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1 ÚVOD 

 Znalost fyzikálně-chemických vlastností anorganických tavenin, tj. roztavených 
oxidických a kovových systémů, je z pohledu vysokoteplotních metalurgických procesů 
nezbytná. Oxidické systémy tvoří základ licích prášků a metalurgických strusek. Na volbě 
optimálního struskového režimu závisí nejen průběh hlavních metalurgických pochodů, ale 
také hodnoty techniko-ekonomických ukazatelů celého ocelářského pochodu. Úloha těchto 
systému spočívá především v rafinačním působení na kov, ochraně hladiny kovu před 
oxidačním působením pecní atmosféry a tepelné izolace hladiny kovu. Funkce struskových 
systémů závisí na jejich fyzikálně-chemických vlastnostech, které jsou určeny především 
jejich složením a teplotou. 

 Roztavené oxidické systémy představují z hlediska kvantifikace, získávání a 
modelování jednotlivých vlastností výrazně složitější systémy než roztavený kov. Podle 
původu a technologického určení existuje velká variabilita těchto systémů, které z fyzikálně – 
chemického hlediska představují složité polykomponentní soustavy obsahující kromě 
dominantních sloučenin, CaO, MgO, SiO2 a Al2O3, také řadu doprovodných přísad jako 
fluoridy, složky kovové vsázky, struskotvorné přísady a další produkty, vznikající během 
reakce mezi žáruvzdorným materiálem a roztaveným kovem.   

 Jedním z důležitých faktorů, které ovlivňují užitné vlastnosti strusek v metalurgii, jsou 
povrchové a mezifázové vlastnosti. Jejich studium přispívá k poznání a kontrole jevů na 
rozhraní oxidický systém/kov. Dalším významným kritériem ovlivňující užitné vlastnosti 
strusek je viskozita, která má důležitou roli v oblasti přenosu hmoty při chemických reakcích 
v metalurgických procesech.  

 Experimentální studie fyzikálně-chemických vlastností oxidických tavenin jsou 
z důvodu obtížnosti experimentů do značné míry limitovány. Proto v této oblasti hrají 
důležitou roli modelové studie. Přesto, že mnoho autorů vypracovalo modely k vyhodnocení 
různých fyzikálně-chemických vlastností, jako např. povrchového napětí a viskozity, 
pomocí základních termodynamických databází, které jsou obvykle používány k odhadnutí 
komplikovaných jevů při vysokých teplotách, chemických reakcí a podobně, mají tyto modely 
pouze orientační charakter s omezenou oblastí aplikace.  

 Předložená práce se zabývá studiem vybraných fyzikálně – chemických vlastností 
anorganických tavenin, se zaměřením na povrchové, mezifázové vlastnosti a viskozitu 
oxidických tavenin obsahujících dominantní složky SiO2, CaO a Al2O3. Pomocí 
experimentálního měření byly získány teplotní a koncentrační závislosti povrchového, 
mezifázového napětí a viskozity oxidických systémů. Získané výsledky byly dány do 
souvislosti s teoretickými představami o struktuře a vlastnostech zkoumaných systémů.  

 Část disertační práce je zaměřena na ověřování platnosti matematických modelů pro 
výpočet povrchového napětí a viskozity. Získaná data byla konfrontována s vlastními 
experimentálními výsledky. 

 Hlavním cílem disertační práce je tedy získání komplexní představy o fyzikálně-
chemických zákonitostech doprovázejících některé metalurgické pochody.
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2 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

 Hlavním cílem disertační práce je studium vybraných fyzikálně – chemických 
vlastností oxidických tavenin, se zaměřením na povrchové a mezifázové vlastnosti 
a viskozitu. Dalším cílem je určení vlivu chemického složení oxidických systémů a teploty 
na tyto vybrané vlastnosti.  

K dosažení těchto cílů budou provedeny následující práce: 

 Experimentální výzkum povrchových vlastností vybraných oxidických systémů, se 
zaměřením na: 

~ teplotní závislosti povrchového napětí, 

~ vliv obsahu oxidu křemičitého na povrchové napětí, 

~ vliv minoritních přísad na povrchové napětí. 

 Matematické modelování povrchového napětí. V této souvislosti bude ověřován 
poloempirický model pracující se soustavami o různém stupni složitosti využívající 
modifikaci Butlerovy rovnice a dále geometrický Chou model. 

 Experimentální výzkum úhlů smáčení mezi roztavenou ocelí a roztavenými 
oxidickými systémy.  

 Studium mezifázových jevů ocel/oxidický systém. V rámci tohoto výzkumu bude 
proveden: 

~ výpočet mezifázového napětí všech zkoumaných systémů pomocí naměřených 
povrchových napětí a úhlů smáčení, 

~ výzkum vlivu obsahu oxidu křemičitého na hodnoty mezifázového napětí. 

 Experimentální výzkum viskozity vybraných oxidických soustav se zaměřením na: 

~ teplotní závislost viskozity, 

~ změnu viskozity s chemickým složením oxidického systémů, 

 Matematické modelování teplotní závislosti dynamické viskozity. 
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3 LITERÁRNÍ PŘEHLED ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

3.1 Struktura oxidických taveniny 

 Roztavené soustavy anorganických oxidů, mezi které patří metalurgické strusky a licí 
prášky, představují z fyzikálně – chemického hlediska složité polykomponentní soustavy. 
Jsou tvořeny především z oxidů některých složek kovové vsázky, oxidačních, nebo 
struskotvorných přísad a dalších produktů vznikajících při reakci mezi roztaveným kovem a 
žáruvzdorným materiálem. Chemické složení a teplota podstatně ovlivňují jejich strukturu, na 
které závisí řada fyzikálně – chemických vlastností. Tvorba struskové taveniny je výsledkem 
složitého procesu, sestávajícího se především z tání a rozpouštění výchozích složek 
heterogenní směsi, doprovázených řadou chemických reakcí. 

3.1.1 Křemičitanové taveniny 

 Základní stavební jednotkou dosud zkoumaných křemičitanů, hlinitokřemičitanů a 
dalších modifikací SiO2, která tvoří kostru jejich mřížek, je čtyřstěn  SiO4

4-, který je tvořen 
malým centrálním atomem křemíku, jenž je obklopen čtyřmi velkými atomy kyslíku, 
nacházejícími se ve vrcholech tetraedru [1-3]. Tyto tetraedry mohou ve struktuře silikátů 
existovat jako samostatné strukturní jednotky nebo se mohou vzájemně spojovat do 
složitějších útvarů, přičemž ke spojení tetraedrů dochází sdílením jednoho kyslíkového 
atomu, tzv. můstkového kyslíku O0, dvěma sousedními tetraedry. Můstkový kyslík může být 
spojen také s tetraedricky koordinovanými kationty, jako jsou např. Al3+, Fe3+, B3+, Ti4+ nebo 
P5+ , které jsou nazývány jako síťotvořiči. Kromě síťotvořičů mohou kationty vystupovat také 
jako modifikátory sítí, např. K+, Na+, Ca2+, Mg2+ a Fe2+ , které jsou oktaedricky 
koordinovány. V případě kdy je kyslík spojen s kationtem, který není tetraedricky 
koordinován, je potom nazýván jako nemůstkový kyslík O- [4, 5].  

 Křemičitanové anionty se často klasifikují podle počtu atomů kyslíku připadající na 
jeden atom křemíku, poměr O/Si. Za přítomností O2- aniontu dochází ve struktuře (SiO2)n ke 
štěpení vazeb podle následujících reakcí [6]: 

[Si3O9]
6-+ O2- = [Si3O10]

8- 

[Si3O10]
8- + O2- = [S2O7]

6- + [SiO4]
4- 

3[Si2O7]
6- = 2[SiO3]

2- + 2[SiO4]4- 

Tyto reakce znázorňují zjednodušování struktury komplexních křemičitanových aniontů 
vlivem rostoucího množství aniontů O2-. Dále mohou vznikat další komplexní anionty, 
například Si4O13

10-, Si5O16
12- a jiné.  

3.1.2 Hlinito - křemičitanové taveniny 

 Oxid hlinitý je amfoterní a v silikátových taveninách může v závislosti na jejich 
acidobazickém charakteru přecházet z formy aniontové na kationtovou, to znamená, Al3+ 
přechází z koordinace tetraedrické AlO4

5- na oktaedrickou AlO6
9- [7, 8]. Podmínkou přechodu 
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atomu Al3+ z kationtové podoby na aniontovou je poměr O/Al = 2. Jestliže poměr O/Al < 2, 
přechází část Al3+ z tetraedrické na oktaedrickou koordinaci. 

 Autoři práce [9] zjistili, že ve strukách, vyznačujících se nízkými hodnotami 
zásaditosti, se hliník zřejmě nachází jak ve formě kationtu Al3+, tak i ve formě aniontů, a to 
pravděpodobně typu AlO2

-. Ve vysoce zásaditých struskách se naproti tomu hliník, vlivem 
vysokého obsahu „volných“ aniontů kyslíku, nachází ve formě aniontů. Různá forma 
existence hliníku ve struskách, v závislosti na jejich zásaditosti, se projevuje různými 
formami jeho vazby na mezifázové rozhraní mezi roztavenými struskami a tekutým železem.  

3.2 Vybrané fyzikálně chemické vlastnosti oxidických tavenin 

 Znalost fyzikálně-chemických vlastností oxidických tavenin je z pohledu metalurgie 
nezbytná. Na volbě optimálního struskového režimu závisí nejen průběh hlavních 
metalurgických pochodů, ale také hodnoty hlavních techniko-ekonomických ukazatelů celého 
ocelářského pochodu. Funkce metalurgických strusek a licích prášků závisí na jejich 
fyzikálně-chemických vlastnostech, které jsou určeny především jejich složením a teplotou. 

3.2.1 Povrchové napětí 

 Povrchové napětí je jednou z fyzikálních vlastností, které mají bezprostřední význam 
pro technologii, intenzifikaci a ekonomiku metalurgických procesů. Znalost povrchového 
napětí oxidických systémů informuje jak o struktuře, tak i o podmínkách mezifázových 
interakcí na rozhraní oxidický systém – roztavený kov [10].  

 Povrchové síly v metalurgických pochodech představují limitující článek kinetických 
pochodů. Významně ovlivňují vznik a vyplouvání nekovových vměstků a tím i průběh 
a úplnost desoxidačních reakcí. Průběh vyplouvání nekovových vměstků představuje složitý 
proces, který je možné rozložit do jednotlivých dílčích etap: 

1. transport nekovových vměstků k hranici struska – kov, 
2. přechod nekovových vměstků do mezifázové oblasti, 
3. přechod nekovových vměstků z mezifázové oblasti do strusky, 
4. rozpouštění nekovových vměstků ve strusce. 

Struskové taveniny jsou složité polykomponentní materiály obsahující především 
oxidy. Pro posuzování povrchového napětí těchto systémů je důležitou charakteristikou 
poměr mezi nábojem iontu a jeho poloměrem. Silně elektronegativní kationty s malým 
iontovým poloměrem a velkým nábojem mohou vytvářet komplexní ionty, které v závislosti 
na složení taveniny mohou navzájem polymerovat a tvořit složité síťové struktury. Z hlediska 
schopnosti vytvářet komplexní aionty, můžeme kationty rozdělit do dvou základních skupin: 

 kationty oktaedricky koordinované, tzv. modifikátory, které nevytvářejí komplexní 
ionty a zvyšují povrchové napětí (např. Na+, Ca2+, Fe2+, Mn2+ a Mg2+), 

 kationty tetraedricky koordinované, tzv. síťotvořiče, které vytvářejí komplexní ionty a 
snižují povrchové napětí (např. Si4+, Ti4+ a B3+). 
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 Významný vliv na povrchové napětí mají také fluoridy, které jsou obsaženy ve 
struskových taveninách, například LiF, NaF, KF, CaF2 a BaF2. S nárůstem obsahu těchto 
fluoridů povrchové napětí klesá [11]. 

 Při měření povrchového napětí je velice důležitý výběr metody, která je kompatibilní 
s experimentálními podmínkami. Jeden z nejdůležitějších faktorů, který je posuzován při 
výběru metody, je smáčecí chování taveniny. Obecně lze experimentální studium 
povrchového napětí rozdělit z hlediska stavu materiálu na základní 3 metody [12]: 

1. Statické metody jsou založeny na pozorování ustáleného rovnovážného stavu. Mezi 
statické metody patří metoda ležící kapky [12-17], metoda visící kapky [18], metoda 
kapilární elevace [19] a metoda vyvažování Wilhelmyho destičky [20].   

2. Semistatické metody jsou také založeny na dosažení rovnovážného stavu soustavy. Tato 
rovnováha je nestabilní, a proto je nutné pro zajištění výsledků blížících se ke skutečným 
rovnovážným hodnotám, zvolit optimální rychlost pro dosažení přibližného rovnovážného 
stavu. Mezi semistatické metody patří například metoda maximálního přetlaku v bublince 
[21], metoda odtrhávání prstence a metoda vážení kapky [22]. 

3. Dynamické metody se zabývají studiem nerovnovážných stavů a rychlosti ustavování 
rovnovážné struktury jejich povrchu. Zde se řadí metoda oscilujícího paprsku [23], 
metoda oscilující kapky [24]. Dynamické metody nejsou vhodné pro měření povrchového 
napětí tavenin při vysokých teplotách. 

 Experimentální studie povrchového napětí jsou z důvodu technické obtížnosti 
experimentů do značné míry limitovány. Proto v této oblasti hrají důležitou roli modelové 
studie. V poslední době bylo vyvinuto mnoho modelů zabývající se numerickým výpočtem 
povrchového napětí. Nejčastěji jsou využívány poloempirické modely, které jsou 
termodynamicky založeny na Butlerově rovnici [25]. Tanaka a kol. [26-28] modifikovali 
Butlerovu rovnici použitím poměru poloměrů kationtu a aniontů braným jako parametr 
modelu.  Tento zjednodušený model může být rozšířen na polykomponentní systémy. Choi a 
Lee [29] použili pro výpočet povrchového napětí ternárního oxidického systému další 
modifikaci Butlerovy rovnice s použitím iontových vzdáleností jednotlivých čistých složek. 
Mezi další využívané modely patří například geometrický Chou model [30, 31], který lze 
aplikovat na ternární systémy s kompletní rozpustností a na ternární systémy s částečně 
homogenní mísitelnou oblastí. 

3.2.2 Mezifázové napětí 

 Mezifázové napětí mezi roztavenou struskou a železem má velký vliv na mnoho jevů 
v procesech výroby železa a oceli. Mezifázové napětí je důležité například z hlediska 
odstraňování nekovových vměstků, čím větší je hodnota mezifázového napětí mezi ocelí a 
nekovovými vměstky, tím je z termodynamického hlediska snadnější pohlcování nekovových 
vměstků struskou. Mezifázové napětí dále také ovlivňuje reakční rychlost s ohledem na 
odsiřování a odfosfoření a může mít vliv na tvar menisku na rozhraní kov-struska v plynulém 
odlévání oceli. Při nízkém mezifázovém napětí je roztavená struska vtažena do kovu, 
v případě vysokého mezifázového napětí jsou bublinky v roztaveném kovu uzavřeny, a tím 
může docházet k defektům. 
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 Mezifázové napětí je ovlivňováno jak chemickým složením kovu, tak složením 
strusky. Kyslík je známý jako povrchově/mezifázově aktivní prvek. Mezifázové napětí 
výrazně klesá s rostoucím obsahem kyslíku v roztaveném železe [32-34]. Z toho lze odvodit, 
že složení strusky ovlivňuje mezifázové napětí struska – kov dvojím způsobem: první je 
přímý vliv složení strusky na mezifázové napětí a druhý je vliv složení strusky na obsah 
kyslíku v kovu, který snižuje mezifázové napětí.  
  Stejně jako kyslík i síra patří mezi povrchově aktivní prvky na rozhraní mezi 
roztaveným železem a roztavenou struskou. S rostoucím obsahem síry v železe výrazně klesá 
mezifázové napětí. Vliv síry na mezifázové napětí u strusky typu CaO – SiO2 – Al2O3 je větší 
než u strusky typu CaO – SiO2 – FeO. Tento jev může být způsobený současnou adsorpci 
kyslíku na rozhraní u strusky typu CaO – SiO2 – FeO. Mezi další prvky, které snižují 
mezifázové napětí, patří například Si, C, V, Ni, Mn, Mo, Ti a Cr [35]. Výjimkou je wolfram, 
který naopak mezifázové napětí zvyšuje.   

 Pro měření mezifázového napětí mezi roztaveným kovem a struskou se nejčastěji 
využívá metoda ležící kapky a čočková metoda. 

3.2.3 Viskozita 

 Viskozita patří mezi klíčové vlastnosti kapalných kovů a strusek. Má důležitou roli 
v oblasti přenosu hmoty i při chemických reakcích v metalurgických procesech. Příčinou 
viskozity je vzájemná přitažlivost mezi částicemi taveniny a tepelný pohyb těchto částic, který 
způsobuje jejich migraci mezi sousedícími vrstvami taveniny.  

 Ve struskových systémech je viskozita určována silikátovou strukturou, kyselá struska 
s velkými polymerizovanými silikátovými ionty je vysoce viskózní a zásaditá struska 
s malými depolymerizovanými silikáty je méně viskózní [36]. Při přidání bazických oxidů do 
silikátové strusky, například CaO, Na2O, MnO, MgO atd., je síťová struktura přerušena a 
viskozita klesá. Při přídavku amfoterního oxidu Al2O3 mohou nastat dva případy. V případě 
přídavku oxidu hlinitého k silikátovým taveninám s nízkou bazicitou se šest kyslíkových 
iontů připojí k Al3+ iontu a vytvoří oktaedr. V tomto případě Al2O3 vykonává funkci 
základního oxidu, tzv. modifikátoru struktury, silikátová struktura je poškozena a viskozita 
klesá s rostoucím obsahem Al2O3. Na druhou stranu v případě vysoké bazicity silikátových 
tavenin jsou čtyři kyslíkové ionty koordinovány s Al3+ ionty a vytváří čtyřstěn. V důsledku 
toho jsou změny viskozity velmi malé nebo nepatrně roste s rostoucím obsahem Al2O3. 

 Experimentální výzkum viskozity oxidických tavenin při vysokých teplotách je 
technicky obtížný a ekonomicky nákladný. Přesnost experimentálního měření může být 
ovlivněna různými faktory, jako například geometrická nesouosost zařízení, nehomogenita 
taveniny následkem nedostatečného promíchání, hydrodynamické faktory způsobující 
nestabilitu toku aj. Z těchto důvodů bylo v této oblasti vyvinuto mnoho matematických 
modelů zabývajících se výpočtem teplotní závislosti viskozity. Mezi používané modely lze 
zařadit například modely využívající Arrheniův typ rovnice jako Iida model [37], Nakamoto – 
Tanaka model [36] a Zhang – Jahanshahi model [38]. Mezi další využívané modely patří NPL 
model [39], který vyjadřuje závislost viskozity na struktuře strusky pomocí optické bazicity a 
dále Riboud model [40] a Urbain Model [41], které vycházejí z Weymann – Frenkelovy 
rovnice.
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Povrchové a mezifázové napětí 

4.1.1 Výběr vzorků 

 Pro experimentální výzkum mezifázového napětí byl vybrán systém licího prášku, 
jehož složení je uvedeno v tabulce 1. Tento systém představuje z hlediska chemického složení 
typickou soustavu používanou v průmyslové praxi jako základ licích prášků pro plynulé 
odlévání oceli. Pro posouzení vlivu minoritních přísad na mezifázové napětí byla k tomuto 
systému vytvořena také syntetická soustava, která se skládá ze šesti dominantních složek ve 
stejných poměrech jako u výchozí soustavy licího prášku.  

Tab. 1: Chemické složení oxidické fáze. Tab. 2: Chemické složení kovové fáze. 

  
Reálný  
licí prášek 

Syntetický 
licí prášek 

[hm. %] [hm. %] 

SiO2 37,10 41,45 

CaO 29,00 32,40 
MgO 1,70 1,90 
Al2O3 12,50 13,97 
TiO2 0,50 - 
Fe2O3 0,64 - 
MnO2 0,10 - 
Na2O 5,10 5,70 
K2O 0,40 - 
P2O5 0,10 - 
F- 4,10 4,58 
Ctot 7,20 - 
Cvol. 6,00 - 
CO2 4,40 - 

 

  
ocel (I) ocel (II) ocel (III) 

[hm. %] [hm. %] [hm. %] 
C 0,411 1,190 2,640 
Si 0,375 0,348 2,040 
Mn 0,344 0,656 0,568 
S 0,011 0,027 0,031 
P 0,016 0,020 0,043 

Cu2 0,076 - - 
Cu - 0,060 0,020 
Ni 0,218 0,029 0,022 
Cr 12,392 0,077 0,051 
Mo 0,027 0,004 0,008 
Ti 0,013 0,010 0,034 
W 0,084   - 
Al - 0,030 0,005 
Mg - - 0,006 
Nb - - 0,005 
V - 0,006 - 
Co - 0,008 - 
As - 0,040 - 
Fe 75,600 97,420 94,490 

 Dále byl zkoumán vliv chemického složení oxidické fáze na hodnoty mezifázového 
napětí. Z tohoto důvodu byla sestavena koncentrační řada s postupnými přídavky 3; 6; 9 a 
15 hm. % SiO2 k reálnému systému licího prášku v koncentračním rozmezí 37,1 hm. % – 
52,1 hm. %, a také k syntetické soustavě v koncentračním rozmezí 41,4 hm. % – 56,4 hm. %. 

 Pro posouzení vlivu chemického složení kovové fáze na mezifázové napětí byly 
vybrány tři různé kovové systémy, ocel (I) s nízkým obsahem uhlíku 0,41 hm. %, ocel (II) 
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s obsahem uhlíku 1,19 hm. % a ocel (III) s vysokým obsahem uhlíku 2,64 hm. %.  Chemické 
složení všech použitých kovových systémů je prezentováno v tabulce 2.  

4.1.2 Experimentální metodiky 

 Mezifázové napětí jednotlivých připravených soustav bylo vypočítáno podle 
následujícího vztahu: 

  cos2 )g()s()g()o(
2

)g()s(
2

)g()o()s()o( (1)

Pro výpočet mezifázového napětí podle vztahu (1) bylo nezbytné experimentálně získat 
následující údaje: 

 povrchové napětí oxidického systému σ(s)-(g),  

 povrchové napětí roztavené kovové soustavy σ(o)-(g), 

 úhel smáčení kapalných fází Θ.  

4.1.2.1 Stanovení povrchového napětí  

 Pro měření teplotních závislostí povrchového napětí anorganických tavenin byla 
vzhledem k relativně vysokým teplotám měření a charakteru zkoumaných soustav zvolena 
metoda ležící kapky. Tato metoda je založena na rozpoznávání geometrických tvarů kapky 
taveniny přisedlé na nesmáčivé podložce. Proces rozpoznávání tvaru kapky je možné rozdělit 
do dvou dílčích kroků. Nejprve je proveden přibližný odhad velikosti kapky v obraze a 
v druhém kroku jsou nalezeny segmenty hranice kapky [42]. Metoda ležící kapky využívá pro 
vyhodnocení obrazu kapky Laplace-Youngovu rovnici, která popisuje rovnováhu tlaku na 
rozhraní mezi kapalinou a plynem [42, 43].  

 Podmínkou pro vybrání vhodné podložky je její teplotní stabilita a úhel smáčení větší 
než 90°. Jako nesmáčivá podložka byla v případě kovu použita korundová destička pokrytá 
vrstvou boronitridu. V případě oxidických systémů byla použita grafitová podložka.  

Experimentální aparatura 

 Povrchové napětí všech vzorků bylo měřeno v Tammanově peci s grafitovou topnou 
trubkou. Vzorek o hmotnosti cca 0,8 g byl umístěn na podložce v korundové trubici v 
pracovním prostoru pece. Tammanova pec byla uzavřena před působením okolní atmosféry. 
Během ohřevu byla v pracovním prostoru pece udržována inertní atmosféra. V případě 
experimentálního měření povrchového napětí kovové fáze byla použita Ar atmosféra (čistota 
plynu > 99,999 %) a v případě oxidických systémů N2 atmosféra (čistota plynu > 99,99 %).  

 Ležící kapka byla pozorována pomocí CCD – kamery SONY DKC 5000. Tato kamera 
dovoluje postihovat změny parametrů vzorku během teplotní zátěže. Obraz kapky je 
zpracováván pomocí speciálně vytvořeného softwaru na našem pracovišti [44]. 
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4.1.2.2 Stanovení úhlů smáčení 

 Ke stanovení úhlů smáčení obou kapalných systémů byla použita originální 
experimentální metodika [45, 46]. Princip této metodiky spočívá v zakotvení obou kapalných 
fází v horizontální pozici. Pro experimentální stanovení úhlů smáčení, mezi ocelí a oxidickým 
systémem, pomocí této metody byl vzorek oceli vložen do tvarově odpovídající korundové 
podložky. Na ocel byla následně vložena tabletka oxidického materiálu. Pro uchycení obou 
fází v roztaveném stavu v horizontální pozici procházel středem celého vzorku kompozitní trn 
tvořený wolframovým drátkem v korundové ochraně. Takto připravený systém byl vložen do 
pracovního prostoru Tammanovy pece. Po roztavení obou systémů, je pomocí speciálně 
vyvinutého softwaru pro tuto metodu vypočítán úhel smáčení na základě nalezených obrysů 
oceli a oxidického systému. 

4.1.3 Experimentální výsledky a jejich diskuze 

4.1.3.1 Povrchové napětí 

 Pro výpočet mezifázového napětí podle vztahu (1) bylo v první fázi experimentu 
změřeno povrchové napětí kovové fáze a oxidických systémů. Získané výsledky 
experimentálního měření byly zpracovány v podobě teplotních závislostí povrchového napětí 
jednotlivých systémů.  

4.1.3.1.1 Povrchové napětí kovové fáze  

 Experimentální měření povrchového napětí jednotlivých kovových soustav probíhalo 
vždy v určitém teplotním intervalu, kdy spodní teplotní mez byla dána roztavením vzorku 
v celém objemu a horní mez byla určena stabilitou vzorku během teplotní zátěže.  

Kovová fáze ocel (I) 

 Teplotní závislost povrchového napětí oceli (I) je znázorněno na obrázku 1. Povrchové 
napětí oceli (I) bylo měřeno v teplotním rozmezí 1400 °C - 1570 °C. Z uvedené závislosti je 
zřejmé, že povrchové napětí klesá s teplotou a pohybuje se v intervalu hodnot 1850 mN/m - 
1675 mN/m. 

 
Obr. 1 Teplotní závislost povrchového napětí oceli (I) 

y = ‐1,1384x + 3446,4

1550

1600

1650

1700

1750

1800

1850

1900

1380 1405 1430 1455 1480 1505 1530 1555 1580

σ
 [m

N
/m

]

T [°C]

ocel (I)



Experimentální část 

11 
 

Kovová fáze ocel (II) 

 Povrchové napětí oceli (II) bylo měřeno v teplotním rozmezí 1290 °C – 1420 °C. Na 
obrázku 2 je znázorněna získaná teplotní závislost povrchového napětí, z které je patrné, že 
povrchové napětí oceli (II) mírně klesá s teplotou a jeho hodnoty se pohybují v rozmezí 
1340 mN/m – 1220 mN/m.  

Obr. 2 Teplotní závislost povrchového napětí oceli (II) 

Kovová fáze ocel (III) 

 Teplotní závislost povrchového napětí kovové soustavy ocel (III), znázorněna na 
obrázku 3, byla měřena v intervalu hodnot 1150 °C - 1530 °C. V případě povrchového napětí 
tohoto systému dochází také k jeho poklesu s teplotou a pohybuje se v rozmezí hodnot 
1410 mN/m - 1200 mN/m. 

Obr. 3 Teplotní závislost povrchového napětí oceli (III) 

 Při porovnání teplotních závislostí povrchového napětí jednotlivých kovových soustav 
je zřejmě, že povrchové napětí soustavy ocel (I) je výrazně vyšší (o 450 mN/m) než 
povrchové napětí soustav ocel (II) a ocel (III). Povrchové napětí kovové soustavy ocel (III) je 
v první polovině teplotního intervalu vyšší o 70 mN/m než ocel (II). 

 Povrchové napětí kovů je ovlivňováno více parametry než jejich ostatní fyzikálně 
chemické vlastnosti, protože závisí nejen na chemickém složení v objemové fázi, ale také na 
chemickém složení v povrchové vrstvě [47, 48]. To znamená, že povrchově aktivní prvky 
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jako je kyslík a síra mohou významně ovlivnit hodnoty povrchového napětí - s rostoucím 
obsahem povrchově aktivních prvků, povrchové napětí klesá. Množství kyslíku v jednotlivých 
zkoumaných kovových soustavách byl stanoven pomocí termoevolučního analyzátoru LECO. 
Zjištěné množství kyslíku je uvedeno v tabulce 3. Podle uvedeného množství kyslíku a výše 
zmíněného předpokladu by mělo povrchové napětí klesat s rostoucím obsahem kyslíku v řadě 
ocel (III) > ocel (II) > ocel (I). Tento předpoklad odpovídá experimentálně naměřeným 
hodnotám v případě soustavy ocel (II) a ocel (III). Avšak v soustavě ocel (I) dochází naopak 
k nárůstu povrchového napětí vzhledem k ostatním soustavám. Tento nárůst hodnot 
povrchového napětí může být způsoben vysokých obsahem Cr (12,4 %), který snižuje aktivitu 
kyslíku v polykomponentních taveninách železa [49].  

Tab. 3 Množství kyslíku v jednotlivých kovových fázích. 

kovová fáze 
kyslík 

[%] 

ocel (I) 0,0222

ocel (II) 0,0171

ocel (III) 0,0167
 

 Dalším povrchově aktivním prvkem ovlivňující hodnoty povrchového napětí je síra. 
Stejně jako v případě kyslíku, dochází s jejich přídavkem ke snížení hodnot povrchového 
napětí. Jednotlivé kovové soustavy obsahují v objemové fázi 0,011 hm.% S - ocel (I), 
0,027 hm.% S - ocel (II) a 0,031 hm.% S - ocel (III). Lze tedy předpokládat, že v povrchové 
vrstvě kovových soustav ocel (II) a ocel (III) bude vyšší obsah síry než v případě soustavy 
ocel (I). Z tohoto důvodu může docházet u obou soustav ke snížení hodnot povrchového 
napětí vzhledem ke kovové soustavě ocel (I).  

 Teplotní závislosti povrchového napětí roztavených ocelí je také závislé na 
koncentraci/aktivitě kyslíku a síry v oceli [50]. V našem případě u všech studovaných 
kovových soustav je teplotní koeficient dσ/dT záporný, tzn. povrchové napětí klesá s teplotou.  

4.1.3.1.2 Povrchové napětí oxidické fáze 

 Výsledky povrchového napětí oxidických soustav, které byly získány experimentálním 
výzkumem, jsou prezentovány v obrázcích 4 – 8. V jednotlivých obrázcích je vždy 
znázorněno srovnání reálné a synteticky připravené soustavy s příslušným přídavkem oxidu 
křemičitého. Hodnoty povrchového napětí jsou uvedeny v teplotním rozmezí 1290 °C – 
1420 °C, které bylo dáno stabilitou zkoumaných systémů během teplotní zátěže.  

 Srovnání povrchového napětí reálného a syntetického licího prášku bez přídavku 
oxidu křemičitého je znázorněno na obrázku 4. Z tohoto obrázku je zřejmé, že obě soustavy 
vykazují klesající trend povrchového napětí s teplotou, a že minoritní složky v reálné soustavě 
snižují povrchové napětí. 
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Obr. 4 Teplotní závislost povrchového napětí reálného a syntetického licího prášku. 

 Teplotní závislosti povrchového napětí koncentrační řady SiO2 je znázorněno na 
obrázcích 5 - 8. Při experimentálním měření povrchového napětí syntetické soustavy 
s přídavkem 15 hm.% SiO2 docházelo opakovatelně k napěnění taveniny, což výrazně 
ovlivnilo výsledné hodnoty v teplotním intervalu 1290 °C – 1420°C. Povrchového napětí 
tohoto systému bylo měřeno v teplotním intervalu 1115 °C – 1545 °C. Z tohoto důvodu bylo 
přikročeno k extrapolaci hodnot povrchového napětí pomocí rovnice regresní přímky.  

Obr. 5 Teplotní závislost povrchového napětí 
reálného a syntetického licího prášku 
s přídavkem 3 hm.% SiO2. 

Obr. 6 Teplotní závislost povrchového napětí 
reálného a syntetického licího prášku 
s přídavkem 6 hm.% SiO2. 
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Obr. 7 Teplotní závislost povrchového napětí 
reálného a syntetického licího prášku 
s přídavkem 9 hm.% SiO2. 

Obr. 8 Teplotní závislost povrchového napětí 
reálného a syntetického licího prášku 
s přídavkem 15 hm.% SiO2. 

 Hodnoty povrchového napětí tavenin úzce souvisí s jejich vnitřními strukturními 
změnami. Obecně platí, jsou-li v tavenině ionty Si4+ budou mít rozhodující vliv na její 
strukturu, jelikož křemík je nejvíce elektronegativní ze všech prvků soustavy a vytváří 
s kyslíkem stabilní komplexy s pevnou kovalentní vazbou. Ionty Al3+ mají také významnou 
roli, protože se mohou účastnit tvorby polyanionových sítí. Hrubý odhad pro určení vlivu 
těchto kationtů na strukturu taveniny udávají kritéria O/R (O je celkové látkové množství 
kyslíku v soustavě, R je celkové látkové množství atomů Si a Al) a /  . Podle práce 

V. P. Smoljarenka [51] je podmínkou pro tvorbu izolovaných tetraedrů 	 podíl 
O/Si  4. V našem případě základní reálný systém nabývá tento podíl hodnotu 3,52 a v 
případě syntetického systému hodnotu 3,06. Podle tohoto předpokladu je zřejmé, že SiO2 se 
podílí na tvorbě síťových struktur. Při zvyšování koncentrace SiO2 dochází tedy k zvýšení 
polymerizaci taveniny a povrchové napětí klesá. Tato teorie odpovídá chování systémů 
s přídavkem 0; 3 a 6 hm. % SiO2. V případě reálné a syntetické řady s přídavkem 9 a 15 hm% 
SiO2 se naopak setkáváme s nárůstem hodnot povrchového napětí vzhledem k předešlým 
soustavám. Tento jev může být způsoben tvorbou fází s kratšími řetězci a změnou koordinace 
kationtů Al3+.  

Interpretace teplotní závislosti předložených systému je problematická, protože 

charakter teplotního koeficientu povrchového napětí    je u křemičitanových tavenin závislý 

na mnoha faktorech, např. na koncentraci volných kyslíkových iontů v tavenině, na bazicitě 
taveniny, na iontovém poloměru kationtů nebo na síle vzájemného působení mezi částicemi. 
V případě reálné soustavy, povrchové napětí systémů s přídavkem 0; 3 a 15 hm% SiO2 klesá 
s rostoucí teplotou a u systémů s přídavkem 6 a 9 hm% SiO2 povrchové napětí s teplotou 
roste. U syntetické soustavy, systémy s přídavkem 0 a 9 hm% SiO2 vykazovaly klesající trend 
povrchového napětí s teplotou a naopak rostoucí trend byl u systémů 3; 6 a 15 hm% SiO2. 

Na základě srovnání jednotlivých členů reálné a syntetické koncentrační řady je 
patrné, že minoritní složky jako například TiO2, Fe2O3, MnO2, K2O a P2O5 snižují povrchové 
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napětí. Z tohoto důvodu lze předpokládat, že mezi těmito složkami převládají takové, které 
jsou schopny vytvářet složité polyaniontové struktury. Je také možné usuzovat, že amfoterní 
kationt Fe3+ v této soustavě vystupuje jako síťotvořič a podílí se na tvorbě složitý síťových 
struktur. 

4.1.3.2 Úhly smáčení 

 V druhé fázi experimentálního měření byly stanoveny úhly smáčení mezi jednotlivými 
kovovými fázemi a oxidickým systémem. 

 Při srovnání hodnot úhlů smáčení u všech vybraných kovových soustav bylo zjištěno, 
že nejvyšší hodnoty úhlů smáčení byli v systému ocel (I)/reálný licí prášek. U soustav ocel 
(II) a ocel (III) s reálným licím práškem dochází k poklesu hodnot úhlů smáčení vzhledem 
k soustavě s kovovou fází ocel (I). V případě soustav se syntetickým licím práškem vykazuje 
nejvyšší hodnoty úhlů smáčení také soustava s kovovou fází ocel (I), zatímco nejnižší 
hodnoty byli u soustavy s kovovou fází ocel (II). Přehled rozmezí hodnot úhlů smáčení u 
jednotlivých soustav je uveden v tabulce 4. 

Tab. 4 Rozmezí hodnot úhlů smáčení u experimentálně měřených soustav.  

Kovová soustava 
Rozmezí hodnot úhlů smáčení 

Reálný licí prášek Syntetický licí prášek 
ocel (I) 135°- 110° 131°- 117° 
ocel (II) 116°- 108° 114°-105° 
ocel (III) 115°- 100° 123°- 100° 

 Je obecně známo, že úhel smáčení	θ ≤ 90° odpovídá nesmáčivému chování kapalin, 
zatímco θ ≥ 90° znázorňuje chování smáčivé [52]. Z výše uvedených teplotních závislostí a 
z tabulky 4 je patrné, že u všech soustav v celém teplotním intervalu jsou hodnoty úhlů 
smáčení vyšší než 90°, to znamená, že všechny kovové soustavy byly smáčivé pro všechny 
vzorky licího prášku.  

 Experimentálně získané teplotní závislosti úhlů smáčení mezi všemi kovovými 
soustavami a vzorky koncentrační řady SiO2 jsou uvedeny v disertační práci. 

4.1.3.3 Mezifázové napětí 

 Po získání experimentálních dat povrchového napětí a úhlů smáčení bylo vypočítáno 
mezifázového napětí podle rovnice (1). Na obrázcích 9 - 11 jsou znázorněny teplotní 
závislosti mezifázového napětí. V jednotlivých obrázcích je vždy uvedeno srovnání 
mezifázového napětí ocel/reálným oxidický systém a ocel/syntetickým oxidický systém. 

Kovová fáze ocel (I)/oxidický systém 

 Vypočítaná teplotní závislost mezifázové napětí mezi kovovou soustavou ocel (I) a 
reálným resp. syntetickým licím práškem bez přídavku SiO2 je znázorněna na obrázku 9. 
V obou případech je patrné, že mezifázové napětí klesá s teplotou. Hodnoty mezifázového 



Experimentální část 

16 
 

napětí soustavy s reálným licím práškem se pohybují v rozmezí 2090 mN/m - 1930 mN/m, se 
syntetickým licím práškem jsou v rozmezí hodnot 2080 mN/m -1900 mN/m.  

 
Obr. 9: Srovnání teplotní závislosti mezifázového napětí ocel (I)/ reálný LP a 
ocel (I)/ syntetický LP. 

 Kovová fáze ocel (II)/oxidický systém 

 Výsledky vypočítané teplotní závislosti mezifázového napětí na rozhraní 
ocel (II)/reálný resp. syntetický licí prášek jsou uvedeny na obrázku 10.  

 
Obr. 10: Srovnání teplotní závislosti mezifázového napětí ocel (II)/ reálný LP a 
ocel (II)/ syntetický LP. 

Obě soustavy vykazují klesající trend mezifázového napětí s teplotou. Mezifázové napětí 
soustavy s reálným systémem je první polovině teplotního intervalu mírně vyšší než 
mezifázové napětí soustavy se syntetickým licím práškem, v druhé polovině teplotního 
intervalu je tento charakter opačný. Hodnoty mezifázového napětí soustavy s reálným licím 
práškem se pohybují v rozmezí 1580 mN/m - 1390 mN/m, se syntetickým licím práškem jsou 
v rozmezí hodnot 1545 mN/m -1405 mN/m.  

Kovová fáze ocel (III)/oxidický systém 

 Teplotní závislosti mezifázového napětí na rozhraní kovová fáze ocel (III)/ reálný licí 
prášek a ocel (III)/ syntetický licí prášek jsou porovnávány na obrázku 11. Mezifázové napětí 
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obou soustav s teplotou klesá a pohybuje se ve stejném intervalu hodnot 1560 mN/m - 1415 
mN/m.  

Obr. 11: Srovnání teplotní závislosti mezifázového napětí ocel (III)/ reálný LP a 
ocel (III)/ syntetický LP. 

 Teplotní závislosti mezifázového napětí všech soustav koncentrační řady SiO2 jsou 
uvedeny v disertační práci.  

 Z výsledků experimentálního studiu mezifázového napětí bylo zjištěno, že u všech 
studovaných soustav docházelo k poklesu mezifázového napětí s teplotou. Nejvyšší hodnoty 
mezifázového napětí vykazovala soustava ocel (I)/ reálný resp. syntetický licí prášek. Tato 
soustava měla hodnoty mezifázového napětí průměrně o 550 mN/m vyšší než soustavy 
s kovovou fázi ocel (II) a ocel (III). Tyto výsledky odpovídají výsledkům experimentálního 
měření povrchového napětí a úhlů smáčení kovové soustavy ocel (I), které byly vyšší než 
v případě ostatních kovových soustav.   

 Ze srovnání mezifázového napětí všech reálných a syntetických soustav ve styku 
s kovovými soustavami ocel (I), ocel (II) a ocel (III) vyplývá, že vliv minoritních přísad 
v reálném systému na mezifázové napětí není jednoznačný. Zatímco v soustavách 
ocel (I)/ reálný LP + 3 hm. % SiO2, ocel (II)/ reálný LP + 3 hm. % SiO2, ocel (III)/ reálný LP 
+ 6 hm. % SiO2 a ocel (III)/ reálný LP + 9 hm. % SiO2 jsou hodnoty mezifázové napětí nižší 
než v případě soustav se syntetickým licím práškem, v ostatních soustavách je trend opačný 
nebo je změna mezifázové napětí zanedbatelné. Jak již bylo řečeno, hodnoty mezifázového 
napětí jsou ovlivňovány jak složením kovové fáze, tak složením fáze oxidické. V tomto 
případě nelze tedy jednoznačně určit vliv minoritních přísad licího prášku, jelikož hodnoty 
mezifázového napětí mohou dále být ovlivněny zvyšujícím se obsahem oxidu křemičitého 
a různým obsahem jednotlivých prvků obsažených v kovové fázi. 

Vliv obsahu SiO2 na mezifázové napětí  

 Pro posouzení vlivu obsahu SiO2 na mezifázové napětí všech studovaných soustav 
byly sestrojeny koncentrační závislosti mezifázového napětí při konstantních teplotách.  

 Na obrázcích 12 a 13 jsou uvedeny závislosti mezifázového napětí na koncentraci 
SiO2 pro soustavu ocel (I)/ reálný licí prášek a ocel (I)/ syntetický licí prášek při teplotě 
1440 °C a 1500 °C. U reálného systému dochází při nižší teplotě k poklesu mezifázového 
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napětí v koncentračním rozmezí 37,1 hm. % - 43,1 hm. % SiO2. S dalším přídavkem oxidu 
křemičitého dochází k nárůstu hodnot mezifázového napětí. Při vyšší teplotě dochází 
k mírnému nárůstu mezifázového napětí u systému s 43,1 hm. % SiO2 vzhledem k soustavám 
s obsahem SiO2 40,1 hm. % a 46,1 hm. %. U syntetického systému dochází ke změně 
v případě soustavy s 3 hm. % SiO2. Tato soustava má vyšší mezifázové napětí než soustava 
bez přídavku oxidu křemičitého.  

Obr. 12: Koncentrační závislost 
mezifázového napětí soustavy ocel (I)/reálný 
licí prášek. 

Obr. 13: Koncentrační závislost 
mezifázového napětí soustavy ocel 
(I)/syntetický licí prášek. 

 Koncentrační závislosti mezifázového napětí pro soustavy ocel (II)/reálný licí prášek a 
ocel (II)/syntetický licí prášek jsou uvedeny při teplotách 1300 °C a 1400 °C na obrázcích 14 
a 15.  

Obr. 14: Koncentrační závislost 
mezifázového napětí soustavy ocel (II)/reálný 
licí prášek. 

Obr. 15: Koncentrační závislost 
mezifázového napětí soustavy ocel 
(II)/syntetický licí prášek. 
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U obou soustav je patrné, že dochází u systémů s přídavkem 0; 3 a 6 hm. % SiO2 k poklesu 
mezifázového napětí, přičemž k nevýraznějšímu poklesu dochází u reálné soustavy při teplotě 
1300°C. S dalším nárůstem obsahu SiO2 (9 hm. % a 15 hm. %) dochází naopak k nárůstu 
hodnot mezifázového napětí.   

 Obrázky 16 a 17 uvádějí koncentrační závislosti mezifázového napětí na rozhraní 
kovová fáze ocel (III)/reálný licí prášek resp. syntetický licí prášek při teplotě 1300 °C a 
1390 °C. V případě soustavy s reálným licím práškem je trend koncentrační závislosti 
mezifázového napětí stejný jako v případě předchozí kovové soustavy ocel (II). U soustavy se 
syntetickým licím práškem dochází k nárůstu hodnot mezifázového napětí v koncentrační 
rozmezí 43,45 hm. % - 56,45 hm. %. 

Obr. 16: Koncentrační závislost 
mezifázového napětí soustavy ocel 
(III)/reálný licí prášek. 

Obr. 17: Koncentrační závislost 
mezifázového napětí soustavy ocel 
(III)/syntetický licí prášek. 

 Jak již bylo řečeno v kapitole 4.1.3.1.2 s rostoucím obsahem SiO2 v tavenině dochází 
k tvorbě složitých silikátových struktur a tím ke snížení povrchového i mezifázového napětí 
[53]. Na fázovém rozhraní kovová soustava/ reálný licí prášek docházelo k poklesu 
mezifázového napětí s rostoucím obsahem oxidu křemičitého v koncentračním rozmezí 
37,1 hm. % - 43,1 hm. %. U soustavy ocel (II)/syntetický licí prášek docházelo k poklesu 
mezifázového napětí s rostoucím obsahem oxidu křemičitého v koncentračním rozmezí 
41,45 hm. % - 47,45 hm. %. S dalším nárůstem obsahu SiO2 dochází u všech soustav 
k nárůstu mezifázového napětí.  

 S rostoucím obsahem SiO2 klesá poměr CaO/SiO2 neboli bazicita strusky. Obecně lze 
říci, že s klesající bazicitou klesá mezifázové napětí [32, 54]. Při experimentálním měření 
mezifázového napětí, bylo zjištěno, že mezifázové napětí dosahuje své minimální hodnoty při 
poměru CaO/SiO2 = 0,61. Při hodnotách poměru CaO/SiO2 > 0,61 dochází k opětovnému 
nárůstu hodnot mezifázového napětí. Tento nárůst mezifázového napětí s rostoucím obsahem 
SiO2 (9 a 15 hm. %) může být způsoben změnou koordinace kationtů Al3+, jak již bylo 
zmíněno v případě experimentálních výsledků povrchového napětí oxidických soustav. 
V roztavených křemičitanových taveninách může Al2O3 díky svému amfoternímu charakteru 

1260

1315

1370

1425

1480

1535

1590

1645

0,36 0,39 0,42 0,45 0,48 0,51

m
e
zi
fá
zo
vé

 n
ap

ě
tí
 [m

N
/m

]

w SiO2 [‐]

1300°C‐ocel (III)/reálný LP

1390°C‐ocel (III)/reálný LP

1250

1310

1370

1430

1490

1550

1610

1670

1730

0,4 0,43 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58

m
e
zi
fá
zo
vé

 n
ap

ě
tí
 [m

N
/m

]

w SiO2 [‐]

1300°C‐ocel (III)/syntetický LP

1390°C‐ocel (III)/syntetický LP



Experimentální část 

20 
 

přecházet z tetraedrické koordinace [AlO4]
5-, kdy se Al2O3 chová jako síťotvořič, na 

oktaedrickou [AlO6]
-, kdy se Al2O3 chová jako modifikátor sítí. Z tohoto důvodu je 

předpokládáno, že jeho modifikační účinek společně s CaO a MgO může způsobit nárůst 
mezifázového napětí.  

 Interpretace výsledků mezifázového napětí mezi roztavenou ocelí a oxidickým 
systémem je značně problematická. Při studiu mezifázového napětí potřeba vzít v úvahu 
chemické reakce probíhající mezi oběma fázemi. Také množství kyslíku v kovu a iontové 
stavy kyslíku na fázovém rozhraní ovlivňují hodnoty mezifázového napětí [6]. Ve strusce se 
vyskytují ionty kyslíku ve třech formách - volné kyslíkové ionty O2-, nemůstkové kyslíkové 
ionty O- a můstkové kyslíkové ionty O0. V práci [55] autoři uvádějí, že při snížení obsahu 
můstkových kyslíkových iontů a zvýšení nemůstkových kyslíkových iontů dochází 
k depolymerizaci silikátové taveniny a při zvýšení obsahu volných kyslíkových iontů 
na fázovém rozhraní dochází ke snížení mezifázového napětí. Tato problematika bude nadále 
zkoumána. 

4.2 Viskozita 

4.2.1 Výběr vzorků 

 Pro experimentální výzkum teplotní závislosti viskozity byl vybrán ternární systém 
CaO-Al2O3-SiO2, ve kterém byl zachován stejný poměr složek jako ve výchozím licím prášku 
uvedeného v kapitole 4.1.1 (tabulka 1). Tato soustava byla vybrána k výzkumu viskozity z 
důvodu charakteristického zastoupení tří dominantních složek licích prášků, které se běžně 
používají v průmyslové praxi. Pro posouzení vlivu chemického složení na viskozitu byla 
k ternárnímu systému CaO-Al2O3-SiO2 vytvořena koncentrační řada s postupnými přídavky 3; 
6; 9; 12 a 15 hm.% oxidu křemičitého. 

4.2.2 Experimentální aparatura 

 Experimentální měření viskozity bylo prováděno na vysokoteplotním viskozimetru 
Anton Paar FRS 1600 [56, 57], který je kombinací laboratorní pece a měřící hlavy DSR 301. 
Měřící systém se skládá z grafitového vřetena a grafitového kelímku.   

 Tento viskozimetr umožňuje měření viskozity v rotačním a oscilačním režimu 
v rozsahu 3 mPa.s - 20 Pa.s. v teplotním rozsahu 300 °C - 1600 °C. Pro měření teploty je 
v zařízení používán termočlánek 13%Rh/Pt. Pro zabránění oxidace grafitového kelímku 
a vřetene je experimentální měření viskozity prováděno v N2 atmosféře (čistota > 99,99) při 
rychlosti průtoku plynu 250 l/hod.  

4.2.3  Experimentální výsledky viskozity a jejich diskuze 

 Experimentální měření viskozity probíhalo v rotačním režimu, při ohřevu rychlostí 
3,3 °C/min v teplotním intervalu 1400 °C - 1600 °C a následně při ochlazování rychlostí 
4,4 °C/min v teplotní intervalu 1600 °C - 1400 °C/min. V obou případech byla zvolena jako 
optimální rychlost otáček vřetena 85 ot./min.  
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 Získané teplotní závislosti viskozity pro všechny měřené vzorky koncentrační řady 
SiO2 jsou uvedeny na obrázcích 18 a 19. Obrázek 18 znázorňuje teplotní závislosti viskozit 
měřené při ohřevu a obrázek 19 při ochlazování. Z těchto obrázků je patrné, že u všech 
systémů viskozita exponenciálně klesá s rostoucí teplotou.  

Obr. 18: Teplotní závislost viskozity 
koncentrační řady SiO2 během ohřevu. 

Obr. 19: Teplotní závislost viskozity 
koncentrační řady SiO2 během ochlazování 

 
 Při porovnání obrázků 18 a 19 je zřejmé, že se viskozita koncentrační řady při 
ochlazování pohybuje v oblasti nižších hodnot. Nižší hodnoty viskozit během ochlazování 
vzorku jsou způsobeny změnou charakteru taveniny po přetavení. Pro objasnění tohoto jevu 
byla po experimentech provedena prvková analýza metodou XRFS. Podle práce Liao J. [58] 
poměr Al2O3/SiO2 (dále jen A/S) výrazně ovlivňuje viskózní chování silikátových tavenin. Je 
uvedeno, že s rostoucím poměrem A/S viskozita klesá. Z výsledků prvkové analýzy bylo 
zjištěno, že při měření viskozity během ochlazování dochází k nárůstu poměru A/S vzhledem 
k ohřevu, a tím může docházet ke snížení viskozity. Během teplotní zátěže také dochází 
k depolymerizaci síťových struktur v tavenině a tím ke snížení hodnot viskozity. Při 
ochlazování nedochází zpětně k vysoké polymerizaci taveniny a z tohoto důvodu se hodnoty 
viskozity mohou pohybovat v nižším intervalu hodnot než při ohřevu.  
 Z uvedených obrázků je také zřejmé, že viskozita roste s rostoucím obsahem SiO2, a 
že s rostoucí teplotou klesá vliv obsahu SiO2 na viskozitu. Jak již bylo zmíněno v kapitole 
4.1.3.1.2 je podmínkou pro tvorbu izolovaných tetraedrů 	 podíl O/Si  4. V našem 
případě základní systém (TS) nabývá hodnoty tohoto podílu 1,96. Podle tohoto předpokladu 
je zřejmé, že v tavenině dochází ke tvorbě síťových struktur. V případě koncentrační řady 
SiO2 poměr O/Si s přídavkem SiO2 klesá, což potvrzuje, že dochází ke zvyšování stupně 
polymerizace taveniny. Z tohoto důvodu v systému CaO – Al2O3 -  SiO2 s rostoucím obsahem 
SiO2 viskozita roste. Tento jev je pozorován především při nízkých teplotách. Při vyšších 
teplotách se vliv obsahu SiO2 na viskozitu snižuje z důvodu rozpadu složitých 
polyaniontových sítí. 
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5 MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ 

 Mnoho experimentálních studií vybraných fyzikálně - chemických vlastností 
oxidických systémů, jako např. povrchové napětí a viskozity je limitováno obtížnosti daného 
experimentu, a tudíž výpočtové modely hrají významnou roli.  

 Funkčnost vybraných matematických modelů byla ověřována na koncentrační řadě 
ternárního systému CaO-Al2O3-SiO2.  

 Vztahy, ze kterých byly vybrané matematické modely vypočítány, jsou uvedeny a 
popsány v disertační práci. Níže jsou uvedeny pouze výsledky matematického modelování. 

5.1 Povrchové napětí 

 Pro výpočet povrchového napětí byly vybrány tři matematické modely. Empirický 
model regulárního roztoku, poloemipirický model vycházející z Butlerovy rovnice a 
geometrický Chou model.  

Model regulárního roztoku [59-62] 

 Teplotní závislosti povrchového napětí vypočítané pomocí modelu regulárního 
roztoku jsou uvedeny na obrázku 20. Z výsledků je zřejmé, že povrchové napětí klesá 
s teplotou a s rostoucím obsahem oxidu křemičitého. Obrázek 21 znázorňuje srovnání 
vypočítaných a experimentálně získaných hodnot povrchového napětí. Průměrná odchylka 
vypočítaných dat od naměřených hodnot byla v celém teplotním intervalu 21,7 %. 

Obr. 20: Teplotní závislost povrchového 
napětí koncentrační řady SiO2, vypočítaná 
pomocí modelu regulárního roztoku. 

Obr. 21: Srovnání experimentálně 
stanovených hodnot povrchového napětí 
s vypočítanými hodnotami pomocí modelu 
regulárního roztoku. 
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Modifikovaná Butlerova rovnice pro ternární systém [26, 29, 63, 64]  

 Výsledky z modifikovaného Bultlerova modelu jsou znázorněny na obrázku 22. 
Z vypočítaných teplotních závislostí povrchového napětí je patrné, že povrchové napětí roste 
s teplotou a klesá se zvyšujícím se obsahem SiO2. 

Obr. 22: Teplotní závislost povrchového 
napětí koncentrační řady SiO2, vypočítaná 
pomocí modifikované Butlerovy rovnice. 

Obr. 23: Srovnání experimentálně 
stanovených hodnot povrchového napětí 
s vypočítanými hodnotami pomocí 
modifikované Butlerovy rovnice. 

 Srovnání experimentálních a vypočítaných hodnot povrchového napětí znázorňuje 
obrázek 23. Průměrná odchylka všech vypočítaných hodnot od experimentálně zjištěných 
hodnot byla v celém teplotním intervalu 16,5  %. Odtud vyplývá, že tento model pracuje 
s vyšší přesností a lépe dokumentuje reálné chování systému než model regulárního roztoku. 

Chou model [30, 31, 65]  

 Teplotní závislosti povrchového napětí vypočítané pomocí Chou modelu jsou 
znázorněny na obrázku 24. Povrchové napětí bylo v tomto případě počítáno pro základní 
ternární systém a systémy s přídavkem 3; 6; a 9 hm. % SiO2, v teplotním intervalu 1450 °C - 
1550 °C, který byl dán teplotami tání výchozích bodů A´, B´ a C´. Z výsledků je patrné, že 
povrchové napětí klesá s obsahem SiO2 a mírně klesá také s teplotou.  

 Z obrázku 25, kde je uvedeno srovnání experimentálně naměřených hodnot 
s vypočítanými hodnotami povrchového napětí, je patrné, že tento model poskytuje velmi 
dobrou shodu s experimentálními hodnotami. Průměrná odchylka vypočítaných hodnot od 
experimentálně naměřených byla 3,4 %. Nevýhodou tohoto geometrického modelu je jeho 
omezené použití pouze pro ternární systémy. 
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Obr. 24: Teplotní závislost povrchového 
napětí koncentrační řady SiO2, vypočítaná 
pomocí Chou modelu. 

Obr. 25: Srovnání experimentálně 
stanovených hodnot povrchového napětí 
s vypočítanými hodnotami pomocí Chou 
modelu. 

 Z výše uváděných výsledků matematického modelování povrchového napětí bylo 
zjištěno, že nejlépe vystihuje povrchové chování ternárního systému CaO-Al2O3-SiO2 
geometrický Chou model, který poskytuje výsledky s průměrnou odchylkou 3,4 %. Výhodou 
modelu regulárního roztoku a modifikovaného Butler modelu spočívá ve vyšší míře 
univerzality a aplikovatelnosti na libovolné (vícesložkové) systémy. Přesto lze, vzhledem 
k relativně vysokým odchylkám (21,7 % resp. 16,4 %), tyto modely použít pouze pro odhad 
orientačních, řádových hodnot povrchového napětí. Odchylky vypočítaných hodnot od 
experimentálně naměřených dat mohou být způsobeny různými faktory. Jedním z důvodů 
odlišnosti hodnot může být fakt, že matematický model není schopen do výpočtu zahrnout 
případné fázové či chemické přeměny vznikající při experimentálním měření povrchového 
napětí. V případě Chou modelu s experimentálně naměřenými vstupními hodnotami lze tento 
nedostatek do jisté míry eliminovat. Další odchylky mohou být způsobeny převzatými daty, u 
kterých není znám interval použitelnosti.    

5.2 Viskozita  

 Pro výpočet teplotní závislosti viskozity byly vybrány tři matematické modely - NPL 
model, Iida model a Urbain model. Teplotní interval pro výpočet viskozity byl zvolen podle 
experimentálně naměřených hodnot viskozity, 1400 °C - 1600 °C.  

NPL model [39, 66] 

 Vypočítané teplotní závislosti koncentrační řady ternárního systému CaO-Al2O3-SiO2 
pomocí NPL modelu jsou znázorněny na obrázku 26. U všech systémů je zřejmé, že viskozita 
exponenciálně klesá s teplotou a roste s hmotnostním zlomkem oxidu křemičitého.  
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Obr. 26: Teplotní závislost viskozity 
koncentrační řady SiO2, vypočítaná pomocí 
NPL modelu. 

Obr. 27: Srovnání experimentálně 
stanovených hodnot viskozity s vypočítanými 
hodnotami pomocí NPL modelu. 

 Na obrázku 27 je znázorněno srovnání vypočítaných a experimentálně získaných 
teplotních závislostí viskozity pro všechny systému koncentrační řady SiO2.  

 Z uvedených výsledků vyplývá, že nejmenší odchylky od experimentálních hodnot 
vykazují systémy s nižším obsahem SiO2. I přesto tyto systémy mají relativně vysokou 
průměrnou odchylku. Průměrná odchylka vypočítaných hodnot viskozity základního 
ternárního systému byla 51,15 %. S narůstajícím se obsahem SiO2 docházelo k velkému 
nárůstu průměrné odchylky, vypočítané hodnoty viskozity ternárního systému s přídavkem 
15 hm. % SiO2 vykazovaly odchylku 172,2 %.      

Iida model [37] 

  Výsledky vypočítané viskozity v závislosti na teplotě pomocí Iida modelu jsou 
uvedeny na obrázku 28. U všech systémů dochází k exponenciálnímu poklesu viskozity 
s teplotou a nárůstu viskozity s přídavkem SiO2.  

 Srovnání experimentálních vypočítaných pomocí Iida modelu je znázorněno na 
obrázku 29. Vypočítané soustavy s přídavky 12 a 15 hm. % SiO2 byly z tohoto srovnání 
vynechány z důvodu obrovské odchylky od experimentálních dat přesahující 1000 %. 
Z obrázku 29 je zřejmé, že nejlepší shoda byla dosažena u základní ternárního systému 
(průměrná odchylka 45,7 %), s přídavkem SiO2 dochází opět k nárůstu průměrné odchylky.  
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Obr. 28: Teplotní závislost viskozity 
koncentrační řady SiO2, vypočítaná pomocí 
Iida modelu. 

Obr. 29: Srovnání experimentálně 
stanovených hodnot viskozity s vypočítanými 
hodnotami pomocí Iida modelu. 

Urbain model [67] 

 Obrázek 30 znázorňuje výsledky teplotní závislosti viskozity získané matematickým 
výpočtem podle Urbain modelu. Stejně jako v předchozích případech, vypočítaná viskozita 
exponenciálně klesá s teplotou a roste s přídavkem SiO2. 

Obr. 30: Teplotní závislost viskozity 
koncentrační řady SiO2, vypočítaná pomocí 
Urbain modelu. 

Obr. 31: Srovnání experimentálně 
stanovených hodnot viskozity s vypočítanými 
hodnotami pomocí Urbain modelu. 

 Srovnáním experimentálních a vypočítaných hodnot viskozity, které je znázorněno na 
obrázku 31, bylo zjištěno, že tento model vykazuje velké odchylky i v případě základního 
ternárního systému. Zatímco vypočítaná viskozita tohoto systému se pohybuje v intervalu 
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hodnot 8,6 Pa.s - 1,6 Pa.s, experimentálně naměřená viskozita leží v intervalu 1,57 Pa.s - 
0,4 Pa.s. Odchylka vypočítaných hodnot tedy v tomto případě přesahuje 450 %. V případě 
další členů koncentrační řady dochází, stejně jako v předchozích modelech, k nárůstu 
odchylky. 

 Ve struskových systémech je viskozita určována silikátovou strukturou - kyselé 
strusky s velkými polymerizovanými ionty jsou vysoce viskózní a zásadité strusky s malými 
depolymerizovanými silikátovými ionty jsou méně viskózní.  Kromě přítomnosti oxidů, které 
polymerizují nebo naopak depolymerizují taveninu způsobují matematické modelování 
viskozity problematické také komplikované interakce mezi kationty a anionty. Z tohoto 
důvodu je funkčnost matematických modelů často limitována teplotním rozsahem a 
koncentračním rozmezím některých složek, jako například SiO2 a  Al2O3 [37, 68].  

 Z výsledků výše zmiňovaných matematických modelů pro výpočet viskozity 
koncentrační řady SiO2 ternárního systému CaO-Al2O3-SiO2 je patrné, že u všech modelů 
dochází k výraznému nárůstu průměrné odchylky s přídavkem oxidu křemičitého. Pouze 
v případě vypočítané teplotní závislosti základní ternárního systému bez přídavku SiO2 
pomocí Iida modelu byla průměrná odchylka nižší než 50 %. Na druhou stranu tento model 
měl nejvyšší odchylku v případě ternárního systému s přídavkem 12 a 15 hm. % SiO2. Při 
srovnání všech tří modelů je také zřejmé, že nejmenší celkovou odchylku od experimentálních 
dat vykazuje NPL model.  

 Shrnutím dosažených výsledků matematického modelování viskozity lze tedy říci, že 
uvedené matematické modely (NPL, Iida a Urbain model) odhadují exponenciální pokles 
viskozity s teplotou a nárůst viskozity s obsahem SiO2. Z důvodu vysokých průměrných 
odchylek není vhodné uvedené modely využívat pro reálný výpočet viskozity ternárního 
systému CaO-Al2O3-SiO2 v koncentračním rozmezí SiO2 47,2 hm. % - 62,2 hm. % a 
teplotním intervalu 1400°C - 1600°C.  
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6 ZÁVĚR 

 V rámci této disertační práce jsou prezentovány výsledky experimentálního výzkumu 
a matematického modelování vybraných fyzikálně - chemických vlastností, tzn. povrchového, 
mezifázového napětí a viskozity, oxidických soustav.  
 Pro vlastní experimentální výzkumu povrchových a mezifázových vlastností byl 
vybrán systém licího prášku, který z hlediska chemického složení představuje typickou 
soustavu používanou v technologické praxi. Současně byla připravena syntetická šesti - 
složková soustava obsahující pouze majoritně zastoupené složky v ekvivalentních poměrech 
původního licího prášku. Dále byly sestaveny koncentrační řady s narůstajícím obsahem 
oxidu křemičitého jak pro reálnou, tak pro syntetickou soustavu. Jako zástupce kovové fáze 
byly vybrány tři kovové systémy s různým obsahem uhlíku.  
 V první fázi experimentálního výzkumu bylo provedeno měření povrchového napětí 
kovových a oxidických soustav. U všech systémů byly sledovány teplotní závislosti 
povrchového napětí, pomocí metody ležící kapky. U oxidických systémů byl dále sledován 
vliv minoritních složek obsažených v reálném licím prášku a vliv obsahu oxidu křemičitého 
na hodnoty povrchového napětí.  
 Následně bylo provedeno experimentální měření teplotních závislostí úhlů smáčení 
mezi jednotlivými kovovými fázemi a oxidickými systémy. 
 Po experimentálním naměření všech výše uvedených hodnot byl v poslední fázi 
experimentálního studia povrchových a mezifázových vlastností proveden výpočet 
mezifázového napětí na rozhraní kovový systém/oxidický systém. Stejně jako v předchozích 
případech byly sledovány teplotní závislosti mezifázového napětí a vliv obsahu oxidu 
křemičitého.  
 Pro prezentaci experimentálního výzkumu viskózního chování oxidických systémů byl 
vybrán ternární systém CaO-Al2O3-SiO2, ve kterém byl zachován stejný poměr složek jako ve 
výchozím licím prášku. Dynamická viskozita byla měřena pomocí rotačního vysokoteplotního 
viskozimetru Anton Paar. Sledovány byly teplotní závislosti viskozity a vliv narůstajícího 
obsahu oxidu křemičitého na hodnoty dynamické viskozity.  
 V rámci této práce byly rovněž testovány vybrané matematické modely pro výpočet 
povrchového napětí a viskozity studovaných oxidických soustav. Pro výpočet povrchového 
napětí byly z dostupných literárních zdrojů vybrány empirický model regulárního roztoku, 
poloempirický model vycházející z Butlerovy rovnice a geometrický Chou model pro ternární 
systémy. Teplotní závislost viskozity byla vypočítána pomocí Iida modelu vycházející 
z Arrheniovy rovnice, Urbain modelu vycházející z Weymann-Frenkelovy rovnice a NPL 
modelu pracující na základě optické bazicity. Funkčnost těchto modelů byla testována 
srovnáním experimentálních výsledků povrchového napětí s teoreticky vypočítanými 
hodnotami. 
Získané výsledky prezentované v disertační práci lze shrnou následovně: 

Povrchové napětí kovových soustav 

 U všech kovových soustav docházelo k poklesu povrchového napětí s teplotou. 

 Nejvyšší hodnoty povrchového napětí vykazovala soustava s nejnižším obsahem 
uhlíku. 
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Povrchové napětí oxidických soustav 

 Na základě srovnání reálných a syntetických systémů bylo jištěno, že přítomnost 
minoritních složek snižuje povrchové napětí. 

 Zvyšování obsahu SiO2 vede v určitém koncentračním rozmezí ke snížení hodnot 
povrchového napětí, čímž byla částečně potvrzena funkce SiO2 jako síťotvořiče. 

Úhly smáčení mezi kovovou fází a oxidickým systémem 

 Zatímco u soustavy s kovovou fází ocel (I) ve styku s reálným a syntetickým licím 
práškem dochází k nárůstu úhlů smáčení s teplotou, u systémů ocel (II) a ocel (III) ve 
styku s reálným a syntetickým licím práškem dochází k poklesu úhlů smáčení 
s teplotou. 

 Hodnoty úhlů smáčení klesaly v řadě s narůstajícím obsahem uhlíku ocel (I) - ocel (II) 
- ocel (III) ve styku s reálným licím práškem. V případě syntetického licího prášku byl 
tento klesající trend pozorován při vyšších teplotách. Při nižších teplotách byly 
hodnoty úhlů smáčení soustavy s kovovou fází ocel (II) nižší než v případě kovové 
soustavy ocel (III). 

 Hodnoty úhlů smáčení byly ve všech případech v celém teplotním intervalu vyšší než 
90°, to znamená, že všechny kovové soustavy byly smáčivé pro všechny oxidické 
systémy. 

Mezifázové napětí na rozhraní roztavená kovová fáze/ roztavený oxidický systém 

 Mezifázové napětí všech studovaných soustav klesá s teplotou. 

 Na fázovém rozhraní kovová soustava/ reálný licí prášek docházelo k poklesu 
mezifázového napětí s rostoucím obsahem oxidu křemičitého v koncentračním 
rozmezí 37,1 hm. % - 43,1 hm. %. S dalším nárůstem oxidu křemičitého docházelo 
k nárůstu hodnot mezifázového napětí. 

 Vliv minoritních přísad, obsažených v reálném licím prášku, na hodnoty 
mezifázového napětí nebyl jednoznačně prokázán. Jelikož jednotlivé kovové soustavy 
mají různé chemické složení, které ovlivňuje případně chemické reakce na fázovém 
rozhraní, nelze vliv minoritních složek na hodnoty mezifázového napětí jednoznačně 
určit. 

Viskozita oxidických systémů 

 Sestrojením tokových křivek bylo zjištěno, že všechny studované systémy 
koncentrační řady SiO2 ternárního systému CaO-Al2O3-SiO2 se chovají jako 
newtonské kapaliny. 

 Viskozita všech vzorků exponenciálně klesá s rostoucí teplotou. 

 Viskozita výrazně závisí na složení oxidických systémů. Vzrůstá s rostoucím obsahem 
SiO2, přičemž výraznější změna viskozity je pozorována při nižší teplotě. Vliv 
přídavku SiO2 je eliminován s rostoucí teplotou. 
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 Viskozita měřená při ohřevu jednotlivých oxidických systémů je vyšší než viskozita 
měřená při jejich ochlazování. Tento fakt se potvrdil u všech sledovaných vzorků a byl 
pravděpodobně způsoben depolymerizací silikátové struktury během ohřevu.  

Matematické modelování povrchového napětí 

 Hodnoty povrchového napětí vypočítané pomocí vybraných matematických modelů 
klesá s přídavkem SiO2. 

 Na základě srovnání naměřených a vypočítaných hodnot povrchového napětí, pomocí 
modelu regulárního roztoku a modifikované Butlerovy rovnice, lze říci, že vzhledem 
k relativně vysokým průměrným odchylkám je možné tyto modely použít pouze pro 
získání orientačních (řádových) hodnot povrchového napětí. 

 Pro testovanou koncentrační oblast oxidu křemičitého ternárního systému CaO-Al2O3-
SiO2 byl jako vyhovující shledán Chou model. Při porovnávání experimentálně 
stanovených a numericky získaných hodnot byla získána průměrná odchylka 3,4 %. 

Matematické modelování viskozity 

 Na základě experimentálního měření bylo zjištěno, že dynamická viskozita všech 
zkoumaných oxidických systémů exponenciálně klesá s rostoucí teplotou a roste 
s přídavkem SiO2. Tato skutečnost byla rovněž potvrzena teoretickými výpočty u 
všech použitých matematických modelů. 

 Nejmenší průměrnou odchylku vypočítaných hodnot viskozity od experimentálně 
získaných dat vykazuje NPL model. Největší průměrnou odchylku pak vykazuje Iida 
model a to v případě dvou systémů s nejvyššími přídavky 12 a 15 hm. % SiO2. 

 Odchylka vypočítaných hodnot viskozity od experimentálně získaných roste s teplotou 
a s přídavkem SiO2. Toto platí pro všechny uvedené modely. 

 Z důvodu velkých odchylek vypočtených viskozit od hodnot experimentálních, a to 
zejména při vysokých teplotách a vyšších přídavcích SiO2, není vhodné uvedené 
modely používat pro výpočet viskozity oxidického systému CaO-Al2O3-SiO2 
v koncentračním rozmezí SiO2 47,2 hm. % - 62,2 hm. % a teplotním intervalu 1400°C 
- 1600°C. 

 Hlavní přínos disertační práce spočívá v tvorbě rozsáhlé databáze fyzikálně-
chemických vlastností oxidického systému, který představuje reálný licí prášek používaný 
v technologické praxi pro plynulé odlévání oceli. Získané poznatky materiálových vlastností 
tohoto systému, lze aplikovat v praxi metalurgického průmyslu při vývoji nových materiálů a 
zefektivnění stávajících technologií. 

 Získaná data mohou být také použita jako vstupní hodnoty pro zpřesnění nebo tvorbu 
matematických modelů pro výpočet daných fyzikálně-chemických vlastností.  

 Získané nové poznatky mohou přispět k rozvoji oborů chemická metalurgie, 
metalurgie a materiálové inženýrství. 
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