
 Technologia szkła 35 

 
 
 

3. RACHUNKOWA SYNTEZA SZKŁA – OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE 
 
 
Pierwszą operacją technologiczną w procesie wytwarzania szkła jest sporzą-

dzenie zestawu, tj. jednorodnej mieszaniny surowców wziętych w proporcjach ilo-
ściowych, ściśle odpowiadających recepturze. Jest to zadanie trudne z uwagi na 
różne uziarnienia, właściwości, a niekiedy nawet rozmaite konsystencje surowców, 
oraz bardzo zróżnicowane ilości – od kilogramowych po gramowe. Właściwie 
przygotowany zestaw ma istotny wpływ na jakość produkowanego szkła. Proces 
ten winien być niezwykle starannie prowadzony przy stałej jego kontroli. Przed 
przystąpieniem do sporządzania zestawu dla szkła, które zamierza się uzyskać, na-
leży obliczyć jego skład surowcowy i sporządzić odpowiednią recepturę. 

Celem obliczeń jest określenie ilości poszczególnych surowców potrzebnych 
do sporządzenia określonej ilości zestawu, dającego odpowiednią ilość szkła o za-
łożonym składzie. Danymi wyjściowymi tych obliczeń są: założony skład che-
miczny szkła oraz składy chemiczne surowców, które mają być użyte, aby wpro-
wadzić do szkła wszystkie jego składniki chemiczne. Skład zestawu szklarskiego 
podaje się w jednostkach masy poszczególnych surowców. Do celów nauko-
wych w recepcie na zestaw podaje się przeważnie ilość surowców na 100 jednostek 
masowych szkła, czyli na taką ilość zestawu, po której stopieniu (syntezie) otrzyma 
się 100 jednostek masowych szkła. W praktyce przemysłowej bardziej użyteczna 
jest recepta na porcję zestawu, czyli na jego ilość dogodną do manipulacji techno-
logicznych, na przykład ilość mieszczącą się w urządzeniu do mieszania zestawu. 
Surowce szklarskie można podzielić na surowce pochodzenia mineralnego (piasek, 
wapień, dolomit, skaleń i inne) oraz pochodzenia syntetycznego (np. soda, sulfat, 
saletra). Składniki zestawu dzieli się także według roli jaką pełnią w procesie two-
rzenia szkła w następujący sposób: 
 surowce wprowadzające składniki szkłotwórcze, 
 surowce wprowadzające składniki o charakterze przejściowym, 
 surowce wprowadzające składniki modyfikujące, 
 surowce barwiące i odbarwiające, 
 surowce mącące, 
 surowce klarujące i przyspieszające topienie. 

Wykaz podstawowych surowców zestawiono w tabeli 3.1. 
Szkło składa się ze związków chemicznych powstałych z surowców (składni-

ków zestawu) po przemianach dokonujących się podczas syntezy. Skład chemicz-
ny szkła (także masy szklanej) podaje się umownie za pomocą tlenków pier-
wiastków znajdujących się w nim. W praktyce przemysłowej przyjęto podawać 
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skład chemiczny szkła w procentach masy. Tak wyrażony skład nazywa się pro-
centowym masowym składem chemicznym szkła. Skład chemiczny szkła zwłasz-
cza dla potrzeb naukowych można także wyrazić w jednostkach molowych, czyli 
podawanie zawartości moli poszczególnych składników, ilościowo lub procento-
wo. Tak przedstawiony skład chemiczny nazywamy molowym składem chemicz-
nym szkła. Obrazuje lepiej budowę chemiczną szkła niż masowy skład chemiczny. 

 
Tabela 3.1. Surowce szklarskie wprowadzające w skład szkła najważniejsze tlenki. 
 

Tlenki 
Surowce 

mineralne sztuczne 

1. Szkłotwórcze 
a) kwaśne 

  

SiO2 piasek kwarcowy (szklarski) – 

B2O3 – boraks, kwas borowy 

P2O5 – kwas ortofosforowy lub fosforany 

b) amfoteryczne   

Al2O3 skalenie, kaolin, skały magmowe wodorotlenek glinowy, tlenek glino-
wy, glinian sodowy 

ZrO2 cyrkon (krzemian cyrkonowy) dwutlenek cyrkonu 

TiO2 rutyl (dwutlenek tytanu) biel tytanowa (dwutlenek tytanu) 

2. Modyfikujące 
a) grupa M2O 

  

Na2O – soda, sulfat 

K2O – potaż, kwaśny węglan potasowy 

LiO2 – węglan litowy techniczny 

b) grupa MO   

CaO wapienie: kalcyty, marmur, kamień 
wapienny, kreda – 

MgO dolomit magnezyt 

ZnO – biel cynkowa, tlenek cynkowy 

BaO – węglan barowy 

PbO – minia, glejta 

 
Rachunkową syntezę szkieł prowadzi się w oparciu o składy szkieł wyrażone 

w procentach masowych. Jeżeli skład szkła podany jest w procentach molowych 
należy najpierw przeliczyć go na procenty masowe. 

Podstawowym surowcem w zestawach na najbardziej rozpowszechnione szkła 
krzemianowe jest piasek kwarcowy, zawierający głównie kwarc (krzemionkę), 
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czyli dwutlenek krzemu SiO2.W większości jednak surowce szklarskie nie są tlen-
kami, lecz solami, najczęściej węglanami albo siarczanami, azotanami rzadziej 
kwasami i wodorotlenkami itp. W wysokiej temperaturze, podczas topienia masy 
szklanej, sole, kwasy i zasady rozkładają się (dysocjują) przechodząc w tlenki. 
Wydzielające się podczas ich rozkładu gazy – tlenki: węgla, siarki, azotu itp. ulat-
niają się. Powoduje to pewne straty masy, zwane stratami topnienia. Ponieważ 
z surowców takich przechodzi do szkła (wchodzi w jego skład) tylko część ilości 
odważonej do zestawu, zatem projektując zestaw trzeba każdorazowo obliczyć, 
jaka ilość surowców przejdzie do szkła, a jaką pochłoną straty. Podstawą takiego 
obliczania jest stechiometria, czyli dział chemii zajmujący się wyznaczaniem sto-
sunku ilościowego, w jakim wchodzą w reakcje związki chemiczne. 

W tabeli 3.2 zestawiono potrzebne do obliczeń dane dotyczące podstawowych 
surowców szklarskich. W szklarskim słownictwie technicznym przyjęto, że czyste 
związki chemiczne określa się nazwami chemicznymi lub symbolami chemicz-
nymi, np. węglan sodowy lub Na2CO3 itp. Jeśli natomiast mamy do czynienia 
z surowcami technicznymi, określamy je właściwymi nazwami technicznymi 
i nie stosujemy do nich symboli chemicznych, chyba że podajemy ich skład che-
miczny, mówimy więc – soda a nie węglan sodowy (Na2CO3), wapień a nie węglan 
wapniowy (CaCO3). 

Poniżej przedstawiono nazwy zwyczajowe pozostałych typowych technicz-
nych surowców szklarskich, oraz ich symbole chemiczne odpowiadające czystym 
związkom i tak: 
 sulfat – Na2SO4, 
 boraks – Na2B4O7·10H2O, 
 potaż – K2CO3,  
 minia ołowiowa – Pb3O4,  
 saletra sodowa – NaNO3,  
 saletra potasowa – KNO3, 
 biel cynkowa – ZnO,  
itd. 

Jeśli w pewnym surowcu zawartość innych związków chemicznych oprócz 
podstawowego jest niewielka, czyli stanowi tylko zanieczyszczenie surowca, 
wówczas w obliczeniach szklarskich pomijamy te zanieczyszczenia, a przyjmuje-
my tylko zmniejszoną o nie ilość związku podstawowego. Na przykład, gdy mamy 
sodę o składzie chemicznym: Na2CO3 – 94%; NaCl – 0,5%; Na2SO4 – 1,5%; H2O – 
2%, to do obliczeń przyjmujemy tylko 94% Na2CO3, pomijając inne związki sta-
nowiące zanieczyszczenia. Gdy jednak ilość dodatkowych związków chemicznych 
jest znaczniejsza, wówczas surowiec taki uważamy za złożony i w obliczeniach 
uwzględniamy także składniki dodatkowe.   
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W przypadku, gdy surowce występują w postaci ciekłej przy obliczaniach na-
leży uwzględnić ich gęstość, umożliwi to przejście z jednostek masowych na jed-
nostki objętości. 

Wreszcie należy pamiętać, że niektóre tlenki, powstałe podczas topienia masy 
z soli zawartych w surowcach, mogą w wysokiej temperaturze ulatniać się, czyli 
parować lub sublimować. Są to straty dodatkowe, które należy przewidzieć i od-
powiednio uwzględnić w obliczeniach szklarskich. W tym celu korzysta się z da-
nych wyznaczonych doświadczalnie, podawanych w specjalnych tabelach (tab. 2).  
 
Tabela 3.2. Zawartość tlenków wchodzących w skład szkła w 1 kg podstawowych związków zawar-
tych w surowcach szklarskich oraz ich masy molowe i lotności. 
 

Związek  
(s. chemiczny) 

Masa molowa 
[g/mol] 

Tlenek 
(s.chemiczny)

Masa molowa 
[g/mol] 

Ilość tlenku 
w 1 kg 

związku 

Lotność  
wybranych  

tlenków [%] 

SiO2 60,06 SiO2 60,06 1,000 - 

H3BO3 61,84 B2O3 69,64 0,563 15 

Na2B4O7 201,27 
B2O3 69,64 0,692 15 

Na2O 61,99 0,308 3 

Na2B4O7 ·10H2O 381,44 
B2O3 69,64 0,365 15 

Na2O 61,99 0,163 3 

Al2O3 101,96 Al2O3 101,96 1,000 - 

Al(OH)3 77,98 Al2O3 101,96 0,654 - 

Na2CO3 106,00 Na2O 61,99 0,585 3,5 

NaNO3 85,01 NaNO2 61,99 0,365 3,5 

Na2SO4 142,05 Na2O 61,99 0,436 6 

K2CO3 138,20 K2O 94,19 0,682 12 

KHCO3 100,11 K2O 94,19 0,470 12 

KNO3 101,10 K2O 94,19 0,466 12 

CaCO3 100,09 CaO 56,08 0,560 - 

MgCO3 84,33 MgO 40,32 0,478 - 

BaCO3 197,37 BaO 153,36 0,777 - 

Ba(NO3)2 261,38 BaO 153,36 0,587 - 

ZnO 81,38 ZnO 81,38 1,000 - 

Pb3O4 658,63 PbO 223,21 0,977 14 

 
Cały proces przygotowania zestawu surowcowego w warunkach przemysło-

wych obejmuje następujące czynności: 
 pobór surowców, 
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 odważanie, 
 łączenie i mieszanie surowców, 
 obróbkę zestawu, 
 transport do pieców. 

Począwszy od momentu zmieszania surowców, w zestawie rozpoczynają się 
procesy fizyczne i chemiczne mające istotny wpływ na późniejsze topienie (synte-
zę) oraz jednorodność szkła. 

Reakcje chemiczne w zestawie zachodzą pomiędzy stykającymi się ziarnami 
mineralnymi. Uczestniczą w nich zwłaszcza substancje łatwo rozpuszczalne (sole 
alkaliów i amonowe), względnie szczególnie reaktywne (roztwór ługu sodowego, 
wodorotlenek wapnia itp.). Reakcje zapoczątkowane w niskiej temperaturze uła-
twiają następnie rozwój reakcji w wysokiej temperaturze przyspieszając topienie 
zestawu. Aby reakcje te zachodziły, konieczny jest jak najściślejszy kontakt mię-
dzy ziarnami. Dąży się więc do zapewnienia takiego kontaktu, stosując zagęszcze-
nie zestawu m.in. przez granulowanie lub brykietowanie. W warunkach laborato-
ryjnych odważony zestaw najczęściej ujednorodniany jest ręcznie, a następnie 
może zostać poddany dalszej obróbce poprzez mieszanie w specjalnych urządze-
niach do tego celu tzw. speed-mikserach lub młynkach. 

Kontrola poprawności sporządzenia zestawu polega na sprawdzeniu zgodno-
ści jego składu chemicznego z recepturą oraz kontroli jednorodności. Próbki do 
takich badań pobiera się zgłębnikiem z różnych miejsc, ściśle według instrukcji 
pobierania próbek tak, aby były całkowicie reprezentatywne. 

Skład chemiczny oznacza się szybkimi metodami (korzystając z metod analizy 
chemicznej, np. absorpcyjnej spektroskopii atomowej) tak, aby można było jak 
najwcześniej dokonać korekty składu zestawu, w przypadku wykrycia odstępstw 
od jego receptury. W hutach o zautomatyzowanej produkcji stosowana jest fluore-
scencja rentgenowska. 

Miarą jednorodności zestawu są wahania w zawartości niektórych jego skład-
ników w próbkach pobranych z różnych warstw. Oznacza się najczęściej zmien-
ność zawartości sody względnie potażu lub innych składników rozpuszczalnych 
w wodzie (sulfat, boraks). W jednorodnym zestawie różnice w zawartości części 
rozpuszczalnych w kwasie solnym (wapień, dolomit), oraz ilość nierozpuszczalnej 
w nim pozostałości (piasek, skaleń). 

 
3.1. Rachunkowa synteza szkła (przykłady) 

 
Rachunkową syntezą szkła nazywamy obliczania recepty na zestaw na pod-

stawie danego składu chemicznego szkła oraz danego składu chemicznego surow-
ców, które mają być użyte do zestawu. Celem rachunkowej syntezy szkła jest spo-
rządzenie z posiadanych surowców takiego zestawu, aby uzyskane z niego szkło 
posiadało wymagany skład chemiczny. 
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3.1.1. Obliczenia składu zestawu na szkło o zadanym składzie chemicznym 
 

Zestaw z chemicznie czystych surowców 
 

Skład szkła w % masowych Skład surowców 
SiO2 – 75% piasek  – 100% SiO2 

CaO – 10 % węglan wapnia – 100% CaCO3 

Na2O – 15 % węglan sodu – 100% Na2CO3 
 
Obliczenie składu zestawu na 100 części masowe szkła: 
 

a) Obliczenie ilości piasku 
100 cz. mas. piasku wprowadza do szkła 100 cz. mas. SiO2 
x cz. mas. piasku wprowadza do szkła 75 cz. mas. SiO2 

x =	 ·  = 75 cz. mas. 
 

b) Obliczenie ilości węglanu wapnia 
Węglan wapnia w procesie wytopu rozkłada się wg równania: 
CaCO3 → CaO + H2O 
100,09 cz. mas. CaCO3 wprowadza do szkła 56,08 cz. mas. CaO 
y cz. mas. CaCO3 wprowadza do szkła 10 cz. mas. CaO 

y = · 	 = 75 cz. mas. = 17, 85 cz. mas. CaCO3 
gdzie: 100,09 i 56,08 masy molowe odpowiednio CaCO3, CaO 
 

c) Obliczenie ilości sody 
Tlenek sodu przechodzi do szkła wg równania: 
Na2CO3 → Na2O + CO2 
105,98 cz. mas. Na2CO3  wprowadza do szkła 61,98 cz. mas. Na2O 
z cz. mas. Na2CO3 wprowadza do szkła 15 cz. mas. Na2O 

z = , ·,  = 25,65 cz. mas. Na2CO3 

gdzie: 105,98 i 61,98 masy molowe odpowiednio Na2CO3, Na2O 
 

d) Uwzględnianie lotności 
W rozpatrywanym przykładzie niezbędne jest uwzględnienie lotności tylko 
jednego składnika – tlenku sodu. Przyjmując lotność Na2O w procesie wytopu 
5% obliczamy ilość sody w zestawie. 
25,65 · 1,05 = 26,93 cz. mas. Na2CO3 
 

Recepta na zestaw do sporządzania 100 cz. mas. szkła: 
Piasek  – 75,00 cz. mas. 
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Węglan wapnia  – 17,85 cz. mas.  
Węglan sodu  – 26,93 cz. mas.  
Razem: – 119,78 cz. mas. 
 

e) Obliczenie uzysku szkła 
119,78 cz. mas. zestawu – 100 cz. mas. szkła 
100 cz. mas. zestawu – x cz. mas. szkła 
x = ·,  = 83,49 cz. mas. szkła 

 
Obliczenie strat wagowych w procesie tworzenia szkła. 
100 – 83,49 = 16,51% 
 

Zestaw z surowców technicznych  
 
Skład chemiczny szkła Skład chemiczny surowców do zestawu 
(w procentach masowych) (wg. analizy chemicznej) 
SiO2 – 72%  Piasek: SiO2 – 98%, Al2O3 – 0,1%, CaO – 0,2%; 
 reszta straty prażenia 
Al2O3 – 3%  Skaleń: SiO2 – 75%, Al2O3 – 15%, Na2O – 10%  
B2O5 – 5% Boraks: czysty czteroboran sodowy uwodniony 
Na2O – 10% Soda: Na2CO3 – 97%, Na2SO4 – 0,5%,  
 NaCl – 1,5%, reszta H2O 
CaO – 7% Wapień CaCO3: 98%, SiO2 – 0,5%, reszta straty 
 suszenia 
MgO – 3% Dolomit: CaO – 32%, MgO – 20%, reszta straty 
 prażenia 
Razem  100% 
Założenia:  
– lotność: 

B2O5 z boraksu – 15%  
Na2O z sody – 3,5%  

Dla ułatwienia rachunku pomijamy też: 
– zawartość Al2O3 w piasku, 
– zawartość Na2SO4 i NaCl w sodzie, 
– zawartość SiO2 w wapieniu. 

 
a) Skaleń 
 Ilość skalenia potrzebna do wprowadzenia 3% Al2O3 

100 cz. mas. skalenia wprowadza do szkła 15 cz. mas. Al2O3 
x cz. mas. skalenia wprowadza do szkła 3 cz. mas. Al2O3 
x = 20 cz. mas. skalenia 
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 Ilość SiO2 ze skalenia 
100 cz. mas. skalenia wprowadza do szkła 75 cz. mas. SiO2 
20 cz. mas. skalenia wprowadza do szkła y cz. mas. SiO2 

y = 15 cz. mas. SiO2 

 
 Ilość Na2O ze skalenia 

100 cz. mas. skalenia wprowadza do szkła 10 cz. mas. Na2O 
20 cz. mas. skalenia wprowadza do szkła z cz. mas. Na2O 
z = 2 cz. mas. Na2O 
 

b) Boraks 
 Ilość boraksu potrzebna do wprowadzenia 5% B2O3 z uwzględnieniem strat 

topnienia 
Na2B4O7·10H2O → 2B2O3 + Na2O + 10H2O 
381, 40 cz. mas. boraksu wprowadza do szkła 139,30 cz. mas. B2O3 

x cz. mas. boraksu wprowadza do szkła 5 cz. mas. B2O3 

x  = 13, 60 cz. mas. boraksu 
gdzie: 
381,40 i 69,60 masy molowe odpowiednio Na2B4O7·10H2O, B2O3 
 
Uwzględniając straty topnienia 15%: 
x = 13,60 · 1,15 = 15,60 cz. mas. Boraksu 

 
 Ilość Na2O z boraksu 

381,40 cz. mas. boraksu wprowadza do szkła 62 cz. mas. Na2O 
15,60 cz. mas. boraksu wprowadza do szkła y cz. mas. Na2O 
y = 2,53 cz. mas. Na2O 
 

c) Dolomit 
 Ilość dolomitu potrzebna do wprowadzenia 3% MgO 

100 cz. mas. dolomitu wprowadza do szkła 20 cz. mas. MgO 
x cz. mas. dolomitu wprowadza do szkła 3 cz. mas. MgO 
x = 15 cz. mas. dolomitu 
 

 Ilość CaO z dolomitu 
100 cz. mas. dolomitu wprowadza do szkła 32 cz. mas. CaO 
15 cz. mas. dolomitu wprowadza do szkła y cz. mas. CaO 
y = 4,80 cz. mas. CaO 
 

d) Piasek 
 Ilość SiO2 potrzebna do wprowadzenia: ilość ogólna 72 cz. mas. 
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Skaleń wprowadza 15 cz. mas., pozostaje do wprowadzenia: 
72 cz. mas. - 15 cz. mas. = 57 cz. mas. 
 

 Ilość piasku 
100 cz. mas. piasku wprowadza do szkła 98% cz. mas. SiO2 
x cz. mas. piasku wprowadza do szkła 57 cz. mas. SiO2 
x = 58,20 cz. mas. piasku 
 

 Ilość CaO z piasku 
100 cz. mas. piasku wprowadza do szkła 0,20 cz. mas. CaO 
58, 20 cz. mas. piasku wprowadza do szkła y cz. mas. szkła CaO 
y = 0,12 cz. mas. CaO 
 

e) Soda 
 Ilość Na2O do wprowadzenia: ilość ogólna 10 cz. mas. 

skaleń wprowadza 2 cz. mas., boraks 2,53 cz. mas. 
Razem: 2 + 2,53 = 4,53 cz. mas., pozostaje do wprowadzenia: 
10 – 4,53 = 5,47 cz. mas. Na2O 
Na2CO3 → Na2O + CO2 
 
105,98 cz. mas. sody wprowadza do szkła 62,00 cz. mas. Na2O 
x cz. mas. sody wprowadza do szkła 5,47 cz. mas. Na2O 
x = 9,36 cz. mas. sody 
gdzie: 105,98 i 62,00 masy molowe odpowiednio NaCO3, Na2O 
 
Uwzględniając lotność Na2O z sody 3, 5: 
9,36 · 1,035 = 9,68 cz. mas. sody  
 

f) Wapień 
 Ilość CaO do wprowadzenia: ilość ogólna 7 cz. mas. 

Piasek wprowadza 0,12 cz. mas., dolomit 4,80 cz. mas.,  
Razem: 0,12 + 4,80 = 4,92 cz. mas, pozostaje do wprowadzenia:  
7 – 4,92 = 2, 08 cz. mas. CaO 
CaCO3 → CaO + CO2 
100,09 cz. mas. CaCO3 wprowadza do szkła 56,08 cz. mas. CaO 
x cz. mas. CaCO3 wprowadza do szkła 2,08 cz. mas. CaO 
x = 3,71 cz. mas. CaO 

gdzie: 100,09 i 56,08 masy molowe odpowiednio CaCO3, CaO 
 
Recepta na zestaw do sporządzenia 100 cz. mas. szkła: 

Piasek – 58, 20 cz. mas. 
Skaleń – 20, 00 cz. mas. 
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Boraks  – 15,60 cz. mas. 
Soda – 9,68 cz. mas. 
Dolomit  – 15,00 cz. mas. 
Wapień  – 3,71 cz. mas. 
Razem:  – 122,19 cz. mas. 
 

Zestaw z surowców w postaci stałej i ciekłej 
 

Skład szkła w % masowych:  Surowce: 
SiO2 – 45%  piasek szklarski – 96,5% SiO2 
CaO – 25%  kalcyt – 96,5% CaO 
Na2O – 24%  soda – 98,0% Na2O 
P2O5 – 6%  kwas ortofosforowy – 85 % H3PO4 

 
Założenia: 
– lotność: 

Na2O z sody 3,5% 
P2O5 z H3PO4 25% 

– zestaw na 100 cz. mas. szkła 
 

a) Obliczanie ilości kwasu ortofosforowego. 
2H3PO4 → P2O5 + 3H2O 
195,94 cz. mas. H3PO4 wprowadza do szkła 141,94 cz. mas. P2O5 
85,00 cz. mas H3PO4 wprowadza do szkła x cz. mas. P2O5 
x = 61,57 cz. mas. P2O5 
gdzie: 97,97 i 141,94 masy molowe odpowiednio H3PO4, P2O5 

 
100 cz. mas. H3PO4 wprowadza do szkła 61,57 cz. mas. P2O5 

y cz. mas. H3PO4 wprowadza do szkła 6 cz. mas. P2O5 

y = 9,74 cz. mas. H3PO4 

Po uwzględnieniu lotności 9,74 · 1,25 = 12,18 cz. mas. H3PO4. 

Po przeliczeniu na jednostkę objętości: 
d = 1,7 g/cm3, 

 d = ; v =  (3.1) 

v =  = 
,,  = 7,16 cm3 (cz. obj.) 

b) Obliczanie ilości kalcytu 
CaCO3 → CaO + CO2 

100,09 cz. mas. CaCO3 wprowadza do szkła 56,08 cz. mas. CaO 
96,5 cz. mas CaCO3 wprowadza do szkła x cz. mas. CaO 
x = 54,07 cz. mas. CaO 
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gdzie: 
100,09 i 56,08 masy molowe odpowiednie CaCO3, CaO 
 
100, 00 cz. mas. CaCO3 wprowadza do szkła 54,07 cz. mas. CaO 
y cz. mas. CaCO3 wprowadza do szkła 25 cz. mas. CaO 

y = 46,23 cz. mas. CaCO3 
 

c) Obliczanie ilości piasku. 
100,00 cz. mas. piasku wprowadza do szkła 96,50 cz. mas. SiO2 
x cz. mas. piasku wprowadza do szkła 45 cz. mas. SiO2 
x = 46,60 cz. mas. piasku 
 

d) Obliczanie ilości sody. 
Na2CO3 → Na2O + CO2 
106, 0 cz. mas. Na2CO3 wprowadza do szkła 61,99 cz. mas. Na2O 
98, 0 cz. mas. Na2CO3 wprowadza do szkła x cz. mas. Na2O 
x = 57, 31 cz. mas. Na2O 
gdzie: 106,00 i 61,89 masy molowe odpowiednio Na2CO3, Na2O 
 
100, 00 cz. mas. Na2CO3 wprowadza do szkła 57,31 cz. mas. Na2O 
y cz. mas. Na2CO3 wprowadza do szkła 24 cz. mas. Na2O 
y = 41, 90 cz. mas. Na2CO3 

 

Uwzględniając lotność Na2O z Na2CO3 41,9·1,035 = 43,36 cz. mas. Na2CO3 
 

Recepta na zestaw do sporządzenia 100 cz. mas. szkła: 
Kwas ortofosforowy  – 12, 18 cz. mas.; v = 7,16 cz. obj. 
Kalcyt  – 46,23 cz. mas. 
Piasek – 46,60 cz. mas. 
Soda – 43,36 cz. mas. 
Razem:  – 148,37 cz. mas. 
 

3.1.2. Uwzględnienie wilgotności surowców 
 

a) Przeliczenie składu chemicznego surowca wilgotnego na suchy. 
Dla składu surowcowego wg analizy sprowadzonego do 100% posługujemy 
się wzorem: 

 P = 
·   (3.2) 

Dla składu wg analizy niesprowadzonego do 100% korzystamy ze wzoru: 
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 P = · ²( )  (3.3) 

P – zawartość procentowa składnika materiału suchego 
Pw – zawartość procentowa składnika materiału wilgotnego 

 
Przykład: 
Dany jest skład wilgotnego magnezytu w % masowych. 
SiO2 – 0,08 
Fe2O3 – 0,01 
MgO – 40,16 
CaO – 0,36 
s.p. – 53,18 
H2O – 6,21 
ΣPW  = 100,00 
Należy przeliczyć skład magnezytu wilgotnego na suchy w % masowych. 

PSiO2  =  , ·( , ) = 0,09 

PFe2O3 = , ·( , ) = 0,01 

PMgO =  , ·( , )	 = 42,82 

PCaO  =  , ·(	 , ) = 0,38 

Ps.p. =  , ·( , ) = 56,70 

ΣP = 100,00 
 

b) Przeliczenie składu chemicznego surowca suchego na wilgotny. 
Dla składu wg analizy sprowadzonego do 100% posługujemy się wzorem: 

 Pw = ·   (3.4) 

Dla składu wg analizy niesprowadzonego do 100% stosujemy wzór: 

 Pw = · ²∑ (	 ) (3.5) 

 
 
Przykład: 
Dany jest skład suchego kaolinu wg analizy w % masowych. 
SiO2 – 43,91 
Al2O3 – 39,16 
Fe2O3 – 0,48 
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MgO – 0,61 
CaO – 1,49 
s.p. – 14,25 
Σ Pa = 99,90 
Należy przeliczyć skład suchego surowca na wilgotny o zawartości N2O = 0,5% 

PwSiO2  = , ·, 	( , 	) = 43,74 

PwAl2O3 = , ·	, 	( , ) = 39,00 

PwFe2O3 = , ·, 	(	 , ) = 0,48 

PwMgO = , ·, 	(	 , 	) = 0,61 

PwCaO = , ·, 	(	 , ) = 1,48 

Pws.p.  = , ·	, 	(	 , 	) = 14,19 

PH2O = 0,50 
ΣPi = 120 
 

3.1.3. Przeliczenie składu szkła z % molowych na % masowe 
 

 Obliczamy masową zawartość każdego tlenku w szkle wg wzoru: 
 pi = Ni·Mi (3.6) 

 Obliczamy ∑pi 
 Obliczmy zawartość poszczególnych tlenków w szkle w % masowych wg 

wzoru: 

 Pi = 
·∑	  = 

·∑  (3.7) 

gdzie: 
∑pi – suma zawartości wszystkich tlenków, 
Pi – zawartość składnika i w % masowych, 
pi – zawartość masowa tlenku i. 

 
 

Przykład: 
Dany jest skład szkła w % molowych: 
SiO2 – 75,0 
CaO – 12,5 
Na2O – 12,5 
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Należy wyrazić skład szkła w % masowych 
Masy molowe tych tlenków wynoszą: 
SiO2 – 60,09 
CaO – 56,08 
Na2O – 61,08 
Obliczamy masową zawartość tlenków w szkle: 
pSiO2 = 75,0 · 60,09 = 4506,75 
pCaO = 12,5 · 56,08 = 701,00 
pNa2O = 12,5 · 61,98 = 774,75 
∑  = 5982,50 
 
Obliczamy zawartość poszczególnych tlenków w % masowych: 

PSiO2 =  , 	·,  = 75,33 

PCaO =  , 	·,  = 11,72 

PNa2O = , 	·,   = 12,95 

∑Pi = 100,00 
 

3.1.4. Przeliczenie składu szkła z % masowych na % molowe 
 

 Obliczamy liczbę moli poszczególnych tlenków w szkle wg wzoru: 

 ni =  (3.8) 

 Obliczamy ∑ni 
 Obliczamy zawartość tlenków w szkle w % molowych  

 Ni = 
	 ·	∑	   (3.9) 

gdzie: 
ni – liczba moli składnika i 
Pi – zawartość tlenków w szkle w % molowych 
∑ni – suma moli wszystkich składników szkła 
Ni – zawartość składnika i w % molowych 
 
 
 
Przykład: 
Dany jest skład w % masowych: 
SiO2 – 75,33 
CaO  – 11,72 
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Na2O – 12,95 
Należy wyrazić skład w % molowych.  
Obliczamy liczbę moli każdego składnika szkła: 

nSiO2  =  ,,  = 1,2536 

nCaO  = 
,,  = 0,2090 

nNa2O =  ,,  = 0,2089 

∑ni = 1,6715 
 
Obliczamy zawartość poszczególnych tlenków w % molowych: 

NSiO2 =  , ·,  = 75,0 

NCaO =  , ·,  = 12,5 

NNa2O =  , ·,  = 12,5 

∑Ni = 100 
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