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Procedeu de tratare a produselor din sticlă
The process for treating glassware

Doctor Hab., Assoc. Prof.
Şaragov Vasile

Asist. univ.
 Curicheru Galina

Influența  tratării termomagnetice și  termochimice cu 
reagenți gazoși a buteliilor pentru sucuri cu  
capacitatea de 0,5 l asupra proprietăților lor

 Invenția se referă la industria sticlei și poate fi 
utilizată pentru a îmbunătăţi proprietățile fizico-
chimice ale produselor din sticlă (butelii, 
borcane, flacoane, sticlă de geam).
 Procedeul, conform invenţiei, include tratarea 
concomitentă a produselor din sticlă cu un câmp 
magnetic cu inducția de 0,05 - 0,25 T şi cu un 
reagent gazos cu un debit de 0,5-5,0 μmol/m2 al 
suprafeței sticlei, la temperatura de 500 - 650 °C.
 În rezultatul tratării concomitente a produselor 
din sticlă cu câmp magnetic și dezalcalinizării cu 
gaze chimic active, stabilitatea chimică a 
suprafeței sticlei crește de zeci de ori, precum, 
crește și rezistența mecanică cu 30-50 %, 
stabilitatea termică și microduritatea cu 10-15 %.

 The invention relates to the glass industry and 
can be used to improve the physical and 
chemical properties of glassware (bottles, jars, 
flasks, sheet glass).
 The process, according to the invention, 
comprises simultaneously treating glassware 
with a magnetic field with an induction of 0,05-
0,25 T and a gas reagent with a flow rate of 0,5-
5,0 μmol/m2 of glass surface at a temperature of 
500-650 °C.
 As a result of the simultaneous treatment of 
glassware with magnetic field and dealkalization 
with chemically active gases, chemical stability 
of the glass surface increases by tens times, as 
well as increases the mechanical strength - by 
30-50 %, the thermal stability and microhardness 
- by 10-15%.

Regim  de 

tratare, 

nr. d/o 

Starea sticlei 
RPIH, 

MP a 

S tabilitatea  la 

apă, m g 

Na2O 

M icro-

duritate

a, GPa 

1.  Fără tratare 1,34 0,092 4,23 

2.  

Tratare te rmom agnetică: 

CM C – 0,25 T, tem peratura  - 600 ° C . 
1,68 0,092 4,75 

3.  

Tratare te rmom agnetică: 

CM V – 0,05 T, tem peratura  - 600 ° C . 
1,47 0,092 4,43 

4.  

Tratare te rmom agnetică: 

CM I – 0,15 T,  tem peratura - 600 ° C . 
1,56 0,092 4,57 

5.  

Tratare te rmochimică cu SO 2: 

tem peratura  - 550 ° C ,  consumul de gaz  

pentru o butelie  (CG ) -  2,0 m l. 

1,39 0,036 4,36 

6.  
Tratare termochim ică cu  CF 2Cl2:            

tem peratura - 550 ° C ,  CG  -  2,0 ml. 
1,43 0,013 4,40 

7.  
Tratare  term ochim ică  cu CF2Cl2  si SO 2 (1:1):  

tem peratura - 550 ° C ,  CG  -  2,0 ml. 
1,46 0,006 4,48 

8.  Regim ul 2, apoi   regimul 5. 1,78 0,023 4.90 

9.  Regim ul 3, apoi   regimul 6. 1,65 0,003 4,69 

10.  Regim ul 4, apoi   regimul 7. 1,77 0,000 4,86 

11.  
Tratare concom itentă la 600 ° C  cu CM C  

(0,25 T) si cu  SO 2  (CG -  2,0 ml) 
1,85 0,005 4,98 

12.  
Tratare concom itentă la 600 ° C  cu CM V 

(0,05 T) si cu   CF2Cl2   (CG - 2,0 m l)  
1,74 0,000 4,73 

13.  
Tratare concom itentă la 600 ° C  cu CM I  

(0,15 T ) si cu   CF2Cl2  si SO 2  (1:1)  (CG - 2,0 
1,87 0,000 4,94 

CMC- câmp magnetic constant
CMV- câmp magnetic  variabil
CMI-   câmp magnetic  în impuls
RPIH- rezistența la presiunea interioară hidrostatică  
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