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ΑΣΚΗΣΗ-5- ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
1. ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της άσκησης είναι η εκμάθηση του τρόπου παρασκευής διαφόρων χρωματιστών υάλων
και η κατανόηση ορισμένων φαινομένων που οδηγούν στην εμφάνιση του χρώματος. Επιλέγεται
η παρασκευή απλών βορικών υάλων με διάφορα στοιχεία μετάβασης και ενός φωτοευαίσθητου
με Ag.
ΟΡΓΑΝΑ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ

2.

Θα χρησιμοποιηθούν φούρνος υψηλών θερμοκρασιών της Εταιρείας Naber, χωνευτήρια
πλατίνας και πορσελάνης, φασματόμετρο UV-Visible της εταιρίας SHIMADZU, λάμπα UV και
οπτικό μικροσκόπιο της εταιρείας OPTECH B4.
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

3.

Η διαδικασία παρασκευής περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:


Επιλογή πρώτων υλών και ζύγιση ώστε να προκύψουν οι επιθυμητές συστάσεις στο
τελικό προϊόν. Οι ύαλοι που θα παρασκευαστούν θα έχουν τις εξής συστάσεις:

Α) 0.28Na2 O 0.72Β2Ο3 + 0.3%κ.β άλας κοβαλτίου
Β) 0.18Νa2Ο 0.10(LiCl)2 0.72Β2 Ο3+ 0.3%κ.β. άλας κοβαλτίου
Γ) 0.05Na2O 0.95Β2Ο3+ 1%κ.β άλας νικελίου
Δ) 0.35Na2 O 0.65Β2Ο3 + 1%κ.β άλας νικελίου
Ε) SiO2 (71) Na2O(17) Al2O3(7) ZnO(5) Sb2 O3(0.2) Ag(0.01-0.1) CeO2(0.05) σε %κ.β.



Ανάμειξη και ομοιογενοποίηση των πρώτων υλών σε γουδί πορσελάνης ή αχάτη.



Μεταφορά των πρώτων υλών σε χωνευτήρι από πορσελάνη (Ε) ή λευκόχρυσο
(Α,Β,Γ.Δ) και τοποθέτηση σε ηλεκτρικό φούρνο υψηλών θερμοκρασιών. Η
θερμοκρασία του φούρνου επιλέγεται ανάλογα με τη σύσταση της υπό παρασκευής
ύαλου. Η διαδικασία παρασκευής της συγκεκριμένης ύαλου μπορεί να περιγραφεί με
την παρακάτω αντίδραση:
Δ

xNa2CO3+(l-x)B2Ο3 → xNa2O (l-x)B2O3+CO2↑
(στερεά)
(τήγμα)






Ψύξη του τήγματος με συμπίεση ανάμεσα σε δύο μεταλλικές πλάκες ώστε να
παρασκευαστεί η ύαλος σε επίπεδη μορφή.(Α,Β,Γ,Δ,Ε)
Έκθεση σε ακτινοβολία UV του δείγματος Ε για 10min.
Θερμική επεξεργασία του δείγματος Ε για 1ώρα στους 550οC
Καταγραφή του οπτικού φάσματος όλων των δειγμάτων στο φασματόμετρο UV-Vis
Παρατήρηση του δείγματος Ε στο οπτικό μικροσκόπιο σε διάφορα στάδια παρασκευής
(μετά την ψύξη, μετά την έκθεση στο UV , μετά την θερμική επεξεργασία )και
καταγραφή των λαμβανομένων εικόνων.

4.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ


Να εκτυπώσετε τα διαγράμματα απορρόφησης/μήκος κύματος για τα δείγματα Α,Β,Γ,Δ
και το δείγμα αναφοράς REF που θα δοθεί. Εξηγείστε που οφείλονται οι απορροφήσεις
και οι διαφορές που παρουσιάζονται στα φάσματα Α-Β και Γ-Δ.



Να καταγράψετε τις εικόνες από το οπτικό μικροσκόπιο για τα δείγματα Α, Β και για το
δείγμα Ε στα διάφορα στάδια της επεξεργασίας του και να εξηγήσετε την μικροδομή και
τα χρώματα που εμφανίζουν τα δείγματα.
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