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10. ODPORNOŚĆ CHEMICZNA SZKŁA 
 
 
 
 
Odpornością chemiczną szkła nazywamy zdolność do przeciwstawiania się 

niszczącemu działaniu środków chemicznych. 
Szkła mające większe zdolności hydratacyjne ulegają temu procesowi nie tylko 

na powierzchni, ale też i w obrębie struktury wewnętrznej. 
Ponadto należy tu wspomnieć o istotnym procesie, czyli tzw. dealkalizacji 

szkła (selektywnym wymywaniu jonów alkalicznych ze struktury szkła). 
Odporność chemiczna szkła uzależniona jest od wielu czynników: 

1) składu chemicznego szkła, 
2) oddziaływujących czynników zewnętrznych, 
3) stanu (rodzaju) powierzchni szkła, 
4) czasu oddziaływania czynników zewnętrznych, 
5) temperatury w jakiej zachodzą reakcje ze szkłem. 

Jak dotąd nie ma określonej miary odporności chemicznej szkła. Szkła są na-
tomiast uszeregowane wg potencjalnych możliwości zachowania chemicznej sta-
bilności w reakcjach z kolejno stosowanymi mediami korozyjnymi. 

Wiadomo, że skład chemiczny jest czynnikiem mającym istotny wpływ na je-
go odporność chemiczną. 

W wielu przypadkach poznanie tej odporności determinuje jego dalsze zasto-
sowanie. Dla szkła o danym składzie jego odporność chemiczna będzie zależała też 
od rodzaju środowiska oddziaływującego. 

Biorąc pod uwagę skład jak i zróżnicowane czynniki korozyjne można wyod-
rębnić pięć typów ukształtowanej przez nie powierzchni szkła, które wskazują na 
różną odporność chemiczną tych szkieł. Przedstawiono je w tabeli 10.1. 

Tak więc szkło będzie się różnie zachowywało w roztworach o różnych warto-
ściach pH. 

Wzajemne oddziaływanie pomiędzy szkłem a wodą jest złożone i zależy od 
wielu parametrów. Obok składu chemicznego, na odporność szkła ma istotny 
wpływ temperatura. Określa ona m.in. czy w reakcji bierze udział woda, jako ciecz 
czy też jako para wodna. 

W niektórych przypadkach, w suchym klimacie szkło nie ulega korozji. Do-
wodem tego jest wiele szkieł antycznych, przechowywanych w muzeach, a wiele 
szkieł naturalnych do dziś pozostało w idealnym stanie.  
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Przypadki takie nie stanowią jednak zaprzeczenia, że skomplikowane oddzia-
ływanie ze szkłem a wodą przynoszą znaczne zmiany w strukturze i mikrostruktu-
rze powierzchni, oraz we wnętrzu szkła. To wzajemne reagowanie jest również 
uzależnione od składników rozpuszczonych w wodzie. Jest to szczególnie istotny 
element w przypadku reakcji długookresowych w stałej objętości roztworu. Prak-
tyka pokazuje, że proces korozji szkła w takich warunkach jest kontynuowany, 
nawet po rozpuszczeniu części jego składników. 
 

T a b e l a  10.1 
 
Trwałość szkieł według charakteru skorodowanej powierzchni. 
 

Typ powierzchni Opis 

Typ I 

Szkła posiadają cienką zhydratyzowaną warstwę (do około 5 nm). Zachodzą na 
niej niewielkie zmiany składu chemicznego na skutek wymywania lub rozpusz-
czania składników szkła (warstwa powierzchniowa nie różni się zbytnio od 
wewnętrznej) 

Typ II 
Szkło posiada powłokę bogatą w SiO2 powstałą w wyniku wyługowywania 
pierwiastków metalicznych lub ziem alkalicznych. Wykazują one odporność w 
roztworach o pH < 9 

Typ III 

Szkło wykazuje dwuwarstwowe pokrycie powierzchni. Warstwy te mogą się 
tworzyć przez wzbogacenie szkła glinem (Al2O3) lub wapniem (CaO) podczas 
procesu wytopu albo przez adsorbcję z roztworu. Szkła takie mogą być trwałe 
zarówno w roztworach kwasów jak i zasad 

Typ IV 
Powierzchnia z warstwą bogatą w SiO2, ale niewystarczająca dla ochrony szkła 
przed dealkalizacją lub rozpuszczaniem struktury. Szkła o takiej powierzchni są 
mało odporne na korozję 

Typ V 
Szkło poddane kongruentnemu rozpuszczaniu z jednoczesną utratą pierwiast-
ków alkalicznych, ziem alkalicznych i krzemu w takim samym stosunku, w 
jakim znajdują się one we wnętrzu szkła 

 
Oddziaływanie wody na szkło zarówno krzemionkowo–sodowe jak i krze-

mionkowo–wapniowo–sodowe może być opisane poprzez następujące reakcje 
chemiczne: 

 OH  R  OHSi OH  ORSi –
2    

gdzie R – oznacza metale alkaliczne jedno wartościowe i zapis Si–OR charaktery-
zuje strukturę szkła. Jest to reakcja, jaka zachodzi w wyniku penetracji protonu 
pochodzącego z wody w strukturę szkła. Proton zajmuje miejsce usuniętego ze 
struktury jonu alkalicznego. 

Z chemicznego punktu widzenia reakcje ze szkłem zachodzą w dwóch sta-
diach. 

Wskutek kontaktu szkła z roztworem wodnym następuje selektywne usuwanie 
składników szkła i ich wymiana na jony wodorowe z roztworu. Wspomniany na 
początku proces selektywnego ługowania przedstawiający działanie roztworów 
o charakterze kwasowym, schematycznie został przedstawiony na rysunku 10.1. 
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Rys. 10.1. Schemat działania roztworów o charakterze kwasowym na szkło. 

 
Jest to proces kontrolowanej dyfuzji połączony z wymianą protonów z roztwo-

ru na jony alkaliczne obecne w szkle. Ogólnie jest to selektywne usuwanie skład-
ników obecnych jako modyfikatory usytuowane w pozycjach międzywięźbowych 
struktury szkła. 

Badania w podczerwieni cienkiej powłoki wyługowanej na skorodowanym 
szkle potwierdziły obecność wolnych cząsteczek wody w jej wnętrzu. Stosunek 
wbudowanych protonów do molekuł wody wewnątrz tej warstwy jest uzależniony 
od temperatury wymywania i charakteru jonu alkalicznego, a mniej zależy od 
ogólnej zawartości alkaliów w szkle. 

Badania stwierdzające obecność wody w warstwie wyługowanej nie wykazały, 
czy została ona wprowadzona jako H2O, czy H3O+ lub powstała in situ wewnątrz 
warstwy w wyniku auto– kondensacyjnej reakcji typu: 

OH  SiOSiHOSi  SiOH 2  

Ta reakcja jest dobrze znana z powierzchni uwodnionej krzemionki i jest reakcją 
przemieniającą rozpuszczalny kwas krzemowy w nierozpuszczalną krzemionkę. 

Proton jest mniejszy niż jednowartościowe kationy, a w szczególności K+. 
W związku z tym maleje objętość warstwy wyługowanej, wywołując wyraźne po-
wierzchniowe spękania, oraz mikroporowatość powierzchni, która może powodo-
wać wielowarstwowość obserwowaną w strefie przypowierzchniowej niektórych 
szkieł średniowiecznych. Wielu autorów stwierdziło, że usunięcie sodu i innych 
kationów w czasie ługowania następuję prawdopodobnie poprzez rozległą hydroli-
zę więźby krzemianowej, w wyniku czego tworzy się na szkle cienka warstwa po-
wierzchniowa, o charakterze żelu krzemionkowego. 

Istotna jest – jak to wspomniano wcześniej – ilościowa strona wymiany po-
między protonami, a jonami alkalicznymi. Mały rozmiar protonu mógłby powo-
dować jego dużą mobilność. W rzeczywistości jest ona jednak mniejsza niż dużego 
jonu potasu. Zostało zasugerowane, że proton jest zbyt mały i wchodzi w chmurę 
elektronową niezwiązanych tlenów i zostaje związany w grupie SiOH. Stwierdzo-
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no też, że protony mogą przemieszczać się poprzez strukturę szkła dzięki osłonie 
z niepodzielnych par elektronów mostkowych atomów tlenu. 

Można założyć że proton porusza się międzywięźbowo jako cząsteczka wody 
lub jon hydroniowy (H3O+). Przeprowadzono nawet eksperyment z wymianą sodu 
przez jony H3O+. Badania w podczerwieni próbek po tym eksperymencie wykazały 
w szkle pasmo pochodzące od grup OH, jak też od HOH i od cząsteczek H2O. 
Okazało się, że stosunek intensywności dwóch pasm jest taki jak dla ciekłej wody, 
co wskazuje, że wszystkie wprowadzone protony stają się drobinami wody bez 
względu na to, czy weszły do szkła jako H+, czy H3O+.  

Postulowane są następujące reakcje: 
 SiOH  OHSiO OH 2

 -
3   

SiOH SiO H -   
OH  SiOSi2SiOH 2  

Interesujące są zmiany optyczne towarzyszące procesowi ługowania. Przy 
cienkich warstwach zjawisko to może być niezauważalne. Kiedy grubość warstwy 
wyługowanej osiągnie 0.1 m obserwuje się lekkie pociemnienie w świetle odbi-
tym z uwagi na zjawisko interferencji. Grubsze warstwy mogą dawać efekt iryza-
cji, mikrospękań, a nawet łuszczenia, czy odłupywania powierzchni. 

Ponadto z uwagi na proces zwany „trawieniem” może mieć miejsce atak roz-
tworu o charakterze alkalicznym, który powoduje rozrywanie więźby krzemion-
kowej szkła, a więc tzw. korozję objętościową. Schematycznie przedstawiono to na 
rysunku 10.2. 

 

 
Rys. 10.2. Schematyczne przedstawienie ataku roztworu o charakterze alkalicznym na szkło. 

 
W konsekwencji rozrywania wiązań więźby krzemionkowej, zostają uwolnio-

ne składniki szkła, co prowadzi do rozpuszczania szkła.  
Zakładając, że nie zachodzi rozbudowywanie się warstwy nierozpuszczalnych 

produktów reakcji na powierzchni i nie ma żadnych zmian w charakterze reagują-
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cego roztworu to proces przebiega ze stałą szybkością. Temperatura i szybkość 
korozji pozostają wtedy w zgodności z równaniem Arhenius’a: 

T
cQ log  

gdzie: Q – szybkość korozji, T – temperatura bezwzględna, c – stała. 
 
Jeżeli rozpuszczanie następuje bez odkładania się produktów korozyjnych po-

wierzchnia pozostaje gładka. Gdy rozpuszczanie jest selektywne mogą powstać 
chropowatości powierzchni szkła.  

Z reguły wszystkie składniki z czasem przechodzą do roztworu z szybkością 
zależną zazwyczaj liniowo od czasu. Może ona ulec zmianie, np. z powodu skumu-
lowania się produktów reakcji w roztworze, szczególnie krzemionki. Wówczas 
szybkość reakcji jest obniżona. Może to też nastąpić wskutek powstawania war-
stwy nierozpuszczalnych produktów reakcji przylegających do powierzchni i blo-
kujących dalszy przebieg rozpuszczania. 

Oddziaływanie roztworów o charakterze zasadowym jest uzależniona od war-
tości pH roztworu, co schematycznie przedstawiono na rysunku 10.3. 

 

 
 
Rys. 10.3. Zależność szybkości korozji od pH roztworu. 

 
Roztwory soli oddziaływają na szkło w sposób podobny jak reaguje woda – 

rys. 10.4. 
Wiele związków kompleksowych oddziaływuje na szkło z szybkością porów-

nywalną do działania na nie silnych alkalii. Wpływ czasu i temperatury w tych 
procesach są również analogiczne jak w przypadku reakcji w roztworach alkalicz-
nych. 

Odmiennym od oddziaływania wody jest proces zwany „wietrzeniem”. Odnosi 
się on do reakcji szkła z wodą i gazami zawartymi w powietrzu i polega na interak-



150 Technologia szkła 

cji pomiędzy powierzchnią szkła a wodą, parą wodną i tymi gazami (CO2, SO2). 
Atak ten dotyczy głównie szkieł o małej odporności chemicznej. 

      
Rys. 10.4. Wpływ stężenia KCl na szybkość 

korozji szkła. 
Rys. 10.5. Schemat wietrzenia szkła wskutek  

oddziaływania atmosfery. 
 
Wskutek tej reakcji szkło wykazuje efekt iryzacji (żel krzemionkowy na po-

wierzchni), następnie opalescencji ze stopniowo narastającym białym nalotem (na-
kładają się wodorotlenki wskutek hydratacji i hydrolizy), a dalej szkło zostaje po-
kryte galaretowatym osadem. Stopień zwietrzenia zależy od zdolności zwilżania 
i hydrofobizacji powierzchni szkła. 

Wilgoć jest znanym dobrze czynnikiem umożliwiającym rozwój procesu wie-
trzenia powierzchni szkła. Gazy korozyjne bez współdziałania z wilgocią nie spo-
wodują starzenia powierzchni szkła w temperaturze pokojowej. 

Wietrzenie szkła wskutek oddziaływania atmosfery jest powszechnym proble-
mem i dotyczy wszystkich rodzaji szkieł. 

W większości przypadków takich reakcji zniszczenia spowodowane tym pro-
cesem są nieusuwalne. Schematycznie przedstawiono to na rysunku 10.5. 

Proces ten zachodzi bardzo często w szkłach sodowo–wapniowych i może być 
zarejestrowany poprzez zmianę masy szkła – rys. 10.6. 

Interesujące są też zdjęcia skutków tego procesu widoczne w mikroskopie 
(SEM) – fotografia 10.1.  

Warstwa żelowa w zależności od ilości wody biorącej w niej udział różnie od-
działywuje na szkło. Jeżeli jest wyraźny jej nadmiar to powstające wodorotlenki są 
wypłukiwane i usuwane z powierzchni szkła. 
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Rys. 10.6. Zależność zmiany masy szkła od czasu. 

 
Dalsza reakcja z wodą zostaje zahamowana, gdyż jej cząsteczki mają do poko-

nania dłuższy odcinek do obszarów bogatych w jony alkaliów. Można to interpre-
tować jako wzrost „odporności” szkła. W pierwszym przypadku, gdy ilość atakują-
cej wody jest niewielka ( np. wobec kondensacji pary wodnej na powierzchni lub 
w małej zamkniętej wilgotnej przestrzeni) to powstałe w wyniku hydrolizy higro-
skopijne wodorotlenki pozostają na powierzchni szkła i rozpuszczają się w małej 
ilości wody wchłanianej z powietrza. 

 
Fot. 10.1. Zdjęcie SEM obrazujące skutki procesu wietrzenia szkła. 

 
W wyniku tego powstają roztwory o stężeniach pozwalających im reagować 

z więźbą krzemianową, rozpuszczając ją i powodując rozkład szkła najpierw w 
części powierzchniowej a następnie w głębszych warstwach. Wyraźnie zaznacza 
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się wówczas wpływ zawartości alkalii na efekt końcowy, tzn. większą lub mniejszą 
korozję szkła. 

W przypadku szkieł witrażowych opisane powyżej zjawiska mogą występować 
od strony wewnętrznej witraża. Na zewnątrz reakcje są inne i poza wodą w powie-
trzu znajdują się w większych stężeniach gazy takie, jak: CO2, SO2, NO2, NOx 
i zanieczyszczenia związane z lokalnym środowiskiem. 

W takich przypadkach mechanizm korozji szkła wskutek oddziaływania oto-
czenia jest wielostopniowy. 

Przewidywane reakcje są następujące: 
OH)1n(COH2COOnH 2

2
322    

OH)1n(SOH2SOOnH 2
2

432    
  OHOHH 32  

OHRSiOHOHRSiO 23
1    

OHRSiOH2OH2SiORSiO 2
2

3
1    

gips        OH)2n(OH2CaSOOnHSOCa 2242
2

4
2    

syngenit              OH)1n(OH)SO(CaKOnHSOKCa 22422
2

4
2    
Warstwa ta może być bardzo cienka lub na tyle gruba, że jest widziana pod 

mikroskopem. 
Ciekawym jest fakt, że nawet zdefektowane szkło przechowywane w eksykato-

rze ulega dalszym zmianom. 
Akumulacja jonów alkalicznych w wodzie doprowadza do wzrostu wartości 

pH, która dochodzi do 9, wtedy sieć krzemionkowa szkła jest już atakowana. Za-
równo krzemionka jak i dwuwartościowe modyfikatory sieciowe (Ca, Mg, Pb i in.) 
mogą być wyługowywane i może nastąpić całkowite rozpuszczenie szkła. 

Szybkość, przy której jest osiągnięta krytyczna wartość pH = 9 zależy od wielu 
parametrów. Istotnym będzie m.in. stosunek powierzchni (S) atakowanego szkła do 
objętości (V) otaczającego roztworu. 

Tak właśnie tłumaczy się szybkie niszczenie tafli szkła płaskiego, poddawane-
go całkowitemu oddziaływaniu wilgoci z atmosfery, ponieważ powierzchnia szyb 
jest relatywnie duża względem objętości oddziaływującej wilgoci.  

Taki wariant korozji występuje na malowanych szkłach średniowiecznych, 
które miały wyjątkowo wysoka zawartość potasu, wapnia i poniżej 50% wag. 
krzemionki. W takim przypadku destrukcja sieci krzemianowej następuje łatwo 
i spękania powierzchniowe rozwijają się, zatrzymując wilgoć, której warstwa staja 
się wysoce alkaliczna. Ten typ wietrzenia jest charakterystyczny dla okien wielu 
kościołów, np. w Austrii i uważa się tę warstwę powierzchniową jako efekt szcze-
gólnych warunków pogodowych tego regionu 

Jak wykazały badania średniowiecznych witraży, spotykano szkła zawierające 
PbO nawet w ilości większej niż 30% wag. w szkłach o podstawowym składzie 
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SiO2–K2O–CaO. Pomimo przebywania w środowisku o bardzo dużej korozyjności 
są one relatywnie dobrze zachowane. Powierzchnia nie posiada żadnych objawów 
starzenia. Zauważalne są tylko rysy i zadrapania. Strefa wyługowana w tych 
szkłach jest grubości ok. kilku mikronów i zależy między innymi od zawartości 
krzemionki w szkle. 

Im większa zawartość krzemionki tym grubość tej warstwy maleje. Przepro-
wadzone badania pokazują, że jest ona wzbogacona w ołów i aniony S, Cl, C. Za-
sięg tej strefy od powierzchni szkła jest rzędu 100 ÷ 200 nm. Jak się okazało 
w praktyce pełni ona rolę warstwy ochronnej. Wśród związków tworzących pro-
dukty korozji są też farby malarskie, szkieł bezołowiowych. W szkłach w skład, 
których wchodzi ołów występują związki różnego typu, głównie są to krzemiany 
i siarczany ołowiu, m.in.: Pb3SiO5, K2Pb(SO4)2, (PbSO4)Pb3SiO5, Pb2Fe2Si2O9, 
Pb5(SiO4)(PO4O2.PbSO4, Pb5(PO4)3OH. 

 
10.1. Odporność szkła na działanie wody 

 
Jak już uprzednio wspomniano odporność chemiczna to zdolność do przeciw-

stawiania się niszczącemu działaniu środków chemicznych. 
Biorąc pod uwagę czysto praktyczne względy należy podkreślić, że działanie 

wody ma tu istotne znaczenie. 
Oddziaływanie tego medium musi być rozważone w kilku aspektach: działanie 

wilgotnej atmosfery, i działanie ciekłej wody.  
Mechanizm niszczenia szkła przez wilgotną atmosferę zaczyna się od zaadsor-

bowania na powierzchni szkła cząsteczek wody. Zaadsorbowana woda wiąże się 
strukturalnie ze szkłem w postaci grup OH– i pokrywa jego powierzchnię. Grupy te 
powodują dalsza sorpcję wody i powstawanie warstewki wody grubości kilkudzie-
sięciu cząstek. Jeżeli w szkle znajduje się niewielka ilość higroskopijnych krze-
mianów (sodu, potasu, rubidu, cezu i baru), to proces kończy się na utworzeniu tej 
warstewki. 

Jeżeli jednak szkło ma w swoim składzie dużą ilość alkaliów, to proces sorpcji 
wody następuje dalej i woda przenika w głąb szkła, a powierzchnia pokrywa się 
kroplami i ciągłymi warstwami stężonego roztworu i produktów rozpuszczania 
szkła (głównie wodorotlenków alkalicznych). W wyniku dalszego oddziaływania 
wilgotnej atmosfery może nastąpić zmętnienie szkła, zwane też procesem tzw. wie-
trzenia. 

Szkła o zwiększonej higroskopijności nie mają szerszego praktycznego zasto-
sowania. Zawartość w nich alkaliów dochodzi do 17% mol, a dla szkieł optycznych 
do 13% mol.  

Higroskopijność może być zmniejszona przez dodanie następujących tlenków 
do szkła: B2O3, Al2O3, TiO2, CaO, ZnO, ZrO2, SnO2, oraz tlenki pierwiastków ziem 
rzadkich Słabsze działanie mają: PbO, MgO, SrO, i BaO. 

Oddziaływanie ciekłej wody na szkło przebiega w inny sposób. 
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Proces ten polega na wyługowywaniu rozpuszczalnych w wodzie krzemianów 
metali alkalicznych i baru. Krzemiany metali ciężkich (Pb, Zn, Cd) także ulegają 
hydrolizie przy działaniu wody, jednak nierozpuszczalne produkty hydrolizy pozo-
stają na miejscu ich powstania. Po wyługowywaniu krzemianów pozostaje błonka 
krzemionki, która hamuje proces działania wody na szkło. W temperaturze wyższej 
od 60oC woda zaczyna w określonym stopniu rozpuszczać także krzemionkę i od-
działywanie wody sprowadza się w tym przypadku nie tylko do wyługowywania, 
lecz do pewnego rozpuszczania szkła jako całości. Proces taki następuje, gdy obję-
tość wody jest dostatecznie duża, aby odprowadzić z miejsca reakcji produkty po-
wstałe przy niszczeniu szkła. Natomiast w przypadku, gdy ilość oddziaływującej 
na szkło wody jest ograniczona i produkty reakcji pozostają na miejscu ich po-
wstawania, to wzrasta ich stężenie w miarę upływu czasu, i to powoduje wtórne 
oddziaływanie na szkło produktów powstających przy niszczeniu szkła. Oddziały-
wanie takich roztworów można porównać do działania zasad na szkło. 

 
10.2. Odporność szkła na działanie kwasów 

 
Destruktywne działanie kwasów na szkło polega w zasadzie na wypieraniu 

kwasu krzemowego (jako słabszego, stała dysocjacji rzędu 10-10) z krzemianów 
kwasami silniejszymi. 

Powstający w wyniku takich reakcji kwas krzemowy szybko polimeryzuje 
i koaguluje do postaci żelu, przedostając się do roztworu tylko w małych ilościach. 
Metale natomiast prawie całkowicie przechodzą do roztworu i w ten sposób szkło 
pokrywa się warstewką krzemionki, której grubość może sięgać setek nanometrów. 

Odporność szkieł przemysłowych na działanie kwasów jest dużo większa niż 
odporność na działanie wody (ze względu na zobojętnienie wydzielanych ze szkła 
alkaliów) z wyjątkiem roztworu kwasu fluorowodorowego, który już na zimno 
rozpuszcza szkło (z wydzieleniem SiF4 i fluorków), oraz kwasu fosforowego, który 
rozkłada szkło już w temperaturze 100oC. 

Na odporność chemiczną na działanie kwasów wpływają te same czynniki 
i w takim samym stosunku jak w przypadku higroskopijności szkła i odporności 
hydrolitycznej. 

Jedynie w danym przypadku obserwuje się mniejsze zróżnicowanie wpływu 
poszczególnych tlenków, gdyż wodorotlenki prawie wszystkich metali stosowa-
nych w przemyśle szklarskim są rozpuszczalne w kwasach. Wyjątek stanowią wo-
dorotlenki Ta, Nb i Ti, które w dużym stopniu podnoszą odporność chemiczną na 
działanie kwasów. Metale alkaliczne i ziem alkalicznych podwyższają odporność 
na działanie kwasów odwrotnie proporcjonalnie do promienia jonowego metalu. 

Zwiększenie stężenia kwasów do wartości pH = 1,5 powoduje intensyfikację 
niszczenia szkła w przybliżeniu proporcjonalnie do logarytmu stężenia. Dalszy 
wzrost stężenia kwasu powoduje zahamowanie reakcji, a według niektórych da-
nych w bardzo stężonych kwasach ustaje całkowicie ich niszczące działanie. We-
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dług intensywności oddziaływania różnych kwasów na szkło przy takim samym 
pH można kwasy uszeregować zgodnie ze stałymi dysocjacji. 

Poddając szkło odpowiedniej obróbce można kilkadziesiąt razy zwiększyć od-
porność szkła przez wytrawianie jego powierzchni kwasami i następnie wygrzewa-
nie szkła w temperaturze około 400oC. Zwiększenie odporności osiąga się przy tym 
przez wytworzenie warstewki krzemionkowej i następnie jej zagęszczenie. 

 
10.3. Odporność szkła na działanie zasad 

 
Roztwory zasad działają stokrotnie silniej niż kwasy, ponieważ przyczyniają 

się do przejścia żelu krzemionkowego z powierzchni szkła do roztworu. Silniejszy 
niż w przypadku działania kwasów rozkład szkła tłumaczony jest brakiem możli-
wości utworzenia trwalszych warstw ochronnych 

Zniszczenie więźby, rozrywanie wiązań Si–O–Si odgrywa decydującą rolę 
przy działaniu roztworów alkalicznych na zwykłe szkła przemysłowe. 

Charakterystyczną cechą oddziaływania zasad na szkło, podobnie jak kwasu 
fluorowodorowego i fosforowego, jest całkowite rozpuszczanie warstw powierzch-
niowych, przy czym prędkość rozpuszczania jest stała, a grubość powstałej war-
stwy jest proporcjonalna do czasu oddziaływania roztworu. Działanie takich rea-
gentów zwykle wywołuje naruszenie gładkości powierzchni szkła i utratę 
przeźroczystości. 

Korozja szkła wskutek oddziaływania roztworów zasad polega na rozpuszcza-
niu krzemionki znajdującej się w szkle i tworzeniu anionów Si2O5

-2, SiO4
-4 i SiO3

-2. 
Kationy znajdujące się w szkle tworzą wodorotlenki lub związki typu glinianów. 

Biorąc pod uwagę korozyjność wodorotlenków alkaliów, można je ustawić 
w szereg: Na > K > Li > NH4 a wodorotlenki metali ziem alkalicznych w szereg 
Ba > Sr > Ca. 

Odporność na działanie ługów wzrasta pod wpływem dodatku ZrO2 i BeO.  
 

10.4. Odporność szkła na wietrzenie 
 
Wietrzenie – jest procesem chemicznych zmian na szkle spowodowanym dzia-

łaniem wody lub pary wodnej oraz gazów zawartych w atmosferze, głównie CO2 
i SO2. 

W przypadku szkła skutki wietrzenia objawiają się początkowo w postaci iry-
zującej warstewki. Iryzacje wywołuje cienka warstewka żelu krzemionkowego na 
powierzchni szkła o grubości kilkudziesięciu nanometrów. Zjawisko iryzacji jest 
wynikiem interferencji światła w tej warstwie. 

Później z uwagi na reakcje wodorotlenków (powstałych wskutek hydratacji 
i hydrolizy) z CO2 z powietrza i nie usuwane z powierzchni szkła tworzą się uwod-
nione węglany które wraz z galaretowatym żelem krzemionkowym, ługami i wodą 
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tworzą biały nalot. Wysychanie tego nalotu powoduje osad na powierzchni, 
a w końcu powierzchnia pokrywa się łuskami. 

Wietrzenie jest bardzo istotnym procesem korozyjnym, o ważnym znaczeniu 
przemysłowym. Wytworzony np. wilgotny osad na powierzchni szkła może stać 
się bardzo trwałym, spoiwem uniemożliwiającym dalsze zastosowanie wyprodu-
kowanego szkła. 

Jest to problem producentów tafli szklanych czy potem zakładów produkują-
cych np. lustra. 

Wietrzenie zależy od zdolności zwilżania szkła, na które można oddziaływać 
czynnikami fizycznymi i chemicznymi. Jednym z problemów związanych z meto-
dami chroniącymi przed wietrzeniem jest hydrofobizacja szkła, która może mieć 
duże znaczenie praktyczne. 

 
ĆWICZENIE 

 
Badanie odporności hydrolitycznej szkła w temperaturze 98oC 

 
Metoda badania i klasyfikacja szkieł 

 
Zasada metody 

 
Metoda zastosowana w tym badaniu dotyczy szkła w postaci ziaren. 
Polega ona na ekstrakcji alkalii z 2 g rozdrobnionego szkła, o wymiarach zia-

ren pomiędzy 315 a 500 μm, przy działaniu wodą o stopniu czystości 2, przez 60 
minut w temperaturze 98oC. Pomiar stopnia oddziaływania hydrolitycznego wyko-
nuje się przez analizę składu roztworów ekstrakcyjnych. 

 
Odczynniki 

 
Należy stosować, jeśli nie zaznaczono inaczej tylko odczynniki cz.d.a.  

a) Woda o stopniu czystości 2. 
Spełnia ona wymagania określone w ISO 3696, pozbawiona rozpuszczonych 
gazów, takich jak dwutlenek węgla, przez gotowanie, co najmniej 15 min 
w kolbie do gotowania. 
Tak przygotowana woda może być zwykle przechowywana 24 h w zamkniętej 
kolbie, bez zmiany wartości – pH. 
Bezpośrednio przed użyciem do badania woda powinna wykazywać odczyn 
obojętny wobec czerwieni metylowej, tj. po dodaniu dwu kropli wskaźnika – 
roztworu czerwieni metylowej do 25 ml wody powinno wystąpić pomarań-
czowoczerwone zabarwienie (nie fioletowe ani żółte) odpowiadające pH 5,5 ± 
0,1. 

b) Kwas solny, roztwór mianowany o stężeniu 0,01 mol/l. 
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c) Czerwień metylowa, wskaźnik (rozpuścić 25 mg soli sodowej czerwieni mety-
lowej (C15H14N3NaO2)) w 100 ml wody o stopniu czystości 2. 

d) Aceton (CH3COCH3), lub alkohol etylowy (C2H5OH). 
e) Woda destylowana lub woda o równoważnej czystości. 

 
Aparatura i narzędzia 
 
a) Łaźnia wodna, z regulacją temperatury ±5oC. 
b) Waga z dokładnością ważenia ±5 mg lub większą. 
c) Biurety o pojemności 5 ml, 2 ml lub 1 ml, wykonane ze szkła o odporności 

hydrolitycznej ziaren klasy 1/98. Pojemność biuret powinna być wybrana w za-
leżności od przewidywanego zużycia kwasu solnego. 

d) Pipety, pojemności 1 ml i 25 ml, spełniające wymagania określone dla pipet 
klasy A. 

e) Kolby pomiarowe z korkiem szklanym, z jedną kreską o pojemności 50 cm3, 
wykonane ze szkła o odporności hydrolitycznej ziaren szkła klasy nr 1. 

f) Kolby stożkowe o pojemności 100 ml. 
g) Kolby do gotowania o pojemności 1000ml, odpowiadające wymaganiom ISO 

1773, wykonane ze szkła krzemowego lub borokrzemianowego. 
h) Zlewki o pojemności 100 ml. 
i) Naczynia wagowe o pojemności około 20 ml. 
j) Eksykator ze środkiem osuszającym. 
k) Młotek, o masie około 0,5 kg. 
l) Moździerz i tłuczek, wykonane z hartowanej stali magnetycznej. 
m) Magnes. 
n) Sita: 

Zestaw sit o oczkach kwadratowych z siatki ze stali nierdzewnej, włączając: 
 Sito A o otworach 500 μm, 
 Sito B o otworach 315 μm, 
 Sito O o dogodnych otworach między 600 i 1000 μm. 

o) Suszarka elektryczna z regulacją automatyczną o temperaturze ogrzewania nie 
mniejszą niż 150 ± 0,2oC. 

p) Pojemnik do chłodzenia próbek o pojemności niemniejszej niż 1000 cm3 na 
każdą kolbę. 

q) Wytrząsarka do sit. 
r) Okulary ochronne. 

  
Przygotowanie próbki 

 
Zaleca się, aby gęstość szkła podlegającego badaniu wynosiła 2,4 ± 0,2 g/cm3 

w temperaturze 20oC. 
Grubość ścianki szkła nie powinna być mniejsza niż 1,5 mm. 
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Do badania należy pobrać część wyrobu pozbawiona jakichkolwiek oznako-
wań farbą, trawionych itp. i rozdrobnić na kawałki o wymiarze 10 do 30 mm. Po-
wierzchnia próbki przed rozdrobnieniem powinna być czysta i sucha. Około 50 g 
tak przygotowanych kawałków szkła rozdrabiać. 

 
Rozdrabnianie 

Owinięte w czysty papier wyroby szklane, o zalecanej grubości ścianki więk-
szej niż 1,5 mm pokruszyć na kawałki o wymiarach poprzecznych nie większych 
niż 30 mm. 

Następnie umieścić 30 do 40 kawałków o wymiarach poprzecznych 10 do 
30 mm, w moździerzu, włożyć młotek i energicznie uderzyć młotkiem tylko raz. 

Przenieść szkło z moździerza na górne sito O zestawu sit i krotko potrząsnąć 
zestaw sit, aby oddzielić drobne cząstki. Szkło pozostałe na sitach A i O i zawrócić 
do moździerza. Powtórzyć kruszenie i sianie do czasu aż tylko około 10 g szkła 
pozostanie na sicie O. Odrzucić szkło z sita O i z pozostałego w naczyniu zbierają-
cym. Wstrząsnąć ręcznie zestawem sit przez 5 min. Zachować do badania te ziarna, 
które przeszły przez sito A, a zostały zatrzymane na sicie B. 

Do badania wymaga się, co najmniej 10 g próbki. Jeśli konieczne jest rozkru-
szenie i sianie większej próbki, ważne jest, aby próbka otrzymana została usunięta 
z sita B i przetrzymywana w naczyniu wagowym. 

Po zakończeniu całego kruszenia i przesiewania połączyć próbki, rozłożyć 
ziarna na czystym śliskim papierze i usunąć cząstki żelaza za pomocą magnesu.  

Tak przygotowaną próbkę ziarna szklanego przenieść do szczelnie zamknięte-
go naczynia. Próbki nie można przechowywać dłużej niż 24 h. 

 
Wykonanie badania 

 
Do kolby stożkowej o pojemności 250 cm3 przenieść przygotowane ziarno 

szklane i przemyć sześciokrotnie przez dekantacje porcjami acetonu lub alkoholu 
etylowego. Alkohol lub aceton odpędzić wstępnie przez ogrzanie w temperaturze 
70 oC, po czym kolbę z próbką suszyć w suszarce w temperaturze 140 oC przez 20 
minut. Szkło przesypać na naczyńka wagowe i studzić w eksykatorze. Do każdej 
z trzech kolb pomiarowych z jedną kreską o poj. 50 ml, odważyć po 2,00 g oczysz-
czonych i wysuszonych ziaren. Napełnić kolby do kreski wodą o stopniu czystości 
2 oraz napełnić dodatkowo dwie kolby wodą. Jedna służy jako roztwór odniesienia, 
a druga do kontroli temperatury. 

Ułożyć ziarna szkła tak, aby tworzyły płaską powierzchnię, przez łagodne po-
trząsanie nimi w kolbie, następnie umieścić wszystkie kolby, bez szklanych kor-
ków, w łaźni grzejnej w taki sposób, aby były zanurzone do połowy długości szyjki 
powyżej kreski. Zwiększyć szybkość ogrzewania tak, aby żądana temperatura 98 ± 
0,5oC została osiągnięta w kolbie kontrolnej w ciągu 3 min.; po następnych 2 min. 
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luźno przykryć korkami. Kontynuować ogrzewanie przez 60 ± 1 min od czasu za-
nurzenia, utrzymując w kolbach temperaturę 98 ± 0,5oC. 

Wyjąć kolby z łaźni grzejnej, wyjąć korki, ostudzić kolby pod bieżącą wodą 
i uzupełnić do kreski wodą o stopniu czystości 2. Ponownie zamknąć korkami, do-
kładnie wymieszać zawartość każdej kolby, a następnie odstawić do opadnięcia 
ziaren i uzyskania klarownego roztworu. 

 
UWAGA !!! 
Miareczkowanie wykonać w czasie nie przekraczającym 1 h. 

 
Z każdej kolby pobrać pipetą 25 ml klarownego roztworu do oddzielnych kolb 

stożkowych o pojemności 100 cm3. Do każdej kolby dodać dwie krople wskaźnika 
(roztworu czerwieni metylowej) i natychmiast miareczkować roztworem 0,01 mol 
kwasu solnego do zmiany barwy z żółtej na oranżową. 

 
Opracowanie wyników 

 
Obliczanie wyników polega na podaniu w mililitrach, ilości roztworu 0,01 mol 

kwasu solnego zużytego na gram próbki badanego szkła i jeśli jest to wymagane 
obliczeniu jego równoważnika w ilości alkaliów, obliczyć w mikrogramach tlenku 
sodowego (Na2O) na gram ziaren szkła: 1 ml roztworu kwasu solnego, stężenie 
HCl = 0,01 mol/l o mianie równym 310 μg tlenku sodowego. 

Jeśli otrzymane wartości najwyższa i najniższa różnią się więcej niż dopusz-
czalny zakres podany w tabeli 1, oznaczanie należy powtórzyć. 

 
Klasyfikacja 

Szkło należy klasyfikować, jak to podano w tabeli 10.2, na podstawie ilości te-
go kwasu i jego równoważnika w alkaliach [wyrażonego jako tlenek sodowy 
(Na2O)] przy badaniu metodą określoną w niniejszej normie międzynarodowej. 

 
Znakowanie 

W celu zachowania odniesienia do odporności hydrolitycznej szkła odpowia-
dającej klasyfikacji wg niniejszej normy zaleca się stosowanie znakowania, jak na 
przykład: 

Znakowanie szkła przy użyciu 0,60 ml roztworu HCl [c(HCl) = 0,01 mol/l] na 
gram ziaren szkła, równoważne 186 μg tlenku sodowego na gram ziaren szkła (kla-
sa 3/98): 

 
Raport z badań 

 
Raport z badań powinien zawierać: 

a) powołanie się na powyższą normę,  
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b) identyfikacja próbki, 
c) zużycie roztworu HCl o stężeniu 0,01 mol/l, w mililitrach na gram ziaren szkła, 

wartość średnia, 
d) dodatkowo, jeśli jest to wymagane, równoważnik alkaliów w mikrogramach 

tlenku sodowego na gram ziaren szkła, wartość średnia, 
e) klasę odporności hydrolitycznej ziarna (oznaczanie szkła badanego), 
f) grubość ścianki wyrobu użytego do badania, je skali była ≤ 1,5 mm, 
g) gęstość szkła, jeśli znajduje się poza zakresem 2,4 ± 0,2 g/cm3 w 20 oC, 
h) stwierdzenie w przypadku koniecznym, że wyrób szklany przeznaczony do 

handlowej akceptacji jakości nie był odprężony. 
Wykonanie obliczeń 

3102
2 21








 




m

VVV
x  

gdzie: 
V – średnia arytmetyczna objętości HCl, wyrażona w ml, zużytego do miareczko-
wania gotowanego roztworu ze szkłem, 
V1, V2 – ilość HCl, wyrażona w ml, zużytego do miareczkowania przy ślepej pró-
bie, 
m – ilość gramów szkła analizowanego w każdej próbie, 
310 – miano 0,01 molowego HCl (μg/ml). 

T a b e l a  10.1 
 
Dopuszczalny zakres otrzymanych wartości. 
 

Otrzymane średnie wartości zużycia roztworu kwasu solnego 
[c(HCl) = 0.01 mol/l] (4.2) na gram ziaren szkła, ml/g 

Dopuszczalny zakres 
otrzymanych wartości 

do i włączając 0.10 30 % średniej 
od 0.10 do i włączając 0.20 20 % średniej 

od 0.20 i powyżej 10 % średniej 
 

T a b e l a  10.2 
 
Wartości graniczne w badaniu odporności hydrolitycznej ziaren (badanie we wrzącej wodzie). 
 

Klasa odporności 
Zużycie roztworu kwasu solnego 

[c(HCl) = 0.01 mol/l] (4.2) 
na gram ziaren szkła, ml/g 

Równoważnik alkaliów wyrażony jako 
mas tlenku sodowego (Na2O) na gram 

ziaren szkła, μg/g 
1/98 do i włączając 0.10 do i włączając 31 
2/98 od 0.10 do i włączając 0.20 od 31 do i włączając 62 
3/98 od 0.20 do i włączając 0.85 od 62 do i włączając 264 
4/98 od 0.85 do i włączając 2.0 od 264 do i włączając 620 
5/98 od 2.0 do i włączając 3.5 od 620 do i włączając 1085 

 
Instrukcja opracowana na podstawie normy PN-82/B-13164. 
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