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Metodou plánovaného faktorového experimentu byly stanoveny reuresní 
rovnice, umožňující výpočet teplotní závislosti měrné elektrické vodivosti 
z chemického složení skel. Z reuresních koeficient,l, byly dále určeny faktory, 
které kvantitativně vyjadřují změnu měrné elektrické vodivosti při záměně 
1 hmot. % oxidu křemičitého jiným oxidem. Příslušná změna měrné elektrické 
vodivosti je vyjádfena teplotou, o kterou je nutno sklovinu ohřát nebo ochladit, 
aby byla zachována p,l,vodní hodnota měrné elektrické vodivosti, kterou sklovina 
vykazovala před záměnou oxid,l,. 

ÚVOD 

Postupný přechod na elektrické tavení skla vyžaduje dokonalé znalosti elektric
kých vlastností sklovin za vysokých teplot. Technologie elektrického tavení má 
řadu výhod oproti technologii tavení ve standardních pecích s horním ohřevem. 
Kromě vysoké tepelné účinnosti elektrických tavicích pecí, vyšších tavicích výkonů 
a možností použití dokonalých regulací tavicího procesu je velkou předností sku
tečnost, že vzhledem k zakládání kmene po celé hladině skloviny se zamezuje 
těkání taviv, což u olovnatých skel je velmi důležitý faktor. Touto technologií se 
tudíž zamezují technologické ztráty ve formě odtěkaného oxidu olovnatého 
a současně je řešena i otázka zlepšení životního prostředí v okolí skláren. 

Kromě přímého využití elektrické vodivosti skloviny v praxi při technologii 
tavení, je možno z vodivostních dat usuzovat i na strukturní uspořádání skelné 
mřížky, modifikované různými ionty. Hodnoty měrné elektrické vodi�osti lze proto 
využít i k nepřímému sledování struktury skelných materiálů. Práce je za.měřena. 
na stanovení výpočtových vztahů, ze kterých bude možno tyto hodnoty přímo 
vypočítat z chemického složení skeL V oblasti olovnatých skel tato problematika 
nebyla dosud řešena. 

TEORETICKÁ ČÁST 

Podstata  e lektr ické  vodivost i  skel  

Přehled o mechanismu elektrické vodivosti sklotvorných tavenin uvádí Bockris 
[l], [2], [3], Mackenzie [4], Peyches [5], Stevels [6] a Mjuller [7]. V uvedených 
pracích se uvádí, že elektrická vodivost sklotvorných tavenin má iontový charakter, 
o čemž svědčí kladný tepelný koeficient elektrické vodivosti a její shoda s elektric
kou vodivostí koncentrovaných roztoků solí a roztavených elektrolytů. Přehled
o elektrické vodivosti sklotvorných tavenin uvádí Muller [8], konstatuje, že ionto
vou vodivost v obecném smyslu nejlépe vysvětluje Frenkel [9]. Autor se dívá.
na vodivostní pochod jako na výměnu místa iontů. Podle Frenkelovy teorie
dutin nejsou všechny dutiny ve skelné mřížce obsazeny částicemi. Některé dutiny
jsou tzv. prázdné. Tyto dutiny mohou být obsazeny některým ze sousedních iontů.
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chemical composition of glass. The regressive coefficients further served for the establishment 
of factors which express quantitatively the change in specific electrical conductivity due to 
substitution of I wt. % of silica by another oxide. The respective change in specific electrical 
conductivity is expressed in terms of change in temperatura required for maintaining the original 
value of specific electrical conductivity exhibited by the glass before the substitution of oxides. 

The planned factor experiment method permitted to determine rationally the regressive 
equations of linear development for constants a and b from equation (I) for the purpose of describ
ing ,the temperature dependence of specific electrical conductivity,

b 
log a= a+ 

T
-.

The values of constants a and b, calculated from the chemical composition of glasses, show a very 
satisfactory agreement with those calculated directly from the experimental values of electrical 
conductivity (cf. Table II), so that the equations (2 ) and (3) can be recommended for the calcula; 
tion of electrical conductivity values from the chemical composition of lead glasses in the tempera
ture interval from I 100 to I 500 °C. 

The calculated factor values express very comprehensively the effects of the individua} oxides 
on replacement of I wt. % of Si02 for the given oxide, and permit to determine very rapidly 
the respective change in electrical conductivity for a given substitution of oxides. 

The greatest effect in this respect is exhibited by soda, the smallest by baria. The influence 
of the individua! oxides on the specific electrical conductivity is identical with the effects of the 
given oxides on the viscosity of lead glasses [23]. The calculated values of electrical conductivity 
factors will be useful not only in practice, but also in theoretical considerations of the structurn 
of lead glasses. 

Fig. 1. Schematic diagram oj the device for measuring the electrical resistivity oj glass melts by the 
Jour-point probe method 1 - electríc sílíte furnace, 2 - melting vessel (oj Pt 20 % Rh for 
glass melta), 3 - two current platinum electrodes, 4 - two voltage indicatíng electrodes, 
5 - thermocouple, 6 - refractory electrode jacket, 7 - generator oj alternating current 
wíth a frequency oj 1 000 Hz, 8 - amplífier, 9 - insulating transformer, 10 - induction-free 
and capacitance-free potentiometeť (e.g. a decade resistance), 11 - compensating transformer, 
12 - zero voltage indicator (oscilloscope or electronic millivoltmeter) with a high input resis
tance, 13- autotransformer, 14 - resistance heating rods (sillite), 15 -AC ammeter, 
16 - DG millivoltmeter. 

Fig. 2. The values oj factor f1 in terme oj log <J for varioua oxides contained in lead glasse8. 
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