
Стакло је неоргански материјал добијен хлађењем минералним растопа у којима 
доминира силикатна компонента. Има аморфну структуру што значи да се налази 
између течности и чврстих супстанци – честице немају правилан распоред као што 
је случај код материјала кристалне структуре али овај распоред није ни потпуно 
хаотичан као код течности. За добијање стакла је веома важна брзина хлађења 
растопа. Уколико би хлађење било споро, добијени материјал не би имао све 
тражене особине стакла – у првом реду провидност. 
У зависности од хемијског састава стакло може бити: натријумово 
(2.5SiO2‧0.5CaO‧0.5Na2O), калијумово (2.5SiO2‧0.5CaO‧0.5К2O) и оловно 
(2.5SiO2‧0.5PbO‧0.5К2O). Грађевинско (обично) стакло припада типу натријумовог, 
калијумовог или мешовитог (Na-K) стакла. 
Основне сировине за производњу стакла су: силицијум – диоксид (SiO2), тј. кварцни 
песак који је заступљен са 60-80%; сода (Na2CO3) која се додаје да би се 
температура топљења кварца смањила са око 2000°С на око 1000°С, калцијум – 
карбонат (кречњак, CaCO3) да поправи учинак соде јер би стакло само са Na2CO3 
било растворљиво у води, поташа (K2CO3), оксиди олова (Pb3O4, PbO4) за 
производњу кристала јер чине стакло светлуцавим, оксиди алуминијума и/или 
оксиди цинка (Al2O3, ZnO) који служе за добијање одређених својстава стакла или 
су присутни као неизбежне примесе. Бор мења топлотне карактеристике те се 
користи у производњи ватросталног стакла.  
Осим наведених сировина, за производњу стакла се користи и стаклени крш – отпад 
који се враћа у пећ за топљење где поспешује процес добијања стакла. Додају се и 
супстанце како би се олакшало топљење стаклене масе, маса избистрила, средства 
за замућење (уколико је потребно) као и разни метални оксиди за бојење. Тако, на 
пример, хром - оксид (Cr2O3) боји стакло у зелено, кобалт – оксид (CoO) у плаво, 
бакар – оксид (Cu2O) у црвено, селен (Se) у љубичасто, а уранијум – оксид (U2O3) у 
жуто. 
 
ИСТОРИЈАТ СТАКЛА 

У праисторији је за израду оштрица и врхова стрела, као и раних огледала и 
декорација коришћен опсидијен – природно стакло пронађено у близини вулканских 
региона. Настаје брзим хлађењем лаве, пре него да се формирају кристали. Због 
тога припада групи минералоида, садржи преко 70% силицијум – диоксида и по 
саставу је најсличнији граниту. Опсидијена има у Јерменији, Мексику, Италији, 
Турској, Грчкој, северозападу САД (Стаклене планине). Чист опсидијен је таман, док 
му гвожђе и манган дају тамнозелену до смеђе, или пак црну боју. Варијетет са 
кристобалитом је познат као снежна пахуљица (слика 1). Опсидијенске ивице су 
толико оштре (оштрије од најквалитетнијих челика) да се и данас користе као 
скалпели у хирургији срца. Сматра се да је човек направио стакло сасвим случајно, 
око 5000 година пре нове ере, тако што је ложио ватру на песку богатом кварцом и 
након гашења пронашао грумене који су споља били непровидни, али се у 
унутрашњости видела прозирна структура. Прва примена стакла је била око 3500 
година пре нове ере, првенствено за израду ваза и сличних декоративних предмета.  



Дувано стакло је пронађено у првом веку у Европи што је довело до револуције у 
индустрији производње стакла. Производња прозирног стакла додавањем манган – 
диоксида је омогућила коришћење стакла у архитектонске сврхе, па су се тако у 
најзначајнијим зградама и вилама у Риму и Помпеји почели појављивати стаклени 
прозори. Током наредних векова, производња стакла се проширила по Европи и 
Блиском истоку. У 7. веку се англо-саксонско стакло користило у црквама и 
катедралама. До 11. века стаклене плоче су израђиване по процесу крунског стакла. 
Ова техника је усавршена у Венецији до 13. века. Витражи су коришћени у готичкој 
и ренесансној архитектури од 11 – 18. века. 1851. године је енглески архитекта 
Џозеф Пекстон  (Joseph Paxton) за светску изложбу у Лондону пројектовао стаклени 
павиљон под именом Кристална палата (Crystal Palace) означивши почетак 
модерне историје стакла. Овај објекат је у потпуности изгорео у пожару 1936. 
Стакло је било изузетно скупо за ширу примену све до 1958. године и открића 
технологије флоат стакла, која је омогућила да се добије стакло одговарајуће 
дебљине и равне површине. Преко 90% светске производње стакла је флоат 
стакло. 
 
    

      
Слика 1. Варијетети опсидијена 

  
 
ПРОЦЕС ПРОИЗВОДЊЕ СТАКЛА 

Процес производње стакла обухвата пет основних етапа:  

 Припрема сировине 
 Топљење стакла 
 Обликовање стакла 
 Одгревање стакла 
 Накнадна обрада производа 

Припрема сировине 

Подразумева уситњавање и дозирање сировина као и њихово мешање у циљу 
хомогенизације масе која ће се топити. 

Топљење стакла 

Топљење стакла се врши у пећима које могу бити са периодичним пражњењем и 
пуњењем (шаржне пећи) и са континуалним радом (непрекидно се пуне 
сировинама, а стакло се континуално извлачи). Од шаржних пећи су најпознатије 



лончасте пећи, малих капацитета, које се употребљавају једино у производњи 
специјалних врста стакала, на пр. оптичког, шупљег. 
Од пећи са континуалним радом, у употреби су тзв. коритасте пећи (слика 2), кроз 
које стакло „путује“ пролазећи кроз три фазе, које су и просторно одвојене. У првој 
фази долази до стапања, синтеровања сировина и настанка силиката. У другој фази 
наступа бистрење и дефинитивна хомогенизација стаклене масе при чему се 
уклањају гасови који због велике вискозности растопа не могу да напусте масу. Ова 
места су механички слабија од остатка стаклене масе и један од главних узрока 
лома предмета од стакла. Уклањају се и остаци нерастопљених зрна употребљених 
сировина који представљају вид нехомогености структуре. Непровидни су и лако се 
уочавају као дефекти у маси стакла. Бистрење се може спровести физичким 
(повишавањем температуре у централном делу пећи на око 1500°С смањује се 
вискозност растопа па заробљени гасови лакше напуштају стаклену масу) или 
хемијским методама (додавање материја које топећи се и саме развијају гасове – 
настају крупни мехурови који „покупе“ остале мехурове у маси стакла и тако лакше 
напусте растоп). Трећа фаза – одстојавање стаклене масе пре обликовања је 
неопходна да би се стакло довело у интервал обрадљивости. Температура се 
снижава на око 1000°С. 

 

 

Слика 2. Коритаста пећ 
 

 
Обликовање стакла 

Дување је најстарији начин обликовања стакла. Данас се изводи машинским путем, 
помоћу специјалних аутомата за дување, а мање „ручно“ уз коришћење капацитета 
плућа стаклодувача и то највише за производњу шупљег стакла.  

Ливењем се добијају предмети мањих еличина, а већих дебљина, попут црепа од 
стакла. Ливење у калупима и евентуално пресовање је давање облика стаклу под 
дејством притиска у специјалним пресама. 

Извлачењем – вучењем (слика 2) се обликују равна стакла: прозорско, 
аутомобилско, и сл. Из растопа стакла у радном делу пећи се у виду бескрајне 
траке, посебним машинским уређајем извлачи стаклена плоча одређеног пресека и 



ширине. Плоча се извлачи из отвора специјалног ватросталног пловка који плива 
по површини стакла, како би се добила маса из дубине стакленог растопа без 
површинских нечистоћа и врло хомогеног састава. Дебљина стаклене плоче се 
регулише растојањем ватросталних ваљака који прихватају стаклену траку и који је 
греју/хладе по одређеном топлотном режиму како би се обезбедило правилно 
очвршћавање стакла. По очвршћавању, плоче се секу специјалним уређајем са 
дијамантском илом на табле потребних димензија. 

 

Слика 2. Извлачење стакла 

Ваљање се изводи на различите начине. Могуће је излити растопљену масу на сто 
равне или орнаментисане површине, а затим прелазити ваљцима. Ако се преко 
првог равног слоја постави жичана мрежа, а преко ње излије други слој стакла 
добиће се армирано стакло. Други начин ваљања је да се растопњена маса помоћу 
специјалног левка доводи на ваљак који се окреће у правцу тока растопа. Изнад 
овог ваљка се налази други који се окреће у супротном смеру. Растојање између 
ваљака регулише дебљину плоче. 

Добијање пливајућег (float glass) стакла: дозирани састојци, потпуно истопљени на 
1650°С се разливају преко растопљеног метала (обично калај) уз истовремено 
полирање горњих површина пламеном. Затим се маса преводи преко ваљака, како 
би се постепено охладила и исекла на табле потребних димензија. Добијено стакло 
је потпуно паралелних и равних површина, без недостатака који би умањивали 
његову провидност, а читав процес је потпуно компјутеризован.  

Одгревање стакла 

Одгревање је саставни део поступка обликовања многих производа од стакла. 
Примењује се ради елиминације (отпуштања) заосталих напона у стаклу, који се 
јављају збогсразмерно брзог хлађења производа. Уколико се не би ишлона 
одгревање, у стакленом производу би спонтано долазилодо појаве прслина, 
односно до драстичног пада његовихмеханичких карактеристика. Сам поступак 
одгревања обавља се у посебним пећима, које су обично тунелског типа и 
саконтинуалним радом. У тим пећима стаклени производи се крећу на тракастом 
транспортеру израђеном од ватросталногматеријала. Пролазећи кроз пећ, 
производи су изложени посебном режиму загревања, који је различит за разне 



врсте стакла и који се углавном своди на следеће: загревање до температуре која 
није виша од 600°С, задржавање одређено време на тој температури, и равномерно 
хлађење до собне температуре на изласку из пећи. 

Накнадна обрада производа 

Каљење је поступак којим се путем специјалне термичке обраде повећава чврстоћа 
стакла и његова тврдоћа. Стакло се загрева до одређене температуре (зависно од 
састава), тзв. температура каљења, која је близу тачке размекшавања, а затим се 
брзо хлади млазом хладног ваздуха. Као средња температура каљења може се 
приближно узети температура од 700°С. Док је при хлађењу у иницијалној преради, 
стакло услед унутрашњих напона (пре одгревања), крто и ломљиво, код каљења је 
настајање унутрашњих напона контролисано и они су равномерно распоређени по 
маси. Каљено стакло је у спољним слојевима напрегнуто на притисак, а у 
унутрашњим на затезање, тако да ова напонска равнотежа доприноси повећању 
његове отпорности. Каљено стакло може издржати знатна напрезања на савијање, 
отпорно је на удар и термичке шокове. Уколико дође до лома, прска на ситне 
комадиће тупих ивица, који остају међусобно лабаво повезани. 

Брушење је поступак у оквиру кога се, помоћу нарочитих уређаја (брусилица), 
обрађују ивице стаклених елемената (изводе тзв. оборене ивице), израђују разни 
орнаменти и шаре украсног карактера на стакленим површинама и сл. 

Полирање се примењује за отклањање оптичке нехомогености стакла, која је 
последица присуства таласа на површини стакла, неједнакости дебљине итд. У 
овом поступку се примењују разна абразивна средства (кварцни песак, корунд, 
карборундум и др.), којима се таре површина стакла и отклањају уочени недостаци 
(примењује се прво грубо, а затим и фино полирање). 

Матирање подразумева механичко или хемијско еродирање површине стакла. У 
првом случају најчешће се примењује поступак пескарења (деловање млаза 
кварцног песка под притиском), а у другом случају нагризање површине 
флуороводоничном киселином. На овај начин се добија мутно- непровидно стакло. 

 

Слика 3. Матирано стакло 

Лепљење је поступак који се састоји у спајању стаклених плоча слојем одређеног 
лепка - пластичне материје – која између две плоче образује провидну фолију. При 
лому оваква стакла се не распадају, већ комади стакла остају повезани. 



Поред наведеног, у додатне обраде стакла могу се убројати још и следећи 
поступци: 

- савијање, које се ради преко шамотних калупа, уз загревање стакла до 
температуре од око 600°С ; 

- превлачење површине стакла солима сребра, чиме се добијају огледала; 

- наношење преко површине стакла одређених превлака и филмова (може се, на 
пример, на стакло нанети одређена керамичка боја, након чега следи фаза сушења 
боје у пећи). 

 

ОСНОВНА СВОЈСТВА СТАКЛА 

Својства стакла у општем случају зависе од његовог састава и структуре, која се по 
правилу формира у зависности од технолошких поступака који се примењују при 
производњи (температура растопа, брзина хлађења, додатне обраде и др.). У 
табели 1 су приказани хемијски састави неких врста стакала који, између осталог, 
омогућавају извођење закључака о два основна својства стакла - о провидности и 
прозрачности. Прозрачност подразумева само пропуштање довољне количине 
светлости, а не и јасно сагледавање слике предмета са друге стране стакла. 

Табела 1. Хемијски састав стакла 

Врста стакла SiO2 Al2O3 CaO MgO Na2O K2O PbO B2O3 

прозорско 70-73 1.5-2 8-10 3-4 14-15 - - - 

за флаше 69-72 3-4 9-10 2-4 15-16 - - - 

кристал 55-77 - - - - 10-13 30-35 - 

хем. отпорно 
стакло 

68-70 3-5 1-2 1-2 8-10 5-6 - 2-3 

за 
дисперзију 
светлости 

69-73 4-6 - - 11-16 2-6 - - 

стаклено 
влакно 

48-56 10-18 0-8 0-8 0.5-2 - - 6-13 

 

Обично стакло пропушта преко 90% светлости, а рефлектује 3,5-4% на обе 
површине, тако да је укупна рефлексија код једноструког равног стакла 7 до 8. 
Специфична маса обичног техничког стакла је 2400-2600 kg/m3, а оловног стакла до 
6000 kg/m3. Порозност стакла је, ако није реч о шупљикавом стаклу, практично 
равна нули. Тврдоћа стакла износи 5-7 по Мосу (за обично грађевинско стакло је 
око 6). Стакло у принципу различито подноси напрезања при притиску и затезању. 
Чврстоћа при притиску обичног грађевинског стакла, за случај деловања 
краткотрајних оптерећења, креће се од 200-500 MPa, док кристално стакло, 
испитивано под истим условима, има чврстоћу при притиску и преко 1000 MPa. 
Чврстоћа при савијању, пак, при деловању краткотрајних оптерећења, обично 
износи 30 до 40 MPa. Што се тиче чврстоће при "чистом" затезању, она је приближно 



једнака десетини чврстоће при притиску, при чему та механичка карактеристика 
битно зависи од дебљине елемента који се испитује. 

При деловању дуготрајних оптерећења запажа се смањивање чврстоће стакла за 

15-20%. Термички коефицијент линеарног ширења износи T  910-6 1/ °C. 

У практичним прорачунима може се усвојити да коефицијент топлотне 
проводљивости стакла има следеће вредности: 

- прозорско стакло   = 0,81 W/m °C 

- армирано стакло   = 0,44 W/m °C 

Приликом дејства пожара материјале карактеришу запаљивост и отпорност у 
пожару. Обично стакло спада у незапаљиве материјале. Приликом пожара, брзо 
пуца услед температурног шока и не може се сматрати противпожарним 
материјалом, што није случај са боросиликатним или вишеслојним стаклом са 
међуслојевима отпорним на високе температуре. Отпорност у пожару је временски 
интервал у којем су материјали способни да врше своју функцију у условима 
стандардног пожара. Класе отпорности у пожару за стакло су 30, 60, 90, 120 и 180 
минута. 

Велика густина стакла се повољно одражава на акустичке особине, али због мале 
дебљине вредности су незадовољавајуће. Вишеслојна стакла могу обезбедити 
одређени ниво слабљења звука. Звучна заштита зависи од дебљине стакла – за 
стакло дебљине 3 mm износи 24 dB, за стакло дебљине 9 mm 30 dB. 

Стакло је еколошки материјал зато што се у потпуности може рециклирати. Старо 
стакло се може претопити безброј пута, а да при том не губи на квалитету. Од једне 
тоне отпадног стакла, уз додатак енергије је могуће направити тону нових стаклених 
флаша. Уштеда је 700 kg кварцног песка, 200 kg CaCO3 и 200 kg соде. Рециклажом 
стакла се смањује загађење ваздуха за 20%, а воде за 50%. 

ВРСТЕ СТАКЛА 

Једноструко стакло се састоји од једне стаклене површине. Разликује се по 
дебљини, врсти и обради. Ово је најјефтиније и најшире примењивано стакло. 
Сечењем на жељене димензије, уз евентуалну обраду, спремно је за уградњу. 

Флоат стакло је добило име по флоат поступку и најчешће се користи у 
грађевинарству и за добијање готово свих стакларских производа. Доступно је у 
дебљинама од 2,3,4,5,6,8,10,12,15,19 и 25 mm. 

Ламелирано стакло (PAMPLEX) је сендвич две или више стаклених плоча које су 
међусобно спојене танким фолијама поливинилбутирала (PVB) или специјалним 
течностима. Фолије и стакла могу бити различитих боја и дебљина. Омогућава 
бољу звучну изолацију у поређењу са традиционалним стаклом исте дебљине. То 
је сигурносно стакло зато што се приликом лома не распршује већ остаје 
прилепљено на везно средство. 

Флоат стакло са ниским садржајем гвожђа се одликује одличном 
транспарентношћу и безбојно је (обично флоат стакло има зелену примесу). 



Парсол апсорпцијско стакло је обојено флоат стакло и то у бронзу, сиву, зелену, 
плаву. Има широку примену због могућности да упија светлост и топлотну енергију 
па се користи у аутомобилској индустрији, грађевинарсту, индустрији намештаја. 

Полурефлектујуће стакло има нанесени метални оксид тако да се заправо 
комбинује топлотна заштита и рефлексија. Одбија зраке сунца, али доста мање 
него рефлективно стакло и упија део светлости и енергије. Може бити безбојно, 
зелено или плаво. Користи се за застакљивање фасада, вртова. 

Стопсол рефлектујуће стакло – флоат стакло премазано танким метал – оксид 
слојем. Премаз може бити нанет са спољашње или унутрашње стране објекта. 
Стакло може бити сребрне, зелене, плаве или бронзане боје, дебљине 4,6,8 и 10 
mm. 

Антирефлективно – мат стакло представља комбинацију две пиролитички 
обрађене површине стакла и смањује рефлексију на мање од 2% (кад гледамо кроз 
излог у производе не видимо себе и позадину у стаклу), спречава пролаз 99% UV 
зрачења, штити унутрашњост просторије. 

Огледало – стакло са сребрним наносом на површини. Помоћу светлости пружа 
врло бистре рефлексије окружења. Осим стакла има још четири слоја: сребро-
нитрат, заштитни метални нанос и два слоја наменски заштитне боје. Осим у 
класичној варијанти може имати бронзани или сиви тон. 

Сатинато стакло (слика 4) је флоат стакло коме је једна страна обрађена 
киселином. Транспарентније је од пескареног стакла, лако се одржава, може се 
ламинирати, спајати у дупла стакла, очвршћавати. 

 

Слика 4. Сатинато стакло 

Орнамент стакло (слика 5) се добија тако што се на флоат стакло током проласка 
кроз ваљке утискује шара на једну или обе стране. Може бити безбојно, бронзано 
или жуто. Постоје разне врсте орнамената у обичном или жичаном стаклу. Дебљине 
су 3-19 mm. 



 

Слика 5. Орнамент стакло 

Армирано – жичано стакло (слика 6) садржи жичану мрежу обично око 10 mm 
растера у средини стакла. У случају разбијања стакла, жица задржава стакло да се 
не расипа. Идеално је за гараже, кровове, балконске ограде и места где је 
„индустријски“ изглед оправдан. Није сигурносно стакло јер делови сломљеног 
стакла имају оштре ивице. Стандардна дебљина је 6 mm, а најчешће се производи 
у прозирној, мат или смеђој варијанти.    

 

Слика 6. Армирано стакло 

Пескарено стакло настаје наношењем абразивног средства на стакло под високим 
притиском. Пескарењем може да се обради читава површина стакла или само неки 
део тако да се могу стварати различите фигуре и геометријски облици. 

Бојено стакло се боји специјалним бојама које пропуштају светлост али се кроз 
стакло не може видети. Боја се наноси под великим притиском на флоат стакло које 
упија део светла, па по правилу посветљује тон боје. 

Каљено стакло се добија тако што се стакло загрева до границе пластичности од 
600°C а затим нагло хлади ваздухом. Пре термичке обраде обавезно мора бити 
грубо брушено. Резултат каљења је пет пута већа отпорност на ударце у односу на 
обично стакло, већа отпорност на савијање и отпорност на термичке утицаје. У 
случају лома се ствара мрежа малих зрнаца са заобљеним рубовима. Након ове 
термичке обраде стакло се не може више обрађивати па се све обраде резања, 
брушења и бушења морају обавити пре каљења. После каљења могуће је само 
пескирање и сатинирање. Чисто каљено стакло је потпуно безбојно. 

Емајлирано стакло је каљено стакло на кје се пре каљења нанесе посебна боја 
састављена од стакленог праха и пигмента боје. У процесу каљења боја се најпре 
растопи, а затим трајно веже за стаклену површину. Могуће је емајлирати 



орнаментно стакло, сатинирано или метализирано. Користи се за стаклене панеле 
на фасадама, за стаклене испуне, облагање кухиња изнад радне плоче. 

Нискоемисионо стакло са меким наносом је прозирно флоат стакло премазано 
оксидима метала. Ефикасно је за очување топлоте у објектима, максимално 
пропушта светлост и сунчеву енергију у унутрашњост, што значи да ово стакло 
помаже да зими буде пријатно уз стаклену површину и доприноси знатном смањењу 
трошкова за грејање. Има неутралан изглед попут стандардног стакла и мамењено 
је свим врстама употребе: кућни прозори, за фасаде, прозори пословних зграда. 

Изолацијско стакло (изо-стакло, слика 7) је комбинација два или више стакла која 
су по ивицама спојена помоћу металног шупљег профила који је испуњен 
молекуларом (зрнца која спречавају накупљање влаге између стакала). Стакло и 
метал се спајају бутилом који се наноси на профил у врућем стању и има функцију 
лепка и изолације. Квалитетно изо-стакло потом пролази кроз пресу, а завршни део 
је китовање чиме се међупростор штити од продора воде. Најчешће се изо-стакло 
израђује од два флоат стакла најмање дебљине 4 mm. Постоји могућност да се 
једно или оба стакла замене стаклом бољих карактеристика, на пр. 
нискоемисионим стаклом. Међупростор се може испунити и неким инертним гасом: 
аргоном, криптоном и сл. чиме се побољшавају изолациона својства. 

 

 

Слика 7. Изо-стакло 

 

 


