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ZGODOVINA IN PREDSTAVITEV STEKLARNE ROGAŠKA d.o.o.

Steklarstvo s svojo več kot šest tisoč let dolgo zgodovino se na slovenskih tleh pojavilo v
osemnajstem stoletju. Ob propadu takrat najbolj znanega beneškega steklarstva so tudi pri
nas pričele nastajati majhne steklarske delavnice imenovane »glažute«.
Z izkoriščanjem gozdov so tudi te steklarnice propadle ali pa so se selile na druga območja.
Steklarna v Zagorju je obratovala vse do leta 1928, ko so proizvodnjo v njej popolnoma
opustili. Takratni lastniki skoraj vseh steklarn na območju Jugoslavije so pričeli razmišljati
o novi steklarni. Tako je padla odločitev, da bodo novo steklarno zgradili v Rogaški
Slatini.
Svojo zamisel so pričeli uresničevati leta 1923. Tako je na območju bivše opekarne pričela
rasti nova steklarna. 10 januarja 1927 leta so zakurili ogenj v steklarski peči, sedemnajst
dni pozneje pa se je pričela redna proizvodnja.
Steklarni v Rogaški je že od vsega začetka bila določena zahtevnejša proizvodnja ročno
pihanega votlega stekla. Svoje proizvode je prodajala izključno doma, že leta 1936 pa je
pričela izvažati.
V svojem prvotnem obsegu je steklarna obratovala vse do začetka druge svetovne vojne,
ko se je zaradi odhoda delavcev v partizane, velikega števila internirancev in izseljencev
proizvodnja bistveno zmanjšala. V noči iz 16. na 17. september 1944 je XV. Šercerjeva
brigada napadla steklarno. Čeprav ogenj ni poškodoval same peči so jo bili prisiljeni
ugasniti. Tako je peč prenehala obratovati medtem ko so brusilci še nadaljevali z delom.
Po vojni se je zbralo približno osemdeset delavcev kateri so z lastnimi močmi in znanjem
ter z udarniškim delom pričeli z obnovo Steklarne.
Upravno je bila Steklarna po osvoboditvi združena s hrastniško in je tvorila le poseben
obrat. Samostojna je postala 1. julija 1947 in dobila naziv Slovenska tovarna stekla v
Rogaški Slatini. Po smrti Borisa Kidriča se je leta 1953 preimenovala v Steklarno »Boris
Kidrič« Rogaška Slatina.

2 STEKLO
Steklo je trdna umetna snov, ki nastane pri hlajenju taline in se nahaja v amorfnem (brez
enotne strukture), nekristaliničnem stanju (Bek 2008, 20).
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Steklo je produkt taljenja silicijevega dioksida z drugimi oksidnimi primesmi, ki postane
pri ohlajanju na sobno temperaturo trd in krhek.

2.1 Surovine
Navadno so surovine za steklo v obliki soli, ki razpadejo pri temperaturi taljenja. Delimo
jih v dve veliki skupini, in sicer:
-

osnovne surovine (tvorci stekla, talila, stabilizatorji) in

-

pomožne surovine (sredstva za bistrenje, barvanje, razbarvanje, opalna stekla in
pospeševanje taljenja).

Osnovne surovine za proizvodnjo stekla so:
kremenčev pesek (silicijev oksid (SiO2)),
soda (natrijev karbonat (Na2CO3)),
apnenec (kalcijev karbonat (CaCO3)),
pepelika (kalijev karbonat (K2CO3)),
dolomit (magnezijev kalcijev karbonat (MgCa(CO3)2)),
zdrobljeno steklo se vnaša v sestavo steklarske mešanice v količini 25-30%.
Velikost koščkov stekla ne sme biti prevelika, premajhni koščki pa otežujejo
proces bistrenja.
Osnovnim surovinam dodajajo še pomožna sredstva:
sredstva za razbarvanje in bistrenje steklene zmesi (manganov dioksid),
sredstva za barvanje so kovinski oksidi,
sredstva za motnitev stekla (kositrov in cirkonov oksid).
Da določen material smatramo kot surovino za določen tehnološki proces, mora
odgovarjati naslednjim pogojem (Bek 2008, 22):
-

vsebovati mora visok odstotek spojin, ki služijo za zgradbo nove materije, ki jo
izdelujemo,

-

imeti mora konstanten kemični sestav,

-

vsebovati mora čim manj primesi, ki škodujejo kvaliteti materije ali otežujejo
tehnološki postopek,
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-

zaloge morajo biti dovolj velike, da proizvodnja poteka nemoteno za dolgo
časovno obdobje,

-

cena mora zagotoviti rentabilno proizvodnjo.

Surovine za steklo morajo biti primerne zrnavosti, navadno je ta od 0,1 – 0,3 mm.

2.2 Vrste stekla
Poznamo natrijevo, kremenovo, svinčeno, borovo in kalijevo steklo.
Natrijevo steklo je navadno in se najpogosteje uporablja za kozarce, steklenice in okenska
stekla. Se lahko tali, saj se zmehča že pri 500 do 600°C.
Kremenovo steklo se uporablja za halogenske žarnice in ultravijolične mikroskope.
Izdelano je brez primesi. Ima zelo majhen koeficient razteznosti, tako da pri veliki
spremembi temperature ne poči.
Svinčeno steklo se uporablja predvsem za optične predmete. Je težko taljivo.
Borovo steklo (jensko) se uporablja v laboratorijih in gospodinjstvu, ker je odporno proti
spremembam temperature ter kemikalijam.
Kalijevo-kalcijevo steklo se uporablja za epruvete, kot »češko kristalno steklo« in »kronsko
steklo« za optične naprave. Je težko taljivo, saj se zmehča pri 700 do 800°C.

2.3 Kemijske in fizikalne lastnosti stekla
Pri amorfni (nekristalinični) snovi, kot je steklo, so (drugače kot pri kristaliničnih snoveh)
molekule ali ioni neurejeni oz. urejeni le na zelo majhnih razdaljah ("podhlajena talina"),
zato te snovi nimajo ostro omejenega tališča, ampak se zmehčajo v širših temperaturnih
intervalih. Tako je tališče stekla med 500°C in 1650°C, odvisno od njegove sestave.
S pihanjem, valjanjem, vlečenjem in ulivanjem je steklo moč obdelati v vse možne oblike.
Je higienično, ker ne prevzema nobenega okusa. Steklo prav tako nima vonja, njegovo
gladko površino pa je lahko očistiti. Ker površina nima por, steklo ne prepušča plinov.
Ob majhnih obremenitvah reagira elastično, pri velikih pa je drobljiv. Steklo je izolator in
slabo prevaja toploto. Steklo je odporno proti skoraj vsem kemičnim vplivom.
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2.4 Pridobivanje in predelava stekla
2.4.1 Kemijsko pridobivanje in predelava stekla
Glavna sestavina stekla je kremen, tj. silicijev dioksid (SiO2). Pesek deluje kot osnova
stekla, tako da ustvari stekleno mrežo, na primer s pomočjo barvnih oksidov. Ker pa ti
steklo obarvajo, sme pesek vsebovati le 0,01 - 0.03 % železovega oksida. Kremen je
glavna sestavina skoraj vseh stekel in od njega so odvisne tudi osnovne lastnosti in
struktura stekla.
Da bi bila izdelava stekla cenejša, pesku primešajo še nekatere druge snovi, večinoma sodo
(Na2CO3). Ta snov kremenu zniža visoko tališče.
Pesku in sodi dodajo še zmleti apnenec (CaCO3), ki steklu poveča trdnost in kemijsko
odpornost proti številnim kemijskim snovem.
2.4.2 Tehnično pridobivanje in predelava stekla
Drobno zmletim surovinam dodajo 20 do 50 % odpadnega stekla. To zmes nato z
generatorskim plinom v kadnih pečeh stalijo. Postopek taljenja je še posebno pomemben
za kasnejšo čistost stekla.
Po sintranju, tj. stiskanju in segrevanju, pri čemer nastajajo plini, iz zmesi nastane
nehomogena talina polna mehurčkov, ki pa v procesu prečiščevanja izginejo. Na koncu
talino ohladijo na približno 1100 °C, pri čemer se trdnost se poveča do te stopnje, da je
možna nadaljnja predelava.

3
3.1

PRIPRAVA ZMESI ZA STEKLO (ZMESARNA)
Opis zmesarne

Zmesarna je obrat za skladiščenje surovin in pripravo steklarske zmesi. V njej se nahajajo
veliki (15 ali 24 m3) in mali silosi (cca. 7 m3). Silosi so konusne oblike, na njihovem dnu je
pritrjena cev s polžem ali vibratorjem, ki potiska surovino proti tehtnici. Pod silosi so tri
tehtnice (najmanjša ima zmogljivost 24 kg, največja 500 kg) in pet dozirnih posod
(možnost doziranja na isti tehtnici v različno velike dozirne posode zaradi natančnosti –
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manjša količina surovine gre v manjšo dozirno posodo). Dozirne posode se praznijo v
mešalec, le ta pa v železne posode nosilnosti cca. 500 kg, v katerih se zmes dostavlja k
pečem. Postopek priprave steklarske zmesi je voden avtomatsko, v primeru okvar pa je
vodenje lahko ročno.
Surovine in črepinje

3.2

Tabela 1: Poimenovanje surovin
Simbol

Poimenovanje

Staro poimenovanje

SiO2

Silicijev dioksid

kremenčev pesek

PbO

Svinčev oksid

glajenka

K2CO3

Kalijev karbonat

potaša

Na2CO3

Natrijev karbonat

soda

KNO3

Kalijev nitrat

soliter

Sb2O3

Antimonov (III.) oksid

BaCO3

Barijev karbonat

ZnO

Zinkov oksid

Na2B4O7 * 5H2O

Natrijev borat (III.) penta Boraks
hidrat

CaCO3

Kalcijev karbonat

Na2SO4

Natrijev sulfat

Kalcit

Surovine lahko razdelimo na več načinov. Ena od razdelitev je naslednja:
1. osnovne surovine; mednje spadajo snovi, ki tvorijo steklo (pesek), snovi, ki
omogočajo taljenje pri nižjih temperaturah in snovi, ki dajejo steklu stabilnost.
2. sredstva za bistrenje stekla; to so snovi, katerih naloga je odstraniti vse plinske
mehurčke iz taline stekla in jo narediti homogeno (enakomerno) s pomočjo
mešanja.
3. razbarvila; snovi, s katerimi odstranjujemo obarvanje stekla povzročeno z
železovimi spojinami, ki dajejo steklu plavo oz. zeleno nianso. Delujejo lahko
kemično ali fizikalno. Pri fizikalnem razbarvanju gre za komplementarno delovanje
barv. Steklo, ki bi zaradi železovih oksidov imelo zeleno barvo, razbarvamo z
oksidi, ki dajejo rdeče, modro in vijolično obarvanje. S tem se doseže mešanje
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barv, ki da steklu ustrezno brezbarvnost. Glavni vir železa so črepinje, ki se z njim
onesnažijo pri transportu od peči do zmesarne in pri drobljenju v mlinih. Zaradi
obarvanosti stekla je najbolj problematičen krom, saj že male količine dajejo
močno obarvanost stekla. Prav tako kroma ne moremo odstraniti z magneti, ki se
uporabljajo za odstranjevanje železa iz črepinj. Vir kroma so lahko steklarski
modeli.

4
4.1

PEČI ZA TALJENJE STEKLA
Kemizem taljenja

Proces taljenja lahko razdelimo na več faz:
1. oblikovanje silikatov; temperatura 00 – 400 °C, izparevanje vode (vlaga iz zmesi,
kristalno vezana voda), pri višji temperaturi razpad karbonatov in sulfatov, reakcije
alkalij s kremenčevim peskom, iz praškaste zmesi nastane neprosojna sintrana masa
z videzom trdne pene;
2. oblikovanje stekla; temperatura 1100 – 1200 °C, pride do popolnega taljenja
silikatov, razpade še nezreagirani pesek, zahteva 60 – 70 % celotnega časa taljenja,
vsako zvišanje temperature pa ta proces skrajša, sredstva za pospeševanje taljenja
in snovi, ki razpadejo na pline, mešajo talino in pospešujejo razgradnjo peska;
3. bistrenje; proces odstranjevanja plinskih mehurčkov, poteka pri najvišji temperaturi
1400 – 1500 °C, mehurčki se nahajajo v talini zaradi zraka, ogljikovega dioksida,
žveplovega dioksida, dušika, kisika in vodne pare; večji kot so mehurčki in bolj kot
je steklo tekoče lažje poteka bistrenje, na to fazo vplivajo temperatura, čas, mešanje
in dodatek bistril;
4. umirjanje stekla; poteka vzporedno z bistrenjem v istem delu peči, na ta proces
vplivajo temperatura in izločanje mehurčkov;
5. hlajenje v deloviščih; steklena masa se mora ohladiti na delovno temperaturo,
hlajenje mora potekati postopoma, da ne bi prišlo do ponovnega raztapljanja
plinov. Talina se mora dobro premešati zaradi ustrezne homogenosti (brez ''vind'').
4.2

Fizikalni procesi v peči

Poleg kemijskih reakcij nastanek stekla spremlja vrsta fizikalnih procesov, ki so delno že
opisni pri kemizmu taljenja.
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Prek vlagalne naprave se v kontinuirane peči stalno dodaja nova zmes, preko odvzemnih
mest (delovšča) se talina odvzema. Vmes je stalen pretok taline zaradi razlike v teži taline
in ne staljene zmesi ter zaradi temperaturnih razlik v posameznih delih peči.
Položaj najvišje temperature (quel punkt) in s tem posledično gibanje tokov je odvisen od
temperature krivulje v peči. Kadne plinske peči so grete z zemeljskim plinom prek
gorilcev. Največja intenzivnost oddajanja toplote je v področju ostrega plamena. Zaželjen
je čim krajši plamen, ki povzroči krajši čas izgorevanja, doseganje višje temperature in
boljši prenos toplote. Pri predolgem plamenu pride do uničevanja nasprotne stene peči. Da
se prepreči stik dveh plamenov, so nasprotni gorilci zamaknjeni. Prav tako ne sme plamen
goreti proti stekleni talini.
Praškasta zmes slabo prevaja toploto, površina se prekrije s slojem taline, gretje notranjosti
je upočasnjeno. Ko je zmes izpostavljena toploti dalj časa, se količina taline povečuje in s
tem tudi toplotna prevodnost. Na površini zaradi višje temperature pride do gibanja taline,
na koncu taljenja se na površini pojavi pena, ki pri povišani temperaturi izgine in s tem je
taljenje končano. Sledi mu proces bistrenja, kjer so temperature najvišje, vzporedno poteka
tudi homogenizacija (za dosego enakomernosti taline).
V deloviščih je potrebno talino ustrezno ohladiti in ohraniti homogeno, kar dosežemo z
uporabo mešal, ki povzročijo dodatne tokove za prenos toplote.
4.3

Silos in vlagalna naprava

V silosu naj bi vedno bili konstanten nivo zmesi zaradi nevarnosti razslojevanja Zaželjeno
je da bi bil silos toplotno izoliran zaradi temperaturnega vpliva peči, ki povzroča reakcijo
zmesi že v silosu in strjevanje nekaterih surovin. Pod silosom za zmes se nahaja vibrator,
ki polni konusno korito vlagalne naprave. V koritu je merilec nivoja zmesi, ki daje
vibratorju signal za vlaganje. Pod koritom je at, ki potiska zmes na žlico (ognjestalna
plošča, ki povezuje vlagalno napravo s pečjo). Z regulacijo hitrosti bata in amplitude
nihanja lahko spreminjamo količino zmesi, ki jo naenkrat vložimo. Bat je povezan z
merilcem nivoja steklene taline, ki daje signal glede na nihanje nivoja. Kadar je le-ta
prenizek, bat potiska zmes preko žlice v peč z nastavljeno hitrostjo, ko je dosežen želen
nivo, se ustavi. Žlica vlagalne naprave je vodno hlajena z mehko vodo, v primeru izpadov
električne energije se hlajenje preklopi na vodovodno vodo. Korito vlagalne naprave se
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lahko zadela zaradi premokre zmesi ali prevelikih črepinj. Vlaganje se lahko vodi tudi
ročno.
4.4

Talilni prostor

Tepih zmesi je ne staljena zmes na začetku peči (pri vlagalni napravi). Za ugodno taljenje
mora biti tepih tanek in širok po celi širini peči. Nastaja zaradi vlaganja hladne zmesi, ki
povzroči nižjo temperaturo v tem delu peči in s tem počasno taljenje zmesi, ki je ugodno za
kvaliteto stekla. Kadar je temperaturni režim previsoko nastavljen ali ni odvzema iz peči,
tepiha zmesi ni. Predlog ali prekratek tepih kažeta na nepravilnosti pri vodenju peči.
4.5

Temperaturni režim – nastavitev gorilcev

Za ustrezen režim taljenja moramo stekleno zmes segreti najprej do temperature taljenja in
bistrenja (najvišja temperatura), nato pa počasi ohladiti do delovne temperature.
Temperaturna razporeditev v peči se regulira z nastanitvijo gorilcev. Kot gorivo se
uporablja zemeljski plin, ki je razen električne energije ekološko najmanj problematično
gorivo.
4.6

Delovišča

Preko pretoka pride steklena talina v delovišča. Pretok fizično loči talilni prostor od
delovišč in s tem omogoča hlajenje taline, hkrati pa dopušča potovanje tokov v obe smeri.
Peči se razlikujejo po številu delovišč in njihovih velikosti.
4.7

Rekuperatorji

Ob strani peči pri vlagalni napravi se nahajata dva rekuperatrja. V njiju prihajajo dimni
plini iz talilnega prostora, potujejo od zgoraj navzdol in pri tem oddajajo temperaturo
zraku, ki potuje v isti smeri (pri protitočnih bi se vrh rekuperatorja preveč segrel, zato bi bil
potreben kvalitetnejši material za konstrukcijo rekuperatorja, kar bi povečalo investicijska
sredstva, res pa bi bil boljši izkoristek). Temperatura vhoda dimnih plinov je cca. 1400 °C.
4.8

Hlajenje

Obstaja sistem vodnega in zračnega hlajenja.
Sistem vodnega hlajenja je zaprt, v njem kroži mehka voda. Vodno se hladijo: žlica
vlagalne naprave, drenažna odprtina, mešala in merilec nivoja.

10

Z zrakom se lahko hladijo zid pri vlagalni napravi, dno in strani talilnega prostora.
4.9

KP1, KP2 in KP3

Vsi zgoraj našteti podatki veljajo načeloma za plinske peči.
Vse tri peči so kontinuirane kadne peči, ki za ogrevanje uporabljajo kot gorivo zemeljski
plin. Talina se giblje zaradi tokov, katere povzroča odvzem in zaradi razlike temperatur.
4.10 Lončene peči
V lončenih pečeh se proces vodi šaržno. Proces taljenja je drugačen kot pri kontinuiranih
pečeh, mešanje taline je mehansko.

4.11 Elektro peč
Pri nastajanju stekla v elektro peči potekajo iste kemijske reakcije kot pri plinskih pečeh,
razlika je samo v načinu taljenja (pri plinskih potekajo reakcije v horizontalni smeri, pri
elektro pečeh pa v vertikalni) oz. segrevanju in v hlapnosti (zaradi tepiha zmesi na elektro
pečeh je hlapnost veliko manjša kot pri plinskih). Električno grete steklarske peči in kanali
temeljijo na izkoriščanju sproščene toplote zaradi Joulovega efekta. Ta se doseže s
potopitvijo elektrod direktno v talino. Steklo deluje kot uporabnik in priključeni tok
povzroči segrevanje tj. višanje temperature, posledica je taljenje in bistrenje.

5
5.1

OBLIKOVANJE STEKLENIH IZDELKOV
Ročna proizvodnja

Steklopihalska pipa: čistost (brez ostankov stekla na pipi) ''noplac'', če le-ta poči, lahko
delec pade v delovišče, v izdelku se pojavi mehurček; čistost pipe, če delec rje pade v
steklo, nastanejo mehurčki in pikice; izdelava končnega dela pipe. Pipa mora biti ustrezno
pripravljena (enkrat tedensko se segreje in obtolče), pri redni uporabi običajno ni težav.
Delovni ''kuhlc'' (šamotni nastavek na delovni odprtini): pravilno postavljen; pravilno
tempiran; kjer se vrti pipa obložen s stekleno maso, da ne pride do krušenja šamota.
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Kot nabiranja: nepravilen kot nabiranja povzroča pojav podolgovatih mehurčkov v izdelku;
pogosteje pri lončenih pečeh, ker nivo stekla niha med izmeno (rešitev je stopničast
šamotni nastavek); pri kanih pečeh naj bi že konstrukcijska izvedba delovne odprtine
onemogočala nepravilno nabiranje; če je delovišče večje, mešalo pa premajhno, nastaja
večji pasivni pas steklene taline, kar se rešuje z višanjem nivoja (steklo teče preko v žepe
in se tako površina čisti) ali podloženim šamotnim nastavkom (posebnost na KP2, fizično
se onemogoči nepravilen kot nabiranja).
Izdelovanje kroglice: pojav mehurčkov zaradi nepravilnega nabiranja; umazana ploščica,
umazan zrak za hlajenje.
Izdelovanje oblaganega kozarca z nogico: pravilno obžgan lojevec, da se ne zamaže
nogica, enako pri lesu in aluminijastih škarjah.
Gorilci za dodatno segrevanje in plinski boben za vreče in steklenice (''drumla''): plamen s
premalo kisika pri kristalnem steklu povzroči izstopanje elementarnega svinca; plamen s
preveč kisika daje visoko temperature, ki povzročijo lokalno pregretje stekla in s tem
ustrezne pogoje kristalizacijo, ki se kaže kot pikice v steklu; previsoka temperatura
povzroči umazanost; pomemben je pravilni temperaturni režim, izgorevanje in čistost
prostora.
5.2

Vakumski nabiralec

Nabiranje rumenega prahu na skledici na pipi, po poliranju so v izdelku vidne pikice.
Netesnost v področju rezalnega mehanizma in pokrova, mehanska ali termična
deformacija, obraba – posledica so mali mehurčki.
Premajhen ali prevelik vakuum, vdor zraka med lonec in škarje (slabo tesnenje), vsesanje
hladilne vode, prekratek čas sesanja, nepravilno delovanje vakuumskega ventila –
posledica so veliki mehurčki.
Potapljanje vakuumskega nabiralca na mesto, kamor je padlo predhodno odrezano steklo.
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Konec steklenega jezika med vakuumsko glavo in talino po rezanju pade na površino
taline, kar povzroči male mehurčke. Deli noža s premajhnim premerom povzročijo verigo
malih mehurčkov. Preveliko mazanje rezalnega mehanizma (prevelika uporaba WD 40).
Olje v komprimiranem zraku za hlajenje in čiščenje.
5.3

Avtomatska proizvodnja

Opisano je delovanje treh različnih načinov avtomatskega oblikovanja stekla: pihalni stroj,
stiskalnica pecljev in avtomatski nabiralec stekla.
5.3.1 Pihalni stroj
Iz odvzemnega mesta (''feeder'') priteče kaplja steklene taline, ki se predoblikuje v tableto
(ploščico) s pomočjo predoblike in stiskalnega jedra. Izbira orodja je odvisna od teže
izdelka (300 – 1000 g), debeline sten in dna izdelka, števila rezov in povezave med
delovanjem stroja ter odvzemom iz peči. Podajna postaja prestavi tableto stekla iz
predoblike na delovno mizo. Na zgornjem delu delovne pozicije je pritrjen delovni obroč,
ki po določenem času pritisne tableto ob spodnji obroč in tako prične s predoblikovnajem.
Stroj se vrti in izdelava poteka po naslednjih pozicijah: predpihanje, hlajenje, zapiranje
modelov, odzračevanje, pihanje, lepljenje, izpihovanje, odpiranje modelov, hlajenje,
odvzem in transport v hladilnico.
Predpihanje oblikuje iz ploščice stekleni valj, pri odzračevanju pa se zrak v valju odstrani
in s tem zoži notranjost valja. Pri pihanju se steklo počasi oblikuje, izpihovanje pa je
močnejše za ustrezno razpihovanje stekla.

Modeli za oblikovanje steklenih izdelkov so iz steklarske litine (siva litina z dodatkom
ogljika, premazi). Modeli se pred uporabo segrevajo v mehki vodi do temperature 80 °C,
da se lahko hitreje doseže ustrezna kvaliteta izdelkov. Trajnost premazov je ena do dve uri
odvisno od izdelkov. Modeli se pred zapiranjem hladijo z mehko vodo z dodatkom
pralnega sredstva.

Z vodo se hladijo predoblike in jedra z mehko vodo iz zaprtega hladilnega sistema. V
primeru povečanja trdote vode nastaja vodni kamen, ki deluje kot izolator toplote, kar
vpliva na kvaliteto izdelka.
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S plinom se dogreva dno izdelkov za lepljenje z nogicami (iz stiskalnice pecljev).
Usklajevanje vseh pozicij na pihalnem stroju je izkušenjsko glede na stekleno talino, vrsto
izdelka in odvzem iz peči.
5.3.2 Stiskalnica pecljev
80 mm pod površino taline v komori je platinasta cev, po kateri teče steklo do šobe, katere
dimenzije so odvisne od teže izdelka (80 – 300 g) in hitrosti stroja. Skozi šobo priteče
talina na nosilec ploščice, regulacija teže je avtomatska. Po nalivanju sledi rezanje stekla,
stroj se obrne za eno pozicijo pod stiskalno jedro in delovni obroč. Zapre se model, podpre
delovna miza in v model se potisne podstavek. Stiskalno jedro in delovni obroč z
določenim pritiskom (nastavitev glede na steklo in izdelek) pritisneta na nosilec ploščice
ter model in iztisneta izdelek. Po nastavljenem času se stiskanje zadrži zaradi
preprečevanja deformacije izdelka. Modeli se dogrevajo s pomočjo plina na delovno
temperaturo 320 – 480 °C.
Naslednja pozicija je naknadno stiskanje s pomočjo komprimiranega zraka, ki je zopet
odvisno od stekla, izdelka in hitrosti stroja. Zrak s pritiskom 6 barov potuje med izdelkom
in modelom, da se steklo ohladi in tako ohrani oblika izdelka.
Sledi obžiganje z zmesjo vodika in kisika za zataljevanje roba na ploščici in reza od škarij.
Nato se odprejo modeli, izdelki hladijo na treh pozicijah s komprimiranim zrakom ali
ventilatorskim in odvzamejo iz stroja.

Zadnja pozicija je dogrevanje in zapiranje modelov pred nalivanjem stekla. Modeli so iz
prokroma, se ne mažejo. Predgrevajo se do delovne temperature 400 °C.
5.3.3 Nabiralec stekla – ROB 3
Nabiralec stekla ROB-3 se uporablja za nabiranje steklene taline mase od 300 do 4000 g.
talina se nabira na keramične nabiralne krogle premera 70 do 180 mm, lahko se uporablja
tudi kovinska nabiralna krogla prevlečena s šamotom. Nabiralna krogla je pritrjena na
vodilo, preko katerega se prenašajo obrati in nagibi potrebni za nabiranje taline.
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Nabiralec stekla taline ima tri motorje za premikanje vodila in krogle v zahtevane pozicije:
glavni pomik, dodatni pomik, pomik kota. Če je nastavljeni kot blizu 0°, se dodatni pomik
premika v isti ravnini kot glavni in njuni vrednosti seštevata. Če je nastavljeni kot večji
(90°), se dodatni pomik premika v vertikalni ravnini in ga imenujemo dvig.
Razen treh motorjev za premikanje ima robot še motor za krmiljenje hitrosti obračanja
nabiralne krogle.
Ustrezno težo in obliko kaplje dosegamo z optimalno nabiralno kroglo, temperaturo
steklene taline in s pravilnimi nastavitvami gibov in obratov v posameznih položajih.

ROB-3 ima programsko nastavljive naslednje pozicije obratovanja:
● v delovišču: osnovna pozicija, potopitev krogle, dvig krogle, odtrganje od taline;
● zunaj delovišča: kotna točka, obrat in ustavitev, pomik k modelu, pomik naprej, spust,
pomik k škarjam (rezanje nad modelom), posebna funkcija, pomik k škarjam (nad
lijakom), kotna točka.
Za vsak posamezen položaj je potrebno s programiranjem določiti koordinate za glavni
pomik, dodatni pomik, presledke, kot, obrate in različna varovanja. Nabiralec stekla
oskrbuje s stekleno talino hidravlično stiskalnico (avtomatsko ali ročno), lahko pa polni
tudi centrifugo ali ''italijansko'' (injekcijsko hidravlično stiskalnico).
Ko robot prinese kapljo taline v model, škarje talino odrežejo in po nastavljenem času se
stiskalnica obrne v položaj za stiskanje. Pri stiskanju lahko nastavljamo časovna trajanja in
pritiske stiskanja oz. zadrževanja. Po zaključenem stiskanju se stiskalnica obrne v naslednji
položaj, kjer se izdelek po potrebi hladi. Istočasno se naslednji model na stiskalnici postavi
v položaj nalivanja steklene taline. Poleg navedenih položajev obstaja še položaj
odvzemanja. S pomočjo vakuumskega odvzemalnika se izdelek odvzame iz modela.
Ko se izdelek odloži izven modela, ga odvzemalni trak transportira do naprave za obžigaje,
nato izdelek potuje v hladilnico.
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Poleg nabiralca ROB-3 se uporablja še nabiralec ROB-4. razlika med njima je v tem, da
lahko ROB-4 hkrati oskrbuje dva stroja. Možna je večja masa izdelka in gibanje v smeri
vseh treh osi. Prav tako ima ROG-4 dodatne programe za menjavo nabiralne krogle,
spuščanje taline v klet in še druge izboljšave.

6
6.1

PEČI ZA POPUŠČANJE STEKLA
Popuščanje

Ko je steklen izdelek oblikovan in se prične ohlajati, se na njemu pojavijo temperaturne
razlike, saj se vsi deli izdelka ne ohlajajo enakomerno. Sprva se površina hitreje hladi in
krči, kar pa ji preprečuje toplejša notranjost. Kasneje se prične ohlajati tudi notranjost
izdelka, ki se želi skrčiti, kar ji pa preprečuje že ohlajena zunanjost izdelka. Zato se po
celotnem izdelku pojavljajo napetosti, ki lahko povzročijo nenaden lom izdelka že v peči
za popuščanje (hladilnici) ali kasneje pri brušenju in poliranju. Pojav hlajenja steklenih
izdelkov lahko razložimo tudi takole: ko je steklo toplo, so njegovi delci dovolj gibljivi in
se lahko premeščajo med sabo. Če je steklo toplo dovolj časa, imajo tudi delci dovolj časa,
da se uredijo v takšne položaje, ki so najbolj ugodni za trdnost stekla. Če steklen izdelek
hitro ohladimo, delcem ne damo priložnosti, da bi pripotovali do svojih mest, torej
strukturo stekla zamrznemo. Ker sestava ni urejena, se pojavijo napetosti. Pri popuščanju
moramo steklen izdelek zato segreti do dovolj visoke temperature, da omogočimo
gibljivost, in pustiti dovolj časa, da lahko delci pripotujejo do svojih mest.
Problem napetosti se rešuje z ustreznim popuščanjem (kontroliranim ohlajanjem). Le-to
naj bi potekalo čim počasneje, da bi se temperatura lahko izenačevala po celotnem izdelku.
Seveda pa je to povezano na drugi strani z ekonomičnostjo, kar nas sili v kompromis med
čim počasnejšim hlajenjem zaradi odstranitve napetosti, katere bi lahko povzročile lom, in
čim hitrejšim ohlajanjem zaradi proizvodnje.
Izdelki se lahko hladijo v tunelskih tračnih pečeh za popuščanje, kjer potujejo na traku, ali
v stoječih hladilnicah (primer je tempirka, kjer se hladijo izdelki, ki potrebujejo veliko časa
za ustrezno ohlajanje). V obeh primerih pa morajo biti nastavljeni ustrezni temperaturni
režimi. Le-ti so odvisni od same sestave stekla, debeline sten, različnosti v debelini
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posameznih delov izdelka. Sestava stekla nam da podatek, pri katerih temperaturah
moramo steklo počasi ohlajati, iz debeline pa lahko izračunamo hitrost ohlajanja (za tračne
hladilnice je to hitrost traku, za stoječe pa čas). Izdelek moramo najprej segreti do
temperature popuščanja, nato obdržati na tej temperaturi cca. 15 minut, v ustreznem
temperaturnem intervalu počasi ohlajati, pod temperaturo napetosti pa lahko izdelek
ohladimo hitreje brez bojazni vnosa napetosti. Najpomembnejši del krivulje ohlajanja sta
torej interval pri najvišji temperaturi in interval počasnega ohlajanja. Običajna praksa je, da
se temperature na hladilnicah ne spreminjajo glede na tip izdelka ampak se spreminja samo
čas popuščanja oz. hitrost traku. Če so temperature previsoke, lahko pride do deformacije
izdelka, če pa so prenizke, pa izdelka sploh nismo popustili, nastopi nevarnost loma. Kadar
se različni deli izdelka močno razlikujejo po debelini, se vedno prilagodimo
najdebelejšemu delu. Če pride do situacije, da se na isti trak vlagajo različni izdelki, hitrost
traku prilagodimo izdelkom, ki potrebujejo največ časa za ohlajanje. Zelo debele izdelke ni
smiselno ohladiti v tračnih hladilnicah. Prav tako je pomembna tudi odprtost oz. zaprtost
izdelka (široke sklede brez kape, ozke vaze s kapo…). Bolj kot je izdelek odprt, lažji je
prenos toplote in popuščanje je lahko hitrejše in obratno. Kadar želimo pospešiti hitrost
traku, moramo vedno paziti, da izdelke kljub hitrosti obdržimo dovolj časa pri temperaturi
popuščanja t.j. najvišji temperaturi, prav tako pa mora biti prva faza ohlajanja dovolj dolg.
Za nastavitev temperaturnega režima hladilnic je odgovoren poslovodja, ki spreminja
hitrost traku glede na hitrost proizvodnje in tip izdelkov, pri spremembah recepture stekla
pa da navodila za nov režim tehnolog, ki na podlagi sestave stekla določi ustrezne
temperature.
6.2

Kontrola popuščenosti

Vsebnost napetosti v steklenem izdelku lahko preverimo s pomočjo polarizirane svetlobe
na polariskopu. Izdelek, ki je ustrezno popuščen in ne vsebuje napetosti ne kaže
obarvanosti (včasih so prisotne tople barve – rjava, rdeča na debelejših delih izdelka, kar
pa ne povzroča loma). Izdelek, ki vsebuje napetosti, je pod polarizirano svetlobo obarvan s
hladnimi barvami – modro, zeleno.
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● Dober pokazatelj napetosti je lahko tudi mesto loma na izdelku. Če večina izdelkov
poka v najdebelejšem delu oziroma na prehodu področij različnih debelin, je za to razlog
nepravilno ohlajanje.
● Če izdelki pokajo samo na tankih delih, celi izdelki pa nimajo napetosti vidnih na
polariskopu, moramo razlog za lom poiskati še pred vstopom v hladilnico. Lom je lahko
pogosto povzročen zaradi prehladitve izdelka pred vstopom v hladilnico ali zaradi
večkratnih temperaturnih sprememb v fazi oblikovanja. Primer: pri izdelkih izdelanih na
vakuumskem nabiralcu pride pogosto do loma iz vrha izdelka. Razlog je v pihalnih pipah,
ki se po izdelavi polijejo z vodo zaradi lažjega odbijanja, pri tem pride do mikro razpok na
vrhu stekla, ki kasneje povzročijo lom. Pri pipah z navojem takšnega loma običajno ni.
Primer: problematični so tudi vrči oz. izdelki, pri katerih pride do dodatnega nanašanja
stekla na osnovo (pripikanje). Na stikih hladnih in toplih površin stekla prihaja do vnosa
napetosti, ki se rezultirajo kot lom. Vsi ti izdelki so še toliko bolj občutljivi na hitrost
ohlajanja.
Če pride do loma večine izdelkov, moramo takoj preveriti temperaturno nastavitev v
hladilnici in samo hladilnico. V primeru loma male količine izdelkov pa je potrebno
presoditi, kje je prišlo do neustreznega vnosa napetosti.

7 KONTROLA KAKOVOSTI
7.1 Definicija kakovosti
Različni viri definirajo pojem kakovosti na različne načine. Ena bolj praktičnih opredelitev
kakovosti je: ˝skladno z zahtevami˝.
Glede na to, da so stekleni izdelki v večini produkt ročne proizvodnje, je težko zahteve
določiti eksaktno in natančno. Zato, ko govorimo o kakovosti izdelka, opredeljujemo
vedno ˝maksimalno dovoljeno˝.
Po standardu ISO 9001:
Je kakovost stopnja na kateri skupek svojstvenih karakteristik izpolnjuje zahteve.
Zahteva je potreba ali pričakovanje končnega kupca. Izražene so lahko na splošnosamoumevno (npr. samoumevno je, da izdelki za shranjevanje tekočin niso luknjasti) ali
pa obvezno. Obvezne zahteve morajo biti nedvoumno postavljene (dimenzije, vzorci na
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izdelkih ipd) in morajo biti na razumljiv način posredovane do izvajalcev (proizvodnje).
Preverjati se morajo skozi proces (medfazne kontrole) in na koncu (končna kontrola). Vsi
izdelki, ki ne izpolnjujejo zahtev morajo biti izločeni.
Karakteristika je značilnost, ki opredeljuje posamezen izdelek in se lahko preverja.

7.2 Karakteristike
Kakovost naših izdelkov opredeljujejo naslednje karakteristike:
1. Kakovost stekla: opredelimo jo z barvo stekla, količino in velikost mehurčkov ter
kamenčkov, ˝vindo˝
2. Oblika in dimenzije izdelka
3. Vzorec na izdelku (v strukturi, brušen, peskan, barvan): postavitev, dimenzije
vzorca (širina, višina, kot brušenja), sestava vzorca
4. Funkcionalnost izdelka
5. Površina izdelka
6. Oprema izdelka

Za vsako karakteristike morajo biti nedvoumno postavljene zahteve. Vse zahteve, ki
odstopajo od postavljenih štejemo kot napake in pomenijo, da izdelek ni primeren za kupca
- izmet. Spodaj so naštete in opisane značilne karakteristike in posledično napake, ki se
pojavljajo v steklarski industriji kot je naša.
7.2.1 Kakovost stekla
Pri samem procesu taljenja in oblikovanja stekla (priprava zmesi, transport, taljenju, vroče
oblikovanje) se lahko v steklu pojavljajo razne napake. Kakovost stekla opredelimo z
maksimalno dovoljenim številom in velikostjo napak. Napake, ki se lahko pojavijo so:
kamenčki, mehurčki in vinda.
Kamenčki
So trdne svetle pikice v izdelku, nastanejo lahko zaradi nepravilnosti pri pripravi zmesi
(bele pikice), kristalizacije pri procesu taljenja (pikice z videzom stekla), razpad
ognjestalnih materialov iz katerih je zgrajena peč (bele, rjave in rdečkaste pikice), padca
osi mešala v delovišče (temne pikice). Te napake se pojavljajo lokalno na nekaterih
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izdelkih, kadar pa gre za ne staljeno zmes stekla, se kamenčki pojavijo kot drobne pikice
na vseh deloviščih in vseh izdelkih, običajno jih spremljajo drobni mehurčki in vinda.
Kamenček oz. vključek v steklu pa lahko nastane tudi kot posledica nepravilnega dela. Ti
so temne oz. črne barve, pojavljajo se zaradi drobcev kovin, katerih vir so lahko:
● rja iz pihalne pipe,
● neustrezen material za pihalne pipe,
●

rjavenje skledice za pipi za vakuumske nabiralce (lahko so vidni šele po
poliranju),

● svetli kamenčki so lahko posledica drobca stekla, ki se po odbijanju sprime z
izdelkom
Mehurčki
Tudi mehurčki lahko nastanejo kot posledica slabega taljenja stekla- napaka stekla in kot
posledica nepravilnega dela- napaka stekla. V prvem primeru se pojavljajo hkrati na vseh
izdelkih. So majhni in posejani po celotnem izdelku. Mehurčki lahko nastanejo tudi zaradi
delovanja mešal v deloviščih pri zelo starih mešalih in zaradi prevelike hitrosti mešala.
Lahko so tudi posledica t.i. reboil procesa. Mehurčke kot napako dela štejemo takrat, ko
so večji od 1 mm, razporejeni lokalno ali v skupinah samo na določenem delu izdelka.

Vinda
Kaže se kot črte ali področja v steklu z drugačnim lomom svetlobe od okoliškega stekla.
Med napako stekla spada vinda, ki nastane zaradi:
● nove peči – vpliv reakcije stekla in ognjestalnega materiala, tudi pri starih pečeh,
● napake pri pripravi zmesi,
● neustreznega temperaturnega režima taljenja,
● nenadnega povečanja odvzema,
● nihanja odvzema.
Tudi vinda lahko nastane kot posledica napake dela zaradi:
● nabiranje na staro ohlajeno steklo,
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● nabiranja ob robu delovišča,
● nepravilnega položaja šamotnega obroča v loncu ali
● neočiščene gladine stekla v loncu.
Od vinde, ki šteje za napako stekla, jo ločimo po tem, da se pojavlja samo pri nekaterih
brigadah, ne pa po celotni peči oz. na enem delovišču v vseh izmenah. Vinda je vedno
prisotna v loncu in delovišču, vendar se ji z ustreznim nabiranjem lahko izognemo.

Barva
Barva se primerja z etaloni oz. standardi. Steklo se lahko obarva zaradi prisotnosti
kovinskih oksidov, ki so prisotni v surovinah, črepinjah ali pa pridejo v peč naknadno
(padec raznih kovinskih delcev v peč – od merilca nivoja ipd.). Običajno se obarva zeleno
ali plavo.
Prehlajevanje
V postopku vročega oblikovanja se po celotnem izdelku pojavijo napetosti, ki lahko
pojavijo lom izdelka že v peči za popuščanje, kasneje v postopku brušenja in poliranja ali
celo še kasneje pri sami uporabi izdelka. Zato je zelo pomembno, da so izdelki pravilno
popuščeni in, da se pravilnost popuščenosti dnevno spremlja.
Popuščenost napetosti preverimo s pomočjo polarizirane svetlobe na polariskopu. In sicer
se le ta preverja dnevno tako, da se vzame po en izdelek iz vsake hladilnice in se preveri na
polariskopu. Za dodatno preverjanje oz. za preverjanje barvnih izdelkov se uporablja ŠOK
test, ki se izvede v laboratoriju.

7.2.2 7.1.2 Oblika in dimenzija izdelka
Oblika in dimenzije izdelka je zelo pomembna karakteristika in je osnova za izdelavo
izdelka. Mora biti natančno določena. V steklarstvu se dimenzije določijo na risbi izdelka.
Dimenzije morajo biti natančno označene na risbi. Glede na vrsto izdelka so seveda te
različne: višina, premeri zgoraj, premeri dna, premeri ploščice, debelina nogice, debelina
roba, debelina stene itd. Srednji vrednosti dimenzije mora biti dodana toleranca. To
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pomeni, da je izdelek v skladu z zahtevami kadar je v tolerančnem območju. Primer:
Višina izdelka na risbi je 187±2 mm. Izdelek je lahko visok od 185-189 mm. Vse kar je
pod ali nad to višino ni v skladu z zahtevami in je izmet.
Pomembna dimenzija v steklarstvu je tudi teža izdelka. Določena toleranca na težo pri
ročni proizvodnji je ±15% na srednjo določeno težo in pri strojni proizvodnji ±10% na
srednjo določeno težo.
V izogib prevelikega izmeta izdelkov je zelo pomembno, da se dimenzije preverjajo že na
vročem delu proizvodnje.
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