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Temat referatu: 

„Proces hartowania szkła sodowo-wapniowo-krzemowego” 

Jest to wprowadzenie do zagadnień związanych ze szkłem i jego obróbką cieplną, w ramach 

otwartego seminarium Instytutu Technik Wytwarzania. Natomiast dnia 29.11 odbędzie się 

seminarium wydziałowe, na którym doktorant przedstawi zagadnienia związane z rozprawą 

przed otwarciem przewodu doktorskiego. 

 

Streszczenie: 

Szkło jest jednym z najszerzej używanych materiałów w przemyśle. Powodem tego są 

jego unikalne własności. W przemyśle szklarskim w Unii Europejskiej w 2005 r. pracowało 

około 371 600 osób. Natomiast wartość zwrotu sięga 50 miliardów euro. Podstawowym 

typem szkła przetwarzanego w przemyśle jest szkło stopowe, (nazywane potocznie szkłem 

sodowo-wapniowo-krzemowym), określone normą EN-12150:2005. Ten rodzaj szkła 

zawierający Na2O, CaO, SiO2, charakteryzuje się niską temperaturą topnienia przy 

zachowaniu wysokiej odporności na korozję i porównywalnych właściwościach 

mechanicznych (np. wytrzymałość na rozciąganie, zginanie). Używane jest ono do wyrobu 

przedmiotów codziennego użytku, takich jak: naczynia, szyby płaskie walcowane i ciągnione, 

przy czym szkła budowlane są zazwyczaj szkłami sodowo-wapniowo-potasowo-

krzemianowymi. Przez wprowadzenie do standardowej masy szklanej tlenków metali 

otrzymuje się szkła barwne. Niestety, pomimo powszechności szkła kontrola zarówno 

procesu produkcji jak i jego obróbki jest wciąż słabo opisana. 

Szkło stopowe poddawane jest zabiegom obróbki cieplnej mającym za zadanie 

zwiększenie wytrzymałości termicznej i mechanicznej (zwłaszcza na zginanie) oraz 

zmniejszenie wielkości kawałków, na które pęka szyba przy zbiciu, co ma wpływ na poprawę 



klasy bezpieczeństwa produktu. Ponadto szkło hartowane pęka w znacznie bardziej 

bezpieczny sposób niż szkło odprężone. Siatka spękań takiego szkła charakteryzuje się 

małymi tępymi odłamkami, które wprawdzie mogą poranić, ale na pewno nie zabić. Jest 

również znacznie odporniejsze na pękanie pod wpływem wysokich temperatur oraz naporem 

wiatru. Jest to istotna cecha zwłaszcza w nowoczesnych wieżowcach mogących mieć nawet 

kilometr wysokości (Kingdom Tower – Emiraty Arabskie, planowane zakończenie budowy 

2018r) . Podstawowymi zabiegami obróbki cieplnej szkła stopowego są odprężanie i 

hartowanie. Zabieg odprężania ma na celu eliminację naprężeń wewnętrznych szkła w celu 

umożliwienia jego obróbki mechanicznej. Zabieg hartowania stosowany jest, w celu 

podniesienia wytrzymałość termicznej i mechanicznej szkła. 

Podczas procesu wytopu szkła płaskiego szkło jest odprężane. Poprawia to jego 

obrabialność i pozwala przetwarzać tafle wyprodukowanego szkła. Takie szkło jest 

standardowo stosowane np. w oknach zespalanych. Szkło tego typu pęka na duże, ostre 

kawałki. Jest to również szkło bazowe do produkcji innych bardziej zaawansowanych 

wyrobów ze szkła płaskiego przez dalszą obróbkę (laminowanie, hartowanie, powlekanie, 

itp.). Szkło odprężone typu Clear to podstawowy surowiec używany w procesie hartowania. 

Należy pamiętać, że wszelka obróbka mechaniczna szkła musi nastąpić przed 

procesem hartowania. Poza zastosowaniami w budownictwie szkło tego typu ma szerokie 

zastosowania we wszelkiego typu pojazdach. Wszelkie wyjścia awaryjne, których zasada 

polega na zbiciu szyby wykorzystują właściwości fizyczne szkła hartowanego. Również szkła 

stosowane w domu jako ścianki działowe, drzwi czy półki standardowo są szybami 

hartowanymi, co podnosi ich właściwości fizyczne oraz bezpieczeństwo użytkowania. 

 Proces hartowania szkła typu clear jest skomplikowany, a co z tym związane 

obarczony wysokim odpadem. Dodatkowo literatura jest uboga i brak w niej realnych analiz 

statystycznych, które opisują praktyczne aspekty procesu hartowania w warunkach 

wielkoseryjnej produkcji przemysłowej. 


