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ELEKTRICKÁ V ODIV OSŤ TAVENÍN SÚSTAVY 
CaO - MgO - Si02 
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Došlo 5. 2. 1982 

Merala sa elektrická vodivost tavenín sústavy CaO - MgO - Si02 v tep· 
lotnej oblMti 1670-1920 K. Závislost konduktivity od teploty sa popíaala 
polynómom druhého stupňa. Závislost konduktivity od zloženia možno popísat 
rovnicou ,e = L z;Fui(c1 - c1)- Za predpokladu, že na prenose náboja sa

podielajú len katióny Ca2+ a Mg2+, sa metódou násobnej lineárnej regresie /un
kcie ,e = f(c1) získali hodnoty pohyblivostí a difúznych koeficientov týchto katió
nov pri teplote 1773 a 1873 K. Zistilo sa, že pohyblivost a difúzny koeficient 
Ca2+ sú viič.fie alco Mg2+, čo možno vysvetli( viič,fou hodnotou sil!J iónového po·
la, a teda pevneJšou viizbou Me -O v prípade Mg2+ lcatiónov. 

ÚVOD 

Štúdium elektrickej vodivosti roztavených oxidových sústav prispieva k hlb
šiemu pochopeniu transportných vlastností týchto sústav vzhfadom na ich doleži
tosť v priemyselnej aplikácii v celom rade metalurgických a sklárskych pochodov. 
Vodivostné merania poskytujú tiež nepriame informácie o štruktúre študovaných 
tavenín. 

Vzhiadom na značné experimentálne ťažkosti pri meraní pri vysokých teplotách 
sú literatúrne údaje o elektrickej vodivosti oxidových sústav zriedkavé a v dosledku 
nedostatku vhodných kalibracných látok pravdepodobne zaťažené aj značnou 
chybou. Pioniersku prácu v tejto oblasti vykonali Bockris a spol. [I], ktorí uskutoč
nili meranie elektrickej vodivosti celého radu binárnych kremicitanových sústav 
obsahujúcich alkalické oxidy a oxidy kovov alkalických zemín. Z výsledkov 
meraní usudzovali na štruktúru skúmaných taveninových sústav. Z trojzložko
vých sústav sa uskutocnili merania elektrickej vodivosti sústavy Ca0-Si02

-

-A1203 [2, 3], Mg0-Fe0-Si02 [4], Na20-Mg0-Si02 a Ca0-Mg0-Si02 

[5] a rezu sústavy Ca0-Mn0-Si02 s konštantným obsahom 50 mól. % Si02 [I],
najma z hfadiska ich technologického využitia v metalurgii.

Vtejto práci sa merala elektrická vodivosť tavenín sústavy CaSi03-CaMgSi206-

-Ca2MgSi207 v teplotnom rozmedzí 1670-1920 K. Výsledky merania sa použili
pri výpočte pohyblivostí a difúznych koeficientov vodivých častíc.

EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

Vzorky sa pripravovali stavením zodpovedajúcich množstiev CaSi03(CS), 
CaMgSi200(CMS2) a Ca2MgSi207(C2MS2), pripravených kalcináciou CaC03, p.a. 
a MgC03 , p.a., Lachema, Brno a nasledovným stavením s Si02 , p.a., Erba, Mila.no, 
v zodpovedajúcom stechiometrickom pomere. Pretl stavením boli zmesi tempero
vané 2 h pri teplote 1500 K. Navážka vzorky bola ca 100 g. 

Meranie elektrickcj vodivost,i sa uskutocnilo pomocou striedavého prúdu. Pre 
ohrev vzorky a uchytcnic mcracích elektród sa využilo zariadenie na mcranie 
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