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ODOLNOST SKL A SI MAX PROTI VODĚ
PO TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ V OBLASTI
TRANSFORMAČNÍH O INTERVALU

VLADIMÍR NOVOTNÝ' JAN KAVKA
Státní výzkumný ústav sklářský, Škroupova 957, 501 92 Hradec Králové
Došlo 27. 9. 1984
Byla měřena odolnost skla Simax proti vodě po jeho izometrické výdrži
na teplotách 460-540 °0 po dobu až 2200 h. Při dlouhodobější výdrži bylo
prokázáno odměšování skla za teplot až 70 °C pod dilatometrickou trans
formační teplotou tg . Odolnost skla proti vodě se výrazně zhoršuje po tepelném
zpracování již při teplotě 500 °0, tj. 30 °0 pod tg . Doba tepelného zpracování,
po níž sklo přechází do 11., 111. až IV. třídy odolnosti, klesá exponenciálně
s rostoucí teplotou.

ÚVOD

Boritokřemičitá skla typu Pyrex, mezi nez patří i československé sklo Simax
se všeobecně vyznačují dobrou chemickou odolností. Správně utavené a vychlazené
sklo Simax má odolnost proti vodě. stanovenou drťovou zkouškou podle (l] přibližně
v rozsahu 0,05-0,09 ml 0,01N HCI na 1 g drtě, tj. patří do I . třídy odolnosti. Brzy
po zavedení výroby skla Simax se však ukázalo, že jeho chemická odolnost je silně
závislá na podmínkách tavení a především na tepelném zpracování utaver:ého skla.
Fanderlik, Schill a Volf [2] experimentálně prokázali, že se tepelným zpracováním
při 550 °C odolnost skla Simax proti vodě postupně zhoršuje až do V. třídy odolnosti.
Přitom první změny odolnosti pozorovali po 2 h tepelného zpracování již na teplotě
460 °C. Za příčinu pozorovaných radikálních změn označili fázovou separaci skla,
přičemž tato hypotéza byla podporována především opětným zlepšováním o<lolnosti
fázově odmíseného skla při jeho (dalším) tepelném zpracování na teplotě 700 °C.
Novější práce Takamoriho a Tomozawy [3]-[5] plně potvrdily, že zvýšená rychlost
vyluhování řady boritokřemičitých skel včetně Pyrexu je způsobena odmísením
těchto skel. Ve skle Pyrex vzniká odmísení při tepelném zpracování za teplot pod
649 °C [6]. Spodní hranice teplotního intervalu, v němž skla typu Pyrex odměšují,
ji.ž není přesně určena: protože postup odměšování je při nižších teplotách značně
pomalejší, záleží zde velmi na citlivosti metody použité pro indikaci odmísení a na
době tepelného zpracování. V pracích [3]-[5] je jako nejnižší teplota uváděno 550 °C
resp. 5,.-15 °C [6].
Pohořelá ve své diplomové práci [7] proměřila podrobně odolnost Simaxu proti
vodě po tepelném zpracování v rozmezí 560-650 °C po dobu 1 -6 h a pro srovnání
stanovila odolnost dvou zahraničních boritokřemičitých skel (Pyrex-France a Duran)
po 4 h zpracování v témže rozmezí teplot. Výsledky ukázaly, že již po 3 hodinách
zpracování na některých teplotách se odolnost proti vodě zhorší až do III. třídy.
Zároveň v souladu se závěry práce [5] se projevil dvojí protichůdný vliv teploty na
velikosti vyluhování: s klesající teplotou roste '"ozdíl složeni obou odmísených fází
a tím roste i konečné rovnovážné vyloužené množství (po příslušné době tepelného
zpracováni); zároveň však klesá rychlost odměšování a ustavování rovnovážného
složení odmísených fází, takže po stejné době tepelného zpracováni může v některých
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