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ABSTRAKT 

Základem licích prášků a metalurgických strusek jsou oxidické systémy. Optimální 

struskový reţim závisí především na chemickém sloţení a teplotě. Reologické chování hraje 

také důleţitou roli v řadě technologických operací a pro jejich grafické znázornění jsou 

pouţity tokové křivky, ze kterých lze určit, zda se jedná o newtonskou nebo nenewtonskou 

kapalinu. Viskozita, která je reologickou veličinou, je důleţitým kritériem ovlivňující uţitné 

vlastnosti strusek. Závisí na ní úspěšný průběh metalurgických reakcí.  

Experimentální měření dynamické viskozity bylo provedeno na rotačním viskozimetru 

Anton Paar. Pro stanovení teplotní a koncentrační závislosti viskozity byl vybrán ternární 

oxidický systém SiO2-CaO-Al2O3, který představuje zjednodušený základ licího prášku 

pouţívaného pro plynulé odlévání oceli. K tomuto systému byla vytvořena koncentrační řada 

s postupným nahrazováním CaO za MgO. Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jakým 

způsobem dochází ke změnám registrovaných vlastností, dojde-li k postupnému nahrazení 

oxidu vápenatého oxidem hořečnatým.  

 

Klíčová slova: oxidický systém, reologie, viskozita, newtonské a nenewtonské kapaliny, 

závislost viskozity na teplotě 

 

ABSTRACT 

Oxide systems are the basis of casting powders and metallurgical slags. The optimum 

slag mode depends mainly on the chemical composition and temperature. Rheological 

behavior plays important role in a number of technological operations. For graphical 

representations of rheological behavior are used flow curves. Flow curves determine 

newtonian or non-newtonian fluid. Viscosity, which is a rheological value, is an important 

criterion, which it influencing properties of slags. The successful process of metallurgical 

reactions depends on viscosity. 

Experimental measurements of dynamic viscosity were carried out by the rotating 

viscometer Anton Paar. Ternary oxide system SiO2-CaO-Al2O3 was chosen for the 

determination dependence of viscosity on temperature and concentration. This system 

represents a simplified base of the casting powder used for the continuous casting of steel.  

A concentration series with gradual substitution of CaO for MgO was prepared for this 

system. The aim of this bachelor work was assess the influence of gradual replacement of 

calcium oxide by magnesium oxide on registered properties. 

 

Keywords: oxide system, rheology, viscosity, newtonian and non-newtonian fluids, 

temperature dependence of viscosity 

  



 

 

SEZNAM POUŽITÝCH VELIČIN 

V bazicita strusky  (-) 

ϑ kinematická viskozita (m
2·s-1

) 

 dynamická viskozita (Pa·s) 

ρ hustota (kg·m-3
) 

 smykové napětí  (Pa) 

D smyková rychlost (s
-1

) 

dv vzájemná rychlost pohybu smykových rovin vzdálených o dy (m·s-1
) 

z zdánlivá viskozita (Pa·s) 

AA před-exponenciální faktor  (Pa·s) 

EA aktivační energie (J·mol
-1

) 

R univerzální plynová konstanta  (J·K-1·mol
-1

) 

T teplota  (K) 

M moment síly  (N·m) 

h výška ponořeného vřetena v měřené kapalině  (m) 

n  počet otáček (s
-1

) 

r1 poloměr vnitřního válce (vřetena) (m) 

r2 poloměr vnějšího válce (kelímku) (m) 
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1 ÚVOD 

Metalurgické strusky a licí prášky představují oxidické systémy, které jsou sloţité 

polykomponentní soustavy. Skládají se z oxidů sloţek kovové vsázky, struskotvorných 

nebo oxidačních přísad a také produktů vzniklých reakcí mezi ţáruvzdorným materiálem 

a roztaveným kovem.  

V metalurgii je struska rozhodujícím činitelem k dosaţení příznivého průběhu 

tavebního procesu a získání konečného kovu o poţadovaných vlastnostech. Je popsána dvěma 

základními teoriemi – molekulární a iontovou. Důleţitým parametrem je bazicita strusek, coţ 

je poměr mezi kyselými a zásaditými sloţkami (oxidy) strusky. 

V řadě technologických operací hraje důleţitou roli reologické chování a jeho základní 

veličiny – viskozita, mez toku a modul pruţnosti, které jsou potřebné k charakterizování 

surovin, ale také i k řešení mnoha technických úloh a výpočtů. Viskozita je fyzikální vlastnost 

tavenin, která se projevuje při jejich toku, kdy dochází k tření přilehlých, navzájem 

rovnoběţných vrstev taveniny. Je důleţitou vlastností strusek a kapalných kovů, jelikoţ 

na ní z větší části závisí úspěšný průběh metalurgických reakcí. 

Matematickým vyjádřením tokových vlastností kapalin jsou reologické stavové 

rovnice. Pro jejich grafické znázornění jsou pouţity tokové křivky, pomocí nichţ můţeme 

určit, zda se jedná o newtonskou nebo nenewtonskou kapalinu.  

Ternární oxidický systém SiO2-CaO-Al2O3 má důleţitou roli v různých 

technologických aplikacích, které zahrnují výrobu ţeleza, oceli a zpracování keramických 

materiálů. Tento systém představuje zjednodušený základ licího prášku, který se pouţívá 

pro plynulé odlévání oceli. 

K ternárnímu systému SiO2-CaO-Al2O3 byla vytvořena koncentrační řada 

s postupným nahrazováním CaO za MgO. Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jakým 

způsobem dochází ke změnám registrovaných vlastností, dojde-li k postupnému nahrazení 

oxidu vápenatého oxidem hořečnatým. Přestoţe v tomto případě nedojde k výraznějším 

změnám bazicity zkoumané taveniny, lze očekávat jiný modifikační účinek MgO na vnitřní 

strukturu a tedy rovněţ změny zkoumaných veličin. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Oxidické systémy a jejich struktura 

Oxidické systémy, mezi které patří metalurgické strusky a licí prášky, jsou sloţité 

polykomponentní soustavy. Skládají se z oxidů sloţek kovové vsázky, struskotvorných 

nebo oxidačních přísad. Obsahují i další produkty, které vznikají reakcí mezi ţáruvzdorným 

materiálem a roztaveným kovem.  

Struska je v metalurgii rozhodujícím faktorem k dosaţení příznivého průběhu 

tavebního procesu a získání konečného kovu o poţadovaných vlastnostech. Její úloha spočívá 

v rafinačním působení – odstranění neţádoucích příměsí v roztaveném kovu. Reguluje 

přechod tepla z plynné atmosféry do roztaveného kovu a vytváří na něm ochrannou vrstvu, 

čímţ ztěţuje rozpouštění plynů z pecní atmosféry. Jak efektivně splňuje struska dané úkoly, 

závisí na jejich fyzikálně chemických vlastnostech, které jsou určeny teplotou a chemickým 

sloţením [1]. 

Struktura roztavených strusek je popsána dvěma základními teoriemi:  

Molekulární teorie strusek – podle této teorie jsou roztavené strusky roztoky 

zásaditých (CaO, MgO, FeO), kyselých (SiO2, P2O5, TiO2) a amfoterních oxidů (Al2O3, 

Fe2O3, Cr2O3), které navzájem vytvářejí sloţitější sloučeniny, které termicky disociují na tzv. 

volné oxidy v závislosti na vnějších termodynamických podmínkách podle vzoru [1]: 

2 MeO ∙ SiO2 = 2 MeO + SiO2. 

Pro posouzení stupně kyselosti či zásaditosti oxidických systémů (strusek) byl zvolen 

pojem zásaditosti neboli bazicity V. Zásaditost strusky se vyjadřuje poměrem, který platí 

v ocelářské praxi [1]: 

 V = 
 % 𝐶𝑎𝑂 

 % 𝑆𝑖𝑂2 
     (%) (1) 

U strusek s vyšším obsahem P2O5 je zásaditost vyjádřena [1]: 

 V = 
 % 𝐶𝑎𝑂 

 % 𝑆𝑖𝑂2  +  % 𝑃2𝑂5 
     (%) (2) 

Strusky s V < 1,5 jsou kyselé, strusky s V = 1,5 aţ 2,5 středně zásadité a strusky 

s V > 2,5 silně zásadité.  

Teorie předpokládá, ţe v roztavených struskách se nejdříve tvoří sloučeniny mezi 

nejzásaditějšími (např. CaO) a nejkyselejšími oxidy (např. SiO2). Křemičitan vápenatý 

ve vysokopecních struskách vzniká přednostně, čímţ jsou vytěsňovány ze sloučenin méně 

zásadité oxidy jiných kovů (např. Fe) [2]. Také připouští, ţe ve ztuhlé strusce jsou stejné 

sloučeniny jako v roztavené strusce. Molekulární teorie je jednoduchá a snadno vysvětluje 

vnitřní stavbu roztavených strusek.  

Iontová teorie strusek – teorie předpokládá, ţe jednotlivé sloţky roztavených strusek 

jsou úplně nebo částečně elektrolyticky disociovány na ionty. Struska je pak povaţována 
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za iontový roztok. Teorie se opírá o předpoklad, ţe roztavené strusky vedou elektrický proud 

a při elektrolýze se z nich vylučuje na katodě čistý kov. V roztavených struskách nejsou 

pouze iontové vazby, ale teorie připouští i kovalentní vazby mezi atomy. 

Elektrony se zápornými náboji obíhají v dráhách kolem kladně nabitého jádra. Pokud 

je počet kladných a záporných nábojů stejný, atom se chová neutrálně. Záporně nabitým 

iontem (aniontem) se stává, získá-li atom jeden nebo více nadbytečných elektronů. Pokud 

dojde ke ztrátě elektronů, mění se v kladně nabitý iont (kationt). 

Struskové taveniny se skládají z jednoduchých iontů (např. Ca
2+

, Al
3+

, Fe
2+

, Mn
2+

, 

Mg
2+

, S
2-

, O
2-

), které vznikají disociací oxidů, síranů, fluoridů, a také z komplexních aniontů 

např. (AlO3)
3-

, (SiO4)
4-

, (Si2O7)
6-

, (PO4)
3-

, které vznikají elektrolytickou disociací křemičitanů, 

fosforečnanů, hlinitanů, aj. [2].  

Také obsahují anionty kyslíku, podíl závisí na koncentraci prvků, s nimiţ mohou tvořit 

komplexní anionty. Čím více je struska kyselejší (obsahuje více kationtů křemíku nebo 

hliníku ve formě komplexních aniontů), tím méně zůstává volných aniontů kyslíku. Podíl 

těchto aniontů je pro iontovou teorii mírou zásaditosti. 

Elektrolytická disociace oxidů nebo síranů probíhá podle obecné reakce [2]: 

MeO → Me
2+

 + O
2-

, 

MeS → Me
2+

 + S
2-

. 

2.1.1 Křemičitanová struktura 

Základní strukturní částicí všech křemičitanů (včetně strusky) je čtyřstěn SiO4
4-

, který 

tvoří kostru jejich mříţek. Je tvořen centrálním atomem křemíku, který je obklopen čtyřmi 

atomy kyslíku nacházejícími se ve vrcholech tetraedru (obrázek 1 [2]). Malý iont křemíku 

zčásti elektrostatickou přitaţlivostí a kovalentní vazbou drţí celé seskupení pohromadě.  

Vazba je nejjednodušší a také nejstálejší ve srovnání s jinými křemičitanovými anionty.  

Jelikoţ jde o spojení čtyřvalentního kationtu Si se čtyřmi dvouvalentními anionty O, 

tak tetraedru zůstávají čtyři záporné valence, které musí být ve struktuře krystalů nebo skel 

nasyceny vytvořením dalších vazeb [3]. Jsou moţné dva případy: buď se na volné valence 

naváţou jiné libovolné kationty (např. kationty kovů Ca
2+

, Mg
2+

, Mn
2+

, Fe
2+

), nebo dochází 

k řetězení skupin SiO4. 

Tetraedry se mohou vyskytovat samostatně, nebo se různě spojovat svými vrcholy 

prostřednictvím společných kyslíků (neboli kyslíkový můstek) do sloţitějších útvarů podle 

toho, v jakém poměru jsou přítomny ionty Si
4+

 a O
2-

. Na obrázku 2 je názorně zobrazeno 

schéma spojování křemičitanových tetraedrů [2]. 
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Obr. 1.  Tetraedr SiO4
4-

 [2] 

 

Obr. 2.  Schéma spojování křemičitanových tetraedrů [2] 

2.1.2 Ternární systém SiO2-CaO-Al2O3 

Ternární systém SiO2-CaO-Al2O3 má důleţitou roli v širokém spektru 

technologických aplikací, které zahrnují výrobu ţeleza, výrobu oceli a zpracování 

keramických materiálů. Fázový diagram tohoto systému je zobrazen na obrázku 3 [4]. 

Tento systém představuje zjednodušený základ licího prášku. Je to jemnozrnný 

materiál, který se pouţívá pro plynulé odlévání oceli [5]. Licí prášky a struska z něj vzniklá 

musí plnit řadu úloh – ochraňovat kov v krystalizátoru před deoxidací, pohlcovat a rozpouštět 

vměstky, tepelně izolovat hladinu oceli a homogenizovat přestup tepla v krystalizátoru. 

Oxid křemičitý má z ternárního systému nejniţší stabilitu [6]. Vyskytuje se v různých 

polymorfních modifikacích, jako křemen (, ), tridymit (, ), cristobalit (, ), jejichţ 

vzájemné přeměny jsou doprovázeny objemovými změnami, které se různě projevují 

ve vlastnostech výrobků. Roztavený SiO2 se vyznačuje extrémně vysokou viskozitou (řádů 

10
6
 Pa·s) při teplotě tání 1 726 ºC [7]. Amorfní křemenné sklo vzniká přechlazením taveniny 

snadno díky vysoké viskozitě, protoţe tavenina má malý sklon ke krystalizaci. SiO2 přispívá 

v polykomponentních soustavách (např. s CaO, Al2O3, MgO) k tvorbě nízkotavitelných fází. 

Oxid vápenatý lze připravit rozkladem uhličitanů nebo hydroxidů. Za vysokých teplot 

viskozitu sniţuje a za nízkých naopak zvyšuje. Má teplotu tání 2 625 ºC [6]. 

Oxid hlinitý se vyskytuje v přírodě v čisté formě jako minerál korund (-Al2O3). 

Hodnoty viskozity zvyšuje. Jeho teplota tání je 2 054 ºC [6].  
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Obr. 3.  Fázový diagram ternárního systému SiO2-CaO-Al2O3 [4] 

2.2 Reologické vlastnosti  

Reologické chování hraje důleţitou roli v řadě technologických operací. Základní 

reologické veličiny - viskozita, mez toku a modul pruţnosti, jsou potřebné k charakterizování 

surovin, také k řešení mnoha technických úloh a výpočtů. Reologické stavové rovnice jsou 

matematickým vyjádřením tokových vlastností kapalin. Vyjadřují vztah mezi deformací 

kapaliny a smykovým napětím. Pro jejich grafické znázornění jsou pouţity tokové křivky. 

Reologie se zabývá tokem a deformací hmoty vlivem vnějších mechanických sil, 

kdy jsou moţné tyto mezní typy chování [8]:  

 Elastické chování – účinkem vnější síly nastane deformace, která vratně vymizí 

po jejím odstranění. Je vykazováno tuhými látkami. Energie vydaná na deformaci 

se ukládá a po ustálení tuhé látky se uvolní. 

 Viskózní chování – působením síly hmota teče a tok se zastaví, ale neobrátí, pokud je 

síla odstraněna. Platí pro jednoduché tekutiny. Vynaloţená energie je rozptýlená jako 

teplo. 

 Viskoelastické chování – mezi předešlými dvěma extrémy jsou systémy, jejichţ 

odezva na pouţitou sílu záleţí na době, po kterou tato síla působí. Patří k nim řada 

koloidně disperzních systémů. 

  

C = CaO 

A = Al2O3 

S = SiO2  
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2.2.1 Viskozita 

Viskozita je důleţitou vlastností strusek a kapalných kovů, protoţe na ní ve velké míře 

závisí úspěšný průběh metalurgických reakcí. Pokud je viskozita roztavených kovů vysoká, 

ztěţuje jejich odlévání a zhoršuje vyplouvání nekovových vměstků. 

Viskozita je fyzikální vlastnost tavenin, která se projevuje při jejich toku, kdy nastává 

tření přilehlých, navzájem rovnoběţných vrstev taveniny. Viskozita je mírou vnitřního tření 

v kapalinách [1]. Pro ideální tekutinu platí předpoklad, ţe v ní neexistují smyková – tečná 

napětí. Pro skutečnou tekutinu to platí, pokud se tekutina nepohybuje. Jestli tekutina proudí 

a její jednotlivé molekuly jsou v relativním pohybu a dvě sousední vrstvy mají rozdílnou 

rychlost, potom na jejich rozhraní dochází mezi nimi ke tření a ke vzniku smykového napětí, 

příčinou tohoto jevu je viskozita tekutiny [1].  

Kinematická viskozita  vyjadřuje viskozitu kapaliny s ohledem na její hustotu [1]: 

  = 


𝜌
     (m2

∙s
-1

) (3) 

kde    je  dynamická viskozita  (Pa∙s),  

 ρ  -  hustota  (kg∙m
-3

). 

Dynamická viskozita  je určena Newtonovou rovnicí. Pro ideálně viskózní neboli 

newtonskou kapalinu platí [9]: 

  = 

𝑑𝑣

𝑑𝑦

=


𝐷
     (Pa∙s)  (4) 

kde    je  smykové napětí  (Pa),  

 D  -  smyková rychlost (gradient rychlosti)  (s
-1

),  

 dv -  vzájemná rychlost pohybu smykových rovin vzdálených o dy  (m∙s
-1

). 

Rychlostní profil toku v kapalině je znázorněn na obrázku 4 [10]. Takto se chovají 

všechny plyny a páry i mnoho běţných kapalin především voda. Jejich viskozita je nezávislá 

na napěťovém a deformačním stavu kapaliny. Toková křivka newtonské kapaliny je 

zobrazena na obrázku 5 [10]. 

 

Obr. 4.  Rychlostní profil toku v kapalině [10] 
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Obr. 5.  Toková křivka a průběh viskozity newtonské kapaliny [10] 

Nenewtonská kapalina je označení pro kapaliny, které se neřídí Newtonským 

zákonem, ale platí pro ně analogická rovnice jako pro kapaliny newtonské [10]: 

 z =

𝑑𝑣

𝑑𝑦

=


𝐷
     (Pa∙s) (5) 

kde z je tzv. zdánlivá viskozita, která není látkovým parametrem, ale je proměnnou 

veličinou. Závisí na smykové rychlosti, okrajových a počátečních podmínkách a na historii 

předchozí deformace kapaliny atd. 

Nenewtonské kapaliny rozlišujeme podle závislosti viskozity v čase: 

a) časově závislé – viskozita závisí na čase 

Tixotropní kapaliny – pokud jsou pseudoplastické či plastické kapaliny vystaveny 

smykovému namáhání (míchání, třepání), je jejich zdánlivá viskozita zpočátku vysoká 

a s rostoucím časem klesá. Ponechá-li se kapalina v klidu, původní struktura se obnoví 

a zdánlivá viskozita se bude opět blíţit původní vysoké hodnotě. Na tokové křivce se objevuje 

hysterezní smyčka (průběh tokové křivky při zvyšování napětí se neshoduje s průběhem 

při sniţování napětí), která probíhá ve směru hodinových ručiček. Takové kapaliny 

se uplatňují např. v průmyslu barev (barva je tekutá pouze při jejím natírání). Toková křivka 

tixotropní kapaliny je zobrazena na obrázku 6 [10]. 

 

Obr. 6.  Toková křivka a průběh zdánlivé viskozity tixotropní kapaliny [10] 

Reopektické kapaliny – pokud jsou dilatantní kapaliny vystaveny smykovému namáhání 

(míchání, třepání), je jejich zdánlivá viskozita zpočátku nízká a s rostoucím časem stoupá. 

Původní struktura se opět obnoví a zdánlivá viskozita se bude blíţit původní vysoké hodnotě, 

nechá-li se kapalina v klidu. Na tokové křivce se objevuje hysterezní smyčka (průběh tokové 
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křivky při zvyšování napětí se neshoduje s průběhem při sniţování napětí), která probíhá proti 

směru hodinových ručiček. Taková kapalina je např. sádra, suspenze bentonitu. Toková 

křivka této kapaliny je znázorněna na obrázku 7 [10]. 

 

Obr. 7.  Toková křivka a průběh zdánlivé viskozity reopektické kapaliny [10] 

b) časově nezávislé – viskozita nezávisí na čase 

Pseudoplastické kapaliny – (řídnoucí tekutiny) jsou charakterizovány poklesem zdánlivé 

viskozity při rostoucím smykovém napětí. Patří mezi ně kaly, pasty, kaučuky, latexy, 

suspenze papíru, barvy apod. Toková křivka pseudoplastické kapaliny je zobrazena 

na obrázku 8 [10]. 

 

Obr. 8.  Toková křivka a průběh zdánlivé viskozity pseudoplastické kapaliny [10] 

Dilatantní kapaliny – (houstnoucí tekutiny) dilatace je opačný jev k pseudoplasticitě. Dochází 

k nárůstu zdánlivé viskozity s rostoucím smykovým napětím. Jsou to např. rozpouštědla 

barev, beton, arabská guma, med aj. Toková křivka této kapaliny je zobrazena na obrázku 9 

[10]. 
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Obr. 9.  Toková křivka a průběh zdánlivé viskozity dilatantní kapaliny [10] 

Binghamské kapaliny – (ideálně plastické tekutiny) jsou kapaliny, které obsahují plastickou 

sloţku deformace a dochází u nich k toku aţ po překročení určitého počátečního smykového 

napětí p tzv. dynamické meze toku. Toková křivka binghamské kapaliny je zobrazena 

na obrázku 10 [10]. 

 

Obr. 10.  Toková křivka a průběh zdánlivé viskozity binghamské kapaliny [10] 

2.2.1.1 Teplotní závislost viskozity 

Viskozita tekutin exponenciálně s teplotou klesá. Teplotní závislost viskozity 

je vyjádřena pomocí Arrheinovy rovnice [11]:  

  = 𝐴𝐴 ∙ exp  
𝐸𝐴

𝑅 ∙ 𝑇
      (Pa∙s) (6) 

kde  AA je  před-exponenciální faktor  (Pa∙s),  

 EA -  aktivační energie  (J∙mol
-1

),  

 R -  univerzální plynová konstanta  (J∙K
-1

∙mol
-1

), 

 T -  teplota  (K). 

Pro viskózní proudění je aktivační energie povaţována za energii, která je potřebná 

k přerušení vazeb nutných pro toto proudění. V roztavených struskových systémech jsou 

přítomny různé typy iontů a iontových komplexů, které úzce souvisí s aktivační energií. 

Protoţe velikost a typy iontů se v závislosti na teplotě mění, bude docházet i ke změně 
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aktivační energie s teplotou. Pro výpočet viskozity roztavených struskových systémů se můţe 

pouţít Waymen – Frenkelův vztah, který zohledňuje tyto změny [11]: 

  = 𝐴𝑤 ∙ 𝑇 ∙ exp  
𝐸𝑤

𝑅 ∙ 𝑇
      (Pa∙s) (7) 

kde parametry Ew a Aw mají stejný význam jako v rovnici (6), ale liší se hodnotou. 

Zvyšování teploty má za následek disociaci komplexních aniontů na anionty 

s menšími rozměry, proto dochází k poklesu viskozity s teplotou. 

2.2.1.2 Vliv chemického složení na viskozitu 

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 [12]. Síťová struktura je přerušena 

a viskozita poklesne, kdyţ přidáme do silikátové strusky bazické oxidy např. CaO, MgO, 

MnO atd. Naopak viskozita poroste, přidáme-li SiO2 a P2O5. SiO2 působí jako tvořič 

polyaniontových sítí a zvyšuje stupeň polymerizace taveniny 

Oxid Al2O3 je amfoterní, a proto mohou nastat dva případy. Pokud Al2O3 přidáme 

k silikátovým taveninám s nízkou bazicitou, viskozita bude klesat s jeho rostoucím obsahem. 

V případě vysoké bazicity silikátových tavenin jsou změny viskozity malé nebo se nepatrně 

zvyšuje s rostoucím obsahem Al2O3.  

Vliv na viskozitu má také poloměr jednotlivých iontů, které se nacházejí v tavenině. 

Obecně platí, ţe čím vyšší je pozitivní náboj iontu, tím menší je jeho poloměr [13]. 

Pro atomové poloměry a ionty o stejném mocenství platí, ţe v periodách se poloměr atomu 

zmenšuje, protoţe roste efektivní náboj jádra, který způsobí větší koncentraci elektronového 

obalu. Částice s větším poloměrem zvyšuje hodnotu viskozity taveniny. Poloměr iontů roste 

v tomto pořadí Si
4+

 → Al
3+

 → Mg
2+

 → Ca
2+

 [13].  

Oxid vápenatý zvyšuje viskozitu vlivem svého iontového poloměru, ale zároveň 

sniţuje asociovaný charakter taveniny vlivem modifikačních účinků (sniţuje viskozitu 

taveniny). Ke zlomu v jeho vlivu na celkovou viskozitu dochází při hodnotě bazicity okolo 

CaO/SiO2 = 1,2 [13]. 

2.2.1.3 Metody měření viskozity 

Při měření newtonských kapalin je viskozita látkový parametr závislý na tlaku 

a teplotě. Pouţívají se nejčastěji kapilární, kuličkové, rotační a vibrační viskozimetry. 

Pro plyny, které taktéţ patří mezi newtonské kapaliny, jsou vhodné hlavně viskozimetry 

kapilární nebo kuličkové.  

Zatímco u nenewtonských kapalin není viskozita látkovým parametrem, proto se musí 

měřit celá toková křivka – reogram. Jsou vhodné pouze takové přístroje, u kterých je 

geometrie toku jednoznačně definována, a u nichţ můţeme určit hodnotu gradientu rychlosti 

a jemu odpovídající hodnotu tečného napětí. Nejvhodnější jsou kapilární a rotační 

viskozimetry. 
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Kapilární viskozimetr 

Kapilární viskozimetry se řadí do skupiny nejpřesnějších přístrojů. Pouţívají 

se pro měření newtonských kapalin a pro měření tokových křivek nenewtonských kapalin. 

Měření viskozity vychází z Hagen – Poiseuilleova zákona pro laminární proudění tekutiny 

v trubici kruhového průřezu.  

U kapilárních viskozimetrů se nejčastěji pouţívá provedení s konstantním tlakovým 

spádem a měří se objemový průtok kapaliny [10]. V tomto případě se tlakový spád vytváří 

sloupcem měřené kapaliny, jehoţ výška se mění v několika polohách nebo tlakem inertního 

plynu na hladinu.  

Mezi nejvýznamnější kapilární viskozimetry patří Ostwaldův a Ubbelohdův 

viskozimetr, obrázek 11 [10]. Ostwaldův viskozimetr je zaloţen na principu, ţe kapalina 

vytéká do prostředí vyplněného kapalinou, kdeţto u Ubbelohdového kapalina vytéká 

do volného prostoru, který je otvorem spojen s atmosférou. 

 

Obr. 11.  Ostwaldův a Ubbelohdův viskozimetr [10] 

Kuličkový viskozimetr 

Měření viskozity pomocí kuličkového viskozimetru je zaloţeno na rychlosti pádu 

tělíska (obvykle hladké koule) ve zkoumané tekutině.  

Stokesův viskozimetr patří mezi nejjednodušší kuličkové viskozimetry, obrázek 12 

[10]. Skládá se z válce naplněného měřenou kapalinou, do které se vhodí kulička a změří 

se stopkami čas jejího průchodu mezi dvěma ryskami vyznačenými na válci. 

Kulička můţe být nahrazena vzduchovou bublinou (bublinkový viskozimetr), nebo 

můţe padat ve skleněné trubici skloněné od vertikály o 10º (Höplerův viskozimetr). 
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Obr. 12.  Stokesův viskozimetr [10] 

Rotační viskozimetr 

Principem rotačního viskozimetru je měření torzní síly, kterou působí rotující kapalina 

na zavěšené vřeteno.  

Přímo měřitelnými veličinami je úhlová rychlost nebo počet otáček za čas ustáleného 

pohybu jednoho z válců. Zjistíme údaje o odporu kapaliny proti smykovému namáhání 

v důsledku vzniku gradientu rychlosti. Tento odpor se projevuje jako krouticí moment, 

kterým se jeden z válců přístroje brání proti pohybu přenášeného kapalinou z druhého válce 

[10].  

Rotační viskozimetry se nejčastěji pouţívají ve třech provedeních, dva souosé válce 

nebo kuţel – deska, nebo dvě rotující desky. Některé úpravy měrného prostoru rotačních 

viskozimetrů jsou zobrazeny na obrázku 13 [10]. 

Pro měření oxidických tavenin jsou nejvíce pouţívané rotační viskozimetry 

v uspořádání dvou souosých válců. Mohou nastat dva případy, pokud se otáčí vnitřní válec, 

jedná se o Couettovo proudění, jestliţe rotuje vnější válec, jedná se o systém Saerle. 

Viskozita pro rotační metodu je počítána podle vztahu [10]: 

  = 
𝑀

8 ∙ 𝜋2 ∙ 𝑛  ∙ ℎ
 ∙  

1

𝑟1
2 −  

1

𝑟2
2      (Pa∙s) (8) 

kde  M  je  moment síly  (N∙m), 

 h -  výška ponořeného vřetena v měřené kapalině  (m), 

 n  -  počet otáček  (s
-1

),  

 r1 -  poloměr vnitřního válce (vřetena)  (m), 

 r2 -  poloměr vnějšího válce (kelímku)  (m). 
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Obr. 13.  Schematické znázornění rotačních viskozimetrů [10] 

Oscilační viskozimetr 

Oscilační viskozimetry jsou zaloţeny na principu měření útlumu kmitajícího tělesa 

v kapalině. Tvar tělesa můţe být např. deska, válec, nebo můţe vibrovat celá nádoba. 

Pouţívá se hlavně při studiu reologických chování čistých kovů a slitin [14]. 

Stanovení viskozity oxidických tavenin oscilační metodou při vysokých teplotách je 

ekonomicky nákladné a technicky obtíţné. Přesnost experimentálního měření můţe být 

ovlivněna např. geometrickou nesouosostí zařízení, při nedostatečném promíchání – 

nehomogenita taveniny aj. 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Oxidický systém 

Pro experimentální měření vybraných reologických veličin byly vybrány vzorky 

oxidických systémů vycházející z ternární soustavy SiO2–CaO–Al2O3. V této soustavě 

(vzorek 1) byl zachován stejný poměr těchto dominantních sloţek jako v reálném licím 

prášku, který se pouţívá pro plynulé odlévání oceli.  

K tomuto systému byla vytvořena koncentrační řada s postupným nahrazováním CaO 

za MgO, za účelem posouzení vlivu jiného modifikačního účinku oxidu hořečnatého 

na vybrané reologické vlastnosti. Všechny vzorky byly synteticky připraveny z jednotlivých 

čistých oxidů: CaO (99,5 %), Al2O3 (99 %),  SiO2 (99,5 %) a MgO (99,4 %). Chemické 

sloţení všech vzorků uvádí tabulka 1.  

Tabulka 1.  Chemické sloţení oxidických systémů 

 
SiO2 

(hm. %) 

CaO 

(hm. %) 

Al2O3 

(hm. %) 

MgO 

(hm. %) 

Vzorek 1 47,2 36,90 15,9 0 

Vzorek 2 47,2 24,60 15,9 12,30 

Vzorek 3 47,2 18,45 15,9 18,45 

Vzorek 4 47,2 12,30 15,9 24,60 

Vzorek 5 47,2 0 15,9 36,90 

3.2 Viskozimetr 

Reologické vlastnosti byly experimentálně měřeny na vysokoteplotním viskozimetru 

Anton Paar FRS 1600, který umoţňuje měřit viskozitu v rotačním a oscilačním reţimu 

3 mPa·s – 20 Pa·s v teplotním rozsahu 573 K – 1 873 K [13, 15]. Pro měření teploty 

se pouţívá termočlánek 13% Rh/Pt. Viskozimetr se skládá z laboratorní pece a měřící hlavy 

DSR 301. Reometr je chlazen vodou a vzduchem, aby se elektronické části nepřehřály. 

Zařízení je zobrazeno na obrázku 14 [15]. 

Měřící systém se skládá z grafitového vřetena (ve tvaru kuţele) připevněného 

na dlouhé keramické hřídeli připojené k hlavě reometru a grafitového kelímku, který je 

uchycen na spodní keramické hřídeli (obrázek 13). K zabránění oxidace grafitového kelímku 

a vřetene bylo měření prováděno v plynné dusíkové atmosféře (čistota > 99,999) při rychlosti 

průtoku plynu 150 l·hod
-1

. 

Celý systém je řízen softwarem Rheoplus 3.0, který umoţňuje programování 

jednotlivých testů a zpracování dat ve formě tabulek a grafů. Také umoţňuje zobrazení 

polohy vřetena, hodnoty normálové síly, kterou vřeteno působí na povrch vzorku a teploty 

vzorku. 
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Obr. 14.  Vysokoteplotní viskozimetr Anton Paar FRS 1 600 a grafitový kelímek 

s vřetenem [15] 

3.3 Výsledky experimentálního měření 

3.3.1 Normálová síla 

Do grafitového kelímku se napěchovaly jednotlivé vzorky o hmotnosti 56 g, které 

se ohřívaly na teplotu 1 673 K rychlostí 15,3 K·min
-1

. Při ohřevu byla měřena normálová síla, 

kterou vřeteno působí na povrch zkoumaných vzorků. Průběh závislosti normálové síly 

na teplotě pro vzorek 1 je na obrázku 15.  



17 

 

 

Obr. 15.  Teplotní závislost normálové síly vzorku 1 během ohřevu na teplotu 1 673 K 

Z obrázku 15, který zobrazuje teplotní závislost normálové síly vzorku 1, je zřejmé, ţe 

od teplot 300 – 1 500 K se normálová síla pohybuje v intervalu mezi 3 – 3,8 N. Při teplotě 

1500 K hodnota normálové síly klesá na přibliţně 2,3 N, coţ znamená, ţe dochází k roztavení 

vzorku. 

 

Obr. 16.  Teplotní závislost normálové síly vzorku 2 během ohřevu na teplotu 1 673 K  

Z teplotní závislosti normálové síly vzorku 2, který je zobrazen na obrázku 16, je 

patrné, ţe od teplot 300 – 1 500 K se normálová síla pohybuje v intervalu 3 – 4 N. Při teplotě 

1 635 K normálová síla klesla na nulovou hodnotu, coţ znamená, ţe je systém ve fázi likvidu.  
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Obr. 17.  Teplotní závislost normálové síly vzorku 3 během ohřevu na teplotu 1 673 K  

Z dané teplotní závislosti normálové síly vzorku 3 (obr. 17) je zřejmé, ţe od teplot 

900 – 1 050 K normálová síla prudce stoupla na 60 N z důvodu objemové dilatace vzorku. 

Při teplotě 1 450 K normálová síla klesla na nulovou hodnotu, protoţe docházelo k roztavení 

vzorku. Při teplotě 1500 K docházelo k navýšení normálové síly, protoţe vzorek nebyl zcela 

roztaven v celém svém objemu. 

 

Obr. 18.  Teplotní závislost normálové síly vzorku 4 během ohřevu na teplotu 1 673 K  

Průběh normálové síly na obrázku 18 u vzorku 4 je téměř shodný se vzorkem 3. 

Od teplot 900 – 1 050 K normálová síla prudce stoupla aţ na 47 N z důvodu objemové 

dilatace vzorku. Vzorek je roztaven při teplotě 1 450 K, kdy normálová síla opět klesla 

na nulovou hodnotu. Po této teplotě docházelo opět k navýšení normálové síly, protoţe 

vzorek nebyl roztaven v celém svém objemu. 
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Obr. 19.  Teplotní závislost normálové síly vzorku 5 během ohřevu na teplotu 1 673 K  

Ve vzorku 5 je oxid vápenatý plně nahrazen oxidem hořečnatým, který má vysokou 

teplotu tání 2 826 °C [7]. Z obrázku 19, který zobrazuje teplotní závislost normálové síly, je 

patrné, ţe při teplotách 750 – 780 K normálová síla stoupla na 18,5 N z důvodu objemové 

dilatace vzorku. Normálová síla se pohybuje v intervalu 3 – 4 N. Neklesla na nulovou 

hodnotu, protoţe vzorek má vyšší teplotu tání neţ nastavených 1 673 K.  

3.3.2  Tokové křivky 

Po roztavení jednotlivých vzorků bylo grafitové vřeteno ponořeno do taveniny, která 

byla 30 minut míchána z důvodu homogenizace taveniny a stabilizace teploty. Po této době 

byly měřeny tokové křivky, které jsou závislostí smykového napětí na smykové rychlosti. 

Smyková rychlost se zvyšovala od 0 aţ 200 s
-1

.  

Pomocí tokových křivek můţeme určit, zda se jedná o newtonskou nebo 

nenewtonskou kapalinu. Pro všechny měřené vzorky je na obrázku 20 znázorněna závislost 

smykového napětí na smykové rychlosti. 
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Obr. 20.  Tokové křivky měřených vzorků při teplotě 1 673 K 

Z obrázku 20, kde jsou vyobrazeny tokové křivky jednotlivých měřených vzorků, je 

patrné, ţe vzorky 1 – 3 se chovají jako newtonské kapaliny, při laminárním toku vykazují 

lineární závislost mezi tečným napětím τ a rychlostním gradientem D. Viskozita newtonské 

kapaliny je nezávislá na napěťovém a deformačním stavu kapaliny. Vzorky 4 a 5 se chovají 

jako nenewtonské pseudoplastické kapaliny, které jsou charakterizovány poklesem zdánlivé 

viskozity při rostoucím smykovém napětí. 

Vzorek 1 obsahující pouze ternární systém Al2O3, CaO a SiO2 vykazuje střední 

hodnoty smykového napětí. Vzorek 2, který obsahuje kromě dominantních sloţek Al2O3 

a SiO2 také 24,6 hm. % CaO a 12,3 hm. % MgO, má niţší hodnoty smykového napětí neţ 

vzorek 1. Vzorek 3, který obsahuje stejné mnoţství CaO a MgO, má niţší hodnoty 

smykového napětí neţ vzorek 1 a 2. Vzorek 4, který má sloţení 12,3 hm. % CaO 

a 24,6 hm. % MgO, vykazuje vyšší hodnoty smykového napětí neţ předchozí vzorky 1, 2 a 3. 

Nejvyšší hodnoty smykového napětí má vzorek 5 obsahující pouze ternární systém Al2O3, 

MgO a SiO2. Vzhledem k obrázku 20 je zřejmé, ţe čím více bude oxidický systém obsahovat 

MgO na úkor CaO, tím se pravděpodobně bude zvyšovat smykové napětí a kapalina se bude 

chovat nenewtonsky. 

3.3.3 Teplotní závislost dynamické viskozity 

Měření dynamické viskozity probíhalo v rotačním reţimu v průběhu ohřevu rychlostí 

3,3 K·min
-1

. Poté při ochlazování rychlostí 4,4 K·min
-1

. Optimální rychlost otáček vřetene 

byla stanovena na 85 ot·min
-1

. Teplotní závislost viskozity v průběhu ohřevu a chlazení 

vzorku 1 je zobrazena na obrázku 21. 
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Obr. 21.  Teplotní závislost viskozity vzorku 1 během ohřevu a ochlazování 

Vzorek 1 obsahuje ternární oxidický systém SiO2-Al2O3-CaO, který byl měřen 

při ohřevu v teplotním intervalu 1 673 – 1 823 K a při ochlazování v intervalu 1 823 – 

1 673 K. Z obrázku 21 je zřejmé, ţe viskozita exponenciálně klesá s teplotou. Při ohřevu 

se viskozita pohybuje v intervalu 0,87 – 2,91 Pa·s. Během ochlazování se viskozita pohybuje 

v rozmezí 0,82 – 3,7 Pa·s. Do teploty 1 715 K je naměřená viskozita v průběhu ochlazování 

vyšší. Od této teploty jsou hodnoty viskozity při ohřevu a ochlazování téměř shodné.  

 

Obr. 22.  Teplotní závislost viskozity vzorku 2 během ohřevu a ochlazování 

Měření dynamické viskozity vzorku 2 probíhalo v průběhu ohřevu v teplotním 

intervalu 1 673 – 1 823 K a při ochlazování byl interval 1 823 – 1 673 K. Z  teplotní závislosti 

viskozity vzorku 2 (obrázek 22) můţeme určit, ţe během ohřevu se viskozita pohybuje 

v intervalu 0,69 – 2,46 Pa·s a v průběhu ochlazování v intervalu 0,55 – 2,53 Pa·s. V celém 

intervalu je viskozita měřená při ochlazování niţší neţ při ohřevu.  
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Obr. 23.  Teplotní závislost viskozity vzorku 3 během ohřevu a ochlazování 

Vzorek 3 byl měřen v teplotním intervalu pro ohřev 1 673 – 1 823 K a pro ochlazování 

v intervalu 1 823 – 1 673 K. Z obrázku 23 je patrné, ţe viskozita vzorku 3 se pohybuje během 

ohřevu v intervalu 0,59 – 1,97 Pa·s a v průběhu ochlazování 0,56 – 2,43 Pa·s. Do teploty 

1 740 K vykazuje viskozita měřená při ochlazování vyšší hodnoty. Po této teplotě nastává 

zlom a viskozita měřená při ohřevu je větší. Vzorek 3 obsahuje stejné mnoţství CaO a MgO. 

 

Obr. 24.  Teplotní závislost viskozity vzorku 4 během ohřevu a ochlazování 

Měření dynamické viskozity vzorku 4 probíhalo v průběhu ohřevu v teplotním 

intervalu 1 723 K – 1 823 K a při ochlazování v intervalu 1 823 – 1 723 K. Z obrázku 24, 

který zobrazuje teplotní závislost viskozity vzorku 4, je patrné, ţe při ohřevu se viskozita 

pohybuje v intervalu 0,39 – 2,89 Pa·s. a při ochlazování v rozmezí 0,38 – 1,37 Pa·s. Vzorek 4 

obsahuje vyšší mnoţství MgO na úkor CaO.  
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Obr. 25.  Teplotní závislost viskozity vzorku 5 během ohřevu a ochlazování 

Vzorek 5 obsahuje ternární systém SiO2-Al2O3-MgO. Z důvodu vyšší teploty tání 

oxidu hořečnatého byla měřena dynamická viskozita při ohřevu v teplotním intervalu 1 773 – 

1 814 K a při ochlazování v intervalu 1 816 – 1 763 K. Z obrázku 25, který zobrazuje teplotní 

závislost viskozity vzorku 5, je zřejmé, ţe při ohřevu se viskozita pohybuje v intervalu 0,95 – 

3,13 Pa·s. a při ochlazování v rozmezí 0,61 – 2,60 Pa·s.  

 

Obr. 26.  Teplotní závislost viskozity měřených vzorků při ohřevu 

Srovnání teplotních závislostí viskozit všech studovaných soustav během ohřevu 

znázorňuje obrázek 26. Z tohoto obrázku je patrné, ţe vzorek 1, který se skládá z ternárního 

systému Al2O3, CaO a SiO2, vykazuje střední hodnoty viskozity. Vzorek 2, který obsahuje 

včetně majoritních sloţek Al2O3 a SiO2 také 24,6 hm. % CaO a 12,3 hm. % MgO, má niţší 

hodnoty viskozity neţ vzorek 1. Vzorek 3, který obsahuje stejné mnoţství CaO a MgO, má 

niţší hodnoty viskozity neţ vzorek 1 a 2. Vzorek 4, který má sloţení 12,3 hm. % CaO 
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a 24,6 hm. % MgO, vykazuje vyšší viskozitu při niţších teplotách neţ vzorky 1, 2 a 3, ale 

od teploty 1 770 K jsou hodnoty viskozity niţší, neţ ostatní měřené vzorky. Nejvyšší hodnoty 

viskozity má vzorek 5 obsahující pouze ternární systém Al2O3, MgO a SiO2. Do koncentrace 

MgO 18,45 hm. % dochází ke sniţování viskozity a od 24,6 hm. % MgO pak k jejímu 

zvyšování.  

 

Obr. 27.  Teplotní závislost viskozity měřených vzorků při ochlazování 

Srovnání teplotních závislostí viskozit všech studovaných soustav během ochlazování 

znázorňuje obrázek 27. Z tohoto obrázku je patrné, ţe při zvyšování obsahu MgO na úkor 

CaO se sniţuje viskozita. Pouze vzorek 5, který obsahuje ternární oxidický systém SiO2-

Al2O3-MgO má při vyšších teplotách a obsahu MgO vyšší viskozitu. 
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4 DISKUSE 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo posouzení vlivu záměny oxidu vápenatého 

za oxid hořečnatý, v ternárním systému Al2O3-SiO2-CaO, na vybrané reologické vlastnosti. 

V první fázi experimentálního výzkumu bylo provedeno měření normálové síly, 

kterou působí vřeteno na povrch zkoumaného vzorku během ohřevu na teplotu 1 673 K. 

Všechny měřené vzorky (kromě vzorku 5), se při této teplotě roztavily. Kdyţ normálová síla 

spadne na nulovou hodnotu, systém je fázi likvidu. Pokud vzorek není roztaven v celém svém 

objemu, můţe dojít k opětovnému navýšení normálové síly. Vzorek 5 se při teplotě 1 673 K 

neroztavil, protoţe oxid vápenatý je plně nahrazen oxidem hořečnatým, který má vysokou 

teplotu tání. U vzorků s vyšším obsahem MgO (18,45 hm. % - 36,90 hm. %) docházelo 

k prudkému nárůstu normálové síly z důvodu objemové dilatace vzorků, která je 

pravděpodobně způsobena změnou chemického a fázového sloţení daného vzorku. 

K objemové dilataci docházelo u vzorku 3 (18,45 hm. % MgO) a vzorku 4 (24,60 hm. % 

MgO) v teplotním intervalu 900 – 1 050 K, u vzorku 5 (36,90 hm. % MgO) v teplotním 

intervalu 750 – 780 K. 

Po roztavení jednotlivých vzorků byly v dalším kroku experimentu měřeny tokové 

křivky, které jsou závislostí smykového napětí na smykové rychlosti. Pomocí tokových křivek 

můţeme určit, zda se jedná o newtonskou nebo nenewtonskou kapalinu. Vzorky s niţším 

obsahem MgO (0 – 18,45 hm. % MgO) se chovají jako newtonské kapaliny, které 

při laminárním toku vykazují lineární závislost mezi tečným napětím τ a rychlostním 

gradientem D. Kdeţto vzorky s vyšším obsahem MgO (24,60 – 36,90 hm. % MgO), resp. 

vzorky, ve kterých je jiţ více MgO neţ CaO, se chovají jako nenewtonské pseudoplastické 

kapaliny, které jsou charakterizovány při rostoucím smykovém napětí poklesem zdánlivé 

viskozity. Je pravděpodobné, ţe čím více bude oxidický systém obsahovat MgO na úkor CaO, 

tím se bude zvyšovat smykové napětí a kapalina se bude chovat nenewtonsky. 

V poslední fázi experimentálního měření byly sledovány teplotní závislosti dynamické 

viskozity v průběhu ohřevu a ochlazování u všech studovaných vzorků. U vzorků 2 

(12,30 hm. % MgO), 4 (24,60 hm. % MgO) a 5 (36,90 hm. % MgO) je viskozita měřená 

při ochlazování niţší v celém intervalu teplot neţ při ohřevu. Kdeţto u vzorků 1 a 3 jsou 

průběhy odlišné. U vzorku 1 (0 hm. % MgO) je do teploty 1 715 K naměřená viskozita 

v průběhu ochlazování vyšší. Od této teploty jsou hodnoty viskozity při ohřevu a ochlazování 

téměř shodné. U vzorku 3 (18,45 hm. % MgO) je do teploty 1 740 K měřená viskozita 

při ochlazování vyšší. Po této teplotě nastává zlom a viskozita měřená při ohřevu je větší.  

Viskozita při ochlazování je jiná, neţ při ohřevu z důvodu změny charakteru taveniny 

po přetavení, jelikoţ můţe mít jinou strukturu, protoţe během tepelného namáhání (ohřevu) 

dochází k depolymerizaci síťových struktur v tavenině. K přesnějšímu objasnění tohoto 

chování je zapotřebí provést doplňující chemické analýzy, kterým by se například stanovilo 

chemické a fázové sloţení taveniny pro přetavení, coţ však nebylo cílem bakalářské práce. 

Jak jiţ bylo řečeno v kapitole 2.2.1.2, viskozita je ve struskových systémech určována 

silikátovou strukturou. Kyselá struska s velkými polymerizovanými silikátovými ionty je 

vysoce viskózní a zásaditá struska s malými depolymerizovanými silikáty je méně viskózní 
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[12]. Po přidání zásaditých oxidů do silikátové strusky, například CaO a MgO je síťová 

struktura přerušena a viskozita klesá. Při posuzování vlivu MgO na hodnoty viskozity 

naměřené během ohřevu bylo zjištěno, ţe do koncentrace 18,45 hm. % MgO (vzorky 1 – 3) 

docházelo k poklesu viskozity s narůstající obsahem oxidu hořečnatého. Tento pokles můţe 

být způsoben zesílením modifikačního účinku bazických oxidů vlivem přídavku MgO 

do oxidického systému.  

Poloměr jednotlivých iontů v tavenině také hraje důleţitou roli. Ionty s větším 

poloměrem zvyšují hodnotu viskozity v tavenině. Mg
2+

 má menší poloměr neţ Ca
2+

, coţ 

můţe způsobit také pokles viskozity v daném systému. V případě, ţe mnoţství MgO 

převyšuje obsah CaO, tzn. u vzorků s koncentrací 24,60 hm. % a 36,90 hm. % MgO (vzorky 4 

a 5) byly hodnoty viskozity vyšší neţ v případě systémů s niţším obsahem MgO. Tento nárůst 

je pravděpodobně způsoben vylučováním jemných krystalků periklasu [1]. 
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5 ZÁVĚR 

V rámci této bakalářské práce jsou prezentovány výsledky studia reologických 

vlastností. Pro experimentální měření vybraných reologických veličin byly vybrány vzorky 

oxidických systémů vycházející z ternární soustavy SiO2–CaO–Al2O3. V soustavě byl 

zachován stejný poměr těchto dominantních sloţek jako v reálném licím prášku, který 

se pouţívá pro plynulé odlévání oceli. K tomuto systému byla vytvořena koncentrační řada 

postupným nahrazováním CaO za MgO, za účelem posouzení vlivu oxidu hořečnatého 

na vybrané reologické vlastnosti.  

Získané výsledky v rámci této bakalářské práce lze shrnout následovně: 

 Z příslušných sestrojených tokových křivek bylo zjištěno, ţe vzorky 1 – 3 (0 – 

18,45 hm. % MgO) se chovají jako newtonské kapaliny a vzorky 4 a 5 (24,60 – 

36,90 hm. % MgO), se chovají jako nenewtonské pseudoplastické kapaliny. 

 Viskozita všech měřených vzorků exponenciálně klesá s rostoucí teplotou. 

 Viskozita měřená při ohřevu jednotlivých vzorků je jiná neţ viskozita měřená 

při ochlazování. Příčinou je depolymerizace silikátové struktury během ohřevu. 

 Viskozita závisí na chemickém sloţení oxidických systémů.  

 Do koncentrace 18,45 hm. % MgO (vzorky 1 – 3) docházelo k poklesu viskozity 

při ohřevu s narůstajícím obsahem oxidu hořečnatého. Tento pokles můţe být způsoben 

zesílením modifikačního účinku bazických oxidů vlivem přídavku MgO do oxidického 

systému. 

 Ionty s větším poloměrem zvyšují hodnotu viskozity v tavenině. Mg
2+

 má menší poloměr 

neţ Ca
2+

, coţ můţe způsobit také pokles viskozity v daném systému. 

 U vzorků s koncentrací 24,60 hm. % a 36,90 hm. % MgO (vzorky 4 a 5) byly hodnoty 

viskozity vyšší neţ v případě systémů s niţším obsahem MgO. Tento nárůst je 

pravděpodobně způsoben vylučováním jemných krystalků periklasu [1]. 

  



28 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

[1] MYSLIVEC, Theodor. Fyzikálně chemické základy ocelářství. 2. vyd. Praha: SNTL, 

1971. ISBN 04-402-71. 

[2] KRÉT, Jan. Teorie železářských pochodů. VŠB-TUO, Fakulta metalurgie a 

materiálového inţenýrství, 2008. 

[3]  POSPÍŠIL, Zdeněk, et al. Jemná keramika. Praha: SNTL, 1981. 

[4]  ZHAO, Ji-Cheng. Methods for phase diagram determination. 1
st
 ed. Elsevier, Great 

Britain 2007. ISBN 978-0-08-044629-5. 

[5]  BÖHM, Zdeněk, et al. Plynulé odlévání oceli. Praha: SNTL, 1992. ISBN 80-03-

00661-9. 

[6]  STAROŇ, Josef a TOMŠŮ, František. Žiaruvzdorné materiály. Bratislava: Alfa, 1992. 

[7] HLAVÁČ, Jan. 2. vyd. Základy technologie silikátů. Praha: SNTL, 1988. 

[8] BARTOVSKÁ, Lidmila a ŠIŠKOVÁ, Marie. Fyzikální chemie povrchů a koloidních 

soustav. 5. vyd. Praha: VŠCHT, 2005. ISBN 80-7080-579-X. 

[9] CALLISTER, William, D. Material science and engineering. 7
th

 ed. Wiley, USA, 

2007. ISBN 0-471-73696-1. 

[10] JANALÍK, Jaroslav. Viskozita tekutin a její měření. VŠB-TUO, Fakulta strojní, 2010. 

[11] SEETHARAMAN, S., MUKAI, K. a SICHEN, D. Viscosities of slags - an overview. 

VII International Conference on Molten Slags Fluxes and Salts, The South African 

Institute of Mining and Metallurgy, 2004, s. 31-42. 

[12] NAKAMOTO, Masashi, LEE, Joonho a TANAKA, Toshihiro. A model for estimation 

of viscosity of molten silicite slag. ISIJ International. 2005, vol. 45, no 5., s. 651-656. 

ISSN 0915-1550. 

[13] ŘEHÁČKOVÁ, Lenka, ROSYPALOVÁ, Silvie, DUDEK, Rostislav a 

DOBROVSKÁ, Jana. Influence of CaO content on viscosity of molten CaO-Al2O3-

SiO2 system. Archives of materials science and engineering, 2013, vol. 59, no. 2, s. 

61-68. 

[14] ROSYPALOVÁ, Silvie, ŘEHÁČKOVÁ, Lenka, DUDEK, Rostislav, 

DOBROVSKÁ, Jana, SMETANA, Bedřich, DOBROVSKÝ, Ľudovít a 

ŢALUDOVÁ, Monika. Influence of temperature and SiO2 concentration on viscosity 

of molten oxide systems. Hutnické listy, 2012, vol. 65, no. 6, s. 15-19. ISSN 0018-

8069. 

[15] ROSYPALOVÁ, Silvie, ŘEHÁČKOVÁ, Lenka, DUDEK, Rostislav, 

DOBROVSKÁ, Jana, SMETANA, Bedřich, DOBROVSKÝ, Ľudovít a 

ŢALUDOVÁ, Monika. Effect of change of chemical composition of molten oxide 

systems on their viscosity. Hutnické listy, 2013, vol. 66, no. 6, s. 9-12. ISSN 0018-

8069. 



29 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obr. 1.  Tetraedr SiO4
4-

 [2] ......................................................................................................... 5 

Obr. 2.  Schéma spojování křemičitanových tetraedrů [2] ......................................................... 5 

Obr. 3.  Fázový diagram ternárního systému SiO2-CaO-Al2O3 [4] ............................................ 6 

Obr. 4.  Rychlostní profil toku v kapalině [10] .......................................................................... 7 

Obr. 5.  Toková křivka a průběh viskozity newtonské kapaliny [10] ........................................ 8 

Obr. 6.  Toková křivka a průběh zdánlivé viskozity tixotropní kapaliny [10] ........................... 8 

Obr. 7.  Toková křivka a průběh zdánlivé viskozity reopektické kapaliny [10] ........................ 9 

Obr. 8.  Toková křivka a průběh zdánlivé viskozity pseudoplastické kapaliny [10] ................. 9 

Obr. 9.  Toková křivka a průběh zdánlivé viskozity dilatantní kapaliny [10] .......................... 10 

Obr. 10.  Toková křivka a průběh zdánlivé viskozity binghamské kapaliny [10] .................... 10 

Obr. 11.  Ostwaldův a Ubbelohdův viskozimetr [10]............................................................... 12 

Obr. 12.  Stokesův viskozimetr [10] ......................................................................................... 13 

Obr. 13.  Schematické znázornění rotačních viskozimetrů [10] ............................................... 14 

Obr. 14.  Vysokoteplotní viskozimetr Anton Paar FRS 1 600 a grafitový kelímek 

s vřetenem [15] ......................................................................................................................... 16 

Obr. 15.  Teplotní závislost normálové síly vzorku 1 během ohřevu na teplotu 1 673 K ........ 17 

Obr. 16.  Teplotní závislost normálové síly vzorku 2 během ohřevu na teplotu 1 673 K ........ 17 

Obr. 17.  Teplotní závislost normálové síly vzorku 3 během ohřevu na teplotu 1 673 K ........ 18 

Obr. 18.  Teplotní závislost normálové síly vzorku 4 během ohřevu na teplotu 1 673 K ........ 18 

Obr. 19.  Teplotní závislost normálové síly vzorku 5 během ohřevu na teplotu 1 673 K ........ 19 

Obr. 20.  Tokové křivky měřených vzorků při teplotě 1 673 K ............................................... 20 

Obr. 21.  Teplotní závislost viskozity vzorku 1 během ohřevu a ochlazování ......................... 21 

Obr. 22.  Teplotní závislost viskozity vzorku 2 během ohřevu a ochlazování ......................... 21 

Obr. 23.  Teplotní závislost viskozity vzorku 3 během ohřevu a ochlazování ......................... 22 

Obr. 24.  Teplotní závislost viskozity vzorku 4 během ohřevu a ochlazování ......................... 22 

Obr. 25.  Teplotní závislost viskozity vzorku 5 během ohřevu a ochlazování ......................... 23 

Obr. 26.  Teplotní závislost viskozity měřených vzorků při ohřevu ........................................ 23 

Obr. 27.  Teplotní závislost viskozity měřených vzorků při ochlazování ................................ 24 

 


