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7. LEPKOŚĆ SZKIEŁ 
 
 
 

7.1. Wprowadzenie 
 
Lepkość stanowi jedną z cech hydrodynamicznych cieczy. Masa szklana 

w stanie stopionym jest cieczą, a najważniejszą jej właściwością technologiczną 
jest lepkość. 

Jeżeli w dwóch stykających się warstwach cieczy prędkość jednej warstwy jest 
różna od drugiej, to obserwujemy stan przejściowy, podczas którego zachodzą pro-
cesy dążące do wyrównania prędkości w obu warstwach. Procesy te noszą nazwę 
tarcia wewnętrznego lub lepkości. 

Podczas ruchu jednej warstwy cieczy w kierunku do drugiej powstaje przeciw-
nie skierowana siła F, która jest proporcjonalna do powierzchni S stykających się 
warstw i różnicy prędkości dv/dx: 

 F = Sdv/dx (7.1) 
Wzór ten jest matematycznym wyrazem hipotezy tarcia wewnętrznego, sfor-

mułowanym w 1687 roku przez I. Newtona. Współczynnik proporcjonalności  
nazywa się współczynnikiem tarcia wewnętrznego, współczynnikiem lepkości dy-
namicznej, lepkością dynamiczną, czy lepkością newtonowską cieczy. Współczyn-
nik ten zależy od rodzaju cieczy i temperatury, a nie zależy od prędkości ścinania. 
Jeżeli S = 1 i dv/dx = 1, to F = , wtedy  można rozpatrywać, jako siłę przyłożoną 
do jednostki powierzchni (1 m2) niezbędną do utrzymania jednostkowej różnicy 
prędkości (1 m/s) między warstwami oddalonymi od siebie o 1 m. Jednostką lep-
kości dynamicznej w układzie SI jest paskalosekunda [Pas = Nsm-2] lub decypa-
skalosekunda [dPas], odpowiadająca lepkości 1 puaza w układzie cgs.  

Stosowany jest nieraz tzw. kinematyczny współczynnik lepkości , który jest 
stosunkiem lepkości dynamicznej cieczy do jej gęstości w tej samej temperaturze 
( = /). Jednostką lepkości kinematycznej jest stoks. 

Ciecze ściśliwe i lepkie, spełniające równanie (7.1) nazywa się cieczami ne-
wtonowskimi. 

Wszystkie ciecze, w których lepkie rozpraszanie energii zachodzi wskutek zde-
rzeń stosunkowo niewielkich cząstek wykazują cechy cieczy newtonowskich. Od-
chylenia od właściwości newtonowskich wykazują zawiesiny koloidalne i roztwory 
polimerów, w których występują duże cząstki. 
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Lepkość dynamiczna cieczy nienewtonowskich, w określonych warunkach ci-
śnienia i temperatury, nie jest wartością stałą lecz zmienia się w zależności od sze-
regu czynników, np. szybkości ścinania, kształtu naczynia, w którym się znajduje, 
itp. 

Przyjmuje się, że w obszarach niskich prędkości przepływu i małych lepkości 
szkło jest cieczą newtonowską. Przy dużych szybkościach ścinania i dużych lepko-
ściach (np. w niektórych procesach formowania wyrobów) szkło jest cieczą niene-
wtonowską. 

Lepkość w odniesieniu do stanu szklistego posiada ogromne znaczenie teore-
tyczne i praktyczne. Ogólnie wiadomo, że przejście dowolnej substancji w stan 
szklisty uwarunkowane jest jej lepkością w temperaturze topienia lub likwidusu 
(dla układów wieloskładnikowych) oraz szybkością ochładzania. 

Z praktycznego punktu widzenia znajomość lepkości konieczna jest dla prawi-
dłowego prowadzenia procesów topienia, klarowania, formowania i obróbki szkła, 
gdyż te stadia jego wytwarzania uwarunkowane są procesami płynięcia. 

 
7.2. Zależność lepkości szkła od temperatury 

 
Nadzwyczaj ważną, z technologicznego punktu widzenia, jest zależność lepko-

ści szkła od temperatury. Podczas wytwarzania np. zwykłych krzemianowych 
szkieł sodowo-wapniowych lepkość masy szklanej od temperatury topienia (około 
1500C) do temperatury odprężania wyrobów (około 500C) zmienia się w przy-
bliżeniu 1013 razy. Ogólnie przyjmuje się, że lepkość szkła w temperaturze topienia 
i klarowania wynosi 102 dPas, a w temperaturze pokojowej około 1020 dPas. 

Temperaturowy przebieg lepkości stopionych szkieł (tj. w zakresie wysokich 
temperatur) można w przybliżeniu wyrazić równaniem Frenkla. Nawiązuje ono do 
wzoru Arrheniusa na zależność stałej szybkości reakcji od temperatury: 

  = AeB/T (7.2) 
gdzie: A, B – stałe zależne od składu chemicznego szkła, T – temperatura. 

Według Frenkla, stałą B można rozpatrywać, jako wielkość proporcjonalną do 
energii aktywacji lepkościowego płynięcia. Równanie Frenkla można stosować 
tylko do tych zakresów temperatur, w których energia aktywacji lepkościowego 
płynięcia ma wartość stałą lub zmienia się nieznacznie, tj. w zakresie wysokich 
i niskich temperatur. 

W przejściowym zakresie temperatur zmienia się struktura stopu, w wyniku 
czego następuje zmiana energii aktywacji lepkościowego płynięcia, a więc i zmia-
na wartości B w równaniu (2). W tym zakresie temperatur obserwuje się zależność 
stałej B od temperatury. W związku z tym, wprowadzono do wzoru (2) liczne mo-
dyfikacje. Najbardziej uniwersalne i najczęściej stosowane w praktyce jest równa-
nie podane przez Vogle,a, Fulchera, Tammanna, nazywane równaniem VFT, 
w postaci logarytmicznej: 
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 log = A + B/(T-T0)  (7.3) 
gdzie: A, B, T0 – stałe, zależne od składu chemicznego szkła. 

Na podstawie równania (3) można określić termodynamiczne charakterystyki 
lepkości dynamicznej: 
 energię aktywacji: 

 ]mol[J303,2 1

0





TT

BTRE  (7.4) 

 zmianę entalpii: 

 ]
)(

[303,2 2
0

0

0 TT
TT

TT
TRBH





  (7.5) 

 zmianę entropii:  

 2
0

0

)(
303,2

TT
BT

RS


  (7.6) 

gdzie:  
R – stała gazowa,  
B, T0 – stałe ze wzoru (7.3),  
T – temperatura, K. 
Na rys. 7.1 przedstawiono wykres zależności lepkości szkła od temperatury. 

Na krzywej tej można wyróżnić szereg charakterystycznych punktów ważnych za-
równo dla teorii, jak i dla praktyki technologicznej. Przedstawiono je w tabeli 7.1. 

Można również obliczyć lepkość na podstawie jego składu chemicznego, zna-
jąc odpowiednie współczynniki dla poszczególnych tlenków. 

Lepkość szkieł przemysłowych sodowo-wapniowych można obliczyć dla całe-
go zakresu, posługując się między innymi wielomianem Tuszyńskiego. Temperatu-
rę T dla danej lepkości  oblicza się ze wzoru: 

 T = A1x1 + A2x2 + A3x3 + A4x4 + A5x5 (7.7) 
gdzie: A1, A2, A3, A4, A5 – współczynniki obliczeniowe (tabela 7.2), 
x1, x2, x3, x4, x5 – zawartość procentowa (% mas.) tlenków, odpowiednio: SiO2, 
Al2O3, CaO, MgO i Na2O. 

Stosując powyższe wzory, na podstawie składu chemicznego szkła, można ob-
liczyć temperaturę dla danej lepkości z dokładnością wystarczającą dla celów prak-
tycznych. 
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Rys. 7.1. Zależność lepkości szkła od temperatury. 

 
T a b e l a  7.1 

Punkty charakterystyczne na krzywej  = f(T). 
 

Oznaczenie Lepkość, dPas Opis 

Temperatura osiadania 
104 

Temperatura, w której pręt 80Pt+20Rh (o średnicy  
0,5 mm, wysokości 241 mm) zanurza się w szkło 
z prędkością 2 cm/min. 

Temperatura mięknięcia  
wg Littletona (softening 

point) 107,65 

Temperatura, w której nić szklana o średnicy 0,55–
0,77 mm i długości 235 mm, ogrzewana z szybkością 
5–10°C/min wydłuża się pod własnym ciężarem  
(w górnych 100 mm nici) z prędkością 1 mm/min. 

Temperatura mięknięcia  
dylatometrycznego 1011,3 

Temperatura, w której występuje maksimum na krzy-
wej dylatometrycznej. Czas relaksacji naprężeń wy-
nosi 15 sekund. 

Średnia temperatura  
transformacji 

1013,3 

Temperatura, w której następuje przejście szkła ze 
stanu ciekłego w stan stały. Zgodnie z normami fran-
cuskimi ten punkt leży przy pierwszej anomalii krzy-
wej rozszerzalności odprężonego szkła; określa się 
z krzywej rozszerzalności. 

Górna temperatura odprę-
żania (annealing point) 1013 Temperatura, w której czas relaksacji naprężeń wyno-

si 15 minut. 

Dolna temperatura  
odprężania (strain point) 1014,5 Temperatura, w której czas relaksacji naprężeń wyno-

si 4 godziny. 
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T a b e l a  7.2 
Współczynniki do obliczenia temperatury dla danej lepkości. 
 

Lepkość, dPas A1 A2 A3 A4 A5 

103 16,73 23,2 0,63 9,6 -6,14 
104 13,63 19,5 3,68 9,7 -3,86 
105 11,79 16,8 5,54 10,5 -3,58 

106,5 9,70 14,3 7,51 11,0 -2,49 
107 9,03 13,4 7,85 10,5 -1,33 
108 8,12 12,4 8,59 10,0 -0,59 
109 6,57 10,2 8,87 8,9 4,52 
1010 7,18 10,7 9,82 8,8 -1,43 
1011 6,75 10,1 10,90 8,1 -1,24 
1012 6,46 10,0 9,66 6,7 -0,97 
1013 6,10 9,9 9,25 5,3 -0,04 

 
7.3. Dynamika przejścia ciecz-szkło 

 
Lepkość cieczy przechłodzonej poniżej temperatury Tf (Rys. 1,1, str. 12) silnie 

rośnie, a cząsteczki cieczy poruszają się coraz wolniej. W pewnej temperaturze 
ruchy molekularne są na tyle wolne, że zmiany położeń cząsteczek (struktury cie-
czy) nie nadążają za dalszymi zmianami temperatury to powoduje, że ciecz nie 
może osiągnąć swojego stanu równowagi dla niższych temperatur. W niższej tem-
peraturze ruchy molekularne praktycznie ustają a struktura cieczy zostaje zamro-
żona- powstaje szkło. Przejście ciecz–szkło nie jest przejściem fazowym, związane 
jest ono ze zrównaniem się skali czasu ruchów molekularnych ze skalą czasu eks-
perymentu. Czasy charakteryzujące ruchy molekularne (lepkość) w cieczy prze-
chłodzonej zmieniają się pomiędzy Tf i Tg o ok. 15 rzędów wielkości i osiągają 
w temperaturze Tg ok. 100 s (co odpowiada lepkości dynamicznej równej 1013 
dPas. Z punktu widzenia przejścia ciecz–szkło dynamikę cieczy scharakteryzować 
można przez dwa procesy:  
1) lokalny- proces o niewielkiej amplitudzie polegający na zderzeniach cząsteczki 

z najbliższymi sąsiadami prowadzący do gwałtownych zmian jej trajektorii,  
2) dyfuzje cząsteczki na odległość rzędu jej średnicy, opisaną czasem relaksacji 

strukturalnej . 

W stanie ciekłym powyżej Tf charakterystyczny czas procesu zderzeń cząste-
czek o niewielkiej amplitudzie 1., jest o rząd wielkości krótszy od czasu . Wraz 
ze spadkiem temperatury poniżej Tf (i spadkiem objętości próbki) dynamika lokal-
na (czas 1) praktycznie się nie zmienia, podczas gdy  rośnie o kilkanaście rzę-
dów wielkości (od pikosekund do setek sekund) przy osiąganiu temperatury Tg. 
Czas relaksacji strukturalnej  (oraz lepkość) cieczy tworzących szkło zmienia się 
z temperaturą w sposób przedstawiony na wykresie Angella (Rys. 7.2). 
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Rys. 7.2. Wykres Angella. 

 
Wykres ten ilustruje zależność logarytmu lepkości (lub czasu ) od odwrotno-

ści przeskalowanej temperatury Tg/T. Wielkość Tg jest zdefiniowana jako tempera-
tura, w której lepkość osiąga wartość 1013 P = 1012 Pas (czyli ) =100 s. Na pod-
stawie wykresu Angella można wyróżnić dwa skrajne przypadki cieczy: ciecze 
silne (ang. strong liquids), dla których wykres krzywa na wykresie jest prawie li-
niowa (arrheniusowska), i ciecze kruche (fragile liquids), dla których wykres ten 
jest silnie nieliniowy (Rys. 7.2). Wszystkie znane ciecze tworzące szkło mieszczą 
się pomiędzy tymi dwoma przypadkami granicznymi. Cieczami silnymi są ciecze 
tworzące otwarte sieci, np. SiO2 i GeO2. Cieczami kruchymi są ciecze, w których 
występują głównie nieukierunkowane oddziaływania elektrostatyczne lub oddzia-
ływania van der Waalsa. Parametrem charakteryzującym rodzaj temperaturowej 
zależności lepkości (lub ) cieczy może być jej kruchość (ang. fragility), zdefi-
niowana np. jako nachylenie krzywych w punkcie T = Tg (Rys.7. 2). Opisem tem-
peraturowej zależności lepkości  (lub ) cieczy tworzących szkło są wzory  
Vogela–Fulchera–Tammanna (VFT): 
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gdzie , 0, B, T0 są stałymi charakterystycznymi dla danej cieczy, a D opisuje od-
chylenie zależności temperaturowej od liniowego przebiegu i może być użyte jako 
inna miara kruchości cieczy; T0 jest temperaturą o kilkadziesiąt stopni niższą od Tg 
i w przybliżeniu równą tzw. temperaturze Kauzmanna TK, poniżej której ekstrapo-
lowana wartość entropii cieczy byłaby mniejsza od entropii kryształu. Ta fizycznie 
niedopuszczalna sytuacja nie występuje, ponieważ przed osiągnięciem TK ciecz 
przechodzi w szkło. Zależności (7.8) i (7.9) nie są dokładnie spełnione dla wszyst-
kich cieczy w całym zakresie zmienności lepkości (lub czasu relaksacji struktural-
nej) obejmującym ok. 15 rzędów wielkości. Odstępstwa danych doświadczalnych 
od zależności (7.8) i (7.9) zwiększają się ze wzrostem kruchości cieczy. Dla cieczy 
bardzo kruchych konieczne jest użycie dwóch wzorów VFT (o różnych parame-
trach) – jednego dla zakresu małych lepkości (krótkich czasów) w wysokich tem-
peraturach i drugiego dla zakresu dużych lepkości (długich czasów) dla zakresu 
temperatury w pobliżu Tg. W tym przypadku niektóre wartości parametrów dopa-
sowania nie maja sensu fizycznego. Proces relaksacji strukturalnej (tzw. proces ) 
można opisać za pomocą odpowiedniej funkcji korelacji g(t): 

 )()0()( ttg    (7.10) 

gdzie (t) to fluktuacje gęstości w czasie t, a nawias kątowy oznacza uśrednienie 
po zespole statystycznym (a także po czasie – dla układów ergodycznych). Dla cie-
czy tworzących szkło procesu tego nie można opisać za pomocą jednego czasu re-
laksacji   i funkcji korelacji: 
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Proces relaksacji strukturalnej w cieczach tworzących szkło obejmuje szeroki 
rozkład czasów relaksacji i odpowiednia funkcja korelacji bardzo odbiega od pro-
stej postaci wykładniczej (7.11). Jej najprostsza postacią matematyczną jest funk-
cja Kohlrauscha–Williamsa–Wattsa (KWW): 
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gdzie 0 < KWW 1, dla której średni czas relaksacji KWW jest określony wzorem: 
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gdzie  jest funkcją gamma. 
W zależności od wartości parametru KWW rozkład czasów relaksacji odpowia-

dający funkcji KWW (12) może obejmować wiele rzędów wielkości. Na ogół war-
tość KWW  zmienia się z temperaturą od niemal 1 dla wysokiej temperatury do ok. 
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0,5 w pobliżu Tg. Ciecze przechłodzone wykazują trzy cechy niespotykane w in-
nych fazach skupienia: 1) silny wzrost czasów relaksacji strukturalnej (lepkości), 
o 13 ÷ 15 rzędów wielkości, w wąskim zakresie temperatury pomiędzy Tf i Tg; 2) 
szeroki rozkład czasów relaksacji strukturalnej obejmujący kilka rzędów wielkości 
i opisywany funkcja korelacji typu KWW; 3) różny charakter zależności czasów 
relaksacji strukturalnej (lepkości) od temperatury (kruchość), zależny od rodzaju 
materiału. Opis dynamiki w układach nieuporządkowanych (ciecze proste i prze-
chłodzone, szkło) na poziomie mikroskopowym jest znacznie trudniejszy nie tylko 
ze względu na brak uporządkowania, ale również na występowanie dodatkowych 
procesów kolektywnych (dyfuzja, relaksacja strukturalna). Skala czasu tych dodat-
kowych procesów na ogół bardzo silnie zależy od termodynamicznego stanu ukła-
du. Gwałtowny wzrost czasów relaksacji strukturalnej cieczy przechłodzonej przy 
zbliżaniu się do temperatury Tg nie jest dotychczas wyjaśniony. Spowalnianie pro-
cesów relaksacyjnych wskutek obniżania temperatury następuje np. przy krystali-
zacji cieczy (przejście fazowe I rodzaju). W przypadku cieczy przechłodzonych 
spowolnienie takie następuje bez zmiany struktury cieczy. Istnieje kilka modeli 
fenomenologicznych, które w różny sposób wyjaśniają to zjawisko. Pierwszy 
z nich zakłada, ze gwałtowne zmiany czasów relaksacji w okolicy Tg wynikają ze 
wzrostu gęstości cieczy. Wykazano jednak, że możliwe jest przejście cieczy 
w szkło przy stałej objętości (gęstości). Oznacza to, ze teorie związane z  zacho-
waniem cieczy przechłodzonych uwzględniają jedynie zmiany gęstości co nie po-
zwala na opis tego zjawiska. W innym modelu gwałtowne zmiany  wynikają ze 
zmian temperatury. Taki opis może być słuszny w przypadku cieczy silnych, np. 
SiO2, dla których energia aktywacji relaksacji strukturalnej (związana z rozrywa-
niem wiązań Si–O) jest praktycznie stała w całym zakresie temperatury pomiędzy 
Tf i Tg (rys. 7.2). Wyjaśnienie takie nie jest jednak słuszne w przypadku cieczy kru-
chych, dla których pozorna energia aktywacji zależy od temperatury, osiąga ok. 
500 kJ/mol w okolicy Tg (rys. 7.2), znacznie przekracza energie wiązań chemicz-
nych w tych materiałach i nie może być związana z ruchem pojedynczej cząstecz-
ki. Tak duże energie aktywacji można przypisać kooperatywnym ruchom zespołu 
cząsteczek. Dynamikę przejścia ciecz-szkło oraz zachowanie cieczy przechłodzo-
nych można opisać również przy użyciu modeli teoretycznych tj. teorii sprzęgania 
modów (mode coupling theory – MCT), koncepcji „pejzażu energii” (ang. energy 
landscape), niesprężystego rozpraszania promieni rentgenowskich (inelastic x-ray 
scattering – IXS) czy badań wysokociśnieniowych. 

 
7.4. Wpływ składu chemicznego na lepkość szkieł 

 
Ze wszystkich właściwości fizykochemicznych szkła, lepkość szczególnie za-

leży od jego składu chemicznego. Wpływ poszczególnych składników na lepkość 
szkła określana jest nie tylko jego naturą, ale także jego ilością i składem chemicz-
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nym szkła podstawowego. Z tego względu wpływ poszczególnych tlenków na lep-
kość szkła można rozpatrywać jedynie jakościowo. 

Przy omawianiu wpływu składu chemicznego szkieł na lepkość należy rozróż-
nić jej dwa obszary: wysokotemperaturowy ( < 106 dPas) i niskotemperaturowy 
( > 106 dPas). Wpływ tego samego składnika na lepkość szkła może być różny 
w obu obszarach. 

W zakresie wysokich temperatur ( < 106 dPas) zmniejszenie lepkości przy 
zmianie składu chemicznego jest bezpośrednio związane z osłabieniem sieci prze-
strzennej szkła, przy czym wzrost efektywności wprowadzanych do szkła tlenków 
układa się w szeregu: tlenki szkłotwórcze – tlenki przejściowe – tlenki modyfiku-
jące. Te ostatnie są więc najbardziej efektywne. Dla szkieł układu Na2O–CaO–
SiO2 (podstawowy układ zwykłych szkieł przemysłowych) spadek lepkości powo-
dowany wprowadzaniem tlenków metali dwuwartościowych jest proporcjonalny 
do promienia jonowego wprowadzanego kationu. 

W niskotemperaturowym obszarze lepkości ( > 106 dPas), w którym energia 
aktywacji lepkościowego płynięcia jest wysoka, decydującą rolę odgrywa zwię-
złość sieci przestrzennej szkła. W tym przypadku efektywność wpływu poszcze-
gólnych kationów w danej grupie tlenków jest funkcją ich wartościowści, liczby 
koordynacyjnej i promienia jonowego. 

Na podstawie danych literaturowych i wielu doświadczeń można stwierdzić, 
że: 
– alkalia obniżają lepkość bardziej, niż wszystkie pozostałe tlenki w zakresie 

wysokich temperatur, przy czym Na2O obniża bardziej niż K2O; 
– MgO i ZnO podnoszą lepkość w niskich temperaturach, ZnO obniża lepkość 

w wysokich temperaturach; 
– CaO podnosi lepkość w niskich temperaturach bardziej niż wszystkie inne 

tlenki. W wysokich temperaturach natomiast powoduje silne obniżenie lepko-
ści; 

– BaO i PbO w każdej temperaturze obniżają lepkość. Szkła barowe i ołowiowe 
są szkłami długimi i miękkimi; 

– B2O3 (do 15% mas.) podnosi lepkość w zakresie niskich temperatur, natomiast 
obniża w zakresie wysokich temperatur; 

– Al2O3, przy niskiej zawartości w szkle podnosi lepkość w całym zakresie. 
Przy zwiększeniu stosunku Al2O3/Na2O zmienia się liczba koordynacyjna gli-
nu z 4 na 6 i lepkość szkieł relatywnie obniża się. 

 
7.5. Długość technologiczna szkieł 

 
Przyjmuje się, że zakres lepkości, odpowiadający formowaniu wyrobów szkla-

nych, wynosi 103 ÷ 108 dPas. Temu zakresowi odpowiada pewien zakres tempera-
tury lub czasu, nazywany zakresem temperatury lub czasu wytwarzania wyrobów. 
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Jest on ściśle związany ze składem chemicznym szkła. Na rysunku 7.3 przedsta-
wiono wykresy lepkości dwóch szkieł o różnym składzie chemicznym w funkcji 
temperatury. Porównując zakresy temperatury wytwarzania tych szkieł, odpowia-
dające zakresowi lepkości ich formowania można stwierdzić, że szkło A ma szer-
szy zakres temperatury, niż szkło B. 

Zakładając, że w jednakowych warunkach stygnięcie bezbarwnych szkieł prze-
źroczystych odbywa się z jednakową w przybliżeniu szybkością, można sądzić, że 
szkło A, mające szerszy zakres temperatury odpowiadający zakresowi formowania, 
będzie stygło dłużej. Mówi się, że szkło A jest dłuższe technologicznie, natomiast 
szkło B jest szkłem technologicznie krótszym. 
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Rys. 7.3. Wykres zmian lepkości dwóch szkieł różnej długości technologicznej, zależnie od zmian 
temperatury. 

 
Długość technologiczna szkieł jest ściśle związana z metodą formowania. 

Szkła formowane ręcznie muszą być szkłami technologicznie dłuższymi, wymaga-
ją dłuższego formowania. Natomiast szkła formowane za pomocą automatów, ma-
jących określony czas formowania wyrobów są szkłami technologicznie krótkimi. 
Należy dostosować długość technologiczną szkła do metody i warunków formo-
wania, czyli dobrać odpowiednio skład chemiczny szkła. 
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Najczęściej stosowane tlenki można ułożyć w szereg, w którym na początku 
znajdują się tlenki najbardziej zmniejszające (skracające) długość szkła, a na końcu 
tlenki najbardziej wydłużające szkło. Szereg ten przedstawia się następująco: 

ZnO – MgO – CaO – Al2O3 – SiO2 – B2O3 – Na2O – K2O – BaO – PbO 
Takie porównawcze uszeregowanie tlenków pod względem ich wpływu na 

długość szkła ma tylko znaczenie orientacyjne. Szereg ten pozwala jednak ocenić 
w przybliżeniu i porównać długość technologiczną różnych szkieł. 

 
7.6. Metody pomiaru lepkości 

 
Z uwagi na dużą rozpiętość lepkości wraz z temperaturą istnieje konieczność 

stosowania kilku metod pomiaru, z zastosowaniem różnych przyrządów, zwanych 
ogólnie wiskozymetrami. Metody pomiaru lepkości można podzielić na dwie gru-
py: 
 metody pomiaru małych lepkości (102 ÷ 105 dPas), w zakresie wysokich tempe-

ratur. W tym przypadku najczęściej stosuje się wiskozymetry rotacyjne, za po-
mocą których mierzy się opór, jaki stawia masa szklana podczas mieszania, 

 metody pomiaru dużych lepkości (107 ÷ 1017 dPas), w zakresie niskich tempera-
tur. Najczęściej stosuje się wiskozymetry, w których wykorzystuje się pomiar 
prędkości deformacji próbek szkła o określonych wymiarach przy działaniu siły 
rozciągającej, ściskającej lub skręcającej. 
Jedną z najważniejszych metod pomiaru lepkości jest metoda opadającej kulki 

oparta na prawie Stokesa. Jest to metoda bezwzględna, gdyż pozwala mierzyć 
i wyliczać lepkość cieczy bez konieczności cechowania przyrządu. W metodzie tej 
mierzy się prędkość v opadania kulki (najczęściej platynowo-rodowej) o promieniu 
r wzdłuż osi cylindra o średnicy R i wysokości L. Lepkość wylicza się według 
wzoru Stokesa: 
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gdzie: 
d1 i d2 – gęstość, odpowiednio platyny i szkła, 
k – stała przyrządu określona na podstawie pomiaru wykonanego dla cieczy o zna-
nej lepkości. W tym przypadku ujmuje ona wszystkie poprawki wpływające na 
wynik. 

Zakres stosowania metody 100 ÷ 106 dPas. 
Oprócz metod pozwalających mierzyć lepkość szkła w założonej temperaturze, 

znane są także metody pozwalające mierzyć temperaturę dla ściśle określonych 
lepkości, uważanych za standardowe punkty krzywej zależności lepkości od tem-
peratury (tabela 7.1). 
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Ćwiczenie 
 
Celem ćwiczenia jest:  

A. Wyznaczenie temperatury mięknięcia szkła wg Littletona, dla której lepkość 
szkła przyjmuje wartość 107,65 dPas; 

B. Wyznaczenie lepkości szkła odpowiadającej stałej (założonej) temperaturze 
metodą Zschimmera. 

C.  Pomiar lepkości szkła w zakresie 108 ÷ 1014 dPas przy pomocy viskozymetru  
 

A. Pomiar temperatury mięknięcia szkła wg Littletona 
 

1. Metoda pomiaru 
Metoda wyznaczania temperatury mięknięcia szkła polega na pomiarze wydłu-

żenia włókna szklanego nie obciążonego podczas ogrzewania ze stałą szybkością. 
Punkt mięknięcia szkła wg Littletona określa się jako temperaturę, w której 

swobodnie zawieszone włókno szklane o długości 235 mm i średnicy 0,55 ÷ 
0,77 mm, ogrzewane z szybkością 5 ÷ 10C/min wydłuża się pod własnym cięża-
rem w swoich 100 górnych mm z szybkością 1 mm/min. 

 
2. Przygotowanie próbek 

Próbkę w kształcie włókna o długości 235 mm i średnicy 0,55 ÷ 0,77 mm ± 
0,05 mm wyciąga się z prętów badanego szkła na gazowym palniku szklarskim. 

Z jednego typu szkła należy wyciągnąć kilka próbek i wybrać z nich odpowia-
dające wymiarom. Próbka badana nie może posiadać żadnych wad, jak kapilary, 
pęcherze, kamienie, wtrącenia, smugi i krystalizacja. 

Oba końce włókna obtapia się, przy czym koniec służący do zawieszenia 
włókna w piecu formuje się na kulkę, a drugi tylko zaokrągla. 

 
3. Wykonanie pomiaru 

Wykonaną wg p. A.2. próbkę zawiesza się w zacisku umieszczonym w górnej 
części pieca tak, aby była umieszczona centralnie i nie stykało się z komorą pieca. 

Przed oknem komory pomiarowej ustawia się katetometr i sprawdza ostrość 
obrazu końca włókna szklanego. Na rys. 7.4 przedstawiono schemat zawieszenia 
próbki przy badaniu punktu mięknięcia szkła. 

Następnie ogrzewa się włókno z szybkością 5 lub 10C/min. Przyrost tempera-
tury powinien być stały. Prowadzi się odczyty temperatury i położenia włókna na 
skali katetometru co 30 sekund, zapisując wyniki pomiaru, jak to przedstawiono 
w tabeli 7.3. 
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T a b e l a  7.3 
 

Czas Temperatura Wydłużenie 
min. sek. [°C] [mm] 

 

 
 
 
 

  

 
4. Wyznaczanie temperatury mięknięcia szkła wg Littletona 

Posługując się zebranymi danymi (tabela 7.3) wykreśla się dwie krzywe w jed-
nym, wspólnym układzie współrzędnych (rys. 7.5); pierwszą przedstawiającą za-
leżność temperatury od czasu i drugą krzywą przedstawiającą zależność wydłuże-
nia włókna od czasu. 

Uwaga: Wykres należy wykonać tak, aby odcinek na osi rzędnych, przedsta-
wiający wydłużenie włókna o 1 mm był równy odcinkowi na osi odciętych, odpo-
wiadający 1 minucie. 

Do drugiej krzywej [w = f(t)] należy wykreślić styczną nachyloną pod kątem 
45 do osi współrzędnych. Punktowi styczności odpowiada na osi odciętych okre-
ślony czas, a odnosząc ten punkt do pierwszej krzywej [T = f(t)] i rzutując go na oś 
rzędnych, znajduje się temperaturę mięknięcia szkła wg Littletona. 

 

 
 

Rys. 7.4. Schemat zawieszenia próbki przy badaniu temperatury mięknięcia szkła według Littletona. 
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Rys. 7.5.  Wyznaczenie temperatury mięknięcia szkła według Littletona: 1 – zależność temperatury 
od czasu, 2 – zależność wydłużenia od czasu, P – temperatura punktu mięknięcia według 
Littletona. 

 
B. Pomiar lepkości szkła w zakresie 108 ÷ 1013 dPas (metodą Zschimmera) 

 
1. Metoda pomiaru 

Metoda polega na pomiarze wydłużenia próbki szkła w kształcie walca obcią-
żonego w ciągu określonego czasu, w stałej (założonej) temperaturze. 

Wartość współczynnika lepkości oblicza się ze wzoru: 

 2
0

1
6105,2
dl

tlP 
  (7.15) 

gdzie: 
 – współczynnik lepkości [dPas], 
l1 – długość walca próbki po wydłużeniu [mm], 
l0 – wydłużenie walca [mm], 
P – całkowite obciążenie próbki + ½ masy próbki [g], 
d – średnica walca próbki [mm], 
t – czas pomiaru [min]. 
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Krzywą lepkości szkła w zależności od temperatury otrzymuje się wyznaczając 
kilka wartości współczynnika lepkości dla różnych temperatur. 

 
2. Przygotowanie próbek 

Próbki przygotowuje się z pręta badanego szkła na gazowym palniku szklar-
skim. Próbka posiada kształt walca zakończonego z obu stron kulkami. Średnica 
kulek a i b powinna wynosić od 4 do 5 mm, a długość walca około 10 mm. Dłu-
gość walca l wyznacza się przez pomiar mikromierzem całkowitej długości próbki, 
wraz z kulkami oraz średnice kulek a i b. Długość walca oblicza się ze wzoru: 

l = c – (a + b) 
Średnica walca powinna wynosić od 0,4 d0 2 mm, w zależności od temperatu-

ry pomiaru. Kształt i wymiary próbki przedstawia rysunek 7.6. 
Próbki należy odprężyć, a wykazujące błędy pomiarowe spowodowane owal-

nością lub klinowością walca, względnie deformacją kulek, odrzuca się. 
 

 
 
Rys. 7.6. Próbka szkła w kształcie walca z zatopionymi końcami do wyznaczenia lepkości metodą 

Zschimmera. 
 

3. Przygotowanie pomiaru 
Przygotowaną w wyżej opisany sposób próbkę umieszcza się w górnym 

uchwycie wieszaka, obciąża dodatkowo, kładąc na szalce odpowiedni odważnik, 
a następnie blokuje się obciążenie mechanizmem aretującym. Schemat prawidło-
wego zawieszenia próbki przedstawia rys. 7.7. 

 
4. Wykonanie pomiaru 

Zwiększając napięcie za pomocą autotransformatora, według krzywych kali-
bracyjnych pieca, podnosi się temperaturę do żądanej wysokości z określoną szyb-
kością. Przed oknem komory pomiarowej ustawia się katetometr i nastawia ostrość 
obrazu stożka szalki w punkcie zerowym skali. 

Po osiągnięciu przez piec żądanej temperatury, uruchamia się obciążenie prób-
ki przez obrót mechanizmu aretującego. Od tego momentu notuje się czas oraz 
wydłużenie próbki na skali katetometru. 
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Rys. 7.7. Schemat zamocowania próbki. 

 
Wielkość obciążenia dobiera się na podstawie kilku pomiarów z podobnymi 

szkłami tak, aby czas wydłużenia znajdował się w przedziale od 15 do 20 minut. 
 

5. Przedstawienie wyników 
Dane uzyskane z pomiaru wstawia się do wzoru (7.15), po czym tak obliczone 

punkty dla odpowiednio zmieniających się obciążeń próbki i temperatury nanosi na 
wykres krzywej lepkości. 

 
C. Pomiar lepkości szkła w zakresie 108-1014 dPas przy pomocy viskozymetru  
VIS 402 
 
1. Metoda pomiaru 

Pomiar lepkości dynamicznej  polega na pomiarze szybkości wydłużenia 
włókna w funkcji temperatury: 

 
)/(3 dtdLA

LF
   (7.16) 

gdzie: 
L – długość próbki 
A – średnica próbki 
F – siła przyłożona do próbki 
dl/dt – szybkość wydłużania próbki 
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Pomiar możliwy jest do zrealizowania gdy przyjmiemy, że szkło jest cieczą 
newtonowską. Lepkość jest określana przy pomocy szybkości ścinania, przekroju 
wewnętrznego, siły obciążenia oraz odległości między końcami próbki. Badanie 
może być prowadzone przy stałej lub zmiennej wartości temperatury do maksy-
malnej temperatury 1400ºC. 

Dostępne są dwie metody pomiarowe; 
1.  Metoda dynamiczna, w której mierzona jest szybkość wydłużenia próbki pod-

czas wzrostu temperatury i przy stałym obciążeniu. 
2.  Metoda statyczna - próbka jest obciążona a pomiar odbywa się w stałej tempe-

raturze. 
 

2. Przygotowanie próbek 
Próbki przygotowuje się z pręta badanego szkła na gazowym palniku szklar-

skim. Próbki mają kształt walców lub cienkich włókien. Długość próbek może wa-
hać się między 10 a 50 mm, a średnica 0,2 do 3 mm. Istotne jest by próbki na ca-
łym swym przekroju posiadały taką samą średnicę, pozbawione były wad w postaci 
pęcherzy, czy smug. Ponadto muszą wykazywać cechy ciała Newtonowskiego, być 
homogeniczne i izotropowe. Poddane badaniom próbki z obydwu stron zakończone 
są kulką, której celem jest zawieszenie ich w aparacie.  

 
3. Wykonanie pomiaru 

Zdjęcie wiskozymetru firmy BAHR - Thermoanalyse GmbH typu VIS402 do 
pomiarów dynamicznych lepkości przedstawiono na rysunku 7.8. 

Przygotowaną w odpowiedni sposób próbkę umieszcza się w uchwycie apara-
tu, tak by jej zakończenia w postaci kulek wpasowały się w dobrane do ich rozmia-
ru holdery. Następnie próbkę obciąża się odważnikiem oraz blokuje obciążenie 
mechanizmem aretującym. Pokrywę piecyka wiskozymetru zamyka się, a dane tj. 
średnicę próbki, obciążenie oraz długość początkową próbki wpisuje się do pro-
gramu komputerowego WinTA 9.0. Ustala się zakres temperatury pomiaru oraz 
szybkość grzania (w przypadku szkieł stosuje się szybkość grzania 5ºC/min).  

Parametry techniczne wiskozymetru VIS 402: 
Zakres lepkości : 108 ÷ 1014 dPas 
Dokładność pomiarowa: ±1 
Zakres temperaturowy: 20º C-1450 ºC 
Długość próbki: 10 ÷ 50 mm 
Średnica próbki: d = 0,5 ÷ 3 mm 
Waga: max. 500 g 
Wydłużenie próbki: 5 mm 
Tryb pracy: pionowy 
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Rys.7.8.  Zdjęcie wiskozymetru firmy BAHR - Thermoanalyse GmbH typu VIS402. 

 
4. Wyniki pomiarowe 

Wyniki pomiarów przedstawiane są w postaci krzywej zależności lepkości 
szkła od temperatury (Rys. 7.9). Pomimo, że pomiar jest wykonywany w zakresie 
lepkości 108 ÷ 1014dPas, oprogramowanie WinTA 9.0. w oparciu o stałe oraz wzór 
Vogel-Fulcher-Tammann pozwala na wykreślenie całej krzywej zależności lepko-
ści od temperatury w zakresie 1 ÷ 1014,5 dPas. Dane pomiarowe można eksporto-
wać jako tabele w formatach ASCII i Excel, czy wykresy w formatach BMP, JPG, 
TIF, EMF itd. 
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Rys. 7.9.  Przykładowy wykres w postaci krzywej zależności lepkości szkła od temperatury. 
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