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ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО СКЛО

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «СКЛО»

С
кло, як конструкційний матеріал, широко використовується прак-
тично в усіх галузях промисловості (будівництво, електротехнічна 
апаратура, прилади точної механіки і т.д.), в побуті (посуд, пляшки, 

дзеркала і т.д.), у виготовленні художніх скляних виробів.
Практика застосування скла базується на вивченні технологічних власти-

востей цього матеріалу (в’язкість, поверхневий натяг, кристалізаційні власти-
вості). На це звертають особливу увагу при розробці нових видів скла.

При застосуванні скла як конструкційного матеріалу важливим є вивчення 
його фізико-хімічних властивостей (міцність, теплофізичні, оптичні, електричні, 
хімічні).

Поєднання технологічних і фізико-хімічних властивостей визначає в ціло-
му експлуатаційну надійність скляних виробів. Особливо важливим є вивчення 
впливу того чи іншого компоненту на властивості скла та його застосування на 
практиці.

Вивчення структури скла, вплив різних чинників на технологічні процеси 
виготовлення скломаси є важливим об’єктом дослідження з метою подальшо-
го розширення застосування скла в різних галузях науки, техніки, мистецтва і 
побуту.

Відомо, що всі речовини у твердому стані при звичайних температурах і 
тиску можуть мати кристалічну або аморфну будову.

В природі найбільш поширені кристалічні тверді речовини, які мають чіткі 
геометричні форми, сталі властивості за звичайних умов.

Скло належить до твердих речовин з аморфною будовою, а склоподібний 
стан утворюється з переохолодженої скляної маси. Враховуючи фізико-хімічні 
особливості склоподібних речовин існує, декілька визначень поняття «скло». 

«Склом називаються всі аморфні тіла, отримані шляхом переохолодження 
розтопленої маси, незалежно від її складу і температури тверднення, і які набу-
вають механічних властивостей твердих тіл в результаті поступового збільшен-
ня в’язкості. А процес переходу з рідкого стану в склоподібний повинен бути 
зворотнім». За термінологією Американського товариства з випробувань і мате-
ріалів (ASTM): скло-неорганічний продукт топлення, охолоджений до твердого 
стану без кристалізації.

В склоподібному стані можуть знаходитися речовини, які належать до різ-
них класів хімічних сполук, а саме:

органічні скла – органічні полімери (поліакрилати, полікарбонати, полісти-
рол і т.д.);
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неорганічні скла – (елементарні, галогенідні, оксидні, металеві, сульфатні, 
нітратні, карбонатні, змішані та інші).

Склоподібні речовини – це тверді, однорідні, крихкі тіла. Всі вони мають 
спільні фізико-хімічні характеристики, зокрема, скло:

– ізотропне, тобто властивості його однакові у всіх напрямах;
– при нагріванні поступово розмягчується, переходить із твердого у тягучо-в’яз-

кий стан;
– розмягчується і твердіє зворотно;
– при сприятливих температурних умовах існує здатність до кристалізації;
– твердість – перехід з рідинного в твердий склоподібний стан відбувається 

в певному температурному інтервалі. В’язкість скла при цьому зростає і воно 
набуває властивостей твердого тіла;

– аморфність – скло рентгеноаморфне; на рентгенограмах спостерігається 
широка дифузна смуга – «аморфне гало».

Неорганічні скла поділяються на класи. Основні з них:
Елементарні скла – це такі, які складаються з одного елементу (сірка, селен, 

арсен, фосфор, вуглець) і здатні утворювати скло з якісними фізико-технічни-
ми показниками (прозорість, високий показник заломлення світла, міцність, 
електропровідність, хімічна стійкість).

Оксидні скла – складають велику групу практичних видів скла: силікатні, 
промислові, боратні, фосфатні та ін.

У практичному скловиробництві основну перевагу надають силікатно-
му склу, зумовлену його дешевизною, порівняно простотою промислового 
виробництва, позитивними фізико-хімічними властивостями. Основу промис-
лових типів скла становить трикомпонентна  система Na

2
O-CaO-SiO

2
, її можна 

назвати «модельною». Виняток становить кварцове скло, яке отримують при 
дуже високих температурах (1750-1900°С). Цим і пояснюється необхідність 
«розведення» SiO

2
 більш легкотопкими  компонентами. Тому важливими є дані 

про вплив того чи іншого компоненту на властивості скла.
У поданому методичному матеріалі викладено відомості про технологічні 

та фізико-хімічні властивості скла, входять у навчальну програму курсу «техно-
логія художнього скла» і призначена для студентів вищих навчальних закладів, 
які навчаються за спеціальністю «Художнє скло».
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ВЛАСТИВОСТІ РОЗТОПЛЕНОГО СКЛА

П
ершою стадією виробництва скла є одержання скломаси, поступо-
ве її охолодження і надання форми виробам (друга стадія), а на тре-
тій стадії відбувається кінцева обробка виробів.

Розтоплена скломаса готується із суміші природних або штучних речовин 
(шихта) в скловарній печі при відповідній температурі. Якість і склад розтопле-
ної скломаси  відіграють важливу роль в процесі формування скла та склови-
робів. В технології виробництва скла основну увагу звертають на такі власти-
вості скломаси, як в’язкість, швидкість застигання (тверднення), кристалізаційні 
властивості. Для виробників скла цікавість представляють перш за все основні 
прийоми формотворення із пластичної скломаси: видування, ліпка, витягуван-
ня тощо. При цьому стан пластичності скла визначається в першу чергу в’язкі-
стю і її температурною залежністю.

В’ЯЗКІСТЬ СКЛА
В’язкість скла – важлива технологічна властивість процесу скловаріння (га-

зовиділення, освітлення, гомогенізація скляної маси) та формування виробів. 
В’язкість можна охарактеризувати як силу тертя, що виникає при перемішуванні 
будь-якої рідини або пластичної речовини. Одиниця вимірювання в’язкості-пу-
аз і має розмірність Н·с/м2. Чим менша в’язкість, тим більш текучою і розрідже-
ною є речовина. Той факт, що відповідні розтоплені маси можуть застигати в 
розтопленому стані і не кристалізуватися, свідчить про їх високу в’язкість.

Висока в’язкість розтоплених скляних мас не дає змоги сформуватися і ро-
сти кристалам, тому вони утворюють скло, а не кристалічні речовини. У по-
рівнянні з іншими рідинами і розтопленими металами, в’язкість розтопленої 
скляної маси значно вища. При температурі варіння скла в’язкість складає 10 
Па·с(100 пуаз), що у 10000 разів більша від в’язкості води при t = 20 ˚С (0,01 
пуаз) і в 40000 разів більша від в’язкості розтопленої сталі (0,0025 пуаз). При 
кімнатній температурі в’язкість скла складає 1015 пуаз.

Найбільший вплив на в’язкість має температура. При зниженні температури 
в’язкість скла спочатку зростає незначно, а при твердненні скло переходить з 
пластичного в крихкий стан. Це зумовлює можливість формування скловиро-
бів. Спочатку скло може прийняти будь-яку форму, а із зниженням температу-
ри в’язкість скла збільшується, виріб стає настільки твердим, що може зберіга-
ти свою форму і надалі.

Температурна залежність в’язкості визначає швидкість тверднення скла: 
чим швидше твердне скло, тим швидше необхідно його виробляти і форму-
вати з нього скловироби. Тому сучасні високопродуктивні способи виробни-
цтва скловиробів (листове скло, труби, формування пляшок тощо) потребують 
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скломаси, що швидко твердне. При пресуванні виробів складної форми або 
видуванні тонкостінних виробів необхідні скла з малою швидкістю тверднення.

За характером температурної залежності в’язкості визначають так зва-
ну «довжину» скла. Під цим терміном розуміють температурний інтервал в 
якому йде процес формування скляних виробів. «Довгі» скла мають темпе-
ратурний інтервал формування виробів 250-500̊ С (1200̊ С-800̊ С=400̊ С), а 
«короткі» – 100̊ С - 150̊ С (1000̊ С-850̊ С=150̊ С). Тобто, «короткі» скла мають 
малий інтервал значень температур, у якому можна здійснювати форму-
вання. Розробити режим формування для «довгого» скла простіше, ніж для 
«короткого». «Короткі» скла вимагають дотримання температурних режимів 
формування і вже при незначному переохолодженні скляної маси, через ви-
соку в’язкість формування виробу стає неможливим. В’язкість «довгого» скла 
зростає повільно зі зниженням температури.

Швидкість тверднення скла залежить також від форми і розмірів виробу: 
чим масивніший виріб і чим менша його поверхня, тим повільніше воно за-
стигає і твердне. Разом з тим, швидкість тверднення скла залежить від його 
теплоємності і теплопровідності: чим вони вищі, тим швидше скло охолод-
жується і твердне.

Важливість значення в’язкості у процесі гомогенізації та освітлення скля-
ної маси полягає у досягненні однорідності її складу: чим більш щільна (ма-
лотекуча) розтоплена скломаса, тим менша швидкість перемішування і тим 
більша неоднорідність маси і менша швидкість газовиділення (підіймання га-
зових бульбашок). Тобто ускладнюється процес якісної гомогенізації та газо-
виділення; у такій скломасі є більша вірогідність утворення дефектів.

Склад скла впливає на в’язкість значно менше, ніж температура, і залежить 
від природи і кількості кожного компоненту склошихти. Умовно всі оксиди, які 
входять до складу скла, за їх впливом на в’язкість, можна поділити на три групи:

– перша – оксиди літію LiO
2
, натрію Na

2
O, калію K

2
O, барію BaO і свинцю 

PbO знижують в’язкість скла і роблять його «довгим»;
– друга – оксиди кремнію SiO

2
, цирконію Z

2
O, алюмінію Al

2
O

3
 підвищують 

в’язкість скла. Найбільш в’язким є кварцове скло.;
– третя – оксиди кальцію CaO, бору B

2
O

3
 , магнію MgO, цинку ZnO неодна-

ково впливають на в’язкість. Оксид кальцію підвищує в’язкість скла при низь-
ких температурах, а при високих температурах – зменшує. Оксиди кальцію і 
бору роблять скло коротким. Оксиди магнію і цинку підвищують в’язкість при 
низьких температурах, але зменшують при високих.

У технології виготовлення скла інколи використовують речовини, які 
зменшують в’язкість і тим самим полегшують процес варіння скла. До таких 
хімічних сполук належать хлористий натрій, кріоліт, сульфат і нітрат алюмінію 
тощо. Ці сполуки зменшують в’язкість на початкових стадіях скловаріння, а 
далі розкладаються і виділяються у вигляді газових складових.
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ПОВЕРХНЕВИЙ НАТЯГ СКЛА
Поверхневий натяг визначається силами міжмолекулярної взаємодії  на по-

верхні скломаси. Під дією сил поверхневого натягу при формуванні скляних 
виробів вільно видута куля приймає (набуває) сферичної форми, а ребра і грані 
(гострі кути) заокруглюються. Сили поверхневого натягу стараються зменши-
ти поверхню тіла. Поверхневий натяг відіграє важливу роль при освітленні та 
гомогенізації скляної маси, а також при формуванні та видуванні скловиробів. 
Для пресованих виробів важливо, щоб відформований рисунок мав чіткі кути і 
ребра. Це можливо лише при низьких значеннях поверхневого натягу. Важли-
ву роль при цьому відіграє склад скла. Оксиди Al

2
O

3
, MgO, CaO збільшують, а 

оксиди  K
2
O, Na

2
O, B

2
O

3
, PbO знижують поверхневий натяг.

Під впливом сил поверхневого натягу здійснюється вогневе полірування 
скляних виробів, а після формування поверхня скла залишається гладкою і 
рівною.

Поверхневий натяг відіграє важливу роль при варінні скла, впливає на виді-
лення із скломаси газових бульбашок і швидкість її перемішування. З підвищен-
ням температури на 100°С поверхневий натяг зменшується на 2-4%.

Поверхневий натяг скломаси високий – в 3-4 рази більший, ніж для води 
і, навіть, дещо вищий, ніж для розтоплених металів. Для практичних промис-
лових складів скла поверхневий натяг лежить в межах 0,170-0,470 Н/м, води 

– 0,073 Н/м, бензолу – 0,029 Н/м, гліцерину – 0,063 Н/м, ртуті – 0,50 Н/м.

КРИСТАЛІЗАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ СКЛА
Розтоплена скломаса при певних технологічних умовах може криста-

лізуватися, тобто переходити у стабільний кристалічний стан. Це означає, 
що при формуванні скловиробів у скломасі утворюються центри кристалі-
зації – «зародки», з яких виростають кристали, які порушують однорідність 
і рівномірність структури скла і, таким чином, є вадами (дефектами) скла. 
Інколи кристалізацію називають «розскловування», що порушує нормальні 
умови виготовлення скловиробів, в результаті отримуємо неякісне скло. 
Отже, якість скляної маси буде тим вища, чим менша її кристалізаційна 
здатність.

Кристалізаційні властивості скла характеризуються температурами, при 
яких появляються перші видимі кристали, або, навпаки, розчиняються їх залиш-
ки. Це температури верхньої і нижньої границі кристалізації. Вище і нижче цих 
температур скло не кристалізується, а між ними зберігається небезпечний ін-
тервал кристалізації. Можливість кристалізації скла в такому інтервалі темпера-
тур залежить від властивостей і складу скломаси, від тривалості його витримки 
в цьому інтервалі, а також від деяких інших додаткових моментів.

При виготовленні скловиробів процес кристалізації може відбуватися як на 
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поверхні скломаси, так і в її глибині. При поверхневій кристалізації кристали у 
склі бувають настільки малими, що їх неможливо побачити (виявити) неозбро-
єним оком, або вони можуть проявлятися у вигляді мутних плям. Кристалізація 
в глибині скляної маси починається в окремих місцях у вигляді сферолітів або 
проростанням кристалів по всій скломасі.

Найсприятливішими умовами для кристалізації є місця, де скломаса засто-
юється, а саме: на межі контакту з вогнетривами печі (кути печі), при наявності 
твердих включень у скломасі, чи її неоднорідності.

По характеру утворених у склі кристалів можна визначити, при яких умо-
вах вони утворилися. Як правило, численні та дрібні кристали утворюються 
в холодній, в’язкій скломасі біля місця вироблення. Великі кристали і сферо-
літи утворюються в гарячих зонах печі протягом більш тривалого часу. Тому 
кристалізаційні властивості скла залежать перш за все від якості провару і сту-
пеня однорідності скломаси.

Кристалізаційні властивості скла залежать від його складу. Здатність скла 
до кристалізації зменшується при збільшенні кількості компонентів у склошихті. 
Однак, окремі оксиди, залежно від їх вмісту у шихті, можуть по-різному впли-
вати на кристалізаційні властивості скла (сприяти або протидіяти). Так, збіль-
шення кількості оксиду натрію (сода) при зменшенні оксиду кремнію (пісок) 
покращує кристалізаційні властивості силікатного скла, але сповільнює у ви-
соко-глиноземному. Здатність скла до кристалізації зменшується при заміні 
SiO

2
 на Al

2
O

3
, CaO – на MgO або BaO, Na

2
O – на K

2
O і т.д.

Здатність до кристалізації підвищують Cl
2
, F

2
, SO

3
, а також компоненти, які 

погано розчиняються у склі.



11

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СКЛА
ГУСТИНА

Г
устина (d)- це кількість маси речовини в одиниці об’єму, вимірюється у 
г/см3. Густину, як властивість, приймають до уваги при теплотехнічних 
та конструкційних розрахунках, як метод контролю якості матеріалу, в 

тому числі скла.
Густина приймається до уваги при контролі однорідності скла, процесів 

кристалізації, є важливою в теоріях будови скла.
Густина скла залежить від хімічного складу скла, від температури навко-

лишнього середовища і теплового режиму (нагрів та охолодження).
Густину скла підвищують оксиди свинцю PbO, барію BaO, цинку ZnO, 

вісмуту Wi
2
O

3
, вольфраму WO

3
. Скла із вмістом  таких оксидів є важкими 

і називаються флінтами. Оксиди кремнію SiO
2
, глинозему Al

2
O

3
, бору В

2
О

3
, 

літію Li
2
O

3
, натрію Na

2
O, калію K

2
O – зменшують густину скла.

Густина скла залежить від швидкості його переходу з рідкого в пластичний 
стан і тверде тіло; чим швидше проходить цей перехід, тим менша густина скла. 
До прикладу, загартоване скло має меншу густину, ніж відпалене, яке повільні-
ше стигне і краще ущільнюється.

При підвищенні температури від 20 до 1300°С густина більшості типів скла 
зменшується на 10-12% і визначається коефіцієнтом розширення. При відпалі 
відбувається збільшення густини скла. Так, густина відпаленого скла становить 
2535 кг/м3, а гартованого – 2516 кг/м3. Така залежність густини різних типів 
скла від температури пояснюється структурно-механічними змінами у склі, 
викликаними напруженнями.

Густина скла змінюється в границях від 2200 до 8000 кг/м3. Найменшу гус-
тину має кварцове скло (2203 кг/м3). Додавання до хімічного складу скла всіх 
інших оксидів, за винятком В

2
О

3
, приводить до збільшення густини. На сьогодні 

відомі скла з густиною 8000кг/м3 – це так звані тяжкі флінти (оптичне скло).
В таблиці 1 наведені дані густин деяких матеріалів, а в таблиці 2 – густину 

окремих видів скла

Таблиця 1 
Густина деяких матеріалів, кг/м3

Бронза Чавун Агат Скло Ебоніт Вода Лід Сосна Корок

8900 7800 2800 2510 1150 1000 920 600 280
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Таблиця 2
Густина окремих видів скла, кг/м3

Електро-
технічне

Термостій-
ке посудне

Листове Хіміко-
лабораторне

Термостійке Кварцове

3050 2600 2500 2480 2270 2240

Враховуючи те, що густина скла дуже залежить від його складу, на вироб-
ництві застосовують методи визначення його однорідності. На основі експе-
риментальних даних визначено, що коли різниця в щільності між еталонним 
і досліджуваним зразками є 1,0 кг/ м3, то однорідність взірців добра, а при 
різниці 0,5 кг/ м3 – відмінна

МЕХАНІЧНА МІЦНІСТЬ
Міцність є однією із найбільш важливих характеристик усіх видів матеріа-

лів, зокрема, скла. Міцність характеризує здатність матеріалів чинити опір руй-
нуванню при дії зовнішніх навантажень. Залежно від виду навантажень існує 
міцність на розрив, стиск, згин, удар тощо. Недостатня механічна міцність і 
крихкість скла обмежують широке застосування його в якості конструкційно-
го та будівельного матеріалу. Міцність скла залежить від стану його поверхні, 
хімічного складу, якості відпалу, однорідності, тривалості навантаження, на-
вколишнього середовища, температури.

Існують теоретична та технічна міцності скла.
Теоретична міцність є розрахунковою величиною для бездефектного одно-

рідного скла і залежить від природи та міцності хімічних зв’язків у матеріалі і є 
дуже висока. Порівняння теоретичної та реальної технічної міцності показує 
відмінності між ними на 3-4 порядки. Однак, варто зауважити, що теоретич-
ні розрахунки міцності скла суто умовні. Тому прийнято вважати теоретичну 
міцність скла приблизно 10000 МПа. Границя міцності звичайного відпаленого 
скла на стиск складає від 50 до 200 кг/мм2 (для віконного скла 90-100 кг/мм2), 
а теоретична міцність – 700-1200 кг/мм2, кварцового 1200-2500 кг/мм2.

Основною причиною такої великої різниці значень теоретичної та реальної 
міцності скла є наявність на його поверхні та в об’ємі дефектів – тріщин, вклю-
чень, неоднорідностей.

На механічну міцність скла впливають декілька чинників, а саме: склад скла. 
Міцність скла (на розтяг, стиск, згин) збільшують  оксиди кремнію SiO

2
, алюмі-

нію Al
2
O

3
, бору B

2
O

3
, магнію MgO,  барію BaO, титану ТiO

2
, а зменшують лужні 

оксиди, оксид свинцю PbO.
Вплив оксидів металів на механічну міцність скла при стиску можна розмі-

стити у такому порядку: Al
2
O

3
, SiO

2
, MgO, B

2
O

3
, CaO, PbO, Na

2
O, K

2
O.
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Міцність скла на розтяг приблизно в 15-20 разів менша, ніж при стиску і 
становить 3,5-10 кг/мм2. Міцність скла на розтяг підвищують оксиди кальцію 
СаО, цинку ZnO, фосфору Р

2
О

3
, алюмінію Al

2
O

3
 і барію BaO. Оксид бору B

2
O

3 

(до 15%) підвищує міцність скла на розтяг, а при більшій кількості – знижує.
Для порівняння – механічна міцність на розтяг різних матеріалів (МПа):
Бетон – 1,5-5
Граніт– 2-8
Фарфор – 15-40
Скло – 30-80
Ситали – 90-120
Дерево 80-150
Алюміній 100-150
Чавун 140-320
Мідь 200-450
Сталь 300-1400

Залишкові напруження.
Збільшення залишкових напруг у склі та нерівномірне їх розташування (неякіс-

ний відпал) зменшують міцність скла, особливо на згин на 9-12%.
Поверхнево-активні речовини.
Важливим фактором оцінки міцності скла є стан його поверхні та вплив навко-

лишнього середовища, наявність на поверхні скла пошкоджень та тріщин  знижує 
міцність в 4-5 разів, а вологість навколишнього середовища прискорює процес 
його руйнування. Найбільш руйнівним середовищем є вода. Під дією вологи в 
поверхневих мікротріщинах скла утворюється гель кремнієвої кислоти, який має 
властивість збільшуватися в об’ємі, тисне на стінки тріщин і тим самим полегшує 
розрив скла. Міцність скла на повітрі та у воді при температурі 20°С складає від-
повідно 53 і 42 МПа, а при підвищенні температури води до 80°С – 39 МПа.

Міцність скла у вакуумі в 3,5 рази більша, ніж на повітрі.
В атмосфері газів CO

2
, SO

3 
та ін. міцність скла підвищується в результаті 

утворення на поверхні полімеризованої кремнійкисневої плівки.
Тривалість навантаження.
Міцність скла визначається тривалістю (часом) дії навантаження на одини-

цю поверхні скла протягом певного часу (таблиця 3).
Таблиця 3

Міцність віконного скла залежно від тривалості навантаження

Тривалість навантаження, час Міцність на згин, МПа

5сек. 92

1хв. 68

30хв. 55
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Чим менший час навантаження, тим триваліше руйнування. При тривалому 
навантаженні міцність скла менша, ніж при короткочасному (табл.). Тривалий 
час дії навантаження супроводжується зниженням межі міцності,  і після цього 
міцність більше не зменшується. Вважається, що коли скло витримує наванта-
ження протягом місяця, то воно здатне витримувати його тривалий час.

Вплив температури. При температурі 200°С зафіксована найнижча міцність 
скла. Збільшення міцності скла майже у 2 рази спостерігається при темпера-
турі t = –200°С (за рахунок зменшення вологи). Суттєве збільшення міцності 
скла наступає при підвищенні температури (до +500°С) за рахунок пластично-
го «самозаліковування» дефектів поверхні.

Вплив однорідності скла. При низькій однорідності скла різко знижуєть-
ся його міцність. На дефектних площинах скла (наприклад наявність свілей) 
утворюються руйнівні напруження. Особливо небезпечна свіль, розташована 
в поверхневих шарах скла. В таблиці 4 подані значення опору скла до удару 
залежно від наявності дефектів у ньому.

Таблиця 4
Опір скла до удару, кг/см2

Скло Бездефектний зразок Свілі в
товщині зразка

Свілі в поверхневому 
шарі

одинарне 2,7 1,47 0,74

подвйне 1,48 0,54 0,41

Способи підвищення міцності скла: загартування в повітряному потоці, дія 
на скло кремнійорганічних рідин, травлення в розчинах фторводневої кислоти, 
загартовування в рідинах в ультразвуковому полі (термофізичний спосіб), на-
несення захисних покрить, армування тощо.

ТВЕРДІСТЬ СКЛА
Твердість – це властивість матеріалу чинити опір деформації або руйну-

ванню поверхневого шару при проникненні в нього іншого тіла. Визначення 
твердості скла по шкалі Мооса знаходиться в межах від 5 до 7.

Твердість матеріалів по шкалі Мооса

Матеріал Мікротвердість, МПа

Лід 150

Мармур 300

Скло: 
оптичне 4000-5000
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віконне 5400

кварцеве 7800

Гірський кришталь 10600

Корунд 20600

Карбід кремнію 30000

Алмаз 100600

Твердість скла залежить від його хімічного складу. Найбільш тверде скло 
– кварцеве, високоглиноземне з вмістом оксиду алюмінію Al

2
O

3
 – 18-30%, а 

також малолужне боросилікатне з вмістом оксиду бору B
2
O

3
 до 12%.

Із збільшенням вмісту лужних оксидів Na
2
O, K

2
O знижується їх твердість. 

Найбільш м’яким є багатосвинцеве силікатне скло. Звичайне промислове скло 
характеризується середніми значеннями твердості.

Тверді скла, як правило, мають підвищену хімічну стійкість до дії води та 
кислот (крім фторводневої та фосфорної).  На твердість скла впливає якість від-
палу: якісно відпалене скло має більш високу мікротвердість.

Твердість полірованого скла вища, ніж у скла із звичайною поверхнею.
Абразивна твердість – це стійкість матеріалу до зішліфування і визначається 

кількістю скла, зішліфованим з поверхні зразка за одиницю часу при певних 
умовах шліфувального апарату: чим більша його кількість за визначений час, ти 
менша твердість скла.

Дефекти поверхні скла суттєво впливають на його твердість так само, як і 
на інші характеристики міцності

КРИХКІСТЬ
Крихкість – це властивість твердих матеріалів руйнуватися під дією удару 

без пластичної деформації. Типовим крихким тілом є скло.
Міцність скла при ударі залежить від хімічного складу, якості відпалу, одно-

рідності, стану поверхні та товщини зразка. При вмісті у склі оксиду бору В
2
О3 

до 12% підвищується ударна міцність скла майже у 2 рази. Оксиди SiO
2
, Al

2
O

3
, 

MgO і Fe
2
O

3
 зменшують крихкість на 5-20%. Ударна в’язкість гартованого скла 

у 5-7 разів вища, ніж відпаленого. З підвищенням температури ударна в’язкість 
збільшується. Важливий вплив на крихкість скла має його однорідність: чим 
менш однорідне скло, тим більші його крихкість. Тому будь-які зміни в техно-
логічному процесі виробництва скла будуть супроводжуватися руйнуванням 
виробів в процесі виробництва та обробки.
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ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СКЛА

З
авдяки своїй прозорості у поєднанні з механічною міцністю, досить 
низькою теплопровідністю, хімічною стійкістю скло є найбільш широ-
ко розповсюдженим прозорим твердим матеріалом. Сьогодні можна 

однозначно стверджувати, що завдяки унікальним властивостям скло дає пош-
товх для розвитку інших галузей науки і техніки.

Із прозорістю скла поєднані його оптичні властивості – відбивання, залом-
лення, розсіювання, розкладання за кольором світла (дисперсія), вибіркове по-
глинання і подвійне заломлення.

ПОКАЗНИК ЗАЛОМЛЕННЯ СВІТЛА. ДИСПЕРСІЯ.
Промінь світла, який падає на гладку однорідну поверхню скла, частково 

дзеркально відбивається, а частково проходить через скло і заломлюється (рис. 1).

                                                                 А, В – середовища, через які проходить
                                                                             промінь світла

                                                                 ԃ – кут падіння променя

                                                                 β – кут заломлення променя

Рис. 1 Схема заломленя світла на межі двох середовищ

Якщо поверхня скла неоднорідна, то промінь світла відбивається від по-
верхні скла в різних напрямках, тобто розсіюється.

Промінь світла при проходженні через товщину скла розкладається на 
окремі кольори і характеризується показником заломлення. Показник за-
ломлення залежить від довжини хвилі падаючого променя, і таке явище нази-
вається дисперсією.
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Рис. 2. Схема розсіювання (дисперсії) світла скляною призмою.

Визначником показника заломлення світла є індекс ʎ– довжина хвилі. Дис-
персія світла визначається різницею показників заломлення для хвиль різної 
довжини.

Величина показника заломлення світла n для різних прозорих речовин 
має різні значення швидкості поширення (розповсюдження) довжин хвиль. 
Величина заломлення світла відіграє важливе значення при визначенні якості 
скла різного призначення.

Показник заломлення для звичайного віконного скла n=1.52 - 1.53, для 
оптичного n=1.44-2.21, для свинцевого кришталю n=1.96. Для порівняння по-
казник заломлення для діаманту – n=2.42.

Встановлена залежність величини показника заломлення світла від хіміч-
ного складу скла. У зв’язку з цим, всі різновиди скла  залежно від величини 
показника заломлення і дисперсії світла поділяються на дві великі групи: кро-
ни і флінти.

Крони характеризуються низьким значенням показника заломлення (nʎ 
=1,47÷1,67) і високими коефіцієнтами дисперсії (Ʋ=70÷51).

Флінти мають високі значення (nʎ=1,52÷1,90 і вище) і низькі коефіцієнти дис-
персії (Ʋ=54÷15).

До групи кронів відносять звичайні натрій-кальційсилікатні і боросилі-
катні скла. Введення до складу скло шихти оксидів важких і металів збільшує 
показник заломлення і зменшує коефіцієнт дисперсії (PbO, B

2
O

3
, SiO

2
, GeO

2
, 

WO
3
, TiO

3
, Sb

2
O

3
 та інші). Скла з оксидами WO

3
, TiO

3
, Sb

2
O

3
 швидко кристалі-

зуються і мають nʎ≥2,25.
Скло із вмістом сполук свинцю належить до класу флінтів:
PbO – 15-40% – легкі флінти, 40-50% – флінти, більше 70% – важкі флінти.
Оксиди SiO

2
, Al

2
O

3
, CaO, ZnO значно підвищують nʎ, а коефіцієнт дисперсії 

при цьому зменшується.
Оксиди ВаО, К

2
О, MgO не однаково впливають на показник заломлення скла: 

в одних випадках він збільшується, в інших – зменшується. Отже, залежно від 
складу скла, визначника показника заломлення світла, скла можна розділити 
на групи.

Силікатні і боросилікатні скла, мають n=1,52–1,53.
Безкисневі (халькогенідні, які містять S, Se, Te, As, Sb, Ge тощо), мають n>2,23.
Легкі флінти (вміст PbO до 40%) мають n=1,54-1,55.
Тяжкі флінти (вміст PbO більше 40%, TiO2, WO

3
), мають n=1,65-1,9.

Баритові крони (ВаО), n=1,56-1,66. 
Відомо, що оксид свинцю надає склу сильний блиск. У випадку збіль-

шення показника заломлення світла вміст свинцю у склі збільшують. Відо-
мий англійський кришталь відповідіє складу 53,4% SiO

2
, 13,8% K

2
O i 32% PbO. 
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Стрессер (Strasser) використовував для імітації дорогоцінних каменів скло 
складу: 38,2%SiO

2
, 7,8% K

2
O i 53% PbO, яке отримало назву свого винахідника 

«страссзами». Заломлення променів у такому склі дуже високе, але твердість 
є настільки незначна, що поверхня його поступово втрачає блиск.

З підвищенням температури показник заломлення зростає, зазнає змін, 
які зумовлені структурними перетвореннями у склі. В діапазоні температур 
пом’якшення у структурі скла наступає рівноважний стан і подальша витримка 
скла при цій температурі не буде викликати змін його показника заломлення.

Значення показника заломлення і дисперсії скла важливі у практиці, зокре-
ма при конструюванні оптичних приладів. Дисперсія є фактором негативним, 
так як викликає появу кольорового ореолу і нечіткість контурів зображення.

Високе значення показника заломлення покращує зовнішній вигляд скла, 
надає йому чистоти, блиску, прозорості та відбивання світла від граней ви-
робу. Ця властивість скла особливо зауважується в художньому склі, склопо-
суді, кришталевому та ювелірному склі.

Крім того, значення показника заломлення для відповідного складу скла 
дозволяє зробити висновок про його однорідність, контролювати шихтовий 
склад, виявляти, а при можливості ліквідовувати дефекти виробництва скла.

ПОГЛИНАННЯ І ВІДБИВАННЯ СВІТЛА
Світло при проходженні через скляний предмет завжди частково погли-

нається склом, яким би чистим і прозорим воно б не було. Частина світлово-
го потоку відбивається від зовнішньої поверхні скляної пластинки. Подібним 
чином при виході із склопластинки ще деяка частина світла відбивається ін-
шою поверхнею (внутрішні неоднорідності у склі): бульбашки, звилини, крис-
тали. Але і та частина світла, що проникає в середину скла, при проходженні 
через нього, частково втрачає свою інтенсивність, тобто, скло поглинає ча-
стину світла, яке проходить через нього. Втрата світла через проходження 
через скляний предмет (скло) залежить від складу та властивостей скла, від 
його товщини і від кута падіння променя світла на поверхню скла. Ці величи-
ни прийнято називати: коефіцієнт відбивання, коефіцієнт поглинання, коефі-
цієнт пропускання.

Коефіцієнт відбивання залежить від кута падіння променя і не змінюється 
від 0 до 22°, а при дуже великих кутах падіння (90°) наближається до 100%.

Із збільшенням показника заломлення світла збільшується коефіцієнт від-
бивання. Так, для звичайного силікатного скла (крони) з показником залом-
лення 1,53, коефіцієнт відбивання – 4,3%. Для скла із вмістом оксидів свинцю, 
бору, германію, вольфраму, сурми, титану та ін. (флінти) з показником залом-
лення 1,65, коефіцієнт відбивання – 6,1%.

Величина коефіцієнту відбивання має дуже велике значення в оптичній 
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промисловості при виготовленні мікроскопів та інших оптичних приладів, де 
бажано мати низький коефіцієнт відбивання. При виготовленні дзеркал, світ-
лофільтрів, люстрових фарб, необхідно мати високий коефіцієнт відбивання.

Відбивання світла може бути дзеркальним, тобто відбивання від гладкої 
поверхні, дифузним – від матової поверхні (розсіяним) і спрямованим.

Якщо поверхня скла шорстка (шліфоване скло), а також, якщо в його масі 
є частини іншої фази, які є причиною створення у склі непрозорості (молочні 
і опалові скла), коефіцієнт відбивання збільшується. В цьому випадку світло 
відбивається від поверхні скла у різних напрямах в більшості випадків багато-
разово (дифузно) і виходить із скла у вигляді розсіяного пучка.

Схема розсіювання світла маьлвим (а) і приглушеним склом (б)

Скло, яке розсіює світло, виглядає немовби матове, напівпрозоре. Порівня-
но з прозорим, воно більш рівномірно розподіляє світло. Тому вироби світло-
технічної арматури (абажури, ковпаки, ,плафони і т.д. виготовляють світлороз-
сіюючими). Світло, яке вони попускають, не засліплює, оскільки його джерело 
(нитка накалу електролампи) не просвідчується через арматуру.

Втрати світла на відбивання значно погіршують якість оптичної системи, не 
тільки зменшуючи світло пропускання, але і контрастність зображення внаслі-
док розсіювання світла.

Для того, щоб збільшити або зменшити коефіцієнти відбивання, на поверх-
ню скла наносять відповідні плівки. Явище збільшення або зменшення коефіці-
єнта відбивання називається просвітленням оптики, яке розробив О. Смакула 
у 1935р.

З метою підвищення коефіцієнта відбивання світла використовуються дзер-
кальні шари (срібні. алюмінієві), які одночасно є хімічно- і термічно стійкими.

Для світлоподільників застосовують плівки хрому, нікелю, цинку, мають не-
високий коефіцієнт відбивання 33-60% і дуже міцні.

Створити поверхневий шар, що зменшує відбивання світла можна:
– травленням поверхні скла водними розчинами кислот та солей;
– нанесенням на поверхню скла розчину етилового ефіру.
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Скло поглинає частину світлового потоку (світла), що падає на нього і 
визначається коефіцієнтом світлопропускання. Тобто, коефіцієнт світлопро-
пускання залежить від кількості світла, що поглинає одиниця товщини скла, а 
також від товщини скла. На інтенсивність поглинання світла склом впливають 
різновиди та концентрація барвників, що спонукають до поглинання проме-
нів відповідної довжини хвилі, а саме скло стає кольоровим.

Важливо відзначити, що прозоре безколірне скло насправді є слабо за-
барвлене сполуками заліза, які завжди присутні в якості домішок в сировин-
них матеріалах, що використовуються для варіння скла. Присутність різних 
форм валентності заліза (двохвалентного-закисного Fe+2) чи трьохвалентно-
го окисного Fe+3), визначає інтенсивність забарвлення та колір скла. Закисне 
залізо (двохвалентне Fe+2) поглинає промені з довжиною хвилі – 500Нм (сині 
і фіолетові) і забарвлює скло у жовтий колір. У склі завжди присутні закисне 
та окисне залізо, що в сукупності надає склу зеленавого кольору.

Максимально можна досягнути пропускання світла 91-92% (оптичне скло). 
Пропускання світлового потоку через 1 см товщини скла складає (6%):

віконне скло – 85-87
технічне скло високого ступеня прозорості – 90-90,5
світлотехнічне скло – 90,3-90,8.
Поглинання світла обумовлено присутністю у склі сполук барвників, тоб-

то поглинання променів певної довжини хвилі. В результаті скло стає кольо-
ровим.

Особливо варто звернути увагу на поглинання безколірного, а насправді 
слабо забарвленого скла. В такому склі поглинання світла зумовлено сполу-
ками заліза, які завжди присутні в якості природніх домішок у сировині, яку 
використовують для варки скла. В цьому випадку поглинання світла значно 
залежить від валентності заліза, ніж від кількості його вмісту у склі.

Відбивання, поглинання, розсіювання світла є результатом взаємодії елек-
тромагнітного випромінювання з матеріалом. Види електромагнітного випро-
мінювання і ультрафіолетове (УФ), видиме, інфрачервоне (ІЧ).

Звичайне скло поглинає УФ-промені. Особливо прозорим для УФ-променів 
є кварцове скло, яке пропускає промені довжиною до 200нм. Висока ступінь 
прозорості кварцового скла дає можливість використовувати його для вироб-
ництва ламп, що пропускають велику кількість світла.

Прозорість в ультрафіолетовій частині спектра залежить, головним чином, 
від наявності чи відсутності сполук заліза, ванадію, свинцю, марганцю, та дея-
ких інших оксидів у складі скла. Скло, яке не містить вказаних оксидів є прозо-
рим для УФ-променів.

Однак, на практиці існує проблема зменшення інтенсивності попускання 
УФ-променів, шкідливих особливо для очей. З цією метою на склоприладах 
ставлять спеціальні фільтри.
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СПЕКТРИ ПОГЛИНАННЯ ЗАБАРВЛЕННЯ СКЛА
Максимально досягнуте пропускання світла у склі перевищує лише 91% 

(оптичне скло). Різниця між теоретично можливим (100%) і практично досяг-
нутим світлопропусканням можна пояснити тим, що скло поглинає частину 
світлового потоку. Поглинання світла зумовлено присутністю у склі сполук 
барвників, які поглинають промені відповідної довжини хвилі.

Барвники, які застосовуються для одержання кольорового скла, представ-
ляють собою сполуки кольорових металів (оксиди, солі) і поділяються на йонні, 
колоїдні і молекулярні.

До йонних барвників належать сполуки мангану, кобальту, хрому, нікелю, 
заліза, міді, рідкоземельних елементів (неодим, празеодим, ерделій та ін.). За 
своїми хімічними особливостями (розташування електронів) вони, введені у 
шихту під час варіння скла, розчиняються в ньому, і, таким чином, забарвлю-
ють скломасу. В цьому випадку важливим є газове середовище і температура 
в процесі варіння, склад шихти, присутність барвника.

У випадку іонного забарвлення величина поглинання, а, отже, і пропускан-
ня променів, залежить від концентрації барвника.

Сполуки мангану (оксиди мангану) забарвлюють скло у фіолетово-корич-
невий колір (при концентрації у склі 3% Мn

2
О

3
), а при концентрації 10-12% – у 

чорний. Важливим є середовище, в якому проходить процес варіння: в окис-
ному середовищі – чисті яскраві кольори, у нейтральному або відновлювано-
му – послаблене забарвлення аж до утворення безколірного скла, тобто скло 
«вигоряє».

Оксиди хрому Cr
2
O

3
 i CrO

3
 надають склу відповідно зеленого і жовтого за-

барвлення. Недоліком оксидів хрому як барвників є їх мала розчинність у склі. 
Тому при великому вмісті оксиду хрому у склі під час варіння утворюються крис-
тали зеленого кольору. Ця особливість оксидів хрому ускладнює отримання ін-
тенсивного забарвлення в тонких шарах (для накладних скляних виробів). Менше 
0,8% Cr

2
O

3
 можна розчинити у склі без особливих труднощів, вище цієї концен-

трації розчинення утруднюється.
При концентрації у склі 0,05-0,3% Cr

2
O

3
 утворюється зелений колір з жов-

туватим відтінком.
Для отримання хромового авантюринового скла вміст Cr

2
O

3
 становить 

7%. Авантюриновий ефект (мерехтіння) появляється в результаті сполучення 
спектральних відбиваючих граней кристалів Cr

2
O

3
 у склі.

Коефіцієнт поглинання для скла з Cr
2
O

3
 визначається кривою з двома мак-

симумами поглинання: в синій і червоній частинах спектра, що і визначає 
жовто-зелений колір скла.

Оксид кобальту забарвлює скло в синій колір. Такі скла добре пропуска-
ють синьо-фіолетові і червоні промені, а також частково зелені, що визначає 
синій колір. Забарвлююча здатність СоО дуже висока. Введення 0,01% до-
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статньо для слабо забарвлених товстостінних виробів.
Оксид нікелю NiO забарвлює скло у сіро-фіолетовий колір, інколи у чер-

воно-фіолетовий до коричневого залежно від складу скла. Скла з NiO добре 
пропускають лише фіолетову і червону частини спектра. Вміст NiO у склі скла-
дає до 3%.

Скла, забарвлені оксидами міді, дуже чутливі до окисно-відновних умов 
варіння. Основні оксиди міді – барвники CuO i Cu

2
O дають у склі блакитний 

колір при окисних умовах варіння. Відновники (оксиди сурми і миш’яку) по-
слаблюють блакитний колір, а при наявності відновного середовища у голу-
бому мідному склі утворюються блискучі кристали червоної металічної міді. 

Підвищений вміст у склі оксидів заліза погіршує колір скла, робить бруд-
ним, навіть ліквідувати його чисте забарвлення і відновити СuО до металічної з 
утворенням так званої «мідної печінки» – непрозорого скла червоного кольо-
ру. Введення в склад шихти KNO

3
 дає можливість отримати скло світло-зеле-

ного забарвлення.
Скло, забарвлене оксидом міді має максимуми поглинання в ультрафіолетовій 

і червоній частинах видимого спектра, найбільше пропускання – близько 500нм.
Скла з оксидами заліза забарвлюють скло, зварене в звичайних умовах, у 

різні відтінки зеленого кольору. У склі можлива присутність оксидів заліза FeO, 
Fe

2
O

3
, Fe

3
O

4
. При збільшеному вмісті Fe

2
O

3
 скло забарвлюється у жовто-зеле-

ний колір, а при FeO – у синьо-зелений.
Fe

2
O

3
 дає максимум поглинання в ультрафіолетовій частині спектра, а FeO – 

в діапазоні інфрачервоних променів.
У відновлювальних умовах варіння скла з оксидами заліза утворюється суль-

фід заліза FeS, який забарвлює скло в коричневий колір.
Рідкоземельні елементи надають склу подвійного забарвлення. До них на-

лежать неодим, празеодим, церій тощо. Такі скла відрізняються особливою 
прозорістю і чистотою кольору. Скла із вмістом Nd

2
O

3
 мають фіолетовий колір, 

а при більших концентраціях – червоний.
Оксид празеодимуPr

2
O

3
 забарвлює скло у зелено-золотистий колір.

Скло з 4% оксиду неодиму, як і мінерал олександрит, має інтенсивну смугу 
поглинання між 570-590нм.

Оксид церію надає склу жовтого кольору з червонуватим відтінком.
Колір скла з рідкоземельними елементами змінюється залежно від харак-

теру освітлення (штучного чи природного), від товщини шару скла і кількості 
самого барвника. Так, оксид неодиму Nd2O3 надає склу пурпурно-фіолето-
вого забарвлення, а при освітленні – гаму кольорів від рожево-синього до 
червоного. При денному світлі переважають синьо-фіолетові кольори, а при 
штучному – червоні.

Колоїдні барвники рівномірно знаходяться у скломасі у вигляді дрібнень-
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ких колоїдних частинок. Барвники такого типу забарвлюють скло при пов-
торному його нагріванні. Такий процес називається «наведення». Інтенсив-
ність забарвлення залежить від температури і тривалості процесу.

До колоїдних барвників належить селен, золото, срібло, мідь, сульфосе-
леніди кадмію. Ці метали мають подібні хімічні і фізичні властивості. Вони від-
різняються малою хімічною активністю, важко з’єднуються з киснем і тому 
їх оксиди легко відновлюються до металів (розпадаються на метал і кисень).

Сполуки селену забарвлюють скло у червоний та рожевий кольори. Ме-
талічний селен в кількості 0,05-0,2% забарвлює скло в рожевий колір – «ро-
залін». При введенні до складу скла селену і сірчистого кадмію CdS (Se – 0,8-
1,2%, CdS – 2-3%) отримуємо скло яскраво-червоного кольору – «селеновий 
рубін».

Таблиця 5

Вплив сполук кадмію і селену (сульфоселенідів кадмію) на колір скла

Кількість, %

CdS CdSe Колір скла

100 0 жовтий

75 25 оранжевий

40 60 червоний

10 90 рубіновий насичений

Для забарвлення скла сполуками міді використовують закис міді Cu
2
O, 

оксид міді CuO і мідний купорос CuSO
4
 • 5H

2
O.

Скло «мідний рубін» можна отримати при введенні у шихту разом з окси-
дом міді речовини-відновника – оксиду олова SnO

2
. Кількість оксиду міді у 

шихті приблизно 0,25%. В готовому, спочатку безколірному склі «наведення» 
кольору проходить при температурі 500-700°С. В результаті прогріву відбу-
вається ріст кристалів барвника, їх з’єднання до утворення інтенсивного за-
барвлення аж до темного червоно-чорного кольору.

Колір мідного рубіну уже при 0,8% CuО у склі настільки темний, що вико-
ристання його для скломаси у такій кількості оксиду недоцільне. Тому мід-
ний рубін використовується майже в якості «накладного» (покривнго) кольо-
рового шару.

Скла, забарвлені сріблом, можна виготовляти в окисних та відновних се-
редовищах (умовах), а забарвлені золотом – завжди в окисних умовах.

Золото дає колір – золотий рубін (пурпурово-червоний), а срібло – жов-
тий. У склошихту вводять сполуки золота чи срібла при обов’язковій наявно-
сті оксидів олова, сурми чи винно-кам’яної солі, без яких не вдається отри-
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мати якісного забарвлення.
Скло із вмістом золота після варки і виготовлення виробу залишається без 

кольору. Тільки при повторному нагріванні до темно-червоного кольору і ви-
тримуванні при відповідних температурах (для росту частинок барвника), а по-
тім відпалу відбувається процес «наведення» кольору – золотого рубіну.

Скло із вмістом срібла забарвлюється в золотисто-жовтий колір при кон-
центрації 0,05-0,1% і займає проміжне місце між барвниками – золотом і мід-
дю. Золото знаходиться у вигляді металу і у скляній масі, розчиняється обме-
жено, його вміст рідко перевищує 0,1%. Мідь може бути введена до 1%.

Велике значення для скла, забарвленого сполуками Cu, Ag, i Au, має наявність 
в них оксидів заліза. Із збільшенням у склі оксидів заліза, збільшується тенденція 
скла, яке називають «печінкою». Скло з великим вмістом оксидів заліза «наво-
дяться» дуже швидко і при значно нижчих температурах і швидше утворюють 
«печінку».

Для одержання безколірного скла до складу шихти вводять речовини-зне-
барвлювачі, а саме: фізичні, хімічні і змішані.

В якості фізичних знебарвлювачів використовують селен, закис нікелю, 
сполуки кобальту та рідкоземельні хімічні елементи.

Хімічні знебарвлювані: селітра, сполуки мишяку, сурлен і церію.
Змішані знебарвлювані виконують роль одночасного фізичного та хімічно-

го знебарвлення. Найбільш поширеним знебарвлювачем в даному випадку є 
піролюзит MnO

2.

Безколірне скло повинно відповідати певним вимогам, а саме: мінімальне 
світло поглинання, висока прозорість, відсутність кольорових відтінків. Відомо, 
що у матеріалах для приготування скло шихти містяться різні домішки, і в пер-
шу чергу, оксиди заліза, які надають склу небажаний зелений відтінок.

В результаті хімічного знебарвлення зменшується світло поглинання скла, 
однак повністю не ліквідовує зелений відтінок скла. Тому доцільно застосову-
вати фізичний спосіб знебарвлення, дія якого полягає у нейтралізації забарв-
люючої дії оксидів заліза (зелений колір). З цією метою у склошихту вводять 
два види барвників: солен (червоний барвник) і оксид кобальту (синій барвник).

СКЛА, ЩО ПОГЛИНАЮТЬ УЛЬТРАФІОЛЕТОВУ УФ-ОБЛАСТЬ СПЕКТРА.
Частина сонячного спектра, що доходить до поверхні Землі, називається 

оптичною, і поділяється на три зони - ультрафіолетову, видиму та інфрачервону.
Вся основна бактеорологічна дія сонячних променів припадає на УФ-

спектр. УФ-промені дуже активні стосовно людського організму і всього жи-
вого. Вони значно послаблюються при проходженні через атмосферу Землі.

Інтенсивність випромінювання залежить від температури випромінюючої 
поверхні тіла. Чим вона вища, тим більша інтенсивність випромінювання і тим 
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більше випромінювання короткохвильової частини спектра (табл. 6.)
Таблиця 6

Розподіл енергії випромінювання в спектрах різних джерел світла, %.

Джерело світла зони

УФ видими 14

Полум’я парафіну 0 0,8 99,2

Електролампа,
заповнена газом

0,4 5,6 94,0

Сонячні промені після
проходження атмосфери

3,0 47,0 50,0

Ультрафіолетові промені руйнують папір, фарби, тканини тощо. Тому в 
приміщеннях, в яких зберігаються книги, архівні матеріали, використовують 
скла, що поглинають УФ-промені. Такі скла повинні мати оксидно-металеві 
або забарвлені (жовті, частково сині і фіолетові) плівки.

Скла, що пропускають ультрафіолетову область спектра, називаються уві-
олевими.

У табл. 7 подані склади увіолевих типів скла. До оксидів, які дають набіл про-
зоре скло, що здатні пропускати УФ-промені, можна віднести SiО

2
, В

2
О

з
, СаО, 

Na
2
О. Оксиди заліза, хрому,титану, ванадію вже у невеликих кількостях у склі 

викликають інтенсивне поглинання. УФ-променів. При відсутності у склі окси-
дів заліза, воно має межу пропускання 250нм, але при вмісті 0,5% Fе

2
О

з 
межа 

підвищується до 313 нм. Порівняно з оксидами заліза ТіО2 менш інтенсивно 
поглинає УФ промені.

Таблиця 7
Склади увіолевих типів скла

ОКСИДИ Вміст, мас. %

SіО
2
 72,00 74,00 74,00

В
2
О

з
14,00 11,00 2,00

Аl
2
О

3
1,00 1,00 –

СаО – – –

Na
2
O 18,00 15,00 15,00

Fе2О3 0,034 – –

з них FeO – – –
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Скла, що поглинають УФ-промені, поділяються на три групи:
– безколірні, що поглинають УФ-промені з довжиною хвилі менш ніж 360-

370 нм (табл.8)
Таблиця 8

№
скла

Вміст, мас.%

SiO
2

Al
2
O

3
CaO MgO PbO Na

2
O CeO

2
V

2
O

5

1 49.00 – – – 45.00 5.00 1.00 –

2 67.00 – 10.00 – 18.00 5.00 –

3 71.00 1.50 8.00 3.00 – 16.00 – 0.50

– скла, що поглинають всі УФ-промені, а також частково фіолетові і сині, 
мають слабке жовте забарвлення (табл. 9)

Таблиця 9

№
скла

Вміст, мас.% Понад 100%

SiO2 B2O3 AL2O3 CO+
MgO

ZnO K2O+
Na2O

CdS Se C Cr2O3 Na2O
через
Na2SO4

NaCl

1 67,5 4,0 – – 13.0 15.5 2.0 0.2 – – – –

2 72,0 – 15.0 11.0 – 15.5 – – – 0.15 0.5 –

3 72,0 – 15.0 11.0 – 15.5 – – 0.8 – 0.5 1.0

– скла повністю поглинають УФ-промені (табл. 10).
Таблиця 10

№
скла

Вміст, мас.% Понад 100%

SiO2 B2O3 Al2O3 CaO MgO ZnO K2O Na2O Cr2O3 CdS Se

1 71.5 – 1.5 8.0 3.0 – – 16.0 0.15 – –

2 67.5 4.0 – – – 13.0 4.0 11.5 – 1.0 1.0

СКЛА, ЩО ПОГЛИНАЮТЬ ІЧ (ІНФРАЧЕРВОНУ) ОБЛАСТЬ СПЕКТРА
Для захисту приміщень від шкідливої дії сонячної радіації застосовують 

такі скла, що поглинають ІЧ-область спектра. Скла, які поглинають тепло, за-
барвлені в масі, поділяються на силікатні, фосфатні і фотохромні.

Силікатні скла, які мають здатність поглинати ІЧ-промені, можуть мати у 
своєму складі оксиди міді, кобальту, нікелю і заліза. Це зумовлює зниження 
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пропускання не тільки ІЧ-променів радіації, але і видимої області спектра. 
Найбільшу здатність поглинати ІЧ-промені мають скла, які містять FеО. Скла 
з малим вмістом Fе

2
О

з
 (не більше 1%) практично не поглинають ІЧ-променів.

Поглинання склом ІЧ-променів впливає на глибину його прогрівання при 
високих температурах варіння. Чим більш забарвлене скло, тим менший ко-
ефіцієнт теплопередачі, а, отже, і кількість тепла, яке проникає у скломасу 
(табл. 11)

Таблиця 11
Вплив забарвлення на проникнення тепла у забарвлену скломасу

Види скла Температура скломаси, °С Коефіцієнт теплопередачі
випромінювання

Безколірне 1300 0,16

Зелене 1400 0,027

Забарвлене сульфідами 1420 0,031

РАДІАЦІЙНОСТІЙКІ СКЛА мають широке застосування в ядерній фізи-
ці. Під дією іонізуючих випромінювань (рентгенівського, ультрафіолетового, 
у - випромінювання) скла забарвлюються. Іонізуюче випромінювання викли-
кає розрив хімічних зв’язків у склі і виникнення дефектів структури. Спосте-
рігається взаємодія випромінювання з ядрами елементів, ефекти зміщення 
атомів у сітці скла. Ці точкові дефекти структури створюють центри забарв-
лення. У свою чергу цей процес супроводжується поглинанням електромаг-
нітного випромінювання. При дії Ɣ-променів безколірні скла забарвлюються, 
а кольорові змінюють свої оптичні характеристики.

Для підвищення радіаційно-оптичної стійкості до складу скла вводять до 2% 
оксиду церію СеO

2
, обробка кварцового скла воднем, тривалий відпал силікатного 

скла, що пояснюється впорядкуванням структури в результаті термічної обробки.

ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ СКЛА
Люмінесценція – властивість речовини випромінювати світло під дією 

збуджуючого зовнішнього електромагнітного випромінювання.
Окремі види скла при опромінення короткохвильовими радіаціями, на-

приклад, ультрафіолетовими або рентгенівськими, мають властивість світи-
тися, тобто бути люмінесцентними. Явище люмінесценції характеризується 
інтенсивністю люмінесценції, тривалістю та спектральною кривою випромі-
нювання.

Люмінесцентні скла мають у своєму складі елементи-активатори: марга-
нець (зелене або червоне світіння), міль і церій (голубе світіння), уран (інтен-
сивне жовто- зелене світіння), празеодим (зелено-золотисте світіння), неодим 
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(пурпурово-фіолетове світіння) та ін. Явище люмінесценції використовується 
у виготовленні оптичного скла для розпізнавання різних сортів, а також для 
контролю процесу варіння скломаси у скловарних печах. Люмінесценція про-
являється при освітленні скла в темноті ртутно- кварцовою лампою.

Однак, не завжди люмінесценція є бажаною властивістю скла. В оптичному 
приладобудуванні недопустима навіть найменша люмінесценція скла, оскіль-
ки вона знижує якість оптичних приладів. Хімічні сполуки Сu, Sb, As, V,Cr, Mn, 
Ni, Со, Сd, Fе в концентраціях 0,001-0,0001% і менше, є вкрай небажаними у 
оптичному склі.

СОЛЯРИЗАЦІЯ ТА ФОТОГРАФІЯ У СКЛІ
Соляризація – явище, яке виникає в матеріалі з недосконалою (дефектною) 

структурою. Під впливом сонячного випромінювання виникає зміна валентно-
сті іонів Fe, Cr, As, що приводить до змін у структурі скла.

Прикладом соляризації є потемніння скла на сонці, що містить оксиди заліза 
і яке було знебарвлене оксидом марганцю. При дії УФ-променів ділянки заліза і 
марганцю змінюють ступінь окислення з утворенням інтенсивного забарвлення. 
Поєднання рожевого (Мп) і блакитного (Fe) забарвлення надає склу бузкового 
кольору. Скла зеленого кольору,що містять церій і ванадій після опромінення іу 
ультрафіолетовими променями отримують пурпурове забарвлення.

Фотографія у склі. Цей процес можливий у випадку присутності у склі йонів 
6/ церію та срібла. За їх участі та енергій випромінювання відбувається процес 
насвітлення та проявлення. Світло викликає і закріплює зображення (забарв-
лює скло). Церій є найбільш ефективним джерелом підвищення світлочутливо-
сті скла, що містить срібло. При відсутності церію світлочутливість скла слабка.
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ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СКЛА

С
кло, як конструкційний матеріал, широко застосовується в електротех-
нічній та електронній промисловості, а саме – для виготовлення низь-
ко- і високовольтних ізоляторів, освітлювальних і електронних ламп, 

різних електровакуумних приладів, рентгенівських трубок та інших приладів.
Скло використовують у вакуумній електроніці завдяки його малій газопро-

никності і високому електричному опору, для виготовлення напівпровідникових 
елементів, а також в радіоелектронній техніці в якості конструкційного матеріа-
лу, діелектрика або напівпровідника, герметизуючого компонента електронних 
схем тощо.

Залежно від складу і температури навколишнього середовища скло може 
бути ізолятором (діелектриком), напівпровідником електричного струму. До 
прикладу, кварцове скло має добрі електроізоляційні властивості. При низьких 
температурах скло не проводить електричного струму і використовується в 
якості електроізоляційного матеріалу.

Однак, ідеальним діелектриком скло вважати не можна, тому що під впли-
вом електричного поля завжди спостерігається деяка електропровідність.

Силікатні скла можуть бути провідниками електричного струму. Це явище 
провідності скла використовується при варінні (топленні) склошихти в елек-
тричних печах. Електричний струм проходить через розтоплену масу і нагрів-
ним опором є сама скляна маса. Електричне варіння має цілий ряд переваг 
перед варінням скла в печах з газовим або рідким паливом. ККД таких печей 
досягає 0,6 і вище, а для звичайних печей – 0,25-0,4.

Одиниця електропровідності – Ом (опір R, при якому напруга в 1В викликає 
в тілі струм силою в 1А).

Електропровідність скла має іонний характер і тому залежить від величи-
ни електролітичної дисоціації сполук у склі, від рухомості окремих іонів. Тобто 
практично на  електропровідність скла впливають хімічний склад і температура.

Важливу роль у провідності електричного струму відіграють рухомі іони луж-
них металів. Чим більший  їх вміст, тим більша електропровідність скла, і навпаки, в 
малопровідних спеціальних електроізоляційних склах мало або зовсім нема лугів. 
Такі оксиди як SiO

2
, ZrO

2
, B

2
O

3
 і частково Al

2
O

3
 сприяють проходженню струму при 

дуже високих температурах.
Найбільш ефективними лужними іонами, які сприяють проходженню елек-

тричного струму,  є іони літію, натрію і калію, а із лужноземельних – іони маг-
нію, цинку, кальцію, барію і свинцю. Вплив окремих іонів на електропровідність 
залежить не тільки від природи і кількості іонів, але й від складу скла.

Скло характеризується також поверхневою провідністю. На поверхні скла 
завжди адсорбується атмосферна волога, яка розчиняє лужні компоненти 
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скла. В результаті на поверхні скла утворюється лужна плівка, яка проводить 
електричний струм, особливо при температурі нижче 150-200°С. Тому поверх-
нева провідність також залежить від хімічного складу і від вмісту лужних оксидів. 
Поверхневу провідність різко зменшують такі оксиди, як Al

2
O

3
, B

2
O

3
, ZrO

2
. До-

цільно обробляти поверхню скла речовинами, які захищають її від адсорбції во-
логи, наприклад, парафіном або кремнійорганічними сполуками. Парафіновий 
захист широко використовується, зокрема, при виготовленні оптичних виробів.

Крім цього, в техніці зустрічаються випадки, коли для різних потреб необ-
хідно зменшити поверхневий опір скла. Для цього на поверхню скла наносять 
металеві плівки шляхом напилення металів у вакуумі, відновлення оксидів ме-
талів, нанесення пасти, яка містить метал, або хімічної обробки – осадження 
міді і срібла.

Нанесення олов’яних напівпровідникових покрить (плівок) (SnCl i SnCl
2
) доз-

воляє отримати високу поверхневу електропровідність при збереженні прозо-
рості скла.

Скла з малою хімічною стійкістю мають більшу поверхневу електропровід-
ність. Із збільшенням вмісту лужних оксидів поверхнева електропровідність 
збільшується. Різниця в значеннях поверхневої електропровідності безлужного 
і багатолужного скла (вміст R

2
O 14-16%) складає 2-4 порядки величини.

Існує класифікація скла за природою переносників електричного струму (О. 
Мазурін):

– скла з лужною провідністю: силікатні, боратні, фосфатні, алюмінатні бага-
толужні;

– скла з нелужною провідністю: безлужні силікатні і інші оксидні скла, про-
відність яких не пов’язана з рухом іонів лужних металів, і в той же час не мають 
виразних напівпровідникових властивостей;

– напівпровідникові скла: халькогенідні, ванадійові, залізовмісні та інші зі знач-
ною електронною провідністю;

– флюоридні скла з аніонною провідністю.
Скло в якості діелектрика використовують в електричних конденсато-

рах. Для цього важливим є визначення діелектричної сталої скла, так звана 
діелектрична провідність. Величина діелектричної сталої залежить від скла-
ду скла, вмісту лужних оксидів металів, вона підвищується при кристалізації 
скла внаслідок зміцнення його структури, діелектрична стала зменшується.

Високу діелектричну міцність має високо глиноземне скло, з якого виготов-
ляють скляні ізолятори.
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ХІМІЧНА СТІЙКІСТЬ СКЛА

Х
імічна стійкість – це властивість матеріалу витримувати дію різних хі-
мічних реагентів (атмосфера, вода, хімічні сполуки та їх розчини тощо).

Скло належить до стійких експлуатаційних матеріалів: зазнає дії 
дощу, снігу, вітру, сонця, морозу і не втрачає при цьому міцності та прозорості. 
Агресивні хімічні сполуки (луги, кислоти тощо) зберігаються у скляному посуді.

Однак, скло не вічне. Серед численних археологічних знахідок зустрічають-
ся скляні вироби, виготовлені тисячі років тому. Поверхня таких стародавніх 
скляних виробів покрита непрозорими райдужними (веселковими) плямами. 
В окремих місцях на поверхні скла утворилася міцна непрозора плівка. Все це 
вказує на те, що скло при довготривалому зберіганні поступово піддається дії 
корозії, тобто знижується його хімічна стійкість. Тому сучасні технології виго-
товлення скловиробів повинні забезпечувати їх хімічну стійкість. Скловироби 
повинні бути водостійкими, кислото- та лугостійкими.

Хімічна стійкість скла залежить від його складу, природи хімічного реагенту, 
умов зберігання та експлуатації скла.

Чинники, які викликають корозію (руйнування) скла, можуть бути поділені 
на дві групи:

До першої групи належать вода, волога, атмосфера, розчини кислот (крім 
фторводневої та фосфорної), розчини солей металів, тобто реагенти з рН7 і 
менше. Ці реагенти слабо діють на скло.

До другої групи належать реагенти з рН середовища більше 7, тобто розчи-
ни лугів, карбонатів, фосфорна та фторводнева кислоти.

З підвищенням температури середовища до 100°С прискорюється процес 
руйнування скла в 1,5-2 рази при кожному підвищенні температури на 10°С.

Механізм дії реагентів першої групи полягає в тому, що в результаті їх взаємодії 
з складовими скла на поверхні утворюється захисна малорозчинна кремнеземна 
гель-плівка, що знижує хімічну активність поверхні, залишаючи при цьому високу 
прозорість скла. Прикладом є скло у вікнах будинків, яке експлуатується тривалий 
час і піддається дії атмосферних впливів (дощ, сніг, вітер). В результату цього на 
поверхні скла утворюються хімічні сполуки, які вимиваються краплями води.

Щільно впаковане листове скло при тривалому зберіганні у вологій атмос-
фері або під дощем покривається білими непрозорими плямами. Поверхня скла 
має властивість мікрокапілярів втягувати і затримувати вологу. В таких випадках 
продукти взаємодії вологи зі склом не виводяться із сфери реакції і викликають 
місцеве руйнування поверхні скла аж до втрати прозорості.

Однак, цей процес є керований. Одним із способів підвищення водо- і кис-
лотостійкості скла до реагентів першої групи є термохімічна обробка його по-
верхні газовими сполуками, зокрема діоксидом сірки при температурі 600°С. 
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Крім того, як захисні покриття можна використовувати прозорі плівки кремні-
йорганічних речовин, фториди магнію, оксиди алюмінію і цинку. 

Термохімічна обробка поверхні скла підвищує його не тільки хімічну стій-
кість, але і механічну міцність.

Реагенти другої групи, щодо хімічної дії на скло, є значно агресивнішими і 
руйнують кремнійкисневий каркас скла, а швидкість і час протравлення (руй-
нування) поверхні є постійним і глибоким. В результаті поверхня скла втрачає 
прозорість, гладкість, стає матовою.

Хімічна стійкість силікатного скла до реагентів другої групи по порядку ве-
личини майже в 100 разів нижча, ніж до реагентів першої групи.

Руйнування скла розчинами фосфатів та фторводневою кислотами супро-
воджується утворенням хімічних сполук, які за інтенсивністю руйнівної дії на 
силікатне скло переважають розчини лугів.

Термохімічне оброблення поверхні скла діоксидом сірки частково сповіль-
нює його руйнування на 30% порівняно з необробленим.

Руйнування скла лугами та флюоридною кислотою перетворюють діоксид 
силіцію SiO

2
 в стабільні сполуки, що не полімеризуються в лужному середовищі.

За силою хімічної дії на скло сполуки лужних металів розташовуються в ряд: 
NaOH > KOH > LiOH > NH

4
OH i Ba (OH)

2
 > Sr(OH)

2
 > Ca(OH)

2
.

Дія лугу NaOH (їдкий натрій) на скло найсильніша. Це так звана «натрієва 
аномалія».

При руйнуванні скла лугами специфічну дію проявляють сполуки алюмінію і 
цинку, які адсорбуються на поверхні скла і гальмують дію неї лугів.

Діоксид силіцію (кремнезем) підвищує лугостійкість порівняно з багатоко-
мпонентним склом за винятком, тих типів скла, що містять 15-20% ZrO

2
 i SnO

2
.

Найменшу лугостійкість мають барійвмісні скла. Оксиди важких металів за 
ступенем зниження лугостійкості розташовуються в ряд:

PbO – ZnO – CdO.
Розчини карбонатів натрію і калію виявляють більшу руйнівну силу на скло, 

ніж розчини їдких лугів. Отже, чим менше у склі лужних компонентів, тим більша 
його хімічна стійкість.

Хімічна стійкість є мірою міцності структури скла, тому механічно і термічно 
стійкі скла одночасно є хімічно стійкими. Вплив окремих компонентів на хімічну 
стійкість скла залежить від природи і кількості компонентів, тобто від основного 
складу скла. Хімічна міцність скла не піддається розрахункам за правилами скла-
дання у пропорційному відношенні компонентів. Одні і ті ж компоненти скла не 
однаково реагують на різні хімічні реагенти. Тому заздалегідь необхідно знати, в 
яких умовах і при дії яких хімічних реагентів буде експлуатуватися скло відповід-
ного складу.

Так, до дії кислот найбільш стійким є скло з низьким вмістом лужних та луж-
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ноземельних оксидів. Особливо стійке скло із вмістом Al
2
O

3
, TiO

2
 i ZrO

2
. Водо-

стійкість скла знижують лужні компоненти, а підвищують ZnO, CaO, TiO
2
, Al

2
O

3
, 

ZrO
2
. Найважче підвищити лугостійкість скла, особливо концентрованих. В дано-

му випадку присутність у склі лужних оксидів небажана, а також BaO, MgO, PbO i 
TiO

2
. Лугостійкість скла підвищують оксиди алюмінію Al

2
O

3
 і цирконію ZrO

2
.

Руйнування скла хімічними реагентами значно прискорюється при підви-
щенні температури. Підвищення температури на кожний 1°С прискорює про-
цес на 15-30%. Особливо руйнуючу дію має вода при температурі вище 100°С 
і тиску. В цьому випадку скло покривається непрозорою плівкою продуктів 
руйнування.

Хімічну стійкість поверхні скловиробів можна підвищити шляхом їх спеці-
альної обробки, в результаті якої на поверхні скла створюється гідрофобне 
захисне покриття. В якості такого покриття можна використовувати тонкі про-
зорі плівки оксидів алюмінію або цинку, а також кислотно-парафінові плівки у 
поєднанні із кремнійорганічними сполуками. При цьому оптичні сталі скла й 
його зовнішній вигляд не змінюються.
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ТЕПЛОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СКЛА

Т
еплофізичні властивості скла визначають придатність його для екс-
плуатації в якості конструкційного, будівельного та захисного мате-
ріалу в різних галузях промисловості та в побуті, де скляні вироби 

працюють в умовах змін температур. До теплофізичних властивостей скла 
належать теплоємність, теплопровідність, теплове розширення, термостій-
кість. Величина теплових властивостей скла залежить від його хімічного 
складу і температури.

ТЕПЛОЄМНІСТЬ – кількість тепла, яке необхідно затратити для підвищення 
температури речовини (в даному випадку скла) на 1˚С.Теплоємність скла і його 
хімічний склад взаємозалежні. Оксиди тяжких металів PbO і BaO зменшують 
теплоємність скла, а оксиди легких металів – Li

2
O, B

2
O

3
, MgO – підвищують її. 

Цю властивість враховують при формуванні скловиробів складно, форми ме-
тодом пресування (кришталеве скло остуджується повільно, ніж скло з більш 
високою теплоємністю).

Теплоємність скла залежить від температури: при нагріванні до температу-
ри пом’якшення теплоємність скла зростає, але незначно, а при більш високих 
температурах (розтоплено-рідкий стан) теплоємність зростає раптово.

ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ – це здатність тіла передавати тепло від більш нагрі-
тої поверхні до більш холодної.

Скло є мало температуро-провідним матеріалом. У порівнянні з металом (кое-
фіцієнт теплопровідності міді 300-500Вт/м ·°С) коефіцієнт теплопровідності скла 
орієнтовно в 500 раз менший. Для силікатного скла коефіцієнт теплопровідності 
змінюється в залежності від хімічного складу скла від 0,6 до 1,34Вт/м ·°С. Найбіль-
шу теплопровідність має кварцове скло (1,34Вт/м ·˚С). Тому при заміні оксиду 
SiO

2
 іншим оксидом, теплопровідність скла знижується.

Підвищену теплопровідність мають скла з великим вмістом оксидів бору, 
магнію, кальцію, алюмінію. Із збільшенням у складі скла оксидів свинцю і ба-
рію теплопровідність знижується.

Теплопровідність скла зростає з підвищенням температури і при темпе-
ратурі пом’якшення збільшується майже вдвічі. Чим менша теплопровідність 
скла, тим воно менш термостійке, але більш чутливе до гартування.

ТЕРМІЧНЕ РОЗШИРЕННЯ СКЛА
При нагріванні чи охолодженні будь-яке фізичне тіло змінює свої розміри, 

розширюється або стискається, тобто збільшує  або зменшує свої розміри і 
об’єм. Ця властивість називається термічним розширенням і є однією із най-
важливіших характеристик скла.
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Теплове розширення скла характеризується температурним коефіцієнтом 
лінійного термічного розширення (ЛКТР). Від величини ЛКТР залежить дія скла 
до змін температури (термічна стійкість), якість з’єднання декількох видів (на-
приклад, безколірне та кольорове, при поєднанні скла з керамікою, приліпки 
форм іншого складу скла, способи декорування тощо). У випадку поєднання 
двох або більше видів скла з різними ЛКТР неможливо отримати міцний одно-
рідний матеріал: при охолодженні вироби руйнуються (розтріскуються).

Лінійний коефіцієнт термічного розширення – це величина, яка показує змі-
ну розмірів або об’єму зразка при нагріванні його на 1˚С. В технології худож-
нього скловиробництва ЛКТР складає  (70-120)·10-71˚/с. Найменше значення 
ЛКТР в інтервалі температур від 0 до 450 С̊ має кварцове скло -5·10-71̊ /с.

Теплове (термічне) розширення скла вимірюється різними способами. Од-
ним із найбільш якісних і точних є спосіб дилатометра – приладу, який дозво-
ляє безпосередньо вимірювати розміри зразків при їх нагріванні в широкому 
інтервалі температур (рис.5).

Делатометр Інституту скла

1 – піч; 2 – термопара; 3 – зразок скла; 4 – кварцева трубка;
5 – металічна стійка; 6 –кварцева палочка; 7 – металічний наконечник;

8 – стержень індикатора; 9 – головка індикатора.
В дилатометрі використовується різниця між тепловим розширенням скла 

і розплавленого кварцу, коефіцієнт розширення якого значно менший, від ко-
ефіцієнту різного скла.

При нагріванні зразок скла розширюється і зсуває кварцовий стержень, 
який переміщає стрілку індикатора. Знаючи температуру зразка, яка вимірю-
ється температурою і показами індикатора, можна побудувати криву теплово-
го розширення скла і розрахувати лінійний коефіцієнт теплового розширення.

У виробничих умовах при виготовленні виробів із накладного скла, чи при 
поєднанні різновидів скла (безколірне, кольорове тощо) для швидкого вимі-
рювання їх ЛКТР використовують метод «кільця» (рис.2)
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Схема порівняння коофіцієнтів розширення методом кільця (а, б, в)

Із скла виготовляють двошаровий циліндр і вирізають із нього кільце, яке 
розрізають по основі. Якщо коефіцієнти розширення скла співпадають, то піс-
ля охолодження кільця лінія розрізу не має відхилень. (рис.2а). Якщо коефіцієнт 
розширення зовнішнього скла більший від внутрішнього, то кільце при охоло-
дженні розходиться (рис. 2б). Якщо коефіцієнт розширення зовнішнього скла 
менший від внутрішнього, то кільце стискається і його краї (сторони) заходять 
один за одного (рис. 2в). При різниці коефіцієнтів більше ніж 5±7·10-7кільце  
розтріскується. Це означає, що вибрані різновиди скла (за кольором, за при-
значенням і т.д.) не можна поєднувати при виготовленні скловиробу.

Схема порівняння коофіцієнтів розширення методом подвійної нитки (г, д, е)

Для швидкої перевірки величини коефіцієнта розширення існує спосіб «по-
двійної нитки» (рис. 2г,д,е). Для цього потрібно мати еталонний зразок скла з 
відомим ЛКТР. З цього скла і з скла з невідомим ЛКТР витягують два стержні 
(нитки) однакового діаметру (0,3-0,6мм), накладають один на одного (рис. 2г) 
і розтягують. Якщо коефіцієнти розширення обох зразків скла однакові, то кі-
нець стержня (нитки) буде прямим (рис. 2д). Якщо коефіцієнти різні, то стер-
жень (нитка) зігнеться в сторону скла з більшим ЛКТР (рис. 2е).



37

ЛКТР скла змінюється в межах від 5·10-7 (розтоплений кварц) до 200·10-
7/с. Для металу ЛКТР >100·10-7. Величина коефіцієнту розширення скла за-
лежить в основному від його михтового складу. Величину КТР знижують ту-
гоплавніф оксиди SiO

2
, Al

2
O

3
, а також В

2
О

3  
при кількості у склі менше 12-15% і 

МgO. На збільшення ЛКТР впливають оксиди Na
2
O і K

2
O.

ЛКТР чутного скла складає 70-120)·10-7/ С̊. Найменше значення ЛКТР в ін-
тервалі температур від 0 до 450 С̊ має кварцове скло -5·10-7/ С̊.

ТЕРМІЧНА СТІЙКІСТЬ СКЛА
Термічна стійкість характеризує властивість матеріалу витримувати перепади 

температур без руйнування. При різкому охолодженні чи нагріванні у склі вини-
кають температурні напруження через різницю температур між поверхневими 
і внутрішніми шарами. Ці температурні напруження залежать в першу чергу від 
ЛКТР скла, а також багатьох властивостей скла (пружність, міцність, теплопро-
відність, теплоємність), від форми, розмірів і товщини скла. При вирівнюванні 
температур у всьому об’ємі скла температурні напруження зникають. Чим тон-
ший і менший вибір, тим більший перепад температур  він може витримати.

При раптовому нагріванні внутрішній шар скла довше залишається холод-
ним і затримує розширення зовнішнього шару (стягує), стискає його і створює 
напруження зовнішнього стиску.

Напруження у склі виникають і збільшуються у випадках:
– великої різниці в розширенні внутрішніх і зовнішніх шарів, тобто чим біль-

ший коефіцієнт теплового розширення скла;
– низької (малої) пружності скла;
– великий перепад температур від зовнішнього до внутрішнього шарів 

скла, що залежить від товщини скла, так як скло має малу теплопровідність.
Враховуючи той факт, що границя міцності скла на розтяг в 10-20 разів 

менша, ніж при стиску, різке охолодження негативно впливає на якість скла; 
в даному випадку скло витримує зміну температур в 5-7 раз менше, ніж при 
нагріванні.

Залежно від значення коефіцієнта термічної стійкості скла поділяють на 
три групи:

1– нетермостійкі (К до 100 °С)
2 – термостійкі (К до 160 °С)
3 – високотермостійкі (К до 220 °С)
Нетермостійкі скла (перша група) мають ЛКТР 70-90·10-7 1/град. в інтервалі 

температур 20-400 °С. За складом вони містять (окрім інших) 67-69% SiO
2
 s 

12-18% лужних оксидів. Термостійкі скла (друга група) мають ЛКТР 50-65·10-7 1/
град., вміст SiO

2
 72-76%, лужних оксидів 6-10%, В

2
О

3
 3-8%. Високотермостійкі 

скла (третя група) мають ЛКТР 32-49·10-7 1/град., як правило, це скла з високим 
вмістом SiO

2
, зокрема маслолужні боросилікатні.
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Термостійкими є всі скла з низьким коефіцієнтом теплового розширення. 
Перепад температур, який витримують різні скла, складає:

– звичайне промислове скло (віконне, тарне тощо-80-90 С̊);
– термостійке боросилікатне – 200-250 ˚С
– кварцове скло – до 1000 ˚С.
При випробуванні на термостійкість скляні вироби різко охолоджуються у 

воді, або попередньо випробовують в умовах, близьких до експлуатації.
На збільшення термічної стійкості скла при зменшенні ЛКТР впливає склад 

скла, зокрема оксиди кремнію SiO
2
, титану TiO

2
, бору B

2
O3, алюмінію Al

2
O

3
, цин-

ку ZnO тощо. Зниження термічної стійкості скла викликають лужні оксиди.
Термічну стійкість скла значно знижують дефекти поверхні (подряпини, трі-

щини, сторонні вкраплення тощо), неякісний відпал, низька однорідність скла-
ду скла.

Підвищує термічну стійкість вогняне полірування скляних виробів, усунен-
ня дефектів з поверхні скла (обробка поверхні флюоридною кислотою) тощо.
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ЗАВДАННЯ ДО САМОКОНТРОЛЮ

1. Визначення поняття «скло», «склоподібний стан».
2. Характерні ознаки склоподібного стану.
3. Класифікація скла.
4. Залежність в’язкості від складу скла.
5. Температурна залежність в’язкості.
6. Швидкість тверднення скла.
7. Природа поверхневого натягу скла.
8. Вплив окремих чинників (факторів) на кристалізаційну здатність скла.
9. Вплив температури на густину скла.
10. Фактори оцінки міцності скла.
11. Залежність твердості і крихкості скла від хімічного складу.
12. Оптичні сталі скла: показник заломлення світла і дисперсія.
13. Вплив температури на показник заломлення скла.
14. Вплив технологічних факторів на показники відбивання,
             поглинання  і пропускання світла.
15. Скла, що поглинають ІЧ – область спектра.
16. Скла, що поглинають ІЧ – область спектра. Увіолеве скло.
17. Радіаційностійкі скла.
18. Явище люмінесценції світла.
19. Соляризація та фотографія у склі.
20.  Види і вплив барвників на спектри поглинання скла.
21. Явище електропровідності у склі. 
22. Вплив складу скла на його електропровідність.
23. Фактори впливу на хімічну стійкість скла.
24. Теплопровідність у склі.
25. Способи визначення величини термічного розширення скла.
26. Вплив технологічних факторів на термічну стійкість скла.



40

ЛІТЕРАТУРА

1. Аппен А.А. Химия стекла. – Л.: Химия, 1974. – 350 с.
2. Безбородов М.А. Химическая устойчивость силикатных стекол. –
    Минск: Наука и техника, 1971. – 304 с.
3. Бутт Л.М. Технология стекла. М.: Госстройиздат, 1968. – 418 с.
4. Ермоленко Н.Н. Термические свойства стекла. – Минск: Наука и
    техника, 1962. – 165 с.
5. Мазурин О.В. Электрические свойства стекла //Тр. ЛТИ им. Ленсовета.
    – 1962. – Вып. 62. – 161 с. 
6. Стекло: Справочник /Под ред. проф. Павлушкина Н.М. – М.:
     Стройиздат, 1973. – 487 с.
7. Химическая технология стекла и метал лов /Под ред. докт. техн. наук,
    проф. Павлушкина Н.М. – М.: Стройиздат, 1958. – 431 с.
8. Ящишин Й.М. Технологія скла. Ч.1. Фізика і хімія скла. – Львів: Вид-во 
    НУ «Львівська політехніка», 2001. – 185 с.


