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Streszczenie
Przez lata prowadzono badania naukowe i przemysáowe, których celem byáo zwiĊkszenie wytrzymaáoĞci mechanicznej opakowaĔ
szklanych. Jednym z bardzo waĪnych czynników, które miaáy wpáyw na zwiĊkszenie wytrzymaáoĞci opakowaĔ szklanych byá rozwój metod
uszlachetniania na gorąco i na zimno. Celem publikacji jest pokazanie jak zwiĊksza siĊ wytrzymaáoĞü mechaniczna opakowaĔ szklanych
wraz z zastosowaniem róĪnych metod ich obróbki. W pracy pokazano stan powierzchni opakowania szklanego po bezpoĞrednim uformowaniu oraz nastĊpnie po obróbce termicznej w temperaturze bliskiej miĊkniĊcia i po uszlachetnianiu związkami cyny i glinu. Wyniki wytrzymaáoĞciowe tak otrzymanych butelek bĊdą stanowiü wytyczne dla procesu produkcyjnego.
Sáowa kluczowe: uszlachetnianie na gorąco, związki glinu, mody¿kacja powierzchni szkáa

POSSIBILITIES OF INCREASING MECHANICAL RESISTANCE OF GLASS CONTAINERS
For many years, there has been scienti¿c and industrial research into how to increase mechanical resistance of glass containers. One
of the very important factors, which inÀuenced an improvement in mechanical resistance of glass packaging, was the development of dry
and hot coating methods. The aim of this work is to show the research results concerning the mechanical resistance of glass containers
modi¿ed by using various treatment methods. We will show what a glass container surface looks like after the forming process and after
hot end coating treatment. We will do this by using nanoparticles of aluminium and tin compounds at a temperature around softening point.
In our work, the various results of the mechanical resistance of glass containers were compared. These results may act as guidelines for
determination of future factors in glass container production.
Keywords: Hot end coatings, Aluminium compounds, Glass surface modi¿cation

1. Wprowadzenie
ĩadne inne wyroby szklane tak jak opakowania szklane
nie pokazują jak mocne jest powiązanie pomiĊdzy wymaganiami jakoĞciowymi, a ekonomią produkcji. Z jednej strony
opakowania szklane muszą mieü moĪliwie najlepszą jakoĞü
i nie powinny zawieraü Īadnych defektów. Z drugiej strony
tracą udziaáy w rynku w porównaniu do opakowaĔ metalowych i do opakowaĔ z tworzyw sztucznych, dlatego potrzebny jest nieustany rozwój procesów produkcyjnych opakowaĔ szklanych. Jakkolwiek opakowania szklane mają zalety, do których moĪemy zaliczyü transparentnoĞü, stabilnoĞü
chemiczną - barierowoĞü, stabilnoĞü ksztaátu, to do ich wad
moĪemy zaliczyü maáą wytrzymaáoĞü kruchego materiaáu
i relatywnie wysoką masĊ. Ciągáa optymalizacja na wszystkich etapach produkcji powoduje zwiĊkszenie wytrzymaáoĞci mechanicznej opakowaĔ szklanych i jednoczeĞnie powoduje obniĪenie ich masy. Do procesów tych moĪna zaliczyü nieustanny rozwój procesów formowania i rozwój metod obróbki gotowych opakowaĔ szklanych. NaleĪy do nich
obróbka termiczna oraz uszlachetnianie [1].
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Termin wytrzymaáoĞü opakowaĔ szklanych moĪna zde¿niowaü jako naprĊĪenia, na które opakowania szklane są
naraĪone i są przez nie przenoszone bez zniszczenia [2].
Opakowania szklane pĊkają w momencie, gdy naprĊĪenia
wystĊpujące w nich wywoáane róĪnymi czynnikami przekraczają wytrzymaáoĞü szkáa mającą Ğcisáy związek z wytrzymaáoĞcią wiązaĔ. Maksymalne naprĊĪenie przenoszone przez materiaá opakowania jest determinowane przez jakoĞü powierzchni opakowania szklanego. NaprĊĪenie takie
moĪe pojawiü siĊ na caáej powierzchni opakowania szklanego i nie musi zaleĪeü od rozkáadu szkáa czy obciąĪeĔ wywoáanych ciĞnieniem wewnĊtrznym, naciskiem osiowym,
uderzeniami czy szokiem termicznym. Proces produkcji opakowaĔ szklanych na jego róĪnych etapach w pewnym sensie powoduje zmniejszenie wytrzymaáoĞci produkowanych
wyrobów szklanych.
Etap przygotowania masy szklanej moĪe spowodowaü
wystĊpowanie szeregu niejednorodnoĞci powodujących
osáabienie powierzchni opakowaĔ szklanych. MoĪemy do
nich zaliczyü obecnoĞü tlenków liofobowych pochodzących
z zanieczyszczeĔ surowców uĪytych do wytapiania zesta-
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wu szklarskiego, które nie rozpuĞciáy siĊ w czasie procesu
topienia zestawu. WĞród nich moĪemy znaleĨü wtrącenia
korundowe, krzemianowe, andaluzytowe lub chromitowe.
Kolejnymi wystĊpującymi niejednorodnoĞciami mogą byü
tzw. relikty topienia. Są to substancje, które bardzo dobrze
rozpuszczają siĊ w masie szklanej, ale ze wzglĊdu na krótki
czas przebywania w wannie szklarskiej nie są w stanie siĊ
rozpuĞciü. Zaliczmy do nich cząstki krystobalitu oraz wolastonitów z niekompletnych kwarcowych rozpuszczeĔ. Niekompletne rozpuszczenie skaleni w postaci surowca szklarskiego powoduje wystĊpowanie wtrąceĔ nefelinu. NiejednorodnoĞci takie jak pĊcherze lub drobne pĊcherzyki gazu mogą
byü efektem przeáadowania wanny szklarskiej lub takĪe rezultatem niewystarczającego jej oczyszczania. Wtrącenia
wolastonitów i dewitrytów mogą byü spowodowane nieodpowiednim rozkáadem temperatur w czĊĞci wyrobowej wanny szklarskiej i w zasilaczach. W starszych wannach szklarskich mogą pojawiü siĊ inkluzje spowodowane korozją materiaáów ceramicznych - baddeleity z bloków zawierających
związki cyrkonu lub kruszywo szamotowe lub silimanitowe
z áuszczenia siĊ izolacji wanny. Dodatkowo wzrost zuĪycia
stáuczki szklanej pochodzącej z recyklingu spowodowaá procentowo wiĊksze zanieczyszczenie masy szklanej frakcją
CSP (ang. ceramic, stone, porcelain), która w czasie przebywania w wannie szklarskiej nie rozpuszcza siĊ, powodując
wtrącenia ceramiczne. Opisane powyĪej defekty zmniejszają wytrzymaáoĞü opakowaĔ szklanych. Krytyczne dla opakowaĔ szklanych są inkluzje, które mają rozszerzalnoĞü cieplną mniejszą niĪ otaczające je szkáo. Powoduje to moĪliwoĞü
pojawienia siĊ naprĊĪeĔ rozciągających, a w konsekwencji
mogą pojawiü siĊ mikropĊkniĊcia w strukturze powierzchni
opakowaĔ szklanych. Pod wpáywem siá związanych na przykáad z ciĞnieniem wewnątrz opakowania powstaáe mikropĊkniĊcia mogą áatwo wzrosnąü do rozmiaru pĊkniĊü. Inkluzje
tego typu mogą powstaü w wyniku nieodpowiedniego oczyszczenia stáuczki szklanej i przedostania siĊ aluminiowych nakrĊtek do zestawu szklarskiego. Gazowe wtrącenia takie jak
pĊcherze czy piana w postaci drobnych pĊcherzyków gazowych nie powodują wystĊpowania naprĊĪeĔ tak jak inkluzje.
Powodują natomiast osáabienie powierzchni szklanej produkowanych cienkoĞciennych opakowaĔ szklanych, co objawia
siĊ wystĊpowaniem naprĊĪeĔ na powierzchni szkáa w miejscach przecienieĔ technologicznych.
Etap formowania rozpoczyna siĊ od uciĊcia kropli. NastĊpuje kontakt metalowych noĪyc - cháodzonych emulsją
wodną - z powierzchnią szkáa, wywoáując miejscowo bardzo
mocny spadek temperatury. Na kontakcie pomiĊdzy ostrzami noĪyc a gorącym szkáem powstają rysy na powierzchni kropli w miejscu gáówki i dna butelki. Ten defekt usuwany jest podczas rozgrzewania siĊ baĔki w narzĊdziach formujących. MoĪemy zauwaĪyü pozostaáoĞci rys zwane Ğladami odciĊcia po tym defekcie na szyjkach produkowanych
butelek. Po odciĊciu krople szklane tra¿ają do mechanizmu
transportowego rynien, gdzie mają kontakt z emulsją wodną
cháodzącą noĪyce oraz substancjami poĞlizgowymi. Dziaáają one pozytywnie, separując rozgrzane krople od cháodniejszego materiaáu rynien. Krople tra¿ają do przedform i form
wáaĞciwych (narzĊdzi formujących). W celu zabezpieczenia
przed bezpoĞrednim kontaktem szkáa z materiaáem narzĊdzi
powleka siĊ je specjalnie dobranymi lakierami. Dodatkowo
narzĊdzia formujące w ĞciĞle okreĞlonych odstĊpach czasu

powlekane są smarami gra¿towymi. W temperaturach formowania wyrobów smary gra¿towe ze swej natury nie odparowują caákowicie i mogą powodowaü wystĊpowanie na
wyrobach szklanych czarnych plamek, które czĊsto towarzyszą powstającym pĊcherzom. Czarne plamki powodują
osáabienie powierzchni opakowaĔ szklanych. W celu wyeliminowania problemów związanych z powstawianiem czarnych
plamek stosuje siĊ odpowiednie, przystosowane do procesu smary gra¿towe wraz z odpowiednią techniką smarowania narzĊdzi formujących. BezpoĞrednio po procesie smarowania narzĊdzi formujących okreĞlona iloĞü wyrobów szklanych jest automatycznie usuwana.
Innym bardzo waĪnym parametrem formowania jest temperatura narzĊdzi formujących – temperatura formowania.
JeĪeli temperatura powierzchni szklanej jest zbyt niska do
uzyskania wymaganej lepkoĞci dla odpowiedniej prĊdkoĞci
formowania, wtedy sprĊĪyste wáaĞciwoĞci roztopionego materiaáu przewaĪają i powoduje to powstanie pĊkniĊü na gorąco. Ten typ pĊkniĊcia moĪe zostaü usuniĊty przy ponownym
nagrzaniu baĔki w formie. Nie ma to zastosowania do chropowatych ustników. Zbyt maáa temperatura form od strony gáówek moĪe spowodowaü przesuniĊcia powierzchni, które nie
muszą mieü wpáywu na wytrzymaáoĞü butelek. Wysokie temperatury narzĊdzi formujących są poĪądane nie tylko w celu
wyeliminowania wymienionych powyĪej wad. Ciepáo zawarte
w szkle przechodzi do narzĊdzi formujących, podnosząc ich
temperaturĊ. Przy duĪych prĊdkoĞciach formowania musza
byü dozwolone wysokie temperatury narzĊdzi formujących.
JeĪeli temperatura formy osiągnie wartoĞü krytyczną wtedy szkáo przykleja siĊ do formy. Wówczas podczas odbioru
opakowania z formy moĪe dojĞü do uszkodzenia powierzchni szklanej w czasie wyciągania uformowanych butelek lub
moĪe dojĞü do przyklejenia opakowaĔ szklanych do form.
Wysoka temperatura pracy kompletu formującego prowadzi
do korozji narzĊdzi. Widoczne jest to, gdy jako jeden z materiaáów narzĊdzi formujących uĪywane jest Īeliwo. Z czasem
pojawiają siĊ defekty powierzchni butelek wywoáane uszkodzeniami powierzchni narzĊdzi formujących. RównieĪ znakowanie form moĪe spowodowaü obniĪenie wytrzymaáoĞci
mechanicznej opakowaĔ szklanych. WystĊpujące termiczne naprĊĪenia mogą spowodowaü korozjĊ obrzeĪy form, powodując przyklejanie materiaáu formy do powierzchni opakowaĔ szklanych. Dodatkowo w procesie NNPB (ang. narrow neck press and blow) wystĊpuje osáabienie powierzchni wewnĊtrznej opakowaĔ szklanych poprzez bezpoĞredni
kontakt wytáoczników z kroplami szklanymi.
Etap transportu i inspekcji butelek szklanych moĪe spowodowaü wystĊpowanie mikropĊkniĊü powierzchni opakowaĔ szklanych. Podczas transportu nastĊpuje wielokrotny
kontakt opakowaĔ szklanych z elementami transportującymi. àapki odbieracza odbierają uformowane butelki szklane
i odstawiają je na cháodzone od doáu páyty odstawcze. NastĊpnie áapki zgarniacza przesuwają butelki na transporter
od maszyny. Butelki szklane transportowane są transporterem od maszyny do urządzenia uszlachetniającego, gdzie
rozgrzane butelki mają kontakt z szynami naprowadzającymi na odpowiedni tor jazdy przez tunel. Po procesie uszlachetniania butelki są dotykane przez áapki transportera kątowego, a nastĊpnie przez zĊby ramienia wpychającego je
do tunelu odprĊĪarki. Mamy tutaj do czynienia z tzw. kombinacją szoku termicznego i naprĊĪeĔ mechanicznych. Im
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wyĪsza temperatura powierzchni szklanej tym wiĊksza redukcja wytrzymaáoĞci mechanicznej, co jest powodowane
efektem uszkodzenia. MoĪna przyjąü, Īe podczas transportu opakowaĔ szklanych maáe tarcie zapobiega powstawaniu mechanicznych pĊkniĊü, a mniejsza twardoĞü redukuje stopieĔ uszkodzenia powierzchni. Wykorzystywane materiaáy, mające bezpoĞredni kontakt z rozgrzanymi butelkami, powinny posiadaü wystarczającą odpornoĞü termiczną
i mechaniczną przez dáugi okres uĪytkowania. Takie wymagania speániają po czĊĞci materiaáy, które bazują na gra¿cie
czy wáóknach wĊglowych.
Etap odprĊĪania opakowaĔ szklanych pomaga w minimalizowaniu naprĊĪeĔ w opakowaniach szklanych, powstających podczas procesu produkcji oraz podczas ich obciąĪania zarówno mechanicznego, jak i termicznego [3]. Szczątkowe naprĊĪenia mogą pojawiü siĊ równieĪ z powodu obecnoĞci wtrąceĔ. Rozkáad naprĊĪeĔ w butelkach szklanych jest
bardziej skomplikowany niĪ rozkáad naprĊĪeĔ w szkle páaskim. Mamy tutaj do czynienia z geometrycznymi komplikacjami wewnĊtrznych powierzchni opakowaĔ szklanych, które
nie są tak szybko scháadzane jak powierzchnie zewnĊtrzne.
RóĪnice w szybkoĞci formowania oznaczają, Īe zewnĊtrzne powierzchnie opakowaĔ szklanych bĊdą w stanie naprĊĪeĔ szczątkowych rozciągających, podczas gdy wewnĊtrzne powierzchnie szklane - naprĊĪeĔ szczątkowych Ğciskających. WielkoĞci i rozkáad naprĊĪeĔ oczywiĞcie bĊdą zaleĪaáy
od termicznej historii opakowaĔ, ale równieĪ od ich projektu konstrukcyjnego. Kiedy mamy do czynienia z butelkami
do piwa, których zawartoĞü jest pasteryzowana, zabieg pasteryzacji moĪe doprowadziü do powstawania obwodowych
naprĊĪeĔ w Ğciankach opakowaĔ.
NaprĊĪenia obwodowe są dwa razy wiĊksze niĪ naprĊĪenia osiowe. Wady pojawiające siĊ podczas pasteryzacji mogą
wywoáywaü pĊkniĊcia. NaprĊĪenia w grubszych powierzchniach mogą równieĪ stwarzaü problemy. WewnĊtrzne zakrzywione powierzchnie pomiĊdzy dnem a Ğcianką, Ğrodkowa
zewnĊtrzna powierzchnia opakowaĔ szklanych są miejscami, gdzie moĪna znaleĨü naprĊĪenia i są to miejsca, w których mogą wystąpiü wady. Proces odprĊĪania jest zaprojektowany do redukcji naprĊĪeĔ szczątkowych do akceptowalnych poziomów, jakkolwiek pojawia siĊ pytanie w jakim stopniu odprĊĪanie jest w stanie doprowadziü do usuniĊcia naprĊĪeĔ szczątkowych powstających w sąsiedztwie wtrąceĔ.

2. Przegląd metod zwiĊkszających
wytrzymaáoĞü mechaniczną opakowaĔ
szklanych
Uszlachetnianie na gorąco (ang. hot end coating - HEC)
polega na poddawaniu opakowaĔ szklanych w temperaturze
450–600°C dziaáaniu związków chemicznych (pary czterochlorku cyny lub tri-chlorku mono-butylo-cyny), które po zetkniĊciu z gorącą powierzchnią szkáa ulegają rozkáadowi termicznemu, tworząc na zewnĊtrznej powierzchni szkáa powáokĊ tlenku cyny. Ponadto nastĊpuje dyfuzja tlenku metalu do
warstw powierzchniowych szkáa. W warunkach dyfuzji tworzą siĊ wiązania strukturalne ze szkáem i zmieniają siĊ wáaĞciwoĞci szkáa, powodując wzrost jego twardoĞci. Dodatkowo wzrasta estetyka wyrobów szklanych przez nadanie poáysku uszlachetnionej powierzchni [4].

526

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 64, 4, (2012)

Uszlachetnienie na zimno (ang. cold end coating - CEC)
polega na nanoszeniu na wyroby szklane w temperaturze
ok. 100°C związków organicznych takich jak emulsja LDPE
lub pary kwasu oleinowego. Powstaáa powáoka przeciwdziaáa zarysowaniom, które mogą wystąpiü podczas napeániania opakowaĔ szklanych. Równoczesne zastosowanie
uszlachetniaczy na gorąco i na zimno pozwoliáo zwiĊkszyü
wytrzymaáoĞü mechaniczną opakowaĔ szklanych oraz daáo
moĪliwoĞü zredukowania ich masy.
Gazowanie wewnĊtrzne opakowaĔ szklanych jest kolejną metodą, która poprawia ich wáaĞciwoĞci ¿zyko-chemiczne, zwiĊkszając wytrzymaáoĞü. Metoda ta w znaczący sposób poprawia klasĊ hydrolityczną produkowanych opakowaĔ poprzez aplikacjĊ do wnĊtrza opakowaĔ mieszaniny
powietrza i związków freonu. Proces powinien byü przeprowadzany w jak najmniejszej odlegáoĞci od automatu formującego, a temperatura procesu gazowania powinna byü powyĪej 540°C. Gazowanie wyrobów szklanych poprawia ich
klasĊ hydrolityczną oraz redukuje pojawienie siĊ procesów
mĊtnienia szkáa i jego korozji.
W latach 70. Yamamura Glass Co. Ltd zaczĊáo produkowaü opakowania szklane, których wytrzymaáoĞü byáa zwiĊkszana chemicznie [5]. Początkowo ¿rma Yamamura uĪywaáa mieszanki soli potasu, ale nastĊpnie zaczĊáa uĪywaü rozpuszczalnych w Ğrodowisku wodnym chlorku potasu i azotanów potasu. Zastosowana mieszanina pozwalaáa utworzyü
powáokĊ o gruboĞci 15 m na powierzchni produkowanych
butelek, zwiĊkszającą wytrzymaáoĞü o 100 Pa. Metoda ta
pozwoliáa zwiĊkszyü wytrzymaáoĞü opakowaĔ szklanych na
ciĞnienie wewnĊtrzne o 53%.
Kolejnym przykáadem uszlachetniania i chemicznego
zwiĊkszania wytrzymaáoĞci byáa aplikacja jonów potasu na
powierzchniĊ opakowaĔ szklanych w temperaturze bliskiej
temperaturze ok. 150°C w czasie nie krótszym niĪ 5 minut
[6]. Wbudowywanie jonów potasu nastĊpowaáo w kąpieli solnej lub w warunkach natrysku soli na powierzchniĊ szklaną.
NastĊpna metoda polega na ciągáym uwalnianiu zasad i
usuwaniu naprĊĪeĔ zewnĊtrznej powáoki szklanej [7]. Dealkalizacja wewnĊtrznej powierzchni opakowaĔ szklanych polega na uĪyciu SO2 lub (NH4)2SO4. Proces trwa od 10 do 40
minut w temperaturze 580–650°C. NastĊpnie wyroby szklane są scháadzane zewnĊtrznie i wewnĊtrznie poprzez okreĞlony wydmuch powietrza, który usuwa produkty dealkalizacji. W celu zwiĊkszenia poĞlizgu powierzchni zastosowano emulsje syntetycznych Īywic lub Ğrodki powierzchniowo czynne - kwasy táuszczowe lub para¿nowe. Firma Duraglass Research and Development Corporation wynalazáa
proces zwiĊkszania wytrzymaáoĞci opakowaĔ szklanych poprzez spryskiwanie formy szklarskich kwasami táuszczowymi. DziĊki zastosowanej metodzie moĪna byáo zapobiegaü
powstawaniu i rozwojowi mikropĊkniĊü podczas kontaktu
rozgrzanej kropli z narzĊdziami formującymi.
Przykáadem wzmacniania zewnĊtrznego moĪe byü zastosowanie etykiet typu sleeve. NajczĊĞciej stosowane są etykiety z poli(tereftalanu etylenu), PET. NaáoĪenie zewnĊtrznej kolejnej powáoki w postaci etykiety tupu sleeve powoduje znaczący wzrost wytrzymaáoĞci mechanicznej opakowaĔ szklanych.
Opakowania szklane moĪemy równieĪ wzmacniaü termicznie poprzez podgrzewanie ich do temperatury, która pozwoli na szybką relaksacjĊ wewnĊtrznych naprĊĪeĔ szkáa
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opakowaniowego. Proces termicznego hartowania szkáa pozwala na znaczące zwiĊkszenie wytrzymaáoĞci szkáa, lecz
wystĊpują problemy z równomiernym rozkáadem naprĊĪeĔ
w caáej butelce.

3. Badania wáasne
Typowymi uszlachetniaczami stosowanymi na gorąco są
związki cyny. Alternatywą dla tych związków mogą byü stosowane w naszej hucie jako zamiennik cząstki związków glinu. Przedmiotem badaĔ przeprowadzanych w Pol-Am-Pack
S.A. Oddziaá Huta Szkáa ORZESZE w Orzeszu byáa optymalizacja procesu uszlachetniania na gorąco za pomocą
cząstek związków glinu. Do tej pory badano butelki szklane do piwa o pojemnoĞci od 330 cm3 - 660 cm3 w trakcie 24
godzinnych testów produkcyjnych. Próby przeprowadzano
na butelkach wyprodukowanych na automatach 10-sekcyjnych TG/DG (ang. triple gob / double gob). Do przeprowadzenia testów produkcyjnych dobierano odpowiednie parametry technologiczne formowania butelek szklanych ciĞnieniowych. Dodatkowo dobierano równieĪ odpowiednie parametry pracy urządzeĔ uszlachetniających na gorąco, zimno
i parametry pracy urządzeĔ odprĊĪających. Nowy typ uszlachetniacza nanoszono na powierzchniĊ uformowanych butelek w specjalnie do tego celu skonstruowanych prototypowych urządzeniach – komorach. W trakcie trwania badaĔ przemysáowych na przeáomie lat 2010 i 2011 zmody¿kowano konstrukcjĊ prototypowych urządzeĔ, co pozwoliáo
na osiągniĊcie jeszcze lepszych rezultatów przemysáowych.
Wyniki zostaáy przedstawione na Rys. 1-3. Przeprowadzone
mody¿kacje urządzeĔ – komór uszlachetniających na gorąco –pozwoliáy na zwiĊkszenie wytrzymaáoĞci mechanicznej
opakowaĔ szklanych. Uszlachetnione nowym typem uszlachetniacza butelki szklane odprĊĪano nastĊpnie w odprĊĪarkach tunelowych i uszlachetniano na zimno. Podczas testów
produkcyjnych sprawdzano róĪne typy uszlachetniaczy na
zimno – związki cyny lub cząstki Al2O3. Oprócz testów przemysáowych przeprowadzano równoczeĞnie badania laboratoryjne nanoszenia nowego typu powáoki.

4. Wyniki badaĔ
Uszlachetnione opakowania szklane na gorąco nowym
typem uszlachetniacza oraz na zimno poddawano próbom
laboratoryjnym w laboratorium Huty Szkáa ORZESZE. Sprawdzano parametry butelek ciĞnieniowych takie jak udarnoĞü,
nacisk osiowy i chwilowe ciĞnienie wewnĊtrzne. Dodatkowo butelki po kaĪdym przeprowadzonym teĞcie produkcyjnym i laboratoryjnym byáy badane w laboratorium Katedry
Technologii Szkáa i Powáok Amor¿cznych Akademii Górniczo
Hutniczej w Krakowie. Badano mikrotwardoĞü nowej powáoki oraz przeprowadzano badania mikroskopowe monitorujące ciągáoĞü powáoki na powierzchni opakowaĔ szklanych
W trakcie produkcji testowej w okreĞlonych odstĊpach
czasu byáy pobierane okreĞlone iloĞci próbek opakowaĔ
szklanych z kaĪdej sekcji automatu formującego. NastĊpnie butelki byáy poddawane testom udarnoĞciowym. Do badaĔ uĪywano máotków udarowych ¿rmy American Glass Research. Badania udarnoĞci byáy wykonywane zgodnie z normą DIN 52295 (Testing of Glass – Pendulum Impact Test on

Rys. 1. UdarnoĞü (wartoĞci Ğrednie) w zaleĪnoĞci od uĪytego uszlachetniacza; 24-godzinny test produkcyjny.
Fig. 1. Impact resistance (average values) vs. modi¿er used; 24–hour
production test.

Rys. 2. Nacisk osiowy (wartoĞci Ğrednie) w zaleĪnoĞci od uĪytego
uszlachetniacza; 24-godzinny test produkcyjny.
Fig. 2. Vertical load (average values) vs. modi¿er used; 24–hour
production test.

Containers – Test Method). ĝrednie wartoĞci tych badaĔ pokazane są na Rys. 1.
Wraz z wykonywanymi badaniami udarnoĞciowymi wykonywane byáy równieĪ badania sprawdzające nacisk osiowy i ciĞnienie wewnĊtrzne. Do wykonania badaĔ sprawdzających nacisk osiowy wykorzystano urządzenie Vertical Load
Tester, a do pomiaru ciĞnienia wewnĊtrznego uĪyto urządzenia Ramp Pressure Tester II - obydwa urządzenia ¿rmy American Glass Research. Badania przeprowadzano w oparciu
o normy DIN EN ISO 8113 (Glass Containers – Resistance
to Vertical Load Tester – Test Method) oraz DIN EN ISO 7458
(Glass Containers – Internal Pressure Resistance – Test
Method). Otrzymane Ğrednie wyniki badaĔ nacisku osiowego
przedstawia Rys. 2, natomiast Ğrednie wyniki pomiarów ciĞnienia wewnĊtrznego butelek szklanych przedstawia Rys. 3.
Uzyskane próbki podczas testów produkcyjnych byáy badane w Katedrze Technologii Szkáa i Powáok Amor¿cznych.
Sprawdzano mikrotwardoĞü nanoszonej powáoki, porównując ją do mikrotwardoĞci zewnĊtrznej warstwy nieuszlachetnionego opakowania szklanego. Badania mikrotwardoĞci
wykonano metoda Vickersa, pomiary przeprowadzono przy
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Rys. 6. Obraz z lupy binokularnej Technival 2 (20x) próbki 1 z naniesionym tlenkiem glinu i próbki 2 czystego szkáa.
Fig. 6. A picture from a binocular magnifying glass Technival 2 (20x):
1 – glass sample coated with Al2O3, 2 – pure glass.
Rys. 3. CiĞnienie wewnĊtrzne (wartoĞci Ğrednie) w zaleĪnoĞci od
uĪytego uszlachetniacza; 24-godzinny test produkcyjny.
Fig. 3. Internal pressure (average values) vs. modi¿er used; 24–hour
production test.

Rys. 7. Analiza EDAX czystego szkáa.
Fig. 7. EDAX analysis of pure glass.

Rys. 4. Przyrost mikrotwardoĞci (wartoĞci Ğrednie) w zaleĪnoĞci od
uĪytego uszlachetniacza; 24-godzinny test produkcyjny.
Fig. 4. Micro-hardness improvement (average values) vs. modi¿er
used; 24–hour production test.

Rys. 8. Analiza EDAX szkáa z powáoką Al2O3.
Fig. 8. EDAX analysis of glass coated with Al2O3.

Rys. 5. Obraz z lupy binokularnej Technival 2 (20x) przeáamu próbki zawierającej warstwĊ Al2O3.
Fig. 5. A picture from a binocular magnifying glass Technival 2 (20x)
of fracture surface of glass with Al2O3 coating.
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pomocy mikrotwardoĞciomierza PMT-3 zgodnie z normą
PN-70/B-13150. Otrzymane Ğrednie wartoĞci przyrostóu mikrotwardoĞci przedstawia Rys. 4. Dodatkowo wykonano obserwacje powierzchni próbek szkáa lupą binokularną Technival 2 przy powiĊkszeniu 20 razy. Obserwacje i widoczną
warstwĊ Al2O3 uszlachetnionych butelek szklanych przedstawiają zdjĊcia na Rys. 5 i 6.
Przy pomocy analizatora EDAX badano nie uszlachetnione powierzchnie i uszlachetnione Al2O3. Do badaĔ wykorzystano próbki szkieá wyciĊte z trzech miejsc butelek (szyjka,
pierĞ, strefa przydenna). PowyĪsze wykresy analizy EDAX 7
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Nowa metoda uszlachetniania na gorąco cząstkami
zwiazków glinu moĪe staü siĊ alternatywą dla standardowego uszlachetniania.
Wprowadzone mody¿kacje technologiczne w prototypach
urządzeĔ uszlachetniających pozwoliáy na dalsze zwiĊkszenie wytrzymaáoĞci mechanicznej produkowanych butelek.
Metoda ta zastosowana wraz z uszlachetnianiem na zimno powinna daü moĪliwoĞü do kolejnej redukcji wagi opakowaĔ szklanych przy utrzymaniu, a nawet zwiĊkszeniu parametrów wytrzymaáoĞciowych.
Metoda uszlachetniania cząstkami związków glinu bĊdzie dalej rozwijana w Pol-Am-Pack S.A. Odziaá Huta Szkáa
ORZESZE w Orzeszu.

PodziĊkowanie

Rys. 9. ZdjĊcie SEM przeáamu próbki szklanej, 1, 2 – powáoka Al2O3, 3, 4 – czyste szkáo.
Fig. 9. SEM image of glass fracture: 1, 2 – Al2O3 coating,
3, 4 – pure glass.

Rys. 10. ZdjĊcie SEM powáoki Al2O3.
Fig. 10. SEM image of Al2O3 coating.
i 8 pokazują próbkĊ nieuszlachetnioną i uszlachetnioną Al2O3
Wykonane zdjĊcia SEM pokazują obecnoĞü warstwy
Al2O3 na powierzchni badanych próbek uszlachetnianych
butelek szklanych (Rys. 9 i 10).

Podsumowanie
Zaprezentowane wyniki badaĔ wytrzymaáoĞciowych jednoznacznie wykazują, Īe metoda obróbki opakowaĔ szklanych za pomocą nowego typu uszlachetnacza zawierajacego w swoim skáadzie związki glinu jednoznacznie zwiĊksza
wytrzymaáoĞü mechaniczną opakowaĔ szklanych. Uzyskane wyniki wytrzymaáoĞciowe są porównywalne, a w wiĊkszoĞci przypadków w znaczący sposób przekraczają wartoĞci
wyników wytrzymaáoĞciowych butelek uszlachetnianych
związkami cyny.

Praca powstaáa dziĊki wspóápracy ¿rmy Pol-Am-Pack
S.A. Odziaá Huta Szkáa ORZESZE w Orzeszu z Katedrą
Technologi Szkáa i Powáok Amor¿cznych Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.
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