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Contururi  estompate  in sticla  arhitecturala tratata la cald  

In arhitectura de astazi se cere ca sticla sa includa sbstraturi clare si colorate , pelicule de 

joasa emisivitate si control solar , modele decorative cu culori ceramice si  pentru 

indeplinirea unor cerinte de securitate sa fie tratata la cald . 

Sticla semisecurizata si total securizata este proiectata sa reziste stresului termic si 

mecanic crescut , sau sa indeplineasca alte criterii specifice fizice.  

Ca rezultat al procesului de fabricare a sticlei securizate , modelele estompate sau urmele 

sau ceea ce deseori este numit “ contur de  tensionare “ pot deveni vizibile in sticla semi 

si total securizata  in anumite conditii naturale  sau de polarizare a  luminii .  

ASTM – documentul  de consens C1048 – Specificatii standard pentru sticla tratata 

la cald – HS(semisecurizata ) , FT (total securizata ) abordeaza acest fenomen optic 

dupa cum urmeaza : 

Sectiunea 7- Fabricare  

7.5 Contur de tensionare – in sticla semi si total securizata , conturul  de tensionare care 

in mod normal nu este vizibil , poate deveni vizibil in anumite conditii de lumina . Este 

caracteristic pentru aceste tipuri de sticla si nu trebuie interpretata ca o decolorare sau 

neuniformitate de culoare  sau nuanta .  

Intensitatea conturului de tensionare poate fi diferita de la o foaie la alta si/sau chiar in 

interiorul unei foi de sticla . Prezenta unui contur  de securizare sau diferentele in cadrul 

acestui contur nu reprezinta un defect al sticlei sau motiv de imputare si nu poate fi motiv 

de respingere a acesteia. In plus, prezenta unui contur de tensionare  nu altereaza 

integritatea sau siguranta foii de sticla. 

 Procesul de tratare la cald  
Pentru a se obtine rezistenta ceruta la stresul termic si mecanic precum si profilul de 

spargere specific , sticla este supusa procesului de intarire la cald . Tratamentul la cald 

include atat securizarea cat si semi-securizarea . Acest proces presupune taierea sticlei la 

dimensiunea si in forma dorita , prelucrarea marginilor in conditiile cerute  , spalarea 

suprafetei si marginilor sticlei , transportul sticlei in cuptor si incalzirea acesteia uniforma 

pana aproape de punctul de inmuiere (aprox 621C) . La iesirea din cuptor sticla este rapid 

racita ( stinsa) prin suflarea uniforma a aerului simultan pe toate suprafetele.  Procesul  de 

racire/stingere aduce suprafata sticlei intr-o stare de inalta compresiune si nodul central in 

tensiune de compensare.  

 

 

 



Aerul de mare viteza din procesul de stingere / racire este introdus prin duze de aer sau 

fante . Suprafetele sticlei care sunt opuse direct  duzelor si fantelor  ajung la un nivel ceva 

mai ridicat de compresiune decat zonele adiacente . Aceasta creeaza o usoara modificare 

de densitate si determina sticla sa devina anisotropica din punct de vedere optic.  

Anisotropie optica inseamna ca aspectul luminii care trece prin sticla difera in functie de 

miscarea  privirii de-a lungul sticlei . Cand lumina polarizata a soarelui trece printr-o 

sticla tratata la cald se produce o faza  de transfer. Zonele cu densitate mai joasa (direct 

sub duzele de racire ) au o faza de transfer diferita de zonele cu densitate mai mare 

(departate fata de duzele de racire ) . Aceste usoare diferente de densitate au ca efect 

observarea in sticla  a unor zone deschise si inchise.    

 

Vizibilitatea conturului  

Nefiind in mod normal vizibil, conturul perceptibil de pete sau linii deschise si/sau 

inchise la culoare din sticla tratata la cald poate deveni apparent in anumite conditii de 

lumina si de unghi de vedere . “Conturul de tensionare “este mai aparent  sub lumina 

polarizata cu orizont vizibil si  privit dintr-un unghi de vedere oblic fata de sprafata 

sticlei. Vizibilitatea acestui contur de sticla scade pe masura ce unghiul de vedere  pe 

sprafata sticlei se mareste . Cand se priveste din interiorul cladirii , conturul de tensionare 

poate fi vizibil dintr-un unghi de 10 Grade si nu mai apare la un unghi de 90 Grade fata 

de suprafata sticlei . Cand sticla este privita in reflectare din exteriorul cladirii , conturul 

de tensionare poate deveni vizibil cand sticla este privita dintr-un unghi de 30-60Grade 

fata de sticla. Vizibilitatea conturului de tensionare ar putea fi accentuata la sticlele mai 

groase , sprafetele de stical colorate , sticlei cu pelicula acoperitoare  si sticlelor multiple 

de sticla tratata la cald in produsele de sticla laminata .In functie de diferentele de sisteme 

de fabricare (sau de cuptoarele de securizare ) conturul de tensionare poate varia de la un 

producator la altul.  

Asa cum se vede deseori in geamul din spate al automobilelor , profilul de tensionare in 

sticla total securizata poate deveni mai vizibila cand se poarta ochelari de soare polarizati. 

Filtrele de polarizare sau lentilele pentru camere creeaza acelasi fenomen si pot evidentia 

si mai mult  acest contur.  

 

Inspectarea sticlei  

Santierele de constructii pot oferi unghiuri de vedere si conditii care cazeaza evidentierea 

profilli de tensionare . Totusi , dupa terminarea lucrarii : prezenta peretilor interiori , 

finisajele , mobilierul, si plantele se reduce de cele mai multe ori vizibilitatea profilului 

de tensionare sau devine chiar  invizibil.  

Stresul introdus in tratarea la cald a sticlei este o parte inerenta a procesului  de fabricare 

si atata timp cat nu poate fi alterat sau afectat de procesul de incalzire , control si /sau 

desenul profilului , acesta nu poate fi eliminate . Specialistii in design trebuie sa fie 

avertizati ca un asemenea profil nu reprezinta un defect in sticla si de aceea nu constitie 

baza pentru respingerea produsului .  

Fenomenul de profil de tensionare poate deveni vizibil in orice sticla tratata la cald . 

Atata timp cat aplicatiile premergatoare sa la inceputul constructiei nu ofera conditiile 

finale ale proiectului  , este utila consultarea frnizorului de sticla si vizionarea unor  

mock-up uri la dimensiune reala in conditii tipice de santier si de vedere a spatiului  

inconjurator pentr evaluarea potentialului  vizibilitatii profilului de tensionare .  



Asociatia Sticlei din America de Nord (GANA) a realizat acest buletin informational 

numai pentru a oferi informatii generale in privinta efectului de profil de tensionare in 

sticla arhitecturala tratata la cald . Buletinul nu recomanda nici un fel de mod de 

aplicare sau procedura de tratare la cald. Utilizatorul  acestui Buletin are 

responsabilitatea de a se asigura ca literatura legata de produs este lata in considerare 

in selectarea si specificarea   sticlei . GANA nu raspunde  de nici un rezultat legat de 

utilizarea acestui buletin  , de orice erori sau omisiuni  continute in buletin sau 

responsabilitati care rezulta din acest buletin.  

 

 

 

 


