
Założenia 
Proces laminowania szkła w systemie próżniowym składa się z 4 etapów technologicznych: 

1. Odsysanie (Cold Vacuum) – Pierwszy etap laminowania, w którym z konstrukcji szkło i folia 

laminacyjna odsysa się powietrze. Ten etap jest kluczowy dla uniknięcia złej jakości szkła 

laminowanego spowodowanej przez pęcherzyki powietrza w folii laminacyjnej lub 

pomiędzy folią laminacyjną powierzchnią szkła. Etap ten jest też istotny dla etapów 

następnych, gdyż odessanie powietrza powoduje wstępne sklejenie filmu laminacyjnego i 

szkła i ułatwi etapy następujące. 

2. Nagrzewanie (heating up) – W etapie drugim następuje nagrzewanie pieca laminacyjnego 

w jednym segmencie (tak szybko, jak to możliwe) lub wielosegmentowe z zatrzymaniem 

nagrzewania w danej temperaturze na krótki okres czasu w każdym ze segmentów. 

Zadaniem tego etapu jest osiągnięcie temperatury topnienia filmu laminacyjnego z 

stopniowym zespalaniem tego filmu z powierzchnią szkła. 

3. Laminowanie (Holding up) – Etap trzeci jest właściwym procesem laminowania szkła i 

polega na utrzymaniu zadanej temperatury prze okres czasu wymagany dla danego typu 

konstrukcji, jej grubości, wielkości załadunku. W tym czasie film laminacyjny ulega 

pełnemu topnieniu, uzyskuje adhezję pozwalająca na brak delaminacją szkła w czasie jego 

użytkowania oraz zapewnia najwyższą dla danego typu filmy widzialna transmisję światła. 

4. Schładzanie (Cooling Down) – Etap czwarty to schłodzenie szkła laminowanego do 

temperatury umożliwiającej wyjęcie z pieca (poniżej 40 stopni).  

Każdy etap wymaga określenia parametrów procesu laminacji oraz uwzględnienia zjawisk 

ograniczających możliwość precyzyjnego zdefiniowania tych parametrów technologicznych.  

W zakresie etapu nr 1 (Odsysanie): 

Parametr 

procesu 

Opis Zjawiska ograniczające Zastosowane 

rozwiązanie 

Czas  Czas odessania powietrza z konstrukcji 

szkła i filmu laminacyjnego do 

momentu osiągniecia zespolenia szkła 

i folii laminacyjnych bez powietrza w 

powierzchni folii lub powietrza 

pomiędzy folią i szkłem.  

Od 15 do 300 minut. 

W warunkach laboratoryjnych istnieje 

możliwość precyzyjnego określenia tego 

parametru procesu laminowania. W 

warunkach produkcyjnych (dla których 

opracowywane są parametry technologii) 

nie jest możliwe precyzyjne określenie tych 

parametrów nie tylko z powodu 

pozostałych, zmiennych parametrów 

procesu, ale także z powodu naturalnych 

nieszczelności systemu próżniowego pieca 

laminacyjnego. 

Zaprogramowanie czasu 

odsysania kompensującego 

ograniczenia wszystkich 

parametrów procesu.  



Wartość 

podciśnienia 

Wartość podciśnienia w czasie etapu 

odsysania w zakresie od 0.00 do (-

1.00).  

Od 0.00 do (-1.00) Bara 

Brak ograniczeń na tym etapie Na etapie odsysania – 

maksymalna wartość 

parametru osiągalna dla 

danego załadunku i 

instalacji próżniowej 

urządzenia przy określeniu 

minimalnej wartości na co 

najmniej (-0.8) 

Temperatura 

otoczenia 

Temperatura otoczenia, w której 

odbywa się proces odsysania w 

zakresie od 16 stopni Celsjusza do 35 

stopni Celsjusza. 

Od 16 do 35 stopni Celsjusza 

Temperatura otoczenia ma bezpośredni 

wpływ na czas odsysania i stanowi drugi z 

parametrów, który może zostać określony. 

Parametr ten ma bezpośredni wpływ na 

czas odsysania, im temperatura wyższa, tym 

ten czas dłuższy. Jednocześnie przy 

osiągnięciu temperatury otoczenia powyżej 

35 stopni wydłużanie czasu odsysania 

przestaje być skuteczne dla filmów 

laminacyjnych PVB. 

Wydłużenie czasu odsysania 

w zależności od 

temperatury otoczenia 

Segmentacja 

etapu 

Podział na etapu na segmenty o 

określonym czasie i temperaturze 

Od 0 do 5 segmentów 

Brak parametru na tym etapie Brak 

Temperatura 

pieca 

Temperatura zaprogramowana dla 

danego etapu lub segmentu. Jest to 

temperatura powietrza wewnątrz 

pieca, a nie temperatura wewnątrz 

konstrukcji szkła laminowanego. 

Od 0 do 135 stopni Celsjusza 

Brak parametru na tym etapie Brak 

Rozkład 

temperatury 

Rozkład (różnice) temperatury w piecu 

redukowany poprzez wymuszony 

obieg powietrza   

Od 0 do 7 stopni Celsjusza 

Brak parametru na tym etapie Brak 

Typ filmu 

laminacyjnego 

Różna struktura wewnętrzna i 

powierzchniowa filmów 

laminacyjnych 

PVB, EVA, TPU, SentryGlass 

Filmy laminacyjne posiadają różną strukturę 

powierzchniową i dla różnych filmów 

wymagany jest różny czas odsysania przy 

identycznych pozostałych parametrach 

procesowych 

Zróżnicowanie czasu 

odsysania w zależności od 

typu filmu laminacyjnego 

Konstrukcja 

laminatu  

Konstrukcja szkła laminowanego 

obejmująca określona liczbę warstw 

szkła i warstw filmu laminacynejgo 

oraz dodatkowych elementów 

podlegających laminacji 

Od 4.38 mm do 100 mm 

Zwiększenie objętości powietrza do 

odessania 
Zaprogramowanie czasu 

odsysania kompensującego 

ograniczenia wszystkich 

parametrów procesu. 



Grubość szkła Grubość szkła w konstrukcji szkła 

laminowanego 

Od 2 mm do 25 mm 

Brak ograniczeń na tym etapie Brak 

Typ szkła Typ szkła w konstrukcji szkła 

laminowanego (powłoki, kolory) 

Szkło powłokowe, szkło satynowane, 

szkło kolorowe, szkło ornamentowe, 

szkło bezbarwne, szkło malowane 

Brak ograniczeń na tym etapie Brak 

Wymiary 

paneli szkła 

Wymiary paneli szkła  

Od 50 mm x 50 mm do 2200 mm x 

5000 mm 

Zwiększenie objętości powietrza do 

odessania i odległości od środka laminatu 

do krawędzi 

Zaprogramowanie czasu 

odsysania kompensującego 

ograniczenia wszystkich 

parametrów procesu. 

Wielkość 

ładunku 

Liczba metrów kwadratowych szkła w 

jednym cyklu produkcyjnym 

Od 0 do 200 m kw. 

Zwiększenie objętości powietrza do 

odessania 

Zaprogramowanie czasu 

odsysania kompensującego 

ograniczenia wszystkich 

parametrów procesu. 

 

 

W zakresie etapu nr 2 (Nagrzewanie): 

Parametr 

procesu 

Opis Zjawiska ograniczające Zastosowane 

rozwiązanie 

Czas  Czas niezbędny do osiągnięcia 

temperatury topnienia filmu 

laminacyjnego (od chwili rozpoczęcia 

etapu do osiągnięcia tej temperatury)  

Od 60 do 150 minut. 

Czas nagrzewania jest różny dla różnych 

typów filmów laminacyjnych oraz 

zróżnicowany w zależności od wszystkich 

innych parametrów procesu na tym etapie. 

Zaprogramowanie czasu 

nagrzewania  

kompensującego 

ograniczenia wszystkich 

parametrów procesu.  

Wartość 

podciśnienia 

Wartość podciśnienia w czasie etapu 

odsysania w zakresie od 0.00 do (-

1.00).  

Od 0.00 do (-1.00) Bara 

Różne typy filmów laminacyjnych wymagają 

odmiennych wartości odsysania. 

Zoptymalizowana wartość 

dla danego typu filmu 

laminacyjnego 

Temperatura 

otoczenia 

Temperatura otoczenia, w której 

odbywa się proces odsysania w 

zakresie od 16 stopni Celsjusza do 35 

stopni Celsjusza. 

Od 0 do 135 stopni Celsjusza 

Brak parametru na tym etapie Brak 

Segmentacja 

etapu 

Podział na etapu na segmenty o 

określonym czasie i temperaturze. 

Określenie segmentów o określonej 

temperaturze, do której następuje 

nagrzewanie pieca i określenie czasu 

Różne typy filmów laminacyjnych wymagają 

odmiennych segmentów na etapie 

nagrzewania w zależności od struktury 

Optymalizacja czasu 

utrzymania temperatury w 

danym segmencie na 

podstawie danych 

producenta i z dodatkową 



utrzymania tej temperatury dla 

danego segmentu. 

Od 0 do 5 segmentów 

cząsteczkowej (gęstości) oraz składu 

chemicznego.  

kompensatą uwzględniającą 

pozostałe parametry 

procesowe etapu. 

Temperatura 

pieca 

Temperatura zaprogramowana dla 

danego etapu lub segmentu. Jest to 

temperatura powietrza wewnątrz 

pieca, a nie temperatura wewnątrz 

konstrukcji szkła laminowanego. 

Od 0 do 135 stopni Celsjusza 

Temperatura nagrzewania (zadana 

temperatura końcowa danego segmentu) 

jest różna dla różnych typów filmów 

laminacyjnych oraz zróżnicowana w 

zależności od wszystkich innych 

parametrów procesu na tym etapie. 

Optymalizacja temperatury 

w danym segmencie na 

podstawie danych 

producenta i z dodatkową 

kompensatą uwzględniającą 

pozostałe parametry 

procesowe etapu. 

Rozkład 

temperatury 

Rozkład (różnice) temperatury w piecu 

redukowany poprzez wymuszony 

obieg powietrza   

Od 0 do 7 stopni Celsjusza 

Konstrukcja wózka laminacyjnego, 
konstrukcja systemu grzewczego pieca, 
konstrukcja systemu obiegu powietrza oraz 
rozmieszczenie paneli szkła w czasie 
laminacji powodują kilkustopniowe różnice 
temperatury w różnych strefach pieca 
laminacyjnego. 

Zaprojektowanie 

konstrukcji pieca 

zapewniającej najniższe 

różnicy w rozkładzie 

temperatur wewnątrz pieca 

Typ filmu 

laminacyjnego 

Różna struktura wewnętrzna i 

powierzchniowa filmów 

laminacyjnych 

PVB, EVA, TPU, SentryGlass 

Filmy laminacyjne posiadają różną strukturę 

powierzchniową i dla różnych filmów 

wymagany jest różny czas odsysania i czas 

nagrzewania przy identycznych pozostałych 

parametrach procesowych 

Zróżnicowanie czasu 

nagrzewania w zależności 

od typu filmu laminacyjnego 

Konstrukcja 

laminatu  

Konstrukcja szkła laminowanego 

obejmująca określona liczbę warstw 

szkła i warstw filmu laminacynejgo 

oraz dodatkowych elementów 

podlegających laminacji 

Od 4.38 mm do 100 mm 

Zwiększenie grubości filmu laminacyjnego 

oraz elementów dodatkowych (folie 

specjalne, filmy PDLC, folie 

antywłamaniowe, poliwęglan) powoduje 

konieczność zwiększenie czasu 

nagrzewania. 

Zaprogramowanie czasu 

nagrzewania 

kompensującego 

zwiększoną grubość 

(konstrukcję) szkła 

laminowanego. 

Grubość szkła Grubość szkła w konstrukcji szkła 

laminowanego 

Od 2 mm do 25 mm 

Zwiększenie grubości szkła powoduje 

konieczność zwiększenie czasu 

nagrzewania. 

Zaprogramowanie czasu 

nagrzewania 

kompensującego 

zwiększoną grubość 

(konstrukcję) szkła 

laminowanego. 

Typ szkła Typ szkła w konstrukcji szkła 

laminowanego (powłoki, kolory) 

Szkło powłokowe, szkło satynowane, 

szkło kolorowe, szkło ornamentowe, 

szkło bezbarwne, szkło malowane 

Brak ograniczeń na tym etapie Brak 

Wymiary 

paneli szkła 

Wymiary paneli szkła  

Od 50 mm x 50 mm do 2200 mm x 

5000 mm 

Zwiększenie objętości powietrza do 

odessania i odległości od środka laminatu 

do krawędzi 

Zaprogramowanie czasu 

nagrzewania 

kompensującego 

ograniczenia wszystkich 

parametrów procesu. 



Wielkość 

ładunku 

Liczba metrów kwadratowych szkła w 

jednym cyklu produkcyjnym 

Od 0 do 200 m kw. 

Większa absorpcja ciepła i dłuższy czas 

nagrzewania. 

Zaprogramowanie czasu 

nagrzewania 

kompensującego 

ograniczenia wszystkich 

parametrów procesu. 

 

W zakresie etapu nr 3 (Laminowanie): 

Parametr 

procesu 

Opis Zjawiska ograniczające Zastosowane 

rozwiązanie 

Czas  Czas niezbędny do osiągnięcia 

prawidłowej adhezji filmu 

laminacyjnego do szkła i pełnej 

przezroczystości  

Od 70 do 240 minut. 

Czas laminowania jest różny dla różnych 

typów filmów laminacyjnych oraz 

zróżnicowany w zależności od wszystkich 

innych parametrów procesu na tym etapie. 

Zaprogramowanie czasu 

laminowania   

kompensującego 

ograniczenia wszystkich 

parametrów procesu.  

Wartość 

podciśnienia 

Wartość podciśnienia w czasie etapu 

odsysania w zakresie od 0.00 do (-

1.00).  

Od 0.00 do (-1.00) Bara 

Różne typy filmów laminacyjnych wymagają 

odmiennych wartości odsysania. 

Zoptymalizowana wartość 

dla danego typu filmu 

laminacyjnego 

Temperatura 

otoczenia 

Temperatura otoczenia, w której 

odbywa się proces odsysania w 

zakresie od 16 stopni Celsjusza do 35 

stopni Celsjusza. 

Od 0 do 135 stopni Celsjusza 

Brak parametru na tym etapie Brak 

Segmentacja 

etapu 

Podział na etapu na segmenty o 

określonym czasie i temperaturze. 

Jeden segment z włączonym 

odsysaniem lub dwa segmenty, gdzie 

w pierwszym podciśnienie jest 

włączone, a w drugim wyłączone. Brak 

podciśnienia w drugim segmencie 

reedukuje nadmierną wypływkę folii 

laminacyjnej na krawędziach. 

Od 1 do 2 segmentów 

Różne typy filmów laminacyjnych wymagają 

odmiennych segmentów na etapie 

laminowania w zależności od struktury 

cząsteczkowej (gęstości) oraz składu 

chemicznego.  

Optymalizacja czasu 

utrzymania temperatury w 

danym segmencie na 

podstawie danych 

producenta i z dodatkową 

kompensatą uwzględniającą 

pozostałe parametry 

procesowe etapu. 

Temperatura 

pieca 

Temperatura zaprogramowana dla 

danego etapu lub segmentu. Jest to 

temperatura powietrza wewnątrz 

pieca, a nie temperatura wewnątrz 

konstrukcji szkła laminowanego. 

Od 0 do 135 stopni Celsjusza 

Temperatura laminowania (zadana 

temperatura końcowa danego segmentu) 

jest różna dla różnych typów filmów 

laminacyjnych oraz zróżnicowana w 

zależności od wszystkich innych 

parametrów procesu na tym etapie. 

Optymalizacja temperatury 

w danym segmencie na 

podstawie danych 

producenta i z dodatkową 

kompensatą uwzględniającą 

pozostałe parametry 

procesowe etapu. 



Rozkład 

temperatury 

Rozkład (różnice) temperatury w piecu 

redukowany poprzez wymuszony 

obieg powietrza   

Od 0 do 7 stopni Celsjusza 

Konstrukcja wózka laminacyjnego, 
konstrukcja systemu grzewczego pieca, 
konstrukcja systemu obiegu powietrza oraz 
rozmieszczenie paneli szkła w czasie 
laminacji powodują kilkustopniowe różnice 
temperatury w różnych strefach pieca 
laminacyjnego. 

Zaprojektowanie 

konstrukcji pieca 

zapewniającej najniższe 

różnicy w rozkładzie 

temperatur wewnątrz pieca 

Typ filmu 

laminacyjnego 

Różna struktura wewnętrzna i 

powierzchniowa filmów 

laminacyjnych 

PVB, EVA, TPU, SentryGlass 

Filmy laminacyjne posiadają różną strukturę 

powierzchniową i dla różnych filmów 

wymagany jest różny czas odsysania i czas 

laminowania przy identycznych pozostałych 

parametrach procesowych 

Zróżnicowanie czasu 

laminowania w zależności 

od typu filmu laminacyjnego 

Konstrukcja 

laminatu  

Konstrukcja szkła laminowanego 

obejmująca określona liczbę warstw 

szkła i warstw filmu laminacynejgo 

oraz dodatkowych elementów 

podlegających laminacji 

Od 4.38 mm do 100 mm 

Zwiększenie grubości filmu laminacyjnego 

oraz elementów dodatkowych (folie 

specjalne, filmy PDLC, folie 

antywłamaniowe, poliwęglan) powoduje 

konieczność zwiększenie czasu 

laminowania. 

Zaprogramowanie czasu 

laminowania 

kompensującego 

zwiększoną grubość 

(konstrukcję) szkła 

laminowanego. 

Grubość szkła Grubość szkła w konstrukcji szkła 

laminowanego 

Od 2 mm do 25 mm 

Zwiększenie grubości szkła powoduje 

konieczność zwiększenie czasu 

laminowania. 

Zaprogramowanie czasu 

laminowania 

kompensującego 

zwiększoną grubość 

(konstrukcję) szkła 

laminowanego. 

Typ szkła Typ szkła w konstrukcji szkła 

laminowanego (powłoki, kolory) 

Szkło powłokowe, szkło satynowane, 

szkło kolorowe, szkło ornamentowe, 

szkło bezbarwne, szkło malowane 

Niektóre typy szkła powłokowego 

wymagają zwiększenia czasu lub 

temperatury laminowania. 

Zaprogramowanie czasu i 

temperatury laminowania 

kompensującego 

ograniczenia wszystkich 

parametrów procesu. 

Wymiary 

paneli szkła 

Wymiary paneli szkła  

Od 50 mm x 50 mm do 2200 mm x 

5000 mm 

Zwiększenie objętości powietrza do 

odessania i odległości od środka laminatu 

do krawędzi 

Zaprogramowanie czasu 

laminowania 

kompensującego 

ograniczenia wszystkich 

parametrów procesu. 

Wielkość 

ładunku 

Liczba metrów kwadratowych szkła w 

jednym cyklu produkcyjnym 

Od 0 do 200 m kw. 

Większa absorpcja ciepła i dłuższy czas 

laminowania. 

Zaprogramowanie czasu 

laminowania 

kompensującego 

ograniczenia wszystkich 

parametrów procesu. 

 

  



W zakresie etapu nr 4 (Schładzanie): 

Parametr 

procesu 

Opis Zjawiska ograniczające Zastosowane 

rozwiązanie 

Czas  Czas niezbędny do schłodzenia paneli 

szkła laminowanego od zakończenia 

laminacji do chwili osiągnięcia 

temperatury szkła poniżej 40 stopni 

Celsjusza. 

Od 35 do 180 minut. 

Czas schładzania niektórych konstrukcji 

szkła laminowanego powinien zostać 

wydłużony w celu uzyskania właściwej 

jakości laminatu. 

Zaprogramowanie czasu 

laminowania   

kompensującego 

ograniczenia wszystkich 

parametrów procesu.  

Wartość 

podciśnienia 

Wartość podciśnienia w czasie etapu 

odsysania w zakresie od 0.00 do (-

1.00).  

Od 0.00 do (-1.00) Bara 

Różne typy filmów laminacyjnych wymagają 

odmiennych wartości odsysania. 

Zoptymalizowana wartość 

dla danego typu filmu 

laminacyjnego 

Temperatura 

otoczenia 

Temperatura otoczenia, w której 

odbywa się proces odsysania w 

zakresie od 16 stopni Celsjusza do 35 

stopni Celsjusza. 

Od 0 do 135 stopni Celsjusza 

Brak parametru na tym etapie Brak 

Segmentacja 

etapu 

Podział na etapu na segmenty o 

określonym czasie i temperaturze.  

Od 1 do 2 segmentów 

Brak parametru na tym etapie Brak 

Temperatura 

pieca 

Temperatura zaprogramowana dla 

danego etapu lub segmentu. Jest to 

temperatura powietrza wewnątrz 

pieca, a nie temperatura wewnątrz 

konstrukcji szkła laminowanego. 

Od 0 do 135 stopni Celsjusza 

Brak parametru na tym etapie Brak 

Rozkład 

temperatury 

Rozkład (różnice) temperatury w piecu 

redukowany poprzez wymuszony 

obieg powietrza   

Od 0 do 7 stopni Celsjusza 

Brak parametru na tym etapie Brak 

Typ filmu 

laminacyjnego 

Różna struktura wewnętrzna i 

powierzchniowa filmów 

laminacyjnych 

PVB, EVA, TPU, SentryGlass 

Brak parametru na tym etapie Brak 

Konstrukcja 

laminatu  

Konstrukcja szkła laminowanego 

obejmująca określona liczbę warstw 

szkła i warstw filmu laminacynejgo 

Brak parametru na tym etapie Brak 



oraz dodatkowych elementów 

podlegających laminacji 

Od 4.38 mm do 100 mm 

Grubość szkła Grubość szkła w konstrukcji szkła 

laminowanego 

Od 2 mm do 25 mm 

Brak parametru na tym etapie Brak 

Typ szkła Typ szkła w konstrukcji szkła 

laminowanego (powłoki, kolory) 

Szkło powłokowe, szkło satynowane, 

szkło kolorowe, szkło ornamentowe, 

szkło bezbarwne, szkło malowane 

Brak parametru na tym etapie Brak 

Wymiary 

paneli szkła 

Wymiary paneli szkła  

Od 50 mm x 50 mm do 2200 mm x 

5000 mm 

Brak parametru na tym etapie Brak 

Wielkość 

ładunku 

Liczba metrów kwadratowych szkła w 

jednym cyklu produkcyjnym 

Od 0 do 200 m kw. 

Brak parametru na tym etapie Brak 

 

Zaprogramowanie optymalnych parametrów procesu laminowania szkła jest jedynie możliwe 

w warunkach laboratoryjnych lub dla ściśle określonych konstrukcji szkła przy zachowaniu 

stałych parametrów w zakresie: temperatury otoczenia, konstrukcji laminatu, grubości szkła, 

typu szkła, wymiarów paneli i wielkości ładunku. Jednakże wielość parametrów procesu 

laminacji oraz zjawiska ograniczające powodują, że nie jest możliwe przygotowanie algorytmów 

pozwalających na pełną optymalizację procesu laminacji.  Dodatkowo, w praktyce produkcyjnej 

nie występuje laminowanie jednorodnych konstrukcyjnie formatek szkła o tej samej wielkości 

(wymiarze) ze stała liczbą metrów kwadratowych w identycznych warunkach. Z tego powodu 

przygotowanie programów laminowania wymaga uwzględnienia następujących warunków: 

1. Wszystkie programy laminowania musza być zoptymalizowane dla konkretnych filmów 

laminacyjnych. 

2. Programu powinny umożliwiać kompensację temperatury otoczenia, konstrukcji 

laminatu, grubości szkła, typu szkła, wymiarów paneli i wielkości ładunku poprzez 

przyjęcie minimalnych i maksymalnych parametrów czasu, podciśnienia i temperatury. 

 

Zespół badawczy na podstawie: danych testów laminowania (160 testów w systemie gazowym 

i dualnym gazowo-infrared), danych producentów oraz rekomendacji ekspertów zespołu 

badawczego opracowała wstępne założenia programów laminacji zoptymalizowanych dla 



danych typów filmów laminacyjnych. Poniższe programy zostaną zweryfikowane i 

zmodyfikowane na podstawie danych testów i badań na następnych etapach projektu. 

 

Program 
testowy: 

PVB 1 
    

Podciśnienie 
Co najmniej –(0.8) 

Bara 
Temperatura 

otoczenia 
18 stopni  

Konstrukcja 
szkła 

Każda 
Grubość 

szkła 
Każda 

Segment Czas °C Podciśnienie 
Obieg 

powietrza 
Chłodzenie 

0 02:30 20 Włączone Wyłączone Wyłączone 

1 TSJM 75 Włączone Włączone Wyłączone 

2 00:10 75 Włączone Włączone Wyłączone 

3 TSJM 100 Włączone Włączone Wyłączone 

4 00:10 100 Włączone Włączone Wyłączone 

5 TSJM 116 Włączone Włączone Wyłączone 

6 01:30 116 Włączone Włączone Wyłączone 

7 TSJM 124 Wyłączone Włączone Wyłączone 

8 01:15 124 Wyłączone Włączone Wyłączone 

9 TSJM 30 Wyłączone Włączone Włączone 

10 END  Wyłączone Wyłączone Wyłączone 

 

Program 
testowy: 

PVB 2 
    

Podciśnienie 
Co najmniej –(0.8) 

Bara 
Temperatura 

otoczenia 
25 stopni  

Konstrukcja 
szkła 

Każda 
Grubość 

szkła 
Każda 

Segment Czas °C Podciśnienie 
Obieg 

powietrza 
Chłodzenie 

0 03:30 20 Włączone Wyłączone Wyłączone 

1 TSJM 75 Włączone Włączone Wyłączone 

2 00:10 75 Włączone Włączone Wyłączone 

3 TSJM 100 Włączone Włączone Wyłączone 

4 00:10 100 Włączone Włączone Wyłączone 

5 TSJM 116 Włączone Włączone Wyłączone 

6 01:30 116 Włączone Włączone Wyłączone 

7 TSJM 124 Wyłączone Włączone Wyłączone 

8 01:15 124 Wyłączone Włączone Wyłączone 

9 TSJM 30 Wyłączone Włączone Włączone 

10 END  Wyłączone Wyłączone Wyłączone 

 



Program 
testowy: 

PVB 3 
    

Podciśnienie 
Co najmniej –(0.8) 

Bara 
Temperatura 

otoczenia 
30 stopni  

Konstrukcja 
szkła 

Każda 
Grubość 

szkła 
Każda 

Segment Czas °C Podciśnienie 
Obieg 

powietrza 
Chłodzenie 

0 04:30 20 Włączone Wyłączone Wyłączone 

1 TSJM 75 Włączone Włączone Wyłączone 

2 00:10 75 Włączone Włączone Wyłączone 

3 TSJM 100 Włączone Włączone Wyłączone 

4 00:10 100 Włączone Włączone Wyłączone 

5 TSJM 116 Włączone Włączone Wyłączone 

6 01:30 116 Włączone Włączone Wyłączone 

7 TSJM 124 Wyłączone Włączone Wyłączone 

8 01:15 124 Wyłączone Włączone Wyłączone 

9 TSJM 30 Wyłączone Włączone Włączone 

10 END  Wyłączone Wyłączone Wyłączone 

 
 
 

Program 
testowy: 

PVB 4 
    

Podciśnienie 
Co najmniej –(0.8) 

Bara 
Temperatura 

otoczenia 
35 stopni  

Konstrukcja 
szkła 

Każda 
Grubość 

szkła 
Każda 

Segment Czas °C Podciśnienie 
Obieg 

powietrza 
Chłodzenie 

0 05:30 20 Włączone Wyłączone Wyłączone 

1 TSJM 75 Włączone Włączone Wyłączone 

2 00:10 75 Włączone Włączone Wyłączone 

3 TSJM 100 Włączone Włączone Wyłączone 

4 00:10 100 Włączone Włączone Wyłączone 

5 TSJM 116 Włączone Włączone Wyłączone 

6 01:30 116 Włączone Włączone Wyłączone 

7 TSJM 124 Wyłączone Włączone Wyłączone 

8 01:15 124 Wyłączone Włączone Wyłączone 

9 TSJM 30 Wyłączone Włączone Włączone 

10 END  Wyłączone Wyłączone Wyłączone 

 
  



Program 
testowy: 

SentryGlass 
   

Podciśnienie 
Co najmniej –(0.8) 

Bara 
Temperatura 

otoczenia 
Każda  

Konstrukcja 
szkła 

Każda 
Grubość 

szkła 
Każda 

Segment Czas °C Podciśnienie 
Obieg 

powietrza 
Chłodzenie 

0 00:30 20 Włączone Wyłączone Wyłączone 

1 TSJM 100 Włączone Włączone Wyłączone 

2 00:25 100 Włączone Włączone Wyłączone 

3 TSJM 128 Włączone Włączone Wyłączone 

6 03:00 128 Włączone Włączone Wyłączone 

9 TSJM 30 Włączone Włączone Włączone 

10 END  Wyłączone Wyłączone Wyłączone 

 
 
 
 

Program 
testowy: 

TPU 
    

Podciśnienie 
od –(0.4) do –(0.65) 

Bara 
Temperatura 

otoczenia 
Każda  

Konstrukcja 
szkła 

Każda 
Grubość 

szkła 
Każda 

Segment Czas °C Podciśnienie 
Obieg 

powietrza 
Chłodzenie 

0 00:25 20 Włączone Wyłączone Wyłączone 

1 TSJM 90 Włączone Włączone Wyłączone 

2 00:15 90 Włączone Włączone Wyłączone 

3 TSJM 125 Włączone Włączone Wyłączone 

6 02:30 125 Włączone Włączone Wyłączone 

9 TSJM 30 Włączone Włączone Włączone 

10 END  Wyłączone Wyłączone Wyłączone 

 
  



Program 
testowy: 

EVA1 
    

Podciśnienie 
od –(0.2) do –(0.4) 

Bara 
Temperatura 

otoczenia 
Każda  

Konstrukcja 
szkła 

Do 10.76 mm 
Grubość 

szkła 
Do 5 mm 

Segment Czas °C Podciśnienie 
Obieg 

powietrza 
Chłodzenie 

0 00:15 20 Włączone Wyłączone Wyłączone 

1 TSJM 60 Włączone Włączone Wyłączone 

2 00:30 60 Włączone Włączone Wyłączone 

3 TSJM 110 Włączone Włączone Wyłączone 

4 00:08 110 Włączone Włączone Wyłączone 

5 TSJM 124 Włączone Włączone Wyłączone 

6 00:35 124 Włączone Włączone Wyłączone 

7 TSJM 124 Wyłączone Włączone Wyłączone 

8 00:35 124 Wyłączone Włączone Wyłączone 

9 TSJM 30 Wyłączone Włączone Włączone 

10 END  Wyłączone Wyłączone Wyłączone 

 
 

Program 
testowy: 

EVA2 
    

Podciśnienie 
od –(0.2) do –(0.4) 

Bara 
Temperatura 

otoczenia 
Każda  

Konstrukcja 
szkła 

Od 11.04 mm  
do 16.76 mm 

Grubość 
szkła 

Do 8 mm 

Segment Czas °C Podciśnienie 
Obieg 

powietrza 
Chłodzenie 

0 00:15 20 Włączone Wyłączone Wyłączone 

1 TSJM 60 Włączone Włączone Wyłączone 

2 00:30 60 Włączone Włączone Wyłączone 

3 TSJM 110 Włączone Włączone Wyłączone 

4 00:15 110 Włączone Włączone Wyłączone 

5 TSJM 124 Włączone Włączone Wyłączone 

6 00:55 124 Włączone Włączone Wyłączone 

7 TSJM 124 Wyłączone Włączone Wyłączone 

8 00:35 124 Wyłączone Włączone Wyłączone 

9 TSJM 30 Wyłączone Włączone Włączone 

10 END  Wyłączone Wyłączone Wyłączone 

 
  



Program 
testowy: 

EVA3 
    

Podciśnienie 
od –(0.2) do –(0.4) 

Bara 
Temperatura 

otoczenia 
Każda  

Konstrukcja 
szkła 

Od 17.04 mm  
do 24.76 mm 

Grubość 
szkła 

Do 12 mm 

Segment Czas °C Podciśnienie 
Obieg 

powietrza 
Chłodzenie 

0 00:15 20 Włączone Wyłączone Wyłączone 

1 TSJM 60 Włączone Włączone Wyłączone 

2 00:30 60 Włączone Włączone Wyłączone 

3 TSJM 110 Włączone Włączone Wyłączone 

4 00:20 110 Włączone Włączone Wyłączone 

5 TSJM 124 Włączone Włączone Wyłączone 

6 01:15 124 Włączone Włączone Wyłączone 

7 TSJM 124 Wyłączone Włączone Wyłączone 

8 00:35 124 Wyłączone Włączone Wyłączone 

9 TSJM 30 Wyłączone Włączone Włączone 

10 END  Wyłączone Wyłączone Wyłączone 

 

Program 
testowy: 

EVA4 
    

Podciśnienie 
od –(0.2) do –(0.4) 

Bara 
Temperatura 

otoczenia 
Każda  

Konstrukcja 
szkła 

Od 25.04 mm  
do 36.76 mm 

Grubość 
szkła 

Do 18 mm 

Segment Czas °C Podciśnienie 
Obieg 

powietrza 
Chłodzenie 

0 00:15 20 Włączone Wyłączone Wyłączone 

1 TSJM 60 Włączone Włączone Wyłączone 

2 00:30 60 Włączone Włączone Wyłączone 

3 TSJM 110 Włączone Włączone Wyłączone 

4 00:30 90 Włączone Włączone Wyłączone 

5 TSJM 124 Włączone Włączone Wyłączone 

6 01:35 124 Włączone Włączone Wyłączone 

7 TSJM 124 Wyłączone Włączone Wyłączone 

8 00:35 124 Wyłączone Włączone Wyłączone 

9 TSJM 30 Wyłączone Włączone Włączone 

10 END  Wyłączone Wyłączone Wyłączone 

 
  



Program 
testowy: 

EVA 
PDLC     

Podciśnienie 
od –(0.4) do –(0.5) 

Bara 
Temperatura 

otoczenia 
Każda  

Konstrukcja 
szkła 

Do 10.76 mm 
Grubość 

szkła 
Do 5 mm 

Segment Czas °C Podciśnienie 
Obieg 

powietrza 
Chłodzenie 

0 00:15 20 Włączone Wyłączone Wyłączone 

1 TSJM 65 Włączone Włączone Wyłączone 

2 00:30 65 Włączone Włączone Wyłączone 

3 TSJM 110 Włączone Włączone Wyłączone 

4 00:12 110 Włączone Włączone Wyłączone 

5 TSJM 127 Włączone Włączone Wyłączone 

6 00:35 127 Włączone Włączone Wyłączone 

7 TSJM 127 Wyłączone Włączone Wyłączone 

8 00:35 127 Wyłączone Włączone Wyłączone 

9 TSJM 20 Wyłączone Włączone Włączone 

10 END  Wyłączone Wyłączone Wyłączone 

 
 

Program 
testowy: 

TPU 
Poly     

Podciśnienie 
od –(0.6) do –(0.7) 

Bara 
Temperatura 

otoczenia 
Każda  

Konstrukcja 
szkła 

Do 60 mm 
Grubość 

szkła 
Każda 

Segment Czas °C Podciśnienie 
Obieg 

powietrza 
Chłodzenie 

0 00:25 20 Włączone Wyłączone Wyłączone 

1 TSJM 90 Włączone Włączone Wyłączone 

2 00:15 90 Włączone Włączone Wyłączone 

3 TSJM 125 Włączone Włączone Wyłączone 

6 03:30 125 Włączone Włączone Wyłączone 

9 TSJM 30 Włączone Włączone Włączone 

10 END  Wyłączone Wyłączone Wyłączone 

 
TSMJ – Tak szybko, jak możliwe. Segment, w którym osiągniecie zadanej temperatury jest uzależnione od 
szybkości działania pieca laminacyjnego oraz konstrukcji i wielkości ładynku. 


