
Lokaverkefni í byggingartæknifræði BSc 

 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BSc í Byggingartæknifræði 

 

Gler sem byggingarefni  

 

 

 

 

 

Desember, 2017 

Höfundur: Birgir Hrafn Sæmundsson 

Kennitala: 130390-3829 

Leiðbeinendur:  Dr. Ríkharður Kristjánsson og Dr. Arnar Björn Björnsson 

Tækni- og verkfræðideild 

24 ECTS ritgerð til BSc í byggingartæknifræði  



Lokaverkefni í byggingartæknifræði BSc 

i 

 
Tækni- og verkfræðideild 
 
 
Heiti verkefnis:   

Gler sem byggingarefni   
  

       
Námsbraut:  Tegund verkefnis: 
Byggingartæknifræði BSc  Lokaverkefni í tæknifræði BSc 

 
       
Önn:  Námskeið:  Ágrip:   

Haust 2017  BT 
LOK1012 

 Gler hefur verið framleitt í mörg þúsund ár. 
Til að byrja með aðallega í skartgripi og annað 
slíkt en nú sjáum við gler allt um kring hvort 
sem það er í byggingum, farartækjum, 
farsímum eða öðru. Á síðastliðnum 60 árum 
hefur framleiðsla á gleri tekið miklum 
framförum og að mati höfundar á mikil 
framþróun eftir að eiga sér stað í gleri í náinni 
framtíð. Það er mín spá að gler komi til með að 
vera notað meira sem burðarefni og með því 
ná hönnuðir mannvirkja að kalla fram meira 
gagnsæi byggingarhluta.  
Í þessu verkefni er farið yfir sögu og 
framleiðslu helstu tegunda glerja sem eru 
notuð í byggingariðnaði. 
 

  

    
    
Höfundur:  

Birgir Hrafn Sæmundsson  
 
 
 

    
Umsjónarkennari:  

Guðbrandur Steinþórsson  
 

    
Leiðbeinendur:  

Dr. Ríkharður Kristjánsson 
Dr. Arnar Björn Björnsson 

 
 

    
Fyrirtæki/stofnun:  

Efla hf  
 

       
Dagsetning:    Lykilorð íslensk:  Lykilorð ensk: 
3.12.2017    Gler 

Flotgler 
Temprað gler 

 Glass 
Float glass 
Tempered glass 
 

    
     

Dreifing: 
 

      

opin  lokuð  til:   

     



Lokaverkefni í byggingartæknifræði BSc 

ii 

Formáli 

Gler hefur verið framleitt í mörg þúsund ár. Til að byrja með aðallega í 

skartgripi og annað slíkt en nú sjáum við gler allt um kring hvort sem það er í 

byggingum, farartækjum, farsímum eða öðru. Á síðastliðnum 60 árum hefur 

framleiðsla á gleri tekið miklum framförum og að mati höfundar á mikil 

framþróun eftir að eiga sér stað í gleri í náinni framtíð. Það er mín spá að gler 

komi til með að vera notað meira sem burðarefni og með því ná hönnuðir 

mannvirkja að kalla fram meira gagnsæi byggingarhluta.  

Í þessu verkefni er farið yfir sögu og framleiðslu helstu tegunda glerja sem eru 

notuð í byggingariðnaði.  

 

Þakkir: 

Leiðbeinendur mínir, Ríkharður Kristjánsson og Arnar Björn Björnsson, fá 

þakkir fyrir alla þá hjálp sem að þeir hafa veitt mér við gerð þessa verkefnis.  

Bjarni Grétar Jónsson, verkfræðingur hjá Eflu, fyrir hjálpleg samtöl og aðgang 

að skýrslum og námsefni.  



Lokaverkefni í byggingartæknifræði BSc 

 iii  

Efla hf. fær þakkir fyrir að veita mér aðstöðu á skrifstofu þeirra á meðan 

verkefninu stóð.  

Samnemendur, kennarar og annað starfsfólk í Háskólanum í Reykjavík fá 

þakkir fyrir samveru og aðstoð í náminu. 

 

Síðast en ekki síst vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir alla hjálpina og þá helst 

unnustu minni, Rakel Sif, fyrir allan þann stuðning sem hún hefur veitt mér í 

gegnum námið og fyrir að vera alltaf til taks. Án þín hefði þetta ekki verið hægt. 

 

 

 

 

 

Reykjavík, 3. desember 2017. 

____________________________________ 

Birgir Hrafn Sæmundsson 

 



Lokaverkefni í byggingartæknifræði BSc 

iv 

Efnisyfirlit 

Formáli _____________________________________________________________ii 

Töfluskrá __________________________________________________________ vi 

Myndaskrá _______________________________________________________ vii 

 

1 Inngangur ______________________________________________________ 1 

2 Efnisfræði ______________________________________________________ 3 

3 Gler sem byggingarefni ___________________________________________ 6 

3.1 Glertegundir _________________________________________________ 8 

3.1.1 Flotgler __________________________________________________ 9 

3.1.2 Temprað gler ____________________________________________ 10 

3.1.3 Samlímt gler ____________________________________________ 17 

3.1.4 Aðrir mikilvægir eiginleikar glerja í byggingum _____________ 20 

3.2 Bogið gler __________________________________________________ 24 

3.3 Tengingar í gleri ____________________________________________ 27 



Lokaverkefni í byggingartæknifræði BSc 

 v  

3.3.1 Boltaðar tengingar _______________________________________ 28 

3.3.2 Límdar tengingar ________________________________________ 30 

4 Lokaorð _______________________________________________________ 33 

5 Heimildaskrá __________________________________________________ 35 



Lokaverkefni í byggingartæknifræði BSc 

vi 

Töfluskrá 

Tafla 1: Efnasamsetning soda lime silica glers og borosilicate glers. Áætluð hlutföll af 

heildarmassa [7]. __________________________________________________________________ 4 

Tafla 2: Efniseiginleikar Soda Lime Silica glers og Borosilicate glers [7]. ___________________ 5 

Tafla 3: Kennigildi beygjustyrks fyrir fjórar mismunandi tegundir glerja og hvaða staðall á við 

hverju sinni[13]. __________________________________________________________________ 8 

Tafla 4: Líkt á sjá má eykst styrkur og hitaþol glersins mikið við temprun [19]. ____________ 13 

Tafla 5: Samanburður á temprunaraðferðum [25]. ____________________________________ 16 

Tafla 6: Límtegundir sem notaðar voru í rannsókninni [52]_____________________________ 31 



Lokaverkefni í byggingartæknifræði BSc 

vii 

Myndaskrá 

Mynd 1: Samanburður á vinnulínu stáls og glers [7] ___________________________________ 5 

Mynd 2: Berandi þakvirki með burðarbita úr gleri og berandi glerskífum [13] _____________ 6 

Mynd 3:Flotgler ferðast á rúllum við enda framleiðslulínurnar [18] ______________________ 8 

Mynd 4: Framleiðsluferli flotglers [7] ________________________________________________ 9 

Mynd 5. Spennur í fulltempruðu gleri [11] ___________________________________________ 11 

Mynd 6: Spennur í hálftempruðu gleri [11] __________________________________________ 11 

Mynd 7: Framleiðsluferlið þegar gler skal temprað [11] ________________________________ 12 

Mynd 8: Samanburður á spennum í ómeðhöndlaðu flotgleri og tempruðu gleri. Hér sést 

hvernig innri spennur vinna með tempruðu gleri [7] __________________________________ 12 

Mynd 9: Samanburður á brotmynstri glerja: ómeðhöndlað flotgler - hálftemprað - fulltemprað 

[7] _____________________________________________________________________________ 13 

Mynd 10: Rúmmálsmeiri jónir koma sér fyrir í glerinu eftir jónabaðið [25]. _______________ 15 

Mynd 11: Samanburður á spennum eftir því með hvaða aðferð gler er temprað [25] _______ 16 

Mynd 12: Skematísk mynd af framleiðslu samlímds gler [11] ___________________________ 18 

Mynd 13: Samanburður á samlímdu gleri með PVB annars vegar og SGP hins vegar [31] ___ 19 

Mynd 14: Munur á venjulegu gleri og sjálfhreinsandi gleri eftir regn [35] ________________ 21 

Mynd 15: Uppbygging einangrunarglerja [37] ________________________________________ 22 

Mynd 16: Mólekúlin ráða sér samsíða ljósinu þegar straumur er á glerinu [39] ____________ 23 

Mynd 17: Hér má sjá hvernig glerið muninn á því hvort það er straumur á glerinu eða ekki 

[40]. ____________________________________________________________________________ 23 



Lokaverkefni í byggingartæknifræði BSc 

 viii  

Mynd 18: Útskýringarmynd af gleri sem beygt er við ísetningu [41 ______________________ 24 

Mynd 19: Lestarstöðin í Strasbourg. Glerið er beygt við ísetningu. [41], [43] ______________ 25 

Mynd 20: Útskýringarmynd af gleri sem beygt er með samlímingu [41] __________________ 25 

Mynd 21: Bogið gler í byggingu við Hafnarstræti [45] _________________________________ 26 

Mynd 22: Hér má sjá dæmigerða boltaða tengingu [49]. _______________________________ 28 

Mynd 23: Útskýringarmynd á single lap og double lap. _______________________________ 29 

Mynd 24: Tilraunahvelfing í Stuttgart _______________________________________________ 32 



Lokaverkefni í byggingartæknifræði BSc 

1 

1 Inngangur 

Ekki er alveg víst hvenær framleiðsla glers hófst en samkvæmt fornum 

rómverskum ritum kom fyrsta glerið fram í nágrenni við Sýrland í kringum 

árið 5.000 fyrir Krist en sú frásögn hefur ekki verið staðfest með 

fornminjafundum. Egyptar, líkt og Mesopotar, eru taldir hafa verið framarlega 

þegar kom að framleiðslu glers á þessum tíma [1]. Þegar grafhýsi egypskra 

faróa, sem talin eru vera frá um það bil 3.500 árum fyrir Krist, voru opnuð þá 

komu í ljós grænleitar glerperlur sem framleiddar höfðu verið til skreytinga. 

Fyrir vikið er þetta ártal, 3.500 árum fyrir Krist, oft talið vera upphafið af 

glerframleiðslu [2].  

Á síðustu tveimur áratugum hefur gler sem byggingarefni tekið miklum 

framförum. Það hefur farið úr því að vera annars flokks byggingarefni yfir í 

efni sem að hægt er að nota bæði sem burðar- og klæðningarefni. Áskoranir við 

notkun glers felast ekki endilega í fræðilegum styrk efnisins heldur hafa 

umhverfisáreiti, tegund og varandi álags og gallar í efninu ráðandi áhrif á 

öryggi og hegðun efnisins [3]. Gler hefur verið notað mikið í byggingum í mjög 

langan tíma en nú hefur færst í aukana að gler sé aðalefnið í veðurhjúp 
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bygginga. Við sjáum þetta víða um allan heim og Ísland er þar engin 

undantekning. 
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2 Efnisfræði 

Megin uppistaða glers er sandur. Sandur er að miklu leyti til blanda af kísil og 

súrefni sem myndar efnasambandið SiO2. Hér stendur Si fyrir frumefnið kísil 

og O fyrir súrefni. Tvisturinn fyrir aftan O merkir það að í efnasambandinu eru 

tvö súrefnisatóm fyrir hvert kísilatóm þannig að hlutföllin eru 1:2. Til að byrja 

með var glerið nær eingöngu myndað úr sandi (SiO2) en það hafði þá ókosti að 

það þurfti mjög háan hita við bræðslu. Hitastigið þurfti að ná 2000 °C og það 

var heldur ekki mjög endingargott. Þá fóru menn að blanda saman við glerið 

efnum sem voru rík af frumefnunum kalsíum og natríum en einnig þurfti til 

viðbótar súrefni og kolefni. Efni sem reyndust vel voru til dæmis 

efnasamböndin kalsíumkarbónat (CaCO3) og natríumkarbónat (Na2CO3). 

Natríumkarbónat gerir það að verkum að bræðslumarkið lækkar niður í um 

það bil 1.200 °C en það hefur þann galla að glerið yrði uppleysanlegt í vatni. 

Kalsíumkarbónat kemur þó í veg fyrir að það gerist [4], [5], [6]. 

Það sem gerist þegar að þessi efni bræðast saman blandast þau í fljótandi formi 

og koltvísýringur (CO2) gufar upp úr efnablöndunni. Hitastigið þegar efnin eru 

blönduð er mjög hátt eða um það bil 1.550°C. Blandan er svo kæld með 
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fyrirfram ákveðnum hraða þannig að við kælinguna raðast frumeindirnar 

saman á handahófskenndan máta. Þar með myndast nær engir lögulegir 

kristallar og efnið heldur sömu einsleitni og samfellu og það hefur fyrir 

kælingu [4]. Reyndar, ef vel er að gáð má sjá að frumeindirnar raða sér ekki 

alveg handahófskennt. Sjá má einingar með kísil og súrefni sem mynda 

neikvætt hlaðnar jónir líkt og SiO4-4  og í námunda við slíkar jónir má alltaf finna 

jákvætt hlaðnar jónir á borð við natríum eða kalsíum (Na+, Ca2+).  

Mest allt gler sem notað er í byggingarframkvæmdum nú til dags er svokallað 

Soda lime silica gler en í nokkrar tegundir glerja, svo sem eldvarnargler og 

hitaþolið gler, er notað svokallað borosilicate gler. Efnasamsetningu þessara 

tveggja glerja má sjá í töflu 1. 

Efni Efnasamband Soda lime 

silica gler 

Borosilicate gler 

Sandur SiO2 69-74% 70-87% 

Kalksteinn CaO 5-14% - 

Sódi Na2O 10-16% 0-8% 

Bóroxíð B2O3 - 7-15% 

Kalíumoxíð K2O - 0-8% 

Magníumoxíð MgO 0-6% - 

Áloxíð Al2O3 0-3% 0-8% 

Annað  0-5% 0-8% 

Tafla 1: Efnasamsetning soda lime silica glers og borosilicate glers. Áætluð hlutföll af heildarmassa [7]. 
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Gler er ólíkt mörgum byggingarefnum þar sem að það sýnir í raun enga 

plastíska hegðun heldur er efnissvörun glersins nánast línuleg þar til brotstyrk 

þess er náð og brotnar þá í stökku broti. Samanburður á dæmigerðri 

efnissvörun á gleri og stáli má sjá á mynd 1 hér fyrir neðan. 

 

Eingöngu verður fjallað um Soda Lime Silica gler í þessu verkefni þar sem að 

það er langtum algengast í byggingum. Þó fyrirfinnst Borosilicate gler í 

þónokkru magni í byggingum en það er aðallega notað í eldvarnargler og slíkt 

vegna þess hversu gott hitaþol það hefur. Við sjáum það vel í okkar daglega lífi 

þar sem Borosilicate gler er gjarnan notað í eldföst mót og annað slíkt sem að 

verður að þola miklar hitabreytingar [8]. 

Tafla 2: Efniseiginleikar Soda Lime Silica glers og Borosilicate glers [7]. 

   Soda lime 
silica gler 

Borosilicate 
gler 

Eðlisþyngd ρ  kg/m3 2.500 2.200 – 2.500 

Harka (e. Knoop hardness) HK0,1/20 GPa 6 4,5 - 6 

Fjaðurstuðull E MPa 70.000 60.000 – 70.000 

Poisson‘s hlutfall ν - 0,23* 0,2 

Hitaþanstuðull αT 10-6 K-1 9 Class 1: 3,1 - 4,0 

Class 2: 4,1 - 5,0 

Class 3: 5,1 - 6,0 

Varmarýmd cp Jkg-1K-1 720 800 

Varmaleiðni Λ Wm-1K-1 1 1 

Mynd 1: Samanburður á vinnulínu stáls og glers [7] 
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3 Gler sem byggingarefni 

Það eru ekki mörg ár síðan að farið var að nota gler sem burðarefni af einhverju 

ráði. Að mati höfundar er hægt að búa til virkilega smekklega heildarmynd 

þegar gler er notað sem partur af burðarvirki líkt og sjá má á mynd 2 [9]. 

  

Mynd 2: Berandi þakvirki með burðarbita úr gleri og berandi glerskífum [13] 
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Fræðilega er gler mjög sterkt efni og fræðilegar nálganir meta styrk glers allt að 

7000 MPa [10]. Þrátt fyrir þennan mikla fræðilega styrk hafa yfirborðsgallar og 

meðhöndlun gífurlega mikil áhrif á styrkinn og oft er hann metinn vera 

einungis um það bil 1% af fræðilegum styrk, eða um 70 MPa [11]. Styrkur glers 

er einnig háður fleiri breytum svo sem varanda og stærð álags, en gler missir 

styrk við langvarandi álag, yfirborðsmeðferð glersins, stærð glerja og 

eiginspenna sem kunna að vera í glerinu [12]. Einnig hefur það mikil áhrif á 

styrk glersins að gler fellur í stökku broti [13].  

Munurinn á gleri og öðrum byggingarefnum eins og til dæmis málmum, líkt 

og stáli, áli eða járni, er að gler getur ekki flotið. Þegar stál nær flotstyrk getur 

stálið formbreyst og endurdreift kröftum. Þá er talað um plastíska efnissvörun. 

Slíkt á ekki við um gler þar sem gler virkar einungis í elastísku ástandi líkt og 

sést á mynd 1. Svo þegar spennan er orðin of mikil þá brotnar glerið í stökku 

broti [14].  

Það er hægt að ákvarða styrk flestra byggingarefna með rannsóknum og 

prófunum. Með nógu mörgum rannsóknum og prófunum þá fæst niðurstaða 

sem að gefur meðaltal og staðalfrávik sem hægt er að nota til að segja til um 

styrk efnisins [14]. Hinsvegar, komst Veer [14] að þeirri niðurstöðu að 

normaldreifing félli illa að efnisstyrk glers nema í fáum tilfellum.  

Hvernig glerið er framleitt hefur mikil áhrif á það hvernig niðurstöður hverrar 

prófunar koma til með að verða [14]. Þrátt fyrir að hafa prófað margar þykktir 

glerja með mörgum mismunandi framleiðsluaðferðum þá eru niðurstöðurnar 

einfaldlega þannig að ekki er hægt ákvarða styrkinn og setja eitthvað ákveðið 

gildi á styrkinn [14]. Styrkur glersins er einnig mjög háður því hvernig gengið 

er frá köntum og yfirborði glersins [13].  
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Einnig er nær ómögulegt að mæla togþol glersins beint þar sem að glerið myndi 

alltaf brotna á festingunum og því er beygjustyrkurinn oftast mældur [15]. 

Gerð Staðall Beygjustyrkur fck (5% brot) [MPa] 

Ómeðhöndlað flotgler DIN EN 572-1 45 

Hálftemprað DIN EN 1863-1 70 

Fulltemprað DIN EN 12150-1 120 

Temprað með efnafræði DIN EN 12337-1 150 

Tafla 3: Kennigildi beygjustyrks fyrir fjórar mismunandi tegundir glerja og hvaða staðall á við hverju sinni[13].

 

3.1 Glertegundir 

Til eru fjölmargar tegundir glers en algengasta tegundin er flotgler. Flotgler 

hefur um það bil 90% markaðshlutdeild af glerframleiðslu í heiminum og í 

byggingariðnaði er nánast eingöngu notast við flotgler [7]. Því var ákveðið að 

einskorða umræðu hér við flotgler og glertegundir sem unnar eru úr slíku gleri 

en undanfarin 50 ár hafa svo verið þróaðar margar leiðir til að styrkja flotgler. 

Sem dæmi um slíkar aðferðir má nefna temprun glerja og samlímingu glerja og 

er fjallað nánar um það í næstu köflum. 

 

Mynd 3:Flotgler ferðast á rúllum við enda framleiðslulínurnar [18]  
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3.1.1 Flotgler 

Flotgler var fundið upp af breskum verkfræðingi að nafni Sir Alastair 

Pilkington í kringum 1958 [16].  

Helstu kostir flotglersins eru aðallega hversu ódýrt það er, hversu auðfáanlegt 

það er, yfirburða sjónrænir eiginleikar þess og sú staðreynd að hægt er að 

framleiða stórar einingar með mikilli nákvæmni. Framleiðsluferli flotglers er 

þannig að bráðið glerið rennur út úr ofninum og yfir á tin-bað. Tin hentar vel í 

svona framleiðslu þar sem tin er í fljótandi formi á mjög breiðu hitasviði. 

Bræðslumark tins er við 232 °C og heldur tin fljótandi formi sínu allt að 2.270 

°C. Tin hefur einnig meiri eðlisþyngd en gler og því flýtur bráðið glerið ofan á 

tin-baðinu [7].  

Glerið flýtur svo áfram ofan á tin-baðinu og myndar slétt og flatt yfirborð. 

Glerið er alla jafna haft um það bil 6 - 7 mm en þykkt glersins er ákvörðuð með 

hraðanum sem glerið er dregið áfram með. Þykktin getur verið allt frá 2-25 mm. 

[7]. Glerið ferðast svo áfram inn í langan ofn sem er venjulega kallaður lehr þar 

sem glerið er kælt á kerfisbundinn máta. Hitastigið þegar flotglerið fer inn í 

lehr-ofninn er venjulega um 600 °C.  

Flotgler er framleitt í 6x3,21 m einingum, gjarnan nefnt júmbó stærð [15]. Þegar 

glerið er skorið á breidd þá fer afskurðurinn til hliðar og er blandað saman við 

hráefnaframleiðsluna í byrjun framleiðsluferlisins. Það hjálpar til við losa CO2 

úr bráðinu og gerir framleiðsluna sjálfbærari með minni sóun og minnkun á 

Mynd 4: Framleiðsluferli flotglers [7] 



Lokaverkefni í byggingartæknifræði BSc 

 10  

öðrum hráefnum [17]. Glerið er svo skoðað í vélum og athugað hvort að 

einhverjir annmarkar eru á glerinu [7].  

Eðli málsins samkvæmt eru hliðarnar á glerinu tvær, hliðin sem snýr upp og 

hliðin sem snýr niður. Hliðin sem snýr niður, að tin-baðinu, er sú lakari af þeim 

tveimur, þ.e. mekanískur styrkur hliðarinnar er minni en hliðarinnar sem að 

snýr upp [7]. Tin atóm fara inn í yfirborð glersins í framleiðsluferlinu. Hversu 

mikið ræðst af mörgum breytum líkt og efnasamsetningu glersins, 

súrefnishlutfallið í tin-baðinu, andrúmsloftinu í kringum glerið, hitastiginu og 

síðast en ekki síst hversu lengi glerið ferðast ofan á tin-baðinu. Það er oft talað 

um að tin atóm komist 10 – 40 µm inn í gleryfirborðið [18]. Það útskýrir hins 

vegar ekki minni styrk hliðarinnar, heldur má skýra þennan mismun vegna 

rúllanna sem glerið ferðast eftir þegar glerið er kælt í lehr- ofninum. Þegar 

glerið ferðast eftir rúllunum að þá myndast fleiri, og stærri, gallar á yfirborði 

glersins heldur en á loft-hlið glersins [18]. Eftir því sem að höfundur best veit 

hefur ekki náð að tengja lægri styrk tin-hliðarinnar við tin-atóm í yfirborði 

glersins.  

Ekki er unnt að greina á milli hvor hliðin sneri upp eða niður í framleiðslunni 

með berum augum en hægt er að sjá muninn með útfjólubláum geislum [7]. 

Mismunandi eiginleikar hliða glersins geta haft áhrif á hegðun glersins ef nota 

á glerið til samlímingar (sjá kafla 3.1.3).  

 

3.1.2 Temprað gler 

Hægt er að auka styrk flotglers með því að meðhöndla það með temprun. 

Markmiðið með temprun er að búa til eiginspennur í glerinu þannig að 

yfirborðið sé alltaf í þrýsting en með því er hægt að koma í veg fyrir að gallar á 

yfirborðinu veiki glerið [7]. 
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Hægt er að tempra gler á tvenna vegu: 

 Með hitun og kælingu (e. thermal tempering) 

 Með efnafræði (e. chemical tempering) 

Til einföldunar við lestur verða aðferðirnar skammstafaðar. Annars vegar TTG 

(thermally tempered glass) og CHG (chemically tempered glass). Fyrst er 

fjallað um TTG. 

Þegar gler er temprað með TTG er glerið hitað upp að um það bil 650 °C og 

látið kólna með því að blása lofti á báðar hliðar glersins. Glerið verður hálf 

fljótandi á hitabilinu 600 - 750 °C.  

Talað um fulltemprað (e. fully tempered glass) og hálftemprað (e. heat-

strengthened glass). Í báðum tilfellum eru glerin hituð upp í u.þ.b. 650 °C en 

fulltemprað gler er kælt hraðar en hálftemprað og við það verða spennurnar í 

kjarna fulltempraða glersins mun meiri og því sterkara [19].  

Mynd 5. Spennur í fulltempruðu gleri [11] Mynd 6: Spennur í hálftempruðu gleri [11] 



Lokaverkefni í byggingartæknifræði BSc 

 12  

 

Mynd 7: Framleiðsluferlið þegar gler skal temprað [11] 

Eiginspennur myndast í glerinu vegna þess að hörðnunin á sér stað fyrst á 

yfirborðinu sökum loftkælingarinnar en kjarni glersins kólnar og harðnar 

hægar en yfirborðið og við það myndast miklar spennur í glerinu. Líkt og sjá 

má skematískt á mynd 5 og 6 þá er spennudreifingin í glerinu ekki línuleg 

heldur er hún fleygbogalaga. Yfirborðið er í þrýsting og kjarninn í togi. Í 

flestum tilfellum þá er yfirborðsþrýstingur í fulltempruðu á bilinu 80 – 170 MPa 

en ekki nema 40 - 80 MPa í hálftempruðu gleri [7]. Til að þessi spennudreifing 

eigi við verður glerið að vera að minnsta kosti 4 mm að þykkt [19]. 

Þrýstispennurnar sem myndast á yfirborði glersins í kjölfar temprunar hindra 

það að togspennur myndist á gölluðu yfirborðinu undir áraun og með þeim 

hætti eykur það styrk glersins. Þetta er útskýrt myndrænt á mynd 8 [7].  

  

Mynd 8: Samanburður á spennum í ómeðhöndlaðu flotgleri og tempruðu gleri. Hér sést 
hvernig innri spennur vinna með tempruðu gleri [7] 
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Temprunin gerir það einnig að verkum að hitaþol (e. thermal shock resistance) 

batnar til muna en líkt og sjá má í töflu 4 þá er hitaþolið nærri fjórfalt meira 

fyrir fulltemprað gler á móti venjulegu flotgleri en það má þakka þrýstilaginu 

á yfirborði glersins fyrir það [19]. 

Soda lime / 

Borosilicate 

Yfirborðsspenna 

[MPa] 

Brotspenna 

[MPa] 

Hitaþol 

[K] 

Fyrirvaralaust 

brot (NiS) 

Flot gler - 45 / 25 40 / 90 Nei 

Hálftemprað 35-55 70 100 / 200 Nei 

Fulltemprað 100-150 120 150 / 300 Já 

Tafla 4: Líkt á sjá má eykst styrkur og hitaþol glersins mikið við temprun [19]. 

Á mynd 9 má sjá samanburð á brotmynstri glertegunda. Brotmynstrið er hægt 

að beintengja við orkuna sem geymd er í glerinu en þeim mun meiri spenna í 

glerinu, þeim mun fleiri, og smærri, brot verða. Líkt og komið hefur fram þá 

myndast spennur í glerinu við snöggkælinguna sem að á sér stað þegar gler er 

temprað. Fulltemprað gler hefur mestu spennurnar af þessum þremur 

tegundum og brotnar venjulega í litla búta. Yfirleitt verða brotin lítil og þar af 

leiðandi hættuminni heldur en stór brot [7].  

 

Mynd 9: Samanburður á brotmynstri glerja: ómeðhöndlað flotgler - hálftemprað - fulltemprað [7] 
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Fulltemprað gler hefur, líkt og tafla 4 gefur til kynna, mestu burðargetuna en 

hefur þó mikla annmarka sökum hversu illa glerið stendur sig eftir að brot 

myndast. Glerið missir í raun allan styrk vegna þess hversu lítil brotin verða ef 

glerið brotnar [7]. 

Temprað gler hefur sem sagt líka suma ókosti. Til að mynda er nær öruggt að 

glerið mun brotna sé gerð tilraun til að bora, skera eða breyta glerinu á nokkurn 

hátt eftir að það hefur verið temprað. Því er mikilvægt að búið sé að gera allar 

ráðstafanir varðandi lokafrágang á glerinu áður en það er temprað [7]. Það 

getur líka brotnað fyrirvaralaust. Það eru ekki miklar líkur því að þetta gerist 

en þó nógu miklar til þess að nauðsynlegt sé að vera meðvitaður um að það 

geti komið fyrir og gæta þarf þess að slíkt brot leiði ekki til frekara hruns á 

heildarmannvirkinu. Yfirleitt gerist það á fyrstu árunum eftir að glerið hefur 

verið framleitt [7]. Það sem veldur þessu fyrirvaralausa broti tengist 

rúmmálsaukningu á nikkelsúlfíð (NiS) klasa, en í hitabreytingum sem eiga sér 

stað þegar gler er temprað getur þessi klasi aukist um allt að 4% í rúmmáli. Líkt 

og kemur fram í töflu 4 þá er ekki hætta á fyrirvaralausu broti með hálftemprað 

gler.  

Ekki er hægt að koma í veg fyrir að rúmmálsaukning á nikkelsúlfíð klasa gerist 

í framleiðslu en það er hægt að minnka líkurnar verulega á að gler sem að er 

gallað að þessu leyti komist í umferð [19]. Það er gert með svokölluðu heat-soak 

prófi. Prófið fer þannig fram að glerið er hitað rólega upp og látið vera í ofni 

við 290 ± 10 °C í nokkra klukkutíma. Það er nokkuð mismunandi eftir því hvaða 

staðli er farið eftir hversu lengi glerið þarf að vera við þetta hitastig. Þó að 

lágmarki 2 klukkustundir en allt að 8 klukkustundir. Ef glerið hefur þennan 

galla þá springur glerið í þessu prófi og kemst þar af leiðandi ekki í umferð. 

Það er þó ekki hægt að fullyrða með 100% vissu að glerið sé laust við þennan 

galla þrátt fyrir þessa prófun en samkvæmt Evrópustaðli, EN 14179 [20], segir 
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tölfræðin að ekki verði nema eitt brot per 400 tonn af gleri sem að fer í þetta 

próf [7].  

Hálftemprað gler hefur nokkuð góða burðarþolseiginleika og heldur 

einhverjum styrk eftir að brot myndast sökum lögunar brotanna. En til þess að 

það gerist þurfa brotin að liggja í plani. Mjög oft er hálftemprað gler notað í 

samlímt gler og með tiltölulega stórum, samlímdum brotunum fæst þónokkur 

styrkur eftir fyrsta brot [7]. 

 

Mynd 10: Rúmmálsmeiri jónir koma sér fyrir í glerinu eftir jónabaðið [25].  

Líkt og áður hefur verið nefnt má tempra gler efnafræðilega (CTG ) en til þess 

að það sé mögulegt þarf CTG glerið að vera mjög ríkt natríum. Glerið er sett í 

kalíumklóríð bað, sem er yfirleitt við hitastig um það bil 300 °C. Við það færast 

alkalíjónir í glerinu sem að eru nógu nálægt yfirborðinu úr glerinu og í staðinn 

fyrir þær koma jónir úr baðinu [21]. Líkt og sjá má myndrænt á mynd 10 þá eru 

jónirnar sem að koma í glerið rúmmálsmeiri heldur en þær jónir sem að hverfa 

frá og veldur því að eiginspennur myndast í glerinu, þrýstispennur á yfirborði 

og togspennur í kjarnanum [22]. Það að CTG gler sé notað í burðarskyni er mjög 

sjaldgæft [7]. 
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Hægt er að framleiða temprað gler mun þynnra með þessari aðferð eða niður í 

allt að 0,13 mm en venjulega er talað um að TTG þurfi að vera 3 mm til að ná 

ásættanlegum niðurstöðum en þó hefur verið náð niður í allt að 2 mm þykkt 

með breyttum kælingaraðferðum [23], [24]. 

Tafla 5: Samanburður á temprunaraðferðum [25]. 

 

Líkt og sjá má á mynd 11 er þrýstingslagið á yfirborði TTG glersins mun 

þykkara heldur en á CTG. Þrýstingslagið á CTG er háð tímanum í kalíumklóríð 

baðinu en yfirleitt er talað um að þrýstingslagið sé um það bil 20 µm fyrir 

 Temprun með hitun (Thermal tempering) Temprun með efnafræði (Chemical 

tempering) 

Spennudreifing Fleygboga Rétthyrningslaga 

Þrýstingslag Frekar þykkt lag, 20% af heildarþykkt 

algengt. 

Frekar þunnt lag, 100µm algengt, nema 

meðferðartími sé lengdur. 

Meðhöndlun eftir temprun Ekki hægt að skera eða bora eftir 

temprun 

Mögulegt að skera eða borga, þó háð 

innri spennum 

Verð Ódýrara Dýrara 

Meðferðartími Frekar stuttur, mældur í mínútum Frekar langur, mældur í 

klukkustundum 

Þykkt Yfirleitt 3 mm að lágmarki 0,5 – 15 mm 

Lögun Virkar ekki á form þar sem yfirborðið 

getur ekki kólnað jafnt 

Hægt að nota á óregluleg form 

Fyrirvaralaust brot (NiS) Já Nei 

Mynd 11: Samanburður á 
spennum eftir því með hvaða 
aðferð gler er temprað [25] 
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hverjar 24 klst í baði á CTG en um það bil 20% af heildarþykkt glersins á TTG 

[7], [25]. 

Mikilvægt er að þrýstingslagið nái dýpra niður heldur en þeir gallar sem gætu 

verið á yfirborðinu. Ef að gallarnir, sem eru þá venjulega smásæjar sprungur í 

glerinu, ná dýpra en þrýstingslagið og inn að togspennunum í glerinu að þá 

getur það komið fyrir að glerið springi fyrirvaralaust. Það gerist vegna þess að 

togspennurnar toga í raun sprunguna í sundur og það hefur keðjuverkandi 

áhrif sem verður valdur þess að allt glerið brotnar. Þetta getur komið fyrir án 

þess að glerið hafi nokkurn tímann orðið fyrir neinu utanaðkomandi álagi [7].  

CTG gler verpist mun minna heldur en TTG og þar af leiðandi er það gjarnan 

mun skýrara. En þessi leið er þó mun dýrari og því, líkt og áður hefur komið 

fram, mun sjaldgæfari heldur en að tempra gler með hitun [25]  

 

3.1.3 Samlímt gler  

Samlímt gler samanstendur af að minnsta kosti tveimur glerhlutum og einu 

millilagi. Millilaginu, sem mjög algengt er að sé úr polyvinyl butyral (PVB), er 

komið fyrir á milli glerhlutanna og er í flestum tilvikum fullkomnlega gegnsætt 

[2].  

Í framleiðsluferlinu er byrjað á því að taka glerið og það er þrifið vel. Því næst 

er millilaginu komið fyrir en það getur annað hvort verið í föstu formi sem 

filma eða fljótandi. Ef notast er við filmur, sem er algengara, þá eru þær yfirleitt 

gerðar úr PVB, ethylvinylacetate (EVA) eða polyurethan (PU). Ef notast er við 

millilag úr fljótandi formi þá eru það ýmist einþátta resin, tveggja þátta resin 

eða gel sem bregaðast við hita. Slík gel eru notuð í eldvarnargler. Í 

eldvarnargleri, sem er alltaf samlímt, er öðru glerinu leyft að brotna og þá 

kemst millilagið í snertingu við þennan mikla hita og myndar þá hitavörn [7]. 
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Þegar millilagið er í fljótandi formi er það venjulega kallað Cast in place og 

skammstafað CIP [26].  

Þegar millilaginu hefur svo verið komið fyrir þá er efra gler lagið sett ofan á og 

samlokan fer svo saman inn í ofn. Ofninn er venjulega um það bil 140°C en 

einnig er mikill þrýstingur inni í ofninum eða allt að 1,4 MPa. Þessi mikli 

þrýstingur er settur til að reyna að koma frá öllum loftbólum sem kunna að 

vera á milli glersins og millilagsins [7]. Framleiðsluferlinu er lýst myndrænt á 

mynd 12 [19].  

 

Mynd 12: Skematísk mynd af framleiðslu samlímds gler [11] 

PVB filman er venjulega 0,38 mm að þykkt en oftast eru notaðar tvær filmur 

sem gefa þá heildarþykkt millilagsins 0,76 mm. Þetta er þó breytilegt og 

stundum, í sérstökum tilfellum, eru notaðar allt að 6 filmur á milli eða allt að 

2,28 mm að þykkt [27]. Þetta getur átt við um skothelt gler og slíkt þar sem 

dempa þarf mikið högg. Þegar gler er samlímt fæst talsvert breytt hegðun glers, 

bæði fyrir og eftir brot [19].  

Samlímt gler er nokkuð ólíkt öðru gleri sökum millilagsins en þegar að samlímt 

gler brotnar þá haldast brotin saman og hanga á filmunni. Þetta gerir það að 

verkum að samlímt gler er alveg kjörið í framrúður bifreiða til dæmis [28]. 

Samlímt gler var að miklu leyti til þróað í samvinnu við bifreiðamarkaðinn til 

að auka öryggi farþeganna og til að reyna að koma í veg fyrir meiðsli af völdum 

glersins verði tjón [27]. Helstu kröfur sem gerðar eru á gler í bílum eru að þola 

högg utan frá og að reyna að lágmarka höfuðmeiðsl þeirra sem kunna að lenda 

í bílslysum [29]. 
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Gerðar hafa verið rannsóknir á samlímdu gleri og meðal annars hefur verið 

fundið út að fjaðurstuðull samlímda glersins hækkar samhliða því að millilagið 

þynnist [30].  

Millilagið spilar stóran þátt í burðareiginleikum samlímds glers. Eftir því sem 

að millilagið verður stífara fæst betri samvirkni og það skilar sér í sterkari afurð. 

Eiginleikar millilagsins eru þó háðir hitastigi og gerð álags og því er ekki hægt 

að reikna með allri þeirri stífni þegar reikna á samlímd gler. Gera verður ráð 

fyrir þessum eiginleika [19].  

EVA og CIP millilög hafa ekki nema um það bil helming af stífni PVB en 

munurinn á stífni minnkar við aukið hitastig en þess má geta að við 80 °C þá 

byrjar samloðun PVB að minnka og filman fer að losna frá glerinu [19].  

En til eru fleiri efni til notkunar í þessu. Til að mynda hefur framleiðandinn 

Dupont þróað millilag sem nefnist SentryGlas® sem var í upphafi hannað til 

að þola fellibyli. SentryGlas® hefur allt að 100 sinnum meiri stífni en venjulegt 

millilag og með þessu millilagi fæst nær fullkomin samvirkni [19]. En þar sem 

þetta er svo mikið stífara en venjulegt samlímt gler þá má ekki nota 

SentryGlas® í bílrúður þar sem að það gæti haft alvarlegar afleiðingar á farþega 

sem gætu rekið höfuðið í árektstri. Einnig breytir hitastig upp að 70 °C litlu 

þegar skoðaðir eru mekanískir eiginleikar millilagsins [19], [29]. Samlímt gler 

með SentryGlas® filmunni er einnig mun skýrara en með hinni hefðbundnu 

PVB filmu [31].

Mynd 13: Samanburður á samlímdu gleri með PVB annars vegar og SGP hins vegar [31] 
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Sé horft yfir allan markaðinn þá eru PVB filmur lang algengastar sem millilag 

en þær hafa um það bil 90% markaðshlutdeild í þessum geira [26]. Samlímt gler 

er notað víða í byggingum þar sem að gler má ekki brotna yfir fólk. Þegar 

hallinn á glerinu er orðinn meira en 15° frá lóðréttu þá er glerið flokkað sem 

overhead glazing þar sem að mögulegt er að fólk gangi þar undir [32]. Til dæmis 

er fyrirskrifað í mörgum stöðlum að í slíkum tilfellum þurfi að vera samlímt 

öryggisgler [19].  

Oftast er notað hálftemprað eða ómeðhöndlað flotgler í samlímt öryggisgler 

sem nota á sem overhead glazing vegna þess að það fullnægir oftast þeim 

kröfum sem gerðar eru til frammistöðu glersins eftir brot, svo lengi sem glerið 

er inni í ramma sínum [7]. Líkt og sjá má á mynd 9 þá brotnar fulltemprað gler 

í svo smáar einingar að þrátt fyrir samlímingu að þá er styrkur eftir brot lítill. 

Hins vegar brotna bæði hálftemprað og ómeðhöndlað flotgler í töluvert stærri 

einingar. Þar sem brotin í lögun glerjanna raðast ekki endilega saman þá halda 

samlímdu glerin einhverjum styrk eftir fyrsta brot [7]. 

 

3.1.4 Aðrir mikilvægir eiginleikar glerja í byggingum 

Til eru mjög margar tegundir af gleri og í þessum kafla verður farið yfir nokkrar 

þeirra.  

Mjög algengt er að gler sé húðað og er þá húðunin venjulega flokkuð í tvo 

flokka. Annars vegar hörð húðun og hins vegar mjúk húðun. Harðar húðanir 

eru venjulega gerðar samhliða framleiðslu á glerinu, annað hvort í flotferlinu 

eða í lehr ofninum. Mjúkar húðanir eru venjulega framkvæmdar eftir á, ýmist 

á tilbúnar stærðir sem fara út til birgja eða settar á hjá birgjanum sjálfum [19]. 

Sjálfhreinsandi gler byggir á mjög þunnri húðun af títanoxíð (TiO2). Húðunin 

er gerð samhliða framleiðslu flotglersins og er hún einstaklega þunn eða um 

það bil 40 nm (0,00004 mm) [32]. Húðunin er sett utan á glerið í þessu tilfelli. 
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Þegar búið er að koma glerinu fyrir á sínum stað þá þarf glerið 5 - 7 daga í 

sólarljósi til að virka að fullu. Það er vegna þess að húðunin bregst við 

útfjólubláum geislum frá sólinni. Lífræn óhreinindi brotna svo niður þökk sé 

húðuninni og koma þar með í veg fyrir að ólífræn óhreinindi nái að festast á 

glerinu. Glerið vinnur svo saman með regnvatninu við að halda sjálfu sér 

hreinu [33]. 

 

Mynd 14: Munur á venjulegu gleri og sjálfhreinsandi gleri eftir regn [35] 

Þar sem að húðunin kemur utan á glerið þá verður að fara varlega með 

meðhöndlun glersins á líftíma þess. Komi slíkt fyrir að málning eða annað slíkt 

slettist á glerið má ekki undir nokkrum kringumstæðum skafa eða pússa 

málninguna af. Það getur haft áhrif á húðunina og eyðilagt virkni hennar [33]. 

Gerðar hafa verið rannsóknir og til að mynda var í einni rannsókn fylgst með 

sjálfhreinsandi gleri í 2 ár í París í Frakklandi og niðurstaðan var sú að húðunin 

hefði ekki veðrast neitt á tveggja ára tímabili rannsóknarinnar. Glerið þótti 

standa sig vel og sinnti hlutverki sínu sem sjálfhreinsandi gler þrátt fyrir að 

regnlausir kaflar hafi komið á þessu tímabili [34], [35]. 

Einangrunargler  

Einangrunargler samanstendur, samkvæmt evrópustaðli EN 1279 [36], alltaf af 

tveimur, eða fleirum, lögum af gleri þar sem er loftþétt bil á milli glerja sem 

myndar einangrun. Lofttegundin í loftbilinu er ýmist höfð sem andrúmsloft eða 

gastegundir líkt og Argon (Ar) eða Krypton (Kr) en algengara er að notað sé 
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Argon vegna þess að Krypton er dýrara. Gasið hefur þau áhrif að 

varmaleiðnistuðull glersamsetningarinnar minnkar og bætir þar með U-gildi 

byggingarhlutans. Algengt er að bilið á milli glerja sé 12 - 16 mm [19]. Að 

sjálfsögðu er aðalkostur einangrunarglerja að minnka varmatap út um glerið 

en með minnkuðu varmatapi minnkar upphitunarkostnaður rýmisins en þetta 

getur haft víðtækari áhrif á glerið heldur en bara að minnka varmatapið. Til að 

mynda getur einangrunarbilið gert það að verkum að rakaþétting innan á heita 

fletinum minnkar [7], [37].

 

Mynd 15: Uppbygging einangrunarglerja [37] 

Í raun er hægt að búa til einangrunargler úr hvernig gleri sem er. Þá eru til leiðir 

til að nota húðanir á einangrunargler til að bæta eiginleika glersins. Þá er hægt 

að stjórna sólarljósi inn um rúður, minnka glampa og einnig í hljóðvistarskyni 

[19]. 

Eiginleikar glersins eru háðir því hvernig glerin eru húðuð (e. coated), hvernig 

gengið er frá brúnum glersins og hreint út sagt heildarfrágangnum. Passa 

verður að sílikon sem notað er til þéttingar komist ekki í tæri við húðunina þar 

sem að það getur skert virkni hennar [19]. 

Á Íslandi er yfir höfuð notað svokallað K-gler en viðurnefnið má rekja til 

glerframleiðandans Pilkington en það eru komin yfir 20 ár síðan að Pilkington 

setti K-gler á markað. K-gler er með filmuhúðun á innra glerinu sem að 

endurkastar hita frá húsinu aftur en hleypir á sama tíma hita og ljósi frá sólinni 

inn [38].  
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Gler hefur frekar háa varmaleiðnitölu en þessu er hægt að mæta með tvöföldu, 

eða þreföldu, gleri með loftbili á milli. Oft er sett gas á milli glerja til að lækka 

U-gildið ennþá meira [19]. Nánar er fjallað um einangrunargler í kafla 3.1.4. 

LCD Privacy Glass 

LCD Privacy Glass er samlímt gler. Það er samlímt með LCD filmu sem að 

bregst við rafmagnsstraumi. LCD stendur fyrir liquid crystal display og er að 

finna í flestum tölvuskjám, farsímum og sjónvörpum nú til dags.

 

Mynd 16: Mólekúlin ráða sér samsíða ljósinu þegar straumur er á glerinu [39] 

Glerið er tengt rafmagni og þegar enginn straumur er á glerinu þá sést ekki í 

gegnum það [39]. Ástæðan fyrir því að er að þegar enginn straumur er á glerinu 

þá raða liquid crystal mólekúlin sé mjög óreglulega og þar af leiðandi sést ekki 

í gegnum glerið. Þegar straum er síðan hleypt á glerið þá raða mólekúlin sér 

samsíða og þar með verður glerið gegnsætt. Gler sem að notast við tækni sem 

þessa eru þó ekki 100% gegnsæ líkt og venjulegt gler og mögulegt er að sjáist 

smá ský á glerinu annað slagið [40]. 

Mynd 17: Hér má sjá hvernig glerið muninn á því hvort það er straumur á glerinu eða ekki [40]. 
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3.2 Bogið gler 

Það hefur aukist mikið á undanförnum áratugum að notað sé bogið gler í 

byggingum. Hægt er að gera bogið gler úr flestum glertegundum [41].  

Tvær megin aðferðir eru til að beygja gler. Heit-bogið gler (e. hot-bending) og 

kald-bogið gler (e. cold-bending) [42].  

Nokkrar aðferðir eru til að beygja gler með því að hita það. Nokkrum aðferðum 

verður greint frá en í þeim er glerið alltaf hitað upp að 600 °C.  

1. Glerið hitað upp að 600 °C og þegar réttu hitastigi hefur verið náð er 

glerinu leyft að síga niður í mót með fyrirfram ákveðnu formi. Enginn 

þrýstingur er settur á glerið heldur er eingöngu þyngdaraflið notað til 

að móta glerið. Glerinu er svo leyft að kólna rólega og látið storkna á 

eðlilegan máta þannig að eiginspennur glersins verði sem minnstar. 

2. Sama aðferð og í nr. 1 nema að svo er glerið kælt hraðar til að framkalla 

eiginspennur í glerinu og þar með meiri styrk. Sama á við hérna og um 

hálftemprað og fulltemprað gler; Hraði kælingar stjórnar eiginspennum 

í glerinu. Sjá nánar umfjöllun um temprun á gleri í kafla 3.1.2. 

3. Glerið hitað upp að 600 °C og svo er glerið pressað í það form sem sóst 

er eftir. Algengast er að sé beygt í aðra áttina með þessu en þó er hægt 

að beygja í tvær áttir. Glerið er svo ýmist temprað eða hálftemprað [27]. 

Aðrar leiðir eru færar til að beygja gler. Til að mynda er mögulegt að beygja 

gler við ísetningarferlið á verkstað. Þá er glerið framleitt slétt og beint, líkt og 

um venjulegt gler væri að ræða. 

 

Mynd 18: Útskýringarmynd af gleri sem beygt er við ísetningu [41
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 Glerið er svo sett í rammann líkt og glerið ætti að vera beint. Þegar glerið er 

komið í þá eru festipunktarnir færðir og með því er forminu sem sóst er eftir 

náð líkt og útskýrt er á mynd 18. Gler sem er gjarnan notað við þessa aðferð er 

samlímt hálftemprað gler. Hversu mikið er svo hægt að beygja glerið 

takmarkast við beygjustyrk glersins.[41]. Gott dæmi um byggingu þar sem 

heppnaðist vel að beygja gler með þessari aðferð er lestarstöðin í Strasbourg í 

Frakklandi [41], [43]. Þar voru glerin framleidd í plani en beygð við ísetningu. 

Þetta má sjá nánar á mynd 19. 

 

Einnig er hægt að beygja gler samhliða samlímingu (e. cold lamination 

bending). Þá er smíðað mót með því formi sem leitast er eftir því að ná. Þá er 

ferlið líkt og um hefðbundna samlímingu væri að ræða en eins og áður hefur 

komið fram þá fer verður millilagið, sem gjarnan er úr PVB, mjúkt og límir 

glerfletina saman við um það bil 120-140 °C. Þá hefst beygingin og þegar 

millilagið kólnar þá verður það nógu stíft og notar skerkraftana sem verða til á 

milli glerflatanna og millilagsins til að halda forminu á glerinu. Þetta er útskýrt 

á mynd 20 [41]

Mynd 19: Lestarstöðin í Strasbourg. Glerið er beygt við ísetningu. [41], [43]  

Mynd 20: Útskýringarmynd af gleri sem beygt er með samlímingu [41] 
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Þessar tvær aðferðir flokkast undir „kalda beygingu“ (e. cold bending). Gera 

þarf ráð fyrir einu mikilvægu atriði við kaldbeygingu samhliða samlímingu. 

Þegar glerið kemur úr þrýstingsofninum, þar sem það er samlímt í rétt form, 

kemur smá bakslag í millilagið. Svo með tímanum slaknar líka svolítið á 

millilaginu og þarf því að gera ráð fyrir því þegar upphafs formbeygjan er 

áætluð [42]. Í þessari aðferð er algengast að glerið sé einungis formbeygt í aðra 

áttina en þó er mögulegt að beygja gler í tvær áttir en það gefur mjög mikla 

skerspennu í millilaginu og þar af leiðandi er algengara að glerið sé einungis 

bogið í aðra áttina. [44]. 

Oftast er kúrfan í beygða glerinu, sem beygt er með kaldri beygingu, fasti. Hins 

vegar hefur verið sýnt fram á það að einfaldasta beygða formið, í aðra átt með 

krappan sem fasta, gefur hæstu skerspennuna í millilaginu [44]. 

Bogið gler er að verða mun algengara í mannvirkjum heldur en tíðkaðist hér 

áður fyrr. Við höfum þó séð bogið gler í kringum okkur í marga áratugi en 

nærtækasta dæmið um bogin gler er í bílunum okkar en framrúður flestra bíla 

eru beygðar, yfirleitt í báðar áttir [19]. 

Nýverið var endurgerð byggingar við Hafnarstræti afhjúpuð en þar eru notaðir 

bognir gluggar og að mati höfundar kemur þetta sérlega vel út [45]. 

 

Mynd 21: Bogið gler í byggingu við Hafnarstræti [45]  
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3.3 Tengingar í gleri 

Sökum þess hversu stökkt efni gler er þá hafa menn lengi verið hræddir við að 

nota gler sem burðarefni. Stökkir broteiginleikar glers eru ekki síst áskorun 

þegar kemur að tengingum í gleri. Þegar tengja á gler við önnur efni, eða að 

tengja gler við gler, þarf að tryggja að kraftaflutningur sé þjáll (e. smooth) og 

koma í veg fyrir að stórir spennutoppar myndist í glerinu. Ólíkt seigum (e. 

ductile) efnum eins og stáli er gleri ófært um að dreifa spennutoppum með 

plastískri efnissvörun [7], [19]. Efnið sem notað er á milli, í tengingunni, þarf að 

hafa svipaða, eða minni, stífni heldur en glerið sjálft. Einnig spilar harka og 

ending stóran þátt í vali þess hvaða efni getur þjónað tilgangi millilags í þessum 

tilgangi [7].  

Efni sem eru gjarnan notuð sem millilag í glertengingum eru: 

 Plast 
 Resins  
 Neoprene 
 Ál 
 Efni til innsprautunar t.d. HILTI HIT 
 Trefjaborðar [7] 

Til eru nokkrar gerðir festinga í gleri en allar eiga þær sameiginlegt að deila 

þeirri hugsjón að reyna að lágmarka staðbundnar spennur í nálægð við 

festinguna [46]. Mjög algengt er að gler sé fest samhliða köntum sínum eða með 

einhverju formi þvingunar. Það sjáum við mjög reglulega í glerkerfum sem 

notuð eru sem veðurkápa í húsum [47]. En það er alveg efni í nýtt verkefni út 

af fyrir sig og því hefur höfundur ákveðið að í þessu verkefni verði boltaðar og 

límdar tengingum í gleri skoðaðar lítillega. Nauðsynlegt er að velta tengingum 

í gleri vel fyrir sér til að náist að flytja krafta á milli glerhluta þar sem að, eðli 

málsins samkvæmt, eru takmarkanir á því hversu stóra glerfleti er hægt að 

framleiða í heilu lagi [7].  
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Í verkefni þar sem gler er aðal burðarefnið er mikilvægt að tengingin sé fær um 
að sinna eftirfarandi hlutverkum: 

 Geti flutt krafta á milli glerja 
 Valdi ekki spennutoppum í glerinu 
 Geti dempað högg í burðarvirkinu [48] 

 

3.3.1 Boltaðar tengingar 

Boltaðar tengingar eru vel þekktar í timbri og stáli en að nota boltaðar tengingar 

í glermannvirkjum er ívið stærri áskorun þar sem glerið virkar í raun bara í 

elastísku ástandi og er því ófært um að endurdreifa spennutoppum með 

plastískri efnissvörun. Í raun er nauðsynlegt að nota hálftemprað eða temprað 

gler þegar unnið er með boltaðar tengingar í gler vegna þess að spennutoppar 

í kringum boltagötin verða mjög stórir eða um það bil þrisvar sinnum meiri en 

almennt í glerinu [19], [49]. 

Mynd 22: Hér má sjá dæmigerða boltaða tengingu [49]. 
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Algengasta og sterkasta gerð boltaðra tenging er gegnum boltun (e. through 

bolt connection). Álagið á boltann í slíkri tengingu er helst í formi skerkrafta 

eða áslægra krafta.  

Ekki eru til neinir alþjóðlegir staðlar um boltaðar tengingar í gleri en þó má 

finna hönnunarleiðbeiningar í riti sem Evrópusambandið gaf út árið 2014 sem 

heitir Guidance for European Structural Design of Glass Components [27]. Gerðar 

hafa verið margar rannsóknir á boltuðum tengingum á undanförnum 

áratugum og eru vísindamenn enn að læra meira og meira um þetta 

byggingarefni. Overend og fleiri [50] hafa gert samanburðarrannsókn á 

boltuðum og límdum tengingum og komust að því að í bestu niðurstöðunum 

límdra tenginga þá þoldi single lap tenging 31% meiri styrk en boltuð tenging 

og double lap tenging þoldi 189% meira. 

 

Mynd 23: Útskýringarmynd á single lap og double lap. 
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3.3.2 Límdar tengingar 

Límdar tengingar koma sér einkar vel í gleri. Gler er mjög stökkt efni og því 

mikilvægt að geta dreift álaginu frekar jafnt, sem er oftast tilfellið með límdar 

tengingar, og með því forðast stóra spennutoppa sem gætu jafnvel verið 

skaðlegir glerinu. Límdar tengingar og aðferðarfræðin sem liggur þar að baki 

eru minna þekktar, en miklar rannsóknir og þróanir eru í þessum málum hið 

ytra og er vitund um þessar lausnir alltaf að aukast [7]. 

Það sem hefur mest verið notað í límdar tengingar nú til dags eru silicon lím. 

Þau hafa aðallega verið notuð í glerveggjakerfi og annað slíkt en nú er verið í 

auknum mæli að nota silicon lím í annars konar tengingar á milli glers og 

málma eða tveggja glereininga. Hins vegar er silicon límið ekki gott til að bera 

eiginþunga mannvirkja eða önnur langvarandi álög sem virka á mannvirkið. 

Langvarandi álag eykur skrið í líminu og getur leitt til þess að slaknar á líminu 

og það missir styrk [7]. Langtímaþol slíkra líma er einungis um það bil 10% af 

skammtímaálagi. Silicon lím geta staðið sig mjög vel í sumum aðstæðum. Til 

dæmis getur silicon lím verið mjög gott í skot- eða sprengjuheldu gleri þar sem 

höggþolið þarf að vera mikið. Það er vegna þess hversu teygjanleg þessi lím 

eru [7]. 

Til eru önnur efni sem hægt er að nota í límdar tengingar í gleri sem eiga að 

bera eiginþunga mannvirkja. Til þessara efna má nefna: 

 Epoxy efni 

 Akrýl efni 

 Pólýúreþan efni 

Lucio Blandini og Werner Sobek hjá ILEK (Institute for Lighweight Structures 

and Conceptual Design) sem er deild hjá University of Stuttgart í Þýskalandi 

hafa verið duglegir við að skoða límdar tengingar en það voru einmitt þeir sem 

að hönnuðu, rannsökuðu og byggðu glerhýsið sem er á mynd 24. Mannvirkið, 
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sem er laust við allt stálvirki, er 8,5m að þvermáli og var byggt gagngert til að 

kanna burðarmöguleika þess að nota límefni til að festa gler. Eftir því sem 

höfundur best veit er þetta fyrsta glerhvelfingin sem notast ekki við neina 

málmburðargrind til að halda mannvirkinu uppi. Þess í stað er þetta nær 

eingöngu úr gleri, fyrir utan þunna ræmu af lími á milli glerskeljanna, og þar 

af leiðandi eru sjónrænar truflanir þegar horft er út um glerið í lágmarki [51]. 

Í fræðigrein sinni, [52], gerði Blandini tilraunir með fimm mismunandi lím frá 

þremur mismunandi framleiðendum. Nánar um límin má sjá hér að neðan en 

þau þurftu að uppfylla nokkur skilyrði: 

 Virka í að minnsta kosti 1 mm hornskeytingu (e. butt joint). 

 Seigja (e. viscocity), má ekki leka úr á meðan efnið er sett í eða áður en 

það nær að taka sig. 

 Harðnar við innihitastig 

 Lágmarks stórsær togstyrkur (e. bulk tensile strenght) 4 MPa 

 Fjaðurstuðull að lágmarki 200 MPa 

Hér að neðan, í töflu 6, má sjá hvaða efni það voru sem valin voru til prófunar 

í rannsókninni. 

Heiti / Framleiðandi Gerð Tg(°C) Seigja Blöndun / hörðnunartími 

DP 490 / (3M) Epoxy 69 Pasty Tveggja þátta / 7 dagar 

Akepox 5010 / (Akemi) Epoxy 60-65 Pasty Tveggja þátta / 7 dagar 

Duopox 1896 / (Delo) Epozy - Pasty Tveggja þátta / 2 dagar 

DP 810 / (3M) Acryl 35-40 Viscous Tveggja þátta / 3 dagar 

Pur 9694 / (Delo) Polyureþan 40 Pasty Tveggja þátta / 1 dagur 

Tafla 6: Límtegundir sem notaðar voru í rannsókninni [52] 

Blandini fann það út í rannsókn sinni að epoxy límið frá 3M sem heitir DP 490 

stóð sig best. Það var eina límið sem gaf ekki undan við hæsta álagið og einnig 
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var minnsta frávik frá meðaltali í mælingum hjá því lími. Þar af leiðandi valdi 

Blandini DP 490 til að líma glerskeljarnar í frumgerðinni í Stuttgart. 

Blandini gerði prófanir á límunum við fjögur hitastig; -10 °C, 23 °C, 55 °C og 85 

°C. Límin sýndu mestan togstyrk við 23 °C, minnsta togstyrk við 85 °C og 

lágmarksstyrk við -10 °C. Við -10 °C frost er efnið einfaldlega orðið of stökkt og 

brotnar þar af leiðandi við það [52]. Hér á Íslandi þurfa hönnuðir að hafa þetta 

sérstaklega í huga. 

Einnig hefur Nijsse [53] tekið saman skemmtilega grein um tengingar í gleri 

þar sem að hann skoðar boltaðar og límdar tengingar. Í þessari grein minnist 

hann líka á tegund tengingar sem að ekki er skoðuð gaumgæfilega en þó þess 

verð að minnst verði á. Það er glersuða. 

Hún byggir á sömu hugmyndafræði og stálsuður. Hægt er að bræða gler frekar 

auðveldlega og því er freistandi að reyna að nota þann eiginleika til tengja 

glerin saman. Tengingar af þessu tagi eru enn á tilraunastigi og þarf fleiri 

rannsóknir en hægt væri að gera hana á tvenns konar hátt að mati Nijsse [53]. 

Annars vegar með að koma tveimur einingum saman í eina með því að bræða 

þær algjörlega saman og hins vegar með því að skilja eftir fúgu á milli 

eininganna og sjóða í fúguna með nýju bráðnuðu gleri [53]

 

Mynd 24: Tilraunahvelfing í Stuttgart   
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4 Lokaorð 

Í þessu verkefni hefur verið fjallað um sögu, uppbyggingu, tegundir og 

nýsköpun glerja.  

Þróun í gleri hefur verið mjög mikil á síðastliðnum 60 árum eða síðan að 

flotglerið kom á markað. Flotgler breytti því algjörlega hvernig menn notuðu 

gler í byggingum og arkitektinn Le Corbusier sagði eitt sinn að gler væri 

mikilvægasta byggingarefnið sem til væri [7]. 

Gler og hönnun á glermannvirkjum mun þróast í takt við þarfir hverrar 

kynslóðar fyrir sig. Á undanförnum tveimur áratugum hefur þróun í 

glermannvirkjum verið á þann veg að maður getur gert sér í hugarlund að 

hönnuðir muni vilja skapa mannvirki þar sem burðarvirki er sem 

fyrirferðaminnst. Þar gætu límdar tengingar komið sterkar inn þar sem þær eru 

gjarnan fyrirferðaminni heldur en annars konar tengingar. Þá binda menn 

vonir við að hægt verði að framleiða lím sem að endast líftíma bygginga. Þá 

væri einnig mikil bót að ef komi svo til að límið sé að missa styrk sinn að það 

sýni það á einhvern hátt, til dæmis með litabreytingu. Þannig væri hægt að 

koma í veg fyrir að tengingin gefi sig [19]. 
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Einnig er mikil þróun í meðhöndlun á gleri og margir telja að þegar að 

framleiðsluaðferðir við efnafræðilega temprun, CTG, hafi verið bættar þá taki 

hún yfir hina hefðbundnu temprun. Það er vegna þess að bæði er hægt að 

tempra flóknari form, losna við fyrirvaralaust brot en einnig þynna glerið. 

Einungis þynning glersins gæti skipt sköpum varðandi byggingarkostnað 

mannvirkja í framtíðinni en líkt og við sjáum víðast hvar að þá er glerhýsum 

að fjölga mikið og gæti þá heildarþungi mannvirkisins minnkað mikið náist að 

þynna glerið [19]. 
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