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Abstract 

 Magnesium oxide is between the most offen occuring oxides of the oxidic slag melts. MgO 
refractory particles of MgO clinker are dissolved in slag melt at the contact reaction between 
refractories and slags. 

 MgO solubility in basic slag melts is relatively low and depends on temperature and chemical 
composition of the melt. Presence of magnesium oxide in slag melts increases melting temperature of 
slag melt. Study of the MgO influence on the physical properties of fayalitic slag was realised in iron 
crucible, at 6-8 wt. of CaO and pO2 = 21,28kPa and 1300°C. Calciumferritic slags were melted in 
platinum crucible at pO2 = 21,28 kPa and 1350°C. There were found, that MgO content decreases 
density and increases surface tension in the FeO-SiO2-CaO and Fe2O3-CaO systems respectively. 
Theoretical knowledge of structural and physical properties of oxide melts was used for the 
interpretaion of measured results and discused influences. MgO influence on the fayalitic structure and 
calciumferritic structure is different according to the differences of the structures of these both melts. 
Tetaedron SiO4, anion FeO45- and fayalite claster is typical for the structure of fayalitic slags. On the 

other hand FeO45- and Fe2O54- anions are the representatives of the calciumferritic structure. 

Magnesium oxide is decomposed to Mg2+ cation and O2- anion in these melts. O2- anions are bonded 
to anion complexes created by Si4+ and Fe3+ with O2-. Mg2+ cation is probably bonded to particulary 
free O- anions in these complex anoins.    
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Abstrakt 



 Oxid horečnatý patrí medzi najčastejšie sprievodné oxidy troskových tavenín. Pri kontakte 
bázických žiaruvzdorných materiálov s oxidickými troskami dochádza k rozpúšťaniu MgO-slinku v 
tavenine [1 a 2]. Rozpustnosť oxidu horečnatého v základných troskových taveninách je relatívne nízka 
a je závislá od teploty a chemického zloženia taveniny [3]. Prítomnosť MgO v troskových taveninách 
významne zvyšuje ich teplotu tavenia. Vplyv oxidu horečnatého na fyzikálne vlastnosti fayalitickej 
trosky sa realizoval v železnom tégliku, obsahu 6 až 8 hm % CaO, pO2= 21,28 kPa a 1300°C. V 
prípade kalciumferitickej trosky sa tavenie robilo v Pt-tégliku, pO2 = 21,28 kPa a 1350°C. Pri štúdiu 
vplyvu MgO na fyzikálne vlastnosti tavenín sústav FeO - SiO2 - CaO, resp.  Fe2O3 - CaO sa zistilo, že 
MgO znižuje hustotu a  naopak zvyšuje ich povrchové napätie. Na vysvetlenie týchto vplyvov sa 
využili literárne poznatky o  štruktúre a  fyzikálnych vlastnostiach oxidických tavenín [13-14, 19-31]. 
Vplyv oxidu horečnatého na štruktúru fayalitickej, resp. kalciumferitickej taveniny vykazuje určité 
odlišnosti, ktoré vyplývajú z rozdielnej štruktúry základných troskových sústav. V silikátových 
troskách je základom štruktúry tetraéder SiO4 [23], prípadne aj anión FeO45- [21, 27] a z výsledkov 
prác [22] je zrejmé, že v tavenine musíme počítať aj s klastrami fayalitu. V kalciumferitickej troske sú 
z hľadiska štruktúry rozhodujúce anióny tvorené iónmi Fe3+ a O2-, pravdepodobne vo forme FeO45-

,prípadne Fe2O54- [21]. Oxid horečnatý bude v taveninách disociovaný na katión Mg2+ a anión O2- 

[18,19]. Anióny kyslíka vstupujú do aniónových komplexov tvorených iónmi Si4+ a Fe3+ s kyslíkom. 
Katión Mg2+ sa pravdepodobne viaže na nemôstikové ióny kyslíka v týchto aniónových komplexoch 
[19].    
 

 
 

 

Úvod 

 Pri korózii magnéziových žiaruvzdorných materiálov dochádza k rozpúšťaniu MgO-slinku v 
taveninách [1, 2]. Chemické zloženie troskových tavenín má rozhodujúci význam pri korózii 
žiaruvzdorných vymuroviek. Oxid horečnatý mení fyzikálne vlastnosti korodujúcich tavenín [3].  
Správna voľba trosky výrazne ovplyvňuje celkové straty kovu, jeho kvalitu, energetickú náročnosť 
procesu, spotrebu žiaruvzdornej vymurovky a  celkové environmentálne aspekty pyrometalurgického 
procesu výroby kovov.  

 Problematika merania fyzikálno-chemických vlastností oxidických tavenín sa na Ústave 
metalurgie a materiálov rieši od šesťdesiatych rokov 20-teho storočia, keď sa vypracovali a overili 
experimentálne metodiky, postavili laboratórne aparatúry a prístroje na merania fyzikálnych vlastností 
roztavených trosiek. V tomto období sa merali silikátové troskové sústavy, ktorých základ je tvorený 
oxidmi FeO - Fe2O3 - SiO2 ku ktorým pristupujú aj ďalšie oxidy [4-9]. 

 V polovici deväťdesiatych rokov 20-teho storočia sa výskum fyzikálnych vlastností 
oxidických tavenín zameral na kalciumferitické troskové sústavy, ktorých základ tvoria oxidy FeO - 
Fe2O3 - CaO [10, 11].    

 

 

 

 
Fig.1 Liquidus isoterms of FeO-Fe2O3-SiO2-CaO system 

(A - acidic steelmaking slags, B - basic steelmaking slags, C - copper and lead slags, D - copper fayalitic slags, 

        E - copper calciumferritic slags) [12] 

 Oxidické taveninové sústavy FeO - Fe2O3 - SiO2 - CaO predstavujú  základné sústavy trosiek 
používaných pri pyrometalurgickej výrobe kovov. Na obr.1 sú uvedené izotermy likvidu a  oblasti 
použitia trosiek tejto sústavy v pyrometalurgickej výrobe kovov [12]. 



 V predloženom príspevku sú porovnané výsledky z merania hustoty a povrchového napätia 
syntetických taveninových sústav FeO-SiO2-CaO-MgO a Fe2O3-CaO-MgO, ktoré charakterizujú 
taveniny vznikajúce na kontakte bázických vymuroviek s oxidickými troskami. 
 

 
 

 

1.    Experimentálna  časť 

1.2  Použité experimentálne metodiky a zariadenia 

 Na meranie hustoty roztavenej kremičitej aj vápenatej trosky sa použila metóda maximálneho 
tlaku plynu v bublinke, ktorá je podrobne opísaná v prácach [5,9,13,14 a 17]. Cez platinovú kapiláru sa 
fúkal pod hladinu roztavenej trosky čistený dusík a na stupnici manometra sa odčítali hodnoty 
maximálneho tlaku plynu v bublinke pri jej odtrhnutí. Merania sa robili pri viacerých hĺbkach ponoru 
kapiláry. Získané výsledky sa spracovali a získali sa hodnoty hustoty a mólového objemu taveniny pri 
daných podmienkach. Povrchové napätie sa v silikátových troskách meralo odtrhovou metódou [4 a 9]. 
Na hladinu roztavenej trosky sa ponáral platinový prstenec (prevrátený Pt-téglik) a merala sa sila 
potrebná na odtrhnutie prstenca z povrchu taveniny. Pri meraniach povrchového napätia 
kalciumferitických trosiek sa použila metóda maximálneho tlaku plynu v bublinke. Bublinka pri 
svojom odtrhnutí prekonáva hydrostatický tlak a tlak pôsobiaci proti vzniku nového povrchu. Na 
výpočet povrchového napätia sa využil vzťah: 
 

 

       (1) 

                                                   

kde  P1 ... hydrostatický tlak 

 P2 ... tlak pôsobiaci proti vzniku nového povrchu  

 ρ   ... hustota taveniny (kg.m-3)  

 g   ... gravitačné zrýchlenie (kg.m.s-2) 

 h   ... hĺbka ponoru, resp. výška taveniny (m)  

 σ   ... povrchové napätie (N.m-1) 

 r    ... polomer kapiláry (m) 
 

 

 Trosky sa pripravovali tavením čistých chemikálií (čistoty p.a.): Fe2O3, SiO2, CaO a MgO. 
Pri príprave silikátových trosiek sa používali železné tégliky, resp.  pri vápenatých troskách Pt-tégliky. 
Tégliky boli umiestnené v elektrickej odporovej peci a merania sa robili pri teplote 1300°C, resp. 
1350°C vo vzdušnej atmosfére. Po zmene zloženia sa troska homogenizovala na príslušnej teplote cca 
0,5 až 2 hodiny. 
 

 
 

 

2. Experimentálne výsledky 



 Získané experimentálne výsledky boli štatisticky spracované a sú prezentované vo forme 
grafov. V prvej časti sú uvedené výsledky troskovej sústavy FeO - SiO2 - MgO a v druhej sérii sú 
výsledky získané v troskovej sústave Fe2O3 - CaO - MgO. 

2.1 Vplyv MgO na hustotu a povrchové napätie tavenín sústavy FeO - SiO2 - CaO 

 Vplyv  MgO sa študoval v troskovej sústave FeO - SiO2 - CaO [6-9].  Merania sa robili v 
železných téglikoch pri teplote 1300°C vo vzdušnej atmosfére (obsah Fe2O3 bol nízky a pri 
vyhodnocovaní sa zanedbával). Experimentálne merania boli časovo obmedzené, lebo na povrchu 
taveniny dochádzalo po určitom čase k vzniku "kôry" t.j. tuhého magnetitu (FeO.Fe2O3).    

 Vyhodnotenie výsledkov je spracované pri dvoch pomeroch FeO / SiO2 v mol. %., pričom 
taveniny obsahovali konštantný obsah oxidu vápenatého a oxidu železitého. 

 

 

 

 

     

 

 

 

 
Fig.4 MgO influence on surface tension of  FeO - SiO2 - CaO slag melt at 1300°C and FeO/SiO2 = 0,95 a 1,6 ratio; 

             CaO content 8 - 10 mol % and Fe2O3 content 2 - 3 mol %. 

 

 

 Z uvedených výsledkov vyplýva, že oxid horečnatý znižuje hustotu silikátovej troskovej 
taveniny. A naopak, zvyšuje jej mólový objem a povrchové napätie, v sledovanom intervale zložení a 
pri daných podmienkach.  
 

 
 

 

2.2 Vplyv  MgO na hustotu a povrchové napätie tavenín sústavy  Fe2O3 - CaO 

 Vplyv oxidu horečnatého na hustotu a povrchové napätie vápenatej trosky sa sledoval pri 
teplote 1350°C a vo vzdušnej atmosfére [16 a 17]. Troska bola umiestnená v Pt-tégliku. Z uvedených 
podmienok experimentu je zrejmé, že obsah oxidu železnatého v troskovej tavenine bol minimálny 
(pod 2 mol. %) a preto sa pri vyhodnocovaní výsledkov zanedbával.   

Výsledky sú prezentované v grafickej podobe, kde je vyjadrený vplyv MgO na taveninu pri 
konštantnom pomere Fe2O3 / CaO.  

              

          

 

 

 



 
Fig.7 MgO influence on surface tension of Fe2O3 - CaO slag melt at 1300°C; Fe2O3 / CaO ratio  = 0,8 

       and FeO content under 2 mol %. 

 

 

 Oxid horečnatý v sledovanej vápenatej troskovej tavenine znižuje jej hustotu do obsahu cca 7 
mol. % MgO a potom sa hustota taveniny začína opäť zvyšovať. Mólový objem taveniny po obsah 7 
mol. % MgO mierne stúpa  a  po prekonaní maxima zase klesá, pričom sa uvedené zmeny realizujú v 
intervale cca 1 cm3.mol-1. Povrchové napätie s rastom koncentrácie MgO v tavenine relatívne 
intenzívne stúpa, ale po dosiahnutí cca 7 mol. % MgO sa povrchové napätie mení len veľmi málo. Oxid 
horečnatý významne zvyšuje teplotu tavenia vápenatej trosky a preto sa aj merania hustoty a 
povrchového napätia realizovali pri teplote 1350°C.  
 

 
 

 

3. Rozbor dosiahnutých výsledkov 

 Oxid horečnatý podľa literatúry [18] vykazuje iónový charakter z viac ako 90 %. Z uvedeného 
vyplýva, že v troskovej tavenine bude disociovaný na katión Mg2+ a anión O2-. Výsledky merania 
fyzikálnych vlastností (hustoty, mólového objemu a povrchového napätia) ukazujú, že MgO sa chová 
rozdielne vo fayalitickej, resp. kalciumferitickej tavenine. Prudký pokles hustoty  a naopak mierny 
nárast mólového objemu fayalitickej taveniny, pri rôznych pomeroch FeO/SiO2, je pravdepodobne 

spôsobený vstupom aniónov O2- do kremičitanových polyaniónov. V literatúre [19] je uvedené, že 
katión Mg2+ sa môže viazať na kremičitanové polyanióny a vytvárať väčšie štruktúrne celky tzv. 
klastery. Tieto protichodné vplyvy spôsobujú, že rast mólového objemu taveniny je malý. Katión 
Mg2+ vykazuje najväčší iónový potenciál z katiónov modifikátorov [20], čo spôsobuje prudké 
zvýšenie povrchového napätia fayalitickej troskovej taveniny. V prípade nižšej koncentrácie SiO2 v 
sústave je rast povrchového napätia taveniny menej výrazný. Z uvedeného je zrejmé, že vplyv oxidu 
kremičitého na znižovanie povrchového napätia taveniny je výraznejší ako vplyv oxidu horečnatého na 
jeho rast.  

 V prípade kalciumferitickej troskovej taveniny sa prídavok MgO prejavuje do cca 7 mol. % 
poklesom hustoty a miernym rastom mólového objemu. Po prekročení tejto koncentrácie hustota začína 
mierne stúpať a mólový objem klesá. Povrchové napätie do obsahu cca 7 mol. % MgO stúpa, a po 
prekročení tejto koncentrácie sa prakticky nemení. Možno predpokladať, že v počiatočnej fáze 
prevažuje vplyv aniónu kyslíka, ktorý prispieva k vzniku aniónových komplexov iónov Fe3+ s iónmi 
O2- [13,14,21 a 22]. Pravdepodobné sú tu reakcie: 
 

 

   Fe2O54-  +  3O2-  = 2FeO45-    (2) 

 

 

   2 FeO2-  +  O2-   =   Fe2O54-    (3)  

 

 

 Okolo aniónu FeO2- existuje slabšie elektrické pole než okolo aniónu Fe2O54-. Z teórie 

chemickej väzby vyplýva, že v anióne FeO2- musí existovať jedna dvojitá väzba s väčším percentom 



kovalentnosti. Látky s kovalentnou väzbou sa vyznačujú nižším povrchovým napätím a v zmiešaných 
väzbách s vyšším podielom kovalentnosti je vzájomné pôsobenie častíc slabšie [23-30]. Zvyšovanie 
koncentrácie tetraédricky koordinovaných aniónových komplexov spôsobuje rast povrchového napätia 
sústavy. Prejavuje sa tu aj podiel potenciálu katiónu Mg2+ na raste povrchového napätia taveniny [20]. 
Po prekročení koncentrácie cca 7 mol. % MgO sa začína prejavovať schopnosť  katiónov  Mg2+  
viazať sa na záporne nabité nemôstikové ióny kyslíka okolitých komplexných aniónov, pravdepodobne 
vo forme FeO45- alebo Fe2O54-.  

 Je nutné poznamenať, že uvedené vplyvy oxidu horečnatého na štruktúru troskových tavenín 
fayalitického aj kalciumferitického typu sú predstavené len ako predpoklady, ktoré boli vyslovené na 
základe zistených fyzikálnych vlastnostiach a  údajov uvedených v literatúre. Pre potvrdenie platnosti 
je nutné ich overiť niektorými priamymi metódami štúdia štruktúry tavenín. 
 

 
 

 

Záver 

 Z výsledkov merania vplyvu MgO na hustotu, mólový objem a  povrchové napätie v 
taveninových sústavách  FeO - SiO2 - CaO a  Fe2O3 - CaO vyplýva, že oxid horečnatý: 

znižuje hustotu tavenín, 

zmena mólového objemu je minimálna, 

výrazne zvyšuje povrchové napätie tavenín. 

 Uvedené vplyvy MgO na silikátovú taveninu boli sledované v celom intervale zložení, pričom 
rozhodujúci bol obsah SiO2 v sústave.     

 V kalciumferitickej tavenine dochádza k zmene pôsobenia MgO pri prekročené koncentrácie 
cca 7 mol. % MgO.  

 Oxid horečnatý v sledovaných taveninách disociuje na katión Mg2+ a anión O2-, ktoré sa 
podieľajú na zmene štruktúry taveniny. Anióny kyslíka vstupujú do aniónových komplexov tvorených 
iónmi Si4+, resp. Fe3+ s kyslíkom. Katión Mg2+ sa pravdepodobne viaže na nemôstikové kyslíkové 
ióny týchto aniónových komplexov a tým vplývať na fyzikálne vlastnosti tavenín. 
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