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PÍSKOVÝCH ZRN V TAVENINĚ SKLÁŘSKÉHO KMENE 
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Společná laboratoř pro chemii a technologii silikátu ČSA V a 'VŠCHT, 166 28 Praha 6 

Došlo 9. 10. 1984 

Metodou elektronové mikroanalýzy byl sledován vývoj difúzní vrstvy Si02 

na povrchu zrn písku po projití teplotními režimy odpovídajícími pruběhu 
teplot ve vrstvě kmene na hladině skloviny. Výsledky ukázaly, že difúzní 
vrstva kolem zrn je souvislá a její tloušťka se pohybuje kolem 4-5 µm. 
Statistickým zpracováním výsledku bylo zjištěno, že tloušťka difúzní vrstvy 
je nezávislá na tvaru a velikosti zrna, jakož i na použitém teplotním režimu. 
Pfi zvýšení konečné teploty vzrostla i tloušťka difúzní vrstvy. Odhadnutý 
podíl doby rozpouštění písku ve vrstvě z celkové doby rozpoušťění činí jen 
asi 2-4%. 

ÚVOD A ZAM:EŘEN:f PRÁCE 

Z časového hlediska je rozpouštění písku při tavení sklovin obvykle nejvýznam
nějším procesem. Řada prací se při jeho zkoumání soustředila především na vy
šetřování difúzních vrstev na rozhraních rozpouštěného materiálu a skloviny. 
Z nich je třeba jmenovat především práci Marwedelovu (l] a Lofflerovu [2J za
bývající se vyšetřováním charakteru difúzních vrstev na povrchu pískových zrn 
rozpouštějících se ve sklovinách, dále podobnou práci Kreiderovu a Cooperovu 
(3J, u nás se tímto problémem zabýval Šašek, Hulínský a Beneš (4] i Hlaváč 
a Matoušek [5]. Řada dalších prací se pak zabývala rozpouštěním křemenných 
destiček nebo válečků ve sklovinách za různých podmínek. Společnými znaky 
citovaných prací jsou tyto skutečnosti: 

1. Rozpouštění probíhalo v již utavené sklovině, jejíž složení se během pokusů
prakticky neměnilo. Rovněž teplota byla konstantní. 

2. Rozpouštěná tělíska měla většinou jednoduchý tvar.
3. Rozpouštění probíhalo za podmínek molekulární difúze, volné konvekce, po

případě definované nucené konvekce. 
4. Jednotlivé částice se vzájemně neovlivňovaly.
Rozvoj modelování základních procesů v tavicích prostQrech však vyžaduje

vyšetřování mechanismu rozpouštění písku za podmínek bližších reálným. Jde 
zejména o zkoumání mechanismu rozpouštění zrn písku nepravidelného tvaru 
a nestejné velikosti za podmínek časově proměnné koncentrace Si02 ve sklovině 
(vychází se z kmene), za podmínek nucené konvekce způsobené především bubli
nami a při režimu nekonstantní teploty. Hrma (6] odvodil semiempirický vztah 
pro rychlost rozpouštění monodisperzních kulových částic Si02 , který uvažuje 
proměnnou koncentraci Si02 ve sklovině během rozpouštění i vliv dějů probíhajících 
při reakcích kmene na vývoj difúzní vrstvy kolem zrna písku. Tato rovnice byla 
úspěšně použita i pro reálné monodisperze [7]. Rovnice byla později doplněna 
vztahem mezi kom:ientrací nerozpuštěných zrn písku a velikostí maximálního zrna 
a použita pro rozpouštění reálného polydisperzního písku [8J. Podmínkou pro 
použití obou vztahů pro polydisperzi je splnění předpokladu, že rychlost úbytku 
rozměrů zrn písku v daném čase je nezávislá na jejich velikosti. Ačkoliv výsledky 
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