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6. KRYSTALIZACJA SZKIEŁ 
 
 
 

6.1. Wprowadzenie 
 
Szkło jest fazą termodynamicznie nietrwałą (metastabilną), istniejącą dzięki 

dużej lepkości. 
Struktura szkła jest układem heterogenicznym, składającym się z mikroobsza-

rów o różnym składzie, mającym tylko uporządkowanie bliskiego zasięgu. Z ter-
modynamicznego punktu widzenia, krystalizacja szkieł stanowi osiągnięcie stanu 
o minimalnej energii swobodnej, czyli stanu trwalszego energetycznie (rys. 6.1). 
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Rys. 6.1. Zmiana energii swobodnej w zależności od wzrostu uporządkowania. 

 
W procesie krystalizacji szkło-ciało bezpostaciowe poprzez porządkowanie 

struktury przechodzi w ciało krystaliczne o uporządkowanej budowie wewnętrznej. 
Na proces krystalizacji składają się trzy podstawowe etapy: 

a) osiągnięcie odpowiedniego stopnia przesycenia lub przechłodzenia, 
b) zarodkowanie, czyli nukleacja, 
c) wzrost kryształów. 
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Pierwszy z wymienionych procesów nie gwarantuje wystąpienia procesu kry-
stalizacji, ponieważ niektóre roztwory metatrwałe mogą istnieć w stanie przesyce-
nia przez czas nieograniczony i bez obecności ciał obcych nigdy nie wykrystalizu-
ją. 

Kolejnym niezbędnym dla zajścia zjawiska krystalizacji procesem jest nuklea-
cja, czyli tworzenie się obszarów o większym zasięgu uporządkowania atomów niż 
w cieczy. Powstają, przejściowe stany, zwane zarodkami, zdolne do samorzutnego 
wzrostu, posiadające określony wymiar (przy założeniu kulistości zarodka wymiar 
ten określany jest promieniem krytycznym). Nukleacja może być homogeniczna 
lub heterogeniczna. 

W zarodkowaniu homogenicznym zarówno zarodki, jak i kryształy z nich 
wzrastające posiadają ten sam skład, natomiast w heterogenicznym zarodki mają 
odmienny skład od ostatecznej fazy krystalicznej. 

W przypadku nukleacji homogenicznej zarodki mają taki sam skład chemiczny 
jak faza macierzysta. Ich powstanie jest następstwem fluktuacji, tj. przejściowych 
odchyleń od stanu normalnego, pojawiających się i znikających w różnych miej-
scach układu. Odchylenia te mogą wystąpić w dowolnym miejscu, jako fluktuacje 
gęstości lub energii, a także jako fluktuacje stężenia jednego lub drugiego rodzaju 
atomów.  

W nukleacji heterogenicznej zarodki krystalizacji nowej fazy tworzą się na 
powierzchniach o składzie chemicznym innym niż powstająca faza lub gdy w po-
staci zarodków krystalizacji występują cząstki innej substancji. 

 
6.2. Nukleacja homogeniczna 

 
Proces zarodkowania, to jest tworzenie się centrów krystalizacji i ich wzrostu, 

odbywa się dzięki różnicy energii swobodnej w stanie stałym i ciekłym. Dzięki 
zmniejszaniu się energii swobodnej układu proces zarodkowania może zachodzić. 
Przy nukleacji tego typu istnieją dwa procesy wpływające na wartość energii swo-
bodnej: 
a) utworzenie granicy lub powierzchni między fazą macierzystą a zarodkami, 

dzięki czemu energia swobodna wzrasta o wielkość nowej energii powierzch-
niowej, 

b) bardziej prawidłowe ułożenie atomów w powstałym zarodku w porównaniu 
z fazą otaczającą, co z kolei prowadzi do zmniejszenia energii swobodnej 
układu. 
W przybliżeniu zmiana energii swobodnej F dla każdego kulistego wtrącenia 

o promieniu r wyraża się wzorem 

 SV frfrF  23 4
3
4   (6.1) 

gdzie: 
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F – zmiana energii swobodnej układu w wyniku procesu zarodkowania, 
r – promień zarodka, 
fS – zmiana energii swobodnej na jednostkę pola powierzchni między dwo-

ma fazami, 
fV – zmiana energii swobodnej na jednostkę objętości przy przejściu z jed-

nej fazy do drugiej. 
Zależność tę można przedstawić graficznie (rys. 6.2). 
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Rys. 6.2. Zmiany energii swobodnej (F) podczas tworzenia się zarodka w zależności od wielkości 

promienia. 
 

Z równania (6.1) wynika, że przy małych rozmiarach zarodków przeważa 
człon odpowiadający energii powierzchniowej, co związane jest ze wzrostem ener-
gii swobodnej. Zarodki mniejsze od określonego rozmiaru są zatem nietrwałe i ma-
ją tendencję do ponownego zaniku. 

Jeżeli zarodki są duże decyduje człon odpowiadający energii objętościowej.  
Dalszy wzrost zarodka wiąże się ze zmianą (zmniejszeniem się) energii swo-

bodnej i może odbywać się już samorzutnie. 
Dla zapoczątkowania samorzutnego przebiegu procesu wzrostu zarodka fazy 

krystalicznej musi on osiągnąć krytyczną wielkość promienia, którą można określić 
z warunku: 

 0)(



dr

Fd  (2) 

Zgodnie z tym:  
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co odpowiada maksymalnej zmianie energii swobodnej przedstawionej równa-
niem: 
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Zarodki o promieniu krytycznym będące w stanie równowagi metatrwałej mo-
gą rosnąć lub znikać, gdyż każdy z tych procesów wiąże się z obniżeniem energii 
swobodnej. 

Szybkość zarodkowania określają dwa czynniki: 
a) ilość zarodków o promieniu krytycznym, przypadająca na jednostkę objętości, 
b) szybkość z jaką atomy, jony lub cząsteczki przyłączają się do każdego zarodka. 

Szybkość zarodkowania homogenicznego można przedstawić wzorem: 

 )*exp(
kT
FAJ 

  (6.5) 

gdzie: 
J – liczba zarodków powstających w jednostce objętości 
A – stała – funkcja liczby zderzeń atomów, jonów lub cząsteczek w sekundzie na 

jednostkę powierzchni zarodka oraz liczby pojedynczych atomów, jonów lub 
cząsteczek w jednostce objętości 

F* –maksymalna energia swobodna aktywacji tworzenia się trwałego zarodka 
Natomiast po uwzględnieniu wpływu szybkości dyfuzji i energii aktywacji dla 

dyfuzji na granicy rozdziału faz otrzymuje się równanie o lepszym przybliżeniu dla 
układów skondensowanych o następującej postaci: 

 ])*(exp[
kT

QFAJ 
  (6.6) 

gdzie: Q – energia aktywacji dla dyfuzji cząsteczek na granicy rozdziału faz. 
Szybkość zarodkowania jest największa w przypadku gdy: 

.min* 
kT
QF  

Szybkość zarodkowania zależy od stopnia przechłodzenia. Przy niewielkich 
stopniach przechłodzenia szybkość zarodkowania jest mała, gdyż w tych warun-
kach F* ma dużą wartość. Wraz ze wzrostem przechłodzenia zmniejsza się wiel-
kość F* w równaniu (6.6), a decydującego znaczenia zaczyna nabierać wielkość 
Q, reprezentująca energię aktywacji dyfuzji na granicy rozdziału faz (rys. 6.3). 
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Rys. 6.3. Zależność szybkości powstawania zarodków od stopnia przechłodzenia. 
 

6.3. Nukleacja heterogeniczna 
 
Proces ten polega na wzroście fazy krystalicznej na zarodkach o zupełnie in-

nym składzie. Osiąga się to przez wprowadzenie do układu substancji stanowią-
cych katalizatory krystalizacji, tzw. „nukleatorów”. 

Z punktu widzenia termodynamicznego, napięcie powierzchniowe pomiędzy 
nukleatorem a fazą krystaliczną powinno być niewielkie. Dlatego wpływ po-
wierzchni katalizatora określa się początkowo wartością kąta  w punkcie styku 
katalizator – stop – faza krystalizująca, a energię aktywacji heterogenicznego za-
rodkowania wyraża się wzorem: 

 )(***  fFF  (6.7) 

gdzie: 
 – kąt kontaktu, 
f() – zależność energii powierzchniowej od . 

Dla zarodków kulistych [7, 9]: 

 
4

)cos1)(cos2()(
2

f  (6.8) 

Dla dowolnej wartości kąta  mniejszej od 180°, bariera energii jest mniejsza niż 
w przypadku zarodkowania homogenicznego. W szczególnym przypadku, gdy  = 
60°, bariera energetyczna wynosi tylko 1/6 energii koniecznej do zarodkowania, 
a przy kącie  = 0° nie występuje bariera energii. 
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Kąt  określony z warunku napięć powierzchniowych ma dla zarodków kuli-
stych wartość: 

  cosSLSHHL   (6.9) 

gdzie: 
HL – napięcie powierzchniowe na granicy faz: katalizator – stop, 
SH – napięcie powierzchniowe na granicy faz: kryształ – katalizator, 
SL – napięcie powierzchniowe na granicy faz: stop – kryształ. 

Szybkość zarodkowania heterogenicznego wyraża się wzorem: 

 ])(*exp[''
kT

fFAJ 
  (6.10) 

Po uwzględnieniu energii aktywacji dla dyfuzji powyższe wyrażenie ma po-
stać: 

 
kT

QfFAJ 


)(*exp[""  (6.11) 

 
6.4. Wzrost kryształów 

 
Następnym etapem krystalizacji jest wzrost kryształu na bazie zarodka 

o rozmiarach przewyższających wielkość krytyczną przy odpowiednim przesyce-
niu lub przechłodzeniu stopu. 

Rozpatrując energetyczną stronę wzrostu kryształu, ważny jest związek energii 
swobodnej poszczególnych ścian kryształu z jego kształtem i szybkością narasta-
nia. Podczas wzrostu kryształu w sąsiedztwie ściany rosnącego kryształu występuje 
warstewka dyfuzyjna o dużym stopniu nasycenia. Atomy, jony lub cząsteczki przy-
łączają się w tych miejscach, gdzie występują najsilniejsze wiązania pomiędzy kry-
stalizującymi elementami a powierzchnią. Liniowy wzrost kryształów zależny jest 
od powstawania dwuwymiarowych zarodków odpowiedniej wielkości. 

Aby kryształ mógł rosnąć musi do niego dodyfundowywać materiał. Energia 
aktywacji dyfuzji stanowi barierę dla wzrostu kryształów. 

Szybkość wzrostu kryształów opisuje następujący wzór: 

 ]
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  (6.12) 

gdzie: 
T1 – temperatura likwidusu, 
T – temperatura na granicy stop – faza stała, 
H – entalpia dwuwymiarowej kondensacji, 
Q – energia aktywacji dyfuzji, 
A, C – stałe. 
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Szybkość wzrostu kryształów jest równa zeru w temperaturze likwidusu  
(T1 – T = 0) i szybko wzrasta ze zwiększeniem przechłodzenia, na co wskazuje 
pierwszy człon równania (6.12). Drugi człon równania działa hamująco, lecz przy 
określonych wartościach obu członów szybkość wzrostu kryształów osiąga maksi-
mum.  

 
6.5. Praktyczne aspekty krystalizacji szkieł przemysłowych 

 
Jeżeli do pieca elektrycznego poziomego w kształcie rury, wewnątrz której 

temperatura maleje stopniowo od najwyższej  do najniższej, włoży się pręt szklany 
z typowego szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego, to po odpowiednio długim 
czasie przetrzymania szkła w tych warunkach cieplnych i szybkim zestudzeniu prę-
ta zaobserwuje się następujące zjawisko. Część pręta, która przebywała w najwyż-
szej temperaturze, pozostała bez zmian, natomiast w części dalszej, przetrzymywa-
nej w temperaturze niższej obserwuje się szkło skrystalizowane. W części pręta 
bliżej najwyższej temperatury stwierdza się nieliczne, lecz duże kryształy, dalej w 
stronę niższych temperatur kryształy maleją, ale liczba ich zwiększa się tak, że 
tworzą one w szkle gęstą, mleczną zawiesinę. W jeszcze niższych temperaturach 
zawiesina rzednie i przechodzi w szkło czyste. Zjawisko to wyjaśnia się następują-
co: 

W pewnym zakresie temperatury wyższej występuje z d o l n o ś ć  w z r o s t u  
kryształów, czyli powiększania się ich w miarę upływu czasu. Zdolność ta potęguje 
się, gdy temperatura maleje i osiąga maksimum w pewnej określonej temperaturze, 
a następnie znów zmniejsza się. Wielkością charakterystyczną dla stadium krysta-
lizacji, w którym występuje wzrost kryształów, jest szybkość krystalizacji (symbol 
SK), czyli szybkość wzrostu kryształów wyrażona w mikrometrach na minutę 
(m/min). 

W pewnym zakresie nieco niższej temperatury występuje z wi ęks z e n i e  
l i c z b y  kryształów, osiągające także maksimum w pewnej określonej temperatu-
rze, a następnie maleje, aż do zaniku krystalizacji w ogóle. Dla tego stadium kry-
stalizacji wielkością charakterystyczną jest dążność do krystalizacji (symbol DK), 
czyli liczba zarodków tworzących się w jednostce czasu w określonej objętości 
szkła, np. sztuk/h·mm3. 

Wyniki omówionego doświadczenia przedstawiono graficznie na rys. 6.4. 
Z wykresu wnioskujemy, że szkło może krystalizować tylko w zakresie temperatu-
ry od T1 do T3. W temperaturze wyższej niż T1 kryształy nie mogą powstawać ani 
rosnąć. Czyli temperaturę T1 można uważać za początkową dla krystalizacji. Na-
zywa się ją temperaturą likwidus albo temperaturą początku krystalizacji Tk = T1. 
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Rys. 6.4. Wykres szybkości krystalizacji (SK) i dążności do krystalizacji (DK) w zależności od 

temperatury. 
 
W temperaturze niższej od T3, krystalizacji nie stwierdzamy. Teoretycznie mo-

że ona jednak powstać, lecz w niezmiernie długim czasie, co nie ma znaczenia 
praktycznego. 

Zakres temperatury T1  T3 nazywamy zakresem temperatury krystalizacji. 
Szkło znajdujące się w tym zakresie temperatury przez pewien okres (potrzebny na 
pokonanie hamującego wpływu dużej lepkości szkła), ulegnie krystalizacji; aby 
więc ustrzec szkło (ewentualnie masę szklaną) przed krystalizacją, n i e  n a l eży  
p r z e t r z y my w a ć  go przez dłuższy czas w zakresie temperatury krystalizacji. 

Jak widać na rys. 4, krzywe SK i DK przecinają się w punkcie odpowiadają-
cym temperaturze TK. W tej temperaturze może wystąpić największa krystalizacja 
masy szklanej. 

W zakresie temperatury T1  T2 tworzy się niewiele kryształów, gdyż wartość 
DK jest mała, ale będą one za to rosły dość szybko, gdyż wartość SK jest stosun-
kowo duża. Kryształy te układają się przeważnie w kształt kulisty i dlatego nazy-
wane są s f e r o l i t a mi .  Mają one widoczną budowę p r o mi e n i o wą , wskazującą 
na to, że narastanie kryształów odbywało się we wszystkich kierunkach od zarodka 
znajdującego się w środku kulistego kryształu. Średnica sferolitów dochodzi nie-
kiedy do kilku centymetrów. 

W zakresie T2  T3 zachodzi odmienne zjawisko – tworzy się dużo zarodków 
(duża wartość DK), ale rosną one wolno (mała wartość SK). Powstaje mlecznobia-
ła zawiesina dużej stosunkowo liczby małych kryształków. Tak skrystalizowane 
szkło upodabnia się do porcelany. 

Opisany zakres temperatury krystalizacji jest dla każdego szkła (mamy na my-
śli jego skład chemiczny) inny; inna jest także temperatura początku tego zakresu, 
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czyli temperatura krystalizacji Tk (likwidus). Dla praktyki przemysłowej bardzo 
ważna jest znajomość wartości temperatury krystalizacji każdego szkła i znajo-
mość wpływu składu chemicznego szkła na wysokość tej temperatury. 

Krystalizację ułatwia obecność w masie szklanej innych ciał, np. cząstek nie 
stopionych surowców z zestawu, kamieni z materiałów ogniotrwałych, a nawet 
pęcherzy. Zachodzi ona na granicy (na styku) faz, np. krystalicznej (kamieni) i cie-
kłej (masy szklanej) lub gazowej (pęcherzy). Wszelkie zanieczyszczenia masy 
szklanej powodują więc zwiększenie niebezpieczeństwa krystalizacji.  

 
6.6. Zależność krystalizacji szkła od temperatury i czasu 

 
Z poprzednich rozważań wynika, że jeśli masa szklana znajduje się w zakresie 

temperatury krystalizacji, a szczególnie w krytycznej temperaturze krystalizacji, to 
może skrystalizować. O tym czy skrystalizuje, decyduje c za s  przebywania masy 
w zakresie temperatury krystalizacji. 

Jeśli masa będzie studzona w sposób naturalny, jak to się zwykle dzieje przy 
kształtowaniu wyrobów, to czas, w jakim przebywa ona w zakresie temperatury 
krystalizacji jest zbyt krótki, aby mogła nastąpić krystalizacja. W tym przypadku 
masa nie skrystalizuje i uda się stosunkowo łatwo otrzymać ją w stanie przechło-
dzonym bezpostaciowym. 

Jeśli jednak masa znajduje się w piecu w zakresie temperatury krystalizacji, to 
czas przebywania jej w tym zakresie może być dostatecznie długi dla powstawania 
pełnej krystalizacji. 

Żeby masa szklana nie uległa krystalizacji w dowolnie długim czasie, musi być 
utrzymywana w temperaturze w yż s z e j  od temperatury likwidusu danego szkła. 
Należy również liczyć się z tym, że masa szklana przy dnie wanny i przy bokach, 
a jeszcze bardziej w rogach wanny ma temperaturę niższą niż przy powierzchni. 
Z tego względu należy dążyć do stworzenia takich warunków, aby i tam nie nastą-
piła krystalizacja masy szklanej. 

Jednak masę szklaną przeznaczoną do wytwarzania wyrobów utrzymuje się 
z reguły w takiej temperaturze, żeby jej lepkość była najbardziej odpowiednia dla 
czynności wytwarzania, np. nabierania na piszczel lub nabierak, wydmuchiwania, 
ciągnienia itp. Temperatura, w której lepkość szkła jest odpowiednia do wytwarza-
nia wyrobów, nazywana jest temperaturą wyrobową albo roboczą. Zadaniem tech-
nologów jest tak dobrać chemiczny skład szkła, żeby jego temperatura wyrobowa 
była odpowiednio wyższa od temperatury likwidusu tego szkła. Nie jest to zadanie 
łatwe. Wymaga ono gruntownej znajomości własności szkła i wpływu poszczegól-
nych składników na te własności. 
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6.6.1. Wykres równowag fazowych 
 
Wysokość Tk zależy od składu chemicznego szkła. W przypadku szkieł wielo-

składnikowych zależność ta jest skomplikowana tak bardzo, że nie ma prostego, 
dogodnego dla praktyki przemysłowej sposobu ustalenia Tk danego szkła na pod-
stawie jego składu chemicznego, dlatego technolodzy posługują się przybliżonymi 
danymi doświadczalnymi. 

Jeśli chodzi o szkło zwykłe (trójskładnikowe) o składzie: SiO2–Na2O–CaO lub 
innym, to dla ustalenia Tk w zależności od proporcji ilościowych składników ko-
rzysta się z wykresów równowag fazowych otrzymanych doświadczalnie, znajdu-
jących się w odpowiednich atlasach wykresów równowag fazowych. Z wykresów 
tych można również określić rodzaje kryształów jakie powstaną w odpowiednich 
warunkach w szkłach o danym składzie chemicznym. Dla celów praktycznych 
i celem zwiększenia czytelności wykresu, wybiera się tylko odpowiedni jego wyci-
nek zawierający zakres ilościowy poszczególnych składników szkła. 

Wycinek wykresu równowag fazowych układu SiO2–CaO–Na2O przedstawio-
no na rys. 6.5. Wycinek ten ma kształt prostokąta, co ułatwia jego odczytanie. 
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Rys. 6.5. Wycinek układu równowag fazowych: SiO2–CaO–Na2O, z wyznaczeniem obszaru szkieł 

zwykłych, stosowanych w przemyśle (czworobok EFGC). Izotermy wyznaczają po-
wierzchnię likwidusu a zarazem wartości Tk. 

CaO·SiO2 



 6. Krystalizacja szkieł 81 

Na osi poziomej tego wykresu oznaczone jest stężenie SiO2 w zakresie 64 ÷ 
78%, zaś na osi pionowej stężenie CaO w zakresie 0 ÷ 20%. W praktyce przemy-
słowej stężenie tych tlenków nigdy nie przekracza wymienionych zakresów 
(w szkłach najczęściej wytwarzanych). 

 
Trzeci składnik układu (szkła), a mianowicie Na2O, nie jest na wykresie ozna-

czony. Można go jednak łatwo wyznaczyć z równania 
x Na2O = 100 – (n SiO2 + m CaO) % 

W takich wykresach punkty dla szkieł o danym składzie chemicznym stanowią 
punkty przecięcia prostych równoległych do osi SiO2 (poziomej) i CaO (pionowej). 

Na przykład, punkt określający szkło o składzie: SiO2 – 74%, Na2O – 16%, 
CaO – 10% znajduje się na przecięciu prostych przechodzących przez punkt od-
powiadający 74% SiO2 i przez punkt odpowiadający 10% CaO. Punkt ten znajduje 
się w pobliżu izotermy 1000°C, co oznacza, że temperatura likwidusu tego szkła 
wynosi nieco poniżej 1000°C. 

Z wykresu równowag fazowych możemy więc odczytać temperaturę likwidusu 
szkieł trójskładnikowych o danym składzie chemicznym. 

 
6.7. Wpływ składu chemicznego szkła na temperaturę krystalizacji 

 
Analiza wykresu równowag fazowych układu SiO2–Na2O–CaO (rys. 6.5) 

umożliwia wyciągnięcie następujących wniosków. 
Zwiększenie zawartości SiO2 w szkle w zakresie 70 ÷ 74% prawie nie wpływa 

na podwyższenie temperatury krystalizacji szkła. Natomiast przy takiej zawartości 
SiO2 zwiększenie zawartości CaO podwyższa znacznie TK. Na przykład przy SiO2 
= 73% i CaO = 6% TK wynosi ok. 800°C, natomiast przy tej samej zawartości SiO2, 
ale przy zawartości CaO = 12%, TK wynosi nieco ponad 1000°C. 

Zwiększenie zawartości SiO2 ponad 74% podwyższa TK. Przy tych zawarto-
ściach SiO2 TK podnosi również zwiększenie zawartości CaO. I tak np., przy za-
wartości SiO2 = 75% i CaO = 8% Tk wynosi ok. 1000°C, natomiast przy tej samej 
zawartości SiO2 i zawartości CaO = 10% TK podwyższa się o 100°C, do 1100°C. 
Zwiększenie zawartości CaO jest najbardziej niebezpieczne dla szkła, ze względu 
na podwyższenie się temperatury krystalizacji. 

W każdym przypadku zwiększenie zawartości Na2O kosztem SiO2 lub CaO 
powoduje obniżenie temperatury krystalizacji szkła. Równocześnie jednak zmniej-
sza się bardzo lepkość szkła, co zmusza do obniżenia temperatury wyrobowej. 

Jeśli skrystalizuje szkło zawierające 70 ÷ 74% SiO2 (przy zawartości CaO po-
wyżej 10%), to tworzą się kryształy dewitrytu (rys. 6.6a), o chemicznym składzie 
(molowym): Na2O·3CaO·6SiO2 (o wyglądzie igieł zebranych w pęczki). 
W szkłach zawierających ponad 74% SiO2 tworzą się najczęściej kryształy trydy-
mitu – SiO2 (o wyglądzie gwiazdek śniegu) (rys. 6.6b) lub krystobalitu (rys. 6.6c). 
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 a) b) 

 

      
 c) d) 

 

      
 e) f) 
 
Rys. 6.6. Produkty krystalizacji szkła: a) dewitryt – jeden nikol, pow. 72x, b) dewitryt – nikole 

skrzyżowane, pow. 54x, c) krystobalit, nikole skrzyżowane, pow. 82x, d) krystobalit, ni-
kole skrzyżowane, pow. 120x, e) trydymit, nikole skrzyżowane, pow. 82x, f) trydymit, ni-
kole skrzyżowane, pow. 85x 

 
Najniższa temperatura krystalizacji, 725°C, przypada na potrójną eutektykę 

w układzie w punkcie Na2O·3CaO·6SiO2, odpowiadającym szkłu o składzie che-
micznym SiO2 – 73,1%, Na2O – 21,9%, CaO – 5%. Jednak nieodpowiednie pozo-
stałe własności uniemożliwiają stosowanie w praktyce przemysłowej tego szkła, 
mimo że jest ono najbardziej odporne na krystalizację. 
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Na podstawie wykresów równowag fazowych można więc dokonać wyboru 
składu chemicznego szkła nie ulegającego krystalizacji w danych warunkach wy-
twarzania, tj. w temperaturze, w jakiej znajduje się masa szklana w piecach. 

Przy wyborze odpowiedniego składu chemicznego szkła nie krystalizującego 
w warunkach przemysłowych praktycy kierują się często uproszczonymi warun-
kami, nazywanymi kryteriami praktyki. 

Kryteria te dla trójskładnikowych szkieł sodowo-wapniowych sprowadzają się 
do następujących zależności: 

Na2O = SiO2 – (59  61)% 

Na2O + CaO > 24% 

Na2O > CaO 
Dla szkła ołowiowo-potasowego zależności są następujące: 

SiO2 < 60% 

K2O = 0,27 (75 – PbO)%. 
Jakkolwiek kryteria te są bardzo uproszczone, to jednak w praktyce przemy-

słowej spełniają one na ogół dobrze swe zadanie. 
Wpływ innych tlenków, poza występującymi w układzie SiO2–Na2O–CaO, jest 

bardziej skomplikowany, zwłaszcza jeśli zamieniają one częściowo wymienione 
tlenki. Można podać jedynie wskazówki orientacyjne, ustalone w praktyce przemy-
słowej. 

Wpływ Li2O i K2O. Z reguły zamiana tlenków alkalicznych o mniejszym cię-
żarze cząsteczkowym na tlenki o większym ciężarze cząsteczkowym zmniejsza 
temperaturę krystalizacji. Szereg tlenków alkalicznych ułożonych według rosną-
cych ciężarów cząsteczkowych jest, jak wiadomo, następujący 

Li2O – Na2O – K2O 
Z tego wynikałoby, że zamiana ekwimolarna Na2O na K2O zmniejsza Tk, jeśli 

uwzględniono w obliczeniach znacznie większą lotność K2O w czasie topienia ma-
sy szklanej. 

 
Wpływ MgO. Stwierdzono, że przy zamianie CaO na MgO w ilości do 5% 

(masowych) temperatura krystalizacji szkła obniża się. Przy 3% MgO obniża się 
ona o 5075°C, a przy 4% nawet do 100°C. Przy zawartości większej niż 5% Tk 
zaczyna się zwiększać. Najbardziej korzystna jest więc zamiana 34% CaO na 
MgO. Oprócz znacznego obniżenia temperatury krystalizacji szkła, zmniejsza się 
przy tym szybkość krystalizacji SK (wzrost kryształów). 

Należy także zwrócić uwagę na fakt, że przy tej zamianie zwiększa się nieco 
lepkość masy szklanej w temperaturze wyrobowej, co zmusza do przetrzymywania 
jej w nieco wyższej temperaturze. W ten sposób zwiększa się rozpiętość między 
temperaturą wyrobową a temperaturą krystalizacji, co jest objawem korzystnym. 
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Wpływ BaO. Zamiana CaO na BaO powoduje nieduże podwyższenie tempe-
ratury krystalizacji szkła. Ponieważ temperatura wyrobowa ulega przy tej zamianie 
niewielkiemu obniżeniu, różnica pomiędzy temperaturą wyrobową a temperaturą 
krystalizacji maleje, co nie jest objawem pożądanym. 

Przy ewentualnej zamianie Na2O na BaO, którą niekiedy stosuje się ze wzglę-
du na dobre własności topliwne BaO, temperatura krystalizacji szkła podwyższa 
się znacznie. 

Tylko ewentualna zamiana SiO2 na BaO obniża temperaturę krystalizacji szkła, 
jednak zamiany takiej na ogół w praktyce się nie stosuje. 

 
Wpływ B2O3. Tlenkiem borowym B2O3 zastępuje się w szkłach przeważnie 

Na2O, ze względu na nieomal równorzędne własności topliwe lub SiO2, ze względu 
na podobne własności chemiczne w szkle. 

Przy zamianie Na2O na B2O3 temperatura krystalizacji szkła podwyższa się 
dość znacznie, a mianowicie przy ilości 1% – o 21°C, a przy ilości 2% – o ok. 
100°C. Zmniejsza się jednak przy tym szybkość krystalizacji (wzrost kryształów), 
co jest niezbędne przy wytwarzaniu szkieł mąconych lub barwionych barwnikami 
koloidowymi. Skutek podwyższenia temperatury krystalizacji osłabia nieco ko-
nieczność niedużego podwyższenia temperatury wyrobowej masy, co zwiększa 
rozpiętość między temperaturą krystalizacji i temperaturą wyrobową. 

Zamiana SiO2 na B2O3 powoduje obniżenie temperatury krystalizacji szkła 
o ok. 20°C na 1%. Takie duże obniżenie temperatury krystalizacji obserwuje się 
tylko do 5% zawartości B2O3). 

 
Wpływ Al2O3. Tlenek glinowy Al2O3 przeważnie zastępuje w szkłach krze-

mionkę (SiO2). Przy zamianie jej (w ilości do ok. 2%) temperatura krystalizacji 
szkła obniża się o 3560°C. Maleje również szybkość krystalizacji. Jednak tempe-
ratura maksymalnej szybkości krystalizacji (SKmax) podwyższa się i przybliża 
znacznie do temperatury likwidusu. Ma to dodatnie znaczenie przy wytwarzaniu 
szkieł mąconych. 

Przy zawartości Al2O3 większej niż 2% temperatura krystalizacji wzrasta, jed-
nak jeszcze przy 3% jest niższa od temperatury krystalizacji szkła bez Al2O3, przy 
czym zachodzi konieczność zwiększenia temperatury wyrobowej, co znacznie 
zwiększa rozpiętość między temperaturą wyrobową a temperaturą krystalizacji. 
Umożliwia to znaczne zwiększenie zawartości Al2O3 w szkle kosztem SiO2, do-
chodzącej niekiedy do kilkunastu procent. 

Najskuteczniejszym środkiem do obniżenia temperatury krystalizacji, zmniej-
szenia szybkości krystalizacji i zwiększenia rozpiętości między temperaturą wyro-
bową a temperaturą krystalizacji jest łączne zastosowanie tlenków magnezowego 
i glinowego w ilości ok. 3% zamiast CaO, oraz Al2O3 w ilości ok. 2% zamiast 
SiO2. Umożliwia to obniżenie temperatury krystalizacji o ok. 200°C, co ma szcze-
gólne znaczenie przy wytwarzaniu szkła płaskiego, ciągnionego. 
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Należy także zwrócić uwagę na zjawisko krystalizacji szkła przy ponownym 
jego topieniu (np. w płomieniu palników) dla dalszej obróbki (przeważnie pręty 
i rurki). Występująca przy tym krystalizacja powierzchniowa szkła, uwidaczniająca 
się jako zmatowienie, jest powodowana przeważnie ulatnianiem się z powierzchni 
szkła tlenków zapobiegających krystalizacji szkła. Podobną krystalizację po-
wierzchniową na stopionej masie szklanej można obserwować przy topieniu szkieł 
zawierających tlenki o dużej lotności, jak np. K2O, PbO, B2O3, a więc przy produk-
cji szkieł ołowiowych i borowych. 

 
6.8. Badanie zdolności do krystalizacji w piecu gradientowym 

 
W metodzie tej stosuje się piec elektryczny poziomy rurowy z tak dobranym 

układem grzejnym, aby wzdłuż pieca wytworzyć równomierny spadek temperatu-
ry. Schemat takiego pieca i rozkład temperatur zamieszcza rys. 6.7. 
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Rys. 6.7. Schemat pieca gradientowego poziomego: 1 – rura grzewcza, 2 – łódka (krystalizator,  

3 – próbka badanego szkła, 4 – krzywa zmiany temperatury w piecu. 
 
Rura grzewcza pieca ma zwykle długość od 25 do 30 cm i średnicę wewnętrz-

ną około 3 ÷ 4 cm. Najwyższa temperatura jest na jednym końcu rury i obniża się 
liniowo w kierunku drugiego końca. Szkło w postaci beleczki lub niewielkich ka-
wałków umieszcza się w łódce wykonanej z platyny lub ze stali żaroodpornej 
chromoniklowej na całej długości łódki. Pomiary w łódce chromoniklowej można 
prowadzić do temperatury max. 1200°C. W przypadku wyższych temperatur nale-
ży stosować łódkę z platyny. Łódkę z umieszczonym szkłem wkłada się do 
uprzednio nagrzanego i ustabilizowanego cieplnie pieca w ten sposób, że jeden 
koniec łódki znajduje się w najwyższej założonej temperaturze a drugi koniec 
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w najniższej temperaturze, która wynika z krzywej rozkładu temperatury w piecu. 
W ten sposób na całej długości łódki poszczególne fragmenty szkła znajdują się 
w różnych temperaturach. Łódkę z badanym szkłem przetrzymuje się w piecu 
w założonym przedziale temperatur od 1 do 24 godzin, w zależności od skłonności 
badanego szkła do krystalizacji, po czym wyjmuje się ją. Przykładając łódkę z ba-
danym szkłem do krzywej rozkładu temperatury na długości pieca można obser-
wować rezultaty krystalizacji szkła w strefach różnych temperatur i pobierać prób-
ki szkła do badań szczegółowych (np. mikroskopii optycznej, analizy fazowej itp.). 

W przypadku szkieł odpornych na krystalizację, np. szkła okiennego, czas 
przetrzymywania szkła w piecu gradientowym jest długi (nawet do 24 godzin). 
W wyniku takiego badania można wyznaczyć zakres temperaturowy maksimum 
szybkości zarodkowania. W zakresie tym dostrzega się największą opalizację, gdyż 
powstaje bardzo duża ilość kryształów wolno rosnących. Przedział temperaturowy 
maksymalnej szybkości krystalizacji, w którym obserwuje się duże, niezbyt sku-
pione kryształy o pokroju sferolitów, co spowodowane jest dużą szybkością krysta-
lizacji i małą szybkością zarodkowania. Wyznaczyć można również górną tempe-
raturę krystalizacji Tk, odpowiadająca równowadze, kiedy w stopie w danym 
momencie powstaje i rozpuszcza się taka sama ilość kryształów, która odpowiada 
w przybliżeniu temperaturze likwidusu oraz dolną temperaturę krystalizacji Td 
(graniczna temperatura, w której jeszcze nie obserwuje się krystalizacji). 

 
ĆWICZENIE 

 
Cel ćwiczenia 
 
Celem ćwiczenia jest: 
1) oznaczenie górnej i dolnej granicznej temperatury krystalizacji szkła, 
2) określenie zdolności szkła do krystalizacji. 

 
Wykonanie ćwiczenia 

 
1) przygotowanie szkła (2 sposoby): 

a) rozdrobnienie badanego szkła do ziarn o średnicy około 5 mm, 
b) w przypadku szkła płaskiego – wycięcie przy pomocy piły diamentowej 

beleczki o długości około 200 mm i szerokości około 10 mm. Grubość be-
leczki wyniknie z grubości szkła płaskiego, 

3) umieszczenie przygotowanego szkła na całej długości łódki platynowej lub ze 
stali chromoniklowej, 

4) umieszczenie łódki w piecu gradientowym, uprzednio ustabilizowanym tempe-
raturowo i przetrzymanie jej przez określony czas, 

5) wyjęcie łódki z pieca po określonym czasie i wystudzenie jej do temperatury 
otoczenia, 
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6) przeprowadzenie kalibracji temperaturowej pieca, 
7) sporządzenie krzywej rozkładu temperatury na całej długości pieca, 
8) oznaczenie górnej i dolnej temperatury krystalizacji szkła przy pomocy mikro-

skopu optycznego i krzywej rozkładu temperatury w piecu, 
9) określenie zdolności szkła do krystalizacji przy pomocy mikroskopu optyczne-

go i krzywej rozkładu temperatury w piecu. 
Szczegółowy tok postępowania zamieszczony jest w instrukcji obsługi pieca 

gradientowego. 
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