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Odpornoœæ chemiczna szkie³
krzemianowych w aspekcie podatnoœci
ich na procesy korozyjne
Odpornoœæ chemiczna, tj. zdolnoœæ do przeciwstawienia siê niszcz¹cemu
dzia³aniu roztworów wodnych i czynników atmosferycznych, to jedna
z wa¿niejszych w³aœciwoœci szk³a. Zale¿y ona przede wszystkim od sk³adu
chemicznego szk³a oraz od jego podatnoœci na procesy korozyjne w œrodowisku o znacznej wilgotnoœci. W artykule przedstawiono mechanizm
procesu korozji szk³a oraz warunki wp³ywaj¹ce na podatnoœæ opakowañ
szklanych na procesy korozyjne.

1. Wstêp
Odpornoœæ chemiczna szk³a okreœlana jako zdolnoœæ przeciwstawiania siê
niszcz¹cemu dzia³aniu roztworów wodnych i czynników atmosferycznych stanowi jedn¹ z najwa¿niejszych w³aœciwoœci szk³a, zw³aszcza masowo produkowanych sodowo-wapniowych szkie³ krzemianowych i boro-krzemianowych.
W³aœciwoœæ ta determinowana jest sk³adem chemicznym szk³a. Wspó³czeœnie
stosowane sk³ady produkowanych w skali masowej szkie³, w tym opakowañ
szklanych, zapewniaj¹ odpowiedni¹ odpornoœæ chemiczn¹ i stanowi¹ kompromis pomiêdzy wymaganiami w³aœciwoœci u¿ytkowych szkie³ i wymaganiami
z tytu³u koniecznoœci zapewnienia wysoko wydajnej i automatycznej produkcji
oraz ekonomicznej op³acalnoœci tego rodzaju produkcji. Pomimo starannego
doboru sk³adów chemicznych szkie³ ci¹gle jednak zdarzaj¹ siê przypadki obni¿enia wytrzyma³oœci chemicznej wyrobów szklanych, w wyniku wystêpowania
procesów korozyjnych na powierzchni szk³a, a zjawisko to najczêœciej dotyczy
opakowañ szklanych.
Korozja w ogólnym znaczeniu dotyczy procesów zachodz¹cych pod wp³ywem
chemicznych reakcji materia³u z otaczaj¹cym œrodowiskiem, prowadz¹cych do
niszczenie mikrostruktury materia³u i w rezultacie powoduj¹cych destrukcjê
jego powierzchni. Szk³o jako tworzywo wystawione na dzia³anie ró¿nych czyn-
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ników zewnêtrznych równie¿ ulega procesom korozyjnym. Korozjê szkie³ krzemianowych nale¿y zatem rozpatrywaæ w kontekœcie ich odpornoœci chemicznej.
Rozwój metod badawczych analizy powierzchni materia³ów, w tym i szk³a,
oraz ci¹gle wzrastaj¹ca czu³oœæ tych metod, pozwalaj¹ na stwierdzenie i okreœlenie skutków wp³ywu praktycznie ka¿dego rodzaju czynnika kontaktuj¹cego
siê ze szk³em. W sensie praktycznym nale¿y przewidywaæ i rozpatrywaæ, na ile
to wzajemne oddzia³ywanie wp³ywa na w³aœciwoœci u¿ytkowe wyrobu szklanego.
Literatura dotycz¹ca badañ chemicznej odpornoœci szk³a i procesów korozyjnych jest obszerna. Intensywne badania procesu korozji szk³a rozpoczêto w
drugiej po³owie XX wieku [1, 2, 6]. Obecnie oœrodki naukowo-badawcze zajmuj¹ce siê szk³em jako tworzywem prowadz¹ liczne badania w zakresie chemizmu powierzchni szkie³, z wykorzystaniem aparatury najnowszej generacji,
dziêki czemu wci¹¿ udoskonala siê opis mechanizmu i za³o¿enia kolejnych modeli korozji szkie³ [3, 4, 5, 12].
Równoczeœnie prowadzone s¹ badania dotycz¹ce podwy¿szania chemicznej odpornoœci szkie³.
Podwy¿szenia chemicznej odpornoœci szkie³ mo¿na oczekiwaæ w wyniku du¿ego wzrostu trwa³oœci termodynamicznej lub kinetycznej, przy czym w szk³ach
krzemianowych wzglêdnie niska rozpuszczalnoœæ krzemionki SiO w wodzie
jest jednym z g³ównych czynników kszta³tuj¹cych procesy ³ugowania i trawienia (roztwarzania) szk³a.
Wzrost trwa³oœci termodynamicznej mo¿e byæ wynikiem modyfikacji sk³adu
szk³a, polegaj¹cej na doborze sk³adników o mo¿liwie najni¿szych wartoœciach
energii swobodnej ÄG ! (kcal). Porównanie tych wartoœci wskazuje, ¿e np.
wp³yw tlenków metali alkalicznych na wzrost odpornoœci chemicznej bêdzie
wzrasta³ w kolejnoœci: K O (- 76,238) / Na O (- 90,0) / Li O (- 133,9) /kcal/ [3].
Tlenek litu stanowi typowy modyfikator wiêŸby szk³a, podobnie jak tlenki pozosta³ych metali alkalicznych, jednak, z uwagi na najmniejszy promieñ jonowy spoœród nich, oddzia³ywanie jego pola elektrycznego jest najsilniejsze. Dziêki temu
jony litu silnie wi¹¿¹ siê z wiêŸb¹ szkie³ krzemianowych, przyczyniaj¹c siê do
poprawy odpornoœci chemicznej szkie³ na dzia³anie wody i kwasów.
Dodatek tlenków metali o charakterze szk³otwórczym, zdolnych samodzielnie
lub wraz z SiO tworzyæ wiêŸbê szk³a, stosowany zwykle w celu poprawy
w³aœciwoœci strukturalnych szkie³, mo¿e mieæ znaczny wp³yw na poprawê odpornoœci chemicznej szkie³ krzemianowych.
Jednym z takich tlenków mo¿e byæ Al O", dodawany do wielu przemys³owo
produkowanych szkie³, tak¿e w celu przyspieszenia reakcji topienia zestawu surowców szklarskich.
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2. Mechanizm procesu korozji szk³a
Korozja szk³a jest kompleksowym wzajemnym oddzia³ywaniem miêdzy powierzchni¹ szk³a, a roztworem korozyjnym. Dziêki temu oddzia³ywaniu dochodzi do
nieodwracalnych zmian zarówno na powierzchni szk³a, jak i pod warstw¹ powierzchniow¹ oraz w roztworze korozyjnym.
W wyniku wzajemnego oddzia³ywania powierzchni szk³a z roztworem korozyjnym zachodz¹ procesy fizykochemiczne, których efektem jest:
• kongruentne rozpuszczanie szk³a;
• selektywne ekstrahowanie niektórych sk³adników szk³a;
• tworzenie wtórnych warstw na powierzchni szk³a.
Kierunek zachodz¹cych procesów oraz ich szybkoœæ zmieniaj¹ siê w zale¿noœci
od sk³adu szk³a i roztworu, pH roztworu, temperatury, czasu, objêtoœci roztworu korozyjnego, stosunku powierzchni szk³a i roztworu oraz szybkoœci
przep³ywu roztworu.
Procesy korozyjne w wyniku wzajemnego oddzia³ywania powierzchni szk³a
z medium korozyjnym mog¹ wiêc nastêpowaæ w wyniku trzech g³ównych mechanizmów:
1. Rozpuszczania matrycy krzemionkowej szk³a w wyniku reakcji powierzchniowych prowadz¹cych do destrukcji wiêŸby i przechodzenia tetraedrów
[SiO ] ! ze szk³a do roztworu.
2. Dyfuzji jonów alkaliów, metali alkalicznych pomiêdzy jonami tlenu.
3. Osadzania siê niektórych sk³adników roztworu na powierzchni szk³a i/lub wytr¹cania siê uprzednio rozpuszczonych sk³adników szk³a.
Z opisanych mechanizmów wynika, ¿e procesy korozji s¹ w g³ównej mierze
procesami o kontroli dyfuzyjnej. Liczne badania krzemianowych szkie³ sodowo-wapniowych potwierdzaj¹ ten fakt [7].
Szybkoœæ procesu korozji zale¿na jest od dyfuzji jonów metali alkalicznych
przez szk³o w kierunku jego powierzchni, jak i ich transportu do roztworu. Badaj¹c szybkoœæ reakcji dla uk³adów prostych, stwierdzono zale¿noœæ liniow¹
miedzy iloœci¹ wy³ugowanych jonów metali alkalicznych z pierwiastkiem czasu
wy³ugowania tylko w pierwszym etapie reakcji, dalej – liniow¹ zale¿noœæ przebiegu procesu od czasu. Zmiana tej zale¿noœci zwi¹zana jest ze zwalnianiem
przebiegu procesu dyfuzji oraz zwiêkszaniem siê gruboœci warstwy poœredniej
(np. ochronnej warstwy ¿elu krzemionkowego) [7].
Odpornoœæ chemiczna szk³a i wyrobów szklanych, w tym g³ównie opakowañ
szklanych, determinowana jest przede wszystkim odpornoœci¹ szk³a w œrodowisku z udzia³em wody. Przy czym pod pojêciem wody rozumiemy nie tylko
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wodê w czystej chemicznie formule – H O, ale równie¿ jako sk³adnik kwasów
i zasad. Przebieg reakcji na powierzchni szk³a w wyniku oddzia³ywania wody
na tê powierzchniê zale¿y od jej iloœci i w zwi¹zku z tym rozró¿niamy reakcje
zachodz¹ce przy nadmiarze i niedomiarze wody.

3. Chemiczne reakcje na powierzchni szk³a
przy nadmiarze wody
Korozja szk³a z udzia³em wody zapocz¹tkowana jest wymian¹ jonów Na!
(wzglêdnie innych jonów alkalicznych) ze szk³a na jony H!. Dwuwartoœciowe
jony metali ziem alkalicznych oraz krzemionka s¹ trwalej zwi¹zane ze szkieletem
krzemionkowym i reaguj¹ du¿o wolniej. Jak ju¿ wspomniano, iloœæ wy³ugowanego materia³u jest proporcjonalna do czasu – t"# . Po zakoñczeniu reakcji ze znajduj¹cymi siê na powierzchni szk³a alkaliami, dalszy proces wzajemnego oddzia³ywania przenosi siê w g³êbsze warstwy szk³a, pokonuj¹c przeszkody wiêŸby krzemianowej, a zatem dalszy postêp tego procesu determinowany jest powolnymi procesami dyfuzyjnymi.
Procesy oddzia³ywania szk³a z wod¹ mo¿na przedstawiæ za pomoc¹ nastêpuj¹cych reakcji:
Si

O — Na + H O ®

Si

OH + Na! + OH$.

(1)

Zgodnie z reakcj¹ (1) na powierzchni szk³a powstaj¹ grupy silanowe (Si-OH ),
które chemicznie nie s¹ trwa³e, i pochodz¹cy z grupy jon wodorowy, przemieszczaj¹c siê, zastêpuje miejsce jonu alkalicznego wy³ugowanego ze struktury
szk³a, w tym przypadku jonu sodu (jeszcze bardziej zdolnego do dyfuzji). Im
wiêcej alkaliów zawiera szk³o, tym intensywniej ten proces zachodzi.
Pwsta³e rozpuszczalne wodorotlenki metali alkalicznych ³atwo opuszczaj¹ miejsce powstania, rozpuszczaj¹c siê w wodzie, a trudno rozpuszczalne wodorotlenki
metali ziem alkalicznych pozostaj¹ na powierzchni szk³a wraz z krzemionkowym
szkieletem. Pojawiaj¹ca siê warstwa powierzchniowa zdolna jest adsorbowaæ tak¿e wodê fizyczn¹ dziêki dzia³aniu si³ kapilarnych i wówczas nastêpuje pêcznienie
takiej warstwy. Powierzchniowa warstwa odró¿nia siê od szk³a podstawowego
podwy¿szon¹ koncentracj¹ tlenku krzemu, dlatego nazywana jest „warstw¹ ¿elu
krzemowego”, i jest przenikniêta bardzo drobnymi porami wype³nionymi produktami rozk³adu. Warstwa ¿elu krzemionkowego spowalnia proces dzia³ania wody
na szk³o i pe³ni rolê warstwy ochronnej. W temperaturze wy¿szej od 60°C szybkoœæ dyfuzji roœnie i woda mo¿e oddzia³ywaæ na dalsze niszczenie struktury
szk³a.
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Pocz¹tkowa warstwa ¿elu jest cienka i niewidoczna bez zastosowania
przyrz¹dów optycznych, a przezroczystoœæ szk³a jest w pe³ni zachowana. Warstwy gruboœci 100–200 nm powoduj¹ ju¿ zmianê wspó³czynnika za³amania
œwiat³a i mo¿na je zobaczyæ nieuzbrojonym okiem; przy dalszym wzroœcie gruboœci warstwa staje siê bia³a i nieprzezroczysta.
Mechanizm korozji kwasowej jest podobny do korozji hydrolitycznej; w obu
przypadkach zachodzi oddzia³ywanie jonów alkalicznych.
Si

O — Na + HCl ®

Si

OH + Na

+ Cl! .

(2)

Roztwory soli oddzia³ywaj¹ na szk³o w podobny sposób jak woda.

4. Chemiczne reakcje na powierzchni szk³a
przy niedomiarze wody (wilgoæ atmosferyczna)
Szk³o mo¿e reagowaæ z wod¹ w postaci wilgoci wystêpuj¹cej w otaczaj¹cej atmosferze w stanie gazowym i stanie ciek³ym w postaci wyroszenia zachodz¹cego przy ró¿nicy temperatur. Wilgoæ mo¿e równie¿ pochodziæ z u¿ytych materia³ów opakowaniowych.
Przy dzia³aniu ma³ej iloœci wody w postaci wilgoci przebieg reakcji na powierzchni szk³a znacznie siê zmienia. Reakcja zgodnie z równaniem (3) przechodzi
z oddzia³ywania hydrolitycznego w oddzia³ywanie zasadowe, wskutek przy³¹czenia jonów wodorotlenowych.
Si

O — Na + H"O ®

Si

OH + Na

+ OH!.

(3)

Dopóki oddzia³ywanie zasadowe jest silniejsze ni¿ wodne, nastêpuje uwalnianie
siê jonów OH. Reakcja chemiczna przebiega wed³ug równania (4):
Si

O

Si

+ OH! ®

Si

O ! –+

Si

OH.

(4)

Grupa wodorotlenowa OH! powoduje rozszczepienie wi¹zañ miêdzy jonami
krzemu z powstaniem tlenu niemostkowego.
Powstaj¹ce zasadowe roztwory s¹ higroskopijne i z atmosfery poch³aniaj¹ nowe
porcje wilgoci (5), dziêki czemu nasila siê oddzia³ywanie zasadowe i nastêpuje
rozrywanie wi¹zañ mostkowych pomiêdzy jonami krzemu, doprowadzaj¹c
w ostatecznoœci do zniszczenie powierzchniowej struktury szk³a.
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Si

O —+ H O ®
!

Si

OH + OH .

(5)

Nale¿y podkreœliæ, ¿e w reakcjach szk³a przy udziale wilgoci produkty rozk³adu
powstaj¹ce w kolejnych reakcjach na powierzchni szk³a nie odgrywaj¹ w mechanizmie korozji tak wa¿nej roli, jak w przypadku reakcji z udzia³em wody;
mog¹ one oczywiœcie nasilaæ lub os³abiaæ dalsze niszczenie szk³a.
W obecnoœci w atmosferze kwaœnych tlenków: CO , SO , SO i NO mo¿liwe
jest powstawanie na powierzchni szk³a sodowo-wapniowych kwaœnych wêglanów rozpuszczalnych w wodzie oraz wêglanu i siarczanu wapnia. Mechanizm
korozji szk³a wskutek oddzia³ywania zanieczyszczonej wilgotnej atmosfery,
okreœlany jako „wietrzenie szk³a”, zachodzi wielostopniowo i stosunkowo powoli, o ile nie wystêpuj¹ warunki szczególnie sprzyjaj¹ce temu procesowi.
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Zachowanie korozyjne alkalicznych (zw³aszcza sodowych) szkie³ krzemianowych jest zwi¹zane z koncentracj¹ niemostkowych atomów tlenu w sieci strukturalnej szk³a. Zawartoœæ niemostkowych atomów tlenu ma wp³yw na szybkoœæ
reakcji powierzchni szk³a z H O, H , H O jak równie¿ na dyfuzyjnoœæ wody
i jonów o charakterze modyfikatorów wiêŸby szk³a. Powszechnie uznaje siê, ¿e
korzystny wp³yw tlenku glinu przejawia siê w wi¹zaniu jonów Na , zarówno
przez tetraedry (AlO ) lub oktaedry (AlO ) , jak i niemostkowe atomy tlenu.
Koncepcja ta jest czêsto wykorzystywana do kontrolowania odpornoœci chemicznej szkie³ sodowo-glinokrzemianowych drog¹ dodatku niewielkich iloœci tlenku glinu [4].
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5. Podatnoœæ opakowañ szklanych na procesy
korozyjne
Produkowane przez przemys³ szklarski opakowania szklane przeznaczone do
nape³niania i przechowywania w nich produktów spo¿ywczych z regu³y odpowiadaj¹ trzeciej, niekiedy czwartej klasie odpornoœci chemicznej na dzia³anie
wody w temperaturze 98 C wed³ug PN-ISO 719, w której pomiar stopnia oddzia³ywania hydrolitycznego wykonuje siê przez analizê miareczkow¹ roztworu
ekstrakcyjnego; zu¿yciu roztworu kwasu solnego przyporz¹dkowany jest równowa¿nik alkaliów wyra¿ony jako iloœæ tlenku sodu (Na O) na gram ziaren
szk³a. W tabeli 1 podano wartoœci graniczne dla przyjêtych klas odpornoœci
szk³a.
'
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Pomimo zadaowalaj¹cej klasy odpornoœci hydrolitycznej szk³a zdarzaj¹ siê przypadki obni¿enia odpornoœci chemicznej w nowo wyprodukowanych wyrobach
szklanych, które s¹ zbyt d³ugo albo niew³aœciwie przechowywane.
D³ugotrwa³e przechowywanie wyrobów szklanych w zmiennych warunkach atmosferycznych stwarza korzystne warunki do zapocz¹tkowania hydrolitycznej
reakcji na powierzchni szk³a z udzia³em gazów znajduj¹cych siê w otaczaj¹cej
atmosferze – okreœlanych jako „wietrzenie szk³a”.
Pocz¹tkowo proces korozji zachodzi niezauwa¿alnie, ale w miarê up³ywu czasu
skutki korozji objawiaj¹ siê w postaci widocznej warstwy iryzuj¹cej w wyniku
interferencji œwiat³a, nastêpnie tworzy siê bia³y nalot zmywalny lub niezmywalny, w zale¿noœci od postaci utworzonych produktów; rozpuszczalnych w wodzie – wêglany, lub nierozpuszczalnych – siarczany.
Korozyjne zmiany powierzchniowe zachodz¹ zarówno na powierzchni zewnêtrznej, jak i wewnêtrznej opakowañ szklanych. W zwi¹zku z tym zdarzaj¹ siê przypadki niszczenia produktów ¿ywnoœciowych zapakowanych w nowo wyprodukowane wyroby szklane wskutek zainicjowanych i rozwijaj¹cych siê procesów korozyjnych na wewnêtrznej powierzchni szk³a. Szczególnie charakterystyczne jest
zachowanie butelek nape³nionych alkoholem (mêtnienie alkoholu, wytr¹canie siê
osadu w postaci trudno rozpuszczalnych soli kwasu krzemowego) [13].
Równolegle do badañ nad mechanizmem procesu korozji szk³a jako tworzywa
prowadzone s¹ badania nad chemiczn¹ odpornoœci¹ opakowañ szklanych. Interesuj¹ce dane podaje F. Geotti-Bianchini [8], w artykule dotycz¹cym chemicznej korozji powierzchni komercjalnych opakowañ szklanych, na temat zale¿noœci sk³adu szk³a od warunków procesu formowania. Badania prowadzono przy
u¿yciu nowoczesnych metod badawczych, takich jak: XPS (spektroskopia fotoelektronów wzbudzonych promieniowaniem rentgenowskim), SIMS (spektroskopia masowa wtórnych jonów), EPMA (rentgenowska mikroanaliza przy
u¿yciu sondy elektronowej), na próbkach szk³a pobieranych z kropli szk³a oraz
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z uformowanego opakowania przed i po jego odprê¿aniu. Przy czym badano
próbki z ma³ych i du¿ych wyrobów.
Wyniki tych badañ wskazuj¹, ¿e, w zale¿noœci od warunków formowania i odprê¿ania wyrobów szklanych oraz ich rozmiarów, wystêpuj¹ ró¿nice w sk³adzie
chemicznym powierzchni uformowanych wyrobów i ich g³êbszych warstw powierzchniowych (do 50 nm). Zmiany sk³adu chemicznego powierzchni szkie³
sodowo-wapniowych w stosunku do za³o¿onego sk³adu podstawowego (wyjœciowego) dotycz¹ g³ównie zawartoœci: sodu, wapnia, krzemu i siarki. Wynikaj¹
one m. in. ze strat jonów Na i Ca! zwi¹zanymch z lotnoœci¹ podczas formowania wyrobów, ze wzrostem poziomu jonów Si" zwi¹zanym z dealkalizacj¹,
ze wzrostu zawartoœci jonów sodu po obróbce termicznej (odprê¿aniu, hartowaniu) zwi¹zanego z dyfuzj¹ Na ku powierzchni oraz z obni¿aniem poziomu zawartoœci siarki, prawdopodobnie w zwi¹zku z redukcj¹ i utworzeniem SO!.
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Niektórzy autorzy sugeruj¹, ¿e sk³ad chemiczny powierzchni szk³a jest pochodn¹ zespo³u czynników okreœlaj¹cych warunki procesu formowania (workability).
Wed³ug J. P. Poole’a [11] reakcje na powierzchni kropli szk³a mog¹ prowadziæ
do tworzenia siê tzw. naskórka, wp³ywaj¹cego na proces formowania, którego
sk³ad mo¿e ulegaæ zmianie pod wp³ywem atmosfery, kontaktu ze smarami
i form¹. Zgodnie z tym za³o¿eniem sugeruje siê, ¿e na stosunkowo szybk¹ inicjacjê procesów korozyjnych powierzchni wyrobów szklanych wp³yw mo¿e
mieæ podwy¿szona wilgotnoœæ powietrza podczas formowania oraz adsorpcja
na œwie¿o uformowanej powierzchni szk³a lotnych zwi¹zków pochodz¹cych
z par oleju i smarów. Zarówno te zwi¹zki, jak i para wodna ³atwo oddzia³ywaj¹
ze œwie¿o uformowan¹ niewysycon¹ chemicznie powierzchniê szk³a.
W Oddziale Szk³a w Krakowie prowadzono badania odwzorowuj¹ce skrajne
warunki przechowywania butelek i badano wp³yw tych warunków na odpornoœæ chemiczn¹ wyrobów szklanych [9]. Butelki pobrane bezpoœrednio z taœmy
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produkcyjnej poddawane by³y kolejnym cyklom grzania i ch³odzenia, symuluj¹cym przybli¿one warunki przechowywania. Testy korozyjne prowadzone
w wygrzewarce przy sta³ej wilgotnoœci powietrza 80% polega³y na podgrzewaniu do temperatury 50°C butelek luzem oraz w pakietach zafoliowanych, nastêpnie przetrzymywaniu w tej temperaturze w ci¹gu piêciu godzin i sch³adzaniu
do temperatury otoczenia. Liczba cykli, po których oceniano i badano stan powierzchni szk³a, wynosi³a od 4 do 20, tj. ³¹cznie od 20 do 100 godzin. Powierzchniê szk³a z najintensywniejszymi zmianami korozyjnymi badano przy pomocy
elektronowej mikroskopii skaningowej, a zmianê stopnia odpornoœci w zale¿noœci od liczby cykli okreœlano badaj¹c wewnêtrzn¹ odpornoœæ chemiczn¹ butelek.
Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e ju¿ po czterech cyklach testu korozyjnego mo¿na zauwa¿yæ tworzenie siê na wewnêtrznej powierzchni korpusu butelki
widocznego zmêtnienia. Ze zwiêkszeniem liczby cykli i tym samym czasu
dzia³ania niekorzystnych warunków na butelkach maj¹cych sta³y kontakt z atmosfer¹, czyli niefoliowanych, postêpowa³a intensyfikacja procesów korozyjnych, uwidaczniaj¹cych siê poprzez wyraŸne zmiany na powierzchni szk³a w postaci plam i wykwitów (ryc. 1). Rycina 3 przedstawia analizê chemiczn¹ EDX
powierzchni szk³a w obszarze bez wyraŸnego nalotu, natomiast ryc. 4 analizê
chemiczn¹ z obszaru wystêpowania nalotu. W butelkach, które by³y szczelnie
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zafoliowane w pakiety, procesy korozyjne przebiega³y ze znacznie mniejszym
natê¿eniem.
W ramach badañ butelki poddawano równie¿ ³uguj¹cemu dzia³aniu wody destylowanej o temperaturze 98°C. Odpornoœæ chemiczn¹ powierzchni badanych butelek na dzia³anie wody okreœlono poprzez równowa¿nik alkaliczny (tab. 3).
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Podobne badania prowadzili te¿ J. Gu³ojan i W. Sze³omiencowa [10]. Stwierdzili oni, ¿e bezpoœrednio po wyprodukowaniu butelek œrednia zawartoœæ Na O
na wewnêtrznej powierzchni nie przekracza 1 mg/l, podczas gdy po kilku miesi¹cach ich przechowywania iloœæ ta wzrasta i wynosi ok. 25 mg/l. Ci sami au-
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torzy opracowali równie¿ metodê kontroli stanu wewnêtrznej powierzchni butelek, opart¹ na zastosowaniu wskaŸnika w postaci b³êkitu metylowego, który jest
jednym z podstawowych wskaŸników chemicznych i dysocjuje w roztworze
wed³ug wzoru:
C !H "N#SCl « C !H "N#S$ + Cl%

(6)

W kontakcie roztworu tego wskaŸnika z ¿elem kwasu krzemowego dodatni jon
barwnika adsorbuje siê na ujemnie na³adowanej powierzchni warstwy ¿elu i w konsekwencji powierzchnia szk³a przybiera odcieñ b³êkitny. Mechanizm adsorpcji
b³êkitu metylowego mo¿na wyjaœniæ nastêpuj¹co: zgodnie z reakcj¹ na powierzchni szk³a znajduj¹ siê grupy silanowe (-SiOH), które ulegaj¹ dysocjacji wed³ug
wzoru:
-SiOH ® SiO% + H& .
(7)
Jony H$ wraz z jonami SiO% przechodz¹ do fazy ciek³ej, tworz¹c na granicy faz
powierzchniow¹ warstwê przeciwnie na³adowan¹. Wynikaj¹cy potencja³ okreœlaj¹ zarówno jony H$, jak i OH%, wp³ywaj¹ce na stopieñ dysocjacji grup SiOH,
przy czym jony OH% sprzyjaj¹ dysocjacji, a jony H$ opóŸniaj¹ j¹. Ze wzrostem
pH roztworu wzrasta ujemne na³adowanie powierzchni, co prowadzi do wzmocnienia adsorbuj¹cej sk³onnoœci ¿elu krzemionkowego w stosunku do dodatnio
na³adowanych jonów i do powstania trudno rozpuszczalnych zwi¹zków powierzchniowych.
Zastosowanie b³êkitu metylowego jako indykatora do oceny stopnia korozji
szk³a wewn¹trz butelek badano na partii butelek, które przechowywano na wolnym powietrzu, bez zadaszenia, przez rok. Co miesi¹c sprawdzano, przy zastosowaniu indykatora, stopieñ jego adsorpcji na powierzchni szk³a. W tak przechowywanych butelkach ju¿ po dwóch miesi¹cach pojawia³y siê pierwsze oznaki
zmian powierzchniowych w postaci pojedynczych zabarwionych plam. W miarê wzrostu okresu przechowywania na powierzchni butelek powstawa³y plamy
nierównomiernie roz³o¿one, o ró¿nej intensywnoœci zabarwienia, œwiadcz¹ce
o rozwoju procesu destrukcji szk³a, a zarazem równie¿ o chemicznej niejednorodnoœci powierzchniowych warstw szk³a.
W ramach badañ przeprowadzono równie¿ badania polegaj¹ce na obserwacji
butelek nape³nionych alkoholem, z widocznymi ju¿ pocz¹tkowymi zmianami
korozyjnymi. Ju¿ po up³ywie 1–2 miesiêcy w alkoholu pojawia³y siê igie³kowate i ³uskowate twory – charakterystyczne dla kryszta³ów kwasu krzemowego,
a nastêpnie pojawia³y siê osady. Œredni wynik analizy chemicznej tego rodzaju
osadów by³ nastêpuj¹cy: 57,7 % SiO&, 7,2% Al&O#, 16,4% CaO, 8,6% MgO,
2,7% Na&O, 6,6% pozosta³e. Du¿a zawartoœæ SiO& i znaczna zawartoœæ Al&O#,
CaO i MgO œwiadcz¹ o naruszeniu szkieletu krzemionkowego i wy³ugowaniu
podstawowych sk³adników szk³a. Niska zawartoœæ Na&O wi¹¿e siê z czêœcio-
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wym przechodzeniem tego tlenku do roztworu w postaci rozpuszczalnych krzemianów. Po roku przechowywania, w butelkach z powierzchniow¹ korozj¹,
sk³ad chemiczny osadu uleg³ zmianie, tj. zwiêkszy³a siê iloœæ wy³ugowanego
CaO i Na O, co nale¿y wi¹zaæ z wytr¹caniem trudno rozpuszczalnych krzemianów sodowo-wapniowych. Równoczeœnie badano pH alkoholu i stwierdzono,
¿e ze wzrostem okresu przechowywania alkoholu w butelkach wzrasta jego alkalicznoœæ – od pocz¹tkowego pH ok. 7 do pH = 9 przy przechowywaniu
przez 4–6 miesiêcy. Po osi¹gniêciu pH = 9,5 nastêpowa³a stabilizacja tej wartoœci, a niekiedy nawet jej obni¿enie, co mo¿na t³umaczyæ powstawaniem
z³o¿onych nierozpuszczalnych krzemianów w osadzie i ich czêœciowym wi¹zaniu
siê z krzemianami w szkle.

6. Wnioski
Stan i w³aœciwoœci powierzchni wyrobów szklanych maj¹ zwi¹zek z warunkami
produkcji i póŸniejszego przechowywania. Warunki te w znacz¹cy sposób
wp³ywaj¹ na odpornoœæ chemiczn¹ powierzchni szk³a, zw³aszcza przy jej kontakcie z czynnikami korozyjnymi.
Procesy korozyjne zachodz¹ce na powierzchni szk³a determinowane s¹ sk³adem
chemicznym szk³a, temperatur¹, wilgotnoœci¹ i agresywnoœci¹ otaczaj¹cego
œrodowiska oraz czasem oddzia³ywania. Korozja szk³a jest procesem z³o¿onym
i mo¿e przebiegaæ wed³ug ró¿nych mechanizmów.
W procesie przechowywania i nape³niania opakowañ szklanych najbardziej niebezpieczna dla powierzchni szk³a jest korozja w œrodowisku alkalicznym, która
najczêœciej zachodzi przy dzia³aniu wilgoci atmosferycznej.
Dzia³anie wilgotnoœci wraz z zanieczyszczeniem œrodowiska (CO , SO ) stymuluje procesy korozyjne zwane „wietrzeniem szk³a”. W wyniku hydratacji powstaj¹ roztwory alkaliczne, dzia³aj¹ce na szk³o zdecydowanie mocniej ni¿ cz¹steczki wody, a w kolejnym etapie procesu mo¿e nast¹piæ hydroliza krzemianów,
w wyniku której powstaje na powierzchni szk³a ¿el krzemionkowy. W reakcji
z gazami z powietrza atmosferycznego mog¹ tworzyæ siê na powierzchni szk³a
równie¿ uwodnione kwaœne wêglany i/ lub siarczany sodu i wapnia.
Powstanie osadów korozyjnych na powierzchni opakowañ szklanych dyskwalifikuje takie wyroby szklane pod wzglêdem jakoœciowym i musz¹ one byæ eliminowane w zak³adach nape³niaj¹cych.
Sk³ady chemiczne wspó³czesnych opakowañ szklanych, produkowanych w krajowych hutach szk³a, nale¿¹ do typowych œrednich sk³adów szkie³ tego typu topionych w œwiecie i odpowiadaj¹ wymogom fizykochemii szk³a i wynikaj¹cym
z tego w³aœciwoœciom u¿ytkowym, w tym odpornoœci chemicznej.
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Stosowany obecnie sposób pakowania i magazynowania opakowañ szklanych
na paletach, szczelnie zabezpieczonych foli¹ termokurczliwa, w zadaszonych
i przewiewnych magazynach jest wystarczaj¹cy przy przestrzeganiu w³aœciwego czasu przechowywania. Przechowywanie wyrobów na powietrzu przy
zmiennych warunkach temperatury prowadzi do kondensacji wilgoci i jej wykroplenia na powierzchni szk³a. Jest to g³ówna przyczyna, która wraz z zanieczyszczeniem œrodowiska prowadzi do inicjacji procesów korozyjnych zachodz¹cych na powierzchni opakowañ szklanych.
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EL¯BIETA GROCHAL

CHEMICAL RESISTANCE OF SILICA GLASSES IN ASPECT
OF ITS VULNERABILITY TO CORROSION PROCESSES
Chemical resistance, is ability to resist of destructing activity of water solutions and atmospheric factors which is one of most important glass feature.
It depends predominantly from chemical composition of glass and from its
vulnerability to corrosion processes in high humidity environment. In the article presented was glass corrosion mechanism and conditions influencing glass
packaging vulnerability to corrosion processes.

