

   oken, dveří, přepážek, stěn, balkonů,   

   výkladních skříní 

• tvarované sklo 

 - stavební prvky, vyráběné buď jako duté, plné 

   nebo korýtkovité tvarovky, skleněné tašky a 

   trouby 

 - používají se na sklobetonové konstrukce   

   stěn, stropů nebo kleneb (např. luxfery) 



Druhy skla 

• foukané sklo 

 - tvaruje pomocí sklářské píšťaly; tímto   

   způsobem se vyrábí zejména umělecké a   

   dekorativního skla, ale také skla technická 

• pěnové sklo 

 - pórovitý materiál s tepelněizolačními   

   vlastnostmi 

 - vyrábí se z nízkotavitelné skloviny, která se 

   při teplotě asi 1000 oC ve formách napěňuje 

   vhodnými zpěňovaly (více viz kapitola      

   „Minerální skelné tepelné izolace) 

 



Druhy skla 

• skleněná vlákna 

 - vyrábějí se taháním, odstřeďováním nebo   

   rozfukováním roztavené skloviny. Používají se   

   zejména jako tepelně a zvukově izolační   

   materiál (např. výrobky Isover nebo Rotaflex).   

   Skleněná vlákna mohou mít uplatnění také jako 

   rozptýlená výztuž v betonech 

 

 



Technologie výroby skla 

• příprava vsázky a její dávkování 

 - upravené, pomleté a vysušené suroviny se 

   mísí a homogenizují v požadovaném poměru 

   v mísících zařízeních 

• tavení skla 

 - provádí se ve sklářských tavících pecích,   

   nejčastěji pánvových nebo vanových. Tavící 

   proces se rozděluje na tři hlavní fáze:  

  - vlastní tavení (1400 – 1600 oC) 

  - čeření  

  - homogenizace a chlazení pro tvarování 



Technologie výroby skla 

• chlazení skla 

 - provádí se ve speciálních chladících pecích, 

   pravidla při teplotách 700 - 400 oC 

 - z výrobku se odstraní nebo se zabrání vzniku 

   vnitřního pnutí 



Výroba plochého stavebního skla 

• ploché stavební sklo lze vyrobit třemi výrobními 

postupy: 

 

 - tažením (dnes se téměř nepoužívá, vyrobené 

   sklo vykazuje řadu optických vad) 

 

 - válcováním, kterým se vyrábí např. drátosklo 

   nebo skla ornamentální  



Výroba plochého stavebního skla 

 

 - plavením, při němž proud skla vstupuje do 

   komory s roztaveným cínem, na kterém se   

   rovnoměrně roztéká a získává rovnoměrnou 

   tloušťku a hladkou plochu – Float proces 



Výroba plaveného skla – float proces 



Vlastnosti skla 

• vysoká propustnost světla 

• tuhost a tvrdost (při běžných teplotách) 

• křehkost 

• odolnost povětrnostním i chemickým vlivům 

• malá elektrická vodivost 

 





Vlastnosti skla: 

    hustota – 2200 ( běžné sklo) – 3600 (až 6000)      

   kg/m3 (olovnaté sklo) 


     pevnost v tlaku – 700-1200 MPa 

    tvrdost – 6-7 (křemen, živec) 

    při dlouhodobém zatížení se projevuje únava mat. a 

   sklo praskne 

    leštěním povrchu sklo zvyšuje svoji pevnost 

    nejměkčí povrch – skla olovnatá, nejtvrdší -       

   křemičitá 





Sklo ve stavebnictví: 

Ploché tažené sklo:  

• dle tloušťky dělíme na tenké (0,7 – 1,35 mm), střední (2 – 

4 mm) a tlusté (5 – 20 mm) – ve stavebnictví nejvíce 

používáme  ploché sklo o tl. 4 mm – rovné, hladké, čiré, 

průhledné 

 

• matové, ledové – snížená – potlačená průhlednost 

 

• determální – pohlcuje 50% infračervených paprsků,      

tepelná pohoda v místnostech (nemocnice, školy, 

kanceláře, … 



Sklo ve stavebnictví: 

Ploché tažené sklo:  

• zrcadlové – broušené a leštěné – barvy 

 

• bezpečnostní vrstvené – spojení 2 a více vrstev folií 

 

• tvrzené – rychlé řízené zchladnutí s vnesením trvalého  

napětí do povrchových vrstev (nedají s e dodatečně 

upravovat) 

 

• vrstvené neprůstřelné sklo – výlohy bank, obchodů, ... 







Ploché válcované sklo:  

drátové sklo – rovnoběžně s povrchem zaválcovaná 

drátěná síť, zvyšující soudržnost tabule při rozbití 

použití : zasklívání průmyslových hal, skladišť, světlíků, 

balkonů, schodišť,  atd. 

 

opakní sklo – vyrábí se litím s jednou plochou hladkou a 

druhou rýhovanou (neprůsvitné, barevné) - obkladačky 

 

Sklo ve stavebnictví: 





Sklo ve stavebnictví: 

Sklo ohýbané – ohýbáním tabulí skel do žádaného válcového 

ohybu pomocí spec. forem – skla monolitická hladká, 

vzorovaná, matová, barevná, vrstvená s folií, opakní, s 

drátěnou vložkou. 

Použití: fasádní prvky, výkladní skříně, ochozy, prodejní pulty, 

dekorativní prvky, …. 

  



Sklo ve stavebnictví: 

Tvarované sklo – duté (svařované, otevřené) – skleněné 

tvárnice, plné, korýtkové, tašky a trouby 

- duté skleněné tvarovky – stěnovky, LUXFERY, různé 

barvy, čtvercového (190x190x80 mm) nebo obdélníkového 

tvaru (240x115x80 mm), kce vnějších i vnitřních stěn, 

výplně otvorů 

-  plné skleněné tvarovky – stěnovky, dlaždice, čočky, 

vnější a vnitřní dlažba, kce podlah a stropů (sklobeton) – 

prosvětlení prostor 

 









Sklo ve stavebnictví: 

Speciální druhy skel:  

• copility – válcované do tvaru korýtka, tl. skla 6 mm 

  zasklívání příček, otvorů stěn, střech, mají dobré zvukové    

a tepelně izolační vlastnosti, propustnost světla 80 – 88% 

 

• skleněné tašky – prosvětlení půdních prostor, lisované, 

(bobrovky, tašky drážkové) 

 

• trouby – válcované skleněné trouby různých průměrů, 

použití v chemickém a potravinářském průmyslu potrubní 

rozvody pro dopravu kapalin 

 













Izolační vrstvená skla  










