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Anotace
V této diplomové práci byla připravena skla systému BaO-MoO3-P2O5 reakcí BaCO3,
MoO3 a H3PO4 zahříváním reakční směsi na teplotu 900-1200°C a následujícím volným
chlazením na vzduchu na pokojovou teplotu. Celkem bylo připraveno a studováno 23
homogenních skel s obsahem 0-70 mol.% MoO3. Z připravených skelných vzorků byly
sestaveny čtyři kompoziční řady (50-x/2)BaO-xMoO3-(50-x/2)P2O5 (řada A), 50BaO-yMoO3(50-y)P2O5 (řada B), 20BaO-zMoO3-(80-z)P2O5 (řada C) a (70-u)BaO-uMoO3-30P2O5 (řada
D), pro diskusi změn vlastností a struktury v závislosti na složení skel byla určena oblast
sklotvornosti ve studovaném systému.

In this thesis phosphate glasses of the ternary system BaO-MoO3-P2O5 were prepared
from BaCO3, MoO3 and H3PO4 by heating the reaction mixture up to 900-1200°C with a
subsequent cooling in air to the room temperature. In the studied system 23 homogeneous
glasses were prepared with 0-70 mol% MoO3. Four compositional series (50-x/2)BaOxMoO3-(50-x/2)P2O5 (series A), 50BaO-yMoO3-(50-y)P2O5 (series B), 20BaO-zMoO3-(80z)P2O5 (series C) a (70-u)BaO-uMoO3-30P2O5 (series D) have been chosen for the discussion
of changes of the structure and properties of the studied glasses. Glass-formation region in
this system was determined.
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V první části diplomové práce byla studována skla systému BaOMoO3-P2O5. Z připravených skelných vzorků byly sestaveny
čtyři kompoziční řady (50-x/2)BaO-xMoO3-(50-x/2)P2O5 (řada
A), 50BaO-yMoO3-(50-y)P2O5 (řada B), 20BaO-zMoO3-(80z)P2O5 (řada C) a (70-u)BaO-uMoO3-30P2O5 (řada D), pro
diskusi změn vlastností a struktury v závislosti na složení skel
byla určena oblast sklotvornosti ve studovaném systému.
Struktura skel byla studována pomocí Ramanovy spektroskopie a
MAS NMR spektroskopie jade 31P. Rozborem NMR spekter byly
získány kompoziční závislosti fosfátových strukturních celků Qn.
Ramanova spektra řady A(50-x/2)BaO-xMoO3-(50-x/2)P2O5
ukázala na tvorbu klastrů vznikajících vzájemným propojováním
oktaedrických celků MoO6 vazbami Mo-O-Mo. Ve druhé části
diplomové práce byla studována krystalizace připravených skel a
pomocí RTG analýzy a Ramanovy spektroskopie byly
identifikovány vzniklé krystalické produkty.
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