
Odmienne warunki stygni cia warstw zewn trznych i wewn trz-
nych w tym wypadku staj  si  przyczyn  powstawania napr e  
termicznych. Ponadto do czynników wywo uj cych napr enia 
w szkle nale  najcz ciej:
• zewn trzne czynniki mechaniczne i termiczne,
• zbyt szybkie i nierównomierne och adzanie,
• niejednorodno  chemiczna,
• obecno  warstwy dyfuzyjnej na szkle,
• ró nica wspó czynnika rozszerzalno ci cieplnej na z czach 

szk o–szk o, szk o–metal, szk o–ceramika (Cieci ska, 
2004).

Nadmierne, a przede wszystkim nierównomiernie, rozmiesz-
czone napr enia w wyrobach szklanych wp ywaj  znacz co na 
obni enie ich wytrzyma o ci mechanicznej i termicznej. Mog  
równie  inicjowa  p kanie pod wp ywem niewielkich nawet 
zmian temperatury (Cieci ska, roda, 2005). W celu usuni -
cia napr e  wyroby ze szk a poddawane s  procesowi termicz-
nemu zwanemu odpr aniem. Dzia anie to, w przypadku szkie  
przemys owych i powszechnego u ytku ma na celu zmniejsze-
nie napr e  do wielko ci dopuszczalnej dla danego rodzaju wy-
robów (Cieci ska, 2004; Cieci ska, roda, 2005).

Natomiast w celu podwy szenia w a ciwo ci wytrzyma o-
ciowych w przetwórstwie szk a p askiego cz sto stosuje si  

hartowanie termiczne. Jest to proces odwrotny do odpr ania 
i polega na poddaniu szk a obróbce termicznej przez nagrze-
wanie taß i w jej ostatecznym kszta cie do temperatury bliskiej 
mi kni cia a nast pnie szybkie i intensywne och adzanie za po-
moc  wymuszonej konwekcji powietrza. W ten sposób uzyskuje 
si  szk o hartowane, czyli celowo równomiernie napr ane. 
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Obróbka termiczna stosowana w przetwór-
stwie szk a to jeden z podstawowych proce-
sów technologicznych przyczyniaj cych si  
do powstawania napr e . W praktyce prze-
mys owej w celu przeprowadzenia w a ciwej 
oceny trwa o ci wyrobów ze szk a, a w przy-
padku szk a hartowanego – stopnia zaharto-
wania i okre lania rozk adu napr e , wyko-
rzystuje si  metody elastooptyczne oparte na 
zjawisku wymuszonej dwój omno ci. Badania 
te umo liwiaj   przeprowadzenie analizy wiel-
ko ci, rodzaju i rozk adu napr e . W pracy 
przedstawiono wyniki bada  rozk adu napr -
e  oraz ocen  ich wielko ci dla wyrobów ze 

szk a gospodarczego, opakowaniowego, la-
boratoryjnego oraz p askiego o ró nym stanie 
napr e . Zamieszczono przyk ady wp ywu 
ró nych czynników zewn trznych (mechanicz-
nych, termicznych, niejednorodno ci chemicz-
nej) na stan napr e  w szkle.

SUMMARY

Stress in the glass

Heat treatment used in the manufacturing 
of glass is one of the basic technological 
processes that contribute to the formation 
of stress. In industrial practice, in order to 
carry out a proper assessment of the du-
rability of glass products, and in the case 
of tempered glass and predict the degree 
of hardening stress distribution methods 
are used based on the phenomenon of pho-
toelastic birefringence forced. These tests 
allow you to analyze the size, type and dis-
tribution of stresses. The paper presents the 
results of stress distribution and to assess 
the size of the economic glassware, packag-
ing, laboratory and ß at with a different state 
of stress.
Provides examples of the impact of various 
external factors (mechanical, thermal, chemi-
cal heterogeneity) on the state of stress 
in the glass.
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Napr enia  to si y ciskaj ce lub rozci gaj ce, dzia aj ce na 

jednostk  powierzchni przekroju danego cia a. Procesy technologiczne 

przeprowadzane w przemy le szklarskim niemal zawsze wp ywaj  na 

stan napr e  produkowanych wyrobów. Jednym z takich procesów  jest 

formowanie szk a w wysokich temperaturach, a nast pnie ch odzenie 

uzyskanych produktów do temperatury otoczenia.   

Badania 
naprężeń 
w szkle
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W hartowanej p ycie szklanej warstwy zewn trzne stanowi  stref  
napr e  ciskaj cych, za  warstwy wewn trzne stref  napr e  
rozci gaj cych (Cieci ska, 2004; „Technologia Szk a”, 1987). 

Napr enia ciskaj ce w powierzchniowych warstwach szk a 
umo liwiaj  przy o enie obci enia zginaj cego znacznie wi k-
szego ni  w przypadku szk a normalnie odpr onego. W wyniku za-
hartowania powstaje w szkle uk ad napr e , który powoduje pi -
cio- a nawet siedmiokrotne zwi kszenie jego wytrzyma o ci mecha-
nicznej w stosunku do szk a odpr onego, a tak e wzrost odporno-
ci na szoki termiczne wynosz ce 200–300oC (Cieci ska, 2004). 

Szk o to, charakteryzuje si  nie tylko podwy szon  wytrzyma o ci  
mechaniczn  i termiczn , ale równie  szczególnym sposobem p ka-
nia przy rozbiciu na drobne, nieostre i niekalecz ce od amki. Dzi ki 
takim w a ciwo ciom uwa ane jest za bezpieczne. Je li proces od-
pr ania zosta  przeprowadzony prawid owo wyroby s  pozbawione 
napr e . Natomiast o jako ci hartowania decyduje stopie  zahar-
towania, okre lony wielko ci  maksymalnych napr e  trwa ych wy-
st puj cych w wyrobie. Zarówno w przypadku procesu odpr ania, 
jak i hartowania bardzo wa ne jest okre lenie wielko ci i rozk adu 
napr e  (Cieci ska, 2004; Cieci ska, roda, 2005; „Technologia 
Szk a”, 1987).

Wyst pienie skokowych zmian kszta tu obci anego elementu, 
a tak e zastosowanie otworów, szczelin i wci  oraz oddzia ywa  in-
nych elementów o charakterze lokalnym powoduje zjawisko koncen-
tracji napr e . Miejsca wyst powania napr e  stanowi  zazwyczaj 
obszary powstawania p kni  zm czeniowych lub uszkodze  dora -
nych. W przypadku szk a budowlanego do powstawania napr e  
przyczynia si  np. nadmierne zakrycie kraw dzi szyby przez ram  
oraz umieszczenie na zainstalowanym przeszkleniu folii, która ab-
sorbuje ciep o. Przep yw powietrza wychodz cego z otworów instala-
cji grzewczej lub klimatyzacyjnej skierowany bezpo rednio na szk o 
równie  mo e wp yn  na stan napr e . Szk o nara one jest na na-
pr enia termiczne nawet podczas procesu przechowywania w ma-
gazynie ( abicki, 2014).

Zastosowanie metod elastooptycznych do bada  napr e  w szkle

Badania napr e  w szkle przeprowadza si  wykorzystuj c me-
tod  elastooptyczn , opart  na zjawisku wymuszonej dwój omno-
ci. Szk o pozbawione napr e  jest optycznie izotropowe i posiada 

we wszystkich kierunkach jednakowe w a ciwo ci optyczne. Pod 
wp ywem napr e  przyjmuje cechy cia a anizotropowego, staje si  
dwój omne. Promienie wiat a przechodz ce przez szk o rozdwa-
jaj  si  na promienie zwyczajne i nadzwyczajne drgaj ce w p asz-
czyznach wzajemnie prostopad ych („Technologia Szk a”, 1987). Po 
przej ciu przez szk o promienie te wykazuj  ró nic  dróg optycz-
nych zale n  od wielko ci napr e  i grubo ci szk a. Wyst puj ca 
dwój omno  zwi zana jest ilo ciowo z polem napr e , co umo li-
wia bezpo redni pomiar ich wielko ci na drodze optycznej przy za-
stosowaniu wiat a spolaryzowanego (Cieci ska, 2004). 

Przy prze wietleniu próbki w kierunku napr enia odpowiada-
j cego tzw. osi optycznej próbki ró nica wspó czynników za amania 
wiat a obu promieni (n1 – n2) jest równa zeru. W kierunku prostopa-

d ym do osi optycznej przyjmuje warto ci ekstremalne i okre la dwój-
omno  wymuszon  próbki. Pomi dzy dwój omno ci  i napr e-
niem istnieje liniowa zale no . Wyznaczaj c warto  dwój omno ci, 
tj. ró nic  dróg optycznych promienia zwyczajnego i nadzwyczajnego, 
oraz mierz c drog  wiat a w szkle w miejscu badanym (grubo  
szk a), mo na okre li  warto ci napr e  w jednostkach optycznych 
nm/cm. Wyra enie napr e  w jednostkach mechanicznych N/m2 
wymaga znajomo ci sta ej elastooptycznej danego szk a (Cieci ska, 
2004; Cieci ska, roda, 2005; „Technologia Szk a”, 1987).

Za pomoc  polaryskopu mo liwe jest dokonanie jako ciowej 
analizy napr e . Orientacyjnej oceny ich wielko ci dokonuje si  

metodami porównawczymi na podstawie barwy interferencyjnej 
zwi zanej z ró nic  dróg optycznych promieni. Natomiast ilo ciowy 
pomiar napr e  za pomoc  polarymetru lub mikroskopu polary-
zacyjnego wyposa onego w odpowiedni kompensator polega na 
wykorzystaniu metody kompensacji tzn. zrównowa enia dwój om-
no ci w szkle przez przeciwnie skierowan  dwój omno  o zna-
nej wielko ci napr e  (Cieci ska, 2004; Cieci ska, roda, 2005; 

„Technologia Szk a”, 1987).
Nale y równie  pami ta , e w nieregularnie napr onym szkle 

efekt optyczny obserwowany w polaryskopie odpowiada sumie 
wszystkich napr e , które istniej  w miejscu badanym. Zachodzi 
mo liwo  wyst powania w jednej próbce stref o przeciwstawnych 
ró nicach dróg optycznych, które przy pomiarze wzajemnie si  
kompensuj . W ten sposób próbka okazuje si  wolna od napr e , 
jakkolwiek w poszczególnych strefach mo e wykazywa  znaczne 
napr enia. Trudno jest wtedy jednoznacznie okre li  panuj cy 
w danym miejscu stan napr enia, gdy  efekty optyczne s  cz -
sto identyczne.

Normy dopuszczalnych napr e

W szkle wyst puj  napr enia ciskaj ce i rozci gaj ce, jednak na-
le y zaznaczy , e szk o jest zdecydowanie bardziej wytrzyma e na 
pierwsze z nich. W zwi zku z tym do wyznaczenia wspó czynnika 
bezpiecze stwa szk a w odniesieniu do napr e  nale y bra  pod 
uwag  wytrzyma o  na rozci ganie. Przyjmuj c redni  wytrzyma-
o  szk a na rozci ganie ok. 70 MPa, wielko  dopuszczalnych na-
pr e  w zwyk ych szk ach przemys owych nie powinna przekracza  
3,5 MPa, co w jednostkach optycznych odpowiada 100 nm/cm. Dla 
szkie  optycznych w zale no ci od kategorii wielko  dopuszczal-
nych napr e  wynosi od 6 do 50 nm/cm napr e  (Cieci ska, 
2004; Cieci ska, roda, 2005; „Technologia Szk a”, 1987).

W celu odpowiedniej oceny wielko ci napr e , a wi c trwa-
o ci wyrobów szklanych, oraz stopnia zahartowania i analizy roz-
k adu napr e  w przypadku szk a hartowanego w szklarskiej prak-
tyce przemys owej niezb dne jest przeprowadzanie bada  z wyko-
rzystaniem metody elastooptycznej (Cieci ska, 2004).

Pomiar napr e  w szkle

Pomiary napr e  w szkle zosta y wykonane w Zak adzie Techno-
 logii Szk a Instytutu Ceramiki i Materia ów Budowlanych – Oddzia  
Szk a i Materia ów Budowlanych w Krakowie. Badania rozk adu 
napr e  oraz ocen  ich wielko ci przeprowadzono dla wyrobów 
ze szk a gospodarczego, opakowaniowego, laboratoryjnego, p a-
skiego o ró nym stanie napr e . Badania przeprowadzono zgod-
nie z norm  PN-67/S-13065 pkt. 2.2. Szk o i wyroby szklane. 
Pomiar napr e  przy u yciu polaryskopo-polarymetru PKS – 250. 
Zastosowano metod  kompensacji obrotem analizatora polegaj c  
na wyznaczeniu k ta obrotu, dla którego uzyskuje si  ca kowite wy-
gaszenie promieniowania w miejscu badanym. Jako miar  napr -
e  w badanych wyrobach przyj to warto  dwój omno ci  w nm/

cm wyznaczon  wg wzoru:
                     

d  

gdzie: – ró nica dróg optycznych [nm], d – d ugo  drogi wiat a 
spolaryzowanego w szkle w miejscu badania [cm].

Ró nic  dróg optycznych wyznaczono wg wzoru:      

    

gdzie:  – d ugo  fali wiat a u ytego do pomiaru = 540 nm,
 – k t obrotu analizatora od po o enia skrzy owania do po o enia 

ca kowitego wygaszenia wiat a w miejscu badanym [o].
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Na poszczególnych fotograÞ ach przedstawiono obrazy szk a 
o ró nym stopniu napr enia zaobserwowane w polaryskopo-po-
larymetrze przy prostopad ym ustawieniu osi polaryzatora i anali-
zatora. 

Badaniom poddano napr one kostki szklane (fot. 1). Ich widok 
w wietle spolaryzowanym przedstawiono na fotograÞ i 1b, c. Wyniki 
bada  zamieszczono w tabeli 1. Stwierdzono, e badane kostki 
szklane (numerowane od 1 do 6 i od 8 do 10) wykaza y stopniowo 
wzrastaj c  dwój omno  [nm/cm]. 

Ocen  stanu napr e  przeprowadzono równie  w przypadku 
patery (fot. 2). Widok tego wyrobu w wietle spolaryzowanym przed-
stawiono na fotograÞ i 2b, c. Badania wykaza y obecno  napr e  
znacznie przewy szaj cych dopuszczaln  warto  100 nm/cm. 

Koncentracj  napr e  w obszarze wtr cenia przedstawiono 
na przyk adzie butelki (fot. 3) badanej w wietle spolaryzowanym 
(fot. 3b, c). Badania potwierdzi y wyst powanie wokó  wtr cenia ob-
szaru o bardzo wysokich napr eniach, które mog  zainicjowa  p -
kanie wyrobu. 

Przyk ad wyst powania napr e  w szklance (fot. 4) w obszarze 
dna i wylotu naczynia na poziomie jednak nieprzekraczaj cym war-
to ci 100 nm/cm wiadczy o cz sto spotykanych problemach prze-
mys u szklarskiego zwi zanych z prowadzeniem procesu odpr ania. 

Szczególnie restrykcyjne wymagania dotycz ce obecno ci na-
pr e  musi spe nia  szk o laboratoryjne. Badaniom poddano 
zlewk  (fot. 5a). Wyniki bada  w wietle spolaryzowanym zamiesz-
czono na fotograÞ i 5b. W tym przypadku nie zaobserwowano barw 
interferencyjnych wyst puj cych w wietle spolaryzowanym, co 
wiadczy o dobrym stopniu odpr enia tego szk a.

Czynnikiem wywo uj cym napr enia mo e by  tak e niejed-
norodno  masy szklanej, co stwierdzono podczas bada  okr -
g ej próbki szk a (fot. 6a). W wietle spolaryzowanym (fot. 6b, c) 
wykazano obecno  nierównomiernie rozmieszczonych napr e . 
Dwój omno  zmienia a si  od niskich do bardzo wysokich warto ci.    

Przyk ad obecno ci napr e  wywo anych dzia aniem zewn trz-
nych czynników mechanicznych, a tak e ró nic  wspó czynnika roz-
szerzalno ci cieplnej na z czach szk o-metal zaprezentowano na fo-
tograÞ i 7. Badaniom poddano rurk  kwarcow  zako czon  metalow  
ko cówk  z jednej i z drugiej strony (fot. 7a). W wietle spolaryzo-
wanym (fot. 7b) stwierdzono obecno  napr e  w obszarze z cza 
szk o-metal. Dwój omno  w tym miejscu wynosi a ok. 60 nm/cm.

W przypadku szk a hartowanego podczas ogl dania w wietle 
spolaryzowanym obszary napr e  przedstawiaj  si  jako barwne 
strefy, czasami zwane „plamkami lamparta” (PN-EN 12150-
1:2002 Szk o w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne 

szk o sodowo-wapniowo- krzemianowe. Cz  1: DeÞ nicje i opis). 
Ich równomierne rozmieszczenie wiadczy o prawid owo przepro-
wadzonym procesie hartowania szk a, a obszary niskich i wysokich 
napr e  powinny wyst powa  na przemian, tworz c „plamki lam-
parta”. Nierównomierny rozk ad napr e  w badanej szybie harto-
wanej mo e by  jedn  z przyczyn p kania szyb. Ponadto obszary 
w szybie, które by y poddawane obróbce (wywiercenie otwo-
rów, obróbka brzegu szyby) s  obszarami o bardzo wysokich na-
pr eniach i prawdopodobnym jest, e mog  inicjowa  p kanie. 
 Na fotograÞ i 8. przedstawiono przyk ad prawid owo zahartowa-
nego szk a. Zaobserwowano w tym przypadku wyra ne i intensywne 
barwy interferencyjne.

Fot. 2. Patera
a) widok ogólny, b i c) widok w wietle spolaryzowanym 

Fot. 1. Napr one kostki szklane
a) widok ogólny, b i c) widok w wietle spolaryzowanym

1   Nr kostki 2 3 4 5 6 8 9 10

20Dwój omno  
 [nm/cm] 40 60 80 100 120 160 180 200

Tabela 1. Wyniki bada  dwój omno ci [nm/cm] napr onych kostek szklanych 

a)

b) c)

Fot. 3. Butelka z wtr ceniem w ciance
a) widok ogólny, b i c) widok w wietle spolaryzowanym

a)

a)

b)

b)

c)

c)
Fot. 4. Szklanka
a) widok ogólny, b i c) widok w wietle spolaryzowanym

a)

b) c)
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Podsumowanie

Badania napr e  odgrywaj  bardzo wa n  rol  w przemy le szklar-
skim. Zastosowanie elastooptyki do kontroli napr e  w szkle po-
zwala na stosunkowo szybkie dokonanie oceny prawid owo ci prze-
prowadzenia procesu odpr ania i stopnia zahartowania szk a. 
Metoda oparta na zjawisku wymuszonej dwój omno ci umo li-
wia wykonanie bada  zarówno jako ciowych, jak i ilo ciowych na-
pr e , co jest niezwykle wa ne zw aszcza w przetwórstwie szk a. 
Znajomo  wielko ci wyst puj cych napr e  w wyrobach szkla-
nych to istotny element kontroli jako ci produkowanych wyrobów. 
Stanowi warunek decyduj cy o przydatno ci i zastosowaniu produk-
tów przemys u szklarskiego. Wyniki uzyskane na podstawie prze-
prowadzonych bada  napr e  wyrobów szklanych pozwoli y na 
dokonanie kwaliÞ kacji decyduj cej o ich warto ciach u ytkowych. 
Stwierdzono, e czynniki zewn trzne (mechaniczne, termiczne, nie-
jednorodno  chemiczna) powoduj  koncentracj  napr e  w szkle 
i mog  zainicjowa  p kanie.     
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Fot. 8. Widok szk a hartowanego w wietle spolaryzowanym 

Fot. 7. Rurka kwarcowa zamkni ta z obu stron metalow  ko cówk
a) widok ogólny, b) widok w wietle spolaryzowanym

a)

b)
Fot. 5. Zlewka laboratoryjna
a) widok ogólny, b) widok w wietle spolaryzowanym

Fot. 6. Okr g a próbka szk a
a) widok ogólny, b i c) widok w wietle spolaryzowanym

a)

b) c)

a)

b)
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