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Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki badaĔ mody¿kacji opakowaĔ szklanych nanocząstkami związków glinu z dodatkiem Li2O naniesionych
na gorącą powierzchniĊ wyrobów. Badania wytrzymaáoĞciowe – takie jak ciĞnienie wewnĊtrzne, nacisk osiowy, wytrzymaáoĞü na udar –
Ğwiadczą o zmody¿kowaniu powierzchni szkáa i zwiĊkszeniu wytrzymaáoĞci butelek. Uzyskano satysfakcjonujące wyniki transparentnoĞci,
odpornoĞci chemicznej i mikrotwardoĞci powierzchni. Przedstawiano równieĪ wyniki badaĔ zmody¿kowanej nanowarstwy na powierzchni
szkáa za pomocą SEM.
Sáowa kluczowe: nanocząstki, uszlachetnianie powierzchni, warstwy funkcyjne, badania SEM

SURFACE MODIFICATION OF GLASS PACKAGING BY NANOPARTICLES
OF ALUMINIUM COMPOUNDS WITH THE ADDITION OF Li2O
The results of modi¿cation of glass packaging by nanoparticles of aluminium compounds with the addition of Li2O marked on hot surfaces of products were presented in this work. Strength tests, such as internal pressure, vertical load and impact strength tests, proved
the obtainment of modi¿ed surfaces of the glass which increased strength of bottles. The satisfactory results were obtained with respect
to transparency, chemical resistance and surface microhardness. SEM investigations of the modi¿ed functional coatings on the glass
surface are also presented.
Keywords: Nanoparticles, Surface re¿nement, Functional coatings, SEM research

1. Wprowadzenie
Dyrektywa Unii Europejskiej - 94/62/EC dotycząca opakowaĔ jest z caáą pewnoĞcią jednoznaczna i bezkompromisowa. JeĞli muszą byü one w uĪyciu, to ich produkcja
i uĪytkowanie muszą zapewniü wáaĞciwą utylizacjĊ lub teĪ
spowodowaü, Īe ich stosowanie bĊdzie wielokrotne. Skoro
czáowiek je wytwarza to mają byü dla niego i jego Ğrodowiska
nieszkodliwe. Czy zatem nie mają racji ci, którzy twierdzą Īe
najbardziej ekologicznym opakowaniem produktu jest jego
brak? Powiedzieü áatwo, ale jest to zadanie w duĪej mierze
niewykonalne. Są artykuáy, których sprzedaĪ bez opakowania jest wrĊcz niemoĪliwa. Poszukajmy wiĊc materiaáu, który
bĊdzie w stanie speániü nasze oczekiwania pod wzglĊdem
ekologicznym i, co równie waĪne, bĊdzie materiaáem podatnym na innowacje i mody¿kacje.
Z caáą pewnoĞcią odnajdziemy tutaj szkáo. Szklana butelka to opakowanie w duĪej mierze przyjazne czáowiekowi,
zdrowe, a takĪe ekologiczne. Sprawia, Īe produkt w niej
umieszczony jest chroniony. Nie wchodzi z nim w reakcjĊ,
jest izolowany od dziaáania czynników zewnĊtrznych i Ğwietnie nadaje siĊ do wielokrotnego uĪytku, a w ostatecznoĞci
recyklingu. Butelki wyprodukowane ze szkáa wytrzymują
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okoáo 20 cykli w uĪyciu przy peánym zachowaniu swoich
parametrów jakoĞciowych i wytrzymaáoĞciowych, a nastĊpnie w postaci stáuczki szklanej stają siĊ cennym surowcem
do ich ponownej produkcji [1].
W celu zwiĊkszenia wytrzymaáoĞci mechanicznej opakowaĔ szklanych prowadzone byáy badania dotyczące pokrywania powierzchni związkami zarówno nieorganicznymi, jak
i organicznymi [2, 3], a ostatnio są prowadzone badania nad
mody¿kacją powierzchni szkáa nanocząstkami związków glinu [4, 5]. Wprowadzenie Li2O do szkáa w poáączeniu z Al2O3
prowadzi do uzyskania materiaáu o wyĪszej wytrzymaáoĞci
mechanicznej [6]. Mając na uwadze pozytywny wpáyw Li2O
w strukturze szkieá, w skáadzie których znajduje siĊ Al2O3
wydaje siĊ byü celową mody¿kacja powierzchni opakowaĔ
szklanych za pomocą nanocząstek związków glinu z dodatkiem Li2O.

2. Metodyka eksperymentu i badaĔ
Do przeprowadzenia mody¿kacji powierzchni opakowaĔ
szklanych uĪyto butelek wyprodukowanych przez HutĊ Szkáa
Orzesze. Wyroby pobrano z linii produkcyjnej bez uszlachetniania za pomocą chlorku cyny. Wykonano pomiary rozsze-
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szkáa butelkowego bez Īadnych warstw. Wskazuje ona, Īe
dylatometryczna temperatura miĊkniĊcia wynosi 640°C;
dlatego w tej temperaturze przeprowadzono obróbkĊ termiczną butelek z naniesioną nanowarstwą związków glinu
z dodatkiem tlenku litu.
Wyniki badaĔ mikrotwardoĞci butelek bez mody¿kacji
powierzchni i po mody¿kacji powierzchni, otrzymane przy
obciąĪeniu wynoszącym 50 G, przedstawiono w Tabeli 1.
Wyniki badaĔ wytrzymaáoĞciowych, takich jak pomiar
ciĞnienia wewnĊtrznego, nacisku osiowego i udarnoĞci, zamieszczono w Tabeli 2.

rzalnoĞci termicznej szkáa butelkowego celem wyznaczenia
charakterystycznych parametrów temperaturowych. Mody¿kacji powierzchni butelek dokonano przez napylenie nanocząstek związków glinu z dodatkiem tlenku litu (Li2O) na gorące wyroby w temperaturze 640°C. Czas obróbki termicznej
z naniesionymi nanocząstkami wynosiá 20 minut.
Na zmody¿kowanych butelkach przeprowadzono badania mikrotwardoĞci zmody¿kowanej powierzchni butelki oraz
badania wytrzymaáoĞciowe takie jak odpornoĞü na ciĞnienie
wewnĊtrzne, odpornoĞü na nacisk osiowy i udarnoĞü. Badania mikrotwardoĞci wykonano metoda Vickersa. Pomiary przeprowadzono przy pomocy mikrotwardoĞciomierza
PMT-3 zgodnie z normą PN-70/B-13150. Do wykonania
badaĔ sprawdzających ciĞnienie wewnĊtrzne wykorzystano
urządzenie Ramp Pressure Tester II, do pomiaru nacisku
osiowego uĪyto urządzenia Vertical Load Tester. Obydwa
urządzenia wyprodukowaáa ¿rma American Glass Research.
Badania przeprowadzono w oparciu o normy DIN EN ISO
7458 [7] oraz DIN EN ISO 8113 [8]. Do badaĔ udarnoĞci
uĪywano máotka udarowego ¿rmy American Glass Research. Badania udarnoĞci byáy wykonane zgodnie z normą
DIN 52295 [9]. Zbadano równieĪ transparentnoĞü szkáa
z powáoką oraz odpornoĞü chemiczną powáoki. Przedstawiono takĪe wyniki badaĔ zmody¿kowanej nanowarstwy na
powierzchni butelki za pomocą SEM.

3. Wyniki i dyskusja
Rys. 1. Krzywa rozszerzalnoĞci termicznej szkáa butelkowego bez
Īadnych warstw.
Fig. 1. Thermal expansion of pure bottle glass with no modifying
layers.

Wyniki badaĔ przedstawiono porównując wartoĞci uzyskane na butelkach przed mody¿kacją i po mody¿kacji. Na
Rys. 1 przedstawiano krzywą rozszerzalnoĞci termicznej

Tabela 1. MikrotwardoĞü powierzchni butelek bez mody¿kacji i po mody¿kacji powierzchni butelek nanocząstkami związków glinu z dodatkiem tlenku litu.
Table 1. Surface microhardness of glass bottles before and after modi¿cation by Al2O3/Li2O.

MikrotwardoĞü [GPa]

Butelka bez mody¿kacji

Butelka mody¿kowana nanocząstkami
związków glinu z dodatkiem Li2O

7,0±0,3*

8,4±0,5*

* odchylenie standardowe
Tabela 2. Badanie wytrzymaáoĞciowe butelek przed mody¿kacją powierzchni (wartoĞci Ğrednie).
Table 2. Average values of strength parameters of glass bottles before surface modi¿cation.

ObciąĪenie pionowe
[kG]

UdarnoĞü
góra
[cm/s]

UdarnoĞü
dóá
[cm/s]

Nr serii

CiĞnienie
[bar]

1 (1-30 butelek)

6,0

730

140

120

2 (1-30 butelek)

17

690

140

100

3 (1-30 butelek)

4,5

650

160

160

Tabela 3. Badanie wytrzymaáoĞciowe butelek po mody¿kacji powierzchni nanocząstkami związków glinu z dodatkiem tlenku litu (wartoĞci
Ğrednie).
Table 3. Average values of strength parameters of glass bottles after Al2O3/Li2O surface modi¿cation.

Nr serii

CiĞnienie
[bar]

ObciąĪenie pionowe
[kG]

UdarnoĞü góra
[cm/s]

UdarnoĞü
dóá
[cm/s]

1 (1-30 butelek)

12,5

1040

180

190

2 (1-30 butelek)

18,4

1440

190

210

3 (1-30 butelek)

18,9

1420

190

210
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Rys. 2. Obraz SEM nanowarstwy związków glinu z dodatkiem
tlenku litu na powierzchni butelki.
Fig. 2. SEM image of glass bottle surface with Al2O3/Li2O coating.

Tabela 4. Wyniki badania odpornoĞci klasy hydrolitycznej szkieá
przed i po mody¿kacji.
Table 4. Hydrolytic class of glass bottles before and after Al2O3/Li2O
modi¿cation.
IloĞü zuĪytego
0,01 M HCl

Klasa hydrolityczna

Szkáo przed
mody¿kacją

0,70

3/98

Szkáo po
mody¿kacji

0,68

3/98

Na podstawie badaĔ przepuszczalnoĞci Ğwietlnej szkáa
z butelki bez mody¿kacji i po mody¿kacji powierzchniowej
nie stwierdzono Īadnej róĪnicy w poziomie przepuszczalnoĞci. Badania klasy hydrolitycznej butelek bez mody¿kacji
i po mody¿kacji nanocząstkami związków glinu z dodatkiem
tlenku litu nie potwierdziáy zmiany odpornoĞci hydrolitycznej.
W Tabeli 4 przedstawiono Ğrednie iloĞci 0,01M HCl zuĪytego
do miareczkowania roztworów powstaáych z gotowania butelek w wodzie destylowanej w áaĨni wodnej w temperaturze
98°C przez okres 1 h, pochodzących z badania dwóch rodzajów szkieá przed i po mody¿kacji, jak równieĪ wyliczone
wartoĞci klasy hydrolitycznej.
Rys. 2 i 3 przedstawiają wyniki obserwacji SEM zmody¿kowanej nanowarstwy na powierzchni butelek.

4. Podsumowanie
Przeprowadzono mody¿kacjĊ powierzchni butelek za pomocą nanocząstek związków glinu z dodatkiem tlenku litu.
Badania mikrotwardoĞci powierzchni butelki oraz badania
wytrzymaáoĞciowe jak ciĞnienie wewnĊtrzne, nacisk osiowy
i udarnoĞü potwierdzają wzmocnienie butelek przez mody¿kacjĊ ich powierzchni. RównieĪ zdjĊcia SEM Ğwiadczą
o obecnoĞci nanowarstwy na powierzchni butelek po mody¿kacji. Przeprowadzony proces mody¿kacji powierzchni
butelek daje moĪliwoĞü obniĪenia wagi butelki, zachowując
bezpieczne wartoĞci wytrzymaáoĞciowe.
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Rys. 3. Obraz SEM przekroju Ğcianki butelki pokazujący nanowarstwĊ związków glinu z dodatkiem tlenku litu (1) na powierzchni
butelki (2) .
Fig. 3. SEM image of glass bottle intersection showing Al2O3/Li2O
coating (1) and pure glass (2).
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