W jaki sposób produkowane jest szk?o, czyli o
procesie jego produkcji

Zobacz, jak produkowane jest szk?o, które codzienne u?ytkujesz.

W jaki sposób produkowane jest szk?o, czyli o
procesie jego produkcji
Szk?o powstaje w specjalnym miejscu – hucie i w procesie wytapianiu. Dzi?ki temu, mo?liwe jest szerokie
zastosowanie tego materia?u do ró?nych dziedzin ?ycia. Szk?o wykorzystywane jest w optyce,
budownictwie, transporcie i innych dziedzinach ?ycia
Obserwacje pokazuj?, ?e proces produkcji szk?a mo?e przyjmowa? specyficzne cechy w zale?no?ci od
rodzaju szk?a. Przyk?adowo produkcja szk?a krzemianowego jest prowadzona w bardzo wysokich
temperaturach.

Czym jest szk?o?
Szk?o to substancja, która posiada pewne w?a?ciwo?ci, przede wszystkim krucho?? i sztywno??, które
sprawiaj?, ?e jest podobna do cia? sta?ych, jednak struktura nieuporz?dkowana daje zakwalifikowa? j? do
cieczy. Szk?o nie ma przewodno?ci cieplnej i elektrycznej oraz nie wchodzi w reakcje z wi?kszo?ci? ze
znanych zwi?zków chemicznych. Jak powstaje szk?o? Produkcja szk?a mo?e odby? si? z udzia?em wapnia,
piasku kwarcowego i sody. Szk?o u?ywane do produkcji szyb okiennych ma 90% zdolno?? do

przepuszczania promieni ?wiat?a.

Z czego powstaje szk?o? Jak dobiera si? sk?adki w procesie
produkcji szk?a
Niewiele osób wie z czego produkuje si? szk?o. Surowce do produkcji szk?a to piasek, soda, wapie?, ?rodki
klaruj?ce, barwi?ce oraz m?c?ce szk?o. Piasek szklarski to oko?o ¾ ca?ego sk?adu szk?a. Od jego sk?adu
zanieczyszczenia oraz uziarnienia zale?? pó?niejsze w?a?ciwo?ci szk?a. Ma to ogromne znaczenie przy
produkcji szk?a precyzyjnego, które jest u?ywane w laboratoriach lub w soczewkach kontaktowych. Wi?ksza
zawarto?? dwutlenku krzemu w masie szklanej odpowiada za zwi?kszon? odporno?? chemiczn? wyrobu.
Kolejnym sk?adnikiem jest soda, która wp?ywa na temperatur? topnienia, a tym samym ma wp?yw na
w?a?ciwo?ci szk?a. Wapie? jest stabilizatorem, który uniemo?liwia rozpuszczenie si? szk?a w wodzie.
Prowadzi to do zwi?kszenia po?ysku i wytrzyma?o?ci wyrobu na czynniki atmosferyczne w procesie, jakim
jest produkcja szk?a. Etapy tej?e produkcji szk?a s? takie same dla ró?nych typów szk?a, jednak u?ywane
s? inne sk?adniki. Innymi sk?adnikami stosowanymi s? tlenek boru, który obni?a temperatur?, dwutlenek
cyrkonu, zwi?kszaj?cy odporno?? chemiczn? wyrobu, tlenek litu wp?ywaj?cy na zwi?kszenie odporno?ci
szk?a na nag?e zmiany temperatury. ?rodki klaruj?ce s? stosowane nie bez powodu. Usuwaj? bowiem
p?cherze gazów, które powstaj? podczas procesu produkcyjnego. Tymi ?rodkami s? saletra, arszenik.
Zastosowanie odpowiednich ?rodków chemicznych wp?ywa na barw? szk?a. Zwi?zek z?ota i miedzi
powoduje zabarwienie na czerwono, a ?elazo z chromem daje zielone szk?o, za? po??czenie manganu z
niklem barwi szk?o na fioletowo. Praktyka pokazuje, ?e szczególnie precyzyjnym procesem jest produkcja
szk?a. Chemia, biologia, fizyka, matematyka to tylko niektóre dziedziny, z których czerpie si? wiedz? do
realizowania tego dzia?ania.

Produkcja szk?a - krok po kroku
Jak produkuje si? szk?o? Szk?o jest poddawane procesowi wytapiania i wytwarzania w specjalnych
zak?adach, które nazywane s? hutami szk?a. Etapy produkcji szk?a s? nast?puj?ce:
prasowanie masy szklarskiej,
ci?gni?cie jej,
poddawanie walcowaniu,
proces wyt?aczania w formach.
Nast?pnie szk?o przez okres kilku tygodni musi samoczynnie stygn?? i stwardnie?, ?eby mog?o by? u?yte.
Proces technologiczny produkcji szk?a sk?ada si? z kilku etapów. Powstawanie szk?a to ?mudny proces,
bowiem produkcja odbywa si? w wysokiej temperaturze, co sprawia, ?e musi up?yn?? wiele czasu, aby taki
wyrób móg? nadawa? si? do u?ytku. Piasek z innymi dodatkami jest mieszany i topiony w specjalnym piecu,
gdzie temperatura znacznie przekracza 1000 stopni. Hutnicy za pomoc? d?ugiej rury wyjmuj? szklan? mas?,
która przypomina ci?gn?cy si? klej. Specjalne dmuchawy zapewniaj? odpowiedni kszta?t masy. Szklane
przedmioty wk?adane s? do urz?dzenia zwanego spr??ark?, które przy?piesza proces stygni?cia. Najbardziej
szkodliwymi zanieczyszczeniami w procesie produkcji jest ?elazo i chrom. Sk?ad masy szklanej zmienia si?
w trakcie wytapiania, st?d stosuje si? wytopy do?wiadczalne.
Niektóre gatunki szk?a s? produkowane w szczególnie wysokiej temperaturze, przyk?adowo tak jest w
przypadku szk?a krzemianowego. Proces produkcji szk?a krzemianowego zachodzi w wysokiej
temperaturze. Produkcja szk?a krzemianowego odbywa si? poprzez po??czenie piasku, w?glanu wapnia i
w?glanu sodu. Przy wysokiej temperaturze zachodzi rozk?ad soli, z czego powstaj? tlenki sodu i wapnia,

które pó?niej reaguj? z piaskiem. Powsta?a tak mieszanina krzemianów sodu i wapnia tworzy szk?o.

Zastosowanie szk?a - w jakich dziedzinach?
Produkcja i zastosowanie szk?a s? ró?norodne. Szk?o ma zastosowanie w wielu dziedzinach ?ycia
cz?owieka. Przede wszystkim jest u?ywane jako szk?o sto?owe, do produkcji talerzy, szklanek, wazonów,
szk?o budowlane, wykorzystywane do izolacji cieplnej – wata szklana. Szk?o butelkowe jest
rozpowszechnione w szklanych butelkach. Szk?o optyczne to precyzyjny wyrób szklany, bowiem u?ywane
jest do konstruowania soczewek i pryzmatów. Nie mo?na zapomina? o szkle okiennym, z którego powstaj?
szyby okienne. Ro?nie obecnie równie? zainteresowanie szk?em budowlanym, jako elementem
wyko?czeniowym wn?trz.

