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Invenția se referă la industria sticlei și poate fi
utilizată pentru a îmbunătăţi proprietățile fizicochimice ale produselor cave din sticlă (butelii,
borcane, flacoane).
Conform invenţiei, procedeul de tratare a
produselor cave din sticlă include introducerea
reagentului gazos în interiorul produselor cu
cantitate de 0,1–1,0 % din volumul lor, tratarea
termică până la temperatura de 400–600 оС cu
viteza de 10-30 оС/ min, acțiunea cu câmp magnetic
în impuls cu inducția de 0,05-0,20 T timp de 5 s la
temperatura 500–600 оС și răcirea treptată până la
temperatura camerei.
În rezultatul tratării termice și magnetice ale
produselor cave din sticlă are loc dezalcalinizarea
suprafeței sticlei. Aceasta duce la îmbunătățirea
stabilității chimice a suprafeței sticlei de zeci de ori,
creșterii rezistenței mecanice cu 20-30 %, stabilității
termice și microdurității - cu 10-15 %.

Influența tratării buteliilor pentru sucuri cu
capacitatea de 0,5 l cu reagenți gazoși și câmp
magnetic în impuls asupra proprietăților lor
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3.

Tratare termochimică cu CF 2Cl2
(volumul reagentului - 0,5 ml)

4.

Tratare termochimică cu CF 2Cl2
(volumul reagentului - 1,0 ml)

5.

Tratare termochimică cu CF 2Cl2
(volumul reagentului – 2,0 ml)

6.

Tratare termochimică cu CH F 2 Cl
(volumul reagentului – 1,0 ml)

7.

Tratare termochimică cu CH F 2 Cl

(volumul reagentului – 2,0 ml)
The invention relates to the glass industry and
can be used to improve the physical and chemical
8.
Tratare termochimică cu CF Cl si
SO (1:1) (volumul reagentului - 2,0
1,46
0,021
4,49
properties of hollow glassware (bottles, jars,
ml)
flasks).
9.
Tratare combinată cu CF Cl si CMI
According to the invention, the process for
1,58
0,009
4,65
(volumul - 2,0 ml, CM I – 0,10 T )
treating hollow glassware comprises
10.
Tratare combinată cu CHF Cl si
introduction of a gas reagent into the products in
1,54
0,009
4,63
CM I (volumul - 2,0 ml, CMI – 0,10 T )
an amount of 0,1-1,0 % of their volume, heat
11.
Tratare combinată cu CF Cl si CM I
treatment to a temperature of 400–600 оС at
1,70
0,000
4,71
(volumul - 2,0 ml, CM I – 0,20 T)
rate of 10 - 30 оС/ min, treatment with a pulsed
magnetic field with an induction of 0,05-0,20 T
CMI- câmp magnetic în impuls
RPIH- rezistența la presiunea interioară hidrostatică
for 5 s at a temperature of 500-600 оС and
gradual cooling up to room temperature.
As a result of the thermal and magnetic treatment of the hollow glassware, the
dealkalization of the glass surface takes place. This leads to improving the chemical stability of
the glass surface tens of times, increasing the mechanical strength by 20-30 %, thermal stability
and microhardness - by 10-15 %.
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