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1. GB8BRALITATI 

Sticla este un amestec solid, de obioei transparent, de si-
lic.-iţi de sodiu, calciu sau de alte metale. Sa se obţine prin to
pirea Îs un loc a silioei (SiOg) cu oxizi sau alţi compuşi chimi
ci (carbonaţi, 3ulfaţi, azotaţi) ai metalelor respective. Călită-
ţile sticlei variază în funcţie de compoziţie. De exemplu, la in
troducerea în etiolă s unor oxizi cum ar fi PbO, Ti02, SbO.,, se 
obţir-- o creştere substanţială atît a indicelui de refracţie cît 
şi. a dispersiei. Dacă se introduce însă oxizi ca BeO, CaO sau ZnO 
este influenţată mai mult creşterea indicelui de refracţie, dis-
pertia ri-irisind relativ constantă. In sfîrşit, prezenţa unor o-
:vl3i ca ?iOp sau Al-O, determină scăderea atît a indicelui de re
fracţie cit şi a dispersiei. Se observă că proprietăţile optice 
;ile ati^iei sîlnt direct determinate de compoziţia acesteia. 

Starea sticloasă reprezintă starea amorfă a materiei şi 
U9 «/aţin- prin subrăcirea substanţei topite pînă la solidificare. 
Ia tiiapuj răoirii, vîscozitatea masei topite creşte treptat ast-
?«1 încît substanţa pierde complet calităţile de curgere şi devi
ne fragilă. Starea amorfă a stiolei este atestată şi de unele ele
mente specifice procesului de răcire, caracteristice corpurilor a-
merfe şl anume: 

- sticla nu are un punct de topire şl de aolidifioare u-
nic determinat, ci un anumit interval de temperatură; 

- la solidificarea maselor stioloase nu se degajă căldu
ra de cristalizare ea In oazul corpurilor oristalineţ 

- la solidificarea sticlei proprietăţile el fizice şi chi
mice variază oontinuu, spre deosebire de corpurile oristaline la 
care aceste variaţii ea produc brusc 



2. PARAMETRII STICLELOR OPTICE 

Principalii parametrii ai sticlelor optice care se măsoară 
8 Î n t î - indicele de refracţie; 

- coeficientul de dispersie; 
- omogenitatea optica; 
- absorbţia luminii; 
- striurl; 
- bule. 

2.1. Indicele de refracţie 
Indicele de refracţie reprezintă o constanta a sticlei opti

ce care este înscrisă în cataloage. Indicele ăt- refracţie absolut 
(în raport cu vidul) este o constanta la o anumita lungime de undă. 
In calculul optic se consideră indicele nominei valoarea indicelui 
de refracţie al sticlei respective pentru radi&ţia ga: benă de 5893 
£ a Bodiului şi se notează cu n„. De asemenea se foloseşte nc co
respunzător cu \Q « 6563 % şi n~ corespunzător cu ^ ? » 4650 % 

de la hidrogen. Sînt însă sisteme, de exemplu obiectivele fotogra
fice la care corecţia se execută şi pentru alte radiaţii, cum ar fi 
cea albastră a hidrogenului nQ corespunzător cu ^ « 4340 %. 

Indioil de refracţie ai sistemelor optice utilizate în 
construcţia da aparate optico-mecanice sînt cuprinşi între 1,49 şi 
1*9. Indicele de refracţie est* determinat de compoziţia sticlei şi 
depinde fi de tratamentul termic aplicat acesteia. Furnizorul de 
sticlă este obligat ca la fiecare şarjă să determine şi să precise» 
ze în certificatul de calitate ce însoţeşte sticla livrată» valoa
rea exactă a caracteristicilor optice ale acesteia. Indicele de re
fracţie se indică cel puţin cu o precizie de o unitate la o a pa
tra zecimală. Şarja este ou atît mai reuşită cu olt indicele este 
mal apropiat de valoarea nominală prevăzută in cataloage. 
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2.2. Coaficlent^ jţ tMmtnlt 

Proprietatea de dlaperale •• manifestă pria faptul oi atl-
ola psatru diferite radiaţii presintă indlol da refraoţle diferiţi. 
Aoeaeta Înseamnă el 1» treoerea printr-un element de refracţie, ra
diaţiile se refractă diferit, lumina albă fllad astfel deeooapuaa 
In radia fii moaocromatlee. Dispersia medie eat* dafiaită oa dife-
raaţa dintra iadloii oorespunsătorl radiaţiilor A p ** A c* •**»* 
expraaia n^ - iu. Dleporsllle parţiala aiat difaraaţala da indioi 
da refracţia pentru culori diferita oua ar fi expresiiles n» - a-.. 
Op - nc, ng - ap Dieparallie parţiala relativa se oonaideră valo
rile obţinute prin raportarea unor dispersii parţiala la dieperaia 
medie a étiolai respective» Bxeaplui 

"D " "o 
Bp - HQ 

^ - " D . 
a , - nc 

^ " " D 
ny - n c 

Coeficientul de dispersie (al lui Abba) reprezintă o expreale uti
lizată ourent In calculul aberaţiei cromatice ei are f ornat 

*D - 1 
"P * nC 

In cataloage, coeficientul da dispersie eate dat cu o precizie de o 
zecimală. Valorile corespunzătoare pentru dieperaia media aau pentru 
alte dispersii parţiale slnt indioate cu o precizie de o unitate la 
a 5-a zeoimală. Sticla este olaslfieată după abaterea diapereiei în 
5 categorii. In cazul livrării sticlei sub fermă de semlfabrloat, s-
baterile admiee 1» piese din acelaşi lot sint (Ot5...1)10~4 P«ntru 

irdice si 1.10"' pentru dispersia medie. 



2.3. Omogenitatea ontici 
Omogenitatea optioă reprezintă proprietatea sticlei de a 

avea caracteristicile optice constante în toata masa blocului de 
sticlă. Datorită perturbării regimului da recoacere în masa sticlei 
pot apărea variaţii continue ale indicelui de refracţie cu valori 
de 1.10" . Ifeomogenltatea sticlei duce la scăderea puterii aepara-
toare a sistemelor. Sin această causă omogenitatea se verifică ana
li sind scăderea puterii separatoare a unul sistem optic etalon. 

Din punct de vedere al omogenităţii sticlele optice se cla
sifică în 5 categorii. Dacă raportul puterilor separatoare eu fi fă
ră probă Haşurată este 1, sticla este de categoria 1, iar dfjcă acest 
raport ajunge la 1,3 sticla este de categoria a 5-a. 

2.4. Biréfringente 
Dubla refracţie (birefringenţa) reprezintă abaterea sticlei 

optioe de la izotropie. Datorită unor efecte mecanice (strîngeri în 
monturi) dar nai alee datorită unei încălziri sau răciri neunifome 
* sticlei, în masă apar tensiuni Interne ce provoacă o dublă refrac
ţie. Raza Incidenţă, la trecerea printr-o astfel de sticlă se des
compune în două rase, una ord*nară si alta extraordinară ce se re
fractă diferit (planurile de polarizare ale celor două raze sînt per
pendiculare întră ele). Refracţia diferită confirmă prezenţa unor 
indici de refracţie diferiţi pe cele două direcţii, deoi viteze de 
propagare iiferite, viteza du propagare a razei ordinare fiind de 
regulă mai mică. Dubla refracţie se măsoară prin diferenţa drumului 
optic al razelor ordinare si extraordinară exprimată în nanometrl 
(1 nm • 10"' m » 10 %), la parcurgerea unei grosimi de sticlă de 1 
om. Din acest punct de vedere sticlele optice se clasifică în b ca
tegorii, dubla refracţie avînd valori cuprinse între 2 şi 50 nm/cm. 
Dubla refracţie se verifică cu polai imetrul (lumina polari .sat* li
niar are direcţia de vibraţie situată într-un singur plan). 



2.5. Absorbţia luainii 
Joeficientui de absorbţie a luminii este o caracterist: 

că a unui mediu dat şi a radiaţiei date din acel ccdiu. 3ac.-i o 3urs'_ 
de lumină emite energie cu o intensitate luminoasa I , la trecerea 
orintr-o lamă de sticla se va înregistra o energie transmisă cu in
tensitatea 1^ mai mică, întrucît o prte din energie I, este abûorbi 
tă de sticlă, iar o altă parte IQ este reflectată de suprafaţa stic
lei revenind în primul mediu. Potrivit legii conservării energiei 

IT + IA + IR = Ic. 

Dacă se divid ambii membri cu I 3e obţine; 

AT Â 
Xo h 

sau 
CT + CA + UK = i 

in care CL,, C, şi CD reprezintă coeficienţii de transmisie, absorbţie I A a 
şi reflexie. 

Considering pierderile prir absorbţie ce apar pentru lumin: 
rilbă la parcurgerea unei lame cu grosimea de ~ cm, sticla optică s. 
clasifică în 7 categorii, pentru care se prevede un coeficient de ab
sorbţie C. = 0,2... 3*. Este evident că sticla este cu atî*; mai b\m'-'. 

cu cit absorbţia si este raai mică, 

2.6. stn iri 
Lipsa de at>iurJ şi incluziuni filiforme în masa sticlei 

contribue la menţinerea constantă a indicelui de refracţie. In sti
cli, datorită rtefecţiunif de fabricaţie pot apare uneori porţiuni la 

» 



care indicele de refracţia diferr i'aţa ie o si seiiu cu valori între 
2 - 5.10 » Datorită acestei diferende de iniice în majoritatea ca
şurilor inc*uziunile se pot observa cnie~ cu ochiul ii bor. 

Datorită neamestecarii ecrerrunsătoare a sticlei t o m te 
în timpul omogenizării- in nu*3Â rămîrs aglomerări de materiale 
care în tiznpul acestui proces rjece-ni^ iau forme unor f \ \ - e singu
lare aau intersectate. Ele au d^ regui" "iiar.?".rul de ordinul ze
cimilor de mm, însă lungimea 1er roate atinge sute Ae xsz.. C?. e-
fect, incluziunile filiforne in aticla joacă rolul unor lentile 
cilindrice suplimentare îr. sista-., ce iâuueară substantial caii-
tăţii imaginii. Din punct de vo.-re a" ^iclu ••: Lur.il >r f. vicia s-. 

clasifică în 5 categorii, în -"irc;ie de mariues procentuala c- su
prafeţei umbrite la examinarea biocul : .'e sticiâ s«u 3eraifabri-
catului. Nu ae admit etriuri '.i; stiol " are r-ir. dime••••-. •. ^vjj « lor 
determina apariţia unor difeir.:^ tk ;-.; r zy .', acorr-.eci î. *:;;*».-
drîndu-sc în abatarea de di;K • i-frsr-. " • n 3'.ic3ei. 

Bulele cona-i.:.*-> ir:lu?ia- - v ;•*:.. ..r, e':i«:i?. ~. r f:rmc-
si dimensiuni aifsrite., ratuju-,, o .-& . iu , 

Aglomerările de ouie fo^r;* ir;e cu -iaa^ir-. su' •-.T" 
mm se numesc incluziuni de *aze. JUJ ;J.S jo<»c. rolu* tnor lenti
le suplimentare care refracta ai H3r<eri~cn?.i razele c•-. r-- prin 
sticlă. Aceasta duce la pierueri di ''lux Iu.Ti.r.os ei dşnzroo.ză ca
lităţii imaginii, aulele incluse în piesele cptice care nu sînt 
situata în plane unde ae formează imaginile reale, ae vid în o-
eular sub forma unor pete întunecoase, fără contur precin. Dacă 
inşi sînt lituate în planul imagine, ele capătă contur precis si 
împiedică observarea. Din aceasta cauză la astfel de pis*e îre-
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ticul* ci soări gradat*) na s* ad»!*. presanta bulelor. Din pu
nct de Tsders al conţinutului în bul* sticla optică este clasi
ficate aTÎndu-ae în redere doua oriterii: disensiunea aaxlaà a 
bulelor şj cantitatea de bule conţinută într-o s*să de sticlă 
de 1 Kg. Sînt sticle optice la care datorită cocposiţiei lor 
chiaice br.Iele apar în număr nare. Acestea sînt indicate în 
cataloage pria litera b sau bb respectiv printr-un nuaiir care indic 
din ce categorie face parte Btlcxa. 

Din punctul de vedere al conţinutului îc bule s-au stabilit 
9 categorii pentru sticla optică. Din punct de vedere al cantităţii 
de bule conţinute într-un Kg de sticlă (se iau îc considerare numai 
bulele cu diametrul mai care de 0,3 fflm) sticlele se clasifică în ô 
clase. Aviné aceleaşi efecte ca ci bulele în aceleaşi categorii ci* 
defecte du -.aterial şi deci după aceleaşi criterii de clasificare s 
cotitii-eră ̂ i in aluziuni le grele nesticloase ( pietrw.f *>,. 

.;.' .. : .v.jqri. .îa xg.Ii.cei.ui de x-t " ~M.V. s-• .•;'. -:• u -^rersl-'*. 

ev. ajutorul refractometrului 

Metoda de itrSsnrare cu ajutorul refracton.2tr..lui a indic--

lor de .'".mcţie oantru at i r lele optice 3'-. face cu precizie de +1..V' 
şi pentru disporaii cu. precizii de + 2.1<./'̂ ,. 

v, ': . 1. Principiul metode J. 

Mtîryia at; Pasează p« a.i ararea unghiului Urnii 1 do c7?*' 

geaţa a razelor dintr-un eisterc, conatînd din rry,ntton\il de otic] : 

şi o ariacia ca indice de refracţie cunoscut N (fig. 1). Razele •-

iunùw -iar* alunecă de-a lungul planului ii-, contnct rntî-i fşar. • ' -

şi prisme, rsfractoaetrul ui, intră 2n priama «u.b unchiul da ref'.i «>-:•-• 
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totală ci lea eu unghiul limită de emergenţi 1. Indicele de refracţia 
n al eşantionului încercat de Bticlă se calculează cu formala: 

n = i H - ain^i 

3.1.2. Aparatura 

In figura 2 ae arata schema refrastoxetrului centru mă
surarea indicilor de refracţie şi a diapersiilor. Sefra: ometrul 
trebue ea fie compus din prisma de măsurare 1 peste care se supra
pune eşantionul de sticlă 5, luneta rotativa 2 cu dif>pczi:iv pt-atru 
citirea exactă a unghiului liaxtâ de eaergeir^ i ç, diapozi';:; vul :e 
iluminat format din sursa de lumina 3 şi coMe.-.gjr-l i. L Lsj.ocit;.-
T U ! de iluminat trebue sâ asigure obţinerea i:-ai -,<;:tor <:. ••;<- .,<- rt-
aiaţii monocromatice. 

Refractoaetrele uzuale eu trei ji.^:.^ ..-..ii. ./•... ̂  :-. 
pot schimba şi care permit măC'ara.-ea ii;. ;e'or : -<? .: 
\ , j şi 1.-7-. Mai detaliat principalele ,-ir:,.: >"• -:>• . •• - :--' 
ef.rt : 

P r i ^ : : * d«: a c h l ^ - : - y...-i•. •• -â". _: ••-.•;,•'.•.-.•"• 

eticii; 
ti un cerc gradat 'ii:. &*:r,l':\ 1 v:r.-• » *: " \-;a T 

Pivisiunil» de ps cercul gradst sînt 
Luneta împreună cu cercul gr-inf.t ee pP.:." r 

uau:. ax orizontal. In planul focal - •'•.?; pet ; vulu; ] v 
aeş-9 o r?v'-P şi o priexă eplic-t.?.. ' •T+.r*.- "ic a".r'"•-•; 
-.'i zero a cadranului gradat, Tirul ;'.-. ••"." .- \-.~i:- or 
partes .-'.y ocular a lunetni şi ,-ir: <-L.TÎ& i; ; .>.*••• r-i !• 
cui care se gâseçt* în corpul dr: ilurrr - +. 

•w ! Diepoai. t. ivu'l de cJ.ti.r-? co :. -a ; 
.u iûiCTO'.nf! ID:I ncui.-rul»! :.n ."jma .ÎL ...••-..-.-.,"' 
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croaietrului ocularului ste iluminat prir̂ r--..-. filtru verde ue ace
laşi b-sc din corpul de iluminat; 

dj Şurubul iilcrctsetric care servè-jte Id rotirea cadranu
lui gradat în siapul -uşurărilor şi pentru determinarea ~cr?cţiei 
de zero; 

e} Condensoruî cu suport pentru tuoui ou descărcări şi 
condensoruî pe suport articulat îapreunâ cu priaaa ae reîlexie to
tală pentru alte surse de lumină. Ccndensori treoue 3à fie prevă
zuţi cu ecrane pentru ecranarea fasciculelor :.s .maina. In acelaşi 
scop 3erve3C diafragaeie de pe lune^j dinspre Vriectiv. La taàsura-
rile cu refractonetrui ae folosesc urcătoarele surse de lu'niTtă mo
nocromi, -.cas 

- i.ampa cu sodiu '.linia galbena 1; 2&u tjtcui cu descărcări 
în oeliu (linia galbenă d); 

- tub cu aedc5:v.-.ari în hidrogen 'linxa /îv'ie C. lir*ia al
bastră ?Jj 

- lampă cu mercur (litii violetă g şi linia verde e). 

?.1.3. Condiţii referitoare la eşantioane 

~ Eşantionul trebus a* ail4 r̂ rraa mi* pira!alipirii drep
tunghiular cu dimenEi-mil» >. )x20xlC JUH-, 

- Dc:ii feţe ;erpeniii:uil«re ->le cşp.-.îtlonul'j*. trnbue s§ fi* 
lustrul"? c* precizia i ;• co*»ţ benzi de *aterf*T":nţft. Unghiul drept 
dintr« 53ia doua fo^i, lustruit', trebus r.%. fie •w:-'"vjtat eu pr»cizi« 
de + io", au ut au^iî If.cituri, ciobi turi şi d -f -»cJ -Î SP nuchia Ttn-
ghiului drept. 

- Eşantionul trebue sa fie confecţionat din sticli fărS 
•triurl visibile cu ochiul liber. 



3.1.4. Pregătirea pentru măsurătoare 

Ja.1 întaîse face determinarea corecţiei de zero a cadra
nului gradat prin nietov-» ^atocoiima;iei. Apoi ae aşează eşantionul 
oe prisma refractometruiui. FeV Ie şlefuite aLe eşantionului precum 
şi suprafaţa exterioară a prismei Be şter^ cu o cirpă moale înmuia
tă în alcool sau benzină. Firele de praf rămase pe feţe se îndepăr
tează cu o pensulă aoale. Pe faţa prelucrată pînâ la precizia de 
două benzi de interferenţă se trec» o picătură de lichid al cărui 
indica de refracţie trebu» să fie mai aare decît indicele de ref
racţie al sticlei încercate. In acest scop se utilizează alfamono-
?rom naftalină 'n-. = l:6*>)f iodura de metil pură (n^ » i,74j şi io-
dura de metil saturata ou sulf (nT> = 1,79). 

eşantionul de încercat se aştazi cu faţa lustruită împreună 
cu picătura de lichid ceete orisaă. Lichidul nu trebue să u«, :.,'=a-
acâ marginile -sşantionului încercat, iar stratul de lichid dintre 
eşantion şi prismă trebue să fie plan-paralel. In cazul unei „pe
ne" apar benzi de interferenţă de lăţime eiţaiă, care pot fi iden
tificate exasninînd cu lupa pupi ia de ieşire a lunetei, sau obser-
rini cu ochiul lib«r suprafaţa de contact a prismei şi eşantionu
lui în luaina albă difuz*. înainte de aăeurare sursa ae lumină trebue 
•*&* fie sger.atS îr. 13^ fe? CÎ imaginea ri sa fie proiectată de con-
decsor ps un rloT' a.-f. r,ai ?r. imediata rprop'sre a feţelor de ieşire 
ale orismei d* -iSranre- â o asozar» cercetă a sur**?i de lumina 
1 inii'vele superioara &le 7. ir. iilor spectrale o^sorvate cu luneta tre
bue să fie nu numai foarte nete dar trebue să corespundă limite
lor reale de eraergenţă din prismă ale razelor cu lungimile de un-
aă corespunzătoare. 
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3.1.5. Efectuarea măsurărilor 

Cu ajutorul şurubului microtia trie se face punerea la punct 
a firului reticular în raport cu limitele superioare ale liniilor 
spectrale succesiv cu linia roşie C a hidrogenului, linia galbenă 
D a sodiului, linia albastră F a hidrogenului şi la neroie linia 
violetă g a mercurului. Punerea la punct se face în aşa fel ca li
mita superioară a fiecărei linii să treacă prin bisectoarea celor 
două unghiuri în plan vertical ale firului reticular. Pentru cele 
4 linii spectrale ae iau citirile corespunzătoare de pe microme-
trul spiral al ocularului. Măsurătoarea completă se compune din 
5 rînduri de măsurători. Indicii de refracţie se determină cu aju
torul tabelelor anexate la aparat. Pentru indicele de refracţie 
găsit se aplică o corecţie, deoarece indicii de refracţie ai pris
melor de măsurare cu diferite aparate diferă într-o ciăsură oare
care între ei. Corecţi?, ae determină cu ajutorul graficului ane
xat la fiecare tabel al aparatului. Apoi ae calculează valorile 
medii ale dispersiei şi coeficientului de dispersie. 

3.2. Măsurarea omogenităţii optice cu ajutorul instalaţiei 
de. colimator 

Se măsoară omogenitatea optică la semifabricate şi produ
se finite în formă de plăci cu feţe plane. 

3.2.1. Principiul metodei 

Metoda constă în determinarea raportului dintre unghiul 
limită de rezoluţie al instalaţiei de colimator, în al cărui fas
cicul paralel de raze s-s introduc piesa rle încercat şi ungiul de 
rezoluţie teoretic (D al instaleţiel. 
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Unghiul de rezoluţie teoretio ml Instalaţiei de colimator 
se consideră egal cu 120,f/D pentru un orificiu circular şi 115"/D 
pentru un orificiu dreptunghiular al colimatorului, D fiind dimen
siunea în mm a orlficlului din diafragma colimatorului, egală cu 
diametrul piesei de cercetat rotunde sau egala cu latura piesei de 
cercetat dreptunghiulare, în direcţia căreia ce calcule*-z* unghi-
ui de rezoluţie teoretic. Practic drept unghi de rezoluţie teore
tic se considere unghiul cdnim real de rezoluţi» al instalaţiei de 
colimator, gradate cu ajutorul diafragmelor cu orificiu rotund pi 
dreptunghiular de diferite dimensiuni. Unghiul de rezoluţie ae Jiă-
soară cu ajutorul unei mire cu linii, iar calitatea imaginii de di
fracţie Be apreciază cu ajutorul unei mire cu punct. 

3.2.2. Aparatura 

Instalaţia pentru determinarea omogenităţii <vptlt;<* fcx*-
bue să cuprindă (figura3J un colimator cu o trusă de aire ou linii. 
şi cu punct, o lunetă cu oculare ou diferite măriri, o măsură 
pentru piesa do cercetat şi un dispozitiv de iluminare* 

Obiectivai colimatorului trebue să corespundă următot* s--
lor condiţii; 

a) orificiul relativ maximua 1 i 10$ 
b) distanţa focală minimum 1500 mm; 
c) la orice diafragme cu diametrul de 150 - 50 mm abaterea 

unghiului de rezoluţie minim al obiectivului faţă de unghiul de re
zoluţie teoretic, mariraum 5%; 

d, la orice diafragme cu diametrul de 150 - 50 mm imagi
nea de difracţie a unui punct terbule sâ se compună dintr-o patt 
luminoasă circulară înconjurată de inele concentrice cu pata; ime-
ginea de difracţie nu trebuie sa prezinte discontinui taţi; co/,i ţ,A 
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olţnri şi nu trebue să aibă abateri de la forma circulară percep-
ibile cu ochiul liber. Obiectivul lunetei terbue să satisfacă a-
•leaşi condiţii ca şi obieotivul colimatorului. 

3.2.3. Oonditli referitoare la piese ei la eşantioanele 
de control 

Piesele de studiat trebue să aibă forma unor discuri, 
ISci sau prisme dreptunghiulare, mărginite în direcţia de exami-
are de feţe plane şlefuite sau lustruite. Piesele care se examl-
ează pentru, toate categoriile de omogenitate optică în afară de 
rima ee şlefueac cu praf abraziv de marcă M20. Abaterea 'ţeelor 
lane de la forma plen-paralelă nu trebue să depăşească 2'; dacă 
e utilizează dispozitivul de iluminat ou filtru verde, abaterea 
daisibilă poate fi mărită pînă la 1°. 

Piesele examinate pentru categoria 1 se şlefuesc cu 
raf abraziv de marcă M10; Abaterea de la forma plan-paralelă nu 
rebue eă depăşească 1*. Pentru controlul pieselor a căror omo-
anifcate optica nu poate fi măsurată direct (piese cu feţe sferice, 
s mi fabricate pentru prisme) Be examinează eşantioane de control 
onfenţionate special care se supun la recoacere odată cu lotul 
espectiv de piese. Eşantioanele de control trébue eă fie confecţi-
aate din sticlă de aceeaşi marcă ca şi plasele. înainte de recoa-
ere eşantioanele trebue să fie călite (dubla refracţie pentru flin
uri grele minimum 35 nm la 1 om, iar pentru sticle de alte mărci 
inima 80 nm la 1 ea). 

3.2.4. Prerftlrsa psntru măsurătoare 
Înainte de examinarea pieselor din stiolă pentru toate oats-

orille de omogenfate optimă eu ezoepţia categoriei 1, se alege mira 
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cu linii pentru colimator, «umărul mirei este determinat de diametrul 
piesei examiuate. Din trusă se alege mira pentru care cel puţin pri
mele 2 - 3 elemente nu sînt rezolvate de instalaţia de colimator, 
prin diafragmarea diametrului fasciculului paralel de raze pînă la 
diametrul pieselor examinate, la aceeaşi diafragmare se face examina
rea pieselor. 

la examinarea pieselor de sticlă din categoria 1 de omogeni
tate optică se alege o miră cu punct, suplimentară, avîna orificiul 
cu im diametru astfel ales, ca prin difragmar?a instalaţiei pînă 
la diametrul piesei, în lunetă să apară imaginea de difracţie a pun
ctului. Piesele cu feţe paralele şlefuite se acopàr de ambele părţi 
cu plăci suplimentare. Pentru a se elimina interstiţiile de aer între 
piesa examinată şi plăci, piesa se udă cu lichid de iraersiune. Indi
cele de refracţie al lichidului trebue să fie ales astfel ca să ee 
apropie de indicele de refracţie al piesei examinate. 

3.2.ţi. Efectuarea măsurătorii 
La controlul pieselor din toate categoriile de omogenitate 

optică, cu excepţia categoriei 1, piesa examinată împreună cu plă
cile suprapuse se aşează pe o diafragmă de diametru corespunzător, 
aşezată pe căruciorul psntru eşeantion* Se conectează dispozitivul 
de iluminat, în partea dinspre ocular a lunetei se introduce detec
torul şi prin rotirea unei manete se face să coincidă centrul imagi
nii mirei ou linii cu oentrul intersecţiei detectorului. După ampla
sarea mirei In mijlocul elapului visual detectorul se înlocuieşte 
cu ocularul •• rsglsasă distanţa focali In funcţia de contrastul i-
maginii fi se determină elementul limită al nlrei cars este rezolvat. 
Cmnoscînd numărul acestui element fi numărul aiivl, prin calcul sau 
cu ajutorul unul tabel se găseşta unghiul liniti de resolutie tP al 
instalaţiei ds oollaator. Unghiul (f este determinat de acel element 
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al adrel, ale ottad. ltnll la toata sala aatea direcţii slot resolvate 
pe toată lunglasa. Apoi plasa •• sooato şi eu aoesaţl diafragmă •• 
detsxalaă aia BOU slsawntul limita rssolvat al •otlilaii alrti as
tfel M determină aaaâial 4* resoluţle tfQ al Instalaţiei de ooli-
metor. Dacă instalaţia a fost etalonată mai înainte valoarea unghiu-
lui tP se ia direot din tabelul de etalonare. Piesa ee consideră 
bani daoft raportul dintre unghiul Cf el unghiul & Q cu depăşeşte 
valoarea stabilită pentru categoria respectivă a sticlei. La verifi-
carea omogenităţii optice a semifabricatelor paralelipipedice măsu
rătoarea sa face cu o diafragmă al cărei diametru este determinat 
ă9 orificiul luminos al piesei pentru care este destinat semifabri
catul . Ds*ă eeaifebriostelt sînt destinate pentru obţinerea unor 
piese ere nu vor lucra ea to&tă suprafaţa odată c6 eu diverse zone 
ale acesteia determinarea omogenităţii optice se face pe zone de a-
cel*şi diametru. Semifabricatele se consideră bune dacă pe toate zo
nele île satisfac categoria respectivă. 

La controlul semifabricatelor din categoria 1 de omogenitate 
cptl.ă examinarea se face mai întîi cu mira cu linii, iar apoi cu 
airs cr> punct. Semifabricatele parar.eliplpedlce se controlează cu 
diafragma circulară evind diametrul egal cu latura mică a feţei 
prin care se face examinarea. Controlul se face cel puţin în trei 
zone, în centrul si la margini. Semifabricatul ee consideră bun da-
c? rezultatele examinării satisfac următoarele condiţii: 

a) la examinarea cu mira cu linii unghiul limită de rezoluţÎ3 
al instalaţiei de colimator în care 8-a introdus semifabricatul 

este egal cu unghiul limită al instalaţiei CfQ fărfi semifabricat; 
b) la examinarea cu mira cu punct imagines de difracţie a 

punctului est*3 formată dintr-o pată circulară luminoasă înconjurata 
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da laele circulare eoneeatric» on pata, firi discontinuităţi, ima
gine* do difracţie nu are colţuri, unghiuri si discontinuităţi ei 
na prtsintă abator! perceptibil» eu ochiul libar de la forme circu
lari (obserrîndu-ee cu microscopul cu mărirea de lOOx). 

3.3. M|«urarea dublei refracţii (biréfringente!) cu -.jutorul 
TX>larlmotrulul 

D&a nai jos metoda de Măsurare a diferenţei de drum produse 
de dubla refracţie în semifabricate sau piese finite din sticla cu 
preoisie de • ~* na. 

3.3.1. Principiul metodei 
Metoda de măsurare a dublei refracţii se bazează pe măsu

rarea unghiului de rotire al analizorului polarimetrului pentru ca
re In centrul eşantionului Încercat se observă o întunecare maxi/ca. 
Dubla refracţie se caracterizează prir. diferenţa de drum măsurata 
în nm la 1 cm a razelor în care se descompune o rază după ce stră
bate sticla semifabricatului sau a piesei cercetate. 

3.3.2. Aparatura 
Schema polarimetrului pentru măsurarea dublei refracţii 

se arată în figura 4* Polarimetrul este format din polarizatorul ?, 

compensatorul K, analizorul A si diapozitivul de iluminat, I. 
Drept polarizator se poate utiliza un polaroid, o prismă de pola
rizare sau o oglindă din sticlă neagră aşezată sub unghiul de po
larizare totală faţă de razele incidente* Drept compensator se fo
loseşte o placă de compensare de un sfert de undă. Drept analizor 
poate servi o prismă de polarizare sau un polaroid* Drept dispo
zitiv de iluminare serveşte o lampă cu incandescenţă protejată cu 
geam mat. 
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3.3.3. Condiţii referitoare la semifabricate al eşanti
oane de control 

Semifabricatele de sticlă care ae măsoară trebue să aibă 
formă de plăcuţe, discuri sau lentile simetrice. Dacă exminarea 
trebue să se facă prin piesele mate ale piesei» acestea trebueec 
umectate în prealabil cu lichid de imersiune (amestec de petrol 
lampant cu alfa-monobrom-naftalină). Piesele a căror dublă refrac
ţie poate fi măsurată direct trebue să aibă în direcţia de exami
nare dimensiunea de minimum 70 mm dacă dubla refracţie în ele nu 
depăşeşte 2 nm/cmţ minimum 70 mm dacă dubla refracţie este cuprin
sa într» ? şi 6 nm/cm şi minimum 30 mm dacă se presupune o dublă 
refracţie peste 6 nm/cm. Pentru controlul pieselor a căror dublă 
refracţie nu poate fi măsurată direct (piese de dimensiuni mai 
aari decît semifabricate pen<Tu prisme sau lentile menise şi pie
se la care raportul laturilor feţei perpendiculare pe direcţia de 
examinare este mai mic decît 2:1) se examinează eşantioane de con
trol speciale, care se supun tratamentului de recoacere împreună 
cu lotul de semifabricate, Eşantioanele de control trebue să aibă 
forma unor discuri sau plăcuţe paralelipipedice, confecţionate din 
sticlă de aceeaşi marcă ca ?i semifabricatele de cercetat. înainte 
ie recoacere eşantioanele trebue să fie călite (dubla refracţie 
pentru sticlele flint grele trebue eă fie de minimum 35 nm la 1 cm, 
iar pentru celelalte mărci minimum 6̂  nm la 1 cm. 

3»3.4. Pregătirea pentru măsurătoare 
înainte de flecare serie de măsurători se verifică pozi

ţia de sero a cadranului gradat al polarimetrului. in acest «cop, 
după îndepărtarea plăeii de un sfert de undă se aşe%să analisorul 
(ou sursa de lumină aprinsă) la poeiţia de întuneric, ceea ee tre
bue ai corespundă diviziunii 0° pe cadranul gradat. 
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3.3»5. Efectuarea măsurătorilor 
Dubla refracţie se măsoară în mijlocul piesei, în direc

ţia disensiunii celei mai mari a acesteia; în caşul unei piese în 
formă de disc sau lentilă, în direcţia diametrului» în oaşul unei 
piese paralelipipedice în direcţie lungimii. In timpul măsurării 
piesa se aşează pe măsuţa aparatului. Piesle în formă de disc se 
aşeasă pe măsuţă culcate, iar cele de secţiune dreptunghiulară 
culcate pe faţa cea nai mare, în aşa fel ca feţele piesei parale
lipipedice prin care se face examinarea să fie paralele cu planele 
analizorului ei polarizorului. Măsuţa cu piesa se aseasă în aşa fel 
ca axa vizuală a aparatului să treacă prin mijlocul piesei. Măsura
rea dublei refracţii constă în următoarele: 

a) Aprinzînd lampa polarlmetrului, se regleasă analiso-
rul pentru întuneric, ceeace corespunde diviziunii 0° de pe cadra
nul gradat. In fasciculul de raze polarizate se Introduce piesa de 
cercetat, dacă aceasta prezintă dublă refracţie, la observarea prin 
analizor în mijlocul şi la marginile piesei vor fi vizibile zone lu
minoase despărţite prin două benzi întunecoase. 

b) Se roteşte analizorul pînă cînd cele d<mă benzi întu
necoase se deplasează în centrul piesei şi se contopesc într-o sin
gură bandă care se întunecă complet. Sensul de rotaţie se alege în 
aşa fel ca benzile întunecoase să se deplaseze spre centrul piesei 

şi nu spre margini. 
o) Se citeşte pe cadran unghiul de rotire Q al anali

zorului. Daeă diferenţa de drum este cuprinsă între 100 şi 540 nm 
Întunecarea maximă în mijlocul piesei este însoţită de o colorare 
care împiedică reglarea exactă a analiziorului. In aceste cazuri 
în drumul raselor trebue să se introducă un filtru verde care per
mite să se regleze mal exact analizorul pentru întunecarea mari-
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ni în central piesei. Daoi diferenţa de drua în piesă este mal oa
re de 540 nia, la observarea făr* filtru de lumină se -vor vedea o 
serie de tenzi oolorate si daca două benzi neutre, negre sau cenu
şii. In acest cas rotirea analizorului nu dă decît o schimbare a 
culorii în mijlocul piesei, fără să se producă o întunecare tota
lă. De Sţceea este necesar să se aşaze în drumul razelor un filtru 
verde; în aceBt caz ae va observa o serie de benzi luminoase şi 
îî.turi<»cûa8f-. oare se deplasează prin rotirea analizorului. In a-
ct:,t ca- Ji?>rarări.!£ constau în următoarele: ee citeşte unghiul 
cu-, rotire 6-1 ^nal. zorului u^ç corespunde întunecării maxime în 
jEijlocuI pişti, la. introducerea filtrului de lumină în drugul 
razelor. A^oi. aşeziai analizorul în poziţia de zero a cadranu
lui ^i 3bo«i-vind .ărâ f litiu de lumină poziţia benzii neutre ee 
Introduce filtrul şi ae numără benzile întunecate N, aşezate 
intre baruia neutra, şi luijlocul piesei. Pe baza măsurătorii dife
renţa de drum în no pentru 1 ca de drum se calculează cu for
mula: 

<T = 3 i a 0 % * • 

unde ti r.j<;o aumărul de beazi întunecate între banda neutră şi 
centrul piesei.» Çr - unghiul de rotire al analizorului în grade; 
£ este grosimea plasei în direcţia de examinare în cm. 

3.4. Măsurarea coeficientului de absorbţie a luminii 
Dăm mal Jos metoda de măsurare a coeficientului de 

absorbţie a luminii în sticla optică cu precizia de + 5.10"*. 

3.4.1. Definiţia 
"rin coeficientul de absorbţie a luminii în sticla op

tică se înţeleg* raportul dintre fluxul de lumină albă absorbit 
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de un strat de sticlă ou grosimea de 1 cm şi fluxul de lumină 
care a intrat în strat. Compoziţia spectrală a fluxului luminos 
se determină prin radiaţia sursei de lumină folosite pentru mă
surarea coeficientului de absorbţie a luminii. 

3.4.2. Principiul metodei 
Metoda se bazează pe măsurarea slăbirii fluxului lumi

nos prin trecerea lui prin eşantionul de sticlă. Coeficientul de 
transmisie optică ~&> al eşantionului de sticlă este egal cu ra
portul dintre fluxul luminos ?, care a trecut printr-un eşantion 
mărginit de feţe paralele şi fluxul incident ?. Prin măsurarea 
raporturilor fluxurilor luminoase cu ajutorul fotoelementului ci 
galvanometrului coeficientului de transmisie •- se exprimă prin 
rapoartele: 

' i €. m. 7" 1 r-l - "1 
<c ° 

în care <£ şi c-./ reaprezintă iluminarea fotoelementului la ter-
cerea liberă a fasciculului luminos şi la trecerea fasciculului de 
examinat; m şi nu reprezintă indicaţiile galvanometrului care co
respund acestor iluminări,.După ce s-a măsurat coeficientul de 
transmisie £ se calculează coeficientului de absorbţie K cu for
mula 

în care K este coeficientul de slăbire a luminii în sticlă care 
practic coincide cu coeficientul de absorbţie a luminii} t este 
lungimea eşantionului de sticlă încercată; n este indicele de re
fracţie al sticlei pentru linia D a sodiului. Pentru măsurarea 
coeficientului de transmisie a eşantionului de sticla se poate 
utiliza orice aparatură care permite măsurarea acestui coefici-
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ent, cu precizie de pînă la + O, 5% care asigură la o lungime 
de 10 cm a eşantionului o precizie de + 0, 0O05 la calculul co
eficientului de absorbţie. 

3.4.3» Aparatura 
Pentru măsurarea coeficientului de transmisie al eşan

tionului de sticlă se recomandă fctometrul format din sursa de 
lumină 0„, receptorul sferic S cu fotoelement şi galvanometru 
(sau microan>permetru)şi măsuţa pentru eşantionul de încercat. 
Schema fotometrului este dată în figura 5. Pentru iluminat ser
veşte colimatorul compus din obiectivul L-, în al cărui focar se 
găseşte diafragma D. Orificiul diafragmei prin lentila de con
densare Lp este iluminat de lampa cu incandescenţă L care fun
cţionează în regim continuu. In faţa orificiului diafragmei se 
găseşte un filtru verde de lumină C. Lxngă obiectivul L, este 
prevăzută o diafragmă iris I care permite variaţia secţiunii 
fasciculului care vine delà colimator. Lentila suplimentară L-, 
amplasată în fasciculul paralel îl etrînge în focarul său ast
fel că întregul fascicul trece prin eşantionul de sticlă. Ca 
sursă de lumină pentru colimator se foloseşte^cu incandescenţă 
folosită la farul de automobil de 6 V. 

Pentru alimentarea lămpii se recomandă o baterie de 
acumulatori cu capacitatea de minimum 60 Ah. Ca reoeptor se fo
loseşte o sferă goală în interior S cu diametrul 100 mm, vopsită 
în interior cu vopsea albă mată. In peretele sferei este mon
tat fotoelementul cu seleniu S cu suprafaţa de 10 cm a-
vînd în centru un orificiu de 15 mm prin care fasciculul de lu
mină intră în interiorul sfrerei. In complexul instalaţiei de 
măsurarea intră o trusă de eşantione neutre de transmisie a Iu-
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micii, Trusa trebue sa conţină 4 eşantioane cu coeficienţii de 
transmisie apropiaţi de 0,90, 0,80, 0,70 şi 0,60. Trusa trebue 
Bă fie însoţită de pşaport. 

3.4.4. Condiţii referitoare la eşantionele de 
sticlă măsurate 

Eşantioanele trebue să aibă forma unui paralui:.pi
ped cu lungimea de 100 + 10 mm cu secţiunea transversală de 
minimum 25x25 mm. Planurile frontale ale e^antionelor trebue 
să fie proaspăt şlefuite. Nu se admit urme rămase de la şle
fuire sau zgîrieturi. Abaterea de la forma paralelipipedică 
„pana" nu trebue să depăşească 2°. In partea de lu-.ru eşanti
oanele trebue să corespundă cu categoria 3c îc .-.".ad ce prive
şte lipsa de striuri şi să nu conţină bule cu diametrul mai. 
mare de 0,5 am. înainte de măsurarea coeficientului de tran 
emisie ee şterg bine feţele eşantionului. 

3.4.5. Gradarea aparatului 
Gradarea constă în verificarea proporţi<»nalitet:i 

între iluminarea fototlementului şi indicaţiile mlcroamperae-
trului şi în stabillaarea oorecţiilor necesara. Dacă indica
ţia aparatului fără eşantionul de transmisie * luminii eer. 
egală cu diviziunea m a scării, iar prin introducerea eşac-
tioanelor I, II, III şi IV cu coeficienţii da absorbţia £ r 

5 II» Sili* £>IV* *n*i°«tiil» ••*•*»• U *ţ, v%r iHjjj şi 
mIV şi dacă mz - m fcj, m u - m £ u , m ^ . » £ m şi ^ -. 

' B^iv • «cară gradată este corectă şl au necesită eorecţii. 
Dacă însă egalităţile de mai ana au sînt respectate şl abate
rile depăşesc 0,3%, «tunel trebue să se aplice o corecţie la 

http://lu-.ru
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citirea indicaţiei aparatului. Corecţia se face cu ajutorul gra
ficului (fig. 6) în care pe axa absciselor se Măsoară citirile 
cu ai crone trul, iar pe axa ordonatelor corecţia 4, determinată 
de linia frîntă ABCDS. Punctul \ se găseşte pe axa absciselor, 
poziţia lui este dată de diviziunea n. Abscisele punctelor B, C, 
D şi B sînt egale cu iiviziunilr nT,aTT, nT^7, aT„, iar ordo
natele cu diferenţele £._ = a Z T - a^, ^ ^ a n ? , , . - mT-, 

A ŢŢŢ a m (r> -r-r-r - °TT~» ^ Tv = " ' TU "~ '"T'"* Gradarea apara
tului se face cel pţin odată pe lună. 

3.4.6. Cfect-ierpa Măsurătorii 
Pentru măsurarea coeficientului de transmisie al eşan

tionului ds BticIA ee calculează raportai între iluminările IÎ şi 
E, ale fotoelementuiui /5 proporţionale cu fluxurile luminoase 
F şi F-, care intră în sfera. Măsurătorile ae fac în ordinea ur
nă t oare: 

a) se măsoară cu rigla sau cu şublerul lungimea eşan
tionului 1 cu precizie de + I mm. 

b) se aprinde lampa cere iluminează fotometrul şi se 
lasă aprinsă 5 - 1 0 min. 

c) măsurarea iluminării E se face astfel: se aşează 
sfera receptoare în aşa fel ÎT raport cu axul fasciculului lu
minos, ca locul cel trai îngus*"- al fasciculului (imaginea orifi-
ciului diafragmei) să cadă îr planul orifteiului sferei; prin 
rotirea inelului diafragmei irio, se aduce indicata microam-
perraetrului la diviziunea I.X) (m * 100). 

d) măsurarea iluminării E, se face astfel: oentru ca, 
la introducerea eşantionului secţivnea minimă a fasciculului de 
lumină aă cadă în ;>lanul orifteiului sferei, ac>sta at deplasea
ză cu )0 tnm In oenaul >li.ncpr«! colimator, ie t- uuţa aoaratului se 
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•«••să eaantional de aăsurat. în •*• fel e« p*t« lualnoesă refle
ctată de aceste să nu cadă in obiectivai dispozitivului de lluai-
natt ci pe «onture aceetuia fi astfel c* între eşantionul de în
cercat şi sferă să răaînă un spaţiu de 30 - 50 sa. Se înregietres-
să diviziunile galvanoaetrului care corespund acestei poziţii (di
viziunea a-). 

ii se ridică eşantionul de pe aăsuţă, se readuce sfera 
de recepţie în posiţla Iniţială ei se înregistrează din nou in
dicaţia aicroaapermetrului m. Indicaţia aparatului care aăsoară 
iluainarea fotoeleaentului în lipsa eşantionului este senisuas 
abaterilor a + a' dacă diferenţa lor ou depăşeşte 0.3 diviziuni 
ale scării aparatului; dacă diferenţa este oai aere se refece in 
acelaşi mod determinarea. 

f) cu ajutorul valorilor aăjurate a, a, şi a' se calcu
lează coeficientul de transmisie £T cu foroula 

c> m + a* 
3 

Coeficientul de absorbţie a luminii1 se determină făcînd calcu
lul cu ajutorul tabelelor auxiliare cu formula simplifiesta 

A - B 
P 

în care A * - In T ş,i B - - 21n fi - M*-^ îtf] i n 
Valorile A în funcţie ae coeficientul de transmisie "£ se gă
sesc în tabele. Cunoscîndu-ae dinainte indicele de refracţie ru 

se găsesc valorile lui B. 



3.5. Determinarea striurlior 
3.5.1. Principiul metodei 
Jletoda se bazeasă pe proprietatea striurilcr de adevia 

razele care trec pian ele, ceea ce permite observarea unei ima
gini a striurior în secţiunea unui fascicul luminos care a Ire-
cut prin sticla respectivă. Puritatea din punct de vedere a stil
urilor este omogenitatea sticlei în ceea ce priveşte indicele de 
refracţie caracterizata prin lipsa de striurl vizibile în anumite 
condicii de examinare prin metoda prCecţiei de umbre. Striurilc 
sint zone transparente cu aspect fibros sau stratificat care au 
indice de refracţie diferit de cel al masei de sticlă înconjură
toare» 

3 » ? » 2 ; \parasuri 
Se folosesc eşantioane cu striuri etalon obţinute prin 

naetoaa de n^osnr*;. Gradarea eqantioanelor de control se fac-? : u 
':cz:a.te d.intr-un dispozitiv de ilu-'ir 

• .-..arnituri de '.:;l:.rire .Ï eşantionului c)i un ecran (fig. 7 ) . M s ; » -
Ï 2.'*;... vu.'', -iu i"uî7.inav; :uo-l^ie; sursa ds luaină 1 :. condensorul •;>.• 
leu'; Ar:rJ;iIe " ?u -iteraţia '.1e afericitate corectată, o sticla z:-.~ 

;-i .;. ".-n,•-'•; -Jiii fr̂ y"-,--; u~ schimb 4 ?i trei filtre neutre de echic'' 
r> " .' '•-•. -n ':" :u;r;:;S '?••> foloseşte o lampă cu mercur. CondţmHor;.i'•. 
•h. r. ;;. o,'-:."â "'. .:v.--\r\v. riMraei de IUTI In ?i pe orificiul diafrap-
.:•:... •. : • •vj'.'t.b c;ă EU ' ta/'acrî condiţii"!?; distanţa focala 40 iran, ape^-
'.•>:•-< " , î. ",':3. o ri>,'\'*l re "' CÎ 'iz • 

'.tj. ele i'f;!.? dentinatâ puntru o Iluminare uniforma <i 

v.-.•••i.-i••?v.;. trebue ea fie aşezată în apropierea diafragmei în par
tea (Lirupre surea ie lumină. Faţa sticlei mate dinspre diafrr^oă 
trebue «*. fie prelucrată cu praf abraziv M10, Una din diafragmele 
de Bchimb trebue să aibă orificiul de 2 + 0,05 mm, cealaltă de 
4 + 0 , 1 nun. Filtrele de schimb trebue aa fie făcute din sticlă 

et ŢTf*o: 
r.&i;'' i'v 

i'.-lsta.' 
-area < 
îr.ei s 
r-iuri 

iert L-
2-a au 

•:i '<" r<: - : 

Lichid 
brom~n 
indice 



c o l o r a t ă , g r o s i m e a f i e c ă r u i f i l t r u e s t e c? '' :n? • rfcraii'.ij r> car-e 

s e p r o i e c t e a z ă i m a g i n e a de umbre tie fact- ^ i ; i n i - -~ ie ~ ••• wa-er. •"•; -

c a t ă cu p r a f de c r e a t ă c e r n u t d i n t r - o s i r - ' , ^a 1 M - 0 " J -.:..:;•.;-• ' ••.:•"". 

D i s t a n ţ a de Î s e c r a n o î n a l a diafra^m-:'.- es',"* d~ /SO ra. L=>. ' t , : ; .v ,-

n a r e a s t r i u r i i o r d i n e ş a n t i o a n e ] e e t s l ' - n treh>."- -.a • : . ; i v i d i t ' " . 

gmei s ă f i e omogen ş i comple t i l u m i n a t . E g a n t i o ş m e l e r - - . l o r - i : a t -

r i u r i t r e b u e eă c o r e s n u n d ă u r m ă t o a r e l e : ' eo^d i* V-? '""'• '.*:>-• ?-.<-\.-s>:. 

g a r n i t u r i i cu e ş n t i o n u l e t a l o n cu s t r i : . - r : i n I i r e c t i a -3-j l a t ' - . rar 

s p r e s u r a a de l u m i n ă imag inée de umbre a .••*.riului pe '.-.--an t r e b u e 

a ă nu B - mai d e o s e b e a s c ă cu och iu l - , 

- l a un s t r i u e t a ] o n d i n ca*r;.-;or >„ ;; ±a d"; p t i n ^ . . •'•? 

500 + 50 mm de l a e c r a n , l a d i a m e t r u l iiatr.-,.;•r.™:. d<-- ? :*•_-:• 

~ l a un s t r i u e t a l o n ci m :n j g o r . . c -• a " ^ •--•-;.. •• 

500 + 50 ;nm de l a e c r a n , l a d i a m e t r u l : ^ : ^ r s : : n ' ; d.; TVT 

• • '"> • J • Sf ec t u a r e a ma 8'; r a t o .-• '. } 

3 t i c l a de examxnat co ir.ăi'...: * •. . - v:; *v:c , _• ;,••• ir; ••'. 

:L~ B ; T - r - 'bue £V:A f i : - l i m i t a t a ce i'eţ,.. , , i . •. : r u ' •.• ..;...: 

a s reVy&Cjie m^ii mii.1 de I,(v> e : . i c l a . .;.•• ' •• . i . i r ( ; . • '. _• 

l u s t r u i t a sua yl-^Tu.; •'-!•.•, û â a di- ' < ^ e .. ;. • ' i :• . " v 

i>ti;'-.ici u . : v é ; . . ; .-.ù''.:. L.U>. r:; ..'.<.• ; - ... ,. :<.'•• ' 

cn iduxu ; . rI~' i: . ,^reiur.*;. I a '~hn.. JUV.- •.. •<:••>•.• : ;.:î ' • • ' . ' 

sticla ^ r g i n i t r l de f e ţ , e j . l c l u i t e prf- .-.a v- . >:u\<\ --"i 

io.rif.a n-: requit ' . Li ou i'eiyO do ^priv !":•.,''. •'. -r>. : . '<.~-,:-. ;•• - ; c • 

l i c h i d O:! i r a a r s i a r i a . JHmentslUi: 1 • s ?.,;.. u- .••l-; o . •.'.-.t/x : - • ' 

s t r a i u l i e l i c h i d in d i r e c ţ i e <ie e j - a ^ i r w o <,J. \:u d «•.••&•-. •nsen -*r. .-.." 

Lichidul de imeraiune se combină din petrol iampanv •..:;. r-jlfa-f-'or/; 

brom-naftalină. Pentru examinarea ee foloseşte un l ichid al cărui 

indice de refracţie nu'diferă de indicele de re f rac ţ ie al e t i c l e l 
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„ -i cu mai mult de 1.10 . La utilizarea instlaţiilor bazate pe metoda 

prDecţiel umbrei striurilor pe ecran se aleg în primul rînd condi
ţii de examinare la care trebue să se facă controlul imourificării 
cu striuri cu ajutorul unor atriuri etalon „artificiale" .-

Condiţiile de examinare se pot alege prin două metod*: 
a) striui etalon artificial din aceeaşi categorie c- ? 

întregul lot examinat de sticlă se aşează pe măsuţa instalaţie: 
după 'ma din sticlele din lot; se aşează măsuţa in apropierea ecra
nului în aşa fel ca imaginea de umbre a etriului de control să fie 
cît mai vizibilă. Apoi măsuţa se deplasează spre sursa ae liunin-
pînă cînd imaginea de umbre formate de eşantionul etrlon nu mai 
este vizibilă 

b) striui etalon artificial din aceeaşi categorie cu în 
tregul lot de stifle examinate se aşează împreună cu una din aceste 
sticle în acsl loc al instalaţiei în care vor fi aşezate ulterior 
toate sticlele de examinat. Apoi în funcţie de tipul instalaţie" 
ee deplaseazr. ecranul, se modifică dimensiunea sursei de lumina 
(diafragmei.) saa distanţa între sursa de lumina si nacuţ-. sev e-
mîndouă simultan irmărind ca umbra de la 3triurile etalon pe ec.rar 
să devină abia vizibilă. La alegerea condiţiilor de examinam v 

urmăreşte ca razele de lumină să treacă în acelaşi timp prir> stri
uri le etalon şi prin bucata de sticlă din lotul examinat. Eşantio 
nnl etalon trebue să ee rotească mereu în jurul unei ax*> a care 
direcţie coincide cu direcţia striului etalon. Se controlează în
tregul iot d? sticle conform cu clasa respectiva de impurificnn* 
cu striuri-

3»6* determinarea lmpurificâril cu bul" 
3.6.1. Principiul metode. 
Metoda se bazează x>i- proprietatea b'ilflor de a dis

persa razele core end pe e'l n aln care ceuzi mùtu: >.;o vad foan. r 
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bine pe fondul unul ecran negru, fiind iluminate lateral. Impuri-
ficarea cu bule eete un indice de calitate al sticlei caracteri
zat prin diacetrul bulei celei mai rrari dintr-un oemif abri cat de 
sticlă (categoria de itnpurifir.are cu bul« ) şi r>rin nuafi-rul de bule 
Ia 1 Kg de fcviclă cin Gar.iă (zlnav. ie imnuri îic«*.r«). La determina
rea p̂ raaului ăn ir urificare cu bula, i-"lu7iuniîe scli.de, noduri
le striurilor $i cristalele din st.5 cin B- consider* de asemenea ce. 
bule, Bulei2 cînt- -/.ont închise din etici a ni in? cu gaze nu diferi
te grade de rarefiere; incluziunile solide sînt incluziuni ie ma
terial heterogsn nedizolvat; nodurile dir et-riurt oînt Incluziuni 
care 3au topit, dar cars nu n-au oaojeniiat; crietalele sînt tc-
cluziuni formate în ur.œ procesului de cristalizare a stic'.ol, 

3»6,2. Aparatura 

SE f o l o s e c u rmă toa re le x u s ' ^ i ^ y i i . i.i-rx.zâ.te: 

" I n s t a l a ti?-- cu lampă se pr^ lec ţ i a c t ' . - i r^ toprai ' icà 

P r i n c i p a l e l e p ă r ţ i a l e ip.titaj.&ţiei (un ' . 

a> Diapr>z.'. l i v de i l umina t ci.i i^rap?. c~. ;:?*ciecţ- : j .za^ato-

g r a f i c ă de jG-̂  A, coiîaa.iacr ou di^iuctr-y < ..s !'•:• .-.• -ÎI CI U ; . : : - , - , . ^ 

cu f an t ă r e g l a b i l a ' 

b) r e o s t a i ; 

c) ecran acoperit cu vopsea neagra mat?. 
d) chiuvete de sticlă care au pe aoi pereţi opşi linii 

verticale» Instalaţia determină ciaaa de irapurlfic;vç eu bula şi 
realizează controlul nticiei din categoriile ?~? de impurifioaiv 
cu b u l e . 

- i n s t a l a ţ i e cu lamp?! de i lumina" 

Aceasta c o n ţ i n e 

a> diaţjozi t -v ,,*. iaiipà dr: ,. Iu7.*!iu't .;:. '. , w r ; conae~-

s o r cu dia-iieirui dft ; 0 c/n Ş.Î. OH :. ;afra;':rîv ••.u i :..• •. rô;,J y'c l'Uw 

*• ' " e o r t r . 

http://scli.de
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c) ecran acoperit cu vopsea neagră mată. 
Pentru aprecierea dimensiunilor bulelor din sticlă se folo

sesc truse de etaloane cu bule (bule cu diametrul de 0,03 - catego
ria 1, pînă la 3 - categoria 9; cu abaterile admisibile de la 0,005 
- categoria 1 la 0,30 - categoria 9). 

3.6.3. Determinarea clasei de lapuriflcare cu bule 
Se foloseşte o instalaţie cu lampă de proiecţie cinemato

grafică. Proba de sticlă sub formă de bulgări cu feţe de spărtură 
se examinează în lichid de imersiune. Indicele de refracţie al li
chidului trebue să fie egal cu indicele de refracţie al sticlei a-
laminate ca precizie âe + 2.10 . Trusa de eşantioane etalon cu bu
le se scufundă în chiuveta cu lichid de imersiune şi cu ajutorul re-
ostatului se alege intensitatea luminii pentru care bula etalon cu 
diametrul de 0,03 mm este la limita de perceptibilitate. Apoi sus-
pendînd pe rînd bucăţile în cniuvetă se numără în fiecare din ele 
numărul de bule, attt ca număr total, cît şi pe grupe de dimensiu
ni. Bşantioanele în formă de plăci cu feţe lustruite se examinează 
fără utilizarea lichidului de imersiune. Trusa de bule etalon se in
troduce direct în faSeiculul luminos al instalaţiei şi cu ajutorul 
reostatului se alege i: ?nsitatea luminoasă pentru care bula etalon 
cu diametrul de 0,03 mm se găseşte la limita de perceptibilitate. 
Apoi fiecare eşantion din probă se aduce în faţa fantei de iluminat 
în aşa fel ca el să fie iluminat prin faţa laterală. Bşantioanele 
se examinează prin feţele lor lustruite. Examinarea se Începe cu 
una din marginile eşantionului nuaărînd toate bulele fi incluziu
nile peste 0,03 DB într-o casieri obscură, pe fondul unul «cran 
negru* 
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4. CONCLUZII 
Din cele expuse rezulţi ci proprietăţile optice ale sti

clei sînt direct determinate de compoziţia acesteia. De aceea 
este necesară măsurarea parametrilor sticlelor optice, încadra
rea lor într-o anumită clasă de proprietăţi. 

Lucrarea de faţă prezintă metodele de măsurare ale para
metrilor sticlelor optice deoarece sînt necesare astfel de măsu
rători odată cu apariţia sticlelor optice româneşti. In prezent 
se perfectează în ţară tehnologia de producere a sticlelor optice 
pentru laseri şi aparate cu laseri şi deci se impune încă o dată 
măsurarea cu precizie a parametrilor sticlelor optice. 
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