
Repetytorium zagadnień do kolokwium zaliczeniowego z przedmiotu  

„Przezroczystość w architekturze współczesnej” –  

(obowiązuje ogólna znajomość, można korzystać z notatek): 

 

wieloznaczność słowa „przezroczystość”, określenia „przejrzysty”, „transparentny”, „mleczny” itp. 

Łacińskie określenie przezroczystości: słowo „transparent” stanowi 

źródłosłów określeń w wielu rodzinach języków europejskich 

wywodzących się z pnia indoeuropejskiego: germańskich, romańskich i 

italskich. Wywodzi się ze złożenia dwóch słów: trāns- + pārent. Pierwsze 

trāns- oznacza „przez”, drugie pārēns, od pārēre – „wyglądać”, „widzieć”, 

a w łacinie, także „pokazywać”. Złożenie oznacza „widzieć przez” – i 

opisuje zjawisko przezroczystości, czyli postrzegania obrazu przez materiał 

bez zniekształceń.  

Drugim rozpowszechnionym określeniem, ukształtowanym już w 

późniejszym okresie, jest słowo „przejrzysty” – „trānslūcent”, wywodzące 

się ze złożenia łacińskich słów trāns-, + lūcēre. „lūcēre” oznacza 

„świecić”, wywodzi się od słowa „światło” – „leuk” o korzeniach w języku 

indoeuropejskim.  

Z innych określeń o korzeniach indoeuropejskich należy wymienić 

także określenie „diaphanous” – pochodzący od „dia” czyli „przez”, oraz 

„phainein” – „pokazywać” po Grecku, powszechnie w kręgu języków 

romańskich i germańskich używane w znaczeniu „przeświecać”, „prawie 

idealnie przezroczysty”, lub też „delikatnie zamglony”.  

„Transparentny” we współczesnym języku polskim to nie tylko 

„przezroczysty”, ale także „jawny” i „pozbawiony korupcji”, szczególnie w 

kontekście polityki i działalności publicznej.  

Określenie „przezroczysty” oznacza przejście światła przez 

substancję bez zmiany jego barwy i rozproszenia. Do tego sposobu 

postrzegania odnosi się jego źródłosłów w języku polskim: „czysty”, 

pochodzący prawdopodobnie od „czystej wody”. Określenie przejrzysty 

pochodzi od słowa „przejrzeć”, patrzeć na wylot, na wskroś. „Przejrzeć” 

oznacza dostrzegać ogólnych zarysów i kształtów, bez szczegółów. 

Słownikowe definicje terminu potwierdzają powszechną intuicję: „stać się 

częściowo widocznym”, „przeniknąć coś wzrokiem”. Na określenie 

podobnego zjawiska optycznego spotyka się także określenia „zamglony”, 

„rozmyty”, „nieostry”. 

 

światło, TRA, modele przezroczystości (perforacyjny, optyczny),  

światło 

Potocznie przez „światło” rozumie się „jasność, którą widać”, czyli 

promieniowanie widzialne. To część widma promieniowania 

elektromagnetycznego, o długości fali w zakresie od 380 do 780 nm 

 



TRA 

Mechanizm przejścia fali elektromagnetycznej przez izolator 

stanowi podstawę do scharakteryzowania każdego materiału 

przezroczystego za pomocą trzech podstawowych parametrów – 

współczynników: transmisji, odbicia i absorpcji światła. Wielkości te 

określają podstawowe cechy fizyczne (optyczne, techniczne) materiału: 

 

T – współczynnik transmisji (ang. transmitance) – określający w 

procentach ilość energii, która przeniknęła przez materiał bez wzbudzania 

elektronów, 

R – współczynnik odbicia (ang. reflectance) – określający w 

procentach energię, która po wzbudzeniu elektronów została 

wypromieniowana wtórnie jako promieniowanie widzialne, czyli została 

odbita, 

A – współczynnik absorpcji (ang. absorbance) – określający, 

energię która po wzbudzeniu elektronów została wypromieniowana jako 

promieniowanie podczerwone i podniosła temperaturę materiału, lub 

została rozproszona (wypromieniowana jako promieniowanie widzalne w 

masie materiału). 

 

T+R+A = 1  
 

perforacyjny 

Przy spełnieniu określonych warunków1 płaszczyznę dziurkowaną 

postrzegamy jako przezroczystą. Każdą płaszczyznę przezroczystą można 

przedstawić więc jako nieprzezroczystą, ale posiadającą otwory. 

Analogicznie jak przy percepcji materiałów jednorodnie przezroczystych – 

zachodzi tu zjawisko nałożenia dwóch strumieni światła.  

 

optyczny 

Ogólna relacja strumieni wyraża się w prostym stwierdzeniu: im 

mniej promieni przenika, tym więcej ulega odbiciu.  

Postrzeganie przezroczystości jest w równym stopniu zależne od 

wartości strumieni światła (natężenia światła) oddziałujących na taflę z 

dwóch stron, jak od wartości współczynników charakteryzujących materiał 

(T, R, oraz A). Przedstawienie tej zależności jest istotne dla praktyki 

architektonicznej. Strumień światła pochodzący z jasnego obiektu, którego 

obraz pozorny zostanie utworzony w tafli zdominuje strumień światła 

przenikający przez taflę. To często występujące w praktyce zjawisko nie 

                                                 

1 Występuje tu ograniczenie związane ze zdolnością rozdzielczą ludzkiego wzroku. Autor wypowiada 
się na ten temat szerzej w rozdziale, w którym rozpatrywane są powierzchnie dziurkowane: siatki i 
perforacje. Patrz. s. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 



mogło być opisane przy wykorzystaniu narzędzi modelu Richardsa i 

Stevensa.  

Przy stałych parametrach (T, R, A) tafli LTM postrzeganie jej jako 

przezroczystej będzie zależne od warunków oświetlenia (proporcji 

strumieni światła), kiedy warunki oświetlenia można oszacować 

(wystarczy, że przybliżona wartość strumieni światła), projektant może 

wpływać na przezroczystość tafli przez dobór jej parametrów 

materiałowych (T, R, A).  

 

relacja obrazów odbitych i przenikających na tafli - wpływ kąta padania na współczynnik odbicia 
(im większy kąt, tym większy współczynnik), 

 

im większy kąt, tym większy współczynnik 

Na tafli wykonanej z materiału przezroczystego, niepokrytego 

żadną powłoką (o standardowych parametrach – T, R, A) wraz ze 

wzrostem kąta padania ilość światła odbitego będzie się zwiększała. 

Wzrost rozpocznie się kiedy kąt padania „przekroczy 40º, przy kątach 

powyżej 70º będzie wyraźnie odczuwalny, i osiągnie niemal 100% odbicia 

dla promieni światła poruszających się niemal równolegle do płaszczyzny 

przegrody i ”. Doskonałą ilustracją tego zjawiska są fotografie elewacji 

budynku biurowego w Stuttgarcie wykonane z różnych punktów widzenia 

przy tych samych warunkach oświetlenia [Błąd! Nie można odnaleźć 

źródła odwołania.]. W zależności od kąta patrzenia, powierzchnia 

szklanej tafli zmienia się z przezroczystej na lustrzaną.  

 

relacja obrazów odbitych i przenikających na tafli 

Wpływ strumieni światła na przezroczystość przegrody z doskonalą 

zwięzłością scharakteryzował znany francuski architekt J. Nouvel. 

Opisywane zjawisko określa programowaniem szkła przez światło: „(…) 

jeśli oświetlimy szkło światłem z przodu, to tworzy się odbicie, a jeśli 

źródło światła umieścimy z tyłu, to szkło zniknie. Jest to sposób na 

uchwycenie chwili w zmieniającym się świetle dnia i pór roku”. Jeszcze 

dobitniej fenomen ten scharakteryzował M. Bell, amerykański architekt, 

praktyk i teoretyk, profesor Columbia University’s Graduale School of 

Architecture: „w teorii, bez uwzględnienia odbicia i skomplikowania 

powierzchni, szkło zawsze dąży to tego, żeby znikać” 

Przezroczystość przegród w równym stopniu zależy od siły 

strumieni światła, jak od parametrów optycznych materiału 

(współczynników T, R oraz A). Określone wzajemne relacje tych 

parametrów mogą wpływać na wygląd tafli, niezależnie od natężenia 

padających na taflę strumieni światła.  

 

Redukcja transmisji światła.  



Wykorzystywane świadomie, w wyniku przemyślanego celowego 

działania szkło refleksyjne, może prowadzić do powstania wielu udanych 

architektonicznych rozwiązań. Jego zastosowanie pociąga za sobą 

wystąpienie wielu zjawisk z dziedzin optyki i fizyki budowli. Zastosowanie 

materiałów przezroczystych o wysokich współczynnikach odbicia światła 

R ogranicza przenikanie światła. 

 

Redukcja odbicia 

Redukcja odbicia możliwa jest przy zastosowaniu odpowiednich 

powłok nanoszonych na tafle przezroczyste. Ich zastosowanie modyfikuje 

zasadniczo sposób odbioru płaszczyzn przepuszczających światło. 

Strumień odbity  zostanie radykalnie ograniczony, nie wystąpi zjawisko 

odbicia a jedynie przenikania światła.  

 

 

współczesne (nie historyczne!) metody produkcji szkła (walcowanie, pławienie, osiadanie w formie 
na gorąco – np. przy produkcji szyb samochodowych),  

 

Surowcem do produkcji tradycyjnego przezroczystego szkła jest 

piasek kwarcowy oraz dodatki, najczęściej: węglan sodu (Na2CO3) i 

węglan wapnia (CaCO3), topniki: tlenki boru i ołowiu oraz pigmenty. 

Surowce są mieszane, topione w piecu w temperaturze 1600-1800°C 

(dzięki dodaniu węglanu sodu). Masa szklarska nadaje się do obróbki w 

fazie plastycznej, w temperaturze 800-1600°C przez odlewanie, 

walcowanie, sztancowanie, lub metodą float (pławienia). Niezbędnym 

krokiem w procesie produkcji jest wyżarzanie, czyli kontrolowane, szybkie 

schładzanie uformowanych wyrobów od 600 ºC do 100ºC.  

 

Proces float został wynaleziony przez Sir Alastair'a Pilkington'a w 

roku 1952. Technologia ta wykorzystywana jest przy produkcji szkła 

bezbarwnego, barwionego w masie i powlekanego dla budownictwa, 

oraz bezbarwnego i barwionego w masie dla przemysłu motoryzacyjnego. 

Proces, pierwotnie zdolny do produkcji jedynie szkła o grubości 6 mm, 

obecnie pozwala na produkcję szkła o grubości od 0,4 mm aż do 25 mm. 

Roztopione szkło, w temperaturze około 1000°C, jest w sposób ciągły 

wylewane z pieca do płytkiej wanny ze stopioną cyną. Stopione szkło 

płynie po cynie, rozpływa się na niej i formuje płaską cienką wstęgę. 

 

Grubość jest kontrolowana poprzez ustalanie prędkości, przy której 

krzepnąca szklana wstęga jest wyciągana z wanny float. Po odprężeniu 

(kontrolowanym schładzaniu) powstaje szkło jako „polerowany ogniowo" 

produkt z równoległymi do siebie powierzchniami.  



(źródło: 

http://www.pilkington.com/Europe/Poland/Polish/Building+Products/Architects/About+Glass/Proces+

float.htm) 

 

Szkło dmuchane wytwarzane w piecach donicowych, za każdym 

razem  ma nieco inny odcień, przez co jest w zasadzie niepowtarzalne. 

Przy pomocy specjalnej rurki dmuchacz formuje jednolitą kulę szkła. 

Umiejętnie dmuchając i obracając rurkę, dmuchacz powiększa kulę 

płynnego szkła do odpowiednich rozmiarów. Powstały w ten sposób 

cylinder długości 80 cm, tzw. cholewa jest po obcięciu końcówek 

rozcinana wzdłuż i rozkładana, tworząc płaską taflę szkła. Tafla powoli 

stygnie w odprężarce, po czym zostaje przycięta do określonych 

wymiarów. Każda tafla, wykonana tradycyjną, rzemieślniczą metodą, jest 

unikatowa, gdyż jej nierównomierna grubość waha się między 2,50 a 3,05 

mm, zaś możliwych odcieni jest między 7 a 8 tysięcy. 

 

Walcowanie Aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia i pęcherzyki 

powietrza, surowce topione są w temperaturze 1600°C. Piec (tzw. wanna 

szklarska) zawiera płynną masę szklaną, wypływającą przez umieszczony 

u dołu wylew. Szkło o temperaturze 1200°C wylewane jest między dwa 

poziome cylindry umieszczone w odległości kilku milimetrów od siebie. 

Obracające się, pokryte wypukłym wzorem cylindry formują wstęgę szkła 

o nieregularnej, wzorzystej powierzchni. Na wylewające się z pieca szkło 

nakładane jest zbrojenie z drutu ze stali nierdzewnej (siatka o 

kwadratowych oczkach o boku długości 12,5 mm), które wtapia się w 

szklaną masę przed walcowaniem. Sformowana, stężała wstęga szkła 

przesuwa się do tunelu schładzania, zwanego odprężarką, gdzie 

temperatura szkła stopniowo maleje, osiągając 250 °C. Dalszy proces 

schładzania przebiega na wolnym powietrzu. 

 

Technologia gięcia szkła została opracowana w XVII wieku 

podczas budowy pałacu Wersalskiego. Taflę szkła rozgrzewa się do 

temperatury mięknienia, tj. między 500 a 600 °C Szkło umieszczane jest w 

piecu w pozycji poziomej,  na wklęsłej lub wypukłej formie, która tafli 

szkła nadaje pożądany kształt. Po zakończeniu stopniowego, 

kontrolowanego stygnięcia, podczas którego należy pilnować, aby w 

strukturze szkła nie wystąpiły żadne naprężenia, szkło jest polerowane i 

składowane na formie o kształcie zgodnym z liną wygięcia szkła. 

(źródło: http://pl.saint-gobain-glass.com/b2c/lang_fr.xml) 

 

typologia podstawowa: przenikanie światła (1D, 2D, 3D) w taflach, blokach i światłowodach, 

fasady warstwowe,  



Niezależnie od stanu skupienia ciała drogę promienia światła 

determinuje prawo Snelliusa, odkryte i opisane przez Willebrorda Snella, 

holenderskiego astronoma i matematyka w 1621 r. Mówi ono, że kąt o 

jaki załamuje się promień światła przechodząc z jednego ośrodka do 

drugiego jest proporcjonalny do relacji współczynników załamania n1 i n2 

tych ośrodków 

Z prawa Snelliusa wynika reguła całkowitego wewnętrznego 

odbicia (CWO). Określa ona, że jeżeli promień światła poruszający się 

wewnątrz materiału o wyższym współczynniku załamania n1 trafi na 

granice ośrodków pod określonym kątem αgran to kąt załamania β będzie 

wynosił 90º (światło będzie się więc „ślizgać” po ścianie zewnętrznej 

obiektu). Jeśli światło będzie padać pod większym kątem, przestaje ono 

przechodzić przez granicę ośrodków i ulega całkowitemu odbiciu 

wewnętrznemu. Kąt graniczny jest inny dla różnych substancji. 

 

Substancje przezroczyste przyjmują zróżnicowane formy 

przestrzenne – kształty. Gazy i ciecze przyjmują kształt naczynia, które 

wypełniają. Ciała stałe (także szkliste i bezpostaciowe) najczęściej 

formowane są w tafle i płyty, ale występują także w postaci bloków, rur i 

granulatów. Materiały przyjmujące formę tkanin oraz folii zwijane są w 

role. Ze względu na różnorodność form za podstawę ustalanych określeń 

zostaną przyjęte: szerokość, wysokość (długość) i grubość odpowiadające 

gabarytom obiektu w trzech wymiarach (osie X, Y, Z). W zależności od 

wzajemnych relacji wymiarów wyróżniamy (przyjęto określenia umowne: 

 

• formy 3D – w których żaden z wymiarów nie uzyskuje zdecydowanej 

przewagi (o 3÷4 rzędy wielkości) nad innymi (postacie: luksfer, cegła 

szklana, blok przezroczystego tworzywa sztucznego, kamień 

szlachetny),  

• formy 2D – w których dwa wymiary uzyskują zdecydowaną przewagę 

nad trzecim (postacie: płyta, tafla, arkusz, bela tkaniny, a w 

szczególnej postaci: folie i powłoki), 

• formy 2,5-wymiarowe (umowne) – w których dwa wymiary uzyskują 

zdecydowaną przewagę nad trzecim, ale fluktuacje trzeciego wpływają 

na tor promienia światła (szkło ornamentowe, spływająca woda), 

• formy 1D – w których jeden z wymiarów uzyskuje zdecydowaną 

przewagę nad pozostałymi (postacie: pręty, rury, włókna).  

 

układy materiałów przepuszczających światło (sąsiadujący i warstwowy),  

 

Układ sąsiadujący to zespół obszarów (elementów, pól) o 

odmiennych właściwościach optycznych ustawionych obok siebie w 

płaszczyźnie prostopadłej do osi patrzenia [Błąd! Nie można odnaleźć 



źródła odwołania.]. Szczególnym przypadkiem układu sąsiadującego jest 

perforacja (sito, siatka) lub ażur (sąsiadują obszary przepuszczające i 

nieprzepuszczające światła). Zjawiska optyczne w rezultacie dodają się 

proporcjonalnie do obszaru, jaki zajmują. (składowe „sumują się”).  
 

 

 

Układ warstwowy to równoległe do siebie warstwy materiałów 

ustawione prostopadle do osi patrzenia [Błąd! Nie można odnaleźć 

źródła odwołania.]. Parametry i właściwości poszczególnych materiałów 

wzajemnie się na siebie nakładają. Finalne zjawiska optyczne „mnożą się” 

– są dominowane przez ten element, który pochłania najwięcej 

przenikającego światła. Nie bez znaczenia, w analizach układów 

warstwowych, pozostaje także kolejność w jakiej ustawione są tafle LTM. 

Element refleksyjny, o dużym współczynniku odbicia światła, ustawiony 

jako pierwszy na osi patrzenia, może spowodować, że pozostałe elementy 

układu w ogóle nie będą postrzegane.  

 

 

 

siatki, perforacje, ażury, efekt mory jako środek wyrazu,  

Z punktu widzenia obserwatora, dziurkowanie jest szczególnym 

przypadkiem układu sąsiadującego dwóch obszarów o odmiennych 

właściwościach przepuszczania światła. Jeden jest całkowicie 

nieprzezroczysty (materiał, w którym wykonano otwory), drugi w ogóle 

nie jest wypełniony materiałem – jest przezroczysty jak powietrze (otwór 

w materiale). Ten wydzielony rodzaj układów obejmuje także siatki i 

ażury. 



Pojęcie prążków mory związane jest ze zjawiskiem złożenia 

rastrów. W jego dosłownym, ścisłym znaczeniu oznacza układ prążków 

powstały na skutek nakładania się dwóch struktur periodycznych 

obróconych o pewien kąt lub poddanych deformacji. Zjawisko może 

kojarzyć się z interferencją optyczną – lokalnym wzmocnieniem i 

osłabieniem fali elektromagnetycznej, ale jego mechanizm jest odmienny. 

Właśnie dlatego, zjawiska mory oraz interferencja są często ze sobą 

mylone.  

Występowanie zjawiska prążków mory wynika ze „wzmocnienia” 

lub „osłabienia” prążków w miejscach przecięcia się linii dwóch 

nałożonych na siebie siatek. 

Marcin Brzezicki 
                                                 

i
 Wiggington M., Glass In Architecture, Phaidon Press, 2002, s. 71.  


