
Podłużne szkła cieczowskazowe - borosilikatowe 
 

Wprowadzenie  

Szkło borosilikatowe jest używane w 
urządzeniach ciśnieniowych ze względu na 
swe wysokie walory wytrzymałościowe w pod-
niesionych temperaturach. Używa się go rów-
nież w charakterze szkła laboratoryjnego.  
Jakość szkieł cieczowskazowych zależy od 
następujących czynników: 
- składu chemicznego, 
- czystości oraz uszkodzeń powierzchni, 
- dokładności wymiarowej, 
- wytrzymałości mechanicznej, 

Skład chemiczny wpływa zasadniczo 
na własności mechaniczne i odporności che-
miczną w podniesionych temperaturach. 

Rys. 1. Szkła cieczowskazowe podłużne. Od 
lewej – szkło transparentne, szkło refleksyjne. 

UWAGA! Przy szkłach do cieczowskazów o 
specjalnej konstrukcji, wykorzystywanych w 
energetyce zawodowej na walczakach, reko-
menduje się, z uwagi na sposób zabudowy 
(rys. 2), zawężenie odchyłek grubości do ± 
0,05 mm. 

Zakres zastosowań 

Szkła cieczowskazowe borosilikatowe 
można stosować praktycznie do wszelkich 
mediów przemysłowych, w szczególności do 
najtrudniejszych ze względów chemicznych: 
- zasad, 

- kwasów, 
- węglowodorów, 
- wody kotłowej, 
Dodatkowym walorem szkła borosilikatowego 
jest niski współczynnik rozszerzalności ciepl-
nej. Jest to cecha niezwykle istotna przy za-
stosowaniach wysokotemperaturowych. W 
wypadku bowiem, gdyby współczynnik rozsze-
rzalności liniowej szkła byłby za wysoki, mo-
głoby to doprowadzić do dodatkowych naprę-
żeń podczas nagrzania i zagrożenia wytrzyma-
łościowego elementów cieczowskazu. 
 
Wytrzymałość mechaniczna szkieł cie-
czowskazowych 

Zasadniczym problemem wytrzymało-
ściowym związanym ze szkłami cieczowska-
zowych jest ich kruchość. Limituje ona w spo-
sób zasadniczy wytrzymałość na rozciąganie 
szkła do poziomu 40 N/mm2. Jest to wytrzyma-
łość zbyt niska, przy pracy w urządzeniach 
ciśnieniowych. W cieczowskazach występuje 
bowiem zginanie szkła, które powoduje po 
stronie skierowanej do atmosfery powstawanie 
naprężeń rozciągających na powierzchni szkła. 

Praca szkieł w warunkach obciążenia, 
jakie panują w cieczowskazach poziomu gorą-
cej wody, stwarza wyjątkowe wymaganie doty-
czące własności mechanicznych i odporności 
chemicznej. Wymagania te jest w stanie speł-
nić tylko najbardziej odporne mechanicznie i 
chemicznie szkło borosilikatowe. Naprężenia w 
szkle cieczowskazowym wynikają zarówno z 
warunków montażu jak i obciążenia ciśnieniem 
wewnętrznym. Tylko szkło wzmocnione, na 
drodze termicznego wstępnego sprężenia jest 
w stanie przenieść takie obciążenia zginające. 
W skutek obróbki cieplnej efektywna wytrzy-
małość na zginanie szkła borosilikatowego 
rzędu 40 N/mm2 może być znacznie zwiększo-
na. Wymaga się aby minimalne naprężenia 
ściskające wprowadzone podczas procesu 
termicznego sprężenia wynosiły przynajmniej 
80 N/mm2. Jest to zasadnicze kryterium jako-
ściowe szkieł cieczowskazowych.  

Aby wykluczyć uszkodzenia, napręże-
nia wynikające z ciśnienia wewnętrznego nie 
powinny doprowadzić do powstania naprężeń 
rozciągających na powierzchni szkła. Jeśli nie 
są w szkło wprowadzone naprężenia wstępne, 
to jak uczy doświadczenie może ono pęknąć 
już podczas zabudowywania na skutek przyło-
żenia naprężeń montażowych. Z podniesie-
niem wytrzymałości na zginanie podnosimy 
równocześnie odporność na gwałtowne ozię-
bienie, która jest równocześnie zdeterminowa-
na współczynnikiem rozszerzalności cieplnej. 



Podczas próby przeprowadzonej na zimnej 
wodzie, długie szkła cieczowskazowe nie pę-
kają nawet przy ciśnieniu 300 bar. Nie jest to 
jednak próbka reprezentatywna dla rzeczywi-
stych warunków pracy.  

Z doświadczenia wynika, że przy sto-
sowaniu szkieł cieczowskazowych długich, 
obciążenia pochodzące od siły montażowej 
mogą być istotnie większe od sił pochodzących 
od naporu ciśnienia wewnętrznego i naprężeń 
termicznych. Stwierdzenie to wynika m. in. z 
obserwacji, że dużo powszechniejsze jest zja-
wisko pękania szkieł podczas montażu, pod-
czas gdy pękanie podczas ruchu zdarza się 
stosunkowo rzadko. Wynika z tego, że wyma-
ganie osiągnięcia maksymalnie dużej wytrzy-
małości na zginanie szkła dyktowane jest wa-
runkami występującymi podczas jego zabudo-
wy. Obciążenia te są ekstremalnie duże, gdy 
montaż przeprowadzony jest w sposób nie-
prawidłowy.  

W sytuacji gdy naprężenia montażowe 
są stosunkowo niskie, co ma miejsce w cie-
czowskazach przeznaczonych do pracy w 
podciśnieniu lub nadciśnieniu nie wyższym od 
10 bar, można używać długich szkieł cieczow-
skazowych także w stanie nie sprężonym ter-

micznie. W tych wypadkach temperatura pracy 
szkieł może sięgnąć 430oC (w zastosowaniach 
gdzie nośnikiem ciepła nie jest woda oraz w 
urządzeniach petrochemicznych). Przy eksplo-
atacji szkieł powyżej temperatury  280oC (na-
prężenia wstępne spadają w tych warunkach) 
nie należy korygować sił montażowych. Niedo-
puszczalne też jest powtórne użycie  zdemon-
towanych szkieł. W tym wypadku, gdy szkła 
pracują w wysokich temperaturach należy 
przedsięwziąć wszelkie środki, aby zapobiec 
ich gwałtownemu ochłodzeniu.  
Wszelkie dane podawane przez producentów 
szkieł dotyczą wyłącznie szkieł nowych, nie-
uszkodzonych.  

Dzięki wprowadzeniu podczas obróbki 
termicznej naprężeń rzędu 80 N/mm2  na po-
wierzchni szkła, niweluje się praktycznie wraż-
liwość szkła na naprężenia powstające pod-
czas montażu oraz podnosi się bezpieczeń-
stwo ze względu na obciążenia ciśnieniem 
wewnętrznym. 

Skuteczną metodą oceny szkieł cie-
czowskazowych ze względu na ich naprężenie 
wstępne jest ocena przełomu zniszczonego 
szkła, poprzez porównanie go z przełomem 
szkła o znanej wytrzymałości. 
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Przykładowa szybkość destrukcji 
szkieł cieczowskazowych 

nieosłoniętych, pracujących z 
medium o różnych parametrach

 
Starzenie szkła 

Przy stosowaniu szkieł cieczowskazo-
wych do wody kotłowej należy się liczyć z wy-
płukiwaniem cząsteczek szkła przez wodę 
zdemineralizowaną, posiadającą naturalną 
skłonność do rozpuszczania minerałów zawar-
tych w szkle. Skłonność ta rośnie ekspoten-
cjalnie wraz z temperaturą oraz wzrostem pH. 
Wartość pH podnosi się w przypadku wody 
kotłowej ze wzrostem temperatury, przy czym 
składniki dodane w procesie obróbki wody 
grają tu także ogromną rolę. Poprzez wypłuki-

wanie przez wodę kotłową (parę) szkło traci w 
pierwszej kolejności przeźroczystość a na-
stępnie mogą wytworzyć się bruzdy grożące 
pęknięciem szkła. Z tego też względu, za eko-
nomicznie uzasadnione uznaje się stosowanie 
szkieł nieosłoniętych (zarówno refleksyjnych 
jak i transparentnych) do temperatury pary 
wody/pary  243oC, której odpowiada ciśnienie 
nasycenia 35 bar. 

Powyżej tych parametrów do wody ko-
tłowej należy stosować wyłącznie szkła trans-
parentne z nakładką mikową.  



Należy także zwrócić uwagę na proce-
sy relaksacji naprężeń powierzchniowych w 
szkle na skutek ekspozycji termicznej. Relak-
sacja ta dramatycznie przyśpiesza w tempera-
turze powyżej 280oC. 

Zabudowa, wymagania montażowe 

Szkła cieczowskazowe mogą popraw-
nie pracować w wysokich ciśnieniach i tempe-
raturach, jeśli są zabudowane w sztywnych 
oprawach oraz są równomiernie obciążone i 
oznaczoną powierzchnią skierowane w stronę 
z której napiera ciśnienie. 

Szkła cieczowskazowe winny być za-
budowywane przez personel, który w wyczer-
pujący sposób jest zorientowany w następują-
cych aspektach: 
- konieczności ostrożnego obchodzenia się ze 
szkłami cieczowskazowymi,  
- konieczności dokładnego oczyszczenia 
opraw, zachowania w czystości szkieł cie-
czowskazowych, podkładek  i uszczelek tzn. 
np. usunięcie obcych ciał, 
- konieczności równomiernego dociągnięcia 
śrub mocujących oprawę. 

Szkła zdemontowane, które pracowały 
na ruchu nie mogą być powtórnie zamontowa-
ne. 

Rys. 2. Sposób zabudowy szkieł na walcza-
kach. 
 

Braki materiałowe – podstawowe 
wymagania 

 
Niedopuszczalne jest aby pęcherze, 

smugi, bruzdy czy grudki oraz wtrącenia kry-
staliczne wpływały na wytrzymałość mecha-
niczną szkła. Nie mogą one powodować też 
pogorszenia w sposób istotny przeźroczystości 
szkła. 

Tak więc, poszczególne defekty nie 
powinny przekraczać niżej opisanych wartości. 
Maksymalna, dopuszczalna wielkość pęcherzy 

nie może przekraczać 2 mm (przy pęcherzach 
wydłużonych średnia ze średnicy i długości). 
Niedopuszczalne jest aby pęcherze otwierały 
się na powierzchni szkła. Ilość pęcherzy nie 
może przekroczyć dla szkieł długich wartości 
podanych w tablicy 1. 

 
Tablica 1. Normatywne (DIN 7081) ilości  
pęcherzy w szkłach długich. 

Długość szkła L [mm] Średnia średni-
ca pęcherza 
[mm] ≤ 250                                            > 250 

d < 0,3 
do 3 sztuk na 1 cm2  
powierzchni szkła 

0,3 ≤ d <0,5 
do 10  
na szkło 

do 15 
na szkło 

0,5 ≤ d< 1,0 
do 4 
na szkło 

do 6 
na szkło 

1,0 ≤ d < 2,0 
do 2 
na szkło 

do 3 
na szkło 

 
UWAGA! Wymagania te są drastycznie za-
ostrzone w odniesieniu do szkieł pracujących 
w cieczowskazach na walczakach w energety-
ce zawodowej. Rekomendowane, wynikające z 
praktyki ilości pęcherzy to maksymalnie 3 pę-
cherze o średnicy 0,3mm i najwyżej jeden o 

średnicy 0,5mm w pojedynczym szkle. Oczy-
wiście, także i tu niedopuszczalne jest wystą-
pienie pęcherzy otwartych. 

 


