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În calitate de obiecte de cercetare au fost utilizate produse industriale din sticlă  cu 

destinaţie diferită, sticlele de model anorganice şi reagenţi gazoşi de diferită natură. Pentru 

tratarea termochimică a ambalajului din sticlă cu reagenţi ce conţin  fluorură (RCF) fără 

fenomenul  dezalcalinizării în condiţii de producere și de laborator au fost elaborate instalaţia şi 

dispozitivele pentru introducerea reagentului gazos în interiorul produsului. Din punct de vedere 

tehnic şi tehnologic tratarea termochimică a produselor industriale din sticlă cu RCF este mai 

convenabilă la următoarele etape a procesului tehnologic: răcirea buteliilor la măsuţele maşinilor 

automate şi transportarea ambalajului la recoacere. Pentru prima dată au fost efectuate 

experimente pentru modificarea  compoziţiei şi structurii  straturilor superficiale ale sticlelor 

industriale, utilizând tratarea termochimică cu reagenți gazoși în condiţii de producere și de 

laborator cu și fără fenomenul  dezalcalinizării. Au fost determinați factorii care influenţează 

modificarea compoziţiei şi structurii straturilor superficiale ale sticlelor industriale tratate 

termochimic cu RCF fără fenomenul  dezalcalinizării. Au fost stabilite criteriile pentru depistarea 

fenomenului tratării termochimice a probelor din produse industriale din sticlă cu RCF fără 

fenomenul  dezalcalinizării. Au fost stabilite regimurile favorabile pentru îmbunătăţirea 

proprietăţilor fizice şi chimice ale sticlelor industriale, tratate termochimic cu RCF fără 

fenomenul  dezalcalinizării în condiţii de producere și de laborator. Au fost determinate 

următoarele proprietăţi fizice şi chimice ale sticlelor industriale, tratate termochimic cu RCF în 

condiţii de producere și de laborator: stabilitatea la apă și acizi, rezistenţa la presiune interioară 

hidrostatică, rezistența la efort de compresiune pe direcția perpendiculară a pereților corpului, 

stabilitatea termică şi microduritatea.   

A fost elaborat programul special pentru calcularea parametrilor termodinamici pentru 

reacţiile posibile între reagenţii gazoşi şi componenţii sticlelor în condiţii standard şi nestandard. 

Au fost aranjaţi RCF şi clorură după capacitatea de reacţionare cu componenţii sticlelor 

industriale fără fenomenul  dezalcalinizării din poziţia termodinamică.  Pentru prima dată au fost 



determinaţi RCF şi clorură ce modifică mai activ compoziţia, structura şi proprietăţile  straturilor 

superficiale ale sticlelor industriale  fără fenomenul  dezalcalinizării din poziţia termodinamică.  

A fost analizată compoziţia şi structura straturilor superficiale ale sticlelor industriale 

tratate termochimic  cu RCF şi clorură. Au fost stabilite criteriile pentru elaborarea metodicii de 

determinare a grosimii straturilor superficiale ale sticlelor industriale de diferite destinații 

modificate cu RCF fără fenomenul dezalcalinizării. A fost determinată grosimea straturilor 

superficiale ale sticlelor industriale, tratate cu RCF şi clorură termochimică cu reagenți gazoși în 

condiţii de producere și de laborator cu şi fără fenomenul  dezalcalinizării. Au fost identificate 

produsele reacţiei straturilor superficiale ale sticlelor industriale  cu RCF şi clorură şi alcătuite 

ecuaţiile reacţiilor chimice. Pentru prima dată au fost comparate mecanismele de interacţiune a 

straturilor superficiale ale sticlelor industriale cu destinaţie diferită cu RCF şi clorură cu şi fără 

fenomenul  dezalcalinizării. Au fost stabilite cauzele îmbunătăţirii  proprietăţilor fizice şi 

chimice a sticlelor industriale după tratarea termochimică cu RCF fără fenomenul 

dezalcalinizării. Au fost elaborate procedeele pentru îmbunătăţirea proprietăţilor fizice şi chimice 

ale sticlelor industriale, tratate termochimic cu RCF şi clorură cu şi fără fenomenul 

dezalcalinizării. 

Au fost sintetizate  sticlele de model anorganice de diferite sisteme. Produsele reacţiei 

sticlelor de model binare şi ternare, în care se află Na2O, cu RCF şi clorură conţin clorură de 

sodiu. În rezultatul tratării termochimice a sticlelor din sistemele MgO-B2O3 şi CaO-B2O3 cu 

RCF şi clorură se formează clorură de magneziu şi calciu. Grosimea stratului  dezalcalinizat al 

sticlelor de model anorganice dezalcalinizate cu RCF şi clorură variează de la 2 la 30 μm. În 

rezultatul tratării termochimice a sticlelor de model cu RCF şi clorură stabilitatea chimică creşte 

de câteva ori, microduritatea – cu 5-10 %. Au fost stabilite asemănările şi deosebirele în  

mecanismele de interacţiune a straturilor superficiale ale sticlelor industriale cu destinaţie diferită 

şi sticlelor de model anorganice cu RCF şi clorură cu şi fără fenomenul  dezalcalinizării.  

După tratarea termochimică cu RCF a fost mărită stabilitatea chimică a produselor 

industriale din sticlă de zeci de ori, rezistenţa mecanică şi stabilitatea termică – cu 10–20 %. Au 

fost determinate avantajele și dezavantajele tratării termochimice a produselor industriale din 

sticlă şi a probelor din sticlele de model anorganice cu RCF și clorură cu şi fără fenomenul 

dezalcalinizării în condiţii  de laborator și de producere. În rezultatul îmbunătăţirii proprietăţilor 

chimice şi mecanice se micşorează pierderile produselor industriale la etapele fabricării, 

depozitării, transportării şi exploatării. Au fost elaborate recomandări pentru implementarea 

tratării termochimice a sticlelor industriale şi de model cu RCF fără fenomenul dezalcalinizării în    

condiţii de laborator şi de producere. 


