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w szkle 

 
 
 
 
Obecność nadmiernych, a przede wszystkim nierównomiernie rozłożonych na-

prężeń wpływa niekorzystnie na wytrzymałość mechaniczną i termiczną oraz wła-
ściwości fizykochemiczne szkła, zmniejszając wartość użytkową wyrobów. W celu 
usunięcia naprężeń wyroby ze szkła poddawane są dodatkowemu procesowi ter-
micznemu, zwanemu odprężaniem. 

Procesem odwrotnym do odprężania jest hartowanie termiczne, stosowane 
głównie w przetwórstwie szkła płaskiego. Szkło hartowane, a więc celowo równo-
miernie naprężone, odznacza się wysoką wytrzymałością mechaniczną i termiczną. 
W jednym i drugim przypadku istotne jest określenie wielkości, rodzaju i rozkładu 
naprężeń. Analiza rozmieszczenia naprężeń na drodze matematycznej jest bardzo 
skomplikowana i często zupełnie niemożliwa. 

Wielkie znaczenie praktyczne ma elastooptyczna metoda badania naprężeń 
oparta na wykorzystaniu zjawiska wymuszonej dwójłomności. Polega ona na do-
świadczalnym i doświadczalno-rachunkowym wyznaczeniu naprężeń w materiale 
przeźroczystym, wykazującym zjawisko wymuszonej dwójłomności. 

Szkło wolne od naprężeń jest ciałem optycznie izotropowym, nie wykazują-
cym zjawiska podwójnego załamania światła. Pod wpływem naprężeń następują 
pewne zmiany strukturalne, które wywołują tzw. sztuczną anizotropię, szkło staje 
się dwójłomne. Występująca dwójłomność optyczna związana jest ilościowo z po-
lem naprężeń, co umożliwia bezpośrednie ich wykrywanie na drodze optycznej 
przy zastosowaniu światła spolaryzowanego. 

W zależności od aparatury będącej do dyspozycji, badanie naprężeń sprowadza 
się do: 
1) jakościowej analizy naprężeń i orientacyjnej oceny ich wielkości za pomocą 

polaryskopu, 
2) ilościowego pomiaru naprężeń za pomocą polarymetru lub mikroskopu polary-

zacyjnego, wyposażonego w odpowiedni kompensator. 
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8.1. Naprężenia 
 
Naprężeniami nazywamy najogólniej siły ściskające lub rozciągające, działają-

ce na jednostkę powierzchni przekroju danego ciała: 

s
P

  

gdzie:  – naprężenia, 
P – siła działająca na danym przekroju, 
S – powierzchnia przekroju. 

Naprężenia działające w dowolnym prze-
kroju dają się rozłożyć na naprężenia normal-
ne i naprężenia styczne, czyli ścinające. Zaw-
sze istnieje możliwość wyboru takich trzech 
wzajemnie prostopadłych płaszczyzn, w któ-
rych naprężenia styczne są równe zeru, wystę-
pują jedynie naprężenia normalne, zwane 
wówczas naprężeniami głównymi, oznaczone: 
1, 2, 3 ... Odpowiadające im przekroje na-
zywamy przekrojami głównymi w kierunku 
prostopadłym do osi optycznej. 

Jeżeli w danym punkcie ciała wszystkie 
naprężenia główne mają wartości różne od 
zera, to odpowiedni stan nazywamy trójosio-
wym stanem naprężenia (rys. 8.1a). W przy-
padku, gdy jedno z naprężeń głównych jest 
równy zeru, odnośny stan naprężenia nazy-
wamy dwuosiowym lub płaskim (rys. 8.1b). 

Wreszcie, gdy tylko jedno naprężenie 
główne jest różne od zera, to mamy do czynienia z jednoosiowym lub liniowym 
stanem naprężenia (rys. 8.1c). 

Naprężenia rozciągające uważamy zwykle za dodatnie i oznaczamy znakiem 
plus (+), naprężenia ściskające uważamy za ujemne i oznaczamy znakiem minus (-). 

Naprężenia w szkle mogą być spowodowane: 
1) działaniem zewnętrznych czynników mechanicznych lub termicznych, 
2) zbyt szybkim i nierównomiernym chłodzeniem, 
3) niejednorodnością chemiczną 
4) warstwą dyfuzyjną na szkle,  
5) różnicą współczynnika rozszerzalności cieplnej na złączach: szkło–szkło, 

szkło–metal, szkło–ceramika. 
Rozróżnia się naprężenia przemijające i trwałe. Naprężenia przemijające po-

wstają w szkle sprężystym, którego lepkość jest większa od 1013,5 Pas i wywołane 
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Rys. 8.1.  Schemat naprężeń: a) trój-

wymiarowy, b) płaski, c) li-
niowy. 
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są działaniem sił zewnętrznych lub obecnością gradientu temperaturowego. Naprę-
żenia te zanikają po ustaniu działania siły względnie po wyrównaniu się tempera-
tur. 

Naprężenia trwałe, spowodowane szybkim, nierównomiernym chłodzeniem 
w zakresie temperatury transformacji, zwane są naprężeniami termicznymi i wy-
stępują w szkle przy nieobecności sił zewnętrznych i różnicy temperatur. Napręże-
nia te mogą być usunięte tylko w procesie odprężania. Naprężenia trwałe, wywoła-
ne niejednorodnością chemiczną szkła lub różnicą współczynników 
rozszerzalności cieplnej nie mogą być często usunięte nawet w procesie odpręża-
nia. 

Szkło jest znacznie bardziej wytrzymałe na naprężenia ściskające niż na naprę-
żenia rozrywające. Dla określenia współczynnika bezpieczeństwa szkła w odnie-
sieniu do naprężeń należy więc brać pod uwagę wytrzymałość na rozciąganie. Ist-
niejące w szkle naprężenia rozrywające nie mogą przekraczać 5% wartości 
wytrzymałości szkła na rozciąganie.  

 
8.2. Dwójłomność wymuszona 

 
8.2.1. Podstawowe zależności elastooptyczne 

 
Zjawisko wymuszonej dwójłomności odkryte przez T. Seebecka i opisane 

przez D. Brewstera stało się podstawą metody elastooptycznej. Polega ono na tym, 
że przeźroczyste ciała bezpostaciowe, optycznie , izotropowe, pod wpływem ob-
ciążeń wywołujących naprężenia i odkształcenia, stają się optycznie anizotropowe 
i zachowują się jak zbiór elementarnych kryształków o osiach optycznych pokry-
wających, się w każdym punkcie z jednym z kierunków naprężeń głównych. 

Brewster stwierdził, że szkło poddane jednokierunkowemu ściskaniu zachowu-
je się jak jednoosiowy kryształ optycznie ujemny, przy jednokierunkowym rozcią-
ganiu szkło przybiera własności jednoosiowego kryształu optycznie dodatniego. 
Promień świetlny padając na powierzchnię naprężonej próbki szklanej poddanej 
jednokierunkowemu stanowi naprężenia, rozdziela się na dwa promienie: zwyczaj-
ny i nadzwyczajny, drgające w płaszczyznach wzajemnie prostopadłych . 

Przy prostym ściskaniu, promień nadzwyczajny drgający w płaszczyźnie za-
wierającej kierunek naprężenia głównego (oś optyczna) jest promieniem szybszym 
od promienia zwyczajnego, posiada więc mniejszy współczynnik załamania świa-
tła, przy prostym rozciąganiu promień nadzwyczajny jest promieniem wolniejszym 
– posiada więc większy współczynnik załamania światła (rys. 8.2). 

Różnica współczynników załamania światła obu promieni (n1 - n2) jest równa 
zeru przy prześwietlaniu próbki w kierunku naprężenia, odpowiadającego osi op-
tycznej. W kierunku do osi optycznej przyjmuje wartości ekstremalne i określa 
dwójłomność wymuszoną próbki. 
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Jak wykazał Brewster pomiędzy dwójłomnością i naprężeniem istnieje liniowa 
zależność: 
  Bnn 21  (8.1) 

Współczynnik proporcjonalności B nosi na-
zwę optycznego współczynnika naprężeń lub 
stałej elastooptycznej. W systemie jednostek 
CGS stała elastooptyczna ma wymiar cm2/dyna. 
Ponieważ dla szkieł wartość B jest rzędu 10-13 
[cm2/dynę], Filon zaproponował przyjęcie jako 
jednostki 1 brewstera: 1 brewster = 10-13 

[cm2/dyna] = 10-7 [cm2/kG]. 
W układzie SI stała elastooptyczna ma wy-

miar m2/N. W przeliczeniu 1 brewster = 10-12 

[m2/N].  
Wartość dwójłomności pomnożona przez 

drogę światła w próbce określa różnicę dróg op-
tycznych promieni lub tzw. opóźnienie względne 

 dBdnnR e  )( 0  (8.2) 
stąd 

 
dB

R


  (8.3) 

gdzie: 
 – naprężenia w N/m2 , 
R – różnica dróg optycznych w nm (1 nanometr = 10-9m), 
d – droga światła w próbce w cm, 
B – stała elastooptyczna w m2/N. 

Równanie (8.3) słuszne jest dla jednokierunkowego stanu naprężenia. 
W płaskim stanie naprężenia zależność pomiędzy wartością różnicy dróg op-

tycznych a wartością naprężeń głównych wyraża się wzorem: 
 )( 21   dBR  (8.4) 

Na podstawie pomierzonego opóźnienia względnego promieni (różnicy dróg 
optycznych) można wyznaczyć różnicę wartości głównych naprężeń. 

Przy symetrycznym ochładzaniu płaskiej płyty nieskończonej o równoległych 
powierzchniach, względnie płyty o skończonych wymiarach i izolowanych ter-
micznie krawędziach bocznych, jedyny gradient temperatury skierowany jest pro-
stopadle do obu powierzchni. Warunkuje to powstanie w płaskiej płycie warstwo-
wego układu naprężeń, symetrycznego względem osi x (rys. 8.2). Każdej warstwie 
równoległej do powierzchni odpowiada płaski stan naprężenia: izotropowe ściska-
nie względnie izotropowe rozciąganie. Wartość naprężeń, stała dla danej warstwy, 
zmienia się od jednej warstwy do drugiej i jest funkcją osi x:  

z

y

x  
 
Rys. 8.2. Modelowa płytka szkła 

płaskiego. 
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 )x(Fzy21    (8.5) 

 0x   (8.6) 

W płaskiej, równomiernie naprężonej płytce szklanej, prześwietlanej światłem 
liniowo spolaryzowanym, ze względu na brak wyróżnionych kierunków głównych 
w płaszczyznach równoległych do powierzchni płytki, drgania elektromagnetyczne 
fali świetlnej, padającej wzdłuż osi x pozostają niezmienione. Oś x jest osią op-
tyczną tego anizotropowego ciała (rys. 8.2). Jeżeli światło pada na płytkę nie 
wzdłuż osi x lecz np. wzdłuż osi y, promień świetlny biegnący przez warstwę płyt-
ki równoległą do powierzchni rozdziela się na dwa liniowo spolaryzowane promie-
nie, z których jeden drga w kierunku naprężenia głównego wzdłuż osi z, drugi zaś 
w kierunku osi x. Oba promienie biegną z różnymi prędkościami, wskutek czego 
wytwarza się różnica dróg optycznych, która jest proporcjonalna do różnicy naprę-
żeń głównych w płaszczyźnie czoła fali (płaszczyzna xz). Ponieważ jedno z naprę-
żeń głównych w przekroju poprzecznym warstwy jest równe zeru: x = 0, wartość 
różnicy dróg optycznych promieni określa bezpośrednio naprężenie „z” w danej 
warstwie.  

Pomiar różnicy dróg optycznych promieni w poszczególnych warstwach płyt-
ki, przy prześwietlaniu jej przez przekrój poprzeczny, umożliwia wyznaczenie cał-
kowitego rozkładu naprężeń w szkle płaskim. Ze względu na to, że wartość różnicy 
dróg optycznych promieni jest również proporcjonalna do długości drogi światła 
w próbce badanej (w omawianym przypadku jest to szerokość płytki), wymiary 
próbki, zwłaszcza przy badaniu szkła hartowanego nie mogą być zbyt duże. Wyso-
ki rząd barw interferencyjnych przy zastosowaniu światła białego utrudnia pomiar 
różnicy dróg optycznych promieni, względnie całkowicie go uniemożliwia. Z tego 
powodu do badań szkła hartowanego konieczne są próbki testowe, hartowane ra-
zem z dużymi płytami, o zaizolowanych termicznie krawędziach bocznych, o sze-
rokości nie przekraczającej 25 mm. Krawędzie winny być przed hartowaniem 
oszlifowane i wypolerowane, z zachowaniem kąta prostego między powierzchnia-
mi. 

Wyroby szklane o nierównej powierzchni, nierównomiernym rozłożeniu masy 
szklanej w ściankach wyrobu, niezbyt prostych kształtach należy badać w cieczy 
immersyjnej o współczynniku załamania światła równym lub zbliżonym do współ-
czynnika załamania badanego szkła. Naczynie szklane do badania w cieczy immer-
syjnej (kuweta) o płaskich, równoległych powierzchniach bocznych, nie może wy-
kazywać zjawiska wymuszonej dwójłomności w świetle spolaryzowanym. Dla 
szkieł o współczynniku załamania światła zawartym w granicach 1,33 ÷ 1,47 zale-
ca się stosowanie mieszaniny gliceryny z wodą, jako cieczy immersyjnej. Dla 
szkieł o współczynniku załamania 1,47 ÷ 1,52 należy stosować toluen (1,47), ben-
zol (1,050) i chlorobenzen (1,52). 
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8.3. Polaryzacyjne urządzenia optyczne  
 

8.3.1. Polaryskopy 
 
Wszystkie urządzenia polaryzacyjno optyczne zawierają zasadniczy element, 

jakim jest układ filtrów polaryzacyjnych, tj. polaryzator i analizator (rys. 8.3). Po-
laryzator ma na celu wytworzenie ze światła naturalnego światła liniowo spolary-
zowanego. Analizator służy do analizowania światła przechodzącego przez ciało 
dwójłomne. W polaryskopach jako filtry polaryzacyjne. stosowane są najczęściej 
polaroidy, natomiast w mikroskopach polaryzacyjnych stosuje się najczęściej pry-
zmaty Nicola.  

 

7654321  
 
Rys. 8.3. Schemat polaryskopu do pomiaru różnicy dróg optycznych w szkle: 1 – źródło światła – 

lampa żarowa, 2 – kondensor dający światło prawie równoległe, 3 – polaryzator,  
4 – przedmiot badany, 5 – płytka, ustawiona w ten sposób, że jej oś optyczna tworzy jąt 
45o z kierunkami polaryzacji polaryzatora i analizatora, 6 – analizator ustawiony w poło-
żeniu skrzyżowania z polaryzatorem, 7 – soczewka powiększająca. 

 
Polaroidy są to płytki z herapatytu (C20H24O2N2)43H2SO42HJF46H2O), wy-

kazujące zjawisko dichroizmu, polegające na selektywnym pochłanianiu promieni. 
Pochłanianiu ulegają promienie zwyczajne, natomiast promienie nadzwyczajne są 
przepuszczane (rys. 8.4). 

 

drgania poziome
całkowicie pochłaniane

drgania pionowe
słabo pochłaniane

 
Rys. 8.4. Zjawisko dichroizmu. 
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Dzięki temu otrzymujemy światło drgające w jednym kierunku, a więc liniowo 
spolaryzowane. Filtry przepuszczają światło liniowo spolaryzowane zgodnie 
z prawem Malusa, tj. całkowicie, gdy drga ono w płaszczyźnie  równoległej do ich 
kierunku drgań, a wygaszają całkowicie, gdy te dwa kierunki są do siebie prosto-
padłe. W położeniach pośrednich przepuszczają tylko część promieniowania. 
W polaryskopach najczęściej stosuje się skrzyżowany układ filtrów polaryzacyj-
nych, tzn. oś polaryzacji polaryzatora (kierunek drgań) tworzy z osią polaryzacji 
analizatora kąt 90°. W takim układzie światło nie przechodzi, zostaje przez analiza-
tor wygaszone. Jeżeli w przestrzeni pomiarowej między skrzyżowanymi filtrami 
polaryzacyjnymi umieścimy płytkę szklaną wykazującą naprężenia, a więc optycz-
nie dwójłomną, to pole widzenia rozjaśnia się. 

Bieg światła w układzie polaryzator – ciało dwójłomne – analizator przedsta-
wia się następująco: 

Promień światła monochromatycznego wychodzący ze źródła światła, pada na 
polaryzator o kierunku drgań zorientowanym pionowo i zostaje spolaryzowany 
liniowo. Drgania wektora elektrycznego światłą spolaryzowanego odbywają się 
w płaszczyźnie wyznaczonej przez kierunek drgań polaryzatora oraz kierunek bie-
gu promienia i przemieszczają się według krzywej sinusoidalnej. Padając prosto-
padle na płytkę szklaną, poddaną jednokierunkowemu stanowi naprężenia, umiesz-
czoną w przestrzeni pomiarowej polaryskopu w położeniu 45°, promień świetlny 
rozdziela się na dwa promienie liniowo spolaryzowane: zwyczajny i nadzwyczaj-
ny, których wektory elektryczne drgają w płaszczyznach wzajemnie prostopadłych. 
Drgania promienia nadzwyczajnego zachodzą w płaszczyźnie kierunku naprężenia 
głównego ", drgania promienia zwyczajnego odbywają się w płaszczyźnie pro-
stopadłej. Oba promienie przemieszczają się w płytce z różnymi prędkościami, 
skutkiem czego wytwarza się między nimi różnica dróg optycznych, określona 
równaniem:  

 dBR  
Różnicę dróg optycznych wyrazić można wielokrotnością lub ułamkiem dłu-

gości fali światła użytego do badań: 

  mR  (8.7) 

gdzie: m – jest liczbą niemianowaną, określającą tzw. rząd różnicy dróg optycz-
nych promieni, 

  – jest długością fali świetlnej w próżni. 
Opóźnienie fazowe wynosi odpowiednio: 

 mR
 


 22  (8.8) 

Promienie wychodzące z płytki szklanej przedstawiają dwa drgania wzajemnie 
prostopadłe, o tym samym okresie lecz różnych fazach. Możemy je więc traktować 
jako składowe liniowe wypadkowego drgania eliptycznego. Składowe te przy wej-
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ściu do analizatora rozdzielają się, dając w sumie promienie, z których dwa drgają 
w płaszczyźnie zgodnej z kierunkiem drgań analizatora, dwa zaś w płaszczyźnie 
prostopadłej. Analizator przepuszcza tylko składowe poziome, drgające zgodnie 
z jego kierunkiem drgań. Te obie składowe przy przejściu przez analizator nie ule-
gają względnemu opóźnieniu, zachowując różnicę dróg optycznych R wytworzoną 
w próbce szklanej. Drgania te są spójne, leżą w jednej płaszczyźnie, mogą więc 
interferować. Warunek interferencji w świetle spolaryzowanym przy skrzyżowa-
nych filtrach polaryzacyjnych jest jednak inny niż przy zwykłym nakładaniu się 
drgań harmonicznych. Wygaszenie światła następuje przy różnicy dróg optycznych 
odpowiadającej całkowitej długości fali, względnie jej wielokrotności, natomiast 
maksymalne wzmocnienie zachodzi przy różnicy dróg, wynoszącej połowę długo-
ści fali świetlnej, względnie jej nieparzystą wielokrotność. 

 
8.3.2. Polaryzacja chromatyczna 

 
Barwne pole widzenia 

Jeżeli zamiast światła monochromatycznego użyjemy do badań w polaryskopie 
ze skrzyżowanymi filtrami polaryzacyjnymi światła białego, które, jak wiadomo, 
składa się z szeregu falo długościach zawierających się w granicach od 380 nm do 
770 nm wygaszeniu ulegają tylko te fale, których długości pozostają w określonym 
stosunku do powstającej różnicy dróg optycznych, natomiast wszystkie inne zosta-
ją przez analizator częściowo lub całkowicie przepuszczone. Zjawisko nosi nazwę 
polaryzacji chromatycznej.  

Wygaszeniu ulegają fale, których długości stanowią naturalny ułamek wartości R: 

m
R

  gdzie: m = 1, 2, 3 . . . . 

Fale, których długości spełniają zależność 
m
R

  gdzie: 
2
9,

2
7,

2
5,

2
3,

2
1

m  nie 

ulegają osłabieniu przy przejściu przez analizator. Fale o pośrednich długościach 
ulegają osłabieniu w odpowiednim stopniu. 

W wyniku opisanego zjawiska skład promienia przechodzącego przez analiza-
tor ulega zmianie. Z widma ciągłego zostaje wygaszona cała seria, wskutek czego 
światło staje się barwne. Fizjologicznie odczuwana barwa stanowi dopełnienie 
barwy lub barw wygaszonych przez analizator. W tabeli 1 podano barwy wygaszo-
ne oraz barwy dopełniające i odpowiadające im wartości dróg optycznych R. 

Przy wzrastających wartościach dróg optycznych może jednocześnie ulec wy-
gaszeniu kilka barw. 

Na przykład dla R = 1320 nm wygaszona zostaje barwa czerwona (1320 nm = 
2·660 nm) oraz barwa niebieska (1320 nm = 3·440 nm). 

Barwy, które są widoczne, gdy opóźnienie względne nie przekracza wartości 
odpowiadającej najdłuższej fali światła widzialnego, czyli gdy R < 770 nm, nazy-
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wamy barwami pierwszego rzędu. 
Z barwami wyższych rzędów mamy do czynienia przy badaniu naprężeń 

w szkle hartowanym. Linie będące miejscami geometrycznymi punktów, w któ-
rych wygaszona zostaje ta sama barwa noszą nazwę izochrom. 

 
T a b e l a  8.1 

 
Rodzaje barw powstających w wyniku polaryzacji chromatycznej. 
 

R [nm] Barwa wygaszona Barwa widoczna (dopełniająca) 
0 Wszystkie barwy Żadna barwa (ekran ciemny) 

100–300 Brak wygaszenia Ciemnoszara do jasnoszarej 
440 niebieska I żółta I 
540 zielona I żółta I 

580 zielona, żółta, oranżowa barwa leżąca między czerwoną a niebieską, 
zwana barwą czułą 

590 żółta niebieska I 
660 czerwona zielona 

 
8.3.3. Płytki pomocnicze 

 
Gipsówka 

W szkłach poddanych procesowi odprężania, różnice dróg optycznych wywo-
łane pozostałymi w nich naprężeniami nie przekraczają zwykle 200 ÷ 300 nm. 
Wartość ta leży poniżej długości najkrótszych fal światła widzialnego. Obserwo-
wane w polaryskopie barwy interferencyjne są mniej lub bardziej szare i trudne do 
odróżnienia. Dla zwiększenia kontrastowości barw stosuje się tzw. płytki pomocni-
cze o znanej dwójłomności, wywołujące określoną różnicę dróg optycznych. 

W polaryskopach najczęściej stosuje się płytki gipsowe, dające przy skrzyżo-
wanym układzie polaryzacyjnym barwę interferencyjną czerwoną I rzędu, odpo-
wiadającą różnicy dróg optycznych R = 550 nm, względnie płytki gipsowe nieco 
grubsze, dające barwę interferencyjną fioletową (czuły fiolet), odpowiadającą róż-
nicy dróg optycznych R = 565 nm. Ekran polaryskopu oglądany przez analizator 
z płytką gipsową wykazuje zabarwienie odpowiednio czerwone lub czerwono-
fioletowe. Jest to spowodowane wygaszeniem składowych światła białego o długo-
ściach fal bliskich 550 nm względnie 565 nm, a więc barwy zielonej, względnie 
zielonej, żółtej i oranżowej. Dopełniające do nich barwy: czerwona względnie nie-
bieska i fioletowa dają zabarwienie ekranu odpowiednio czerwone lub czerwono-
fioletowe. 
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8.3.4. Dodawanie i odejmowanie barw 
 

P o ł o ż e n i e  a d d y t y w n e  i  s u b s t r a k t y w n e  
Płytki gipsowe, jak każde ciało dwójłomne, posiadają główne kierunki drgań 

wzajemnie prostopadłe, odpowiadające najmniejszemu i największemu współ-
czynnikowi załamania światła. Wartość współczynnika załamania światła jest od-
wrotnie proporcjonalna do prędkości fali, stąd kierunek większego współczynnika 
załamania światła n odpowiada fali wolniejszej, a kierunek mniejszego współ-
czynnika załamania światła n – fali szybszej. Płytka gipsowa jest umocowana 
w analizatorze w ten sposób, że jej główne kierunki tworzą z osiami polaryzacji 
polaryzatora i analizatora kąt 45°. Jeżeli w przestrzeni pomiarowej polaryskopu 
umieścimy płytkę naprężonego szkła, wywołującą przykładowo różnicę dróg op-
tycznych 50 nm, to przy zastosowaniu płytki gipsowej o opóźnieniu 550 nm 
otrzymamy kontrastową barwę niebieską w położeniu addytywnym (559 nm + 
50 nm = 600 nm). Położenie addytywne odpowiada takiemu ustawieniu próbki ba-
danej, przy którym kierunek drgań opóźnionego w szkle (wolniejszego) promienia 
jest równoległy do płaszczyzny drgań promienia opóźnionego w płytce gipsowej. 
W tym przypadku opóźnienia dodają się, mówimy o opóźnieniu wzrastającym (+). 
Barwy interferencyjne zmieniają się w kierunku do niebieskiej. Gdy z położenia 
tego obrócimy płytkę badaną o kąt 90°C, wówczas kierunek drgań opóźnionego 
w szkle promienia jest równoległy do kierunku drgań szybszego promienia w płyt-
ce gipsowej, tak że opóźnienie wolniejszego promienia w szkle zostaje zmniejszo-
ne (położenie substraktywne). W tym wypadku mówimy o opóźnieniu malejącym 
(-). Barwy interferencyjne zmieniają się w kierunku do żółtej. 

W tabeli 8.2 na przykładzie podano barwy występujące przy opóźnieniu wzra-
stającym i malejącym, przy zastosowaniu płytki gipsowej 565 nm. 

 
T a b e l a  8.2 

 
Rodzaje barw występujące przy zastosowaniu płytki gipsowej z opóźnieniem 565 nm. 
 

 Opóźnienie wzrastające (+) Opóźnienie malejące (-) 

Obserwowane barwy niebieska zielona żółto-zielona oranżowa żółta biało-żółta 

Opóźnienie w szkle [nm] 90 180 290 90 180 290 

Opóźnienie w szkle 
i płytce gipsowej [nm]       
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ĆWICZENIE 

 
Przygotowanie aparatu 

 
a) Wyznaczenie kierunków drgań polaryzatora i analizatora 

W większości polaryskopów kierunki drgań polaryzatora i analizatora (osie po-
laryzacji) są zaznaczone fabrycznie. Osie te winny być skrzyżowane. W wypadku 
nieoznaczonych kierunków drgań wyznaczamy je doświadczalnie. W tym celu za-
opatrujemy się w pasek dobrze odprężonego szkła o wymiarach ok. 170 x 10 x 
4 mm, który umieszczamy w przestrzeni pomiarowej polaryskopu, równolegle do 
powierzchni ekranu polaryzatora i wyginamy go lekko, powodując rozciąganie 
z jednej i ściskanie z drugiej strony. Obracając wolno pasek w płaszczyźnie równo-
ległej do powierzchni polaryzatora i analizatora znajdujemy położenie, w którym 
pomimo wywołanych przez zginanie naprężeń w szkle, nie pojawiają się barwy 
interferencyjne. Kierunek naprężeń równoległy do krawędzi paska pokrywa się 
w tym położeniu z jedną z osi polaryzacji aparatu. Barwy interferencyjne nie poja-
wiają się również przy obrocie paska zginanego o kąt 90°, gdyż analogicznie – kie-
runek ten pokrywa się z drugą osią polaryzacji aparatu. Kierunki te zaznaczamy 
trwale na ekranie polaryskopu. W polaryskopach osie polaryzacji zorientowane są 
zazwyczaj pionowo i poziomo, niekiedy tworzą kąt 45° z kierunkiem pionowym 
i poziomym. 

Największą intensywność promieniowania przechodzącego przez analizator 
osiągamy wówczas, gdy kierunki naprężeń głównych tworzą z kierunkami drgań 
polaryzatora i analizatora kąt 45°. Położenie takie nazywamy położeniem przekąt-
nym lub krótko – położeniem 45°. 

 
b) Wyznaczenie głównych kierunków drgań płytki gipsowei 

W zależności od zorientowania płytki gipsowej w analizatorze obserwujemy 
w wyginanym pasku szkła w położeniu 45° z jednej strony zmianę barwy z czer-
wono-fioletowej na barwę żółtą, po drugiej stronie – na barwę niebieską. Jeżeli 
w warstwie rozciąganej występuje zabarwienie niebieskie w położeniu paska od-
powiadającym I i III ćwiartce koła ekranu oraz zabarwienie żółte w położeniu od-
powiadającym II i IV ćwiartce, to kierunek naprężeń rozciągających (kierunek 
drgań wolniejszych promienia nadzwyczajnego w szkle) jest w pierwszym przy-
padku równoległy do kierunku drgań wolniejszych gipsówki, w drugim – prosto-
padły. Kierunek drgań wolniejszych gipsówki należy zaznaczyć jak na rys. 8.5a. 

Przy zorientowaniu gipsówki jak na rys. 8.5b obserwujemy następującą kolej-
ność barw: w I i IlI ćwiartce koła ekranu, w warstwie rozciąganej – barwa żółta, 
w warstwie ściskanej – barwa niebieska. Przy obrocie paska o kąt 90° następuje 
zmiana barwy na przeciwne. 
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Wyznaczenie kierunku i rodzaju naprężeń w szkle 
 

Badaną próbkę szkła umieszczamy w przestrzeni pomiarowej polaryskopu między 
polaryzatorem i analizatorem równolegle do ich powierzchni i obracając wolno 
w kierunku ruchu wskazówek zegara zakreślamy na szkle te miejsca, w których 
zmiana barwy jest największa, gdzie zatem występują największe naprężenia. Ob-
racamy ponownie próbkę szkła i w położeniu, w którym na zaznaczonych miej-
scach maksymalnych naprężeń nie ma widocznej zmiany barwy ekranu (kierunek 
naprężenia jest równoległy do jednej z osi polaryzacji aparatu) kreślimy prostą kre-
skę. Z położenia tego obracamy następnie próbkę szkła badanego o kąt 45° i ob-
serwujemy zmianę barw interferencyjnych. Jeżeli w położeniu 45° zaznaczony kie-
runek naprężenia jest równoległy do kierunku drgań wolniejszych gipsówki 
i w miejscu badanym następuje zmiana barwy do niebieskozielonej (położenie ad-
dytywne – opóźnienie wzrastające (+), naprężenie ma znak +, jest to naprężenie 
rozciągające. Szkło zachowuje się jak kryształ jednoosiowy, optycznie dodatni. 
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Rys. 8.5. Wyznaczanie kierunków drgań płytki gipsowej. 
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Jeżeli w położeniu próbki wyżej opisanym nastąpi zmiana barwy żółtej, naprę-
żenie ma znak (-), jest to naprężenie ściskające. Szkło zachowuje się jak kryształ 
jednoosiowy, optycznie ujemny. Promień nadzwyczajny w płaszczyźnie zawierają-
cej kierunek naprężenia głównego jest promieniem szybszym od promienia zwy-
czajnego, opóźnienie względne przy przejściu przez gipsówkę jest malejące (-). 
Próbka znajduje się w położeniu substraktywnym. 

 
Ocena wielkości naprężeń 

 
O wielkości naprężeńwnioskujemy na podstawie obserwacji barw interferen-

cyjnych w położeniu addytywnym i substraktywnym. W tabeli 8.3 podano barwy 
i odpowiadające im wartości różnicy dróg optycznych przy zastosowaniu płytki 
gipsowej o opóźnieniu 565 nm. Różnica dróg optycznych R jest miarą wielkości 
naprężeń. 

 
T a b e l a  8.3 

 
Rodzaj barwy powstałej w próbce szklanej w położeniu addytywnym i substraktywnym przy zasto-
sowaniu płytki gipsowej o opóźnieniu 565 nm. 
 

R Barwy przy opóźnieniu 
[nm] wzrastającym (+) malejącym (-) 

0 
23 
46 
69 
92 

115 
150 
180 
220 
290 
330 

czerwonofioletowa 
fioletowoniebieska 

niebieska 
zielonkawoniebieska 
niebieskawozielona 
żółtawozielona 
głęboka zieleń 

zielona 
jasnozielona 

zielonkawożółta 
jasnożółta 

czerwonofioletowa 
czerwonawofioletowa 
czerwonawooranżowa 

oranżowa 
żółtawooranżowa 

złotożółta 
żółta 
żółta 

jasnożółta 
biała 
biała 

 
Sposób postępowania wyjaśnia następujący przykład: 
Obracając badane szkło z położenia zerowego do położenia 45° obserwujemy 

zmianę barwy od czerwonofioletowej do niebieskozielonej. Barwy tej szukamy 
w kolumnie odpowiadającej „opóźnieniu malejącemu”. Z poprzedniego położenia 
addytywnego przeszliśmy przez obrót o 90° do położenia substarktywnego. 

Z tabeli 8.3 znajdujemy przyporządkowaną danej parze barw różnicę dróg op-
tycznych (opóźnienie względne) R = 92 nm. Mierzymy drogę światła w szkle, 
w miejscu badanym (grubość szkła) d w cm. Iloraz R/d określa wartość naprężeń 
w jednostkach optycznych nm/cm: 
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Chcąc wyrazić naprężenia w jednostkach mechanicznych N/m2 musimy znać 
stałą elastooptyczną danego szkła. Przeciętnie wynosi ona: 
dla szkła okiennego B = 2,85 br = 2,90·10-12 [m2/N], 
dla szkła borokrzemowego B = 3,40 br = 3,48·10-12  [m2/N],  
dla szkła niskoołowiowego B = 3,10 br = 3, 16·10-12 [m2/N]. 

Przyjmując w naszym przykładzie dla szkła okiennego B = 2,90·10-12 [m2/N] 
otrzymujemy ostatecznie: 

MPa95,3][N/m1095,3
[m]108/N][m1090,2

[m]1092 26
3212

9














dB
R  

Wzór powyższy ma zastosowanie przy badaniu naprężeń w szkle płaskim oraz 
w szkłach o prostych kształtach i niezbyt zróżnicowanej grubości. Przykłady 
miejsc pomiaru naprężeń oraz sposób ich obliczania w wyrobach cylindrycznych 
oraz w złączach szkło–szkło i szkło–metal podaje Polska Norma PN–67/S-13065 
Szkło i wyroby szklane. Pomiar naprężeń. Wyniki otrzymane w opisanym przykła-
dzie można traktować jedynie jako przybliżone. Należy również pamiętać, że 
w nieregularnie naprężonym szkle efekt optyczny obserwowany w polaryskopie 
odpowiada sumie wszystkich naprężeń, które istnieją w miejscu badanym. 
W przypadkach występowania w jednej próbce stref o przeciwstawnych różnicach 
dróg optycznych, przy pomiarze następuje ich wzajemna ich kompensacja. W ten 
sposób próbka okazuje się wolną od naprężeń, jakkolwiek w poszczególnych stre-
fach może wykazać znaczne naprężenia. 

Trudno jest wreszcie jednoznacznie określić panujący w danym miejscu stan 
naprężenia, gdyż efekty optyczne są często identyczne. Niemniej opisana metoda 
polaryzacyjno-optyczna oddaje olbrzymie usługi przy badaniach jakościowych 
w praktyce przemysłowej i winna być powszechnie stosowana w kontroli rucho-
wej. 

 
Ilościowy pomiar wielkości naprężeń 

 
Metoda bezpośredniej kompensacji 

Ilościowego określenia wielkości naprężeń dokonuje się przy użyciu kompen-
satora Bereka. Metoda bezpośredniej kompensacji przy użyciu kompensatora Be-
reka polega na wytworzeniu w kompensatorze opóźnienia względnego promieni 
(różnicy dróg optycznych), równego opóźnieniu względnemu w próbce badanej, 
ustawionej względem kompensatora w położeniu substraktywnym (kierunkowi 
szybszej fali w kompensatorze odpowiada kierunek wolniejszej fali w próbce ba-
danej). W położeniu takim oba opóźnienia znoszą się wzajemnie. 

Kompensator Bereka składa się z płytki kalcytowej, wyciętej prostopadle do 
osi optycznej. Płytka nie powoduje opóźnienia względnego, jeżeli promienie bie-
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gną zgodnie z osią optyczną. Wychylenie osi o kąt „i” względem biegu promieni 
wywołuje wytworzenie opóźnienia tym większego, im większa jest różnica pręd-
kości fali nadzwyczajnej „e” i zwyczajnej „o”. Różnica ta rośnie ze wzrostem kąta 
„i”. 

Nachylenie płytki kalcytowej można zmieniać za pomocą śruby nastawczej, 
zaopatrzonej w podziałkę pomiarową, umożliwiającą pomiar z dokładnością 0,1°. 

W położeniu zerowym kompensatora, przy nieobecności ciała dwójłomnego w 
przestrzeni pomiarowej, w okularze obserwuje się symetryczny ciemny krzyż. Przy 
umieszczeniu ciała anizotropowego na drodze promieni, krzyż zaciera się i ukazują 
się barwy interferencyjne, będące dopełniającymi do barw wygaszonych. Linie 
będące miejscami geometrycznymi punktów, w których wygaszona zostaje ta sama 
barwa nazywają się izochromami. W badaniach polaryzacyjno-optycznych prowa-
dzonych w świetle białym izochromie rzędu I-szego odpowiada wygaszenie barwy 
zielonej o długości fali 540 nm. Izochroma rzędu I-szego posiada więc barwę do-
pełniającą: czerwoną I-szego rzędu. 

Ze względu na to, że przy wzrastającej wartości różnicy dróg optycznych R 
(opóźnienia względnego) jednocześnie zostają wygaszone barwy o różnych długo-
ściach fal, skład barw wyższych rzędów różni się coraz bardziej od składu barw 
rzędu I-szego. Barwy zaczynają się zacierać, stają się blade. W rzędzie IV-tym wy-
różnić można już tylko dwie barwy: blado-różową i blado-zieloną. 

Zakres pomiarowy kompensatora Bereka obejmuje wartości opóźnień względ-
nych do IV-go rzędu włącznie. 

Skompensowanie badanego opóźnienia względnego uzyskuje się przez odpo-
wiednie wychylenie płytki kalcytowej, aż do ukazania się ciemnego cienia w środ-
ku krzyża nitkowego. 

Wartość kąta wychylenia płytki oblicza się jako średnią z odczytów na skali 
pomiarowej przy przekręcaniu śruby w jedną i drugą stronę: 

2
bai 

  

Opóźnienie względne (różnicę dróg optycznych) oblicza się ze wzoru: 
R = C·f(i) [nm] 

C – stała kompensatora 
f(i) – funkcja kąta nachylenia płytki kalcytowej. 

Po zlogarytmowaniu: 
)(lglglg ifCR   

Odpowiednie wartości dla pomierzonego kąta „i” odczytuje się z tablic dołą-
czonych do kompensatora. 

Przy pomiarach ilościowych różnicy dróg optycznych metodą bezpośredniej 
kompensacji, próbka w postaci płytki lub pierścienia cylindrycznego winna być 
ustawiona na szkiełku przedmiotowym w taki sposób, by kierunek biegu promieni 
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był równoległy do dużych powierzchni próbki. Powierzchnie przekroju muszą być 
wypolerowane i tworzyć kąt 90° z dużymi powierzchniami bocznymi. Szkiełko 
z zamocowaną próbką badaną umieszcza się w przestrzeni pomiarowej mikroskopu 
polaryzacyjnego w położeniu 45° w stosunku do kierunku drgań polaryzatora 
w położeniu substraktywnym względem kompensatora. Uchwyt stolika pomiaro-
wego, zaopatrzonego w podziałkę z noniuszem umożliwia przesuwanie próbki ba-
danej w polu widzenia co 0,1 mm. W ten sposób wartość dróg optycznych w po-
szczególnych warstwach próbki określa rozkład naprężeń w przekroju szkła. 
Wielkość naprężeń oblicza się według wzoru: 







cm
nm

d
R  

Metoda polaryzacyjno-optyczna wg zasady Sénarmonta  
Bieg światła w polarymetrze Senarmonta przedstawia rys. 8.6. 
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Rys. 8. 6. Bieg światła w polarymetrze Senarmonta: 
 Ź – źródło światła, P – polaryzator, S – próbka szklana, C – ćwierćfalówka, I, II – azymu-

ty ćwierćfalówki, A – analizator. 
 
Różnicę dróg optycznych R oblicza się ze wzoru: 

[nm]
180




R  

gdzie: 
 – długość fali światła użytego do pomiaru, nm, 
 – kąt obrotu analizatora od położenia skrzyżowania do całkowitego wygaszenia 

światła w miejscu badanym, w stopniach.  
Przy użyciu światła białego i zastosowaniu filtra zielonego, przepuszczającego 

fale o długości 540 nm, wzór ten przyjmuje postać: 

[nm]3
180

540 



R  
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