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4. WŁAŚCIWOŚCI TERMOMECHANICZNE I TERMICZNE SZKŁA 
 
 
Wpływ temperatury na właściwości fizykochemiczne szkła jest większy niż 

w przypadku typowych materiałów ceramicznych. Wynika to ze specyficznej we-
wnętrznej budowy szkła związanego z brakiem uporządkowania dalekiego zasięgu. 
Wpływ ten jest dobrze widoczny na krzywej zmiany lepkości szkła w funkcji tem-
peratury. Przejście ze stanu ciała sztywnego – spełniającego prawo Hook’a – 
w stan ciekły, nie odbywa się w ściśle określonej temperaturze (temperaturze to-
pienia), tak jak to ma miejsce w przypadku ciał krystalicznych, ale przebiega 
w sposób ciągły przy stopniowej zmianie lepkości. Zmiana ta wynosi od ok. 
1020 dPas (temperatura pokojowa) do ok. 102 dPas (temperatura klarowania stopu 
szkła), co odpowiada różnicy temperatur ok. 1500oC w przypadku szkieł krzemia-
nowo-sodowo-wapniowych. 

Powszechne stosowanie szkła krzemianowego w różnych dziedzinach naszego 
życia jest wynikiem posiadania przez nie zbioru odpowiednich właściwości me-
chanicznych, termicznych, optycznych i dobrej odporności chemicznej w szerokim 
zakresie temperatur – szerszym niż na przykład polimerowe materiały organiczne. 
W niniejszym rozdziale zostaną omówione te właściwości, które w sposób szcze-
gólny są podatne na zmianę temperatury, tj.: rozszerzalność termiczna, ciepło wła-
ściwe, przewodnictwo cieplne, wytrzymałość mechaniczna i odporność na szoki 
termiczne. 

 
4.1. Wpływ lepkości na właściwości mechaniczne szkła 

 
Formowanie szkła jest możliwe w zakresie lepkości od 102 do 106 dPas. 

W czasie tego procesu, przy szybkim studzeniu porcji szkła pojawiają się napręże-
nia, które pozostają w uformowanym wyrobie po jego wystudzeniu, obniżając 
znacznie jego wytrzymałość mechaniczną. Dlatego też, nieodzownym jest prze-
prowadzenie odprężania, polegającego na relaksacji tych naprężeń w odpowiednim 
zakresie temperatur. 

W technologii szkła przyjmuje się, że punktem, który rozgranicza stan spręży-
sty szkła od stanu lepkosprężystej cieczy jest temperatura transformacji szkła (Tg). 
W tej temperaturze lekkość szkła osiąga wartość 1013,3 dPas. Jest ona jednak nie 
tylko zależna od składu chemicznego szkła ale również od jego przeszłości ter-
micznej. Szkło studzone z większą szybkością posiada wyższą temperaturę trans-
formacji niż szkło studzone wolniej (Rys. 4.1). Wynika to z różnic w strukturze 
szkła jakie powstają w trakcie przechłodzenia stopu. Im wolniej jest studzone 
szkło, tym jego struktura będzie charakteryzowała się mniejszymi wartościami en-
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talpii i entropii, i tym samym będzie bardziej zbliżona do stanu równowagi. Należy 
pamiętać, że proces relaksacji struktury – ujawniający się zanikiem naprężeń nie-
przemijających – może odbywać się również poniżej temperatury Tg przy odpo-
wiednio wydłużonym czasie przebywania materiału w danej temperaturze. Każde 
obniżenie temperatury o 10oC powoduje dwukrotne wydłużenie czasu relaksacji. 
Graniczną temperaturą, w której może jeszcze następować przegrupowywanie się 
jednostek strukturalnych szkła, jest dolna temperatura odprężania. Można ją wy-
znaczyć z krzywej rozszerzalności szkła nieodprężonego. Przyjmuje się, że w tej 
temperaturze lepkość szkła wynosi ok. 1014,5 dPas. 

 

 
Rys. 4.1. Wpływ szybkości przechłodzenia stopu szkła na jego temperaturę transformacji. 

 
Szkło w podwyższonych temperaturach zachowuje się jak materiał lepkosprę-

żysty. Łączy ono właściwości ciał sprężystych z właściwościami cieczy. Dla ciał 
sprężystych naprężenie  jest wprost proporcjonalne do odkształcenia  i nie zależy 
od szybkości odkształcenia d/dt. Współczynnikiem proporcjonalności jest moduł 
sprężystości E zgodnie z zależnością  = E·. W przypadku cieczy (doskonałych) 
ich zachowanie opisuje prawo Newtona  = η·(d/dt), zgodnie z którym naprężenie 
jest zawsze wprost proporcjonalne do szybkości odkształcenia, a nie zależy od 
wielkości samych odkształceń. Zachowanie się szkła pod obciążeniem w funkcji 
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temperatury można opisać modelem Maxwella, który składa się z elementu spręży-
stego połączonego z elementem lepkim. Odkształcenie szkła poddanego obciążeniu 
będzie więc sumą odkształcenia natychmiastowego /E i równomiernego wydłuże-
nia zachodzącego z prędkością /η. Równanie Maxwella opisujące reologiczne za-
chowanie się szkła ma postać:  

 











dt
dE

dt
d

 (4.1) 

W temperaturach niższych od Tg wartość /η jest mała i zachodzi tylko od-
kształcenie sprężyste. W podwyższonych temperaturach, przy malejącej lepkości 
czas relaksacji naprężeń skraca się i obserwuje się jedynie lepkie płynięcie szkła. 
Wynika z tego, że wytrzymałość mechaniczna szkła zależy od jego temperatury. 
Jeśli w pewnej temperaturze odpowiadającej danej lepkości szkła szybkość od-
kształcenia jest taka, że d/dt > /η, to powstające w materiale naprężenia nie ule-
gają relaksacji. Jeżeli naprężenia te nie osiągną wartości krytycznej w szkle zacho-
dzi jedynie odkształcenie plastyczne. W przypadku gdy osiągną wartość 
wytrzymałości szkła nastąpi kruche pęknięcie. 

 
4.2. Metody analizy termomechanicznej 

 
Analiza termomechaniczna należy do grupy metod analizy termicznej, za po-

mocą których można określić właściwości materiałów w funkcji temperatury i cza-
su. W przypadku badania szkieł metody te pozwalają uzyskać ważne informacje 
dotyczące prowadzenia procesu ich produkcji jak i właściwości użytkowych. Nale-
żą do nich: 
1) wyznaczanie liniowego współczynnika rozszerzalności termicznej (), 
2) wyznaczanie objętościowego współczynnika rozszerzalności termicznej (), 
3) badanie wytrzymałości na rozciąganie włókien i cienkich filmów, 
4) pomiar wytrzymałości mechanicznej w funkcji temperatury przy zadanym ob-

ciążeniu (metoda trójpunktowego lub czteropunktowego zginania). 
Z pomiaru dylatometrycznego można określić: dolną i górną temperaturę od-

prężania, temperaturę transformacji szkła oraz temperaturę jego mięknięcia. W ce-
lu dokładnego wyznaczenia temperatury mięknięcia stosuje się metodę penetracji 
wgłębnej sondy w materiał w zakresie lepkosprężystym. 

 
4.2.1. Liniowy współczynnik rozszerzalności termicznej 

 
Ciała stałe składają się z atomów wykonujących ruch oscylacyjny wokół śred-

nich położeń. Na energię atomu składają się energie: kinetyczna i potencjalna. 
Równoważenie się sił przyciągania i odpychania w ruchu drgającym, wyznacza 
średnią odległość pomiędzy atomami i jednocześnie minimum energii całkowitej. 
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Rozszerzalność termiczna jest wynikiem zmian średnich odległości międzyatomo-
wych. Zależy ona od wzajemnych oddziaływań między atomami w danym materia-
le prowadzących do tworzenia wiązań. Zależność tych sił od wzajemnej odległości 
między atomami jest różna dla sił przyciągania i odpychania. Dla bardzo małych 
odległości przeważają siły odpychania, dla większych – przyciągania (Rys. 4.2). 
Pierwsze są wynikiem elektrostatycznego odpychania się jąder w momencie kiedy 
atomy zbliżają się do siebie. Drugie zależą od typu wiązania jakie tworzy się po-
między atomami. W tabeli 1 podano zależność współczynnika rozszerzalności ter-
micznej od typu wiązań. 

 

 
 
Rys. 4.2. Rozkład sił międzyatomowych w funkcji odległości: 1 – krzywa oddziaływania odpycha-

jącego, 2 – krzywa oddziaływania przyciągającego, 3 – krzywa wypadkowa. 
 
Tabela 4.1. Wpływ typu wiązania na współczynnik rozszerzalności termicznej. 
 

Rodzaj wiązania Wielkość współczynnika rozszerzalności termicznej, 
[1/oC] 

kowalencyjne 10-7 

jonowe 10-7 

metaliczne 10-6 

van der Waals’a 10-4 

 
Odległość r0 na rysunku 4.2, odpowiada stanowi równowagi, w jakiej znajdo-

wałyby się atomy wówczas, gdyby nie było ruchu cieplnego zakłócającego rów-
nowagę. Wzrost temperatury powoduje zwiększenie amplitudy drgań wokół poło-
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żenia równowagowego. Gdyby wychylenia z położenia równowagi były jednako-
we w obie strony, to średnia odległość między atomami byłaby niezależna od am-
plitudy drgań i wynosiłaby r0. W takiej sytuacji nie obserwowano by zmiany wy-
miarów liniowych materiału. W rzeczywistości siły przywracające atomy do 
położenia równowagowego nie są symetryczne. Konsekwencją tego jest asymetria 
w rozkładzie energii potencjalnej w funkcji odległości między dwoma atomami 
(Rys. 4.3). Atom o całkowitej energii równej E drga wokół punktu r0, któremu od-
powiada minimum energii potencjalnej. Ruch ten ograniczony jest barierą energii 
potencjalnej, to znaczy cząstka o energii całkowitej równej E nie może znaleźć się 
w obszarze, któremu odpowiada większa energia potencjalna. Jak pokazano na ry-
sunku 4.3 maksymalne wychylenia atomu z położenia równowagi nie są syme-
tryczne względem Emin. Wraz ze wzrostem temperatury zakres odległości dostępny 
dla danego atomu, zawarty między rmin i rmax, poszerza się, co odpowiada większej 
amplitudzie drgań, a średnie położenie atomu rśr względem najbliższego sąsiada 
wzrasta. Prowadzi to do większych odległości międzyatomowych co makroskopo-
wo obserwowane jest jako wzrost objętości materiału. 

 

 
 
Rys. 4.3. Energia potencjalna oddziaływań międzyatomowych. 
 

Z pewnym przybliżeniem można przyjąć, że siła działająca na atom wychylo-
ny z położenia równowagi wyraża się poniższą zależnością:  
 F = -ax +bx2 (4.2) 
gdzie:  
a – współczynnik sprężystości, 
b – stała anharmoniczna. 
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W wyniku drgań cieplnych średnia odległość między atomami (rśr) ciała stałe-
go różni się od r0 o wartość x, proporcjonalną do temperatury bezwzględnej ciała:  

 
2a

Tkbx 
  (4.3) 

gdzie:  
k – stała Boltzmanna,  
T – temperatura bezwzględna,  
a i b – współczynniki występujące w równaniu (4.2).  

Zwiększenie średniej odległości między atomami ciała stałego podczas jego 
nagrzewania jest przyczyną rozszerzalności materiałów. Do ilościowego opisu tego 
zjawiska można posłużyć się dwoma parametrami: liniowym współczynnikiem 
rozszerzalności termicznej lub objętościowym współczynnikiem rozszerzalności 
termicznej. Współczynnik rozszerzalności liniowej  można zdefiniować równa-
niem: 
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dx
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1
  (4.4) 

Łącząc równania (4.2) i (4.3) uzyskuje się wzór na  w postaci: 
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  (4.5) 

Obliczona wartości współczynnik rozszerzalności termicznej  nie zależy od 
temperatury i jest zgodna jedynie co do rzędu wielkości z wartością doświadczalną 
ze względu na założenie, że odchylenie od harmonicznego charakteru drgań opisu-
je składnik bx2 w równaniu (4.2). Jeśli składnik anharmoniczny będzie zawierał 
także wyższe potęgi x, to charakter zależności współczynnika rozszerzalności li-
niowej od temperatury będzie bardziej złożony. 

Rozszerzalność termiczna jest ważnym parametrem przy projektowaniu ukła-
dów, w których szkło łączy się na trwale z innymi materiałami lub jest jednym ze 
składników kompozytu. Szkło często stosuje się jako luty łączące układy szklano-
ceramiczne lub ceramiczno-metaliczne. Współczynnik rozszerzalności termicznej 
decyduje również o jakości połączenia przy spajaniu szkieł różniących się składem 
chemicznych. Przy złym doborze materiałów, tj. gdy rozszerzalność termiczna obu 
materiałów znacznie się różni, w obrębie takiego połączenia dochodzi do powsta-
nia naprężeń. Naprężenia te mogą pojawiać się w momencie studzenia złącza 
otrzymywanego na gorąco lub gdy w jego obrębie pojawi się gradient temperatury. 
Wystąpienie takich naprężeń prowadzi do osłabienia złącza i w konsekwencji może 
doprowadzić do jego dekohezji. Dlatego też różnica współczynników rozszerzal-
ności termicznej łączonych materiałów nie powinny przekraczać 5–10%. 

Zmiana wymiarów materiałów określana jest za pomocą liniowego współ-
czynnika rozszerzalności termicznej. Jest to stała materiałowa, która definiuje 
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przyrost wymiaru próbki materiału w przeliczeniu na jego długość początkową 
przy wzroście temperatury o 1oC. Innymi słowy jest to względna zmiana wymiaru 
próbki w określonym zakresie temperatury. Liniowy współczynnik rozszerzalności 
termicznej wyraża się wzorem: 

 
dTl
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TTl
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  (4.6) 

gdzie: 
l0  – długość próbki przy temperaturze T0, 
l1 – l0 = dl – zmiana wymiaru liniowego próbki, 
T1 – T0 = dT – zmiana temperatury odpowiadająca przyrostowi dl. 

W przypadku ogrzewania szkła obserwuje się w większości przypadków 
wzrost jego wymiarów, który można wyznaczyć ze wzoru: 

 l1 = l0·[1 + (T1 – T0)]  (4.7) 
W zakresie sprężystości szkieł – to jest do temperatury Tg w szkłach odprężo-

nych lub do dolnej temperatury odprężania w szkłach nieodprężonych – rozsze-
rzalność termiczna ma charakter liniowy i jest procesem odwracalnym. 

Wartość współczynnika rozszerzalności liniowej zależy od składu szkła oraz 
od przeszłości termicznej. Może on również zmieniać się w zależności od zakresu 
temperatur, w którym jest mierzony. Zgodnie z danymi zamieszczonymi w Tabeli 
4.1 wartość współczynnika rozszerzalności termicznej jest tym mniejsza im silniej-
sze wiązania tworzą więźbę szkła oraz im więcej jest ich w strukturze szkła. Dlatego 
też zwiększenie udziału tlenku krzemu tworzącego silne wiązanie kowalencyjno-
jonowe, tak zwany mostek tlenowy Si–O–Si, prowadzi do zmniejszenia współ-
czynnika rozszerzalności termicznej. W przypadku szkła krzemionkowego, składa-
jącego się wyłącznie z SiO2, współczynnik ten wynosi 5,4·10-7 oC-1. Typowe szkła 
przemysłowe z układu SiO2–Na2O–CaO charakteryzują się współczynnikiem roz-
szerzalności liniowej wynoszącym 85÷95·10-7 oC-1. Wzrost ilości tlenków modyfi-
kujących w strukturze szkła prowadzi do zrywania mostków tlenowych 
i zmniejszenia wytrzymałości więźby. Dlatego też tlenki takie jak: Na2O, K2O, 
CaO, BaO, PbO wpływają w znacznym stopniu na wzrost rozszerzalności termicz-
nej szkła. W celu uzyskania szkieł o dużych wartościach współczynnika rozsze-
rzalności termicznej, np. w celu łączenia szkła z metalami, np., w połączeniach 
elektrod metalowych z bańką żarówki stosuje się amorficzne luty na bazie szkła 
krzemianowo-ołowiowego. 

Rozszerzalność termiczną szkieł można zwiększać również wprowadzając 
zmiany w obrębie samej więźby szkła, zmieniając główny kation więźbotwórczy. 
Na przykład szkło germanowe (v-GeO2) ma 14 razy większą rozszerzalność niż 
szkło krzemionkowe. Osłabienie wiązań struktury szkła prowadzące do wzrostu  
może być również wynikiem zmian w więźbie anionowej. Otrzymanie szkła nie 
musi się opierać o tworzenie więźby z mostków tlenowych. Znane są szkła fluor-
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kowe czy też chlorkowe, dla których współczynnik rozszerzalności termicznej wy-
nosi ponad 180·10-7 oC-1. 

W typowych szkłach tlenkowych  można zmniejszyć wprowadzając do ze-
stawu następujące tlenki: B2O3, Al2O3, TiO2, ZrO2, SnO2, ZnO i MgO. Zwiększenie 
zawartości tlenków pierwszej grupy układu okresowego w szkle krzemianowym 
prowadzi natomiast do wzrostu rozszerzalności termicznej, tak jak pokazano to na 
rys. 4.4. Współczynnik  jest tym większy im większy jest promień, tj. im mniej-
sza jest siła pola danego kationu.  

Na szczególną uwagę zasługuje tlenek boru, który jest tlenkiem więźbotwór-
czym o niskiej temperaturze topienia. Można go wprowadzać w miejsce tlenków 
modyfikatorów, obniżając jednocześnie temperaturę topienia zestawu i nie pogar-
szając właściwości użytkowych gotowego wyrobu. Taki efekt uzyskuje się 
w szkłach krzemianowo-boranowych typu Pyrex czy Termisil, których współczyn-
nik rozszerzalności termicznej wynosi 32÷33·10-7 oC -1. 

 

 
 
Rys. 4.4. Rozszerzalność termiczną szkła z układu R2O–SiO2. 
 

Szkło krzemionkowe z dodatkiem ok. 3% mol TiO2, ogrzewane w zakresie 
temperatur 20–300oC, nie zmienia swoich wymiarów liniowych. Zwiększenie ilo-
ści tlenku tytanu od 4 do 8% mol. umożliwia otrzymanie materiału o ujemnym 
współczynniku rozszerzalności termicznej. W tabeli 4.2 podano wartości liniowego 
współczynnika rozszerzalności termicznej dla różnych szkieł. 
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Tabela 4.2. Współczynnik rozszerzalności termicznej wybranych szkieł. 
 

Rodzaj szkła  [·10-7 oC-1] 

krzemionkowe z 7,5% mol TiO2 - 4,3 

krzemionkowe (v-SiO2) 5,4 

krzemianowo-boranowe: 
Pyrex® 

Termisil® 

30-55 
32,5 
33 

glinowo-krzemianowe 40-50 

germanianowe (v-GeO2) 74,8 

okienne (SiO2-Na2O-CaO) 85-100 

krzemianowo-ołowiowe 50-120 

Ge28As12Se60 140 

fluorkowe: 
AlF3-BaF2-SrF2-CaF2-MgF2-YF3 

ZBLAN 

 
186 
200 

 
Współczynnik rozszerzalności termicznej dla typowych przemysłowych szkieł 

sodowo-wapniowo-krzemianowych można oszacować ze wzoru: 

  = (51,3+210,864Na2O + 275,584K2O + 13,8887CaO – 23,93MgO –  
 88,638Al2O3)·10-7 oC-1 (4.8) 
wstawiając liczbę moli danego tlenku przeliczoną na jeden mol SiO2. 

Na współczynnik rozszerzalności termicznej ma wpływ również przeszłość 
termiczna. Na rysunku 5 przedstawiono krzywe zmiany wymiaru liniowego szkła 
przy liniowym wzroście temperatury uzyskane metodą dylatometryczną. Najmniej-
szą rozszerzalnością charakteryzuje się szkło odprężone (krzywa 1). Do temperatu-
ry transformacji wydłużenie tego materiału ma charakter prostoliniowy. Po jej 
przekroczeniu szkło zaczyna się bardziej rozszerzać. W pewnym momencie (mak-
simum na krzywej) osiąga temperaturę mięknięcia dylatometrycznego i dalszy po-
miar jest już niemożliwy. W tej temperaturze lepkość szkła wynosi ok. 1011,5 dPas. 

Krzywa 2 na rysunku 4.5. przedstawia przebieg wydłużenia szkła nieodpreżo-
nego. Jak widać liniowa rozszerzalność tego materiału jest większa niż szkła od-
prężonego. Pojawienie się charakterystycznego punktu załamania poniżej tempera-
tury transformacji jest wynikiem zainicjowania procesu relaksacji naprężeń 
nieprzemijających, powstałych w trakcie szybkiego studzenia stopu szkła. Usuwa-
nie naprężeń, które ma miejsce w trakcie prowadzenia pomiaru (ogrzewania prób-
ki), powoduje zmniejszenie rozszerzalności termicznej. Z takiej krzywej można 
bardzo dokładnie wyznaczyć zakres temperatur relaksacji naprężeń, tj. górną i dol-
ną temperaturę odprężania. Informacje te pomagają zoptymalizować proces odprę-
żania szkła. 



60 Właściwości fizykochemiczne. Metody badań. Część 2 

 
Rys. 4.5. Przebieg rozszerzalności termicznej dla szkła: 1 – odprężonego, 2 – nieodprężo-

nego, 3 – zahartowanego. 

 
Podobny przebieg ma krzywa uzyskana dla szkła zahartowanego – krzywa 3. 

Rozszerzalność termiczna tego szkła jest jednak większa niż szkła nieodprężonego 
i odprężonego. Efekt ten jest obserwowany w zakresie niższych temperatur – do 
dolnej temperatury odprężania. Jeśli takie szkło osiągnie temperaturę, w której 
elementy strukturalne mogą się przegrupowywać (zakres odprężania szkła), w ma-
teriale może pojawić się skurcz. Po dojściu do temperatury transformacji, gdy na-
prężenia zostają usunięte, następuje ponowny wzrost rozszerzalności. Można 
w przybliżeniu (nie uwzględniając grubości szkła) przyjąć, że czas relaksacji na-
prężeń w dolnej temperaturze odprężania (Td) wynosi 15 godz., w temperaturze 
transformacji (Tg) – 15 min., a w temperaturze mięknięcia dylatometrycznego (Tm) 
– 15 sek.  

Przeszłość termiczna ma również wpływ na temperaturę transformacji (Tg) – 
dla szkła odprężonego jest ona najmniejsza, a dla hartowanego największa (Rys. 
4.5). 

Pomiar liniowego współczynnika rozszerzalności termicznej w przypadku 
szkieł można przeprowadzić następującymi metodami: 
1) dylatometryczną, 
2) podwójnej nici, 
3) elastooptyczną. 
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Metoda dylatometryczna 
 
Metoda dylatometryczna polega na bezpośrednim pomiarze zmiany wymiaru 

liniowego próbki w czasie jej ogrzewania ze stałą prędkością – zwykle wynoszącą 
5–10oC/min. Pomiar przeprowadza się w urządzeniach zwanych dylatometrami 
(Rys. 4.6). Ich rozwiązania konstrukcyjne mogą się znacznie różnić. W jednych 
pomiar przeprowadza się przy orientacji próbki poziomej w innych pionowej. Re-
jestracja zmiany wymiaru próbki może odbywać się w układzie stykowym lub bez-
stykowym, pojedynczym lub różnicowym poprzez czujniki mechaniczne, elek-
tryczne lub optyczne. 

Próbki do badań dylatometrycznych mają kształt prostopadłościanów lub wal-
ców o wymiarach odpowiadającym przestrzeni pomiarowej danego urządzenia. 
Ważne jest, aby dwie przeciwległe ściany próbki, prostopadłe do osi pomiarowej, 
były wzajemnie do siebie równoległe. Dzięki temu, przy dużej czułości tych urzą-
dzeń – rzędu 50 nm –  zwiększa się dokładność pomiaru i unika się zakłóceń zwią-
zanych z niekontrolowanym przemieszczeniem próbki i czujnika. W czasie pomia-
ru próbka oraz czujnik znajdują się w piecu. Temperatura rejestrowana jest za 
pomocą termopary umieszczonej w pobliżu próbki. Dodatkowa termopara steruje 
pracą pieca. Ponieważ w trakcie pomiaru nie tylko sama próbka zmienia swoje 
wymiary liniowe, ale także rozszerzeniu ulegają ogrzewane elementy uchwytów, 
urządzenie musi zostać wykalibrowane w zakresie temperatur, w których przepro-
wadza się pomiary. 

 

   
 a) b) 

Rys. 4.6. Dylatometr stykowy: a) poziomy, b) pionowy.  
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Metoda podwójnej nici 
 
Pomiar rozszerzalności termicznej w przypadku szkła można również prze-

prowadzić metodą podwójnej nici. W tym celu spaja się za pomocą obróbki ter-
micznej nałożone na siebie dwa rozpłaszczone końce prętów. Przy czym, jeden 
pręt musi być wykonany ze szkła o znanym współczynniku rozszerzalności ter-
micznej. Następnie rozciąga się miejsce spojenia w nić o średnicy 0,1–0,3 mm 
i długości ponad 20 cm. Po ostygnięciu nić wygina się w stronę szkła o mniejszym 
współczynniku rozszerzalności, tzn. szkło to po ostudzeniu znajdzie się po ze-
wnętrznej stronie łuku. Wartość współczynnika rozszerzalności termicznej badane-
go szkła dla strzałek ugięcia h  20 mm przy cięciwie o długości 20 cm można ob-
liczyć ze wzoru: 

  = 0  1,4·h·d·10-7 oC-1 (4.9) 
gdzie: 
0  – współczynnik rozszerzalności termicznej szkła wzorcowego, 
h – strzałka ugięcia spojonego włókna, 
d – średnica włókna. 

Jeżeli wygięcie skierowane jest w stronę szkła badanego we wzorze (4.9) na-
leży zastosować znak „-”. 

 
Metoda elastooptyczna 

 
Wyznaczenie współczynnika liniowej rozszerzalności termicznej metodą ela-

stooptyczną opiera się na wywołaniu w szkle zjawiska dwójłomności. W szkle jed-
norodnym pozbawionym naprężeń fala świetlna porusza się we wszystkich kierun-
kach z tą samą prędkością. Taki materiał jest optycznie izotropowy. Jego 
współczynnik załamania nie zależy od kierunku rozchodzenia się fali. Jednak wy-
wołanie naprężeń w szkle powoduje, że staje się ono anizotropowe i upodabnia się 
do materiałów krystalicznych posiadających jedną oś optyczną, tj. krystalizujących 
w układzie: trygonalnym, tetragonalnym lub heksagonalnym, np. kwarc, kalcyt, 
rutyl.  

Zjawisko dwójłomności polega na rozszczepieniu wiązki światła przechodzą-
cej przez materiał dwójłomny na dwa promienie spolaryzowane liniowo, porusza-
jące się z różnymi prędkościami, co odpowiada dwóm różnym kątom załamania. 
Drgania wektora elektrycznego obu promieni rozchodzą się w płaszczyznach wza-
jemnie do siebie prostopadłych. Jeden z nich jest nazwany promieniem zwyczaj-
nym. Jego współczynnik załamania no jest taki sam we wszystkich kierunkach 
(spełnia prawo załamania). Drugi nosi nazwę promienia nadzwyczajnego ne. Jego 
prędkość rozchodzenia się, a tym samym współczynnik załamania, zmienia się 
w zależności od kierunku rozchodzenia się fali. 

Zjawisko dwójłomności w szkle może być wywołane przez: 
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 nieizotropowe obciążenia mechaniczne (ściskanie lub rozciąganie), 
 niejednorodności chemiczne wpływające na zmianę rozszerzalności termicznej 

i temperaturę dewitryfikacji (Tg), np. szkła gradientowe, 
 naprężenia przemijające wywołane gradientem temperatury, 
 naprężenia trwałe powstałe powyżej dolnej temperatury odprężania (powstają-

ce przy szybkim studzeniu masy szkła lub przy spajaniu na gorąco szkieł 
o różnej rozszerzalności termicznej). 
Według Brewstera dwójłomność () w materiale amorficznym jest proporcjo-

nalna do wielkości naprężeń jakie powstają w szkle: 

  = ne - no = B· (4.10) 
gdzie: 
B – optyczny współczynnik naprężeń – stała elastooptyczna, która zależy od gęsto-
ści elektronowej i refrakcji jonowej. 
 – naprężenie. 

Współczynnik liniowej rozszerzalności termicznej szkła wyznacza się pośred-
nio przez pomiar różnicy dróg optycznych jaka pojawia się przy rozszczepieniu 
promienia światła spolaryzowanego przechodzącego przez anizotropowy materiał. 
Różnica ta wynika z przesunięcia fazowego promienia nadzwyczajnego względem 
promienia zwyczajnego. Względna różnica dróg optycznych R wyraża się wzorem: 

 R = B··d (4.11) 
gdzie: d – grubość ścianki szkła w miejscu przechodzenia promienia spolaryzowa-
nego, 

W szkle różnica dróg optycznych powstaje w skutek istniejących w nim na-
prężeń.  

W celu określenia różnicy dróg optycznych (R) spaja się ze sobą dwa kawałki 
szkła, a następnie oświetla obszar spojenia światłem spolaryzowanym. Światło 
przechodzi przez złączone ze sobą dwie płytki szklane, z których jedna wykonana 
jest ze szkła badanego, a druga ze szkła o znanym i zbliżonym do badanego szkła 
składzie chemicznym. Proces łączenia płytek odbywa się poprzez ich spojenie 
w temperaturach odpowiadających zakresowi mięknięcia szkła. Przy różnych 
współczynnikach rozszerzalności termicznej obu łączonych szkieł, w obszarze spo-
jenia – po wystudzeniu, pojawiają się naprężenia. Naprężenia te będą tym większe 
im większa będzie różnica we spółczynnikach rozszerzalności termicznej obu 
szkieł. W celu określenia stanu naprężeń obszar spojenia analizuje się pod mikro-
skopem polaryzacyjnym porównując go z wzorcowymi próbkami spojonych szkieł 
o znanych wartościach naprężeń, dla których określona jest wartość różnicy dróg 
optycznych. Właściwy wzorzec dobiera się w ten sposób, aby rozkład barw, to jest 
ich nasycenie i jasność były jak najbardziej zbliżone to tych obserwowanych na 
złączu badanej próbki szkła. Określając w ten sposób wartość różnicy dróg optycz-
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nych jaka powstaje w złączu można wyznaczyć odpowiadające tej różnicy naprę-
żenie (): 

 
d
R


 (4.12)

 

gdzie: 
 – naprężenie w szkle w nm/cm, 
R – różnica dróg optycznych w nm, 
d – grubość płytki w cm. 

Poprzez określenie wielkości różnicy dróg optycznych powstałej w wyniku 
naprężeń na złączu dwóch szkieł o różnych współczynnikach liniowej rozszerzal-
ności cieplnej, można wyznaczyć różnicę tych współczynników () na podstawie 
wzoru: 

 TEdB
R

TE 









)1(2)1(2  (4.13)

 
gdzie: 
R – różnica dróg optycznych. 
E – moduł Younga, 
μ – liczba Poissona, 
B – stała elastoopyczna, 
T – różnica między górną temperaturą odprężania a temperaturą pokojową, oC. 

Ponieważ dla większości szkieł: E = wynosi 60–80 GPa, μ = 0,2–0,3, B   
3·10-12 Pa-1, T = 400–700oC, to uproszczony wzór przyjmuje postać: 

 
d
R9104,1  , oC-1 (4.14) 

Różnica liniowych współczynników rozszerzalności cieplnej  równa  

10-7 oC-1 wywołuje różnicę dróg optycznych 
cm
nm70

d
R . 

Znając wartość współczynnika rozszerzalności termicznej materiału, z którym 
zostało połączone badane szkło oraz wyznaczając  można określić współczyn-
nik  dla tego szkła. 

 
4.2.2. Objętościowy współczynnik rozszerzalności termicznej 

 
W przypadkach kiedy nie jest możliwe przeprowadzenie pomiaru liniowej roz-

szerzalności termicznej należy zastosować metodę pomiaru objętościowego współ-
czynnika rozszerzalności termicznej (). Ma to miejsce w następujących sytua-
cjach: 
 próbka jest w stanie sypkim, 
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 próbka jest w stanie płynnym lub półpłynnym, dla której nawet najmniejsze 
obciążenie będzie powodowało deformację, 

 próbka o teksturze zorientowanej, która ma tendencje do reorientacji podczas 
ogrzewania, 

 próbka anizotropowa, której rozszerzalność termiczna jest zależna od prze-
strzennej orientacji, 

 przy analizie zmiany rozszerzalności w zakresie przejścia fazowego ciało stałe-
ciecz. 
Pomiar rozszerzalności objętościowej próbki określa się w układzie pomiaro-

wym, w którym następuje konwersja zmiany objętości próbki na zmianę liniową. 
Odbywa się to za pomocą pojemnika szafirowego zaopatrzonego w przykrywkę 
w postaci ruchomego tłoczka. Zmiana objętości próbki przekazywana jest za po-
średnictwem drobnoziarnistego proszku Al2O3 w jednym kierunku, prowadząc do 
wypychania lub opadania tłoczka. Jest on połączony z czujnikiem rejestrującym 
jego położenie w trakcie ogrzewania. Ważne jest aby próbka umieszczona w po-
jemniku pomiarowym była dokładnie otoczona tlenkiem glinu. W tym celu zała-
dowany materiałami pojemnik należy odpowietrzyć a nadmiar Al2O3 usunąć przez 
otwór w pojemniku, tak jak to pokazano na rys. 4.7.  

 

 
Rys. 4.7. Schemat umieszczenia próbki w układzie do pomiaru rozszerzalności objętościowej. 

 
W takim układzie uzyskiwana wartość rozszerzalności jest sumą zmiany wy-

miarów zarówno próbki badanej jak i proszku Al2O3. Należy więc przeprowadzić 
dodatkowy pomiar z użyciem samego tlenku glinu, aby wprowadzić korektę na 
jego rozszerzalność. W tym celu musi być znana masa samej próbki oraz masa cał-
kowita napełnionego pojemnika. Na tej podstawie można wyznaczyć masę pojem-
nika z samym proszkiem Al2O3, dla którego przeprowadza się drugi pomiar (po-
miar wzorcowy), stosując tą samą szybkość zmiany temperatury. Po odjęciu 
krzywej pomiarowej od krzywej wzorcowej uzyskuje się wykres przemieszczenia 
się czujnika wysokości spowodowany zmianami objętościowymi samej próbki ba-
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danej. Ponieważ pojemnik ma kształt cylindra, jego objętość określona jest wzo-
rem: 

 
4

2 hdV 

  (4.15) 

gdzie: 
h – wysokość cylindra, 
d – średnica tłoczka poruszającego się w pojemniku. 

Stąd zmiana objętości wynosi: 

 
hd

lV





2
4


 (4.16) 

gdzie l jest zmianą położenia czujnika wysokości. 
Rozszerzalność lub skurcz próbki w danym przedziale temperatur wyznacza 

się ze wzoru: 

  12

2

421
lldV TT 


 
  (4.17) 

gdzie l2 - l1 jest zmianą położenia czujnika związaną z rozszerzalno-
ścią/skurczem próbki w zakresie T2 – T1 (Rys. 4.8). 
 

 
Rys. 4.8. Wyznaczenie rozszerzalności próbki z pomiarów dylatometrycznych przy zastosowaniu 

przystawki do pomiarów zmiany objętości próbki z proszkiem Al2O3 i samego proszku 
Al2O3. 
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Znając masę próbki jakiej odpowiada zmiana V można wyznaczyć rozsze-
rzalność właściwą )ˆ( V przy zmianie temperatury od T1 do T2: 

 
m

V
V TT 21ˆ 
  (4.18) 

gdzie: m – masa próbki. 
Objętościowy współczynnik rozszerzalności termicznej definiuje się jako: 

 
dT
dV

V0

1
  (4.19) 

gdzie:  
V0 – objętość próbki w warunkach standardowych, 

dT
dV

 
– zmiana objętości próbki przy zmianie temperatury.

 

 
 

Rys. 4.9. Wykres zmiany szybkości rozszerzania dla próbki z proszkiem Al2O3 i samego proszku 
Al2O3. 

 
Współczynnik ten można wyznaczyć z szybkości zmiany objętości próbki, 

różniczkując krzywą pomiarową oraz krzywą wzorcową. Pomiar przeprowadza się 
zgodnie z omówioną procedurą rejestrując szybkość przemieszczenia czujnika 
(Rys. 4.9). Krzywa górna przedstawia szybkość rozszerzania się próbki i proszku 
Al2O3. Krzywa dolna opisuje szybkość rozszerzania się samego Al2O3. Ilość tlenku 
glinu musi być taka sama w obu pomiarach. Różnica między tymi krzywymi jest 
spowodowana objętościową rozszerzalnością samej próbki. Współczynnik rozsze-
rzalności objętościowej wyznacza się z wzoru: 
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vm

dy




4

2 
  (4.20) 

gdzie: 
y – szybkość zmiany wymiaru próbki, mm/min. 
m – masa próbki, g, 
d – średnica pokrywki-tłoczka, mm, 
 – gęstość próbki w temperaturze T1, g/mm2, 
v – szybkość ogrzewania, oC/min. 

Tą metodą można wyznaczyć współczynnik objętościowej rozszerzalności 
termicznej w funkcji temperatury, a w przypadku materiałów izotropowych rów-
nież współczynnik liniowej rozszerzalności zgodnie ze wzorem: 

 
2121 3

1
TTTT     (4.21) 

 
Ćwiczenie 1. Pomiar współczynnika rozszerzalności liniowej szkła 

 
Cel ćwiczenia: 
1) Przeprowadzić pomiar wydłużenia względnego szkła w funkcji temperatury 

przy użyciu dylatometru. 
2) Wyznaczyć liniowy współczynnik rozszerzalności termicznej w różnych za-

kresach temperatur. 
3) Wyznaczyć dolnąj temperaturę odprężania, temperaturę transformacji szkła 

oraz temperaturę mięknięcia dylatometrycznego. 
 
Aparatura: 

Układ pomiarowy aparatury TMA-7 firmy Perkin-Elmer składa się z następu-
jących elementów: 
1) analizatora w skład którego wchodzi: 

a) różnicowy transformator analizujący zmiany położenia liniowego próbnika 
o dużej czułości (LVDT) - czułość przemieszczenia 50 nm, wysokość 
próbki do 1,91 cm, szerokość próbki do 1 cm (jednak nie mniej niż 3 mm), 

b) precyzyjny układ liniowego przesuwu próbnika, 
c) piec o małej bezwładności cieplnej (z zakresem pracy do 1000oC), lub 

układ do pomiaru przy ujemnych temperaturach (do -170oC), 
2) układ sterujący analizatorem, 
3) układ kontrolująco-rejestrujący. 

 
Wykonanie ćwiczenia: 
1. Przygotowanie próbki do pomiaru dylatometrycznego 
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Próbka powinna mieć kształt prostopadłościenny o wymiarach podstawy 
mieszczący się w zakresie od 3 do 8 mm i wysokości maksymalnie 19 mm. Próbkę 
należy tak przygotować, aby górna jej powierzchnia, która w trakcie pomiaru styka 
się z czujnikiem aparaturowym, była równoległa do powierzchni podstawy. 
2. Przygotowanie aparatury do termicznej analizy mechanicznej TMA7 firmy 

Perkin-Elmer w celu przeprowadzenia pomiaru dylatometrycznego 
a) Włączenie urządzenia TMA7; 
b) Uruchomienie układu sterującego; 
c) Uruchomienie komputera i załadowanie oprogramowania; 
d) Włączenie przepływu wody w układzie płaszcza pieca; 
e) Ustawienie przepływu gazu ochronnego (butla z helem); 
f) Ustawienie zera na górnej powierzchni uchwytu na próbki; 
g) Umieszczenie próbki w uchwycie; 
h) Zamknięcie pieca. 

3. Przeprowadzenie pomiaru według odpowiedniego programu grzania. 
4. Opracowanie wyników na podstawie uzyskanej krzywej wydłużenia próbki 

w funkcji temperatury. 
a) Wyznaczenie współczynników rozszerzalności dla różnych zakresów tem-

peraturowych; 
b) Wyznaczenie temperatury transformacji oraz dolnej temperatury odprężania 

(o ile jest to możliwe) metodą stycznych; 
c) Określenie temperatury mięknięcia dylatometrycznego. 

 
Ćwiczenie 2. Pomiar rozszerzalności termicznej metodą elastooptyczną 

 
Cel ćwiczenia:  

Wyznaczyć współczynnik liniowej rozszerzalność cieplnej w oparciu o pomiar 
naprężeń jakie powstają na złączu dwóch szkieł. 

 
Aparatura i sprzęt: 

Palnik szklarski, palnik trójkątny, gładzik, szczypce szklarskie, piec elektrycz-
ny do odprężania szkła, szlifierka do szkła mikroskop polaryzacyjny, mikromierz, 
pręty z szkła wzorcowego o znanym współczynniku rozszerzalności, zestaw wzor-
ców dwójłomności – pięć płytek z których każda sporządzona jest z dwu szkieł 
o różnych współczynnikach rozszerzalności i które wykazują następujące różnice 
dróg optycznych: 
Płytka Nr 1 – 60 nm 
Płytka nr 2 – 90 nm 
Płytka nr 3 – 150 nm 
Płytka nr 4 – 190 nm 
Płytka nr 5 – 250 nm 
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Płytki wzorcowe powinny mieć świadectwo uwierzytelniające, podające wiel-
kość naprężeń, współczynniki rozszerzalności szkieł, z których zostały sporządzo-
ne i skład chemiczny.  

Płytki wzorcowe powinny mieć stronę z naprężeniami ściskającymi (znak „-”) 
oznaczoną przez proste ścięcie, a stronę z naprężeniami rozciągającymi (znak „+”) 
przez zaokrąglenie płytki (Rys. 4.10). 

 

 
Rys. 4.10.  Płytka wzorcowa z oznaczeniem strony z naprężeniami ściskającymi. 

 
Szkło wzorcowe powinno odpowiadać następującym warunkom: 

1) wszystkie pręty powinny pochodzić z jednego wytopu, 
2) szkło powinno być jednorodne bez pęcherzy, smug i ciał obcych, 
3) szkło powinno być dobrze odprężone. 

 
Wykonanie ćwiczenia: 

Współczynnik liniowej rozszerzalności termicznej szkła oznacza się pośrednio 
przez pomiar różnicy dróg optycznych jaka pojawia się przy rozszczepieniu pro-
mienia światła spolaryzowanego w płytce szklanej, w której wywołano naprężenia.  

 
Przygotowanie płytek 

Z pobranego do badania szkła formuje się w płomieniu palnika kulkę, z której 
przy pomocy szczypiec wycina się płytkę o wymiarach ok. 12 x 10 x 4 mm (Rys. 
4.11). 
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Rys. 4.11.  Formowanie płytki. 

 
W płytkach nie powinny znajdować się pęcherze, smugi, ciała obce i zaciem-

nienia powstałe np. wskutek redukcji ołowiu. W tym celu przy formowaniu płytek 
ze szkła krzemianowo-ołowiowego należy używać wyłącznie palnika gazowo-
tlenowego. Czas formowania płytek powinien być możliwie krótki. Analogiczne 
płytki formuje się ze szkła wzorcowego. Następnie szlifuje się i poleruje w obu 
płytkach powierzchnie oznaczone na rys. 4.12 tak, aby były one prostopadłe do 
pozostałych boków płytki. Następnie płytki spaja się na palniku powierzchniami 
szlifowanymi w sposób pokazany na rys. 4.13. 

 

 
Rys. 4.12. Przygotowanie płytek do spojenia. 
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Rys. 4.13. Kształt gotowych płytek po obróbce mechanicznej. 

 
Płytki poddawane badaniu powinny być od strony szkła wzorcowego ozna-

czone przez proste ścięcie, a od strony szkła badanego przez zaokrąglenie (Rys. 
4.13). 

Po spojeniu płytki umieszcza się w odprężarce nagrzanej wstępnie do tempera-
tury 300–400oC.  

W ten sposób przygotowuje się cztery próbki. Po włożeniu wszystkich próbek 
do pieca należy ogrzać próbki do górnej temperatury odprężania i w tej temperatu-
rze przetrzymać je przez okres 15 min., po czym należy obniżyć temperaturę pieca 
do 250oC z szybkością 5oC/min. Następnie przerwać ogrzewanie, otworzyć komorę 
odprężarki i pozostawić do swobodnego ostudzenia. Po odprężeniu szlifuje się na 
mokro większe powierzchnie próbek, tak aby były do siebie równoległe i poleruje 
aby stały się przezroczyste (Rys. 4.13). 

 
Przeprowadzenie pomiaru 

Pomiar przeprowadza się przy pomocy polaryskopu i wzorców dwójłomności. 
Polega on na przyporządkowaniu płytce badanej jednej z pięciu płytek wzorców, 
która pod polaryskopem wykazuje barwę najbardziej zbliżoną do barwy płytki ba-
danej. W tym celu umieszcza się badaną płytkę we wiązce światła spolaryzowane-
go między dwoma płytkami wzorcowymi, które wykazują między sobą najmniej-
szą różnicę naprężeń, tak aby linie spojenia płytek tworzyły jedną prostą 
(Rys. 4.14a). Odpowiadające sobie barwy płytek winny znajdować się po tej samej 
stronie prostej. 
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a) 
 

 
b) 

Rys. 4.14. Ustawienie płytek w mikroskopie polaryzacyjnym. 

 
Obracając płytki ustawia się je w ten sposób, aby obserwowane barwy były 

symetrycznie rozmieszczone po obu stronach linii spojeń (Rys. 4.14b). Jeżeli ob-
serwowane pod polaryskopem zabarwienie płytki badanej zawiera się pomiędzy 
barwami dwu płytek-wzorców, wówczas przyjmuje się, że różnica dróg optycz-
nych w badanej płytce jest wartością pośrednią pomiędzy różnicami dróg optycz-
nych wzorców. Natomiast w przypadku gdy zabarwienie płytki badanej jest iden-
tyczne z jedną z płytek-wzorca, wówczas przyjmuje się wartość odpowiadającą 
danej płytce. 

W celu wyznaczenia kierunku naprężeń należy określić czy ścięcia proste 
płytki badanej i płytki-wzorca są po jednej stronie linii spojeń czy po przeciwnych. 
Przy położeniu ścięć we wszystkich płytkach po jednej stronie współczynnik roz-
szerzalności szkła badanego jest większy niż szkła wzorcowego, co oznacz się 
znakiem „+”. W przypadku, gdy ścięcie w płytce badanej występuje po przeciwnej 
stronie spojeń niż ścięcie w płytce wzorcowej, współczynnik rozszerzalności szkła 
badanego jest mniejszy niż szkła wzorcowego, co oznacza się znakiem „-”. Po wy-
konaniu pomiaru na polaryskopie mierzy się grubość płytki badanej w miejscu spo-
jenia przy pomocy mikromierza. 

W powyższy sposób postępuje się z każdą z otrzymanych próbek. Na podsta-
wie wzoru (4.12) wyznacza się wartość naprężenia w szkle, a następnie oblicza się 
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różnicę współczynników rozszerzalności termicznej szkła badanego i wzorcowego 
() korzystając ze wzoru (4.14). 

Znając wartość współczynnika rozszerzalności szkła wzorcowego, z którym 
zostało spojone szkło badane, wyznacza się dla tego drugiego wartość  wg wzoru: 

 szkło badane = szkło wzorcowe +  (4.22) 
 

Ćwiczenie 3. Pomiar objętościowego współczynnika rozszerzalności  
termicznej piasku szklarskiego lub proszku szklanego 

 
Cel ćwiczenia:  
1) Określić rozszerzalności termiczną materiału proszkowego w funkcji tempera-

tury przy użyciu zestawu do dylatometrycznych pomiarów objętościowych; 
2) Wyznaczyć współczynnik objętościowej rozszerzalności termicznej w róż-

nych zakresach temperatur; 
3) W przypadku szkła – wyznaczyć dolną temperaturę odprężania, temperaturę 

transformacji szkła 
4) W przypadku piasku kwarcowego – określić temperaturę przemiany polimor-

ficznej oraz rozszerzalność termiczną -kwarcu i -kwarcu. 
 

Aparatura: 
Dylatometr pionowy TMA-7 firmy Perkin-Elmer. Zestaw do pomiarów zmian 

objętości. Wzorcowy proszek Al2O3. 
 

Wykonanie ćwiczenia: 
1) Odważyć na wadze analitycznej ok. 1–2 g badanego materiału; 
2) Wsypać do 1/3 wysokości naczynka pomiarowego proszek wzorcowy Al2O3; 
3) Dosypać do naczynka odważoną porcję badanego materiału; 
4) Dopełnić pojemnik obsypując próbkę proszkiem wzorcowym Al2O3; 
5) Założyć pokrywkę, odpowietrzyć naczynko pomiarowe i usunąć nadmiar 

Al2O3 dociskając pokrywkę a następnie przekręcając ją o 90o; 
6) Wyznaczyć za pomocą wagi analitycznej masę całkowitą wypełnionego na-

czynka pomiarowego, 
7) Przeprowadzić pomiar dylatometryczny w odpowiednim zakresie temperatur, 

przyjmując szybkość grzania w zakresie od 5 do 10 oC/min.; 
8) Obliczyć masę użytego do pomiaru Al2O3; 
9) Załadować powtórnie naczynko pomiarowe samym proszkiem wzorcowym; 

ilość Al2O3 musi być dokładnie taka sama jak przy pomiarze z próbką bada-
nego materiału; 

10) Przeprowadzić pomiar rozszerzalności termicznej dla samego Al2O3 według 
tego samego programu grzewczego jak w pkt. 7; 
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11) Wyznaczyć krzywe szybkości rozszerzania się materiałów dla obu przepro-
wadzonych pomiarów; 

12) Wyznaczyć wartości szybkości rozszerzania się badanego materiału odejmu-
jąc pierwszą otrzymaną krzywą od drugiej; 

13) Na podstawie otrzymanej krzywej obliczyć współczynnik rozszerzalności ob-
jętościowej materiału (wzór 4.20) oraz objętościową rozszerzalność właściwą 
(wzór 4.18). W przypadku piasku szklarskiego wyznaczyć temperaturę prze-
miany polimorficznej oraz różnicę we współczynnikach rozszerzalności ter-
micznej odmian polimorficznych: - i -kwarcu. 
 

4.3. Odporność wyrobów ze szkła na szok termiczny 
 
Ze względu na różnorodne zastosowanie szkła może ono być poddawane 

w czasie jego użytkowania wolnym lub szybkim zmianom temperatury. Dotyczy to 
zarówno naczyń i opakowań szklanych codziennego użytku jak również szyb sa-
mochodowych, szkła fasadowego lub szkła technicznego, z którego wytwarza się 
termosy, baloniki na żarówki czy też szkło laboratoryjne. Jego odporność na zmia-
ny temperatury wyznaczana – jako największa różnica temperatur przy której wy-
rób nie ulega zniszczeniu – zależy zarówno od jego składu chemicznego jaki 
i przeszłości termicznej. Zdolność szkła do wytrzymywania nagłych zmian tempe-
ratury uzależniona jest w dużej mierze od intensywności przekazywania ciepła, 
jakości powierzchni szkła oraz jego wymiarów geometrycznych. Z tego względu 
pomiar odporności na szok termiczny musi być przeprowadzany na gotowych wy-
robach. 

Wpływ składu chemicznego szkła na odporność termiczną jest określony wy-
trzymałością wiązań jakie tworzą poszczególne składniki szkła w jego strukturze. 
Można przyjąć, że im większa jest wytrzymałość wiązań i im więcej takich wiązań 
tworzy więźbę szkła tym odporność szkła na szok termiczny będzie większa. Dla-
tego też szkło krzemionkowe, którego struktura oparta jest o silne wiązanie kowa-
lencyjno-jonowe, tworzące mostek tlenowy Si-O-Si, wytrzymuje nagłę zmiany 
temperatury dochodzące do ok. 800oC. Wprowadzenie do tego szkła modyfikato-
rów (tlenków pierwszej i drugiej grupy układu okresowego) prowadzi do zrywania 
mostków tlenowych, osłabiając wytrzymałość więźby szkła i przyczyniając się do 
zmniejszenia odporności szkła na szoki termiczne. Dlatego też odporność szkieł 
krzemianowo-sodowo-wapniowych jest dużo mniejsza niż szkła krzemionkowego 
i wynosi ok. 100oC. W celu jej podniesienia można w miejsce tlenków alkalicz-
nych wprowadzić tlenek boru, który obniża temperaturę topienia szkła, a więc 
działa podobnie jak modyfikatory, a jednocześnie jest tlenkiem szkłotwórczym. 
W przypadku szkieł boranowo-krzemianowych odporność na szok termiczny wy-
nosi ok. 250oC. Jest to wystarczająca wartość, aby z takiego szkła produkować na-
czynia żaroodporne i szkło laboratoryjne. 
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Odporność na szoki termiczne szkła jest wypadkową innych właściwości szkła 
takich, jak: rozszerzalność termiczna, przewodność cieplna, wytrzymałość szkła na 
rozciąganie. Można ją opisać wzorem: 

 T = wk·
dcE

r




  (4.23) 

gdzie: 
wk – współczynnik kształtu i wymiarów wyrobu. Jest on trudny do określenia dla 
wyrobów o nieregularnym kształcie, 
r – wytrzymałość szkła na rozciąganie, 
 –współczynnik liniowej rozszerzalności termicznej, 
E – moduł sprężystości, 
 – współczynnik przewodności cieplnej, 
c – ciepło właściwe, 
d – gęstość szkła. 

Wzór ten nie ma większego praktycznego znaczenia, ale pokazuje jak inne 
właściwości termiczne wpływają na odporność szkła na szok termiczny. Analizując 
go można stwierdzić, że szkła o zwiększonym współczynniku rozszerzalności ter-
micznej będą charakteryzowały się mniejszą odpornością termiczną. Wynika to 
z faktu, że przy nagłym ogrzewaniu lub ochładzaniu w objętości szkła pojawia się 
gradient temperatury wywołany ograniczoną przewodnością cieplną. Prowadzi on 
do popowstawania naprężeń w nierównomiernie rozszerzających się warstwach. 
Naprężenia te są tym większe im większa jest wartość współczynnika rozszerzal-
ności termicznej i mniejsza przewodność cieplna. Ponieważ szkło jest mniej wy-
trzymałe na naprężenia rozciągające niż ściskające o wytrzymałości na szok ter-
miczny będzie decydowała wytrzymałość na rozciąganie. Z tego punktu widzenia 
istotne jest, czy szkło poddane jest gwałtownemu ogrzaniu czy też oziębieniu. 
W pierwszym przypadku na powierzchni pojawiają się naprężenia ściskające – 
mniej niebezpieczne, w drugim naprężenia rozciągające. Dlatego szkło posiada ok. 
ośmiokrotnie większą odporność termiczną na nagłe, nieskupione ogrzanie niż na 
oziębienie. 

W czasie produkcji szkła ma miejsce proces szybkiego przechłodzania stopu, 
w uformowanych wyrobach pojawiają się naprężenia. Ich rozkład nie jest ani rów-
nomierny ani symetryczny, co prowadzi do obniżenia ich wytrzymałości mecha-
nicznej a tym samym również odporności termicznej. W celu pozbycia się tych 
naprężeń przeprowadza się proces odprężania szkła. 

Innym sposobem poprawy odporności wyrobów szklanych na szok termiczny 
jest proces hartowania. Polega on na wywołaniu w warstwach powierzchniowych 
naprężeń ściskających, które hamują propagację mikroszczelin w głąb szkła. Szkło 
hartowane posiada ok. 2–4-krotnie większą odporność na gwałtowne zmiany tem-
peratury niż szkło dobrze odprężone. Na przykład szyby ze szkła hartowanego wy-
trzymują różnicę temperatur do 270oC, podczas gdy szyby odprężone jedynie 70oC. 
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O odporności szkła na szok termiczny będzie w szczególności decydowała je-
go powierzchnia i omawiany wcześniej rozkład naprężeń. Ponieważ propagacja 
pęknięcia przebiega przez defekty w strukturze materiału, każda niejednorodność 
chemiczna (zmiana składu, wtrącenie, niestopiony składnik zestawu) lub fizyczna 
(rysa, mikropęknięcie na powierzchni, fluktuacja gęstości) będą ją obniżać. Ponie-
waż najwięcej tych defektów znajduje się na powierzchni jej jakość będzie waż-
nym czynnikiem wpływającym na odporność termiczną. Wszelkie procesy obróbki 
szkła prowadzące do pozbycia się defektów powierzchniowych będą poprawiać 
znacząco ten parametr. W tym celu stosuje się różne rodzaje polerowania po-
wierzchni szkła. Może to być polerowanie: mechaniczne, chemiczne – polegające 
na trawieniu powierzchni szkła lub termiczne (ogniowe) – prowadzące do nadta-
piania powierzchni i jej wyrównania dzięki siłom napięcia powierzchniowego. 

Pomiar odporności na szoki termiczne kruchych materiałów, w tym szkła 
i szkło-ceramiki, przeprowadza się w oparciu o normę PN-EN 1183. Odporność na 
szok termiczny wyznacza się poprzez ogrzewanie co najmniej 10 próbek, a następ-
nie gwałtowne ochłodzenie w kontrolowanych warunkach termicznych. Badanie 
szoku termicznego jest powtarzane podczas wzrastającej różnicy temperatur aż do 
chwili, gdy 50% próbek ulegnie zniszczeniu. Różnica temperatur T50 jest poda-
wana jako odporność na szok termiczny. Określa ona różnicę temperatur, przy któ-
rej po raz pierwszy 50% próbek nie przechodzi badania. Norma dopuszcza stoso-
wanie dwóch metod. W pierwszej, stosowanej dla wyrobów uważanych za 
wrażliwe na szok termiczny, używa się dwóch wanien z zimną i gorącą wodą. Wo-
da zimna powinna mieć temperaturę w zakresie od 10 do 20oC. Temperatura wody 
w obu wannach nie powinna się zmieniać bardziej niż 2oC. W przypadku wyro-
bów ogólnego stosowania mniej wrażliwych na zmiany temperatury zamiast wan-
ny z gorącą wodą stosuje się piec laboratoryjny z grzaniem elektrycznym, umożli-
wiający uzyskanie temperatury co najmniej 300oC, wyposażony w urządzenie do 
cyrkulacji powietrza, zapewniające, że odchylenie temperatury nie przekroczy 
5oC. Piec powinien być wyposażony w regulator termostatyczny zapewniający 
utrzymanie wahań temperatury w granicach 2oC do 180oC i 3oC powyżej 180oC. 

Innym, nienormowym sposobem określenia odporności na szoki termiczne jest 
obliczenie je w oparciu o poniższy wzór:  

 T = 
c

ii
n

TnTnTn  ...2211  (4.24) 

gdzie: 
ni – liczba wyrobów, które uległy zniszczeniu przy różnicy temperatur Ti, 
T – różnica temperatur jakim poddawany jest wyrób, 
nc – całkowita liczba wyrobów przechodzących test na odporność termiczną. 
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Przy odpowiednio dużej partii próbek wziętych do badania (> 20 sztuk), roz-
kład liczby wyrobów ulegających zniszczeniu w funkcji różnicy temperatur powi-
nien odpowiadać rozkładowi Gaussa. 

 
Ćwiczenie 4. Wyznaczenie odporności wyrobów szklanych na szok termiczny 

 
Cel ćwiczenia:  

Określenie odporności na szok termiczny szkła opakowaniowego 
 
Aparatura: 

Elektryczny piec muflowy, łaźnia wodna z ciągłym przepływem wody, ter-
mometr, lupa, szczypce. 

 
Wykonanie ćwiczenia: 
1) Przygotować partię 25 sztuk szklanych butelek lub słoików. 
2) Sprawdzić czy nie posiadają uszkodzeń mechanicznych. 
3) Uruchomić łaźnie wodną – po 10 minutach zmierzyć temperaturę wody 

w łaźni. 
4) W piecu ogrzać wszystkie butelki (słoiki) do odpowiedniej temperatury (takiej 

aby różnica między kąpielą wodną a temperaturą w piecu wynosiła ok. 70oC). 
5) Przetrzymać szkło w tej temperaturze prze okres 10-15 min. 
6) Za pomocą szczypiec przenieść szkło z pieca do łaźni wodnej w czasie nie 

większym niż 5 sekund i przetrzymać je w łaźni minimum 30 sekund. 
7) Za pomocą lupy zbadać czy w wyrobach pojawiły się pęknięcia, odpryśnięcia, 

spękania powierzchniowe. 
8) Uszkodzone wyroby odstawić notując ich liczbę oraz różnicę temperatur jaka 

panowała między piecem a kąpielą wodną. 
9) Nieuszkodzone wyroby ponownie wstawić do pieca. 
10) Zwiększyć temperaturę o 5÷10oC i przetrzymać przez kolejne 10–15 min. 
11) Ponownie przenieść nagrzane wyroby do łaźni wodnej. 
12) Powyższy cykl grzania-studzenia prowadzić tak długo aż wszystkie wyroby 

ulegną zniszczeniu. 
13) Na podstawie uzyskanych wyników wyznaczyć odporność na szok termiczny 

wg wzoru (4.24) oraz obliczyć odchylenie standardowe. Narysować krzywą 
liczby zniszczonych wyrobów w funkcji różnicy temperatur. Wyznaczyć T50 
zgodnie z normą PN-EN 1183. 
 

4.4. Ciepło właściwe szkła 
 
Energia cieplna jest niezbędna do produkcji szkła od momentu zasypania ze-

stawu surowcowego do pieca szklarskiego po obróbkę uformowanych wyrobów. 
Utrzymanie odpowiedniej temperatury szkła w kolejnych etapach jego wytwarza-
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nia jest kluczowym warunkiem sprawnego prowadzenia procesu w hucie szkła. 
Ilość ciepła potrzebnego do ogrzania i utrzymania odpowiedniej temperatury wy-
robu zależy od jego masy, kształtu, strat cieplnych oraz jego składu chemicznego. 
Parametrem, który charakteryzuje dany materiał pod względem zdolności do 
przyjmowania energii cieplnej, jest ciepło właściwe. Jest to wielkość określająca 
ilość energii jaką należy dostarczyć do danego ciała o masie jednego kilograma, 
aby jego temperatura wzrosła o jeden stopień Celsjusza: 

 
dT
dQ

m
c 1
  (4.25) 

gdzie: 
m – masa substancji, 
Q – ilość ciepła, 
T – temperatura. 

W termodynamice rozróżnia się ciepło właściwe przy stałej objętości (cv) oraz 
ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu (cp). Dla ciał stałych różnica miedzy tymi 
dwoma parametrami jest bardzo mała i w przypadku szkła jest do pominięcia. 

Ciepło właściwe szkieł zależy od temperatury; staje się większe wraz ze wzro-
stem temperatury. Zależy ono od składu chemicznego szkła. Największy wpływ na 
zwiększenie ciepła właściwego szkła ma dodatek Li2O. Ciepło właściwe podwyż-
szają również takie tlenki jak: SiO2, B2O3, Al2O3, MgO i Na2O. Natomiast PbO 
i BaO powoduje jego obniżenie. Wpływ pozostałych tlenków jest znacząco mniej-
szy. Ciepło właściwe szkieł mieści się w zakresie od 420 do 1000 J/kg·oC. Dla ty-
powego szkła krzemianowo-sodowo-wapniowego typu float wynosi ono 840– 
900 J/kg·oC. 

Ciepło właściwe materiałów w fazie amorficznej jest większe niż w fazie kry-
stalicznej. Na przykład dla szkła krzemionkowego wynosi 616 J/kg·oC a dla kwar-
cu 612 J/kg·oC. 

Pomiar ciepła właściwego materiałów przeprowadza się przy użyciu kalory-
metru. Służy on do pomiaru całkowitej energii wydzielonej w danym procesie. 
Klasyczny kalorymetr zbudowany jest z pojemnika otaczającego przestrzeń, w któ-
rej zachodzi badany proces. Zapewnia on jak najlepsze warunki wymiany ciepła 
pomiędzy pojemnikiem a przestrzenią pomiarową oraz jak najlepszą izolację ciepl-
ną względem otoczenia. Układ musi pozwalać na dokładny pomiar temperatury 
medium wypełniającego pojemnik (np. wody).  

Ciepło właściwe można również wyznaczyć metodą różnicowej kalorymetrii 
skaningowej (DSC). W takim pomiarze strumień ciepła doprowadzany do badanej 
próbki w czasie ogrzewania jest proporcjonalny do chwilowej wartości ciepła wła-
ściwego zgodnie z równaniem: 

 
dt

dT
mc

dt
dH p

p  (4.26) 
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gdzie:  
dH/dt – mierzony strumień mocy w różnicowym układzie pomiarowym DSC, od-
powiadający chwilowej mocy cieplnej elementów grzewczych, 
m – masa próbki, 
dTP/dt – szybkość zmiany temperatury próbki. 

Pomiar przeprowadza się przy stałej szybkości ogrzewania. W celu uzyskania 
lepszej dokładności przeprowadza się dodatkowe dwa pomiary: pierwszy pomiar – 
kalibracyjny przy pustych pojemnikach oraz pomiar wzorcowy, w czasie którego 
w pojemniku znajduje się substancja wzorcowa, dla której ciepło właściwe jest do-
kładnie określone. Warunki pomiarowe muszą być jednakowe dla wszystkich 
trzech analiz. Wartość ciepła właściwego substancji badanej wyznacza się ze wzo-
ru (4.27) zgodnie z rysunkiem 4.15: 

 pw

wp

w
p

p
p

my
my

c

c




  (4.27) 

gdzie: górny indeks p odnosi się do badanej próbki a indeks w do próbki wzorcowej. 
 

 
Rys. 4.15. Wyznaczenie ciepła właściwego z krzywych DSC. 

 
Ćwiczenie 5. Wyznaczanie ciepła właściwego szkła przy użyciu kalorymetru 

 
Cel ćwiczenia:  

Określić wpływ składu szkła na wartość ciepła właściwego za pomocą kalo-
rymetru. 
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Aparatura: 
Kalorymetr, termometr z podziałką do 100oC, waga laboratoryjna, suszarka la-

boratoryjna, menzurka. 
 

Wykonanie ćwiczenia: 
Ciepło właściwe szkieł wyznaczamy z bilansu cieplnego opisującego wymianę 

ciepła między badanym materiałem – wcześniej nagrzanym – a kalorymetrem na-
pełnionym wodą o niższej temperaturze. Ciepło jest oddawane przez badany mate-
riał a pobierane przez kalorymetr, wodę i termometr. 

Bilans cieplny wyznacza się ze wzoru: 
 cxmc(Tc - Tk) = cwmw(Tk - Tw) + ckmk(Tk - Tw) + QvV(Tk - Tw) (4.28) 
gdzie: 
cx – szukane ciepło właściwe badanego materiału, 
mc – masa badanego materiału, 
Tc – temperatura początkowa badanego materiału, 
cw – ciepło właściwe wody, 
mw – masa wody, 
Tw – temperatura początkowa wody w kalorymetrze, 
Tk – temperatura końcowa wody, kalorymetru i badanego materiału, 
ck – ciepło właściwe materiału, z którego wykonany jest kalorymetr, 
mk – masa wewnętrznej części kalorymetru wraz z mieszadłem, 
Qv – objętościowe ciepło właściwe szkła i rtęci, 
V – objętość zanurzonej części termometru. 

Na podstawie wzoru (4.28) wyznacza się ciepło właściwe (cx) szkła stosując 
poniższą procedurę: 
1) zważyć na wadze laboratoryjnej badany materiał (ok. 100–200 g), 
2) umieścić badane ciało w suszarce laboratoryjnej i podgrzać go do temperatury 

ok. 100oC, 
3) zważyć pusty, suchy kalorymetr z mieszadłem, 
4) napełnić kalorymetr do 2/3 wysokości wodą o temperaturze niższej o kilka 

stopni od temperatury otoczenia, 
5) zważyć kalorymetr napełniony wodą, 
6) zmierzyć początkową temperaturę wody w kalorymetrze, 
7) określić temperaturę początkową badanego materiału, 
8) wyjąć badany materiał z suszarki i szybko przenieść go kalorymetru, 
9) zmierzyć temperaturę końcową wody w kalorymetrze, 
10) określić poziom zanurzenia termometru w kalorymetrze i wyznaczyć objętość 

zanurzenia za pomocą menzurki. 
Dane do przeprowadzenia pomiaru: 

ck (Al) – 896 J/kg·oC, ck (Cu) – 385 J/kg·oC, ck (stal) – 477 J/kg·oC, ck (Zn) – 384 J/kg·oC, 
cw – 4185 J/kg·oC, 
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Qv – 1,93·106 J/kg·oC, 
Otrzymany wynik porównać z wartościami ciepła właściwego szkieł o innym 

składzie chemicznym. Zinterpretować różnicę w cieple właściwym porównywa-
nych materiałów. 

 
Ćwiczenie 6. Wyznaczanie wpływu temperatury na zmianę ciepła właściwego 
szkła metodą DSC 

 
Cel ćwiczenia:  

Określić wpływ temperatury na wartość ciepła właściwego szkła przy użyciu 
różnicowego kalorymetru skaningowego (DSC). 

 
Aparatura: 

Kalorymetr skaningowy DSC, prasa do przygotowania próbek, waga anali-
tyczna. 

 
Wykonanie ćwiczenia: 
1) włączyć urządzenie pomiarowe DSC, 
2) ustawić przepływ wody i gazu przez układ pomiarowy, 
3) odważyć na wadze analitycznej 60 mg szkła badanego, 
4) próbkę szkła umieścić w pojemniku aluminiowym przykryć pokrywką i za 

pomocą prasy przygotować ampułkę, 
5) ampułkę umieścić w komorze pieca, nałożyć pokrywkę pieca i kopułę izola-

cyjną, 
6) przeprowadzić pomiar DSC do temperatury 400oC z szybkością ogrzewania 

5oC/min., 
7) powyższe czynności przeprowadzić dla próbki wzorcowej, 
8) sporządzić wykresy DSC zgodnie z rysunkiem 4.15 i wyznaczyć ciepło wła-

ściwe szkła w zakresie od 50 do 400oC. Wynik przedstawić w formie wykresu. 
 

4.5. Przewodność cieplna szkła 
 
Powstanie gradientu temperatury wymusza procesy prowadzące do przepływu 

energii cieplnej. Transport tej energii może odbywać się na trzy sposoby poprzez: 
promieniowanie, konwekcję i przewodnictwo. 

Promieniowanie cieplne jest wytwarzane przez każde ciało, którego tempera-
tura jest większa od temperatury zera bezwzględnego. Ma szczególne znaczenie 
przy przekazywaniu energii w próżni, gdzie pozostałe dwa procesy nie mogą prze-
biegać. W przypadku szkła duże znaczenie na proces transportu ciepła poprzez 
promieniowanie ma jego przezroczystość. Szkła barwne wymagają większych na-
kładów energetycznych i dłuższego czasu przebywania stopu szkła w piecu szklar-
skim. 
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Konwekcja zachodzi w ośrodkach gazowym i płynnym, kiedy to cząstki 
o wyższej energii przemieszczają się względem innych, np. w gazie unoszą się do 
góry, w płynie wypływają na powierzchnię – z powodu zmniejszonej gęstości. 
Efekt ten jest obserwowany na przykład w piecu szklarskim w trakcie topienia ze-
stawu szklarskiego. Przyczynia się do ujednorodniania stopu szkła zarówno pod 
względem termicznym jak i chemicznym.  

Przewodnictwo cieplne ma miejsce w każdym rodzaju materii i jest wynikiem 
przekazywania energii pomiędzy najbliższymi cząsteczkami w kierunku niższych 
temperatur. W ciałach stałych cząsteczki te nie ulegają przesunięciom makrosko-
powym. Przewodność cieplna określona jest przez ilość ciepła przepływającego 
przez ciało w jednostce czasu przy ustalonym strumieniu cieplnym: 

 
dx
dTS

dt
dQ

   (4.29) 

gdzie: 
 – współczynnik przewodności cieplnej, 
S – powierzchnia przez którą przekazywana jest energia cieplna, 
T – temperatura, 
x – liniowa droga przekazywania ciepła, 
t – czas. 

Stała materiałowa opisującą zdolność do przekazywania ciepła – nazywana 
współczynnikiem przewodności cieplnej () – określa ilość ciepła, która przenika 
w ciągu jednej sekundy przez 1 m2 powierzchni materiału o grubości 1 m przy róż-
nicy temperatur wynoszącej 1oC. Jednostką współczynnika przewodności cieplnej 
jest W/(m·oC). Szkła w stosunku do metali charakteryzują się małą przewodnością 
cieplną. Współczynnik przewodności cieplnej szkieł mieści się w zakresie od 0,7 
do 1,35 W/(m·oC), dla miedzi wynosi 401 W/(m·oC), a dla srebra 429 W/(m·oC). 
Na jego wartość decydujący wpływ ma struktura materiału. Szkła z ich nieupo-
rządkowaną strukturą mają mniejszą przewodność niż ciała krystaliczne. Na przy-
kład współczynnik przewodności szkła krzemionkowego wynosi 1,35 W/(m·oC) 
a kwarcu 8,4 W/(m·oC) [7]. W przypadku materiałów amorficznych obowiązuje 
zasada: im więcej jest w strukturze silnych wiązań, im większa jest sztywność 
więźby szkła tym większa jest przewodność cieplna materiału. Dlatego też współ-
czynnik przewodności cieplnej szkła krzemionkowego jest większy niż szkła 
krzemianowo-ołowiowego (28% mas. PbO) – 0,9 W/(m·oC). Szkła oparte o sztyw-
ną, mocną więźbą tworzoną przez silne wiązania będą miały większą przewodność. 
Wprowadzenie do struktury szkła modyfikatorów (jony pierwszej i drugiej grupy 
układu okresowego) powoduj zrywanie mostków Si-O-Si i tym samym przyczynia 
się do zmniejszenia przewodności cieplnej. Jednocześnie zastępowanie w obrębie 
modyfikatorów jonów o mniejszym promieniu jonami o większym promieniu (np. 
Na2O przez K2O, CaO przez BaO) usztywnia strukturę szkła i poprawia przewod-
ność cieplną. 
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Współczynnik przewodności cieplnej rośnie ze wzrostem temperatury i w po-
bliżu temperatury mięknięcia jest on dwa razy większy niż w temperaturze poko-
jowej. 

Przewodność cieplna jest ważnym parametrem wpływającym na proces topie-
nia zestawu szklarskiego, formowania szkła i jego dalszej obróbki. Decyduje 
ona o: 
1) czasie formowania – mała przewodność cieplna wydłuża czas formowania 

wyrobów ponieważ masa szklana stygnie wolniej, 
2) wielkości naprężeń powstających w czasie studzenia stopu szkła – im jest ona 

mniejsza tym większe naprężenia w uformowanym wyrobie, 
3) czasie odprężania – im jest ona mniejsza tym dłuższy czas odprężania, 
4) zdolności do hartowania szkła – im przewodność jest większa tym trudniej 

zahartować szkło, tym prędkość hartowania musi być większa. 
Szkła charakteryzujące się większą przewodnością cieplną są bardziej odporne 

na szoki termiczne, np. szkło krzemionkowe wytrzymuje zmianę temperatury do-
chodzącą do 800oC. 
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