MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 64, 3, (2012), 417-422

www.ptcer.pl/mccm

Nanostrukturalne powáoki na szkle otrzymywane
metodą pirolizy
ELĩBIETA ĩELAZOWSKA*, PAWEà PICHNIARCZYK, SEBASTIAN SACHA, JÓZEF ZAWIàA, AGNIESZKA MARCZEWSKA,
JOANNA RYBICKA-àADA
Instytut Ceramiki i Materiaáów Budowlanych - Oddziaá Szkáa i Materiaáów Budowlanych w Krakowie,
ul. Lipowa 3, 30-702 Kraków
*e-mail: e.zelazowska@icimb.pl

Streszczenie
W artykule omówiono podstawy procesu powlekania szkáa na gorąco metodą pirolizy i przedstawiono wyniki wykorzystania tej metody
do opracowania przemysáowej technologii otrzymywania cienkich warstw o charakterze nanostrukturalnym z tlenków odpowiednich metali na wyrobach ze szkáa opakowaniowego, bezpoĞrednio w linii ich formowania. W opracowanej technologii w charakterze medium powáokotwórczego zastosowano drobno zdyspergowane roztwory soli kompleksowych w postaci acetyloacetonianów metali jako prekursorów powáok z tlenków metali. Pirolityczny rozkáad tych związków nastĊpuje w kontakcie z gorącą powierzchnią szkáa, dziĊki czemu wystĊpuje związanie powáoki z podáoĪem w sposób trwaáy w wyniku wytworzenia wiązaĔ chemicznych pomiĊdzy powierzchnią szkáa i warstwą
powáoki. Uzyskane w ten sposób powáoki są odporne na dziaáanie czynników atmosferycznych i podwyĪszają odpornoĞü powierzchni wyrobów na zarysowanie dziĊki zmniejszaniu tarcia. Powáoki z tlenków metali pozwalają nadaü wyrobom szklanym wáaĞciwoĞci przeciwsáoneczne, a takĪe barwĊ i walory dekoracyjne oraz dodatkowo przyczyniü siĊ do zwiĊkszenia odpornoĞci ich powierzchni
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NANO-STRUCTURED COATINGS ON GLASS MANUFACTURED BY PYROLYSIS
The bases of the hot coating process of glass involving pyrolysis are described in the paper, and the results of the usage of this
method for the development of industrial technology of manufacturing of nanostructured thin oxide coatings on glass package products
directly in the glass formation line are shown. Fine dispersions of coordination complexes in the form of metal acetylacetones were used
as precursors of metal oxide coatings in the developed technology. The pyrolytic decomposition of those compounds appears on a hot
glass surface giving a durable joint between the coating and the glass substrate as a result of chemical bonding within the interface. The
manufactured coatings were resistant to the action of atmospheric agents, and they improved the scratch resistance of products due to
decreased friction. The metal oxide coatings allow glass products to obtain anti-solar properties, desired colour, decorative attributes, and
increased chemical and mechanical surface resistance.
Keywords: Metal acetylacetonates, Pyrolysis, Nano-structured coating, Oxide coating

1. Wprowadzenie
Nanoszenie na powierzchniĊ szkáa cienkich warstw
w celu korzystnej mody¿kacji jego wáaĞciwoĞci, zwáaszcza
optycznych, odpornoĞci chemicznej i mechanicznej, a takĪe
w celach dekoracyjnych moĪe dotyczyü wyrobów gotowych,
tj. wczeĞniej uformowanych i odprĊĪonych lub odbywaü siĊ
w linii formowania wyrobów szklanych [1-3]. W przypadku
powlekania poza linią formowania, po naniesieniu medium
powáokotwórczego, niezbĊdne jest zastosowanie dodatkowej obróbki cieplnej w celu otrzymania lub utrwalenia powáoki oraz powtórne odprĊĪanie wyrobów, co wymaga dodatkowych nakáadów energii. Najbardziej ekonomiczny sposób powlekania szkáa stanowi wáączenie procesu nanoszenia powáok w cykl technologiczny formowania i odprĊĪania
wyrobów szklanych. Początkowo, sposób taki byá stosowany do powierzchniowego zabarwiania szkáa na kolor Īóáto-

oranĪowy drogą rozpylania roztworu chlorku Īelaza na gorące, ĞwieĪo uformowane wyroby szklane. NastĊpnie szerokie zastosowanie zyskaáo stosowanie roztworu chlorku cyny
i w mniejszym stopniu chlorku tytanu do otrzymywania powáok z tlenków tych metali w celu wzmocnienia powierzchniowego cienkoĞciennych opakowaĔ szklanych [4-6]. Istotną wadą chlorków metali, zwáaszcza stosowanych w postaci roztworów wodnych, byáo ich wysoce korozyjne dziaáanie
na metalowe czĊĞci urządzeĔ i niekorzystny wpáyw powstających przy tym oparów na zdrowie i Ğrodowisko naturalne.
Ponadto uzyskiwane powáoki byáy niejednorodne i nierównomierne wskutek reakcji chlorków z alkaliami z powierzchniowej warstwy szkáa (Rys. 1, przebieg A). W związku z tym,
w ramach rozwoju metody, wodne roztwory chlorków zostaáy zastąpione związkami metaloorganicznymi lub chelatowymi związkami metali w rozpuszczalnikach organicznych.
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Natrysk roztworów powáokotwórczych na powierzchnie gorących wyrobów szklanych o temperaturze zbliĪonej
do temperatury miĊkniĊcia szkáa pozwala uzyskaü powáoki
o gruboĞci w zakresie ok. 50 nm do ok. 100 nm, wystarczającej dla uzyskania barwy i reÀeksyjnego poáysku. Barwa jest
w tym przypadku zaleĪna od stopnia utlenienia jonu metalu.
Dodatkowe efekty moĪliwe są do uzyskania drogą powlekania szkieá barwnych przezroczystych (addytywnoĞü wáaĞciwoĞci optycznych) lub szkieá ciemnych, zwáaszcza nieprzezroczystych (wzmocniony efekt reÀeksyjny). Metoda pirolizy
i, zbliĪona lecz wymagająca wyĪszych temperatur, metoda
chemicznego naparowania (CVD – ang. chemical vapour
deposition) są obecnie z powodzeniem stosowane do otrzymywania trwaáych, tzw. twardych powáok przeciwsáonecznych reÀeksyjnych i o wáaĞciwoĞciach katalitycznych samoczyszczących oraz powáok niskoemisyjnych, bezpoĞrednio
w linii formowania szkáa metodą Float. Szkáa z tak naniesionymi powáokami znajdują szerokie zastosowanie zwáaszcza
w budownictwie [1, 7-10].

2. Uwarunkowania procesu powlekania szkáa
metodą pirolizy
W przypadku nanoszenia powáok metodą pirolizy z zastosowaniem roztworów powáokotwórczych najbardziej ekonomiczny sposób powlekania stanowi rozpylanie roztworu
w postaci drobno zdyspergowanej, bezpoĞrednio na wyroby szklane, moĪliwie zaraz po ich uformowaniu, a przed tunelem odprĊĪarki. Pozwala to wykorzystaü w procesie powlekania ciepáo skumulowane w wyrobach szklanych. WáaĞciwa temperatura powierzchni wyrobów powinna byü moĪliwie zbliĪona do temperatury miĊkniĊcia szkáa i zaleĪnie od
jego rodzaju, a takĪe parametrów procesu powlekania i medium powáokotwórczego na ogóá zawiera siĊ w zakresie od
ok. 550qC-740qC, przy czym najwyĪsze temperatury stosuje siĊ dla szkáa typu Àoat. NiedogodnoĞü w tej metodzie,
zwáaszcza w zastosowaniu do linii formowania jednostkowych wyrobów, stanowi koniecznoĞü dziaáania w otwartej
przestrzeni, co utrudnia kontrolĊ parametrów procesu i atmosfery w miejscu powlekania, podczas gdy istotną zaletą jest moĪliwoĞü skutecznego powlekania nawet wyrobów
o skomplikowanych ksztaátach.

Rys. 1. Charakter powáok otrzymywanych na szkle metodą pirolizy w zaleĪnoĞci od przebiegu procesu powlekania i produktów poĞrednich.
Fig. 1. Character of coatings obtained on glass by pyrolysis depending on coating process course and intermediate products.
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Mechanizm procesu pirolizy badali m. in. Viguie i Spitz,
Blocher Jr oraz Hubert [4,11-13], stwierdzając, Īe charakter i jakoĞü powáoki zaleĪy od produktów poĞrednich tworzących siĊ z rozpylonych kropli roztworu na drodze do powierzchni wyrobu. MoĪliwe wersje przebiegu procesu pokazane są na Rys. 1.
Przypadek A, jak wzmiankowano wyĪej, dotyczy roztworów chlorków, zwáaszcza w roztworach wodnych. W zetkniĊciu z gorącym szkáem woda odparowuje i w wyniku reakcji utleniania na szkle powstają plamki materiaáu powáoki wraz z niepoĪądanymi produktami reakcji w miejscach
padania kropli. W przypadku B, gdy odparowanie rozpuszczalnika i wytrącanie reagenta ma miejsce zanim osiągnie
on powierzchniĊ wyrobu, dochodzi do znacznych strat roztworu, co oznacza niską efektywnoĞü procesu powlekania
i duĪą iloĞü odpadowych produktów reakcji, które mogą pogorszaü jakoĞü powáok. Przypadek C, w którym reagent dociera do powierzchni wyrobu w formie oparów, okreĞlany jest
czĊsto jako niskotemperaturowe CVD, gdyĪ jest najbardziej
zbliĪony do procesu CVD. Na ogóá jest on mniej efektywny
ze wzglĊdu na mniejsze moĪliwoĞci zapobiegania stratom
reagenta. Przebieg C pozwala osiągnąü wymaganą jakoĞü
powáok pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej czystoĞci
atmosfery w miejscu powlekania przez sprawne usuwanie
odpadowych produktów reakcji pirolizy, które opadając na
szkáo w formie luĨnego osadu mogą przyczepiaü siĊ do powáoki jako jej zanieczyszczenia. Przebieg D odpowiada procesowi pirolizy, w którym stosowany jest rozpuszczalnik organiczny o temperaturze wrzenia na tyle wysokiej, aby jego
odparowanie nastĊpowaáo w moĪliwie niewielkiej odlegáoĞci lub na powierzchni szkáa, bez wytrącania jakichkolwiek
innych produktów poza samym reagentem. Reagent stosowany w przypadku D powinien mieü charakter związku chemicznego o wysokiej prĊĪnoĞci pary, który moĪe ulegaü pirolizie w temperaturze moĪliwie zbliĪonej do temperatury
powierzchni szkáa i odparowywaü przy powierzchni szkáa.
UmoĪliwia to jednolity i efektywny przebieg reakcji utleniania porcji reagenta z kaĪdej kropli, co skutkuje jednorodnoĞcią i wysoką jakoĞcią otrzymywanych powáok.
Proces powlekania wyrobów szklanych metodą pirolizy ma zwykle charakter bardziej skomplikowany od prostych przebiegów modelowych. Dla prawidáowych wyników
procesu powlekania, proces pirolizy i tworzenia powáoki na
szkle powinien przebiegaü tak jak w przypadku D. W praktyce, ze wzglĊdu zarówno na wáaĞciwoĞci dostĊpnych reagentów i rozpuszczalników, jak i uwarunkowania techniczne procesu formowania wyrobów i nastĊpnych operacji technologicznych, ma on zwykle przebieg bardziej zbliĪony do przypadku C lub mieszany. W oparciu o wymagania odnoĞnie przebiegu procesu pirolitycznego powlekania
szkáa, wczeĞniejsze doĞwiadczenia dotyczące otrzymywania i badania powáok dla szkieá budowlanych oraz badania
i próby doĞwiadczalne w skali od laboratoryjnej do przemysáowej przeprowadzone w Instytucie Ceramiki i Materiaáów
Budowlanych – Oddziaá Szkáa i Materiaáów Budowlanych
w Krakowie – opracowana zostaáa technologia otrzymywania na szkle nanostrukturalnych powáok z tlenków metali w linii formowania wyrobów ze szkáa opakowaniowego [14, 15].
Prace badawcze w celu opracowania tej technologii prowadzone byáy w latach 2009-2011we wspóápracy z ¿rmą Vitrosilicon S.A. w ramach czĊĞci badawczej projektu 4.1-1.4 „In-

NANOSTRUKTURALNE POWàOKI NA SZKLE OTRZYMYWANE METODĄ PIROLIZY

nowacyjna Gospodarka”. Gáównym celem tych badaĔ byáo
opracowanie skáadów i sposobu nanoszenia powáok z tlenków metali pozwalających na ograniczenie przenikania promieniowania sáonecznego, zwáaszcza w zakresie ultra¿oletowym (UV) i bliskiej podczerwieni (NIR), które odpowiedzialne
jest za degradacjĊ wáaĞciwoĞci ĪywnoĞci, kosmetyków, wyrobów chemii gospodarczej i innych produktów przechowywanych w opakowaniach szklanych. W Ğwietle istniejącego
stanu wiedzy, zastosowanie cienkich warstw z tlenków odpowiednich metali na szkle pozwala nadaü wyrobom szklanym wáaĞciwoĞci przeciwsáoneczne, a takĪe barwĊ i walory
dekoracyjne, a w przypadku zastosowania metody pirolizy,
przyczynia siĊ równieĪ do zwiĊkszenia odpornoĞci chemicznej i mechanicznej ich powierzchni w sposób trwaáy w wyniku wytworzenia wiązaĔ chemicznych pomiĊdzy powierzchnią szkáa i warstwą powáoki [1, 14, 17].

Produkt”, wspóápracującą w ramach tego samego projektu
z puli 4.1-1.4 „Innowacyjna Gospodarka”. Konstrukcja urządzenia i parametry robocze urządzenia do powlekania byáy
doskonalone w ramach kolejnych prób w linii przemysáowej.
Na Rys. 2 pokazano fragment linii formowania opakowaĔ
szklanych z zainstalowanym urządzeniem do powlekania.

3. CzĊĞü doĞwiadczalna
W ramach niniejszej pracy badawczej wykonano liczne
próby powlekania szkáa w skali od laboratoryjnej do przemysáowej. Otrzymywano cienkie powáoki jedno- i wiĊcej (2-3)
skáadnikowe z tlenku(-ów) nastĊpujących metali: Fe, Co, Ni,
Cr, Ti i Sn. Roztwory acetyloacetonianów tych metali, w formie jednoskáadnikowej, zostaáy specjalnie opracowane pod
kątem moĪliwoĞci produkcji przemysáowej dla potrzeb niniejszej technologii. Roztwory do prób, wedáug wskazówek
Instytutu przygotowaáa ¿rma POCh w Gliwicach, która mogáaby byü ich producentem w przypadku wdroĪenia technologii. W opracowanej technologii powáoki otrzymywane są
metodą pirolizy przez natryskiwanie na powierzchniĊ gorących wyrobów szklanych o temperaturze zbliĪonej do punktu miĊkniĊcia szkáa, zdyspergowanych w strumieniu sprĊĪonego powietrza roztworów acetyloacetonianów metali. StĊĪenie tych roztworów wynosi okoáo 2% at. metalu lub metali,
w przypadku powáok wiĊcej skáadnikowych. Rozpuszczalniki
organiczne stanowią alkohole z dodatkiem chlorku metylenu (dichlorometanu) i acetyloacetonu. Powlekanie odbywa
siĊ w linii formowania wyrobów, podczas ich transportu od
automatu formującego do odprĊĪarki. Podczas procesu powlekania, dziĊki reakcji termicznego rozkáadu –acetyloacetonianów oraz reakcji przyáączania uwolnionych atomów metali przez atomy tlenu powierzchniowej warstwy szkáa, nastĊpuje tworzenie siĊ cienkiej, nanostrukturalnej powáoki tlenkowej. W uproszczeniu, przebieg reakcji rozkáadu acetyloacetonianów metali obrazuje poniĪszy schematyczny zapis:
, (1)
gdzie Me = jon metalu.
Dla zapewnienia prawidáowego przebiegu procesu powlekania i wáaĞciwej jakoĞci powáok niezbĊdne jest utrzymywanie atmosfery utleniającej i sprawna wentylacja w celu
oczyszczanie strefy powlekania z produktów reakcji spalania. DziĊki wysokiej temperaturze procesu powlekania warstwĊ powáoki áączą z podáoĪem silne wiązania chemiczne
o charakterze mostków tlenowych. Zapewnia to tak otrzymywanym powáokom uzyskanie wysokiej odpornoĞci chemicznej i mechanicznej.
Urządzenie do powlekania stanowiáo prototyp opracowany dla potrzeb niniejszej technologii przez ¿rmĊ „Glass–

a)

b)
Rys. 2. Prototypowe urządzenie do powlekania zainstalowane w linii formowania opakowaĔ szklanych (próba przemysáowa) (a) oraz
wyroby z powáokami z prób powlekania (b).
Fig. 2. Prototype equipment for coating installed within a formation line of glass packaging (industrial test) (a), and resultant coated products (b).

Ogólnie wewnątrz obudowy, posadowionej na przenoĞniku odbierającym gorące wyroby szklane z urządzenia formującego, znajduje siĊ obustronnie otwarty tunel, na którego bocznych Ğcianach zamontowane są elementy natryskowe poáączone z komorą mieszającą z zamontowanymi regulowanymi dyszami natryskowymi. Tunel roboczy na swoich koĔcach posiada komory zakoĔczone wentylatorem wyciągowym, który poáączony jest z rurociągiem wyciągowym,
a na górnej czĊĞci obudowy posadowiony jest zespóá przygotowania powietrza, który poprzez osprzĊt pneumatyczny poáączony jest z zewnĊtrznymi zbiornikami ciĞnieniowymi medium powáokotwórczego. Urządzenie ma charakter
przenoĞny, co uáatwia jego konserwacjĊ i czyszczenie oraz
umoĪliwia szybkie wznowienie lub zaprzestanie powlekania.
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4. Wyniki badaĔ i dyskusja
Badania morfologii i mikrostruktury cienkich warstw tlenkowych uzyskanych wedáug opracowanej technologii przeprowadzono metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego przy uĪyciu dyfraktometru Seifert XRD 7 oraz skaningowej mikroskopii elektronowej sprzĊĪonej ze spektroskopią dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego
SEM/EDS (JEOL JSM 5400 z LINK An 10/5 i FEI Nova NanoSEM). Charakterystyki spektralne byáy rejestrowane przy
uĪyciu spektrofotometru Jasco V-570. Do pomiarów gruboĞci warstw tlenkowych na szkle, która wynosiáa od ponad
40 CTU do ponad 200 CTU i do badania odpornoĞci powierzchni szkáa powlekanego na uderzenie zostaáy zastosowane specjalistyczne urządzenia ¿rmy AGR (American
Glass Research Inc., Butler, PA).
Przykáadowe wyniki badaĔ metodami SEM/EDS powáok
z tlenków metali uzyskanych na szkle wedáug opracowanej
technologii pokazano na Rys. 3 i 4.
Rentgenogramy otrzymane w wyniku badaĔ XRD warstw
tlenkowych byáy charakterystyczne dla materiaáów nanostrukturalnych prawie amor¿cznych lub o sáabo wyksztaáconej
strukturze polikrystalicznej. Rentgenogramy powáok z tlenku Īelaza i tlenku tytanu, typowe dla cienkich warstw z tlenków metali otrzymywanych wedáug opracowanej technologii powlekania, pokazano na Rys. 5 i 6.

Przedstawione dyfraktogramy są typowe dla otrzymanych warstw tlenkowych. Są one charakterystyczne dla materiaáów nanostrukturalnych prawie amor¿cznych lub o wzglĊdnie sáabo wyksztaáconej strukturze polikrystalicznej. W przypadku powáok otrzymywanych metodą pirolizy moĪna oczekiwaü warstw amor¿cznych o niewielkiej gruboĞci w związku
z krótkim czasem powlekania. W dyfraktogramach powáok
wieloskáadnikowych z fazą nanokrystaliczną na ogóá wystĊpowaáy reÀeksy od jednego skáadnika tlenkowego przewaĪającego iloĞciowo i/lub o zakresie krystalizacji uprzywilejowanej w warunkach otrzymania powáoki. Ogóáem wyniki badaĔ
metodą XRD wykazują zgodnoĞü z obserwacjami morfologii
metodą SEM/EDS, które równieĪ wykazaáy nanostrukturalny charakter otrzymanych warstw tlenkowych.
Na Rys. 7 i 8 pokazano charakterystyki przepuszczalnoĞci i odbicia promieniowania w zakresie od 200 nm do 2500
nm, zarejestrowane przy uĪyciu spektrofotometru UV/VIS/
NIR z kulą caákującą ILN-427. Dla porównania, na Rys. 7
przedstawiono równieĪ charakterystyki przepuszczalnoĞci
i odbicia dla szkáa bez powáoki.
Dane uzyskane z porównawczych badaĔ wytrzymaáoĞci na uderzenie dla wyrobów z nanostrukturalnymi powáokami tlenkowymi w odniesieniu do wyrobów tego samego rodzaju bez naniesionych powáok wykazaáy wzrost wytrzymaáoĞci w granicach od ok. 11% do ok. 30%. Badania
wykonywano dla partii róĪnych wyrobów z powáokami uzy-

a)

c)

b)
Rys. 3. Wyniki analizy SEM/EDS dla powáoki z tlenku kobaltu: a) mikrogra¿a SEM powierzchni powáoki, b) widmo EDS wraz z iloĞciową
analizą pierwiastkową, c) analiza skáadu chemicznego wzdáuĪ wskazanej linii.
Fig. 3. Results of SEM/EDS analysis of cobalt oxide coating: a) SEM image of coating surface, b) EDS spectrum together with quantitative elemental analysis, c) line-scan of chemical composition.
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a)

c)

b)
Rys. 4. Wyniki analizy SEM/EDS dla powáoki z tlenku Īelaza i niklu: a) mikrogra¿a SEM powierzchni powáoki, b) widmo EDS wraz z iloĞciową analizą pierwiastkową, c) analiza skáadu chemicznego wzdáuĪ wskazanej linii.
Fig. 4. Results of SEM/EDS analysis of iron and nickel oxide coating: a) SEM image of coating surface, b) EDS spectrum together with
quantitative elemental analysis, c) line-scan of chemical composition.

Rys. 5. Dyfraktogram rentgenowski powáoki z tlenku Īelaza.
Fig. 5. X-ray diffraction pattern of iron oxide coating.

Rys. 6. Dyfraktogram rentgenowski warstwy tlenku tytanu.
Fig. 6. X-ray diffraction pattern of titanium oxide coating.

skanymi w wyniku prób w skali przemysáowej z zastosowaniem prototypowego urządzenia do powlekania. Stwierdzono
przy tym korzystny wpáyw zawartoĞci tlenku niklu w powáoce
na wytrzymaáoĞü powierzchniową wyrobów powlekanych.

czĊĞci badawczej innowacyjnego projektu stanowi rozwiązanie dające szerokie moĪliwoĞci kontroli wáaĞciwoĞci
optycznych, zwáaszcza przepuszczalnoĞci energii sáonecznej w zakresach odpowiedzialnych za degradacjĊ produktów pakowanych w opakowania szklane. Nanoszenie powáok metodą pirolizy w linii formowania wyrobów szklanych
pozwala uzyskaü powáoki trwale związane z powierzchnią
szkáa wiązaniami chemicznymi, co zapewnia wysoką trwaáoĞü powáok, a przy tym jest w najwyĪszym stopniu ener-

5. Podsumowanie i wnioski
Technologia otrzymywania na szkle opakowaniowym
cienkich powáok z tlenków metali opracowana w ramach

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 64, 3, (2012)

421

E. ĩELAZOWSKA, P. PICHNIARCZYK, S. SACHA, J. ZAWIàA, A. MARCZEWSKA, J. RYBICKA-àADA

Rys. 7. Charakterystyki spektralne przepuszczalnoĞci i odbicia szkáa
z nanostrukturalną powáoką z tlenku kobaltu i szkáa bez powáoki
(krzywe poáoĪone odpowiednio najwyĪej i najniĪej w polu wykresu).
Fig. 7. Spectral characteristics of transmittance and reÀectance of
glass with nano-structured cobalt oxide coating, and glass with no
coat (upper and lower curves, respectively).

Rys. 8. Charakterystyki spektralne przepuszczalnoĞci i odbicia szkáa
z nanostrukturalną powáoką z tlenku cyny, Īelaza i kobaltu.
Fig. 8. Spectral characteristics of transmittance and reÀectance of
glass with nano-structured coating composed of tin, iron and cobalt oxides.

gooszczĊdne. Ponadto powáoki tlenkowe chronią wyroby
przed uszkodzeniami mechanicznymi powierzchni, co pozwala zmniejszyü straty przy transporcie i przedáuĪyü okres
recyklingu opakowaĔ szklanych. Technologia realizowana
z wykorzystaniem opracowanego urządzenia do powlekania moĪe byü elastycznie dostosowywana do aktualnych
potrzeb produkcyjnych. Pozwala na szybkie zmiany skáadu powáok, a takĪe áatwe zatrzymanie lub wznowienie procesu powlekania. Cienkie powáoki z tlenków metali mogą
byü z zastosowaniem opracowanej technologii nanoszone
takĪe na inne formowane jednostkowo wyroby zarówno ze
szkáa bezbarwnego jak i barwionego w masie, co pozwala w sposób addytywny wykorzystaü wáaĞciwoĞci optyczne
podáoĪa szklanego i powáoki.

[5]
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