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Santrauka. Nagrinėjama aliuminio fasadų istorijos raida, palyginimas su dabartinėmis fasadinėmis aliuminio–stiklo kon-
strukcijomis. Apžvelgiamas projektuojamų konstrukcijų projektavimas–tvirtinimas, skaičiuojamų apkrovų vertinimas pastatų 
fasadams. Nagrinėjamos sistemos, atskleidžiami jų privalumai, įtaka pastatų statybai. Analizuojamas bendras stiklo ir metali-
nių konstrukcijų darbas, projektavimo silpnybės. Pateikiamos langų, stiklo projektavimo terminės charakteristikos. 
Reikšminiai žodžiai: aliuminis, stiklas, fasadas, stiklinimas, elementinė sistema, U vertė, šilumos perdavimo koeficientas, 
struktūra, silikonas. 

 

Įvadas  
Pastato stiklinimui nuo seno yra naudojami įvairūs stiklo 
tvirtinimo metodai. Tai yra daroma tiek dėl estetinių, tiek 
dėl funkcinių sumetimų. Skiriami du pagrindiniai stikli-
nimo sprendimai pagal tai, iš kurios pastato pusės bus 
tvirtinimas stiklas (iš lauko ar iš vidaus). Šį pasirinkimą 
dažnai sąlygoja estetiniai (jei pasirenkamas stiklinimas iš 
lauko, tuomet stiklo tvirtinimas derinamas su fasado ap-
daila),  technologiniai (kartais sudėtinga pastato situacija 
ar kiti veiksniai nulemia, kad tiesioginis priėjimas prie 
konstrukcijos iš lauko neįmanomas, kas nulemia vitrini-
nės sistemos pasirinkimą) ir su statiniais skaičiavimais 
susiję veiksniai (fasadinės konstrukcijos profiliai yra 
pajėgesni atlaikyti tenkančias apkrovas). Pastato fasadinei 
konstrukcijai (stiklinimui iš lauko) pasirinkta sistema 
pirmą kartą buvo panaudota Oriel Chambers pastate, 
esančiame Liverpulyje, Didžiojoje Britanijoje. Šis viešbu-
tis buvo suprojektuotas architekto Peter Ellis, 1864 me-
tais. Šviesa, prasiskverbusi pro didžiulius langus turėjo 
sumažinti apšvietimo kaštus trumpais žiemos mėnesiais. 
Stiklo tvirtinimui prie metalinių konstrukcijų buvo nau-
dojama kompozitinė rišančioji medžiaga–asbesto ir stiklo 
pluošto junginys, kuris vėliau buvo pakeistas silikono 
struktūra. Aliuminis fasado stiklinimui pradėtas naudoti 
apie 1970–uosius, kuomet išplito aliuminio ektruzijos 
procesas, atvėręs didžiules galimybes dėl savo formos 
pasiekiamumo reikalingiems technologiniams bei esteti-
niams reikalavimams. Šiandien, šios galimybės yra be-
veik beribės. Panašiai vystėsi ir stiklo tvirtinimo į kon-
strukcijas galimybės, tokiu būdu reikalaujantis išskirtinio 
projektavimo dėmesio. Stiklai remiami tiek stiklo pri-
spaudėjais, tiek klijuojant prie rėmų silikoninėmis siūlė-

mis – pasirenkant struktūrinį stiklinimą. Šis būdas išlaiko 
vientisą stiklo paviršiaus fasadą, atlaikant didžiausias 
vėjo apkrovas (pasirenkama speciali struktūra, kuriai 
teikiamas sertifikatas pagal atitinkamus skaičiavimus, 
užtikrina stabilumą ir stiprumą).  
 

 
 
1 pav. „My Zeil“ pagrindinis fasadas.  
Fig. 1 „My Zeil“ main facade.  
 
Šiuo metu sukurtas sistemų, metodų, profilių stiklo tvirti-
nimui kiekis nulemia jo panaudojimą pastate beveik neat-
sižvelgiant į medžiagų gamybą ribojančius parametrus. 
Dar prieš kelis metus fasado „sudalinimą“ aliuminio pro-
filiais ribojo saugių stiklo paketų gamybos dydis – lakšti-
nis stiklas buvo įmanomas iki 3m x 2,5 m dydžio. Šiomis 
dienomis, pagrindinis apribojimas yra transportavimas 
bei montavimas – užgrūdinti paketus įmanoma iki 3m x 7 
m dydžio. Tokio dydžio skaidrūs lakštai turi būti saugiai 
transportuoti, ir dėl savo svorio, būti įgalūs sumontuoti – 
tam reikalingi specialūs keltuvai, kranai. Konstrukcijų 
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paletei tapus beveik beribei, svarbesni reikalavimai tapo 
pastato idėjos, šilumos taupymo reikalavimų panaudoji-
mas stikle. Konstrukcija, kurioje yra naudojamas stiklas, 
gali būti panaudojama kaip stovinti (langai, vitrinos), arba 
kabanti daugiaatramė sistema (šarnyrinės jungtys ties 
perdangomis – fasadinė sistema). Kadangi tiek stiklas, 
tiek jį laikantys elementai komunikuoja tarpusavyje, ji 
turi būti suprojektuota itin tiksliai, atsižvelgiant į galimą 
judėjimą (dėl temperatūrų pokyčio, reakcijos į gaunamas 
vėjo, sniego, dinamines apkrovas) – nes, pvz., aliuminio 
profilis yra priverstas judėti dėl savo itin didelio šilumos 
linijinio pokyčio, o stiklas, šiuo požiūriu, daugiau statiš-
kas. Lyginant stiklą ir aliuminį – jų linijinis pokytis ski-
riasi 2,5 karto. Taip pat svarbu atsižvelgti į būsimą apdai-
lą, kaip bus užsandarinta profilis, ar stiklinimo sistema: 
turi būti užtikrintas jos terminis, difuzinis sandarumas. 
Stiklo tvirtinimo analizavimas yra įmanomas tik tada, kai 
stiklinimo konstrukcija su stiklu dirba harmoningai – 
apkrovos, kurios perduodamos nuo vertikalių ir horizon-
talių profilių stiklui yra pakankamos, kad stiklas nebūtų 
pažeistas. 
 
Fasadinių konstrukcijų skirstymas 
 
Strypinės sistemos (angl. stick system): 

 
2 pav. Strypinės sistemos pjūvis  
Fig. 2 Section of rod system  
 
Aliuminio profilių karkasas surenkamas iš atskirų verti-
kalių ir horizontalių elementų, jungiant jas standžiai viena 
su kita per įdėtines detales. Profiliai yra apdirbami ceche, 
montavimas iš atskirų, supjautų strypų (elementų) jun-
giama statybos objekte.  Elementinės sistemos (angl. 
element, unitized system): pastato fasadas yra sudalina-
mas racionaliais transportuojamo dydžio elementais 
(fragmentais), kurie yra maksimaliai apdirbami gamybos 
stadijoje, paruošiami montavimui bei sustiklinami. Staty-
bos metu jau paruoštos „kasetės“ (ar elementai) yra jun-

giami vienas prie kito per specialius kronšteinus, kablius 
bei kreipiančiąsias detales. Tai yra efektyviausias būdas 
montuoti daugiaaukščių pastatų fasadus. Šis būdas daž-
niausiai yra pasirenkamas atšiauraus klimato regionuose, 
vėjuotose zonose. 
  

 
3 pav. Elementinės sistemos pjūvis  
Fig. 3 Section of plate system 
 
Lietaus, saulės apsauginės sistemos (angl. rainscreen, brie 
soleil, solar systems): lietaus apsauginės sistemos naudo-
jamos kaip papildoma apsauga nuo vandens, saulės. Tai 
dažniausiai daroma komfortiniais bei estetiniais sumeti-
mais, išryškinant pastato formas, apsaugant pastato „var-
totojus“ nuo per didelio saulės ar galimo vandens kiekio. 
Tačiau, atsižvelgiant į technologijų vystymąsi, tenkanti 
saulės energija gali būti išnaudojama solar sistemose, 
kuomet į aliuminio karkasą yra dedami saulės elementai, 
tokiu būdu gaunama saulės energija paverčiama pastatui 
naudinga energija, aptarnaujančia jį be beveik papildomų 
energijos šaltinių.  

 
Projektavimas 
 
Darniam fasadinės sistemos darbui užtikrinti atsižvelgia-
ma į jam keliamus reikalavimus, taip pat į tenkančias 
apkrovas. Savasis svoris – sistemos bendrą svorį sudaro 
stiklo, jį laikančio aliuminio karkaso, tvirtinimo elemen-
tų, fasadą valdančių mechanizmų, butaforinių profilių bei 
kitų fasade esančių svorių suma. Vėjo apkrova – pagrin-
dinė fasadą slegianti apkrova, kurią įvertinti yra būtina, 
parenkant profilių gylius, stiklo storius, pasirenkant sis-
temas ir pan. Skaičiuojama kiekvienam pastatui atskirai, 
priklausomai nuo pastato lokacijos – šalies, regiono, ga-
liojančių standartų ir pan. Sudėtingos formos pastatams 
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visuomet yra įvertinamas vėjo tunelio (aerodinaminio 
vamzdžio) efektas. Taip pat įtraukiami ir sukūrių įtakos 
analizės, atsirandančios pastato kampuose, skaičiavimai. 
Sniego apkrova – dažniausiai ji įtakos neturi, kol fasadinė 
konstrukcijų dalis yra vertikali. Ši apkrova pradedama 
vertinti tada, kuomet fasado nuolydis yra daugiau nei 20 
laispnių, stoginėms ir šlaitinėms dalims. Seisminė apkro-
va – atsižvelgiant į papildomą perdangų įtempių sukėlimą 
dėl betono, pamatų sėdimo aliuminio fasadas dėl esamų 
tarpų tarp stiklo ir karkaso įgalina jų „vaikščiojimą“ iki 
75mm. Žinoma, tai sukelia papildomus ankerių įtempius, 
tačiau tinkamai į tai atsižvelgus, fasadas sugeba atllaikyti 
seismines apkrovas. Terminė apkrova – dėl didelio šilu-
mos plėtimosi koeficiento, aliuminis yra specialiai per-
pjaunamas ties perdangomis, yra įrengiamos temperatūri-
nės siūlės. Šis faktorius padidina laikančiųjų detalių 
tenkančią apkrovą, ir turi ryškią įtaką projekto biudžetui, 
nes įtakoja medžiagų kiekį. Netinkamai parinkus tempe-
ratūrinės siūlės poziciją, bendra medžiagų išeiga gali 
nukentėti dėl prastos optimizacijos, bus parenkami per 
dideli tvirtinančių elementų kiekiai, jų ankerių tvirtinimo 
į pastato perdangas skaičius. Kadangi horizontalūs profi-
liai yra prijungiami prie vertikalių, jų kiekis pastate yra 
didesnis, o geometrinis ilgis – mažesnis, todėl temperatū-
rinės siūlės jiems dažniausiai neparinkinėjamos. Horizon-
talūs strypai pjaunami keliais milimetrais trumpesni nei 
atstumas nuo vertikalių profilio sienelių ir šis atstumas 
yra kompensuojamas PVC detalėmis galuose, kurios 
leidžia judėti aliuminiui viena ar kita kryptimi. Aliuminio 
sistemos skirstomos į izoliuotas („šiltas“)  ir neįzoliuotas 
(„šaltas“). Šiltos sistemos yra dažniausiai iš trijų kamerų 
– dviejų aliuminio pusprofilių, sujungtų per vidurį PVC 
termo izoliatoriumi. „Šaltų“ sistemų profiliai yra vientiso 
skerspjūvio, neturintys terminio barjero, izoliuojančio 
nuo šalčio.Terminės apkrovos suteikiami nesklandumai 
išryškėja dažnai varstomose duryse kabančiose ant auto-
matinių bėgių (šios sistemos dažniausiai projektuojamos 
administraciniuose pastatuose). Kadangi šių konstrukcijų 
pilnai užsandarinti (taip kaip langų) neįmanoma, yra sta-
tomos „šilumos užuolaidos“, pučiančios karštą vėją. Jei 
automatinių durų varčios yra suprojektuotos iš izoliuotos 
sistemos, viduje esantis pusprofilis labai stipriai įkaista, o 
lauke esantis pusprofilis išlieka šaltas. Dėl susidariusio 
per didelio temperatūrų skirtumo visas profilis išlinksta. 
Šiuo atveju dažniausiai yra renkamasi neizoliuotos siste-
mos profilius, taip suteikiant galimybę visam profiliui 
judėti. Šiuo metu yra išrasti nauji izoliatoriai, kurie turi 
dvigubas sienutes, tokiu būdu linkdamas vidinis pusprofi-
lis dėl susidariusio atstumo iki PVC tarpinės neįtakoja 
kito pusprofilio elgsenos. Sprogimo apkrova – vis daž-

niau įtraukiamas reikalavimas stiklo paketams, norint 
išvengti nusikalstamumo. valstybinių pastatų stiklai vis 
dažniau yra projektuojami su prieš-sprogimine plėvele, 
kuri sulaiko tam tikrą sprogimo bangą. Projektuojant 
aliuminį ši apkrova vertinama kaip dinaminė, tik su itin 
stipriu ir trumpu suveikimu.  

Vandens ir oro skvarba – kaip ir visos konstrukcijos, 
fasadinių elementų projektavimas turi būti užtikrintas 
ilgaamžiškumo, funkcionalumui bei sandarumo prasmė-
mis. Itin didelius nesklandumus sukelia nepageidaujamas 
vandens prasiskverbimas per stiklinimo gumas, netinka-
mai sujungtus aliuminio elementus, nuvandeninimo (dre-
nažo) dangtelius, nepreciziškas struktūrines siūles dėl 
projektavimo klaidų, kondensato susidarymo profilių 
kamerose. Norint išvengti šių klaidų, būtinas teisingas 
elementų konstravimas, gamintojų rekomendacijų laiky-
masis. Jei projektui yra išrandamas profilis, dažniausiai 
yra atliekamas AWW testas (angl. air water wind), kuris 
dažniausiai būna trečiųjų šalių – ekspertizę atliekančios 
kompanijos yra nepriklausomos, neturinčios sąsajos su 
gamintojais, sistemų tiekėjais.Pagaminti aliuminio-stiklo 
fasado fragmentai yra išbandomi specialiose laboratorijo-
se į jas pučiant atitinkamą oro ir vandens slėgį, reglamen-
tuojant, jog suprojektuota konstrukcija yra saugi visais 
atžvilgiais.   

Įlinkis – kadangi aliuminio tamprumo modulis yra 
tris kartus mažesnis už plieno, aliuminio profilių parin-
kimas automatiškai juos vizualiai „išaugina“. Pagal pro-
jektuojamas apkrovas, laikantieji elementai negali įlinkti 
pagal tam tikras nustatytas, normomis reglamentuojamas 
sąlygas: santykinį įlinkį arba absoliutiniu dydžiu nustaty-
tą atstumą (dažniausiai tai būna 15mm). Tai yra daroma 
todėl, kad belinkdamas profilis gali išlenkti stiklą, kuris 
plastinių deformacijų beveik neturi (dėl šios priežasties 
įvyksta trūkis). Tai yra pagrindinis kriterijus žvelgiant į 
konstrukcijos stiprumą, standumą ir stabilumą. Jei profi-
liui yra užduodama griežta įlinkio sąlyga, jo stiprumo 
tikrinimas dažnai yra bevertis – jis stipresnis kelis kartus 
nei jam yra būtina. Tai nėra labai ekonomiška lyginant su 
laikančiosiomis konstrukcijomis žvelgiant absoliutiniu 
dydžiu (gelžbetoninių ar metalinių konstrukcijų trūkis 
gali reikšti katastrofą, tuo tarpu fasadinių konstrukcijų 
pažeidimas – estetinį krachą). 

 
Fasadinių konstrukcijų stiklinimas 
 
Pasirenkant fasadinę sistemą, natūralu, kad pagrindinė 
užpildančioji medžiaga bus stiklas. Perdangų zonose 
dažnai yra naudojamas emaliuotas (dažytas) stiklo pake-
tas, kurį iš vidinės pusės dengia apdailinės plokštės. Tai 
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yra daroma dėl pastato priešgaisrinių reikalavimų, ku-
riuos išlaikyti naudojant skaidrų stiklo paketą yra nei 
estetiškai, nei funkciškai neįmanoma.  

Atsižvelgiant į tai, jog aliuminis yra pats geriausias 
šilumos laidininkas, norint pasiekti jo ekonominį efektą, 
tai yra konstrukciją išnaudoti taip, jog ji būtų praktiška 
naudoti, praleistų kuo daugiau šviesos ir išleistų kuo ma-
žiau šilumos, itin svarbus konstravimo žingsnis yra stiklų 
projektavimas. Pradedama nuo architekto koncepcijos 
pastatui, kurioje nustatomi techniniai reikalavimai stiklui 
– ar stiklas efektyviai išnaudotų saulės šviesą, ar būtų 
geriausiai šilumą izoliuojanti medžiaga. Dažniausiai nau-
dojami stiklo paketai – vienos ar dviejų kamerų, priklau-
somai nuo pageidaujamo šilumos izoliavimo, saulės 
energijos sklaidos „suvaldymo“, atspalvio, įspūdžio sukū-
rimo.  

 

 
4 pav. Schematinė saulės energijos skvarba per stiklo paketą  
Fig. 4. Solar energy penetration through the glass envelope 
 

Parenkami saugūs (grūdinti, laminuoti, armuoti) ar-
ba nesaugūs stiklai ar stiklo paketai. Jei norima pastatą 
izoliuoti nuo išsisklaidančios šilumos, renkamasi trijų 
sluoksnių stiklo paketai su dviguba selektyvine danga (su 
šia danga pasiekiamas mažiausias galimas emisijos lygis 
(0.01); stiklas atspindi ilguosius infraraudonuosius spin-
dulius, taip apribojant šilumos laidumą). Jei pastatas sta-
tomas vietoje, kuri nėra palanki saulės šviesai, tuomet yra 
rekomenduojami stiklai su saulės kontrolės dangomis. Ši 
danga beveik nesumažina šviesos srauto, tačiau dėl speci-
finių šio stiklo savybių – prasiskverbia ketvirtadaliu ma-
žiau saulės kaitros vasarą ir sulaikoma 10% daugiau ši-
lumos žiemą. Naujos kartos dangos užtikrina maksimalų 
šviesos pralaidumą, o vizualiai stiklo paketas su saulės 
kontrolės stiklu tik labai nežymiai skiriasi nuo stiklo pa-
keto su selektyviniu stiklu.  

 
Norint išgauti šaltesnių spalvų, modernumą atspin-

dintį metalo blizgesį, neretai pastato vizijos autoriai deri-
na stiklą su plieno atspindžiais. Pasirinktas aliuminio 

karkasas yra „stiklinamas“ aklinais užpildais, kurie, išlai-
kydami šilumines savybes, tarnauja estetinio efekto ak-
centavimui, detalių išryškinimui. Pasirinkti kompozitiniai 
užpildai, dažniausiai sudaryti iš įvairaus storio aliuminio 
(dažytos, anoduotos ar kitaip apdirbtos skardos, viduje 
turinčios terminę izoliaciją atliekančią šerdį), gana pa-
prastu, tačiau įžvalgiu sprendimu gali ekonomiškai su-
teikti siekiamos estetinės vertės. 

 
Europoje įsigaliojantys standartai krypstą į vis griežtesnes 
projektavimo sąlygas naudojamiems langams, fasadams, 
kad pastatai taptų kuo ekonomiškesni ir atspindėtų tech-
nologinių inovacijų svarbą visuomenėje. Nuo 2020 metų. 
įsigaliojantys standartais sieks 20-20-20 ekvivalento, 
kurio tikslas yra: 20% sumažinti šiltnamio efektą, 20% 
padidinti energiją iš beatsinaujinančių resursų, 20% su-
mažinti energijos suvartojimą. Šiuo metu mus pasiekian-
čios produkcijos yra inovatyvios, siekiančios kuo efekty-
viau išnaudoti gamtos teikiamą šilumą. Aliuminio 
profiliai, naudojami įprastiems langams nenutolsta nuo 
šilčiausių PVC profilių terminės izoliacijos. Naudojant 
naujos kartos stiklo paketus, kurių šilumos perdavimo 
koeficientas yra apie 0,6 W/m2K, bendrą aliuminio lango 
U vertę galima pasiekti iki 0,88 W/m2K, kas dar prieš 
metus atrodė neįmanoma.  

Išvados 
1. Supažindintomis naujovėmis siekiama atkreipti dėmesį 

į fasado konstravimo ypatybes, teisingai pritaikyti jų 
svarbą žvelgiant tiek iš inžinerinės, tiek iš vartoto-
jiškumo pusės. 

2. Su naujausios kartos aliuminio – stiklo konstrukcijomis 
fasado montavimo greitis yra maksimalus. Pvz., Net 
ypatingai atšiaurioje klimato terpėje 1000 m2 fasadas 
gali būti sumontuotas ir pilnai sustiklintas per mažiau 
beveik dvi savaites, pasirenkant naujos kartos kasetinę 
(elementinę sistemą). 

3. Stiklo galimybės šiuo metu yra ribojamos tik iš 
logistikos pusės. Dabar pagaminti vientiso lakšto stiklo 
paketai įmanomi iki 7m ilgio, 3m aukščio (beveik 
pilnas puspriebės ilgis). Atsižvelgiant į tai, jog naujos 
kartos selektyvinės dangos, kurios, įeinančios į stiklo 
paketo sudėtį, kartu su argono arba kriptono dujomis 
gali pasiekti iki 0,5 W/m2K šilumos perdavimo 
koeficiento skaitinę reikšmę (kas pernai atrodė dar 
neįmanoma), pastato fasadas gali tapti itin stipriai 
izoliuotas nuo šalčio, kartu tapdamas skaidrumo, 
šviesos simboliu – tokiu, apie kuriuos ankstyvieji 
modernistai svajoje XIX amžiaus pradžioje. 
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4. Sparčiai tobulėjant technologijoms, projektuojamoms 
konstrukcijoms turi būti kreipiamas ypatingas dėmesys. 
Straipsnyje pateikiama medžiaga, bendrai apibrėžianti 
fasadinių aliuminio konstrukcijų naujoves, atsižvelk-
giama į projektavimo subtilybes, pateikiamos kertinės 
charakteristikos nustatant norimos konstrukcijos tinka-
mumui užtikrinti. 
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INNOVATIONS OF ALUMINIUM – GLASS 
STRUCTURES  

M. Juozaitis  

Abstract 

Using the morder element curtain wall systems possible assem-
bling speed is extremely fast. Approx 1000 m2 of curtain wall 
facade is able to be assembled in two weeks.  
The insulated glass units in nowadays has limits for manufacto-
ry just almost just from logistics point of view – the manufactu-
red glass unit is able to be temepered in 3m height and 7m wi-
de – needed careful transportation and special lifting devices to 
assemble such heavy glass units. 
With new low emission foils for glass, and used krypton or 
argon gas in it, insulated glass unit (with two layers or three) is 
able to reach 0,5 W/m2K of U value, which was not reacheble 
almost year ago. Passing through the history of usage in curtain 
walls systems, this article describes the innovations of alumi-
num – glass constructions industry, the advantages of design 
accesibility for architects, consumers, designers and assessors of 
aesthetics. Shortly examined aluminium glass systems, it‘s 
advantages in production, assembling stages. Article submits 
the new possibilities for aluminium profiles, it‘s U-value to 
meet new standards of requirments in this modern age. 
Keywords: aluminium – glass, curtain wall, mullion, transom, 
element system, cladding, façade, glass, glazing, U value, Alumi-
nium systems. 

 


