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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá studiem teplot fázových transformací dvou vybraných 

jakostí ocelí, které se liší svým sloţením. Tyto jakosti ocelí jsou určeny k výrobě plynule 

litých sochorů a následně k výrobě bezešvých trubek v podmínkách ArcelorMittal Ostrava a.s. 

a ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. Teoretická část práce je zaměřena na obecný 

popis metod termické analýzy a jejich vyuţití. Diferenční termická analýza je jednou z metod 

vhodných k získání termodynamických a termofyzikálních údajů ocelí. Tato metoda byla 

v experimentální části vyuţita k získání teplot fázových transformací dvou ocelí. Metoda 

DTA byla experimentálně provedena na přístroji Setaram SETSYS 18TM. Vyhodnocení 

získaných DTA křivek bylo provedeno v programu Setsoft. Byly získány teploty fázových 

přeměn dvou vzorků ocelí v nízkoteplotní a vysokoteplotní oblasti (eutektoidní 

 přeměny, přeměny α → γ, přeměny γ → δ, peritektické přeměny, teploty solidu a likvidu). 

Experimentálně získané teploty ocelí byly extrapolovány na rovnováţné podmínky. Získané 

teploty fázových transformací byly porovnány s teplotami uvedenými v binárním 

metastabilním diagramu Fe-Fe3C. Následně byly vypočteny teploty fázových transformací 

dosazením chemického sloţení dané oceli do výpočtových vztahů vyhledaných v literatuře 

a pomocí software Thermo-Calc a IDS. Vypočítané teploty byly porovnány s experimentálně 

získanými a vzájemné rozdíly byly diskutovány. Vliv jednotlivých parametrů a dosaţené 

výsledky jsou shrnuty v závěru práce. 

Klíčová slova: Diferenční termická analýza (DTA), teploty fázových 

transformací, oceli, Thermo-Calc, IDS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

This thesis studies the temperatures of phase transformations of two selected real 

steels grades, which differ in their composition. These real steels grades are used for 

the production of continuously cast billets and subsequently for the production of seamless 

tubes in ArcelorMittal Ostrava a.s. and ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s.  

The theoretical part is focused on describing the methods of thermal analysis and their use. 

The differential thermal analysis is one of the methods suitable to obtain thermodynamic 

and thermophysical steel data. This method was used in the experimental section to obtain 

phase transformation temperatures of the two steels. DTA method was experimentally 

performed on a Setaram SETSYS 18TM. Evaluation of the DTA curves was done in Setsoft. 

The temperatures of phase transformation of two steel samples were obtained at low and high 

temperature region (eutectoid transformation, transformation α → γ, transformation γ → δ, 

peritectic transformation, the solidus temperature and liquidus). The experimentally obtained 

temperatures of steel were extrapolated to equilibrium conditions. The acquired phase 

transformations temperatures were compared with temperatures set in binary metastable 

diagram Fe-Fe3C. Subsequently, the phase transformation temperatures were calculated 

by substituting chemical composition of the steel into computational relationships found 

in the sources and by using Thermo-Calc software and IDS. Calculated temperatures were 

compared with experimental results and their differences were discussed. The influence 

of individual parameters and results are  summarized in the conclusion. 

Keywords: Differential thermal analysis (DTA), temperature of phase 

transformations, steel, Thermo-Calc, IDS 
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1 ÚVOD 

Ocel je povaţována za významnou surovinu, na kterou jsou kladeny stále vyšší 

nároky. V současnosti probíhá snaha o modernizaci technologických postupů, zvýšení  

a zefektivnění kvality výroby. Celková výroba surového ţeleza se v České republice 

roku 2014 zvýšila o 2 % na 4,15 milionu tun a výroba surové oceli dokonce o 3,7 % aţ  

na 5,36 milionu tun za rok [1].  

Vlastnosti ocelí za reálných podmínek je obtíţné přesně určit, jelikoţ se v rámci 

celého procesu transformace objevují rušivé vlivy, jako například nerovnováţný proces 

ohřevu a ochlazování oceli, dendritická segregace legujících a příměsových prvků během 

krystalizace. Tato problematika je stále aktuální, jak lze zjistit z literatury, kde je moţné 

nalézt mnoho článků zabývajících se termofyzikálním studiem ocelí [2, 3, 4]. 

Uhlík je důleţitým legujícím prvkem v ţeleze a jiţ malé změny koncentrace vedou 

k změně vlastností ocelí. Binární metastabilní diagram Fe-Fe3C, který má charakteristické 

teploty fázových transformací je základem chování ocelí. Jakýkoli další příměsový prvek, má 

proto vliv na chování ocelí. 

Jednou z experimentálních moţností, jak získat informace o termofyzikálních 

vlastnostech ocelí jsou metody termické analýzy (např. diferenční termická analýza 

DTA, diferenční skenovací kalorimetrie DSC aj.), které jsou schopny díky 

fyzikálně - chemických dějům popsat chování vlastností daného materiálu v závislosti 

na teplotě. Tyto metody jsou v oblasti získávání teplot fázových transformací stále více 

vyuţívány, jak tomu nasvědčuje mnoho dostupných článků a odborných prací [5, 6, 7]. Jsou 

popsány moţné vlivy působící na průběh jednotlivých termoanalytických křivek (např. vliv 

hmotnosti vzorku a rychlosti ohřevu). Znalost vlivu experimentálních podmínek termické 

analýzy je nutná, aby mohla být provedena korekce termodynamických dat, a tak 

minimalizován vliv experimentálních podmínek na získaná data. Autoři však ve svých pracích 

často experimentální podmínky neuvádějí. 

Moţnost, jak získat teplotu fázové transformace bez pouţití experimentální analýzy 

 je pomocí výpočtových vztahů. Těchto vztahů je v literatuře dostupné a dostatečné mnoţství. 

Tyto vztahy vyjadřují závislost teploty fázové transformace na chemickém sloţení systému. 

Pro tyto výpočty je vhodné, aby bylo známo maximální přípustné mnoţství jednotlivých 
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prvků vhodné pro výpočet fázových transformací teplot, které však často autoři vztahů 

neuvádějí. 

Další moţností stanovení fázových transformací je pomocí software, které jsou 

schopny simulovat vybrané vlastnosti ocelí (po zadání chemického sloţení, rychlosti ohřevu 

a jiných parametrů) a vypočítat tak teploty fázových transformací. K pouţívaným software 

patří např. software Thermo-Calc, který pracuje dle metody Calphad a software IDS [8, 9].  

Teploty fázových transformací byly v diplomové práci získány experimentálně 

pomocí metody DTA na přístroji Setaram SETSYS 18TM v programu Setsoft. Výsledné 

experimentální teploty jsou okomentovány ve výsledcích práce.  
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2 CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Hlavním cílem diplomové práce je experimentální a teoretické studium teplot 

fázových transformací vzorků ocelí. Cíl diplomové práce lze podrobněji specifikovat pomocí 

několika dílčích cílů, jako jsou: experimentální stanovení teplot fázových transformací 

metodou DTA, výpočet teplot fázových transformací pomocí vztahů uvedených v dostupné 

literatuře, výpočet teplot fázových transformací s vyuţitím termodynamických software 

Thermo-Calc (TC) a IDS, srovnání a diskuze experimentálně získaných a výpočtově 

stanovených teplot fázových transformací. 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

Teoretická část této diplomové práce se zabývá systémem Fe-Fe3C, metodami 

termické analýzy a blíţe specifikuje metodu diferenční termické analýzy. Dále se zabývá 

výpočtovými moţnostmi teplot fázových transformací. 

3.1 Systém na bázi Fe-Fe3C 

Soustava ţelezo – uhlík patří k jedné z nejdůleţitějších dvousloţkových soustav 

v technické praxi. Ţelezo je stříbrolesklý, měkký a dobře tvárný kov. Je to polymorfní kov 

tvořený krystalograficky odlišnými modifikacemi α, β, γ, δ: 

 ţelezo alfa (Feα) - nízkoteplotní modifikace ţeleza má kubickou mříţku prostorově 

centrovanou (bcc) a je stabilní pod teplotu 911 °C. 

 ţelezo gama (Feγ) – středněteplotní modifikace ţeleza má kubickou mříţku plošně 

centrovanou (fcc) a je stabilní v intervalu 911 – 1392 °C.  

 ţelezo delta (Feδ) – vysokoteplotní modifikace ţeleza v pevném stavu má kubickou 

mříţku prostorově centrovanou (bcc) a je stabilní v intervalu 1392 – 1536 °C. 

Přechod Feα, které při vyšších teplotách ztrácí své feromagnetické vlastnosti 

a v Curieho bodě při 760 °C se stává paramagnetické, je označováno jako ţelezo beta (Feβ). 

Feα→ Feβ (Feα bez magnetických vlastností) → Feγ při 911 °C. U této přeměny Feα → Feγ 

dochází ke změně mříţky a v důsledku i k jinému uspořádání atomů v mříţce, které má 

za následek směstnanější uspořádání v Feγ. Proto při přeměně Feα → Feγ se objem zmenšuje 

a naopak při opačném ději zvětšuje. Modifikace Feγ přechází při 1392 °C na Feδ, které 

je stabilní do teploty 1536 °C. Při teplotě 1536 °C a více přechází Feδ z pevné fáze 

do taveniny [10, 11, 12]. 

Čisté ţelezo průmyslově vyráběné obsahuje různé mnoţství nečistot podle způsobu 

výroby. Nejčastější výrobou je přetavované, elektrolytické a karbonylové, které se dodává 

jako jemný prášek a zpracovává metodami práškové metalurgie. Takto čisté ţelezo 

se uplatňuje při výrobě jader elektromagnetů nebo měřících přístrojů. Daleko více vyuţívané 

je tzv. technické ţelezo, coţ znamená slitina ţeleza s dalšími prvky [13].  

Hlavním příměsovým prvkem ve slitinách ţeleza je uhlík, který tvoří se ţelezem 

intersticiální tuhý roztok. Struktury jednotlivých uhlíkových druhů technického ţeleza  
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lze odvodit z rovnováţného metastabilního diagramu Fe-Fe3C [14], Obrázek 1. Jako 

chemická sloučenina karbidu ţeleza Fe3C s hmotnostním obsahem uhlíku do 6,687 %, 

 je označován jako cementit, kdy se jedná o metastabilní soustavu, jelikoţ lze karbid ještě dále 

rozloţit. Metastabilní soustava má technický význam hlavně při niţších koncentracích uhlíku 

[10]. 

 Ţelezo α je v sobě schopno rozpustit max. 0,02 hm. % uhlíku při teplotě 

727 °C, příslušný tuhý roztok se nazývá ferit (α-ferit). 

 Ţelezo γ v sobě rozpustí max. 2,14 hm. % uhlíku při teplotě 1147 °C, odpovídající 

tuhý roztok se nazývá γ (austenit). 

 Ţelezo δ v sobě rozpustí max. 0,1 hm. % uhlíku při teplotě 1499 °C, příslušný tuhý 

roztok se označuje (δ-ferit) [10, 11]. 

Horní křivka v diagramu je křivka likvidu, která představuje mezní sloţení 

kapaliny, s níţ koexistuje pevná fáze. Ve spodní oblasti je křivka solidu, která udává mezní 

sloţení pevné fáze v koexistenci s kapalinou. Oblast nad křivkou likvidu je oblastí, kde můţe 

existovat pouze kapalná fáze (tavenina) a v oblasti pod křivkou solidu můţe existovat pouze 

pevná fáze. Oblast mezi křivkami je oblast koexistence kapalné a pevné fáze za přesně 

definovaných podmínek [15].  

 

Obrázek 1 Rovnováţný diagram metastabilní soustavy Fe-Fe3C [10] 

V rovnováţném diagramu metastabilní soustavy Fe-Fe3C můţeme sledovat pět 

jednofázových oblastí. Nad křivkou likvidu, resp. nad všemi jejími větvemi, 
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je termodynamicky stabilní tavenina [11, 12, 14]. Při krystalizaci slitin ţeleza můţe docházet 

podle obsahu uhlíku k přeměnám: 

 Peritektická přeměna probíhá při teplotě 1499 °C. Tavenina tuhý roztok δ, (δ-feritu) 

se přemění na tuhý roztok γ (austenit). 

 Přeměna γ → δ označována jako teplota A4.  

 Eutektická přeměna, která probíhá při teplotě 1147 °C. V případě krystalizace podle 

metastabilního diagramu vzniká ledeburit, coţ je směs tuhého roztoku γ (austenitu) 

a cementitu (karbidu ţeleza). Tyto fáze vznikají společně, vznik jedné fáze 

je podmíněn vznikem druhé.  

 Eutektoidní přeměna, ke které dochází při teplotě 727 °C je označována jako teplota 

A1. Tuhý roztok γ (austenit) o obsahu uhlíku 0,765 hm. % se přemění na směs dvou 

fází, a to tuhý roztok α (α-ferit) o obsahu uhlíku 0,02 hm. % a Fe3C (cementitu). Tato 

lamelární směs se nazývá perlit.  

 Teplota 769 °C označuje Curiho bod.  

 Počátek přeměny γ → α označován jako teplota A3 začíná při teplotě 911 °C. 

S rostoucím obsahem uhlíku v ţeleze teplota klesá a končí dosaţením teploty A1 

(nejniţší teplota, do které zůstává austenit při rovnoměrném ochlazování zachován) 

[10, 11, 12]. 

Z hlediska technického pouţití se dělí rovnováţný metastabilní diagram na dvě 

základní oblasti, oceli a litiny. 

Slitiny chudší na obsah uhlíku jsou oceli a leţí v oblasti do mezní koncentrace 

austenitu. Eutektoidní bod (0,8 % C) rozděluje oceli na podeutektoidní (do 0,8 % C) a oceli 

nadeutektoidní (0,8 – 2,11 % C). Litiny jsou slitiny s větším mnoţstvím uhlíku (nad 2,11 %) 

a dělí se na podeutektické a nadeutektické. 

 Struktura podeutektoidních ocelí je za normální teploty tvořena feritem 

a perlitem, nadeutektoidní oceli obsahují perlit a cementit. Strukturu eutektoidních ocelí tvoří 

pouze perlit [11, 13]. 
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3.1.1 Oceli 

V technickém pouţití mají největší význam oceli, tj. komplexní slitiny ţeleza 

s obsahem uhlíku aţ do jeho mezní rozpustnosti v austenitu při eutektické teplotě, které jsou 

tvárné. Většina vyráběných ocelí asi 90 % jsou uhlíkové oceli, z nichţ je zhruba 80 % 

s nízkým obsahem uhlíku (do 0,25 %) asi 10 % připadá na oceli slitinové. Chemické sloţení 

ocelí nesporně významnou měrou ovlivňuje náchylnost dané značky oceli ke vzniku vad 

a tvorbě trhlin. Otázka významu jednotlivých prvků a hlavně jejich kombinací není však 

 zcela jednoznačná, není moţné nalézt ucelené a přehledné informace o působení všech prvků. 

Komplexní oceli obsahují ještě další příměsi tzv. doprovodné prvky, které z rud přecházejí 

do surového ţeleza a z něho nebo z ocelového odpadu a z plynné fáze v ocelářské peci 

(konvertoru) do oceli, ze které se nedají beze zbytku odstranit. Prvky, které mají škodlivý 

vliv, jsou označovány jako nečistoty. Mezi ně patří As, P, S, Cu, H2, O2, N2. Křemík 

a mangan, které jsou obsaţeny vţdy v surovém ţeleze, se ve zkujňovacím procesu spalují,  

ale z výrobních důvodů se přidávají. Tyto dva prvky slouţí jako dezoxidovala. Mangan pro 

svou afinitu k síře a křemík pro svou afinitu ke kyslíku. Další skupina přísad jsou prvky, které 

mají výraznou afinitu k uhlíku, jeţ tvoří karbidy různého typu (Mn, Cr, V, W, Mo, Ti, Nb) 

[16].  

Chování uhlíku v ocelích se liší v závislosti na jeho obsahu. Oceli se zastoupením 

uhlíku od 0,08 % - 0,15 % nemají větší problémy s vnitřní kvalitou, ale naopak vykazují 

velmi nerovný a zvlněný povrch v plynule litých předlitích obdélníkového řezu.  

Při zastoupení 0,1 % - 0,15 % vykazují oceli nejniţší taţnost ve vysokoteplotní zóně, mají 

nejvyšší sklon k tvorbě trhlin. Oceli s obsahem 0,15 % - 0,5 % uhlíku jsou nejlépe odlévané 

oceli [11, 12, 16]. 

3.1.2 Vliv přísad na rovnovážný stav 

Veškeré oceli jsou komplexní slitiny, které vedle ţeleza a uhlíku obsahují další 

příměsi. Rovnováţné stavy slitin ţeleza s jednotlivými přísadami vyjadřují binární 

rovnováţné diagramy, ţelezo – přísadový prvek. Lze je rozdělit do čtyř skupin, Obrázek 2. 
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 Skupina A-1: Přísadové prvky (Mn, Ni, Co) rozšiřují oblast stabilní existence tuhého 

roztoku γ sniţováním překrystalizační teploty A3 a zvyšováním teploty A4. Netvoří-li 

se v této soustavě chemické sloučeniny bohaté ţelezem v oblasti fáze α nebo δ 

(fáze α těsně pod solidem) odpovídá prvnímu typu A-1.  

 Skupina A-2: Diagramy s otevřenou (rozšířenou) oblastí γ. Se vzrůstající koncentrací 

přísadového prvku (Cu, N, C, Zn, Au, As) se teplota oblasti heterogenní rovnováhy 

(α + γ) sniţuje aţ na normální teplotu, tudíţ slitiny s vyšším obsahem přísady jsou 

za všech teplot pod solidem aţ do normální teploty tvořeny fází γ. 

Přísadové prvky skupiny B: (Si, Al, W, Mo, P, V, Ti, Be, Sn, Sb) omezují oblast 

stabilní existence tuhého roztoku γ tím, ţe sniţují teplotu kritického bodu A4 a zvyšují teplotu 

A3 s výjimkou Cr. Při vyšší koncentraci je oblast tuhého roztoku γ zcela obklopena oblastí 

heterogenní rovnováhy (α + γ) a není přerušena chemickými sloučeninami nebo tuhými 

roztoky ţeleza v přísadovém prvku.  

 Skupina B-1: Diagram s uzavřenou oblastí γ. Vytvoří-li se ještě jiné fáze, oblast jejich 

existence přímo nesousedí s oblastí fáze γ. Slitiny o vyšší koncentraci, neţ činí 

nejmenší koncentrace oblasti heterogenní rovnováhy (α + γ), jsou tvořeny tuhým 

roztokem α v celém rozmezí teplot od solidu aţ po normální teplotu. 

 Skupina B-2: Diagram se zúţenou oblastí γ. K tomu dochází, tvoří-li se chemické 

sloučeniny nebo jiné fáze neţ tuhé roztoky α a γ. Maximální rozpustnost přísady 

(Ta, Zr, B, S, Ce, O) v tuhém roztoku γ není o moc větší neţ rozpustnost v tuhém 

roztoku α někdy i menší. 

Prvky, které jsou v periodické tabulce blíţ k ţelezu, s ním tvoří tuhé roztoky o větší 

rozpustnosti. Vzdálené mají velmi omezenou rozpustnost [12].  

Moţný vliv příměsových prvků na polohu kritických bodů v diagramu lze vyčíst 

z Tabulky 1. 
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Obrázek 2 Základní druhy rovnováţných diagramů [12] 

 

Tabulka 1 Vliv přísad na polohu kritických bodů slitin Fe [12] 

Vliv na 

polohu 

kritických 

bodů 

Prvky 
Typ 

diagramu 

A4↑A3↓ 
Mn, Ni A-1 

Cu, N, C, Zn, Au, As A-2 

A4↑A3↑ 

Co A-1 

Si, Al, W, Mo, P, V, Ti, Be, 

Sn, Sb 
B-1 

A4↓A3↓ 
Ta, Zr, B, S, Ce, O B-2 

Cr B-1 
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3.2 Termická analýza 

Za zakladatele vědecké termické analýzy je povaţován Le Chatelier, který ji v roce 

1886 poprvé pouţil ke studiu kalcitu. Termická analýza je řada technik, při kterých  

se fyzikální vlastnosti materiálů měří v závislosti na čase, přičemţ je materiál podroben 

teplotnímu programu [17]. Fázové přeměny tuhých látek jsou doprovázeny pohlcováním nebo 

uvolňováním tepla, změnou rozměrů, změnou magnetických, elektrických, mechanických 

a případně ještě dalších vlastností. Proto lze na základě změn průběhu zmíněných vlastností 

usuzovat na fázové přeměny probíhající v materiálu. Vedle studia fázových přeměn slouţí 

také termická analýza pro stanovení některých fyzikálních vlastností, např. teplot fázových 

přeměn, tání čistých látek, stanovení Curieho bodu, teplot likvidu a solidu, změny 

entalpie, koeficientu délkové a teplotní roztaţnosti, tepelné a elektrické vodivosti, latentních 

tepel tání, tepelné kapacity. 

Na základě termické analýzy lze vytvořit rovnováţné či nerovnováţné diagramy 

(ARA, IRA, popouštěcí diagramy, kinetické diagramy eutektické krystalizace atd.). Tyto 

diagramy pomáhají při studiu kinetiky a termodynamiky různých procesů a reakcí. 

Své místo našly metody termické analýzy také při kontrole výroby a při ověřování 

jakosti výrobků. Základním úkolem těchto metod v oblasti průmyslu, je získat informace  

pro vypracování technologických postupů pro lití, ochlazování, tepelné zpracování, tváření 

a další výrobní procesy [17, 18, 19, 20]. 

Metod termické analýzy je široká škála. Obecně se dá říci, ţe pokud lze určitou 

vlastnost vzorku pozorovat v závislosti na teplotě, pak se tato metoda řadí mezi metody 

termické analýzy.  

Metody termické analýzy lze rozdělit na primární a sekundární. Metody sekundární 

jsou odvozeny od metod primárních. Jako např. termogravimetrická analýza (metoda 

primární), která je spojená se změnou hmotnosti studovaného vzorku, zprostředkovanou 

uvolněním plynných produktů. Sekundární metodou je pak detekce uvolněných plynů.  

Interpretace výsledků můţe být usnadněna a mnoţství získaných poznatků podstatně 

rozšířeno vyuţitím kombinace několika metod termické analýzy v jediném experimentu 

(např. termogravimetrie/diferenční skenovací kalorimetrie, termogravimetrie/diferenční 

termická analýza). Moderní přístroje jsou schopny měřit současně více vlastností v rámci 
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jednoho měření, tedy měří současně, neboli simultánně např. termogravimetrie/diferenční 

termická analýza [21, 22].  

V následujících podkapitolách budou popsány nejpouţívanější metody termické 

analýzy. 

3.2.1 Termogravimetrická analýza (TG) 

U této metody lze pozorovat změnu hmotnosti v závislosti na teplotě. Při zahřívaní 

dochází ke změně hmotnosti látky z důvodů uvolnění plynné sloţky, tedy ke sníţení 

hmotnosti. Můţe, ale také dojít k opačné situaci, kdy při zahřívání látky dojde k interakci 

s plynem za vzniku vyšší výsledné hmotnosti látky. Jako příklad lze uvést oxidaci 

neušlechtilých kovů, které se pokryjí vrstvou daného oxidu. 

Podle způsobu ohřevu lze rozdělit:  

 na statickou izotermní termogravimetrii, při níţ se vzorek udrţuje při konstantní 

teplotě 

 na neizotermní dynamickou termogravimterii, v tomto případě je změna hmotnosti 

vzorku zaznamenaná v závislosti na čase a teplotě, která roste určitou rychlostí 

[23, 24, 25, 26].  

Výsledný graf můţe udávat závislost hmotnosti v čase m = f (t), nebo hmotnosti na teplotě 

m = f (T), Obrázek 3. 

Metodou lze určit dílčí i celkové hmotnostní úbytky termických rozkladů. Velký 

význam má určení rozsahu tepelné stability, teploty rozkladu látek a studium reakční kinetiky 

jednotlivých látek [19, 23, 25, 27].  

Odvozenou metodou k termogravimetrické analýze je derivační termogravimetrie 

(DTG), kde výsledná křivka uvádí rychlost hmotnostní změny na teplotě, Obrázek 3. Tato 

metoda se vyuţívá, pokud úbytky hmotnosti neposkytují zřetelné změny, je vhodná k odlišení 

těsně po sobě jdoucích efektů [20, 28]. Dochází k vytvoření jasných píků pomocí derivace 

křivky m = f (t) nebo m = f (T) v závislosti na čase. Inflexní body zlomů u křivky TG 

odpovídají vrcholům píků u křivky DTG na teplotní ose. 
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Obrázek 3 Porovnání křivek DTG a TG [29] 

3.2.2 Diferenční kompenzační (skenovací) kalorimetrie (DSC) 

Tato metoda zkoumá tepelné vlastnosti vzorku, který je vystaven určitému teplotnímu 

programu. Vzorek je buď ohříván, nebo ochlazován předem definovanou rychlostí zároveň 

se vzorkem referenčním. Pouţívají se dvě varianty DSC, které patří mezi kalorimetrické 

diferenční metody. DSC s kompenzací příkonu a DSC s tepelným tokem [17, 19, 20].  

 DSC s kompenzací příkonu je také nazývána „obrácená“ DTA. Podstatou je zachování 

nulového teplotního rozdílu mezi měřeným a srovnávacím vzorkem. Tato varianta 

DSC je charakterizována dvěma oddělenými měřícími celami a dvěma tepelnými 

zdroji a měří se tedy elektrický příkon (respektive rozdíl mezi oběma příkony), který 

je potřebný k udrţení konstantní teploty obou vzorků [5, 19].  

 DSC s tepelným tokem (Heat flux) je v současnosti vyuţívaná metoda. Referenční 

i studovaný vzorek jsou umístěny na samostatných teplotních čidlech v téţe 

kalorimetrické cele a jsou spojeny tepelným mostem (kovovým spojením, jehoţ 

vodivost je vysoká a zajišťuje minimální teplotní rozdíl). Teplota vzorku je sledována 

pomocí termočlánku. Termočlánek měří rozdíl napětí, který je úměrný tepelnému toku 

(teplotnímu rozdílu mezi vzorkem a referenčním vzorkem) [5].  

Vyuţití nachází DSC při studiu teplot a latentních tepel fázových transformací 

kovových systémů, rovněţ při testování kvality polymerních a biopolymerních 
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materiálů, skel, hydratace materiálu (mnoţství volné a vázané vody) [5, 18]. Výsledkem 

analýzy je DSC křivka, Obrázek 4. 

 

Obrázek 4 DSC křivky s tepelným tokem získané při ohřevu (DSC heating curve) a při ochlazení 

(DSC cooling curve) na simulovaný průběh DSC křivky [6] 

3.2.3 Termická dilatometrická analýza (TDA) 

Termická dilatometrická analýza, dilatometrie je metodou pomocí, které se sledují 

některé fyzikální nebo i chemické pochody (krystalizace, tání, dehydratace apod.) probíhající 

v rovnoměrně vyhřívaném vzorku, které jsou spojené se změnou délky či objemu vzorku. 

Pomocí TDA lze měřit tepelnou roztaţnost (expanzi) nebo smrštění materiálů v závislosti 

na teplotě a čase. Teploty charakteristické pro různé efekty lze odečítat  

na termodilatometrických křivkách. Názornější a častější neţ TDA metoda je derivační 

termodilatometrická analýza (DTDA), jejíţ křivky představující derivaci termodilatometrické 

křivky, jejichţ závislost můţe být dl0/l = f (T), resp. dV/V = f (T) [19, 20, 23], Obrázek 5.  

Metoda TDA je často vyuţívána ke studiu fázových transformací ocelí 

např. v publikaci [3] autoři vyuţili metodu ke sledování transformace feritu na austenit 

v martenzitické nerezové oceli s počáteční mikrostrukturou feritových a kulových karbidů 

(M23C6). Při teplotách A1 a A3 dochází k nelineární transformaci, změnám délky v důsledku 

rozpouštění karbidu a neustálé zvyšování sklonu křivky dl/l0 = f (T) nad teplotu A3 odpovídá 

postupnému rozpuštění karbidů v austenitu [3].  
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Obrázek 5 Křivky relativní změny délky v závislosti na teplotě dl/l0 = f (T) a jeho odpovídající 

derivace d (dl/l0)/dt = f (T) [3] 

3.2.4 Diferenční termická analýza (DTA) 

Je jedna ze základních metod termické analýzy vyvinuta ještě před koncem 19. století. 

Principem současné DTA je měření rozdílu teplot mezi referenčním (Tr) a studovaným 

vzorkem (Tsv). Sledování fyzikálních a chemických změn, které se projeví teplotními efekty 

na DTA křivkách. Oba vzorky musí být zahřívány dle stejného teplotního programu ve stejné 

pecní atmosféře. Teplotní rozdíl se zaznamenává graficky jako teplotní nebo časová závislost 

a nazývá se křivkou DTA, Obrázek 6. Při ohřevu dochází ke vzniku teplotního rozdílu 

ΔT = Tsv - Tr, pokud je tento rozdíl menší neţ 0, jedná se o endotermní efekt, pokud je větší 

neţ 0, jedná se o exotermní efekt [25, 27]. DTA křivka pak vykazuje maxima a minima podle 

toho, zda se jedná o exotermní nebo endotermní reakci [30]. Fázové změny jako jsou 

redukce, dehydratace a některé rozkladné reakce se projevují endotermními efekty, zatímco 

oxidace a krystalizace jsou provázeny exotermními efekty [19].  

Základní poţadavky kladené na referenční vzorek jsou: inertnost a stabilita v měřeném 

intervalu teplot. Srovnávací a zkoumaný vzorek musí mít co nejpodobnější tepelnou kapacitu 

a tepelnou vodivost, případně stejnou velikost částic, jsou-li vzorky práškové. Jako referenční 
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materiál lze pouţít i prázdný kelímek. Nejčastěji pouţívané referenční vzorky 

 jsou Al2O3, MgO a SiO2 či některé čisté kovy.  

Závislost mezi plochou píku a reakčním teplem lze vyjádřit vztahem [23]: 

.

.

k

Hm
A


                                                                                                                                 (1) 

kde: 

A…plocha píku [μV.s/mg] 

m…hmotnost vzorku [g] 

ΔH…reakční teplo pro 1 g vzorku [J/mol] 

k…geometrický faktor (charakterizuje tvar vzorku) 

λ…tepelná vodivost vzorku [W/m/K] 

DTA je metoda dynamická a nedochází při ní k ustálení rovnováţných 

podmínek, takţe ani teploty přeměn a reakcí touto cestou zjištěných, nemusí odpovídat 

termodynamickým rovnováţným teplotám.  

 

Obrázek 6 Křivka DTA,1- endotermní děj, 2- exotermní děj [23] 

Přístrojové vybavení DTA se skládá z několika základních částí. Elektrické 

pece, měřící hlavy, její součástí jsou termoelektrické články pro měření teploty a teplotních 

rozdílů vzorků a referenčního vzorku, které jsou umístěny v kelímcích, miskách 

s víčky, z regulátoru teploty a záznamového zařízení [17, 19, 23, 27].  
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Energetické změny, k nimţ dochází při ohřevu nebo ochlazování vzorku, lze 

zaznamenávat různými metodami. Záznam diferenční termické křivky spočívá v plynulé 

registraci rozdílu teplot zkoumaného vzorku vůči referenčnímu v závislosti na lineárně 

rostoucí nebo klesající teplotě pece [19]. 

Při vyhodnocování křivek DTA patří mezi hlavní zkoumané veličiny: teplota počátku 

a ukončení teplotního efektu, teploty vrcholů píků, plocha efektu a při kvantitativním 

vyhodnocení i mmnoţství aktivního materiálu nebo příslušného tepla sledované přeměny. 

 

Obrázek 7 Termoanalytická křivka DTA 

Na Obrázku 7 je zobrazena část křivky DTA pro kalibrační vzorek olova, zachycující 

endotermický děj (tání olova). V případě exotermického děje by křivka byla orientována 

opačně. V bodě A, kde se křivka DTA poprvé odchýlí od základní linie (počátek píku), začíná 

probíhat endotermní reakce. Základem křivky DTA je pík (vymezený body ABCDF), kde bod 

A představuje začátek píku, body B, D inflexní body, bod C minimum (vrchol píku) a bod F 

konec píku. Bod G značí extrapolovaný začátek, bod E značí extrapolovaný konec, který 

získáme jako průsečík základní linie s tečnou vedenou inflexními body.  

Záznam křivky mohou ovlivňovat různé vlivy a faktory. 
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Mezi vlivy a faktory ovlivňující průběh DTA křivky patří: 

1. Faktory instrumentálního charakteru 

a) Tepelný zdroj a teplotní regulační systém. Tyto faktory určují způsob 

ohřevu, linearitu, tvar a velikost pece. V běţné praxi se volí rychlost ohřevu 

od 1 nebo 2 °C/min aţ do 20 °C/min, ve speciálních případech i vyšší. Vyšší 

rychlost ohřevu vede k většímu posunu teplotního píku a poněkud zvětšuje plochu 

efektu. Dochází také ke zvýšení reakčního tepla. Jestliţe vzorek podléhá jen fázové 

přeměně bez změny hmotnosti, projevuje se vliv rychlosti ohřevu mnohem méně 

neţ u chemické reakce provázené změnou hmotnosti. 

b) Systém měření teploty. Druh a rozměry termoelektrického článku, jeho umístění 

a upevnění, materiál pro jeho výrobu. Nejefektivnější umístění svárů 

termoelektrického článku, je symetrické umístění termočlánkových svárů 

uprostřed vzorku válcového tvaru. 

c) Systém záznamu křivky DTA. Rychlost a citlivost registračního systému. Je-li 

teplotní rozdíl vyjadřován jako funkce teploty středu vzorku a teplota povrchu 

vzorku roste lineárně, pak teplota píku odpovídá teplotě přeměny. 

d) Snímací systém křivky DTA. Konstrukce vlastní kalorimetrické 

části, materiál, pórovitost a geometrie bloku (přenos tepla do vzorku), měrná 

hlavice, kelímky. U bloku málo vodivých (keramických) pozorujeme lépe 

vytvořené endotermní efekty, kdeţto kovové bloky dobře vodivé jsou výhodnější 

pro exotermní efekty. Přenos tepla mezi stěnou pece a vzorkem uvnitř bloku  

je tedy velmi ovlivněn materiálem bloku a řízen jeho emisivitou nebo tepelnou 

vodivostí. Zásadní rozdíl je mezi pouţitím masivního bloku a kelímkovým 

provedením se snímáním teplotní diference z kelímků (blíţí se svým provedením 

kalorimetrii). Nosiče ve formě izolovaných kelímků mají větší citlivost [19]. 

 

2. Faktory metodické 

a) Vliv atmosféry a způsob komunikace atmosféry a vzorku. Vliv tlaku a sloţení 

atmosféry. 

b) Způsob umístění a úprava vzorku. Velikost vzorků, jeho předběţná úprava 

a udusání. 

c) Vliv rychlosti ohřevu vzorku, Obrázek 8 
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Se zvyšující se rychlostí ohřevu se zvyšuje počáteční i koncová teplota 

píků, rychlost ovlivňuje i celkový tvar křivky. Pokud je volena příliš velká rychlost 

ohřevu, můţe dojít ke splynutí jednotlivých zlomů a naopak při velmi nízké 

rychlosti ohřevu můţe dojít k oddělení zlomů a prodlevě [19]. 

S rychlostí velmi souvisí i hmotnost vzorku. Při větší hmotnosti vzorku můţe dojít 

aţ k pohlcení jednotlivých píků. Naváţka vzorků se nejlépe volí pomocí experimentálního 

měření, kdy po několika měřeních zjistíme optimální rychlost ohřevu a hmotnost vzorku. 

       

Obrázek 8 Vliv rostoucí teploty v závislosti na rychlosti ohřevu ΔT = f (t) [31] 

3. Vlastnosti zpracovaných látek 

Fyzikální a chemické vlastnosti aktivního a inertního materiálu. Velikost 

částic, stupeň krystalizace látky její tepelná vodivost, hustota a vliv zřeďujících 

látek.  

Některé faktory spolu navzájem souvisí a nelze je posuzovat izolovaně. Mnohé z nich 

(např. linearita a ohřev, podmínky tepelného toku) se můţou za určitých podmínek ovládat. 

Jiné faktory a jejich změny nejsou v průběhu pokusu ovladatelné, 

 a to např. nekontrolovatelné změny fyzikálních vlastností hmoty v daném systému tepelná 

kapacita nebo tepelná vodivost vedoucí např. ke změně základní (nulové) linie [19].  
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3.3 Výpočtové možnosti stanovení teplot fázových 

transformací 

Pro výpočet teplot fázových transformací probíhajících v ocelích je v literatuře 

uváděno mnoţství výpočtových vztahů [32, 33]. Tyto vztahy vyjadřují závislost teploty 

fázové transformace na chemickém sloţení oceli. Nejjednodušší vztahy počítají s obsahem 

několika málo prvků [34]. Naopak jiné vztahy uvaţují nejen velký počet prvků, ale zahrnují 

také vzájemné interakce mezi nimi. 

Jednotliví autoři uvádějí různý vliv daného prvku na posun teploty fázové 

transformace (různé koeficienty). V některých případech se dokonce výrazně rozchází názory 

autorů na vliv daného prvku na posun teploty příslušné fázové transformace. Příkladem toho 

můţe být porovnání koeficientu u titanu v publikacích [33] a [37] pro výpočet teploty 

transformace α → γ, kde u vztahu [33] se hodnota hmotnostních procent prvku odečítá 

a násobí 400 (dle autora titan teplotu transformace α → γ sniţuje) a u vztahu [37] přičítá 

a násobí 100 (dle autora titan teplotu transformace α → γ zvyšuje). 

Zmíněné rovnice lze obecně zapsat ve tvaru: 

  
i

i
i

iiFPFPV i
CnCmTT 2

 
      (2) 

kde: 

TFPV…vypočítaná teplota fázové přeměny [°C] 

TFP…teplota fázové přeměny příslušné transformace v systému Fe-Fe3C (resp. Fe) [°C] 

Ci…koncentrace prvku i v dané fázi [hm. %] 

mi, ni…konstanty udávající sníţení nebo zvýšení teploty příslušné fázové transformace 

prvkem i 

Příklad výpočtu teploty likvidu dle vztahu uvedeného v [39] dosazením do obecné rovnice 

představuje následující vztah: 

5*%25*%30*%8*%5*%88*%1537 CuSPSiMnCTL   

)3(2*%18*%2*%4*%5,1*% VTiMoNiCr 

 

Výpočtových vztahů je v literatuře relativně dost. Ucelený přehled vztahů (koeficienty 

mi, ni) pro výpočet teplot eutektoidní transformace je uveden v Tabulce 2. Pro výpočet 
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v nízkoteplotní oblasti byly v literatuře dohledány také vztahy pro výpočet teploty 

transformace α → γ, tyto vztahy jsou shrnuty v Tabulce 3. Vztahů pro výpočet teploty solidu 

není v dostupné literatuře mnoho a jsou si vzájemně podobné. Dostupné vztahy pro výpočet 

teploty solidu jsou uvedeny v Tabulce 4. Vztahů pro výpočet teploty likvidu je v literatuře 

uváděno nejvíce. Vybrané vztahy pro výpočet teploty likvidu jsou uvedeny v Tabulce 5. 

Vztahy pro výpočet teploty přeměny γ → δ a peritektické přeměny se nepodařilo v dostupné 

literatuře najít. V Tabulkách 2-5 jsou uvedeny také odkazy odpovídající publikacím,  

ve kterých byl daný výpočtový vztah uveden. Hodnoty koeficientů vyznačené v tabulkách 

tučně se k teplotě příslušné fázové přeměny (pro systém Fe-Fe3C) přičítají (všechny ostatní 

hodnoty se od dané teploty odečítají v souladu s obecně zapsaným tvarem rovnice). 

Tabulka 2 Hodnoty koeficientů pro výpočet teploty eutektoidní transformace, dle různých 

autorů 

Vztah TE C Mn Si Cu Cr Ni Mo V W As 

[33] 723 
 

10,7 29,1 
 

16,9 16,9 
  

6,38 290 

[34] 712 
 

17,8 20,1 
 

11,9 19,1 9,8 
   

[35] 739 22 7 2 
 

14 13 13 
   

[36] 739,3 22,8 6,8 18,2 28 11,7 15 6,4 5 
  

Tabulka 3 Hodnoty koeficientů pro výpočet teploty transformace α → γ, dle různých autorů 

Vztah 
T 

α→γ 
C Mn Si P Cu Cr Ni Al Mo Ti V Nb W 

 [33] 910 203
*
 30 44,7 700 20 11 15,2 400 31,5 400 104 

 
13,1 

[34] 871 254,4
*
 

 
51,7 

   
14,2 

      
[37] 955 350 25 51 

 
16 11 33 68 67 100 

 
106 

 
[38] 910 230 21 45 

   
15 

 
32 

 
104 

 
13 

[35] 902 255 11 19 
  

5 20 
 

13 
 

55 
  

*Poznámka C: Koeficient se nenásobí % obsahem uhlíku, ale jeho odmocninou. 

Tabulka 4 Hodnoty koeficientů pro výpočet teploty solidu, dle různých autorů 

Vztah Ts C Mn Si P S Cu Cr Ni Al 

[39] 1535 200 6,8 12,3 124,5 183,9 
 

1,4 4,3 4,1 

[40] 1536 415,3 6,8 12,3 124,5 183,9 
 

1,4 4,3 4,1 

[41] 1536 251 6,8 12,3 123,4 183,9 3,1 1,4 3,3 3,6 

[42] 1536 251 6,8 12,3 124,4 183,9 
 

1,4 4,3 4,1 
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Tabulka 5 Hodnoty koeficientů pro výpočet teploty likvidu, stanovené dle různých autorů 

Vztah TL C Mn Si P S Cu Cr Ni Al Mo Ti V 

[39] 1537 88 5 8 30 25 5 1,5 4 
 

2 18 2 

[40] 1536 90 1,7 6,2 28 40 2,6 1,8 2,9 5,1 
   

[43] A* 88,2 5,05 8,1 31 25,5 
 

1,54 4 
    

[44] 1536,6 88 5 8 1 1 5 1,5 4 
    

[45] 1535,6 88 5 8 
  

5 1,5 4 
 

2 18 
 

[46] 1534 80 4 14 35 35 
 

1,4 2,6 3,4 1,2 
  

[47] 
1537,4 mi 

ni 

100,3 5,82 13,55 
  

4,2 1,59 4,18 
 

3 
  

22,41 0,3 0,64 
   

0,007 0,01 
    

*Pozn. Výpočet konstanty A ve vztahu dle [43]:  

0 ≤ C ≤ 0,51 A=88,2  

0,52 ≤ C ≤ 1 A=75,1 

Teploty fázových transformací, vypočítané dle výše uvedených vztahů 

(Tabulka 2 - Tabulka 5), lze povaţovat spíše za orientační a platné vţdy jen pro jakost 

oceli, pro kterou byl daný vztah navrţen (oceli odpovídající svým sloţením platnému pro 

výpočet). Konkrétní jakost oceli nebo obsah jednotlivých prvků platný pro daný výpočet však 

často není u příslušných vztahů uveden (případně nelze dohledat zdrojovou publikaci, ve které 

pravděpodobně tyto informace uvedeny jsou). 

Výpočet teplot fázových transformací pomocí výpočtových vztahů 

představuje, v porovnání s experimentálním stanovením, levný a rychlý způsob získání 

potřebných teplot. Pouţití těchto jednoduchých vztahů navíc nevyţaduje pouţití speciálních 

software. Z těchto důvodů jsou v praxi tyto výpočtové vztahy často vyuţívány. 

Teploty fázových transformací lze také získat s vyuţitím termodynamických software. 

Jedním z takových software je například software Thermo-Calc, který pracuje dle metody 

CALPHAD (CALculation of PHAse Diagrams). Tato metoda vyuţívá k řešení fázových 

rovnováh jednu ze dvou podmínek fázové rovnováhy (integrální nebo diferenciální) 

a některého obecně přijímaného termodynamického modelu (např. vícemříţkový regulární 

model) pro fáze soustavy [8]. 

Software Thermo-Calc umoţňuje všechny operace s termodynamickými daty, výpočty 

fázových a chemických rovnovah. Termodynamické vlastnosti kaţdé fáze jsou pak popsány 
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pomocí Gibbsovy volné energie, pouţitím matematického modelu, který obsahuje 

nastavitelné parametry. Program pracuje s rozsáhlými databázemi čistých sloučenin a jejich 

roztoků zahrnující termodynamické funkce. V návaznosti na to je moţné vypočítat teploty 

fázových transformací, stejně jako termodynamické vlastnosti všech fází a systému jako celku 

[8]. 

Další software vhodný k výpočtu teplot fázových transformací je software IDS. 

Termodynamicko-kinetický model pro tuhnutí byl vyvinut, aby simuloval fázové změny 

během tuhnutí oceli. Model IDS simuluje tuhnutí nízkolegovaných ocelí a nerezových 

ocelí, které obsahují Cr do 26 hm. %. a Ni do 16 hm. %. Další prvky zahrnuté do výpočtu jsou 

C, Si, Mn, P, S, Cr, Mo, Ni, Cu, AI, N, Nb, Ti, V, B, Ca, O a H. Model pouţívá 

termodynamické rovnice vyuţívající chemický potenciál a hmotnostní bilanci. Je zde 

aplikován druhý Fickův zákon. V závislosti na sloţení oceli, rychlosti ochlazování a průměru 

dendritů, model určuje stabilní fázi, její podíl a sloţení v závislosti na teplotě [9, 48].  

Pouţití software je sofistikovanější a získané výsledky věrohodnější neţ pouţití 

jednoduchých výpočtových vztahů. Pouţití výpočtových software však vyţaduje kromě 

programového vybavení také určitou znalost problematiky modelování (např. výběr vhodného 

modelu a databáze) a modelovaného systému (které sloţky a fáze se v systému vyskytují). 

Výpočtové stanovení veličin představuje v porovnání s experimentálním stanovením poměrně 

jednoduchý, rychlý a finančně nenáročný způsob stanovení. Přestoţe jsou výpočtové software 

neustále zdokonalovány, nemusí být vypočítaná data přesná či odpovídající reálnému stavu. 

Vzhledem ke zmíněným důvodům je tedy vhodné data získaná výpočtem ověřit pomocí 

experimentu. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 V experimentální části byla prováděna analýza ocelových vzorků pomocí metody 

DTA. Výpočty teplot fázových transformací pomocí výpočtových vztahů a software. 

4.1 Odběr a příprava vzorků 

V experimentální části byly studovány dvě reálné jakosti ocelí (ocel A a ocel B). Obě 

oceli byly vyrobeny ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. Jedná se o oceli pouţívané 

k výrobě bezešvých trubek pro náročné pouţití (těţba ropy a plynu, energetický průmysl). 

Chemické sloţení vzorků ocelí je uvedeno v [49]. 

Vzorky ocelí pro termickou analýzu byly odebrány z plynule litých sochorů o průměru 

160 mm. Vzorky ocelí byly z jednotlivých sochorů odebrány specifickým způsobem, zejména 

s ohledem na posouzení moţného vlivu procesu segregace v sochoru a tedy s moţnou 

chemickou heterogenitou v příčném řezu sochoru na získané teploty fázových transformací. 

Způsob odebrání vzorků – specifikaci míst odběru vzorků uvádí Obrázek 9. 

 

  Obrázek 9 Specifikace míst odběru vzorků ze sochoru 

Ze sochoru byly odebrány kvádry čtvercového průřezu s hranou 15 mm a délkou 

cca. 150 mm. Celkem bylo odebráno 5 kvádrů z pěti odběrových míst. Ty byly následně 
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osoustruţeny na tyčinky kruhového průřezu o průměru 3,5 mm. Nakonec byly tyčinky 

nařezány na válečky o výšce cca 3 mm. Takto získané „surové“ vzorky jsou zobrazeny 

na Obrázku 10. Před vlastním měřením bylo nutné provést úpravu vzorků, na velikost a tvar 

vhodný k analýze. Ze vzorků byly uštípnuty otřepy, následně byl vzorek zbroušen. Pomocí 

smirkového papíru byla plocha vzorku zarovnána, aby bylo dosaţeno lepšího kontaktu 

se dnem kelímku resp. s termočlánkem. Po mechanické úpravě vzorku byl vzorek očištěn 

v ultrazvukové lázni, která obsahovala aceton, aby bylo dosaţeno odmaštění a očištění 

vzorku. Takto upravený vzorek byl připravený k analýze, Obrázek 11. Hmotnost 

analyzovaných vzorků byla cca 200 mg. 

K ověření spolehlivosti a reprodukovatelnosti dat, byly pro pět míst odběru 

analyzovány dva vzorky v nízkoteplotní oblasti (20 měření) a dva vzorky pro kaţdou oblast 

odběru ve vysokoteplotní oblasti (20 měření celkem tedy 40 měření). 

 

Obrázek 10 Neupravené vzorky oceli 

 

Obrázek 11 Upravené vzorky oceli 
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4.2 Experimentální zařízení a podmínky 

K získávání experimentálních dat bylo vyuţito zařízení Setaram SETSYS 18TM. Jeho 

experimentální moţnosti jsou uvedeny v Tabulce 6. 

Tabulka 6 Experimentální moţnosti laboratorního systému [32] 

Experimentální přístroj 
Setaram 

SETSYS 18TM 

Experimentální metody TG/DTA; TG/DSC; TG; TMA 

Teplotní 

rozsah 
+ 20 °C aţ + 1750 °C 

Rychlost ohřevu / ochlazování 0,01 aţ 99 °C/min 

Teplotní programy 
lineární ohřev/ochlazování; 

izotermní výdrţ; cyklování 

Hmotnost vzorku do 0,5 g 

Atmosféra vakuum; inertní; reakční 

Typ Cp sensoru 2D DTA senzor 

Tento laboratorní systém byl v diplomové práci pouţit k experimentálnímu měření 

teplot fázových transformací ocelí pomocí metody DTA, Obrázek 12.  

     

Obrázek 12 Vlevo přístroj Setaram SETSYS 18TM, vpravo měřicí tyč DTA/TG typu „S“ 
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Měřicí aparatura je sloţena z vlastního měřícího zařízení, počítače pro řízení 

experimentu a sběr experimentálních dat, okruhu vody a dvou tlakových láhví s argonem. 

Přístroj je vybaven elektrickou válcovou pecí s grafitovým topným tělesem pracujícím 

od teploty okolí do  1750 °C. Topné těleso je chráněno, aby nedošlo k jeho spálení ochranným 

plynem argonem o čistotě 5N [50].  

Pro měření byla vyuţita měřicí tyč DTA/TG typu „S“ (Pt/PtRh 10%), Obrázek 12. 

Vzorky byly analyzovány v korundových kelímcích o objemu 100 μl, Obrázek 13. Kelímek 

byl přikryt víčkem a opatrně umístěn na DTA/TG tyč. Jako srovnávací vzorek byl pouţit 

prázdný korundový kelímek s víčkem. Měřicí tyč byla zasunuta do přístroje a pomocí závaţí 

bylo dosaţeno jejího vyváţení. Vyváţení tyče se provádí pomocí závaţí vhodně vloţeného 

na váhový systém umístěný v hlavě zařízení, Obrázek 14. Vyváţení tyče se provádí z důvodu 

vycentrování tyče v peci, které zajišťuje homogenní teplotní pole ve vzorku i referenci během 

experimentu [32]. 

 

Obrázek 13 Umístění kelímku na 

DTA/TG tyč 

Obrázek 14 Váhy na, které se umisťují 

závaţí 

Před spuštěním experimentu byl vnitřní prostor pece propláchnut argonem, poté 

evakuován a znovu napuštěn argonem (6N). Dynamická atmosféra argonu (průtok 

Ar: 2 l/hod) byla v peci udrţována také během experimentu. Argon o čistotě 6N slouţí během 

experimentu jako ochranná inertní atmosféra pro vzorek (ochrana před oxidací). 

Teplotní program nastavený pro analýzu vzorků se lišil v závislosti na studované 

teplotní oblasti (nízkoteplotní nebo vysokoteplotní oblast).  
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Pro nízkoteplotní oblast byl zvolen reţim, kdy byl vzorek ohříván z pokojové teploty 

(cca 20 °C) rychlostí 30 °C/min na teplotu 500 °C. Poté byla nastavena rychlost ohřevu 

10 °C/min aţ do teploty 1200 °C. Následně byl vzorek ochlazován rychlostí 10 °C/min 

na teplotu 400 °C a z této teploty rychlostí 30 °C/min aţ na teplotu 20 °C. 

Pro studium vzorků ve vysokoteplotní oblasti byl zvolen teplotní reţim, kdy byl 

vzorek ohříván rychlostí 30 °C/min na teplotu 1200 °C, následně ohříván rychlostí 10 °C/min 

aţ na teplotu 1600 °C. Poté byl vzorek z teploty 1600 °C ochlazován rychlostí 10 °C/min 

na 1200 °C a následně byl rychleji ochlazen rychlostí 30 °C/min aţ na 20 °C. 

Během analýzy (při vystavení vzorků vysokým teplotám po delší dobu) by mohlo 

docházet ke změně chemického sloţení vzorků (oduhličení) [51]. Pro minimalizaci tohoto 

rizika byla volena vyšší rychlost v počátku a u konce analýzy (30 °C/min) a rychlost analýzy 

10 °C/min. V oblastech, které byly analyzovány při rychlosti ohřevu 30 °C/min nedochází 

k fázovým přeměnám (nízkoteplotní oblast) nebo tyto probíhající přeměny nejsou předmětem 

zájmu při daném měření (vysokoteplotní oblast). 

Výsledné křivky byly zaznamenány a následně vyhodnoceny v programu Setsoft a to 

pro oblast nízkoteplotní a vysokoteplotní zvlášť. 

4.3 Kalibrace 

Kalibrace přístroje se provádí z důvodů odstranění moţných odchylek a nepřesností 

vůči měřenému vzorku v závislosti na chování přístroje. Pomocí teplotní kalibrace lze provést 

korekci teploty. Entalpická kalibrace se provádí ke stanovení konstanty KDTA, která udává 

senzitivitu senzoru a pomocí které se následně vypočítají latentní tepla fázových přeměn. 

Kalibrace byla provedena pomocí standardních látek, jejichţ teploty tání jsou známé. 

Jako standardy pro měření byly pouţity čisté kovy Sn, Pb, Al, Ag, Au, Cu a Ni. Tyto kovy 

mají širokou škálu teploty tání a výběr pokryje celou oblast měření.  

Vzorky čistých kovů byly řízeně ohřívány nad teplotu tání rychlostí 10 °C/min.  

Na DTA křivkách byly vyhodnoceny extrapolované počátky píku, které odpovídají 

teplotě tání standardů a plocha píků, která je úměrná mnoţství tepla, Obrázek 15. Výsledky 

jsou zpracovány v Tabulce 7. 
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Sample temperature/°C1450 1500 1550

HeatFlow/µV

-225

-200

-175

-150

-125

-100

-75

-50

-25

0

Peak :1477,8930 °C
Onset Point :1461,4590 °C
Enthalpy /µV.s : 21771,0700 (Endothermic effect)

Figure:

29.10.2014 Mass (mg): 250,8

Crucible: Al2O3 100 µl Atmosphere:ArExperiment: Ni 17 

Procedure:  (Zone 2)SETSYS - 1750

Exo

 

Obrázek 15 Kalibrační vyhodnocení křivky DTA pro nikl 

Tabulka 7 Kalibrační tabulka hodnot entalpické a teplotní kalibrace 

Kov 

standard 

Hmotnost 

vzorku 

Teplota tání Rozdíl 

teplot 

Latentní 

teplo 

tání 

Plocha 

píku 

Kalibrační 

konstanta Tabelovaná Změřená 

m Ttab. [8] Tz ∆T ∆Htab.[8] A KDTA 

[mg] [°C] [°C] [°C] [J/mg] [µV.s/mg] [J/(µV.s)] 

Sn 144,65 231,97 233,85 -1,88 0,0590 59,934 0,0009844 

Pb 246,68 327,50 328,29 -0,79 0,0247 20,450 0,0012078 

Al 70,29 660,37 659,46 0,91 0,3957 235,690 0,0016789 

Ag 150,54 961,93 965,43 -3,50 0,1050 67,266 0,0015610 

Au 538,41 1064,43 1069,52 -5,09 0,0628 29,291 0,0021440 

Cu 124,87 1084,50 1089,35 -4,85 0,2056 127,126 0,0016173 

Ni 250,80 1455,00 1461,46 -6,46 0,3090 86,806 0,0035597 

Teplotní kalibrace byla prováděna pomocí vyhodnocení teploty tání standardu 

a následného odečtení od tabelované teploty tání standardu (ΔT). Teplotní kalibrace byla 

provedena pro teplotní korekci. 

TFP = TFP,Z ± ∆T                                                                                                                        (4) 
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kde: 

TFP…teplota fázové přeměny měřeného vzorku [°C] 

TFP,Z…experimentálně změřená teplota fázové přeměny vzorku [°C] 

∆T…teplotní rozdíl mezi tabelovanou a experimentálně změřenou teplotou tání standardu 

[°C] 

Plocha píku při ohřevu indikuje mnoţství tepla pohlceného vzorkem  

při tavení, u ochlazování dochází naopak k odevzdávání tepla vzorkem do okolí a plocha píku 

značí mnoţství odevzdaného tepla. 

Konstanta KDTA byla vypočtena dle vztahu [17] a byla zaznamenána do Tabulky 7. 

KDTA = 
A

H tab.


                                                                                                                         (5) 

kde: 

ΔHtab.…tabelovaná hodnota latentního tepla tání [J/mg] 

A…plocha píku [µV.s/mg]
 

Na základě kalibračních dat byla sestavena kalibrační entalpická křivka, vyjadřující 

závislost konstanty KDTA na teplotě tání. Kalibrační křivka následně slouţí k vypočtení 

latentních tepel fázových transformací daných ocelí, Obrázek 16. 

 

Obrázek 16 Kalibrační entalpická křivka 
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Hodnota entalpie studovaného vzorku oceli se pak vypočte dle odvozeného vztahu [17]. 

Nejprve se vypočítá konstanta KDTA dle rovnice (6) a následně po dosazení do rovnice (7) 

získáme hodnotu entalpie:
 

KDTA = 2.10
-9

. x
2
 – 2.10

-6
. x + 0,0015                                                                           (6) 

∆Hvz = KDTA . Avz                                                                                                                                                               (7) 
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5 VÝSLEDKY 

Výsledkem DTA analýzy byly křivky zobrazující závislost tepelného toku na teplotě. 

V programu Setsoft byly vyhodnocena naměřená data, pro oba dva druhy ocelí. Na DTA 

křivkách byly patrné píky, které odpovídaly přeměnám probíhajícím ve vzorcích během 

ohřevu. Vzorky byly vyhodnoceny pro nízkoteplotní a vysokoteplotní oblast. Kaţdá oblast 

byla vyhodnocena pro danou ocel zvlášť.  

Uţivatelem je manuálně označen počátek a konec píku (kapitola 3.2.4). Na základě 

takto vymezeného píku pak program vyhodnotí další významné body (extrapolovaný 

počátek, vrchol a plochu píku). Na základě teploty takto vyhodnocených bodů se pak určují 

teploty fázových transformací. V některých případech je vyhodnocení píků obtíţné a vyţaduje 

nejen určitou praxi ale také znalost studovaných systémů. Odklon od základní čáry (počátek 

píku) u ocelí bývá zaoblený (nástup píku není tak ostrý jako např. u čistých kovů), proto 

určení počátku píku uţivatelem nemusí být zcela přesné. Takto vzniklý rozdíl je však 

v poměru k dosahovaným teplotám zanedbatelný. 

Vzorky byly analyzovány také během ochlazování vzorku. Během ochlazování, ale 

došlo k podchlazení vzorků (aţ o desítky °C) a získané teploty fázových transformací jsou 

značně zkresleny. Z toho důvodu DTA křivky získané při ochlazování nebyly vyhodnoceny. 

5.1 Ocel A 

V nízkoteplotní oblasti (20 – 1200 °C) u oceli A lze pozorovat charakteristický 

vzhled křivky, na které byly zobrazeny dva navzájem se překrývající píky. Příklad 

vyhodnocení DTA křivky oceli A v nízkoteplotní oblasti je uveden na Obrázku 17. První 

znatelný pík odpovídal eutektoidní přeměně. Teplota počátku tohoto píku pak odpovídá 

teplotě eutektoidní přeměny (TE). Na základě charakteristického tvaru křivky před nástupem 

píku a zaobleného tvaru vrcholu píku lze usuzovat, ţe součástí prvního píku, byl pík 

odpovídající Curieho přeměně (C. b.), (došlo k úplnému překrytí, těchto dvou píků). Teplota 

vrcholu tohoto píku, by označovala teplotu Curieho bodu. Vrchol píku Curieho přeměny však 

nelze, z důvodu překrytí píků přesně určit, z toho důvodů nebyla teplota vyhodnocena.  

Druhý znatelný, ale menší pík plynule navazoval na první. Tento pík odpovídal 

přeměně α – feritu (α) na austenit (γ). Vzhledem k tvaru a velikosti byl pík obtíţněji 

vyhodnocován u některých vzorků oceli. Přeměna α – feritu (α) na austenit (γ) začala 



34 

 

jiţ v bodě TE. Teplota vrcholu druhého píku označovala teplotu ukončení přeměny α – feritu 

(α) na austenit (γ). Teplota ukončení této přeměny byla označena Tα→γ (k). Teploty byly 

vyhodnoceny pro deset vzorků. Z kaţdého místa (5 míst) byly analyzovány 2 vzorky. 

Vyhodnocené křivky jsou uvedeny v přílohách 1 - 5. Výsledné teploty jsou  uvedeny 

v Tabulce 8.  

 

Obrázek 17 Ukázka vyhodnocení DTA křivky oceli A v nízkoteplotní oblasti 

Ve vysokoteplotní oblasti (1200 – 1600 °C) u oceli A byly pozorovány tři navzájem 

se překrývající píky. Příklad vyhodnocení DTA křivky oceli A ve vysokoteplotní oblasti je 

uveden na Obrázku 18. První pík odpovídal začátku tání oceli. Teplota počátku píku, tak 

označovala teplotu solidu (TS). Následně byl vyhodnocen počátek druhého píku (zlom 

na křivce), který odpovídal teplotě peritektické přeměny (TP). Teplota vrcholu třetího píku 

odpovídala teplotě likvidu (TL). Výsledné teploty deseti vzorků získané vyhodnocením 

z křivek jsou uvedeny v Tabulce 8. Ostatní vyhodnocené křivky jsou uvedeny 

v přílohách 6 - 10.  
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Obrázek 18 Ukázka vyhodnocení DTA křivky oceli A ve vysokoteplotní oblasti 

Tabulka 8 Experimentálně získané teploty fázových transformací oceli A 

 
Nízkoteplotní oblast - ocel A Vysokoteplotní oblast - ocel A 

Oblast odběru 

vzorku 

TE 

[°C] 

Tα→γ (k) 

[°C] 

TS 

[°C] 

TP 

[°C] 

TL 

[°C] 

1.3 751,4 814,5 1453,2 1496,9 1519,1 

1.3 751,8 815,6 1454,1 1497,4 1518,2 

2.5 750,9 814,4 1451,9 1496,4 1517,5 

2.5 751,1 814,4 1455,0 1495,9 1516,9 

2.6 752,0 812,7 1455,0 1495,9 1516,9 

2.6 751,7 815,9 1450,2 1496,6 1518,6 

2.9 751,4 813,7 1452,4 1496,8 1517,5 

2.9 751,1 814,0 1453,2 1496,0 1516,2 

3.2 750,6 815,8 1454,1 1496,0 1517,8 

3.2 751,2 813,9 1456,2 1498,2 1518,2 
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5.2 Ocel B 

V nízkoteplotní oblasti (20 – 1200 °C) u oceli B byly pozorovány na DTA křivce dva 

znatelné píky. Příklad vyhodnocení DTA křivky oceli B v nízkoteplotní oblasti je uveden na 

Obrázku 19. Teplota počátku prvního znatelného píku odpovídala teplotě eutektoidní 

přeměny (TE). Součástí eutektoidní přeměny byl, stejně jako u oceli A, Curieho bod (C. b.). 

Tento pík byl součástí prvního píku a nebylo moţné přesně určit jeho teplotu vrcholu 

z důvodů překrytí píků. Z toho důvodu nebyla teplota Curieho bodu u vzorků vyhodnocena. 

Druhý znatelný pík na DTA křivce plynule navazoval na první. Tento pík odpovídal přeměně 

α – feritu (α) na austenit (γ) byl hůře vyhodnocován u některých vzorků, vzhledem k jejich 

tvaru a  velikosti. Teplota vrcholu druhého píku označovala ukončení přeměny α – feritu (α) 

na austenit (γ). Teplota ukončení této přeměny byla označena Tα→γ (k). Tyto teploty byly 

vyhodnoceny pro všech deset vzorků, vyhodnocené křivky jsou uvedeny v přílohách 

11-15, výsledné teploty jsou uvedeny v Tabulce 9. 

 

Obrázek 19 Ukázka vyhodnocení DTA křivky oceli B v nízkoteplotní oblasti 
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Průběh DTA křivek je u ocelí A a B v nízkoteplotní oblasti podobný. Ve vzorcích 

probíhají stejné fázové přeměny, liší se pouze velikostí tepelných efektů (píků). Pík 

odpovídající eutektoidní přeměně je u oceli A větší neţ u oceli B. To znamená, ţe tepelný 

efekt eutektoidní přeměny u oceli A je větší neţ u oceli B. To je dáno obsahem uhlíku 

ve vzorcích. Obsah uhlíku v oceli A byl třikrát větší neţ v oceli B. Čím větší je obsah 

uhlíku, tím větší je tepelný efekt eutektoidní fázové transformace [4]. Oproti oceli A má ocel 

B znatelnější pík odpovídající přeměně α - feritu na austenit (pík má širší teplotní interval).  

To je opět dáno obsahem uhlíku ve vzorcích. Čím menší je obsah uhlíku, tím bude přeměna 

α - feritu na austenit probíhat v širším teplotním rozmezí. Tento trend odpovídá posunu 

teploty ukončení přeměny α - feritu na austenit dle diagramu Fe-Fe3C (čím vyšší je obsah 

uhlíku, tím je niţší teplota ukončení této přeměny). 

Ve vysokoteplotní oblasti (1200 – 1600 °C) u oceli B, byly na DTA křivce 

pozorovány tři navzájem se překrývající píky. Příklad vyhodnocení DTA křivky oceli B 

ve vysokoteplotní oblasti je uveden na Obrázku 20. První pík odpovídal přeměně austenitu 

na δ - ferit. Teplota počátku této přeměny byla vyhodnocena jako teplota počátku píku 

a označena Tγ →δ (p). 

 

Obrázek 20 Ukázka vyhodnocení DTA křivky oceli B ve vysokoteplotní oblasti 
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Následně byla určena teplota peritektické přeměny (TP). Tato teplota byla 

vyhodnocena jako počátek druhého píku. Teplota Tp je srovnatelná s teplotou TS pro ocel 

A, která odpovídá teplotě počátku tání oceli. Pro ocel B tedy platí, ţe teplota peritektické 

přeměny je zároveň teplotou solidu.  

Teplota vrcholu třetího píku označovala teplotu likvidu (TL). Vyhodnocené křivky 

jsou uvedeny v přílohách 16 - 20 a výsledné hodnoty určených teplot v Tabulce 9.  

Ve vysokoteplotní oblasti byl výrazně odlišný průběh DTA křivek obou ocelí. 

Z důvodu jiného průběhu přeměn oceli A, B. U oceli B dochází nejdříve k přeměně austenitu 

na δ - ferit, zatímco u oceli A dochází k tání austenitu. Velikost a šířka následujících 

tepelných efektů pak opět závisí na obsahu uhlíku ve vzorcích a odpovídá trendům 

prezentovaným v diagramu Fe-Fe3C. 

Tabulka 9 Experimentálně získané teploty transformací oceli B 

Nízkoteplotní oblast - ocel B Vysokoteplotní oblast - ocel B 

Oblast odběru 

vzorku 

TE 

[°C] 

Tα→γ (k) 

[°C] 

Tγ→δ (p) 

[°C] 

TP 

[°C] 

TL 

[°C] 

1.3 741,6 861,5 1458,4 1492,9 1535,4 

1.3 740,8 860,7 1459,0 1493,7 1534,4 

2.5 741,7 861,6 1456,0 1493,5 1535,6 

2.5 742,1 861,9 1457,1 1492,5 1535,3 

2.6 740,5 862,3 1456,5 1493,8 1536,6 

2.6 740,3 862,8 1460,1 1492,5 1535,0 

2.9 741,3 860,6 1457,3 1493,8 1535,9 

2.9 742,3 861,1 1457,3 1493,3 1535,5 

3.2 741,0 859,7 1458,6 1493,8 1535,4 

3.2 741,6 861,4 1458,2 1494,2 1537,0 

5.3 Korekce získaných teplot 

Vyhodnocením DTA křivek byla získána surová data, která bylo nutno upravit 

na základě teplotní kalibrace (korigovat na teplotu standardu). V rámci měření zkoumaných 

ocelí byla kalibrace zařízení pomocí standardů prováděna několikrát. Teplotní rozdíl (ΔT) 

pro korekci teplot fázových transformací reálných vzorků ocelí se lišil pro nízkoteplotní 

a vysokoteplotní oblast a činil viz. Tabulka 10. 
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Tabulka 10 Teplotní rozdíl pro nízkoteplotní a vysokoteplotní oblast 

∆T [°C] 

Nízkoteplotní oblast -3 °C 

Vysokoteplotní oblast -5 °C 

Na základě teplotní kalibrace byly odečteny tyto hodnoty a v Tabulce 11, 12 

jsou uvedené teploty vzorků jiţ s korekcí. 

Hmotnost vzorků a rychlost ohřevu mohou mít vliv na posun teplot fázových 

transformací (viz kapitola 3.2.4). Na základě dřívějších měření provedených se zařízením 

Setsys 18TM bylo zjištěno, ţe uvedené experimentální podmínky neovlivnily většinu teplot 

fázových transformací. Tyto teploty lze povaţovat za blízké rovnováţným teplotám. 

Experimentální podmínky (hmotnost vzorku, rychlost ohřevu) měly vliv pouze na teplotu 

likvidu [7, 32]. Z toho důvodu byla v diplomové práci provedena extrapolace na „nulovou“ 

hmotnost vzorku a „nulovou“ rychlost ohřevu pouze u teplot likvidu. Provedená extrapolace 

minimalizuje vliv experimentálních podmínek na získané teploty a je moţné ji vyjádřit 

následující rovnicí [7, 32]: 

TL = TL,exp. – (korekce teploty) – (0,0122 . x) – (– 0,0425 . r
2
) + 1,4822. r                              (8) 

kde: 

korekce teploty … 5 [°C] 

x …hmotnost vzorku [mg] 

r … rychlost ohřevu [°C/min] 

Teplota likvidu byla tedy korigována na teplotu standardu, ale také vůči hmotnosti vzorku 

a rychlosti ohřevu. Výsledné teploty likvidu jsou uvedeny v Tabulkách 11, 12. 
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Tabulka 11 Teploty fázových transformací oceli A s korekcí 

Nízkoteplotní oblast - ocel A Vysokoteplotní oblast - ocel A 

Oblast odběru 

vzorku 

TE 

[°C] 

Tα→γ (k) 

[°C] 

TS 

[°C] 

TP 

[°C] 

TL 

[°C] 

1.3 748,4 811,5 1448,2 1491,9 1500,8 

1.3 748,8 812,6 1449,1 1492,4 1499,9 

2.5 747,9 811,4 1446,9 1491,4 1499,2 

2.5 748,1 811,4 1450,0 1490,9 1498,8 

2.6 749,0 809,7 1450,0 1490,9 1498,5 

2.6 748,7 812,9 1445,2 1491,6 1500,2 

2.9 748,4 810,7 1447,4 1491,8 1499,1 

2.9 748,1 811,0 1448,2 1491,0 1498,1 

3.2 747,6 812,8 1449,1 1491,0 1499,7 

3.2 748,2 810,9 1451,2 1493,2 1499,8 

 

Tabulka 12 Teploty fázových transformací oceli B s korekcí 

Nízkoteplotní oblast - ocel B Vyosokoteplotní oblast - ocel B 

Oblast odběru 

vzorku 

TE 

[°C] 

Tα→γ (k) 

[°C] 

Tγ→δ (p) 

[°C] 

TP 

[°C] 

TL 

[°C] 

1.3 738,6 858,5 1453,4 1487,9 1517,2 

1.3 737,8 857,7 1454,0 1488,7 1516,2 

2.5 738,7 858,6 1451,0 1488,5 1517,0 

2.5 739,1 858,9 1452,1 1487,5 1516,9 

2.6 737,5 859,3 1451,5 1488,8 1518,3 

2.6 737,3 859,8 1455,1 1487,5 1516,7 

2.9 738,3 857,6 1452,3 1488,8 1517,4 

2.9 739,3 858,1 1452,3 1488,3 1517,1 

3.2 738,0 856,7 1453,6 1488,8 1517,1 

3.2 738,6 858,4 1453,2 1489,2 1518,5 

Na základě experimentálně získaných teplot lze konstatovat, ţe místo odběru vzorků 

nemá podstatný vliv na teploty fázových transformací. Výrazný vliv místa odběru vzorků 

nebyl pozorován v nízkoteplotní ani vysokoteplotní oblasti. 
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5.4 Statistická analýza 

Hodnoty teplot po korekci na teplotu tání standardu na rovnováţné podmínky, byly 

následně zhodnoceny pomocí statistických funkcí. Jako první byl proveden výpočet jedné 

ze základních funkcí a to aritmetický průměr (součet všech hodnot vydělen jejich 

počtem), charakterizující polohu dat. Dále byla určena minimální a maximální hodnota všech 

teplot a následně jejich rozdíl. Jako charakteristika variability, vyjadřující rozptýlení dat 

od střední hodnoty byla zvolena směrodatná odchylka (odmocnina z rozptylu), vyjadřující 

odchylku od aritmetického průměru. Variační koeficient charakterizující variabilitu byl 

u obou ocelí velice nízký a vyjádřený v procentech. Statistické zhodnocení bylo provedeno 

pro oba druhy ocelí a je uvedeno v Tabulkách 13, 14.   

Tabulka 13 Vyhodnocené statistické funkce oceli A 

Ocel A 

Nízkoteplotní oblast Vysokoteplotní oblast 

TE Tα→γ (k) TS TP TL 

[°C] [°C] [°C] [°C] [°C] 

Aritmetický průměr 748,3 811,5 1448,5 1491,6 1499,4 

Směrodatná odchylka 0,4 1 1,7 0,7 0,8 

Variační koeficient [%] 0,05 0,12 0,12 0,05 0,05 

Rozdíl max - min 1,4 3,2 6 2,3 2,7 

 

Tabulka 14 Vyhodnocené statistické funkce oceli B 

Ocel B 

Nízkoteplotní oblast Vysokoteplotní oblast 

TE Tα→γ (k) Tγ→δ (p) TP TL 

[°C] [°C] [°C] [°C] [°C] 

Aritmetický průměr 738,3 858,4 1452,8 1488,4 1517,2 

Směrodatná odchylka 0,6 0,8 1,2 0,6 0,7 

Variační koeficient [%] 0,08 0,09 0,08 0,04 0,05 

Rozdíl min - max 2 3 4,1 1,7 2,3 

U oceli A byla patrná největší odchylka (rozdíl max – min) pro teplotu solidu TS a to 

o 6 °C. Tento větší rozdíl byl pravděpodobně způsoben obtíţným vyhodnocení DTA křivek 

(neostré zaoblení píků). Také u oceli B byla největší odchylka ve vysokoteplotní oblasti 

a to Tγ→δ (p), kde byl rozdíl 4,1 °C. Směrodatná odchylka charakterizující „šířku“ Gaussova 

rozdělení, vypovídající o tom jak se hodnoty liší od střední hodnoty (průměru), resp. jak hustě 
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jsou kolem tohoto průměru seskupeny. Směrodatná odchylka u oceli A vykazovala hodnoty 

od 0,4 – 1,7 coţ je dobrý výsledek s minimálním kolísáním. U oceli B se směrodatná 

odchylka pohybovala od 0,6 – 1,2.  

Na základě hodnot jednotlivých statistických funkcí lze říci, ţe výsledky vykazují 

vysoký stupeň symetrie. Zkoumané parametry vykazují vysoký stupeň shodnosti a nízký 

stupeň variability, coţ vypovídá o velmi precizním měření. Z tohoto důvodu byly  

při porovnání s literárními údaji brány v úvahu pouze průměrné teploty. 

5.5 Porovnání experimentálních hodnot s diagramem Fe-Fe3C 

Pro porovnání experimentálních hodnot byl vyuţit rovnováţný metastabilní diagram 

Fe-Fe3C. 

 

Obrázek 21 Zaznačení průměrných teplot ocelí A, B do nízkoteplotní oblasti diagramu Fe-Fe3C  

Do částečného metastabilního diagramu Fe-Fe3C byly zakresleny experimentálně 

získané teploty pro nízkoteplotní oblast, Obrázek 21. 

Teplota eutektoidní přeměny, TE označena na obrázku číslem (1.) v nízkoteplotní 

oblasti u oceli A byla o cca 25 °C vyšší neţ teplota v diagramu Fe-Fe3C, mohlo to být 

způsobeno obsahem příměsí. Teplota označena (2.) odpovídající teplotě přeměny α → γ 
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pro ocel A byla cca o 20 °C niţší neţ teplota uvedená v diagramu Fe-Fe3C. Sníţení této 

teploty bylo nejspíše zapříčiněno vlivem přísadových prvků chromu, mědi a dusíku, které ocel 

obsahovala a které způsobují pokles teploty ukončení přeměny α → γ (kap. 3.1.2). 

U oceli B teplota eutektoidní přeměny, označená (1.), byla opět vyšší neţ v klasickém 

binárním metastabilním diagramu, ale oproti oceli A byl rozdíl menší. Rozdíl mezi 

experimentálně získanou teplotou a teplotou uvedenou v diagramu Fe-Fe3C byl cca 15 °C. 

Zvýšení této teploty bylo nejspíše z důvodů obsahu příměsových prvků boru a kyslíku. 

Teplota označená (2.) odpovídající přeměně α → γ byla opět niţší neţ teplota uvedená 

v binárním diagramu Fe-Fe3C. Sníţení této teploty bylo nejspíše zapříčiněno vlivem 

přísadových prvků chromu, mědi a dusíku, které ocel obsahovala.  

 

Obrázek 22 Zaznačení průměrných teplot ocelí A, B do vysokoteplotní oblasti diagramu Fe-Fe3C 

Ve vysokoteplotní oblasti byly téměř všechny experimentální teploty niţší 

neţ v binárním metastabilním diagramu Fe-Fe3C, Obrázek 22. 

Největší shodu s diagramem vykazovala teplota Tγ→δ (p). (3b.) oceli B, která téměř 

souhlasí s křivkou binárního diagramu Fe-Fe3C. Teplota solidu, TS (3.) pro ocel A byla 

cca o 25 °C niţší neţ v binárním diagramu. Teplota peritektické přeměny, TP (4.) je u obou 

ocelí srovnatelná (rozdíl cca 3°C), pro obě oceli byla niţší neţ teplota uvedená v diagramu 

Fe-Fe3C (cca o 10 °C).  
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Teplota likvidu TL (5.) byla u obou ocelí výrazně niţší neţ v binárním diagramu 

Fe-Fe3C. Rozdíl mezi experimentálně stanovenou teplotou a teplotou uvedenou v diagramu 

Fe-Fe3C je cca 20 °C u oceli B a cca 25 °C u oceli A. 

Obecně lze říci, ţe rozdíly mezi experimentálně stanovenými teplotami a teplotami 

uvedenými v rovnováţném metastabilním diagramu Fe-Fe3C jsou způsobeny vlivem 

přísadových prvků, které jsou v oceli obsaţeny.  

5.6 Porovnání experimentálních hodnot s hodnotami 

vypočítanými pomocí výpočtových vztahů 

Vztahy pro výpočet teplot fázových transformací získané z literatury byly pouţity 

k výpočtu teplot. Následně byly tyto teploty srovnány s experimentálními daty. Vypočítané 

teploty byly zaznamenány do Tabulek 15, 16, 17, 18. Pro přehlednost byla do tabulek 

vepsána experimentální teplota (Texp.) dané přeměny. V tabulkách jsou uvedeny také rozdíly 

teplot (ΔT) mezi experimentální a vypočítanou teplotou. Vztahy pro výpočet teploty přeměny 

γ → δ a TP nebyly v literatuře nalezeny tudíţ tyto teploty zde nebyly porovnány. Nejvíce 

nalezených výpočtových vztahů bylo pro teplotu likvidu, jak jiţ bylo uvedeno v kapitole 3.3.  

Vypočítané teploty eutektoidní přeměny jsou uvedeny v Tabulce 15. Teploty 

eutektoidní přeměny dle uvedených vztahů vyšly různě a jako jediné z porovnaných teplot 

vyšly všechny niţší neţ experimentálně získané teploty. U vztahu [33] byl rozdíl teplot  

pro ocel A 18,1 °C a pro ocel B aţ 22,1 °C. Vztah [34] vykazoval nejvyšší rozdíl 

od experimentálních teplot, u obou ocelí. U oceli A to byl rozdíl 38,2 °C a u oceli B rozdíl 

aţ 43,7 °C. Nejmenší rozdíl od experimentální teploty, vykazoval vztah [35], který byl u oceli 

A 10,6 °C a u oceli B pouhých 9,3 °C. U vztahu [36] vykazovala ocel B nejniţší shodu a to 

o 5,9 °C, coţ bylo v rámci teplotní škály měření bráno jako relativní dobrá shoda.  

Celkový rozdíl teploty eutektoidní přeměny oceli A od oceli B byl pro dané vztahy 

srovnatelný.  



45 

 

      Tabulka 15 Teploty eutektoidní přeměny 

Ocel A Ocel B 

Vztah 
TE, vyp. 

[°C] 

ΔT 

[°C] 
Vztah 

TE, vyp. 

[°C] 

ΔT 

[°C] 

[33] 730,2 18,1 [33] 716,2 22,1 

[34] 710,1 38,2 [34] 694,6 43,7 

[35] 737,7 10,6 [35] 729,1 9,3 

[36] 736,6 11,7 [36] 732,4 5,9 

Texp. 748,32 - Texp. 738,31 - 

Teploty přeměny ukončení α → γ jsou uvedeny v Tabulce 16. Výsledné teploty, měly 

pro kaţdou ocel odlišné hodnoty např. dle vztahu [33] byla u oceli A vypočítaná teplota 

o 45,9 °C vyšší neţ experimentální teplota. Oproti tomu u oceli B byla experimentální teplota 

vyšší, neţ vypočítaná teplota dle vztahu a to jen o pouhých 9,5 °C, coţ byla u této přeměny 

nejlepší shoda. U vztahu [35] byl rozdíl experimentálních teplot od vypočítaných teplot 

u oceli A 10,3 °C a u oceli B 12,9 °C, coţ se dá také povaţovat za dosti blízkou shodu 

teplot. Ostatní vztahy byly rozdílné více, byl zde pozorován rozdíl od experimentálních teplot 

řádově v desítkách °C. Pro ocel B zde byly pozorovány menší rozdíly teplot.  

Tabulka 16 Teploty ukončení přeměny α → γ 

Ocel A Ocel B 

Vztah 
Tα→γ, vyp. 

[°C] 

ΔT 

[°C] 
Vztah 

Tα→γ, vyp. 

[°C] 

ΔT 

[°C] 

[33] 857,5 -45,9 [33] 848,8 9,5 

[34] 841,7 -30,2 [34] 874,0 -15,7 

[37] 848,4 -36,9 [37] 905,9 -47,6 

[38] 840,9 -29,4 [38] 878,1 -19,8 

[35] 821,8 -10,3 [35] 871,3 -12,9 

Texp. 811,5 - Texp. 858,4 - 

Teploty solidu uvedené v Tabulce 17 měly relativně dobrou shodu teplot. U oceli A 

se nejméně lišily teploty vypočtené dle vztahů [41] a [42], kde byla experimentální teplota 

niţší jen o pouhých 2,5 °C a 2,6 °C. Při porovnání teploty získané dle vztahů [41] a [42] 

byla experimentální teplota niţší o 10,5 °C a 10,6 °C u oceli B. Naopak u vztahu [40] byla 

experimentální teplota vyšší o 45 °C pro ocel A a pro ocel B jen o pouhých 5 °C. U oceli B 

kde byla povaţována teplota peritektické přeměny, za teplotu tání kovu, byla celkově 

relativně dobrá shoda u všech vztahů.  
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Tabulka 17 Teploty solidu  

Ocel A Ocel B 

Vztah 
TS, vyp. 

[°C] 

ΔT 

[°C] 
Vztah 

TS, vyp. 

[°C] 

ΔT 

 [°C] 

[39] 1464,9 -16,4 [39] 1502,8 -14,4 

[40] 1403,5 45,0 [40] 1483,3 5,0 

[41] 1450,9 -2,5 [41] 1498,9 -10,5 

[42] 1451,1 -2,6 [42] 1499,0 -10,6 

Texp. 1448,5 - Texp. 1488,4 - 

Teploty likvidu uvedené v Tabulce 18, které vykazovaly největší odchylku 

od binárního diagramu Fe-Fe3C, měly největší shodu s výpočtovými vztahy z literatury.   

Nejmenší rozdíl teplot zde vykazovala ocel B, kde byl rozdíl od experimentální teploty 

dle vztahu [47] pouhé 0,3 °C. U vztahů [39, 43, 44, 45, 46] byl rozdíl od experimentální 

teploty jen do 3 °C. Jen teplota získána dle vztahu [45] byla o 6,1 °C vyšší neţ experimentální 

teplota, ale i to lze pořád povaţovat za relativně dobrou shodu. U oceli A byl opět nejmenší 

rozdíl teplot dle vztahu [47]. Byla vypočítána hodnota o 1,2 °C vyšší neţ experimentální 

teplota. Ostatní vztahy vykazovaly taktéţ minimální rozdíl od experimentální teploty 

a to v rozmezí 3,3 – 5,7 °C. 

Tabulka 18 Teploty likvidu 

Ocel A Ocel B 

Vztah 
TL, vyp. ΔT 

Vztah 
TL, vyp. ΔT 

 [°C]  [°C]  [°C]  [°C] 

[39] 1503,5 -4,1 [39] 1520 -2,8 

[40] 1505,1 -5,7 [40] 1523,3 -6,1 

[43] 1503,6 -4,2 [43] 1520,4 -3,2 

[44] 1503,8 -4,6 [44] 1520,2 -3,0 

[45] 1502,6 -3,2 [45] 1519,2 -2,0 

[46] 1502,7 -3,3 [46] 1517,9 -0,7 

[47] 1500,6 -1,2 [47] 1517,5 -0,3 

Texp. 1499,4 - Texp. 1517,2 - 

Při porovnání experimentálně získaných teplot fázových transformací s teplotami 

získanými dle výpočtových vztahů bylo dosaţeno relativně dobré shody teplot. Největší shoda 

se projevila u teploty likvidu pro ocel B i A. Větší rozdíl teplot byl pozorován u eutektoidní 
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přeměny a přeměny α → γ. Coţ mohlo být zapříčiněno zjednodušením vztahů, které nebraly 

v úvahu všechny prvky obsaţené v ocelích. 

5.7 Porovnání experimentálních hodnot s hodnotami 

vypočítanými pomocí software 

Teploty fázových transformací lze získat i pomocí software. Pro srovnání byl pouţit 

software Thermo-Calc (TC) a IDS, které byly popsány v kapitole 3.3.  

Hodnoty teplot vypočítané programem Thermo-Calc, který je schopen počítat pro 

rovnováţné podmínky, byly získány po dosazení hmotnostních procent prvků 

(Fe, C, Ti, V, Cr, Ni, Cu, Al, Si, P, S, Nb, Mo), které byly zastoupeny v daných ocelích. 

Výpočet byl pro zjednodušení proveden pouze s vybranými fázemi 

(BBC_A2, CEMENTITE, FCC_A1, LIQUID). Databázi, kterou má program k dispozici 

je TCS Steel/Fe-Alloys (TCFE7). Výpočtem byly získány teploty fázových transformací. 

Tyto teploty jsou uvedeny do Tabulky 19 (pro ocel A) a Tabulky 20 (pro ocel B).  

Dále byly teploty fázových transformací vypočteny s vyuţitím software IDS. 

Software IDS je schopen počítat jak pro rovnováţné tak i pro nerovnováţné 

podmínky. Za rovnováţné podmínky se povaţuje nulová rychlost ohřevu. Do výpočtového 

programu byl zadán hmotnostní obsah prvků (Cr, Ni, Mn, Mo, Si, Nb, Ti, Cu, V, Al, P, C, 

N, B, S, Ca, O) v hmotnostních procentech. Za rovnováţných podmínek byly pomocí 

programu IDS vypočítané teploty TL, TP, TS, Tγ→δ (p), Tα→γ (k). Teplotu eutektoidní 

přeměny, TE nebylo moţné vypočítat pro rovnováţné podmínky. Proto byla teplota TE 

vypočítána dle modulu ADS (součástí IDS), který počítá za nerovnováţných podmínek.  

Výsledné teploty, získané dle software IDS, mohou být (nemusejí) v některých 

případech nereálné, jelikoţ program je schopen počítat pro určitý obsah některých prvků. 

Pokud se hodnota pohybuje i minimálně přes poţadované rozmezí, program 

uvádí, ţe vypočítaná teplota můţe být nereálná.  

Vypočítané teploty dle dvou výše uvedených programů pro ocel A, byly niţší 

neţ získané experimentální teploty. Pouze teplota likvidu a solidu dle Thermo-Calc byla 

o 8,8 °C a 8,3 °C vyšší neţ experimentální teploty, Tabulka 19. 

Teplota eutektoidní přeměny vypočítána dle TC byla pouze o 8,3 °C niţší 

neţ výsledná experimentální teplota kdeţto u software IDS tato teplota byla niţší o 136,8 °C 
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(taková odlišnost byla nejspíše způsobena z důvodů vyhodnocení pro nerovnováţné 

podmínky, se kterými program počítal). U přeměny Tα→γ (k) byl opět menší rozdíl teploty 

u TC a to o 9,3 °C, oproti tomu dle software IDS teplota přeměny Tα→γ (k) byla o 17 °C niţší. 

Teplota solidu byla v případě vypočítané teploty dle IDS (niţší o 4,9 °C) bliţší teplotě 

experimentální, neţ dle software TC (vyšší o 8,3 °C). Teplota peritektické přeměny byla 

dle software IDS o 6,2 °C niţší, dle TC (niţší o 4,8 °C). Teplota likvidu u TC byla o 8,8 °C 

vyšší neţ experimentální teplota. Teplota likvidu dle IDS vyšší o 6,2 °C neţ výsledná 

experimentální teplota. 

Tabulka 19 Teploty fázových transformací získané pomocí TC, IDS a experimentální teploty 

oceli A 

Ocel A 
Exp. TC ΔT IDS ΔT 

[°C] [°C] [°C] [°C] [°C] 

TE 748,3 740 8,3 611,5 136,8 

Tα→γ (k) 811,5 802,2 9,3 794,5 17,0 

TS 1448,5 1456,8 -8,3 1443,6 4,9 

TP 1491,6 1486,8 4,8 1485,4 6,2 

TL 1499,4 1508,2 -8,8 1505,6 -6,2 

Vypočítané teploty fázových transformací pro ocel B dle software jsou uvedeny 

v Tabulce 20. Teplota eutektoidní přeměny vypočítána dle software TC byla o 41,8 °C niţší 

neţ experimentálně získaná teplota. U software IDS, který počítal pro nerovnováţné 

podmínky, byl rozdíl teploty aţ 113,9 °C (velká odlišnost mohla být způsobena z důvodů 

výpočtu za nerovnováţných podmínek u IDS). Teplota Tα→γ (k) byla u obou software podobná 

a niţší neţ experimentálně získaná teplota. U TC byla tato teplota niţší o 6,1 °C, coţ je 

povaţováno za relativně dobrou shodu a u IDS niţší o 18,4 °C. Teplota Tγ→δ (p) byla u obou 

programů vypočtena podobná a od experimentální teploty této přeměny se lišila o pouhých 

4,7 a 5,2 °C, kdy teploty vypočteny dle programů byly vyšší. Teplota peritektické přeměny 

vypočtená dle programu TC byla o 3,4 °C niţší a u IDS o 4,1°C niţší, neţ experimentální 

teplota. Teplota likvidu vypočtena dle TC byla o 8,2 °C vyšší neţ experimentální teplota. 

U IDS byla teplota likvidu jen o 3,4 °C vyšší.  
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Tabulka 20 Teploty fázových transformací získané pomocí TC, IDS 

a experimentální teploty oceli B 

Ocel 

B 

Exp. TC Δ T  IDS Δ T  

[°C] [°C] [°C] [°C] [°C] 

TE 738,3 696,5 41,8 624,4 113,9 

Tα→γ(k) 858,4 852,3 6,1 840 18,4 

Tγ→δ(p) 1452,8 1457,5 -4,7 1458 -5,2 

TP 1488,4 1485 3,4 1484,3 4,1 

TL 1517,2 1525,4 -8,2 1520,6 -3,4 

Vypočítané teploty daných fázových transformací dle software TC a IDS vykazovaly 

relativně dobrou shodu s experimentálně získanými teplotami. V případě oceli B byla 

pozorována lepší shoda, menší rozdíly teplot, které se pohybovali řádově v desítkách stupňů. 

Největší rozdíly byly patrné u teploty eutektoidní přeměny, která byla počítána u software 

IDS za nerovnováţných podmínek. U oceli A se teplota TE lišila o 136 °C a pro ocel B 

o 114 °C od experimentálně získané teploty.  
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6 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo experimentální a teoretické studium teplot fázových 

transformací dvou reálných jakostí ocelí. 

K dosaţení tohoto cíle bylo provedeno: 

Byla provedena rešerše v oblasti studia teplot fázových transformací slitin na bázi Fe 

a (Fe-Fe3C), moţností výpočtu teplot fázových transformací a moţností experimentálního 

stanovení teplot fázových transformací (oblast termické analýzy). 

Byla provedena kalibrační měření vedoucí k přesnému popisu chování laboratorního 

systému Setaram SETSYS 18TM. Byly provedeny série měření teplot a latentních tepel 

standardních kovů (Sn, Pb, Al, Ag, Au, Cu, Ni) při řízeném ohřevu. Následně byla získaná 

data vyuţita pro teplotní a entalpickou kalibraci. 

S vyuţitím metody DTA a laboratorního systému Setaram SETSYS 18TM byly získány 

DTA křivky dvou reálných vzorků ocelí a to jak v nízkoteplotní, tak vysokoteplotní oblasti. 

Celkem bylo provedeno více neţ 40 analýz vzorků ocelí. Vyhodnocením DTA křivek 

v programu Setsoft byly následně získány teploty fázových transformací obou ocelí. 

Teploty fázových transformací byly vypočítány s vyuţitím jednoduchých výpočtových 

vztahů nalezených v dostupné literatuře. Dále byly teploty fázových transformací vypočítány 

pomocí termodynamických software Thermo-Calc a IDS. 

Experimentálně získané teploty fázových transformací byly porovnány s vypočítanými 

teplotami. Byly diskutovány rozdíly mezi experimentálně stanovenými a vypočítanými 

teplotami. 

Na základě získaných výsledků lze učinit tyto závěry:  

U oceli A byly experimentálně stanoveny tyto teploty fázových transformací: 

eutektoidní přeměny (748,3 °C), ukončení přeměny α → γ (811,5 °C), solidu 

(1448,5 °C), peritektické přeměny (1491,6 °C) a likvidu (1499,4 °C). 

U oceli B pak byly experimentálně stanoveny následující teploty fázových 

transformací: eutektoidní přeměny (738,3 °C), ukončení přeměny α → γ (858,4 °C), počátku 

přeměny γ → δ (1452,8 °C), peritektické přeměny (1488,4 °C) a likvidu (1517,2 °C). 

Srovnáním experimentálně získaných teplot s teplotami fázových transformací 

v metastabilním binárním diagramu Fe-Fe3C byl zjištěn rozdíl řádově v desítkách °C. Teplota 
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eutektoidní přeměny (u obou ocelí) a teplota počátku přeměny γ → δ (u oceli B) byla vyšší 

neţ v metastabilním binárním diagramu Fe-Fe3C. Ostatní experimentálně získané teploty byly 

niţší. Rozdíly mezi teplotami, byly způsobeny obsahem příměsových prvků v ocelích 

(manganu, křemíku, niklu, chromu, molybdenu, hliníku …). 

U porovnání teplot experimentálně získaných s teplotami vypočítanými pomocí 

výpočtových vztahů se teploty lišily v závislosti na pouţitém vztahu a oceli (kaţdé oceli 

vyhovoval jiný vztah). Teplota likvidu vykazovala relativně dobrou shodu s experimentálně 

získanými teplotami. Rozdíl těchto teplot se pohyboval u obou ocelí v rozmezí 0,3 – 6,1 °C. 

Ostatní teploty fázových transformací se u obou ocelí lišily řádově v desítkách °C a to 

nejspíše z toho důvodů, ţe v daných vztazích nebyl zohledněn výskyt všech příměsových 

prvků. 

Při porovnání experimentálně získaných teplot s teplotami vypočítanými s vyuţitím 

software Thermo-Calc a IDS, se rozdíl mezi teplotami pohyboval v rozmezí 3 – 41,6 °C. 

Pouze teploty eutektoidní přeměny vypočítané dle software IDS se výrazně lišily a to 

aţ o 136,8 °C. K takto velkému rozdílu teplot došlo pravděpodobně z důvodů výpočtu 

software IDS pro teplotu eutektoidní přeměny za nerovnováţných podmínek. Všechny ostatní 

teploty byly spočítány za předpokladu rovnováţných podmínek. 

Hlavní přínos diplomové práce spočívá v tvorbě a rozšíření databáze teplot fázových 

přeměn dvou jakostí ocelí. 

Získané teploty solidu a likvidu budou v rámci projektu TAČR TA03011277 vyuţity 

pro přesné nastavení podmínek numerických simulací zaměřených na optimalizaci procesu lití 

a tuhnutí oceli, coţ povede k dosaţení přesnějších výsledků více odpovídajícím reálným 

podmínkám. Výsledky analýz (experimentálních i numerických) pak budou slouţit pro 

 nastavení a optimalizaci technologie odlévání. Stanovené teploty likvidu mohou být vyuţity 

také pro nastavení teploty přehřátí při odlévání ocelí. 

Teploty fázových transformací, probíhajících v nízkoteplotní oblasti, mohou být 

vyuţity při následném tepelném zpracování ocelí (výroba bezešvých trubek). 
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10 SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Symbol, 

zkratka Jednotka Popis 

A [μV.s/mg] Plocha píku na DTA křivce 

A1 [°C] Teplota eutektoidní přeměny systému Fe-Fe3C 

A3 [°C] Teplota přeměny α → γ 

A [-] Konstanta k výpočtu [43] 

bcc [-] Prostorově centrovaná mříţka 

C.b. [-] Curiho bod 

Ci [hm. %] Koncentrace prvku v dané fázi  

DTA [-] Diferenční termická analýza 

DTG [-] Derivační termogravimetrie  

DSC [-] Diferenční kompenzační (skenovací) kalorimetrie  

DDTA [-] Derivační termodilatometrická analýza  

Exp. [°C] Experimentální teplota 

fcc [-] Plošně centrovaná mříţka 

Feα [-] Ţelezo alfa  

Fe γ [-] Ţelezo gama 

Feδ [-] Ţelezo delta 

Feβ [-] Ţelezo beta 

Fe3C [-] Cementit 

ΔH [J] Latentní teplo fázové transformace 

ΔHtab. [J/mg] 
Tabelovaná hodnota latentního tepla fázové 

transformace 

ΔHvz. [J/g] 
Vypočítaná hodnota latentního tepla fázové 

transformace  

IDS [-] Solidification analysis package for steels 

k [-] Geometrický faktor 

KDTA [J/(μ.V.s)] Přístrojová konstanta stanovení na základě kalibrace 

L [-] Tevenina 

m [g] Hmotnost vzorku 

mi, ni [-] Konstanty udávající zvýšení nebo sníţení teploty 

fázové transformace prvkem i 

t [s] Čas 

T [°C] Teplota 

ΔT [°C] Rozdíl teplot 

TC [-] Thermo-Calc 

TDA [-] Termická dilatometrická analýza  

TG [-] Termogravimetrická analýza  

Ttab. [°C] Tabelovaná teplota standardu 

Tz [°C] Teplota standardu změřená 
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Tr [°C] Teplota reference 

Tsv [°C] Teplota studovaného vzorku 

TE [°C] Teplota eutektoidní přeměny 

TS [°C] Teplota solidu 

TP [°C] Teplota peritektické přeměny  

TL [°C] Teplota likvidu 

T γ →δ (p) [°C] Teplota počátku přeměny γ →δ 

Tα→ γ [°C] Teplota přeměny α→ γ 

T α→ γ (k) [°C] Teplota ukončení přeměny α→ γ 

T FP [°C] Teplota fázové přeměny měřeného vzorku 

T FP,Z [°C] 
Experimentálně změřená teplota fázové přeměny 

vzorku 

TFPV [°C] Vypočítáná teplota fázové přeměny 

TE, vyp. [°C] Teplota eutektoidní přeměny vypočítána 

TS, vyp. [°C] Teplota solidu vypočítána 

TL, vyp. [°C] Teplota likvidu vypočítána 

Tα→ γ, vyp. [°C] Teplota přeměny α→ γ vypočítána 

x [°C/min] Rychlost ohřevu vzorku 

α [-] Alfa ferit 

γ [-] Austenit 

δ [-] Delta ferit 

λ [W/m/K]  Tepelná vodivost vzorku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

 

11 SEZNAM PŘÍLOH 

PŘÍLOHA 1 – DTA křivky oceli A, nízkoteplotní oblast (1.3) 

PŘÍLOHA 2 – DTA křivky oceli A, nízkoteplotní oblast (2.5) 

PŘÍLOHA 3 – DTA křivky oceli A, nízkoteplotní oblast (2.6) 

PŘÍLOHA 4 – DTA křivky oceli A, nízkoteplotní oblast (2.9) 

PŘÍLOHA 5 – DTA křivky oceli A, nízkoteplotní oblast (3.2) 

PŘÍLOHA 6 – DTA křivky oceli A, vysokoteplotní oblast (1.3) 

PŘÍLOHA 7 – DTA křivky oceli A, vysokoteplotní oblast (2.5) 

PŘÍLOHA 8 – DTA křivky oceli A, vysokoteplotní oblast (2.6) 

PŘÍLOHA 9 – DTA křivky oceli A, vysokoteplotní oblast (2.9) 

PŘÍLOHA 10 – DTA křivky oceli A, vysokoteplotní oblast (3.2) 

PŘÍLOHA 11 – DTA křivky oceli B, nízkoteplotní oblast (1.3) 

PŘÍLOHA 12 – DTA křivky oceli B, nízkoteplotní oblast (2.5) 

PŘÍLOHA 13 – DTA křivky oceli B, nízkoteplotní oblast (2.6) 

PŘÍLOHA 14 – DTA křivky oceli B, nízkoteplotní oblast (2.9) 

PŘÍLOHA 15 – DTA křivky oceli B, nízkoteplotní oblast (3.2) 

PŘÍLOHA 16 – DTA křivky oceli B, vysokoteplotní oblast (1.3) 

PŘÍLOHA 17 – DTA křivky oceli B, vysokoteplotní oblast (2.5) 

PŘÍLOHA 18 – DTA křivky oceli B, vysokoteplotní oblast (2.6) 

PŘÍLOHA 19 – DTA křivky oceli B, vysokoteplotní oblast (2.9) 

PŘÍLOHA 20 – DTA křivky oceli B, vysokoteplotní oblast (3.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

PŘÍLOHA 1 - DTA křivky oceli A, nízkoteplotní oblast (1.3)

Sample temperature/°C650 700 750 800 850 900

HeatFlow/µV

-35

-30

-25

-20

-15  
Onset Point :751,8398 °C

Peak :815,5687 °C

Figure:

20.08.2014 Mass (mg): 185,04

Crucible: Al2O3 100 µl Atmosphere:ArExperiment: AMO T70S 1.3 10Cmin NT C1

Procedure:  (Zone 2)SETSYS - 1750

Exo

Sample temperature/°C650 700 750 800

HeatFlow/µV

-30

-20

Onset Point :751,4033 °C

Peak :814,4549 °C

Figure:

21.08.2014 Mass (mg): 188,74

Crucible: Al2O3 100 µl Atmosphere:ArExperiment: AMO T70S 1.3 10Cmin NT C2

Procedure:  (Zone 2)SETSYS - 1750

Exo

 

 



62 

 

PŘÍLOHA 2 - DTA křivky oceli A, nízkoteplotní oblast (2.5)

Sample temperature/°C650 700 750 800 850 900

HeatFlow/µV

-35

-30

-25

-20

-15

 
Onset Point :750,8984 °C

Peak :814,4070 °C

Figure:

21.08.2014 Mass (mg): 180,24

Crucible: Al2O3 100 µl Atmosphere:ArExperiment: AMO T70S 2.5 10Cmin NT C1

Procedure:  (Zone 2)SETSYS - 1750

Exo

Sample temperature/°C650 700 750 800

HeatFlow/µV

-30

-20

Onset Point :751,1110 °C

Peak :814,4219 °C

Figure:

21.08.2014 Mass (mg): 185,69

Crucible: Al2O3 100 µl Atmosphere:ArExperiment: AMO T70S 2.5 10Cmin NT C2

Procedure:  (Zone 2)SETSYS - 1750

Exo
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PŘÍLOHA 3 - DTA křivky oceli A, nízkoteplotní oblast (2.6)

Sample temperature/°C650 700 750 800 850 900

HeatFlow/µV

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

 
Onset Point :751,6972 °C

Peak :815,8571 °C

Figure:

19.08.2014 Mass (mg): 187,15

Crucible: Al2O3 100 µl Atmosphere:ArExperiment: AMO T70S 2.6 10Cmin NT C1

Procedure:  (Zone 2)SETSYS - 1750

Exo

Sample temperature/°C650 700 750 800 850 900

HeatFlow/µV

-35

-30

-25

-20

-15

-10

 
Onset Point :751,9675 °C

Peak :812,6942 °C

Figure:

20.08.2014 Mass (mg): 184,85

Crucible: Al2O3 100 µl Atmosphere:ArExperiment: AMO T70S 2.6 10Cmin NT C2

Procedure:  (Zone 2)SETSYS - 1750

Exo
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PŘÍLOHA 4 - DTA křivky oceli A, nízkoteplotní oblast (2.9)

Sample temperature/°C650 700 750 800 850 900

HeatFlow/µV

-35

-30

-25

-20

-15

-10

 
Onset Point :751,3858 °C

Peak :813,6518 °C

Figure:

21.08.2014 Mass (mg): 188,42

Crucible: Al2O3 100 µl Atmosphere:ArExperiment: AMO T70S 2.9 10Cmin NT C1

Procedure:  (Zone 2)SETSYS - 1750

Exo

Sample temperature/°C650 700 750 800

HeatFlow/µV

-30

-20

Onset Point :751,0920 °C

Peak :813,9608 °C

Figure:

22.08.2014 Mass (mg): 186,43

Crucible: Al2O3 100 µl Atmosphere:ArExperiment: AMO T70S 2.9 10Cmin NT C2

Procedure:  (Zone 2)SETSYS - 1750

Exo
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PŘÍLOHA 5 – DTA křivky oceli A, nízkoteplotní oblast (3.2) 

Sample temperature/°C650 700 750 800 850 900

HeatFlow/µV

-35

-30

-25

-20

-15

Onset Point :750,6161 °C

Peak :815,8107 °C

Figure:

22.08.2014 Mass (mg): 188,11

Crucible: Al2O3 100 µl Atmosphere:ArExperiment: AMO T70S 3.2 10Cmin NT C1

Procedure:  (Zone 2)SETSYS - 1750

Exo

 

Sample temperature/°C650 700 750 800 850 900

HeatFlow/µV

-35

-30

-25

-20

-15

Onset Point :751,2184 °C

Peak :813,9440 °C

Figure:

22.08.2014 Mass (mg): 187,83

Crucible: Al2O3 100 µl Atmosphere:ArExperiment: AMO T70S 3.2 10Cmin NT C2

Procedure:  (Zone 2)SETSYS - 1750

Exo
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PŘÍLOHA 6 - DTA křivky oceli A, vysokoteplotní oblast (1.3)

Sample temperature/°C1450 1500 1550

HeatFlow/µV

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

Onset Point :1491,5570 °C
Peak 1 :1501,6990 °C
Peak 2 :1518,2390 °C

1454,1°C

1497,39°C

Figure:

23.07.2014 Mass (mg): 229,4

Crucible: Al2O3 100 µl Atmosphere:ArExperiment: AMO T70S 1.3 C 2

Procedure:  (Zone 2)SETSYS - 1750

Exo

Sample temperature/°C1450 1500 1550

HeatFlow/µV

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

Onset Point :1490,0030 °C
Peak 1 :1501,7060 °C
Peak 2 :1519,1350 °C

1453,17°C

1496,6°C

Figure:

22.07.2014 Mass (mg): 227,41

Crucible: Al2O3 100 µl Atmosphere:ArExperiment: AMO T70S 1.3 C 1

Procedure:  (Zone 2)SETSYS - 1750

Exo
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PŘÍLOHA 7 - DTA křivky oceli A, vysokoteplotní oblast (2.5)

Sample temperature/°C1450 1500 1550

HeatFlow/µV

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

Peak 1 :1501,1880 °C
Peak 2 :1517,4890 °C
Onset Point :1489,7500 °C

1496,41°C

1451,87°C

Figure:

23.07.2014 Mass (mg): 225,22

Crucible: Al2O3 100 µl Atmosphere:ArExperiment: AMO T70S 2.5 C 1

Procedure:  (Zone 2)SETSYS - 1750

Exo

Sample temperature/°C1450 1500 1550

HeatFlow/µV

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

Onset Point :1489,7080 °C
Peak 1 :1500,4880 °C
Peak 2 :1516,8540 °C

 1455,04°C

 1495,9°C

Figure:

23.07.2014 Mass (mg): 205,34

Crucible: Al2O3 100 µl Atmosphere:ArExperiment: AMO T70S 2.5 C 2

Procedure:  (Zone 2)SETSYS - 1750

Exo
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PŘÍLOHA 8 - DTA křivky oceli A, vysokoteplotní oblast (2.6)

Sample temperature/°C1450 1500 1550

HeatFlow/µV

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

Peak 1 :1501,5160 °C
Peak 2 :1518,6070 °C
Onset Point :1490,0200 °C

1450,19°C

1496,55°C

Figure:

22.07.2014 Mass (mg): 228,1

Crucible: Al2O3 100 µl Atmosphere:ArExperiment: AMO T70S 2.6 C 1

Procedure:  (Zone 2)SETSYS - 1750

Exo

Sample temperature/°C1500

HeatFlow/µV

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

Onset Point :1489,4190 °C
Peak 1 :1501,4840 °C
Peak 2 :1518,3590 °C

Tu = 1459,89°C

Tp = 1496,44°C

Figure:

22.07.2014 Mass (mg): 231,15

Crucible: Al2O3 100 µl Atmosphere:ArExperiment: AMO T70S 2.6 C 2

Procedure:  (Zone 2)SETSYS - 1750

Exo
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PŘÍLOHA 9 - DTA křivky oceli A, vysokoteplotní oblast (2.9)

Sample temperature/°C1450 1500 1550

HeatFlow/µV

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

Peak 1 :1502,0700 °C
Peak 2 :1517,4380 °C
Onset Point :1489,2660 °C

1496,82°C

1452,43°C

Figure:

24.07.2014 Mass (mg): 231,21

Crucible: Al2O3 100 µl Atmosphere:ArExperiment: AMO T70S 2.9 C 1

Procedure:  (Zone 2)SETSYS - 1750

Exo

Sample temperature/°C1450 1500 1550

HeatFlow/µV

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

Onset Point :1489,7620 °C
Peak 1 :1500,2340 °C
Peak 2 :1516,2430 °C

1453,17°C

1496°C

Figure:

25.07.2014 Mass (mg): 209,03

Crucible: Al2O3 100 µl Atmosphere:ArExperiment: AMO T70S 2.9 C 2

Procedure:  (Zone 2)SETSYS - 1750

Exo
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PŘÍLOHA 10 - DTA křivky oceli A, vysokoteplotní oblast (3.2)

Sample temperature/°C1450 1500 1550

HeatFlow/µV

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

1454,1°C

Onset Point :1489,8560 °C
Peak 1 :1500,7190 °C
Peak 2 :1517,7790 °C

1495,98°C

Figure:

24.07.2014 Mass (mg): 205,33

Crucible: Al2O3 100 µl Atmosphere:ArExperiment: AMO T70S 3.2 C 1

Procedure:  (Zone 2)SETSYS - 1750

Exo

Sample temperature/°C1450 1500 1550

HeatFlow/µV

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

Onset Point :1493,6270 °C
Peak 1 :1502,7620 °C
Peak 2 :1518,1580 °C

1456,16°C

1498,22°C

Figure:

24.07.2014 Mass (mg): 230,18

Crucible: Al2O3 100 µl Atmosphere:ArExperiment: AMO T70S 3.2 C 2

Procedure:  (Zone 2)SETSYS - 1750

Exo
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PŘÍLOHA 1 - DTA křivky oceli B, nízkoteplotní oblast (1.3)

Sample temperature/°C650 700 750 800 850 900

HeatFlow/µV

-20

-10

Onset Point :740,7478 °C

Peak :860,7147 °C

Figure:

14.08.2014 Mass (mg): 175,04

Crucible: Al2O3 100 µl Atmosphere:ArExperiment: AMO T82S 1.3 10Cmin NT C4

Procedure:  (Zone 2)SETSYS - 1750

Exo

Sample temperature/°C650 700 750 800 850 900

HeatFlow/µV

-20

-10

Onset Point :741,5634 °C

Peak :861,5245 °C

Figure:

13.08.2014 Mass (mg): 180,24

Crucible: Al2O3 100 µl Atmosphere:ArExperiment: AMO T82S 1.3 10Cmin NT C3

Procedure:  (Zone 2)SETSYS - 1750

Exo
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PŘÍLOHA 12 - DTA křivky oceli B, nízkoteplotní oblast (2.5)

Sample temperature/°C650 700 750 800 850 900

HeatFlow/µV

-20

-10

 
Onset Point :742,1191 °C

Peak :861,9392 °C

Figure:

14.08.2014 Mass (mg): 187,9

Crucible: Al2O3 100 µl Atmosphere:ArExperiment: AMO T82S 2.5 10Cmin NT C1

Procedure:  (Zone 2)SETSYS - 1750

Exo

Sample temperature/°C650 700 750 800 850 900

HeatFlow/µV

-20

-10

Onset Point :741,6879 °C

Peak :861,6152 °C

Figure:

14.08.2014 Mass (mg): 188,4

Crucible: Al2O3 100 µl Atmosphere:ArExperiment: AMO T82S 2.5 10Cmin NT C2

Procedure:  (Zone 2)SETSYS - 1750

Exo
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PŘÍLOHA 13 - DTA křivky oceli B, nízkoteplotní oblast (2.6)

Sample temperature/°C700 800 900

HeatFlow/µV

-20

-10

Onset Point :740,2475 °C

Peak :862,7558 °C

Figure:

12.08.2014 Mass (mg): 174,67

Crucible: Al2O3 100 µl Atmosphere:ArExperiment: AMO T82S 2.6 10Cmin NT C4

Procedure:  (Zone 2)SETSYS - 1750

Exo

Sample temperature/°C650 700 750 800 850 900

HeatFlow/µV

-20

-10

Onset Point :740,5151 °C

Peak :862,2727 °C

Figure:

01.08.2014 Mass (mg): 172,78

Crucible: Al2O3 100 µl Atmosphere:ArExperiment: AMO T82S 2.6 10Cmin NT C3

Procedure:  (Zone 2)SETSYS - 1750

Exo
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PŘÍLOHA 4 - DTA křivky oceli B, nízkoteplotní oblast (2.9)

Sample temperature/°C650 700 750 800 850 900

HeatFlow/µV

-20

-10

 
Onset Point :742,2939 °C

Peak :861,0768 °C

Figure:

15.08.2014 Mass (mg): 187,51

Crucible: Al2O3 100 µl Atmosphere:ArExperiment: AMO T82S 2.9 10Cmin NT C1

Procedure:  (Zone 2)SETSYS - 1750

Exo

Sample temperature/°C650 700 750 800 850 900

HeatFlow/µV

-20

-10

Onset Point :741,2946 °C

Peak :860,6116 °C

Figure:

15.08.2014 Mass (mg): 184,65

Crucible: Al2O3 100 µl Atmosphere:ArExperiment: AMO T82S 2.9 10Cmin NT C2

Procedure:  (Zone 2)SETSYS - 1750

Exo
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PŘÍLOHA 15 – DTA křivky oceli B, nízkoteplotní oblast (3.2) 

Sample temperature/°C650 700 750 800 850 900

HeatFlow/µV

-20

-10

 
Onset Point :741,5927 °C

Peak :861,3768 °C

Figure:

15.08.2014 Mass (mg): 183,96

Crucible: Al2O3 100 µl Atmosphere:ArExperiment: AMO T82S 3.1 10Cmin NT C1

Procedure:  (Zone 2)SETSYS - 1750

Exo

Sample temperature/°C650 700 750 800 850 900

HeatFlow/µV

-20

-10

Onset Point :741,0239 °C

Peak :859,7405 °C

Figure:

18.08.2014 Mass (mg): 188,33

Crucible: Al2O3 100 µl Atmosphere:ArExperiment: AMO T82S 3.1 10Cmin NT C2

Procedure:  (Zone 2)SETSYS - 1750

Exo
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PŘÍLOHA 16 - DTA křivky oceli B, vysokoteplotní oblast (1.3)

Sample temperature/°C1450 1500 1550

HeatFlow/µV

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

1458,96

Peak 1 :1499,1070 °C
Peak 2 :1534,3620 °C
Onset Point :1494,0270 °C

1493,66°C

Figure:

17.07.2014 Mass (mg): 211,4

Crucible: Al2O3 100 µl Atmosphere:ArExperiment: AMO T82S 1.3 C 2

Procedure:  (Zone 2)SETSYS - 1750

Exo

Sample temperature/°C1450 1500 1550

HeatFlow/µV

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

1458,77°C

Peak 1 :1496,9740 °C
Peak 2 :1535,3890 °C
Onset Point :1493,4410 °C

1492,91°C

Figure:

17.07.2014 Mass (mg): 214,75

Crucible: Al2O3 100 µl Atmosphere:ArExperiment: AMO T82S 1.3 C 1

Procedure:  (Zone 2)SETSYS - 1750

Exo
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PŘÍLOHA 17 - DTA křivky oceli B, vysokoteplotní oblast (2.5)

Sample temperature/°C1450 1500 1550

HeatFlow/µV

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

1455,97°C

Peak 1 :1498,2910 °C
Peak 2 :1535,5550 °C
Onset Point :1494,3680 °C

1493,47°C

Figure:

18.07.2014 Mass (mg): 241,48

Crucible: Al2O3 100 µl Atmosphere:ArExperiment: AMO T82S 2.5 C 1

Procedure:  (Zone 2)SETSYS - 1750

Exo

Sample temperature/°C1450 1500 1550

HeatFlow/µV

-160

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

Onset Point :1493,5860 °C
Peak 1 :1497,0020 °C
Peak 2 :1535,2700 °C

1457,09°C

1492,54°C

Figure:

21.07.2014 Mass (mg): 230,95

Crucible: Al2O3 100 µl Atmosphere:ArExperiment: AMO T82S 2.5 C 2

Procedure:  (Zone 2)SETSYS - 1750

Exo
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PŘÍLOHA 18 - DTA křivky oceli B, vysokoteplotní oblast (2.6)

Sample temperature/°C1450 1500 1550

HeatFlow/µV

-160

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

1460,07 °C

Peak 1 :1497,9690 °C
Peak 2 :1534,9810 °C
Onset Point :1493,5380 °C

1492,54°C

Figure:

16.07.2014 Mass (mg): 222,83

Crucible: Al2O3 100 µl Atmosphere:ArExperiment: AMO T82S 2.6 C 2

Procedure:  (Zone 2)SETSYS - 1750

Exo

Sample temperature/°C1450 1500 1550

HeatFlow/µV

-160

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

1456,53°C

Peak 1 :1498,8300 °C
Peak 2 :1536,6200 °C
Onset Point :1494,5440 °C

1493,84°C

Figure:

16.07.2014 Mass (mg): 223,87

Crucible: Al2O3 100 µl Atmosphere:ArExperiment: AMO T82S 2.6 C 1

Procedure:  (Zone 2)SETSYS - 1750

Exo
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PŘÍLOHA 19 - DTA křivky oceli B, vysokoteplotní oblast (2.9)

Sample temperature/°C1450 1500 1550

HeatFlow/µV

-160

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

1457,28°C

Peak 1 :1500,0850 °C
Peak 2 :1535,8800 °C
Onset Point :1494,6840 °C

1493,84°C

Figure:

18.07.2014 Mass (mg): 235,9

Crucible: Al2O3 100 µl Atmosphere:ArExperiment: AMO T82S 2.9 C 1

Procedure:  (Zone 2)SETSYS - 1750

Exo

Sample temperature/°C1450 1500 1550

HeatFlow/µV

-160

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

1457,28°C

Peak 1 :1497,4680 °C
Peak 2 :1535,4700 °C
Onset Point :1493,6370 °C

1493,28°C

Figure:

18.07.2014 Mass (mg): 232,25

Crucible: Al2O3 100 µl Atmosphere:ArExperiment: AMO T82S 2.9 C 2

Procedure:  (Zone 2)SETSYS - 1750

Exo
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PŘÍLOHA 20 - DTA křivky oceli B, vysokoteplotní oblast (3.2)

Sample temperature/°C1450 1500 1550

HeatFlow/µV

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

1458,58°C

Peak 1 :1497,9010 °C
Peak 2 :1535,3730 °C
Onset Point :1494,6010 °C

1493,84°C

Figure:

17.07.2014 Mass (mg): 222,53

Crucible: Al2O3 100 µl Atmosphere:ArExperiment: AMO T82S 3.2 C 1

Procedure:  (Zone 2)SETSYS - 1750

Exo

Sample temperature/°C1450 1500 1550

HeatFlow/µV

-160

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

1458,21°C

Peak 1 :1500,1690 °C
Peak 2 :1536,9800 °C
Onset Point :1495,4220 °C

1494,22°C

Figure:

17.07.2014 Mass (mg): 239,46

Crucible: Al2O3 100 µl Atmosphere:ArExperiment: AMO T82S 3.2 C 2

Procedure:  (Zone 2)SETSYS - 1750

Exo

 


