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Abstract 
 Possibility of study of structure of melts by research and measurement of 
physicochemical properties is presented in this paper. Density, surface tension and molar volume 
of synthetic melts in the system FeO-SiO2-Fe2O3 were measured. Conception of the melt 
structure is possible to describe on the basic of the result measurement of these properties with 
the comparison of the data of another authors. 
 System FeO-SiO2-Fe2O3 may be considered as a solidified amorphous melt with 
specific noncrystallitic arrangement of atoms in the short distance. The local space heterogeneity 
is typical for this arrangement i.e. presence of various elements in the permanent amorphous 
clusters. Chemical compound of fayalite (2FeO.SiO2) is the basic part of the structure of these 
systems and in the melt is decomposed into Fe2+ cation and SiO4

4- anionic complex. 
 The physicochemical properties of fayalite melts show the most important influence 
of ferrous and ferric oxides on the properties of the melts. Ferrous oxide is an oxygen donor in 
studied systems. According to decreasing of oxygen anions, the tetrahedral co-ordination of 
ferric complex is changed into octahedral. Presence of ferric-oxide and silicon-oxide complexes 
influences physical properties of fayalite melt. 
 If these oxide systems are melted, the compounds are ionic decomposed on the 
cations (Fe2+ and FeO+), anionic complexes (SiO4

4-, FeO2
-, Fe2O5

4-, SiFeO7
7-, FeO3

3- ect.) and 
clusters, which composition corresponds to presented chemical compounds (fayalite or 
magnetite). 
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Abstrakt 
 V príspevku sme predstavili možnosť študovania štruktúry tavenín pomocou 
sledovania ich fyzikálno-chemických vlastností. Zamerali sme sa na hustotu, povrchové napätie 
a mólový objem syntetických tavenín sústavy FeO – SiO2 – Fe2O3. Na základe týchto výsledkov 
a literárnych poznatkov sme prezentovali predstavu o štruktúre týchto oxidických tavenín.  
 Sústavu FeO-SiO2-Fe2O3 môžeme charakterizovať ako amorfnú stuhnutú taveninu, 
ktorá sa vyznačuje špecifickým nekryštalickým usporiadaním atómov na krátku vzdialenosť. Pre 
takéto usporiadanie je charakteristická lokálna priestorová heterogenita, t. j. usporiadanie 
atómov rôznych prvkov do stabilnejších amorfných klastrov. Základnou štruktúrnou zložkou 
týchto sústav je chemická zlúčenina fayalit (2FeO.SiO2), ktorá v tavenine ionizuje na katión 

+2Fe  a aniónový komplex −4
4SiO .  
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 Z rozboru fyzikálno-chemických vlastností fayalitickej taveniny vyplynul poznatok 
o nezanedbateľnom vplyve oxidov železa na vlastnosti týchto tavenín. Oxid železnatý v týchto 
sústavách sa chová ako donor kyslíkových aniónov. V závislosti od poklesu koncentrácie 
kyslíkových aniónov v sústave dochádza k postupnému prechodu železito-kyslíkatých 
komplexov z tetraedrickej na oktaedrickú koordináciu Existencia jednotlivých železito-
kyslíkatých a  kremičito-kyslíkatých komplexov sa prejaví na fyzikálnych vlastnostiach 
fayalitickej taveniny.  
 Pri tavení týchto sústav dochádza k  ionizácii jednotlivých zložiek za vzniku katiónov 

(napr. ++ FeOFe ,2 ), aniónových komplexov (napr. −−−−− 3
3

7
7

4
522

4
4 ,,,, FeOSiFeOOFeFeOSiO atď.) 

a  klastrov, ktorých zloženie odpovedá prítomným chemickým zlúčeninám (napr. fayalit 
prípadne magnetit).  

 
 

Úvod 
 Na základe merania fyzikálno-chemických vlastností tavenín je možno skúmať 
štruktúru tavenín sú tzv. nepriame metódy. Hustota, povrchové napätie, viskozita, konduktivita a 
mólový objem citlivo reagujú na zmeny vnútornej stavby tavenín.  
 Pre popis štruktúry oxidických tavenín sa s výhodou využíva iónová teória podľa 
Temkinovho modelu [1] ktorá predpokladá: 

• že pri tavení dochádza k disociácii jednotlivých zložiek na katióny a anióny, elektricky 
neutrálne častice sa v roztoku nenachádzajú, 

• medzi elektricky nabitými časticami vznikajú výrazné sily elektrostatickej povahy. 
V dôsledku toho v bezprostrednej blízkosti každého iónu môžu byť len ióny opačného 
náboja, štruktúra iónového roztoku sa podobá štruktúre iónového kryštálu, skladá sa 
z nedeliteľných aniónov a katiónov, 

• v roztoku  sú ióny rovnocenné bez ohľadu na ich rozmer a veľkosť elektrického náboja 
a môžu sa v ňom bez obmedzenia miešať.  

 V taveninách je možný výskyt jednoduchých katiónov (napr. Li+, K+, Ca2+, Fe2+ 

a iné), jednoduchých aniónov (napr. O2-, S2-, F- atď.), ako aj zložitejších aniónových komplexov 
(napr. SiO4

4-, PO4
3-, AlO3

3- atď.), prípadne klasterov, ktorých zloženie odpovedá chemickým 
zlúčeninám (napr. wüstit, magnetit, dikalciumsilikát a iné). Podľa tejto schémy môžeme 
oxidické zložky tavenín deliť na [2]: 

• sieťotvorné (network forming) – SiO2, P2O5, B2O3, TiO2, Al2O3, Fe2O3 a iné, 
• modifikátory (network transforming) – Na2O, K2O, BaO, PbO, CaO a iné, 
• amfotérné (intermediate oxides) – MnO, FeO, CoO, ZnO, NiO, MgO a iné.           

 Toto delenie je veľmi hrubé a vyžaduje jemnejšie členenie s prihliadnutím na 
usporiadanie vonkajších elektrónov v atómoch v základnom stave, k ionozačnej energii, 
k elektronegativite a polomerom hmotových častíc. Vplyv sieťotvorných, prípadne amfotérnych 
zložiek na vlastnosti troskových tavenín sa mení aj so zmenou počtu iónov kyslíka, ktoré sú 
zoskupené (koordinované) okolo jeho atómu (iónu) kovu. Atómy (ióny) sú usporiadané 
navzájom v určitej priestorovej mriežke do polyédrov tak, aby dosiahli energetického minima 
pri zachovaní elektroneutrality sústavy. Zmena koordinačného čísla charakterizuje zmenu 
pevnosti väzby aj zmenu fyzikálnych vlastností zložky.   
 V predloženom príspevku predstavíme spôsob nepriameho štúdia štruktúry týchto 
tavenín pomocou experimentálnych výsledkov z merania hustoty, mólového objemu a 
povrchového napätia spolu s využitím literárnych poznatkov o štruktúre oxidických tavenín. 
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Fig.1 Phase diagram of system FeO-SiO2-Fe2O3 [3] 

 
  

1. Metodiky  experimentov 
 Na meranie hustoty sa použila metóda maximálneho tlaku plynu v bublinke, ktorá je 
podrobne opísaná v práci [4]. Cez Pt kapiláru sa fúkal pod hladinu taveniny čistený dusík a na 
stupnici manometra sa odčítali hodnoty maximálneho tlaku v bublinke pri jej odtrhnutí. Merania 
sa robili pri viacerých hĺbkach ponoru kapiláry. Výsledky sa spracovali a získali sa hodnoty 
hustoty a mólového objemu taveniny pri daných podmienkach. Celková chyba merania bola ± 7 
% a štandardná odchýlka merania ± 1%. Bublinka pri svojom odtrhnutí prekonáva hydrostatický 
tlak a tlak pôsobiaci proti vzniku nového povrchu. Na výpočet hustoty  sa využil vzťah: 
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 Pre dve hĺbky ponoru a úpravou rovnice (1) získame výsledný vzťah pre výpočet 
hustoty: 
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 Kde P∆  je rozdiel maximálnych tlakov, g - gravitačné zrýchlenie, h∆  -rozdiel hĺbky 
ponoru, resp. výška taveniny, σ -povrchové napätie, r -polomer kapiláry. 
 Mólový objem taveniny sa vypočítal podľa vzťahu: 

 

 
ρ
M

Vm =   (3) 

 

 Kde Vm je mólový objem taveniny, M mólová hmotnosť taveniny vypočítaná na 
základe chemického zloženia a ρ je hustota taveniny. 
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 Povrchové napätie sa meralo odtrhovou metódou [5], kde na hladinu taveniny sa 
ponáral Pt prstenec (prevrátený Pt téglik) a merala sa sila potrebná na odtrhnutie prstenca 
z povrchu taveniny, povrchové napätie sa vypočítalo podľa vzťahu : 

 

 K
R

gm

t

.
..4

.

π
σ =  (4) 

 
 Kde m je hmotnosť závažia odpovedajúca sile odtrhu, g gravitačné zrýchlenie, Rt 
stredný polomer prstenca pri teplote t , ( )tRR Ptt .1 γ+= , K korekčný faktor, vyjadrujúci vplyv 

taveniny strhnutej prstencom. 
 Štandardná odchýlka merania povrchového napätia taveniny rovnakého zloženia bola 
± 1 %, ale celková chyba meraní bola ± 7%.  
 Taveniny sa pripravovali z čistých chemikálií čistoty p.a.: Fe2O3 a SiO2, ktoré sa tavili 
v železných (behanit) téglikoch umiestnených v elektrickej odporovej peci a merania sa robili 
pri teplote 1300 °C vo vzdušnej atmosfére. Podrobnejšie podmienky experimentov, prípravy 
taveniny a chemickej analýzy sú v prácach [4 a 5]. Experimentálne merania boli časovo 
obmedzené, lebo na povrchu taveniny dochádzalo k vzniku „kôry“ t.j. vrstvy tuhého magnetitu 
(FeO.Fe2O3). Výsledky týchto prác sa spracovali pre potreby štrukturálneho študovania tavenín.  
 

 

2. Výsledky  a  ich  rozbor 
 Hustota  taveniny FeO - SiO2 - Fe2O3 sa merala metódou maximálneho tlaku plynu 
(dusík) v bublinke pri teplote 1 300°C vo vzdušnej atmosfére. Experimentálne výsledky z práce 
[4] sa spracovali a sú uvedené na obr. 2 ako závislosť hustoty taveniny od pomeru FeO/SiO2, pri 
konštantnom obsahu Fe2O3 v tavenine v intervale 3 až 7 mol. %. Hustota bola v intervale od 3,5 
do 4,3 g.cm-3 a pomer FeO/SiO2 sa menil od 1,25 až do 2,75. Z uvedenej závislosti je zrejmé, že 
zvyšovanie obsahu oxidu železnatého v tavenine spôsobuje zvyšovanie jej hustoty. V oblasti 
chemického zloženia taveniny, ktoré sa blíži zloženiu chemickej zlúčeniny fayalit (FeO/SiO2= 
2), existuje určitá „zádržná čiara“. V tomto intervale sa hustota taveniny pri daných 
podmienkach pohybovala v rozsahu  3,92 – 3,96 g.cm-3. Pri ďalšom zvyšovaní obsahu FeO 
v tavenine sa jej hustota zase postupne zvyšuje až pri pomere FeO/SiO2=2,72 dosiahne hodnotu 
4,28 g.cm-3.  
 

3 až 7 mol% Fe2O3

3.5

3.7

3.9

4.1

4.3

4.5

1 1.5 2 2.5 3

Pomer FeO/SiO2 (mol%)

H
u

st
o

ta
 (

g
.c

m-3
)

 
Fig.2 Change of density in the melt FeO – SiO2 – Fe2O3 at 1300°C in the dependence of FeO/SiO2 ratio (mole %) [4] 
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Fig.3 Molar volume in melt FeO – SiO2 – Fe2O3 at 1300°C, in the dependence of   FeO / SiO2 (mole %) [4] 

 
 

 Na základe hodnôt hustoty taveniny a jej chemického zloženia sa vypočítal mólový 
objem taveniny (obr.3).  Vplyv pomeru FeO/SiO2 na mólový objem taveniny vykazuje podobný 
priebeh ako hustota, ale v obrátenom smere, t.j. s rastom obsahu oxidu železnatého mólový 
objem taveniny klesá. Na uvedenom priebehu existuje oblasť vymedzená hodnotami pomeru 
FeO/SiO2 v intervale 1,9 až 2,1; kde sa mólový objem taveniny so zmenou zloženia prakticky 
nemení.   
 Vzhľadom na nízky obsah Fe2O3 v tavenine (3 až 7 mol. %) sa vplyv oxidu železitého 
na hustotu a mólový objem sledovanej taveniny nevyhodnocoval. Experimentálne výsledky 
z merania hustoty a povrchového napätia tejto sústavy už boli spracované a vo forme izokón sú 
uverejnené v prácach [6 a 7]. Z týchto výsledkov je zrejmé, že zvyšovanie obsahu Fe2O3 sa 
prejavuje rastom hustoty taveniny, hlavne keď dochádza k nahradzovaniu oxidu kremičitého 
v sústave. Mólový objem taveniny sústavy FeO-SiO2-Fe2O3 je v rovnakej miere závislý od 
obsahu SiO2 aj Fe2O3. 
 Povrchové napätie taveniny sústavy FeO-SiO2-Fe2O3 sa meralo odtrhovou metódou 
pri teplote 1300°C vo vzdušnej atmosfére [5]. Na obr. 4 sú uvedené spracované experimentálne 
výsledky z tejto práce, je tu uvedený vplyv pomeru FeO/SiO2 na povrchové napätie taveniny pri 
konštantnom obsahu Fe2O3 (3 až 7 mol.%) v tavenine.  
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Fig.4 Surface tension in the melt FeO – SiO2 – Fe2O3 at 1300 °C in the dependence of    FeO / SiO2 (mole%) [5] 
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 S rastom hodnoty pomeru FeO/SiO2, čo odpovedá zvyšovaniu obsahu oxidu 
železnatého v tavenine rastie aj povrchové napätie taveniny. Tento plynulý nárast povrchového 
napätia, sa ale v oblasti kde je  pomer FeO/SiO2  v intervale 1,75 až 2,25 zastavuje. Povrchové 
napätie v tomto intervale sa prakticky nemení (σ = 401 - 403 mN.m-1). Podobne ako pri hustote 
ani pri hodnotení povrchového napätia tejto sústavy nebolo možné sledovať vplyv Fe2O3.     
 Vplyv obsahu oxidu železitého na povrchové napätie taveniny sústavy                 FeO-
SiO2-Fe2O3 v širokom intervale zložení je dokumentovaný vo forme izokón v prácach [6 a 7]. 
S rastom koncentrácie oxidu železitého aj oxidu kremičitého povrchové napätie taveniny klesá, 
pričom najnižšie hodnoty povrchového napätia sa nachádzajú v oblasti nasýtenia sústavy 
magnetitom, resp. tridymitom (SiO2). Najvyššie hodnoty povrchového napätia sa dosahujú 
v oblasti nasýtenia taveniny sústavy FeO-SiO2-Fe2O3 železom (wüstit + Fe-γ) (obr.1).  
  V literatúre [2] sú prezentované hodnoty povrchového napätia v sústave FeO-SiO2 pri 
teplote 1420°C a pri rôznych obsahoch SiO2 v sústave. Z uvedených výsledkov je zrejmé, že 
povrchové napätie v tavenine FeO – SiO2 plynule rastie s hodnotou pomeru FeO/SiO2.  

 
 Table 1  Regress equation for density, molar volume and surface tension introduction whit figure 2, 3 and 4 

 
Fig. No. 

Regress equation 

)/( 2SiOFeOx =  

Volue of 
reliability 

R2 

2 1879,1*421,7*6191,3*597,0 23 −+−= xxxρ  0,8203 

3 128,38*878,26*405,12*9383,1 23 +++−= xxxVm  0,8421 

4 7,2560*7,5999*3,4487*4,1460*39,173 234 −+−+−= xxxxσ  0,9602 

 
 

 Porovnanie získaných hodnôt hustoty a povrchového napätia odpovedajúcich tavenine 
o zložení 2FeO.SiO2, a  hodnôt uvádzaných  v literatúrach [2 a 16] je v tab. 2.. V prípade 
literárnych údajov nebola vždy uvedená metodika a podmienky merania. Rozdielnosť metodík 
merania danej fyzikálnej vlastnosti dáva rôzne výsledky. Napriek týmto rozdielom v metodikách 
sú uvádzané výsledky v relatívne dobrej zhode. 

 
   Table 2  Selected physical properties of fayalite at 1300°C according to [2 and 16] and experimental data 

Physical properties   (Fe2O3 contents in mole %) Fayalite 
Density [g.cm-3] Surface tension [mN.m-1] 

Reference [2 and 16] 3,65–3,8 430 

Exp. results  3,92–3,96 (3-7) 401 – 403 (3-7) 

  
 

 Fyzikálne vlastnosti fayalitu, získané z literatúry ako aj z experimentálnych meraní 
v tabuľke 2, predstavujú široký interval zložení troskových tavenín. Významná zhoda údajov sa 
dosiahla pri hustote a povrchovom napätí (obr. 3 a 4), kde sa pri experimentoch podarilo 
zamedziť výraznej oxidácii taveniny.  

 
 

Diskusia  výsledkov 
 Zo štruktúrneho hľadiska môžeme sústavy FeO-SiO2-Fe2O3, vzhľadom na relatívne 
vysoký obsah oxidu kremičitého, zaradiť medzi tzv. invertné sklá, t.j. amorfné (nekryštalické) 
stuhnuté taveniny. Amorfné sústavy sa vyznačujú špecifickým nekryštalickým usporiadaním 
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atómov na krátku vzdialenosť. Pre takéto usporiadanie je charakteristická lokálna priestorová 
heterogenita, t. j. usporiadanie atómov rôznych prvkov do stabilnejších amorfných klastrov 
tvorených niekoľkými atómami alebo niekoľkými desiatkami atómov vzájomne viazanými 
väzbou, ktorá je silnejšia ako väzby s ostatnými atómami nachádzajúcimi sa v menej 
usporiadanej amorfnej matrici. Ďalším dôležitým javom v týchto sústavách je strednodosahová 
heterogenita a od nej pochádzajúca sekundárna anizotropia fyzikálnych vlastností.  
 Stavbu oxidických tavenín si môžeme predstaviť ako súvislú priestorovú sieť zloženú 
z atómov kyslíka, medzi ktorými sú uložené elektropozitívne prvky. Väzbou elektropozitívnych 
prvkov s kyslíkom sa tvoria štruktúrne zložky, ktoré sa najviac podobajú oxidom. Je teda 
výhodné vyjadrovať účasť prvkov na štruktúre vo forme oxidov a považovať troskovú taveninu 
z chemického hľadiska za zmes oxidov, napriek tomu že v troskovej tavenine sa ako definované 
molekuly nevyskytujú.  
 Pre popísanie štruktúry oxidických tavenín je s výhodou používaná iónová teória. 
Model iónového roztoku vysvetľuje, prečo zložky v oxidických taveninách nemusia byť 
v stechiometrickom pomere. Stechiometria platí v oxidických taveninách len pre oxid nmOM , 
ale nie pre vzájomný pomer oxidov [17].   
 Tavením sústavy FeO-SiO2-Fe2O3 dochádza k ionizácii zložiek za vzniku 

jednoduchých iónov (napr. ++ FeOFe ,2 ), zložitejších iónových komplexov (napr. 
−−−−− 3

3
7
7

4
522

4
4 ,,,, FeOSiFeOOFeFeOSiO  a iné) a  klastrov, ktorých zloženie odpovedá 

prítomným chemickým zlúčeninám (napr. wüstit, magnetit,  fayalit ) [2,7,17 - 24]. Tetraéder 
−4

4SiO  je podľa autorov [18-30] základnou štruktúrnou jednotkou kremičitých tavenín, keď je 

obsah SiO2 v tavenine pod 30 mol.%, v prípade vyšších obsahov vznikajú zložitejšie anióny 

(napr. −7
72OSi , −4

62OSi  atď.) [napr. 18 a 31].  

 Ak použijeme zjednodušujúce úvahy o štruktúre tavenín, geometrických predstavách 
o zabudovaní rôznych modifikujúcich katiónov do štruktúry tavenín a úvah o sile väzieb, 
ktorými sú viazané jednotlivé ióny v štruktúre taveniny, môžeme sa pokúsiť popísať štruktúru 
fayalitickej taveniny. Hlavnou zložkou tavenín sústavy FeO-SiO2-Fe2O3 je chemická zlúčenina 
fayalit ( 2.2 SiOFeO ), ktorého ionizáciu môžeme popísať rovnicou: 

 

 +− += 24
42 2.2 FeSiOSiOFeO  (5)   

 

 Pri zvyšovaní obsahu oxidu železnatého v tavenine (rovnice 6 a 7) dochádza k zmene 
štruktúry taveniny, objavujú sa tu ióny +FeO  a −

2FeO , ktoré zvyšujú hustotu a povrchové 
napätie taveniny. Teoreticky je potom možné štruktúru taveniny popísať nasledovnými 
rovnicami: 

 

 −++− +++=+ eFeFeOSiOFeOSiOFeO 24
42 2.2  (6) 

 

 −+−− +++=+ eFeFeOSiOFeOSiOFeO 2
2

4
42 32.2  (7) 

 

 Zvyšovanie obsahu oxidu železnatého v sústave posúva jej zloženie do oblasti 
existencie wüstitu. Podľa autorov práce [32] je štruktúra roztaveného wüstitu tvorená iónmi 

+2Fe  a zoskupením iónov (klastrov) −+ 23 aOFe , ktorých štruktúra je blízka magnetitu. 
Zvláštnosťou spinelovej mriežky magnetitu je, že nie všetky kryštalograficky ekvivalentné 
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miesta musia byť obsadené katiónmi, t.j. v mriežke môžu byť štatisticky rozmiestnené vakancie 
[33].  
 Ionizáciu magnetitu potom môžeme vyjadriť pomocou rovnice (8): 

 

 +− += 2
232 2. FeFeOOFeFeO  (8) 

 

 Pričom ióny +2Fe  sú v oktaedrických polohách a ióny +3Fe  sa vyskytujú 
v oktaedrických aj tetraedrických polohách. Prítomnosť povrchovo aktívnych aniónov −4

4SiO  v  
štruktúre wüstitu spôsobuje pokles hustoty a povrchového napätia sústavy. Pokles iónovej 
vodivosti taveniny je čiastočne kompenzovaný elektrónovou vodivosťou týchto tavenín. 
Rozhodujúci význam pre koncentráciu iónov Fe3+ a Fe2+ vo fayalitickej tavenine má obsah 
voľných a mostíkových iónov kyslíka prítomných v tavenine. Ktorý je zase závislý od 
parciálneho tlaku kyslíka v sústave [34]. 
 Pre vyjadrenie vodivosti železitých oxidických tavenín sa javí ako opodstatnená teória 
polarónov. Na základe tejto teórie sú voľné elektróny a diery lokalizované na mikroobjemoch 
taveniny (klastroch), ktoré zmenia svoju stavbu a fyzikálne vlastnosti v súvislosti s lokalizáciou 
elektrónu alebo diery. V rámci teórie polarónov elektrónová vodivosť je spôsobená možnosťou 
preskoku elektrónov od katiónu s nižšou valentnosťou na katión s vyšším mocenstvom. 
 V prípade, že sa tavenina fayalitu obohacuje oxidom kremičitým (9), dochádza 
k výraznému poklesu hustoty a povrchového napätia, pričom mólový objem rastie (obr.2 a 4). 
V štruktúre dochádza k polymerizácii tetraédrov −4

4SiO  do priestorových útvarov (prstencov) 
napr. podľa rovnice:  

 

 +− +=+ 24
6222 2.2 FeOSiSiOSiOFeO  (9) 

 

 Vplyv oxidu železitého na zmenu štruktúry roztaveného fayalitu môžeme teoreticky 
vyjadriť nasledovnou rovnicou:  

 

 ++−− +++=+ 2
2

4
4322 2.2 FeFeOFeOSiOOFeSiOFeO   (10) 

 

 Prítomnosť oxidu železitého v sústave FeO-SiO2 spôsobuje zvýšenie hustoty 
aj mólového objemu taveniny [6 a 7]. Vplyvom oktaedricky koordinovaných iónov +FeO  
dochádza k zníženiu povrchového napätia taveniny [35]. Z teórie chemickej väzby vyplýva, že 
v iónoch +FeO  musí existovať jedna dvojitá väzba s väčším percentom kovalentnosti. 
V literatúre [21 a 36] sa uvádza, že látky s kovalentnou väzbou sa vyznačujú nižším 
povrchovým napätím a  taktiež v  zmiešaných väzbách s  vyšším podielom kovalentnosti je 
vzájomné pôsobenie častíc slabšie.  
 Vo fayalitickej tavenine sú pravdepodobné iónové komplexy medzi iónmi Fe3+ a O2-. 
V závislosti od pomeru FeO/Fe2O3 sa v tavenine budú nachádzať komplexy, ktoré odpovedajú 

ionizácii jednotlivých zložiek sústavy; napr. ( −+ + 2FeOFeO ) hematitu [19 a 20], 

( +− + 2
22 FeFeO ) magnetitu [21], resp. kombinované komplexy napr. SiFeO7

7-[23]. Vznik tohto 

komplexu môžeme popísať rovnicou (11): 
 

 −++− +++=++ eFeFeOSiFeOOFeFeOSiOFeO 27
7322 322.2   (11) 

  

 V závislosti od zmeny koncentrácie kyslíkových aniónov v sústave dochádza 
k postupnému prechodu železito-kyslíkatých komplexov z tetraedrickej na oktaedrickú 
koordináciu. 
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Záver 
 V predloženom príspevku sme sa pokúsili zhrnúť výsledky experimentálneho štúdia 
fyzikálno-chemických vlastností oxidických tavenín sústavy FeO-SiO2-Fe2O3 a publikovaných 
poznatkov o štruktúre oxidických tavenín. Z výsledkov je zrejmé, že uvedené taveniny vytvárajú 
iónové sústavy, ktoré sú tvorené komplexmi iónov Si4+ a Fe3+ s kyslíkom ako aj jednoduchými 
katiónmi Fe2+, prípadne FeO+. V oblasti existencie homogénnej taveniny o zložení cca 66 
mol.% FeO a cca 33 mol.% SiO2, teplote 1300°C je možné počítať s existenciou „molekulovej 
taveniny“ fayalitu. Zmena chemického zloženia tejto taveniny je spojená so vznikom iónov 
Fe2+, FeO+, FeO2

-, SiO4
4-,prípadne Si2O6

4- .  
 Uvedené predpoklady bude nutné doplniť ďalšími meraniami fyzikálnych vlastností 
(viskozita a konduktivita) a potvrdiť priamymi metódami štúdia štruktúry taveninových sústav.  
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