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ABSTRAKT 
 

Jednou z najdôležitejších binárnych sústav technickej praxe je sústava Fe-C, 

ktorá je základom zliatin železa. Výsledky modelovania fázových diagramov, 

termofyzikálnych a termodynamických vlastností pre reálne akosti ocelí sa mnohokrát 

len blížia výsledkom experimentov. Preto je  nutné  naďalej experimentálne študovať 

systémy na báze Fe-C (ocele), spresňovať fázové diagramy, termofyzikálne 

a termodynamické dáta a zdokonaľovať databázy softwarov zaoberajúcich sa touto 

problematikou. Presné materiálové dáta sú taktiež nutné pre mnohé technologické 

procesy – pre ich optimálne nastavenia (napr. pre tepelné spracovanie a odlievanie). 

Tepelné správanie systémov na báze Fe-C je možné popísať metódami termickej analýzy, 

medzi ktoré patrí diferenčná termická analýza (DTA) a diferenčná skenovacia 

kalorimetria (DSC). Pomocou týchto  metód  je možné získať teploty a latentné teplá 

fázových transformácií, tepelné kapacity a ich závislosť na teplote. Značný vplyv 

na získané dáta môžu mať experimentálne podmienky, ktoré je potrebné eliminovať  

prostredníctvom kalibračných a metodických meraní. Diplomová práca  je zameraná 

na štúdium teplôt a latentných tepiel fázových transformácií a tepelných kapacít 

(v závislosti na teplote) dvoch reálnych akostí ocelí. V nízkoteplotnej oblasti boli 

pozorované teploty počiatku (Tα→γ,S) a ukončenia (Tα→γ,E) fázovej transformácie α→γ 

a latentné teplá tejto transformácie (ΔHα→γ). Vo vysokoteplotnej oblasti boli pozorované 

teploty solidu (TS), likvidu (TL), peritektickej transformácie (TP) a latentné teplá topenia 

(ΔHtav.). Tepelné kapacity boli pozorované v rozmedzí teplôt 150 – 1320°C. Teploty  

a latentné teplá boli získané pomocou diferenčnej termickej analýzy (DTA) pri rýchlosti 

ohrevu 10°C/min. a tepelné kapacity pomocou diferenčnej skenovacej kalorimetrie 

(DSC) s použitím „continuous“ metódy pri rýchlosti ohrevu 5°C/min. V rámci 

experimentov boli prevedené kalibračné a doplňujúce metodické merania. 

Výsledné teploty boli aproximované na „rovnovážne podmienky“. Na základe 

opakovania experimentov bola prevedená základná štatistická analýza. Experimentálne 

získané dáta boli porovnávané a diskutované s výsledkami výpočtov SW Thermo-Calc a 

teplota likvidu aj s teoretickými výpočtami podľa vybraných empirických vzťahov.  

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
DTA, DSC, teplota a latentné teplo fázovej transformácie, tepelná kapacita, oceľ, 

termodynamické modelovanie , Thermo-Calc
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ABSTRACT 
 

One of the most important binary systems of engineering practise is Fe-C system, 

which is the base of iron alloys. Results of phase diagrams modelling, thermophysical 

and thermodynamical properties modelling for real steel grades is still only approaching 

the results of experiments. Therefore, it is necessary to study Fe-C based systems (steels), 

precise phase diagrams, thermophysical and thermodynamical data and so enhance 

the quality of SW databases and calculation relations. Proper material data are necessary 

for many of technological processes – for their optimal adjustment (e.g. for heat treatment 

and casting). Thermal behaviour of Fe-C based systems can be characterized by thermal 

analysis methods, such as by differential thermal analysis (DTA) and differential 

scanning calorimetry (DSC). Using these methods it is possible to obtain temperatures 

and latent heats of phase transformations, heat capacity and its temperature dependence. 

A significant effect on the obtained data can have the experimental conditions that should 

be eliminated by calibration and methodological measurements. The thesis is focused 

on the study of temperatures, latent heats of phase transformations and thermal capacity 

(in dependence on temperature) of two real steel grades. In the low-temperature region 

were observed temperatures of start (Tα→γ,S) and end (Tα→γ,E) of α→γ transformation 

and latent heats of this transformation (ΔHα→γ). In the high-temperature region were 

observed temperatures of solidus  (TS), liquidus (TL), peritectic transformation (TP) 

and latent heats of fusion (ΔHtav.). Heat capacities were observed in the temperature range 

150 – 1320°C. Temperatures and latent heats were obtained using differential thermal 

analysis (DTA) by heating rate of 10°C/min and the heat capacity using differential 

scanning calorimetry (DSC) by heating rate of 5°C/min. and "continuous" method. 

Calibration and methodological experiments were performed in the frame of this work. 

Phase transformation temperatures were approximated to “equilibrium conditions”. 

Repeated experiments were performed and basic statistics was done. Experimental data 

were compared and discussed with calculation results using SW Thermo-Calc 

and liquidus temperature also with results obtained by empirical equations. 

KEYWORDS 
DTA, DSC, temperature and latent heat of phase transformation, heat capacity, 

steel,  thermodynamic modeling, Thermo-Calc 
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1. Úvod 
 

Jednou z najdôležitejších binárnych sústav technickej praxe je sústava Fe-C, ktorá 

je základom zliatin železa (surového železa, nízko-uhlíkových, stredne-uhlíkových ocelí 

až po liatiny) [1]. Diagram Fe-C sa začal formovať od 19. stor. Významný bol Černovov objav 

kritických bodov, teda teplôt, pri ktorých prebiehajú v oceli vnútorné zmeny sprevádzané 

zmenou štruktúry a vlastností. Základom značného vývoja diagramu Fe-C a charakteristík 

zliatin na báze Fe-C sa stala termodynamika [2 – 4].  

V súčasnosti sú veľmi často využívané pre získavanie termofyzikálnych 

a termodynamických vlastností ocelí (teplôt fázových transformácií, tepelných efektov 

fázových transformácií, tepelných kapacít a iných) empirické vzťahy [5] a termodynamické 

výpočty [6]. Podstatne menej sú využívané experimentálne merania. Na základe porovnania 

experimentálnych a teoretických dát vyplýva, že medzi nimi existujú rozdiely, 

mnohokrát značné [7]. 

V dostupnej literatúre nie je možné nájsť mnohé kľúčové experimentálne dáta 

pre konkrétne akosti ocelí (konkrétneho zloženia) [5]. V prácach často nebývajú uvádzané 

presné zloženia a podmienky experimentov [7]. Niekedy existujú podstatné rozdiely 

medzi dátami publikovanými pre takmer rovnaké zloženie ocelí [5, 8]. 

Vlastnosti ocelí (mechanické, termofyzikálne, technologické a iné) závisia 

predovšetkým na obsahu prímesových prvkov a fázach, ktorými sú prvky tvorené. Niektoré, 

ako napr. uhlík a chróm, výrazne ovplyvňujú posun teplôt fázových transformácií, tepelných 

efektov fázových transformácií, tepelných kapacít a mnohých ďalších vlastností (napr.: chróm 

pri vyšších teplotách zvyšuje pevnosť a odolnosť proti korózii a okysličeniu) [2].  

Táto práca sa zaoberá experimentálnym štúdiom teplôt a tepelných efektov fázových 

transformácií reálnych akostí ocelí metódou DTA a štúdiom tepelných kapacít týchto ocelí 

metódou DSC. V práci je zameraná taktiež pozornosť na modifikáciu existujúcej metodiky 

korekcie teploty likvidu. V teoretickej oblasti je práca zameraná na výpočet vlastností 

podľa vybraných empirických vzťahov a termodynamického SW Thermo-Calc, ktorý využíva 

mnohé modely a metódu CALPHAD, tie však predpokladajú určité obmedzenia [5, 6]. 

V práci sú získané dáta vzájomne porovnané a diskutované s vyvodenými závermi. 

Práca prináša nové kľúčové originálne experimentálne dáta ocelí konkrétneho zloženia. 
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Získaný termofyzikálny a termodynamický popis študovaných ocelí môže prispieť 

k spresneniu teoretických termodynamických výpočtov (implementáciou korekcií – úpravou 

dát v databázach mnohých SW ako je napr.: Thermo-Calc [6], MT Data [9], PANDAT [10]) 

a ku spresneniu empirických vzťahov. Výsledky môžu taktiež prispieť k riešeniu problematiky 

v oblasti kinetického správania ocelí. 

Získané dáta budú využité pre simulačné výpočty so SW ProCast vedúce k optimalizácii 

procesu kontinuálneho odlievania u priemyselného partnera ArcelorMittal Ostrava, a.s.. 

So SW ProCast [11] a obdobnými SW ako je napr. MAGMA-SOFT [12] možno modelovať 

reálne procesy odlievania ocelí (výpočet teplotného poľa predliatku, predikcia vád a pod.). 

Znalosť presných experimentálnych dát je pre tieto simulačné výpočty kľúčová [6]. 

Vybrané dáta budú využité priamo pre nastavenie technologického procesu. Teplota 

likvidu (TL) bude využitá pri optimálnom nastavení podmienok odlievania ocelí – pre 

nastavenie teploty liatia. Dáta získané v nízkoteplotnej oblasti, teplota ukončenia transformácie 

α→γ (Tα→γ,E), môže byť využitá pri následnom tepelnom spracovaní ocelí. 
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2. Ciele práce 
 

Hlavným cieľom tejto práce je štúdium: 

1. teplôt fázových transformácií dvoch reálnych akostí ocelí 

2. latentných tepiel fázových transformácií dvoch reálnych akostí ocelí 

3. tepelných kapacít dvoch reálnych akostí ocelí  

Čiastkovým cieľom je modifikácia korekcie na experimentálne podmienky. Pri práci 

boli využité laboratórne zariadenia Katedry fyzikálnej chémie a teórie technologických 

pochodov FMMI, VŠB – TU Ostrava, Setaram SETSYS 18TM a Setaram MHTC 96. Vybrané 

termofyzikálne vlastnosti  boli pozorované metódami DTA a DSC.  

K dosiahnutiu týchto cieľov boli vykonané nasledovné úkony: 

 Literárna rešerše v oblasti systémov na báze železa a to teplôt, tepiel fázových 

transformácií a tepelných kapacít metódami termickej analýzy. 

  Kalibračné a doplňujúce metodické merania. 

 Analýza reálnych akostí ocelí pri riadenej rýchlosti ohrevu metódou DTA a DSC. 

 Základná štatistická analýza experimentálnych dát. 

 Termodynamické modelovanie pomocou SW Thermo-Calc s implementovanou 

metódou CALPHAD a ďalšie teoretické výpočty. 

 Porovnanie a diskusia experimentálne získaných dát s hodnotami teoreticky 

vypočítanými a vyvodenie odpovedajúcich záverov. 
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3. Teoretická časť 
 

3.1. Systémy na báze Fe 
Výroba čistého železa nie je jednoduchá. Modernými metódami sa dá dosiahnuť 

určitej čistoty, ale nedá sa hovoriť o fyzikálne čistom železe. Prímesi aj vo veľmi malom 

množstve môžu mať vplyv na jeho vlastnosti [2]. Čisté železo je tvárne, mäkké a vyznačuje 

sa nízkou pevnosťou [1]. 

Pri železe sa prejavuje alotropia [1]. Patrí medzi polymorfné kovy a má dve 

kryštalograficky odlišné modifikácie α a γ. Modifikácia α je v oblasti vysokých teplôt 

označovaná ako železo δ. Modifikácia α sa vyskytuje v oblasti nízkych teplôt do 911°C 

(obr. 3.1). V rozmedzí teplôt 911 – 1392°C je stabilná modifikácia γ a v rozmedzí teplôt  

1392 – 1536°C modifikácia δ. Kubickú kryštalickú mriežku, priestorovo centrovanú má 

modifikácia α a δ.  Modifikácia γ má kubickú mriežku plošne centrovanú pri teplote 911°C.  

Dôsledkom toho je zmenšenie objemu pri premene α→γ a jeho zväčšenie pri premene γ→α 

[2, 13]. Kryštálové modifikácie čistého železa sú znázornené na obr. 3.1 podľa ktorého 

sa fázové premeny prejavujú ako oneskorenia [1].  

 

Obr. 3.1 Krivka tuhnutia čistého železa – kryštálové modifikácie [1] 
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3.1.1. Binárny systém Fe-C 
Uhlík sa rozpúšťa v každej modifikácii železa, ale v malom množstve [1]. Je 

prítomný vo všetkých druhoch technického železa okrem čistého. Výrazne vplýva na jeho 

vlastnosti a preto  zliatiny technického železa je možné aspoň približne považovať za 

binárne zliatiny Fe-C [2]. Uhlík tvorí v železe tzv. intersticiálny tuhý roztok [1]. 

V zliatinách železa s uhlíkom sa môže uhlík vyskytovať v troch formách a to: rozpustený, 

cementit (Fe3C; metastabilná forma) [13] alebo grafit (stabilná forma) [13]. Rozpustnosť 

uhlíka je pre každú modifikáciu iná [13]. 

Ferit je tuhý roztok uhlíka v železe α [1]. Pri vyšších teplotách v rozmedzí 

1392 – 1536°C sa označuje ako δ ferit (rozpúšťa max. 0,1 hm.% uhlíka) a pri nižších 

teplotách do 911°C ako α ferit. Magnetické vlastnosti stráca pri teplote 760°C (Curieho 

bod). Maximálna rozpustnosť uhlíka vo ferite pri eutektoidnej teplote (727°C) 

je 0,02 hm.%. Menšia rozpustnosť je spôsobená menšími medzerami v mriežke feritu 

[1, 13]. 

Austenit je tuhý roztok uhlíka v železe γ [1]. Medzná rozpustnosť uhlíka v austenite 

je cca 2 hm.% [1]. Spôsobuje to intersticiálny priestor, ktorý nie je veľký ako priemer 

atómu uhlíka. Atóm uhlíka mriežku deformuje a teda nemôžu byť obsadené všetky voľné 

miesta [1, 2]. 

 

Obr. 3.2 Rovnovážny diagram metastabilnej sústavy Fe-Fe3C 
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Existujú dve sústavy Fe-C: 

 metastabilná Fe-Fe3C (obr. 3.2) 

 stabilná Fe-C 

Obe sústavy sa uvádzajú najčastejšie v rozmedzí 0 – 6,687 hm.% C. Metastabilná 

sústava má technický význam hlavne pri nižších koncentráciách uhlíka a stabilná zase 

pri vyšších. Cementit (Fe3C) má základnú bunku ortorombickú s dvanástimi atómami Fe 

a štyrmi atómami C.  Zliatiny s obsahom uhlíka do 2,14 hm.% sa nazývajú ocele. 

Eutektoidným bodom (0,8 hm.% C) sa delia na podeutektoidné a nadeutektoidné. Zliatiny 

s obsahom uhlíka nad 2,14 hm.% sú surové železá a liatiny. Eutektickým bodom 

sa rozdeľujú na podeutektické a nadeutektické [2, 13].  

V metastabilnej sústave Fe-Fe3C prebiehajú 3 dôležité reakcie (obr. 3.2): 

 peritektická reakcia (1499°C) 

 eutektická reakcia (1147°C) 

 eutektoidná reakcia (727°C) 

Pri peritektickej reakcii dochádza podľa [1] k premene taveniny (tav; 

0,51 hm.% C) a tuhého roztoku δ (0,1 hm.% C) na tuhý roztok γ (0,16 hm.% C). Táto 

reakcia prebieha v oceliach s obsahom uhlíka 0,1 – 0,51 hm.%. Možno ju zapísať: 

tav0,51%C + δ0,1%C→ γ0,16%C 

Pri eutektickej reakcii podľa [1] tuhne tavenina (4,3 hm.% C) ako zmes tuhého 

roztoku γ austenitu (2,14 hm.% C) a cementitu Fe3C (6,687 hm.% C). Táto zmes dvoch fáz 

sa nazýva ledeburit. Eutektická reakcia prebieha v zliatinách Fe-C s obsahom 

C 2,14 – 6,687 hm.%. Možno ju zapísať: 

tav4,3%C→ ledeburit 

Pri eutektoidnej reakcii podľa [1] sa tuhý roztok γ austenit (0,765 hm.% C) 

premení na zmes dvoch fáz α feritu (0,02 hm.% C) a cementitu Fe3C, ktorá sa nazýva perlit. 

Táto reakcia prebieha v zliatinách Fe-C s obsahom C 0,02 – 6,687 hm.%. Možno ju zapísať: 

γ0,765%C→perlit 
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3.2. Možnosti výpočtového stanovenia termofyzikálnych 
a termodynamických veličín 

3.2.1. Možnosti výpočtového stanovenia teplôt fázových 
transformácií 

Na výpočet teplôt fázových transformácií pre systémy na báze Fe-C existuje veľké 

množstvo vzťahov [7]. Vyjadrujú závislosť teploty fázovej transformácie na chemickom 

zložení vzorky. Majú časté využitie, pretože sú lacným a hlavne rýchlym spôsobom 

získania potrebných informácií. Oproti tomu majú platnosť len v určitých koncentračných 

intervaloch prvkov, ktoré sú zahrnuté do výpočtu a nemusia vždy odpovedať reálnym 

stavom, preto je vhodné ich využiteľnosť overiť experimentálnymi meraniami [10]. Často 

sú využiteľné pre vybrané akosti ocelí (napr. uhlíkové, chrómové). 

Výpočet teplôt fázových transformácií pre nízkoteplotnú oblasť sa využíva hlavne 

v odbore tvárnenia a tepelného spracovania, kde sú pozorované teploty eutektoidnej 

fázovej transformácie a ukončenia tvorby austenitu. Pre vysokoteplotné oblasti sa používa 

v odbore zlievarenstva pri odlievaní ocelí a ich následnom tuhnutí [7]. 

Pre výpočet teplôt fázových transformácií má tvar [22]: 

푇 = 푇 − ∑ 푚 . 퐶 − ∑ 푛 . 퐶                                                                 (3-9) 

Kde: TFPV= TEUT, Tα-γ,E, TS, TL 

TFP=TEUT, Fe-C, Tα-γ, E, Fe-C, TTFeC 

TFPV – vypočítaná teplota fázovej premeny 

TFP – teplota fázovej premeny príslušnej transformácie v systéme Fe-C (resp. Fe) 

TEUT, TEUT, Fe-C –  vypočítaná teplota eutektoidnej fázovej transformácie 

Tα-γ, E, Tα-γ, E, Fe-C – vypočítaná teplota ukončenia transformácie α→γ 

TS – vypočítaná teplota solidu 

TL – vypočítaná teplota likvidu 

TTFeC –  teplota topenia železa 

Ci – koncentrácia prvku v danej fáze (hm.%) 

mi, ni – konštanty udávajúce zníženie alebo zvýšenie teploty príslušnej fázovej 

transformácie prvkom i. 
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 Hodnoty koeficientov mi a ni odvodené podľa rôznych autorov sú uvedené 

v tabuľke 3.1 a 3.2.  Hodnoty koeficientov mi a ni  odvodené podľa uvedených autorov je 

potrebné vždy považovať za platné pre ten typ ocele, pre ktorý bol daný vzťah navrhnutý. 

Vzťahy pre výpočet latentných tepiel v dostupnej literatúre neexistujú. V súčasnosti 

sa na ich výpočet používajú sofistikované termodynamické softwary.  

 

3.2.2. Možnosti výpočtového stanovenia tepelnej kapacity 
Tepelná kapacita predstavuje množstvo tepla, ktoré je potrebné systému dodať, aby 

sa ohrial o 1°C (K). Jej jednotka je J/K. Predstavuje mieru schopnosti látok prijímať teplo 

[5, 21].  

Tepelnú kapacitu možno vypočítať na základe empirických pravidiel. Najčastejšie 

sa využíva Dulong-Petitovo a Neumann-Koppovo pravidlo. 

Pre tepelné kapacity možno použiť poznatok, že molové tepelné kapacity 

jednoatómových plynov sa približne rovnajú ideálnym plynom. Túto teóriu rozvinuli 

Tabuľka 3.1 Koeficient mi  pre výpočet teploty solidu podľa rôznych autorov 

 

Tabuľka 3.2 Koeficient mi a ni pre výpočet teploty likvidu podľa rôznych autorov 

 
 

TL
TTFe 

[°C]
C Mn S i P S Cu Cr Ni Al Sn Mo Ti V Co B Nb W

[12] 1535 73 3 12 28 30 7 1 3,5 3 1 2 18 2 1,8 90 - -

[23] 1537 88 5 8 30 25 5 1,5 4 - - 2 18 2 - - - -

[24] 1536 90 1,7 6,2 28 40 2,6 1,8 2,9 5,1 - - - - - - -

[22]

mi

[22]

ni

  [27] 1535 66,7 5 7,8 30 25 5 1,5 4 - - - - 2 2,3 - 7,9 -

[28] 1536 65 5 8 30 25 5 1,5 4 1,7 - - 14 2 1,7 - - 1

[25] 1536 78 3,9 8 33 38 4 1,3 3,1 3,6 - - - - - - - -

1,59 4,18 -

1537

100 5,8 13,5

- - - - - -

3 - - - -- - 4,2

22,4 0,3 0,6 - - - 0,007 0,01

-

- - -

- -
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na začiatku 19. storočia Dulong a Petit. Zistili, že molové tepelné kapacity Cp a Cv látok 

v tuhom stave sú približne rovnaké vzhľadom k ich objemovej rozťažnosti a potom platí 

[17, 18]: 

퐶 = 3푅 ≅ 26 푎ž 27, [J/K.mol]                                                                        (3-1) 

퐶 = 3푅 ≡ 25, [J/K.mol]   (3-2) 

Tieto hodnoty platia pre chemicky čisté prvky. R je molová plynová konštanta a jej 

hodnota je podľa [19] 8,314 [J/K.mol] a je rovnaká pre všetky látky [17]. 

Keďže ocele nepatria medzi homogénne látky, pre výpočet tepelných kapacít kovov 

pre nižšie teploty pod 500°C sa používa Neumann-Koppovo pravidlo. Podľa neho 

sa tepelná kapacita zlúčeniny rovná súčtu molových tepelných kapacít prvkov, z ktorých 

sa skladá [18, 20]. 

퐶 , = 푥. 퐶 , + 푦. 퐶 , = 푥. 푀 . 푐 + 푦. 푀 . 푐 , [J/K.mol]                         (3-3) 

Kde: x, y je molový zlomok zložiek A, B a M je molová hmotnosť zložiek A, B. 

Pre termodynamické výpočty je potrebné poznať závislosť molovej tepelnej 

kapacity na teplote. To sa vyjadruje mocninovým radom. V praxi je často používaný tvar 

[17, 18]: 

퐶 , = 푎 + 푏푇 + 푐푇 , [J/K.mol]                                                                     (3-4) 

Kde: a , b, c sú konštanty vypočítané z experimentálnych meraní pri konštantnom 

tlaku alebo objeme. Pokiaľ dochádza v kove k fázovým premenám, závislosť Cp,m 

na teplote prestáva byť spojitá [17,18]. 

Stredná tepelná kapacita určitej sústavy je daná vzťahom [5, 21]:  

퐶̅ =   , [ J/K]                                                                                        (3-5) 

Q je množstvo tepla spôsobujúce vzostup teploty z počiatočnej hodnoty T1 na T2 

pri daných podmienkach zahrievania [5]. 

Keďže stredná tepelná kapacita závisí na teplotnom rozdiely T2 – T1, definuje sa 

pre interval (T2 – T1) →0 pravá tepelná kapacita vyjadrená vzťahom [21]: 

퐶 ´ = lim
( )→

= , [J/K]                                                                 (3-6) 
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Väčšina dejov prebieha buď za stáleho objemu alebo tlaku. Pri oboch systémoch 

uvažujeme 1 mol čistej zložky, ktorý môže konať len objemovú prácu. Potom [21]: 

 pre V = konšt.:  퐶 = = , [J/K.mol]                                      (3-7) 

 pre p = konšt.: 퐶푝 =
푑푄푝

푑푇
= 휕퐻

휕푇 푝
, [J/K.mol]                                             (3-8) 

Molové tepelné kapacity Cv a Cp sú významnými vlastnosťami látok. Stanovujú 

sa experimentálne. Spolu so základnými stavovými veličinami p, V a T  sa používajú 

k výpočtom vnútornej energie (U), entalpie (H), Gibbsovej energie (G), Helmholtzovej 

energie (F) a entropie (S) [21]. 

 

3.2.3. Možnosti výpočtového stanovenia pomocou SW 
Teploty a latentné teplá fázových transformácií a tepelné kapacity je možné 

vypočítať pomocou termodynamických softwarov ako sú napr. Thermo-Calc [6], 

MT DATA [9], Pandat [10], FACT Sage [14]. Líšia sa užívateľským rozhraním, grafickou 

úrovňou a optimalizačnou procedúrou [15]. Pri simulácii tieto softwary väčšinou používajú 

metódu CALPHAD.  

Presnosť numerickej simulácie závisí od presnosti implementovaných 

termodynamických databáz, termofyzikálnych a termodynamických vlastností v závislosti 

na teplote [16]. 

 Metóda CALPHAD (Computer Coupling of Phase Diagrams 

and Thermochemistry) je založená na postupnom modelovaní jednoduchších a následne 

komplikovanejších systémov. Hľadá minimum Gibbsovej energie fázy za konštantnej 

teploty, tlaku a chemického zloženia. Pre riešenie využíva integrálne a diferenciálne 

podmienky fázovej rovnováhy. Pri použití integrálnej podmienky sa minimalizuje celková 

Gibbsova energia sústavy. S diferenciálnymi rovnicami ide o riešenie sústavy nelineárnych 

rovníc, pričom vždy musí platiť zákon zachovania hmoty, náboja a stechiometrie [15]. 

V súčasnosti sa najviac využíva software Thermo-Calc s implementovanou 

metódou CALPHAD [6]. V práci sú reprodukované výsledky získané SW Thermo-Calc 

verziou 2015b s použitím databázy TCFE8. Software je široko používaný pre rôzne 

výpočty: 
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 Stabilné a metastabilné heterogénne fázové rovnováhy. 

 Fázové diagramy. 

 Množstvo fáz a ich zloženie. 

 Teploty fázových transformácií. 

 Tepelné kapacity, entalpiu. 

 Termodynamické vlastnosti chemických reakcií a mnoho ďalších. 

Všetky výpočty vychádzajú z termodynamických údajov dodávaných v databázach 

a využívajú modely pre výpočet. Je veľa materiálov, pričom každý má špecifickú databázu. 

Pre výpočet termodynamických a termofyzikálnych dát ocelí a liatin sa používa 

databáza TCFE8 [6]. 

Teoretické výpočty sú rýchlou a relatívne lacnou formou získania výsledkov, 

ale často môžu byť nepresné alebo úplne zavádzajúce. Z tohto dôvodu je nutné ich 

overovať, doplňovať a spresňovať originálnymi experimentálnymi výsledkami 

pre konkrétnu študovanú zliatinu. Pre získavanie teplôt a latentných tepiel fázových 

transformácií a tepelných kapacít sa v súčasnosti často používajú metódy termickej 

analýzy. 

 

3.3. Metódy termickej analýzy 
Termickou analýzou sa sledujú zmeny vlastností skúmanej vzorky s meniacou 

sa teplotou alebo časom. Pozorujú sa fyzikálne a chemické vlastnosti (teplota, hmotnosť, 

objem, prípadne zmeny týchto veličín), mechanické vlastnosti, chemické zloženie 

alebo štruktúra vzorky [7].  Medzi najčastejšie využívané metódy patrí termogravimetria 

(TG), priama termická analýza, diferenčná termická analýza (DTA) a diferenčná 

skenovacia kalorimetria (DSC). Väčšina metód je založená na pozorovaní vlastností 

ako dynamických funkcií teploty.  

Na štúdium teplotnej stability materiálov, zmeny hmotnosti vzorky sa využíva 

termogravimetria, prípadne simultálna TG/DTA či TG/DSC. Na pozorovanie zmeny 

objemu (dĺžky, hustoty, tepelnej rozťažnosti) sa využíva dilatometria. V tabuľke 3.3 

sú rozdelené základné metódy v závislosti od pozorovanej vlastnosti.  
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Tabuľka 3.3 Najčastejšie využívané metódy termickej analýzy [29, 30] 

 
 

3.3.1. Priama termická analýza (TA) 
Priama termická analýza patrí medzi najstaršie a najjednoduchšie metódy 

používané na stanovenie teplôt topenia a tuhnutia, poprípade ďalších premien mnohých 

materiálov. Je založená na pozorovaní zmeny teploty pri fázových premenách. Teplota 

je meraná ako funkcia času (T= f(t)). Z toho krivka (ohrevu/ochladzovania) tepelne 

zafarbených dejov vynesená v súradniciach podáva často nezreteľný obraz, a preto 

sa najčastejšie vynáša dT /dt=f(t).  Táto analýza má veľmi nízku citlivosť, preto je vhodná 

pre pozorovanie látok sprevádzaných veľkým tepelným efektom a nevhodná 

pre pozorovanie fázových premien v tuhom stave, ktoré sú málo tepelne zafarbené [31].  

 

3.3.2. Diferenčná termická analýza (DTA) 
Diferenčná termická analýza (DTA) patrí medzi dynamické tepelne analytické 

metódy, ktoré sledujú tepelné efekty pozorovanej vzorky spôsobené fyzikálnymi alebo 

chemickými zmenami pri jeho ohreve alebo ochladzovaní. Medzi pozorovanou vzorkou 

a referenciou sa merajú teplotné rozdiely vzniknuté pri ich súčasnom ohreve, ktorý 

je lineárnou funkciou času. Teplota referencie sleduje zvolený teplotný program a teplota 

pozorovanej vzorky podlieha fyzikálnym, chemickým alebo fyzikálnochemickým 

zmenám. Výsledkom je DTA krivka vyjadrujúca  závislosť rozdielu teplôt pozorovanej 

vzorky a referencie na lineárne rastúcej alebo klesajúcej teplote systému. Táto metóda je 

vhodná pre všetky chemické a fyzikálne zmeny hmoty sprevádzané zmenou entalpie, ktoré 

sa prejavujú ako zmeny endotermické alebo exotermické. Pre zaznamenanie tepelného 

Sledovaná vlastnosť Metóda
Teplota v závislosti na čase Priama termická analýza

Rozdiel teplôt Diferenčná termická analýza (DTA)
Kalorimetria (na základe zmeny teploty)

Diferenčná skenovacia kalorimetria (DSC; na 
základe prevedenia entalpickej kalibrácie)

Hmota Termogravimetrická analýza (TGA)
Zmena dĺžky Dilatometria

Teplo
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efektu nie je dôležité celkové uvoľnené alebo pohltené teplo, ale množstvo tepla 

uvoľneného za jednotku času dQ/dt  [29].  

Meranie rozdielov teplôt sa prevádza pomocou termoelektrických článkov. Meria 

sa rozdiel napätí medzi meraným a zrovnávaným termočlánkom, ktoré sú úmerné 

teplotným rozdielom medzi vzorkami. Záznam DTA krivky prebieha počas plynulého 

súčasného ohrevu pozorovanej vzorky a referencie za rovnakých podmienok. Pokiaľ 

je teplotný tok v oboch skúmaných materiáloch rovnaký, teplotný rozdiel je konštantný 

a pozorovaná krivka má plynulý priebeh a označuje sa ako tzv. základná alebo nulová línia. 

Závislosť ΔT(ΔV)=f(T, t)=y odpovedá rýchlosti ohrevu a prvá derivácia dy/dT=f´(t) 

zrýchleniu alebo spomaleniu, ku ktorému dochádza pri pohlcovaní alebo uvoľňovaní tepla. 

Prebiehajúce fázové premeny sa prejavujú odklonom od tejto línie (vznikom piku). 

Pre f´(t)<0 ide o exotermický priebeh a pre f´(t)>0 ide o endotermický priebeh. Na obr. 3.3 

je pik krivky DTA s vyznačenými charakteristickými bodmi [7, 29].  

 

Obr. 3.3 Modelová krivka DTA  

Ručne nastavený počiatok piku predstavuje bod A. V ňom sa krivka začína 

odchyľovať od základnej čiary. Pri veľkom množstve materiálov môže byť považovaný 

za prejav prebiehajúcich fázových premien. Teplota je subjektívne nastavená operátorom. 
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Extrapolovaným počiatkom piku je bod B. Ide o priesečník extrapolovanej 

základnej čiary s dotyčnicou piku vedenou predným inflexným bodom. Pri čistých kovoch 

je teplota odpovedajúca tomuto bodu považovaná za teplotu topenia, ktorá sa používa 

na teplotnú kalibráciu. Pri kovových zliatinách ju možno považovať za teplotu izotermných 

transformácií (napr.: eutektoidná alebo peritektická transformácia systému Fe-C). 

Predný inflexný bod predstavuje C. Vrchol piku D predstavuje maximálnu hodnotu 

piku. Napr. pri topení zliatin odpovedá teplote likvidu. Pre systém Fe-C určuje zároveň 

teplotu Curieho bodu (pik v tvare písmena λ) a ukončenie neizotermických fázových 

premien (ukončenie premeny austenit-ferit). Pre nekovové materiály môže predstavovať 

ukončenie fázových premien bod E, F alebo G.Zadný inflexný bod predstavuje E. 

Extrapolovaný koniec piku F je priesečníkom zadnej časti extrapolovanej základnej čiary 

s dotyčnicou piku vedenou zadným inflexným bodom. Ručne nastavený koniec piku G. 

Tu sa krivka vracia na základnú čiaru. Teplota je subjektívne nastavená operátorom.  

Plocha piku je vymedzená bodmi A, D a G. Je priamo úmerná tepelnému efektu 

danej transformácie. Po entalpickej kalibrácii je možné z nej vypočítať latentné teplá 

fázových transformácií [7, 29]. 

Ako referenčný materiál sa používa vzorka, ktorá má podobnú tepelnú kapacitu 

a tepelnú vodivosť ako meraná vzorka. Často býva používaný Al2O3, aj napriek tomu, 

že jeho tepelná kapacita sa výrazne líši od väčšiny kovov. Z čistých kovov to býva platina 

hlavne pri meraní kovových materiálov napr. ocelí [32]. Často je však používaný prázdny 

téglik. Na obr. 3.4 je merací senzor DTA laboratórneho zariadenia Setaram SETSYS 18TM 

opatrený 2D DSC senzorom. Usporiadanie vzorky a referencie má vedľa seba. Na obr. 3.5 

je merací senzor 3D DSC laboratórneho zariadenia Setaram MHTC 96 (detail obr. 3.6).  

Ten má usporiadanie vzorky a referencie nad sebou. 
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Obr. 3.4 Merací senzor DTA 

 

 

      Obr. 3.6 3D DSC tyč 

    Obr. 3.5 Merací senzor DSC 

 

3.3.3. Kalorimetria 
Kalorimetria predstavuje priamy spôsob získavania údajov o tepelných 

vlastnostiach materiálov. Kalorimetre  rozlišujeme podľa meranej veličiny na [7, 30, 35]: 

 „Heat acumulating“ meranie teplotných zmien vo vzorke vyvolaných zmenou 

teplotných podmienok (drop kalorimeter). 
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 „Heat compensating“ meranie tepelného príkonu potrebného ku kompenzácii 

tepelných efektov vzorky. Dnes sa už používa veľmi málo. 

 „Heat exchanging“ meranie teplotných zmien medzi vzorkami spôsobených 

tepelným efektom v meranej vzorke (Heat-flux DSC, ktorá je bližšie popísaná 

v nasledujúcej kapitole). 

K stanoveniu tepelných kapacít vzoriek v závislosti na teplote sa používa  

„continuous“, „stepwise“ a „drop“ metóda. 

 

3.3.4. Diferenčná skenovacia kalorimetria (DSC) 
Pod pojmom DSC sa najčastejšie označuje DSC s tepelným tokom (heat-flux). 

Obe vzorky sa nachádzajú na samostatných teplotných senzoroch v spoločnej 

kalorimetrickej cele. Meria sa rozdiel teplôt vzoriek spojených tepelným mostom 

(rozdiel rýchlostí tepelných tokov do vzorky a referencie, ktorý je úmerný rozdielu teplôt). 

V prípade, že je prevedená entalpická kalibrácia, meria sa rozdiel tepelných tokov 

pozorovanej vzorky a referencie. Výslednú krivku je možné popísať rovnako ako DTA 

[30, 34]. 

Metóda DSC sa podobne ako DTA používa k získaniu teplôt a latentných tepiel 

fázových transformácií. Naviac pomocou heat-flux DSC je možné stanoviť tepelné 

kapacity vzoriek a ich závislosť na teplote [33]. 

 

3.3.5. Vplyv experimentálnych podmienok 
Pri aplikácii metód termickej analýzy je nutné postupovať s ohľadom na možný 

relatívne veľký vplyv určitých faktorov na získavané dáta. Patria sem faktory ovplyvňujúce 

tvar termoanalytických kriviek (DTA, DSC). Možno ich rozdeliť na 3 časti: 

1. Inštrumentálne vplyvy 

2. Vplyvy experimentálnych podmienok 

3. Vplyvy fyzikálnych a chemických vlastností vzorky 

1. Inštrumentálne vplyvy 

Sú dané od výroby a len ťažko sa ovplyvňujú. Zaraďuje sa sem: 
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 Konštrukcia pece, teplotný zdroj, regulačný systém, priestorové usporiadanie 

pece. 

 Systém merania teploty, tvar a veľkosť termoelektrického článku, jeho 

umiestnenie vzhľadom ku vzorke. 

 Nosič vzorky (téglik), jeho materiál, veľkosť, uzatvorenie, interakcie [7]. 

2. Vplyvy experimentálnych podmienok 

 Rýchlosť ohrevu, s rastúcou rýchlosťou ohrevu rastie výška a vrchol piku. Ak je 

viac po sebe nasledujúcich dejov, môže dôjsť k ich splynutiu. Pri malých 

tepelných efektoch zase k ich zaniknutiu. 

 Hmotnosť vzorky má významný vplyv pri dejoch nasledujúcich tesne po sebe.  

 Geometria vzorky by mala byť upravená podľa tvaru a veľkosti téglika tak, 

aby bol umožnený dobrý prestup tepla do vzorky. Vzorka by sa mala dotýkať 

celou plochou tej časti téglika, ktorá je v najbližšom kontakte s meracím 

termočlánkom kvôli presnejšiemu meraniu teploty. 

 Pecná atmosféra, zloženie a koncentrácia atmosféry, veľkosť styčnej plochy 

vzorky s atmosférou a tlakom atmosféry. 

 Materiál referencie. Mal by byť čo najbližší pozorovanej vzorke hmotnosťou, 

veľkosťou, umiestnením a nemali by byť prítomné tepelné efekty. 

Pri meraniach je možné namiesto referencie použiť prázdny téglik [7]. 

3. Vplyv fyzikálnych a chemických vlastností vzorky 

 Tieto vplyvy závisia na spôsobe prípravy vzoriek a ich umiestnenia v tégliku. 

Vplyv veľkosti častíc, reaktivita, kryštalická štruktúra [7]. 

 

3.3.6. „Continuous“ metóda 
Ide o najčastejšie používanú metódu založenú na troch meraniach metódou DSC.  

Prvé meranie prebieha s prázdnym meraným a porovnávaným téglikom (blank). 

Druhé meranie je uskutočnené so štandardom so známou hmotnosťou a tepelnou kapacitou 

v meranom tégliku a prázdnym porovnávaným téglikom. Tretie meranie je prevedené 

s vlastnou vzorkou. 
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Všetky merania majú rovnaký teplotný program. Skladajú sa z izotermnej výdrže 

na počiatočnej teplote Ti, ohreve pri konštantnej rýchlosti a izotermnej výdrže na konečnej 

teplote Tf. Priebeh je znázornený na obr. 3.7. 

 

Obr. 3.7 Princíp merania tepelnej kapacity „continuous“ metódou [36] 

Tepelnú kapacitu vzorky je možné vypočítať podľa vzťahu [36]: 

퐶 = 퐶 . .( )
.( )

                                                                                       (3-9) 

Kde: Cp – tepelná kapacita meranej vzorky [J/K.g] 

Cpc –  tepelná kapacita referencie [J/K.g] 

mc –  hmotnosť meranej vzorky [g] 

ms – hmotnosť štandardu [g] 

Ab – amplitúda blanku [μV] 

Ac –  amplitúda štandardu [μV] 

As – amplitúda meranej vzorky [μV] 

S využitím tejto metódy je možné získať tepelné kapacity pre konkrétne teploty 

(pravé tepelné kapacity). Zároveň táto metóda poskytuje veľmi dobré výsledky v krátkom 

čase [37]. 
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3.3.7. „Stepwise“ metóda 
„Stepwise“ metóda sa zakladá na troch meraniach ako metóda „continuous“ 

s prázdnym téglikom, štandardom a meranou vzorkou. Teplotný režim predstavuje 

striedanie izotermnej výdrže s lineárnym ohrevom (ΔT). Oproti „continuous“ metóde je 

presnejšia, ale časovo náročnejšia [7]. Priebeh je znázornený na obr. 3.8. 

 

Obr. 3.8  Princíp merania tepelnej kapacity „stepwise“ metódou [36] 

Výsledkom je stredná hodnota tepelnej kapacity, ktorú je možné vypočítať podľa 

vzťahu [36]: 

퐶 = 퐶 . .( )
.( )

                                                                                        (3-10) 

Kde: C  – stredná hodnota tepelnej kapacity meranej vzorky [J/K.g] 

C  – stredná hodnota tepelnej kapacity referencie [J/K.g] 

mc – hmotnosť meranej vzorky [g] 

ms –  hmotnosť štandardu [g] 

Qb –  plocha úmerná teplu prijatému systémom pri meraní blanku (prázdne meranie) 

[μV.s] 

Qc – plocha úmerná teplu prijatému vzorkou [μV.s] 

Qs – plocha úmerná teplu prijatému štandardom [μV.s] 
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3.3.8. „ Drop“ metóda 
Treťou často využívanou je „drop“ metóda. Princíp je založený na vhadzovaní 

vzorky so známou hmotnosťou a teplotou do pece kalorimetra (meracieho téglika) 

s konštantnou teplotou odlišnou od pôvodnej teploty vzorky [38]. Kalibrácia prebieha 

vhodením štandardu so známou tepelnou kapacitou [7]. 

Pre vzorku hmotnosti m1 a teploty T0 vhodenej do kalorimetra s teplotou T1 

kalorimeter zaznamená pik s určitou veľkosťou plochy, ktorú možno vyjadriť 

integrálom [7]: 

퐻 = ∫ 푚 . 퐶 푑푇 = 푚 ∫ 퐶 푑푇  (3-11) 

Pre vzorku hmotnosti m2 a teploty T0 vhodenej do kalorimetra s teplotou T2 

kalorimeter zaznamená pik s určitou veľkosťou plochy, ktorú možno vyjadriť 

integrálom [7]: 

퐻 = ∫ 푚 . 퐶 푑푇 = 푚 ∫ 퐶 푑푇  (3-12) 

Stredná hodnota tepelnej kapacity pre teplotný interval T1 – T2 [7]:  

퐶 = − .             (3-13) 

Kde: H  – latentné teplo topenia danej fázy [J/g] 

m – hmotnosť analyzovanej vzorky [g] 

C  – stredná hodnota tepelnej kapacity meranej vzorky [J/K.g]
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4. Experimentálna časť 
 

K dosiahnutiu cieľov diplomovej práce boli realizované merania na zariadení Setaram 

SETSYS 18TM metódou DTA pre získanie teplôt a latentných tepiel fázových transformácií 

reálnych akostí ocelí uvedených vo výskumnej správe [39], a na zariadení Setaram MHTC 96 

metódou hf-DSC (metóda „continuous“) pre získanie tepelných kapacít reálnych akostí ocelí. 

 

4.1. Experimentálny materiál 
Na experimentálne merania pre diplomovú prácu boli použité dve reálne vzorky ocelí 

spoločnosti ArcelorMittal Ostrava a. s.. Obe patria do skupiny podeutektoidných ocelí. Oceľ A 

obsahuje 0,37 hm.% C a oceľ B 0,65 hm.% C. Presné zloženie oboch vzoriek v hm.% 

je uvedené vo výskumnej správe [39]. Odobrané boli z plynule liateho sochora priemeru 

400 mm. Vzorky boli odobrané z oblasti, kde sa nepredpokladá povrchová segregácia (obr. 4.1 

„homogénna“ oblasť), teda 1 cm od okraja guľatiny sochoru a z jeho stredu [39]. Miesto odberu 

vzoriek je na obr. 4.1. 

 

Obr. 4.1  Miesto odberu vzoriek ocele A a B [39] 
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Z vyrezaných hranolov boli vodným lúčom pripravené tyče s priemerom vhodným 

na daný druh analýzy. Pre metódu DTA boli pripravené tyčinky  s priemerom 3,5 mm, z ktorých 

boli následne narezané valčeky priemeru 3 mm. Tie boli mechanicky opracované (obrúsené), 

zbavené kovových otrepov a vyčistené v acetóne pomocou ultrazvuku. Ich hmotnosť bola 

cca 190 mg. Opracovaná a vyčistená vzorka je na obr. 4.2. 

  

Obr. 4.2 Pripravená vzorka pre metódu 

DTA 

Obr. 4.3 Pripravená vzorka pre metódu 

DSC 

Pre metódu DSC boli pripravené tyče s priemerom 14 mm. Z nich boli narezané valčeky 

s výškou 10 mm a hmotnosťou cca 12000 mg, ktoré boli taktiež mechanicky opracované 

a vyčistené acetónom v ultrazvuku. Vzorka je znázornená na obr. 4.3. 

 

4.2. Experimentálne zariadenia 
V tejto práci bol na získanie teplôt a latentných tepiel fázových transformácií ocelí 

v nízkoteplotnej a vysokoteplotnej oblasti použitý laboratórny systém Setaram SETSYS 18TM 

(obr. 4.4). Prístroj umožňuje prevádzať nasledujúce analýzy: 

 DTA – diferenčná termická analýza 

 DSC – diferenčná skenovacia kalorimetria 

 TG – termogravimetria 

 Simultálna TG/DTA a TG/DSC  

 TMA – termomechanická analýza  

 Zariadenie Setaram SETSYS 18TM sa skladá z elektrickej valcovej pece s grafitovým 

vykurovacím telesom. Rozmedzie teplôt v ktorom pracuje, je od teploty okolia do 1750°C. 

Rýchlosť ohrevu je možné nastaviť od 0 do 99°C/min. Tento systém je pripojený k počítaču 
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riadiaceho experiment a zber experimentálnych dát  vyhodnocovaných v programe 

SETSOFT 2000. Zároveň je pripojený k okruhu chladiacej vody a dvom tlakovým fľašiam 

s argónom (6N), ktorý slúži ako inertná atmosféra ochraňujúca vzorku pred oxidáciou 

v priebehu experimentu a argónom (5N) chrániacim grafitové vykurovacie teleso. 

Na meranie bola použitá DTA tyč typu „S“. Vzorky boli analyzované v korundových 

téglikoch (obr. 4.5) objemu 100 μl. V priestore pece bol umiestnený grafit z dôvodu zamedzenia 

oduhličenia. Porovnávaný téglik bol prázdny. 

 

Obr. 4.4 Laboratórne zariadenie Setaram SETSYS 18TM 

 

Obr. 4.5 Téglik s uhlíkom a grafitom pre Setaram SETSYS 18TM 
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Pre získanie hodnôt tepelných kapacít ocelí bol použitý laboratórny systém Setaram 

MHTC (Multi High Temperature Calorimeter) 96 (obr. 4.6).  Ten je vybavený 3D DSC 

senzorom, ktorý je oveľa citlivejší v porovnaní s 2D DSC senzorom používaným v systéme 

Setaram SETSYS 18TM.  Celá vzorka je obklopená 28. termočlánkami, čo umožňuje 

zaznamenať takmer celé absorbované alebo uvoľňované teplo. Porovnanie 2D a 3D DSC 

senzora je na obr. 4.7. Existujú  dva typy využívaných senzorov: „B“ typ a „S“ typ.  

Obr. 4.6 Laboratórne zariadenie Setaram MHTC 96 

 

Obr. 4.7  Porovnanie 2D a 3D DSC senzorov [7] 
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Laboratórny systém Setaram MHTC 96 sa využíva najmä na získavanie latentných 

tepiel fázových   transformácií a tepelných kapacít vzoriek. Pracuje v rozmedzí od teploty 

okolitého prostredia do 1600°C. Rýchlosť ohrevu možno nastaviť od 0,001 do 99°C/min. 

Maximálna veľkosť vzorky závisí od typu senzora [36]. Laboratórny systém sa skladá 

z vysokoteplotnej pece umiestnenej v skrini zabezpečujúcej elektrické napojenie a riadenie 

atmosféry. Meracia aparatúra je zložená z meracieho zariadenia, počítača, prostredníctvom 

ktorého sa riadi experiment, a tlakových fliaš, jedna s argónom a druhá s héliom. Hélium slúži 

ako inertná atmosféra chrániaca vzorku. Argón slúži na ochranu výhrevného telesa. 

Výsledky meraní sú zaznamenávané pomocou programu CALISTO. Meracia aparatúra 

je znázornená na obr. 4.8.                                                  

Obr. 4.8 Schéma meracej aparatúry laboratórneho systému Setaram MHTC 96 [36] 

 

Na meranie bola použitá 3D DSC tyč typu „B“ a korundové tégliky objemu 5300 μl. 

Na dne téglika bola korundová vrstva hrúbky cca 10 mm, korundová doštička a na nej bola 

analyzovaná vzorka hmotnosti cca 11 900 mg. Porovnávaný téglik bol prázdny. Pred samotným 

meraním bol pecný priestor prepláchnutý héliom, aby bol odstránený vzduch. 

Počas experimentu bola v peci udržiavaná dynamická atmosféra (prietok hélia 2l/min.). 
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4.3. Kalibrácia 
Pred začatím merania sa vykonáva teplotná a entalpická kalibrácia systému pre termickú 

analýzu. Pomocou výsledkov teplotnej kalibrácie korigujeme výsledné teploty získané z DTA 

kriviek a pomocou entalpickej kalibrácie získavame konštantu KDTA; KDTA=f(T). S jej pomocou 

môžeme vypočítať latentné teplá fázových premien. 

Na kalibráciu sú potrebné látky, ktoré majú: 

 Známu fázovú transformáciu. 

 Dostatočne veľkú zmenu entalpie. 

 Chemickú stabilitu. 

 Pokrytú nízkoteplotnú aj vysokoteplotnú oblasť [7]. 

Pre kalibráciu boli vybrané tieto štandardné kovy s čistotou 5N: Sn, Pb, Al, Ag, Au, Cu, 

Ni, Pd, ktoré boli analyzované metódou DTA v laboratórnom systéme Setaram SETSYS 18TM 

rýchlosťou ohrevu 10°C/min za rovnakých podmienok ako vzorky ocelí. Tabuľka 4.1 obsahuje 

hmotnosti jednotlivých vzoriek (m), všeobecne uznávané (ttab.) a namerané (tm) hodnoty teplôt 

topenia, latentné teplá topenia (ΔHtab.), plochy pikov tepelných efektov fázových premien (A),  

a kalibračnú konštantu (KDTA), ktorú je možné vypočítať podľa [33]: 

퐾 = ∆ .  (4-1) 

Kde: Δ Htab. je všeobecne uznávaná hodnota latentného tepla topenia štandardu  [J/mg] 

A je plocha piku tepelného efektu fázovej premeny [μV.s/mg] 

Pre výpočet latentného tepla je možné použiť vzťah: 

∆퐻 =                                                                                                                  (4-2) 

Kde: ΔH je latentné teplo fázovej transformácie, A je plocha piku a KDTA je  prístrojová 

konštanta stanovená na základe entalpickej kalibrácie [7].  

Kalibračná krivka, z ktorej je možné získať závislosť pre kalibračnú konštantu (KDTA), 

je na obr. 4.9.  DTA krivky analyzovaných vzoriek sú v prílohách 1 – 8.  
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Obr. 4.9 Kalibračná krivka získaná pri ohreve pre laboratórny systém 

Setaram SETSYS 18TM, entalpická kalibrácia 

Teplotná kalibrácia je založená na overení hodnôt nameranej a tabuľkovej 

(všeobecne uznávanej) teploty topenia štandardného kovu. Možný rozdiel sa pričíta (odčíta) 

k nameranej hodnote teploty fázovej transformácie študovaného systému [33]: 

푇 = 푇 , ± ∆푇  (4-3) 

Tabuľka 4.1 Namerané a všeobecne uznávané hodnoty teplôt topenia, latentné 

teplá topenia, plochy pikov a kalibračné konštanty 

 

 

Všeobecne 
uznávaná

Nameraná

m Ttab. Tm ΔTtab.-m Δ Htab. A KDTA

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

Sn 155,55 231,93 232,09 -0,16 0,06 47,94 0,0013

Pb 165,93 327,46 327,97 -0,51 0,02 17,00 0,0015

Al 99,28 660,32 662,05 -1,73 0,40 165,74 0,0024

Ag 150,54 961,78 960,28 1,50 0,10 52,77 0,0020

Au 525,87 1064,18 1065,07 -0,89 0,06 23,18 0,0028
Cu 122,44 1084,62 1084,88 -0,26 0,21 89,70 0,0023
Ni 196,15 1455,00 1453,24 1,76 0,30 68,40 0,0044
Pd 32,71 1554,90 1553,27 1,63 0,16 50,90 0,0032

Kalibračná 
konštanta

(kov)

Kalibračný 
štandard

Hmotnosť 
vzorky

Teplota topenia Rozdiel 
teplôt

Latentné 
teplo 

topenia

Plocha 
piku
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Kde: TFP je teplota fázovej premeny 

TFP,E je experimentálne získaná teplota fázovej premeny z DTA krivky 

ΔT je teplotný rozdiel medzi všeobecne uznávanou a nameranou teplotou topenia 

štandardu. 

Aby sa overila reprodukovateľnosť a spoľahlivosť získaných dát boli v minulosti 

vykonané štatistické merania, výsledky ktorých sú uvedené v [7].   

V rámci tejto práce boli získané základné štatistické údaje: 

Aritmetický priemer, ktorý predstavuje súčet všetkých nameraných hodnôt vydelený 

ich počtom [40]. Medián delí rad podľa veľkosti zoradených výsledkov na dve rovnako početné 

polovice [40]. Smerodajná odchýlka predstavuje priemernú odchýlku hodnôt 

od aritmetického priemeru [41]. Variačný koeficient udáva, akú časť aritmetického priemeru 

predstavuje smerodajná odchýlka [41].  

Spôsob merania tepelných kapacít – kalibrácia. Pre získanie hodnôt tepelných 

kapacít metódou DSC na laboratórnom zariadení Setaram MHTC 96 je nutné previesť meranie 

zvané blank, meranie so štandardom a so vzorkou. 

Každé meranie bolo prevedené trikrát za rovnakých podmienok (obr. 4.10). Experiment 

začínal pri 20°C (293,15K) izotermnou výdržou, preplachom héliom, odsávaním a ďalším 

preplachom héliom okolo vzorky. Následne prebiehal ohrev na teplotu 150°C (423,15K) 

rýchlosťou 5°C/min. Po ustálení systému prebiehal ohrev rýchlosťou 5°C/min. na teplotu 

1320°C (1593,15K). Pri tejto teplote bol v izotermnej výdrži a potom ochladzovaný rýchlosťou 

10°C/min na teplotu 150°C (423,15K). Tento priebeh sa opakoval trikrát po sebe pri každej 

vzorke. Prvé  meranie bolo s prázdnym téglikom (blank), druhé so štandardom (platina, valček 

s priemerom 14 mm a hmotnosťou 29 578,42 mg) a tretie s oceľou.  

V rámci merania bola taktiež prevedená základná štatistická analýza. 

Porovnanie tepelných kapacít z troch meraní (zóna ohrevu 3, 5 a 7) sú uvedené v prílohách 

9 – 12. V priebehu merania bol zaznamenávaný tepelný tok blanku (ΔV), referencie a vzorky. 

Z neho bola vypočítaná v programe CALISTO závislosť tepelnej kapacity na teplote. Takto 

získaná tepelná kapacita sa nazýva „zdanlivá“. Zahŕňa teplo fázových premien [8, 42]. Ďalej 

bude nazývaná len tepelná kapacita a označovaná Cp. Na obr. 4.11 je znázornený 
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experimentálne získaný tepelný tok (zmena napätia; ΔV) na základe entalpickej kalibrácie 

vzorky A v zóne ohrevu 3 a z neho vypočítaná tepelná kapacita.  

 

 

Obr. 4.10 Priebeh experimentu v závislosti na teplote 

 

 

Obr. 4.11 Experimentálne získané ΔV a vypočítaná Cp vzorky A, zóna ohrevu 3 



Experimentálna časť 
 

 
32 

 

Tepelná kapacita bola pri všetkých vzorkách zaznamenávaná v zónach ohrevu 3, 5 a 7.  

Graficky zobrazené tepelné kapacity oboch ocelí zo všetkých troch zón sú v prílohách 9 a 10. 

Ich hodnoty a štatistické údaje sú v prílohách 11 a 12. Maximálna hodnota variačného 

koeficientu pri oceli A bola 6,97% a pri oceli B 47,7 %. Pokiaľ táto hodnota neprekročí 50% 

sú dáta považované za dobré [43]. Z príloh 9 – 12 je zrejmé, že najväčšie odchýlky boli 

dosahované v oblastiach fázových premien.  

Experimentálne hodnoty tepelných kapacít boli následne spriemerované a porovnané 

s hodnotami získanými SW Thermo-Calc. 

 

4.4. Doplňujúce metodické merania 
Na základe predpokladov popísaných v kapitole 3.3.4. zaraďujeme medzi vplyvy 

experimentálnych podmienok teplotný režim, rýchlosť ohrevu a ochladzovania, hmotnosť 

vzorky, jej čistotu, prúdenie atmosféry okolo vzorky v priebehu analýzy, materiál referencie 

a použitý téglik. 

V laboratóriách Katedry fyzikálnej chémie a teórie technologických pochodov bola 

v minulosti vyvinutá a stále je kontinuálne vyvíjaná metodika týkajúca sa minimalizácie 

vplyvov experimentálnych podmienok na získané dáta. Na základe rozsiahleho štúdia rôznych 

akostí ocelí (s rôznym obsahom uhlíka), vznikla nutnosť úpravy metodiky korekcie pre ocele 

s obsahom uhlíka vyšším než ±0,55 hm.%. Pôvodné metodiky korekcií pre všetky akosti ocelí 

sú popísané v [7]. Na základe pozorovaní sa objavila nutnosť korekcie teploty likvidu pre ocele 

so širokými intervalmi topenia/tuhnutia. Ide o ocele, ktorých topenie začína a končí len topením 

austenitu (transformácia austenitu na taveninu; obr. 3.2, obsah uhlíka nad 0,5 hm.%). 

Pôvodná korekcia vzhľadom k rýchlosti ohrevu bola nedostačujúca a z tohto dôvodu 

boli prevedené metodické experimenty pre oceľ B pri piatich rôznych rýchlostiach ohrevu, 

a to 1, 2, 5, 10 a 20°C/min. Stanovená bola nová vhodnejšia korekcia pre teplotu likvidu tejto 

ocele (je možné použiť pre podobné akosti ocelí) a následne bola aplikovaná.  

Vplyv rýchlosti ohrevu na posun teploty likvidu bol pozorovaný na oceli B. 

Vzorky približne rovnakých hmotností boli analyzované rýchlosťami ohrevu 1°C/min 

až 20°C/min vo vysokoteplotnej oblasti. Na obr. 4.12 a v prílohách 13 – 17 sú DTA krivky 

analyzovaných vzoriek. Tabuľka 4.2 obsahuje teploty likvidu získané metódou DTA.  
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Obr. 4.12 DTA krivky analyzovaných vzoriek ocele B pri rozdielnych rýchlostiach ohrevu 

 

Na obr. 4.13 je kalibračná krivka vyjadrujúca závislosť posunu teploty likvidu na 

rýchlosti ohrevu, z ktorej je možné získať závislosť pre extrapoláciu teploty likvidu na „nulovú“ 

rýchlosť ohrevu. 

 

Obr. 4.13 Kalibračná krivka vyjadrujúca závislosť posunu teploty likvidu na rýchlosti 

ohrevu získaná pri ohreve ocele B rôznymi rýchlosťami, metodické meranie 
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Tabuľka 4.2 Teploty likvidu stanovené pri rôznych rýchlostiach ohrevu ocele B 

 

 

Zo získanej teploty likvidu je zrejmý jednoznačný vplyv rýchlosti ohrevu na jej hodnotu. 

S rastúcou rýchlosťou ohrevu rastie aj teplota. Medzi hodnotou získanou pri rýchlosti ohrevu 

1°C/min a 20°C/min je rozdiel takmer 8°C.mTento posun k vyšším hodnotám teplôt môže byť 

spôsobený dynamikou procesu, detekčnou schopnosťou senzora, množstvom tepla potrebným 

pre uskutočnenie topenia a taktiež kinetikou fázových transformácií [44]. 

Zo získaných výsledkov vyplýva, že teplota likvidu pre „nulovú“ rýchlosť je  1473,3°C. 

Korigovaná teplota likvidu pre ocele s rovnakým alebo podobným obsahom uhlíka napr. 

pre rýchlosť ohrevu 10°C je 1473,6°C. Podľa pôvodnej metodiky získanej v [7] je korigovaná 

teplota likvidu 1469,9°C. Novo navrhnutá korekcia pre teplotu likvidu ocelí s vyšším obsahom 

uhlíka (nad 0,55 hm.%) bola využitá pre korekciu teploty likvidu pri oceli B. Pôvodná metodika 

je využitá pri oceli A.

Rýchlosť ohrevu Teplota likvidu

r TL

(°C/min.) (°C)

0 1473,3
1 1474,0
2 1473,7
5 1475,5
10 1478,0
20 1482,0

Oceľ B
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5. Výsledky experimentálnych meraní a ich diskusia 
 

5.1. Štúdium teplôt a latentných tepiel fázových transformácií 
reálnych akostí ocelí 

5.1.1. Štúdium teplôt a latentných tepiel fázových 
transformácií v nízkoteplotnej oblasti získané metódou 
DTA 

V nízkoteplotnej oblasti bol každý druh ocele pozorovaný tromi meraniami s rovnakými 

podmienkami. Ohrev prebiehal rýchlosťou 10°C/min. Pozorované boli teploty počiatku 

a ukončenia transformácie α→γ a latentné teplá tejto transformácie. Značenie pozorovaných 

veličín uvádza tabuľka 5.1. Výsledky sú v tabuľkách 5.2 a 5.3. Teploty fázových transformácií 

v nízkoteplotnej oblasti boli korigované na teplotu topenia štandardu (Al). Vyhodnocované boli 

DTA krivky uvedené na obr. 5.1 a 5.2 a v prílohách 18 – 23. 

Eutektoidná fázová transformácia prebieha pri oboch vzorkách. Teplota Curieho bodu, 

pri ktorej dochádza k zmene magnetických vlastností, nebola vyhodnotená. Magnetický 

prechod nebol detekovaný. 

 

Tabuľka 5.1 Značenie pozorovaných veličín v nízkoteplotnej oblasti 

 

 

 

 

Teplota počiatku transformácie α→γ Tα→γ,S

Teplota ukončenia transformácie α→γ Tα→γ,E

Plocha piku, tepelný efekt fázovej transformácie A

Kalibračná konštanta KDTA

Latentné teplo fázovej transformácie ΔH

Nekorigovaná, "surová" teplota fázovej transformácie Nekor.

Korigovaná teplota fázovej transformácie Kor.
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Obr. 5.1 DTA krivky analyzovaných vzoriek ocele A, nízkoteplotná oblasť 

 

 

 

Obr. 5.2 DTA krivky analyzovaných vzoriek ocele B, nízkoteplotná oblasť 
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Tabuľka 5.2 Experimentálne teploty fázových transformácií v nízkoteplotnej oblasti ocele A 

 

Tabuľka 5.3 Experimentálne teploty fázových transformácií v nízkoteplotnej oblasti ocele B 

 

 

Teploty fázových transformácií sa pri všetkých troch meraniach takmer zhodujú. Fázová 

transformácia α→γ prebieha v relatívne širokom teplotnom rozmedzí. Pri oceli A tento rozdiel 

predstavuje 27°C (podľa výpočtu SW Thermo-Calc je to 49°C) a pri oceli B 10°C 

(podľa výpočtu SW Thermo-Calc je to 22°C). Trošku iný priebeh má DTA krivka tretieho 

merania pri oceli B, ktorá má nižšiu teplotu počiatku transformácie (Tα→γ,S) a taktiež aj 

jej ukončenia (Tα→γ,E). 

Nekor. Kor.* TC Nekor. Kor.* TC

1 754 752 781 779
2 755 753 780 779
3 752 751 780 779

Priemer 754 752 - 781 779 -
Sm. odchýlka - 1,2 - - 0,4 -

Var. koeficient - 0,16% - - 0,05% -

* korekcia na štandard (Al)

Č. merania
Tα→γ,S Tα→γ,E

(°C) (°C)

729 778

Štatistika

Oceľ A

Nekor. Kor.* TC Nekor. Kor.* TC

1 745 743 755 753
2 746 744 757 755
3 744 742 752 751

Priemer 745 743 - 755 753 -
Sm. odchýlka - 0,9 - - 2,4 -

Var. koeficient - 0,12% - - 0,32% -

* korekcia na štandard (Al)

Oceľ B

Štatistika

717 739

Č. merania
Tα→γ,S Tα→γ,E

(°C) (°C)
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Pri oceli B začína transformácia α→γ pri nižšej teplote ako pri oceli A (rozdiel 9°C). 

Keďže táto oceľ má oveľa menší teplotný interval transformácie α→γ, rozdiel medzi teplotami 

ukončenia je 26°C. 

Teploty počiatku (Tα→γ,S) a konca (Tα→γ,E) transformácie α→γ boli porovnané 

s hodnotami vypočítanými softwarom Thermo-Calc. Pre zjednodušenie boli pri výpočtoch 

v SW vynechané niektoré prvky. Pre oceľ A to bol : Al, N, Ca, Sn, As. Pre oceľ B: P, S, N, Sn, 

As. Predpokladá sa, že z prímesí má najväčší vplyv na posun teplôt fázových transformácií 

chróm. Oceľ A obsahovala o 0,84 hm.% chrómu viac ako oceľ B. 

Na obr. 5.3 a 5.4 sú rovnovážne izokoncetračné metastabilné diagramy ocelí A a B 

získané SW Thermo-Calc. Na nich sú znázornené teploty počiatku (Tα→γ,S) a ukončenia (Tα→γ,E) 

transformácie α→γ vypočítané SW Thermo-Calc. 

 

Obr. 5.3 Izokoncentračný rez polykomponentným systémom 

Fe-C-Mn-Si-S-P-Cu-Ni-Cr-Mo-V-Ti-Nb, obsah C (0,2 – 0,6hm.%), oceľ A, 

nízkoteplotná oblasť 
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Obr. 5.4 Izokoncentračný rez polykomponentným systémom 

Fe-C-Mn-Si-Cu-Ni-Cr-Al-Mo-V-Ti-Nb-Ca, obsah C (0,5 – 0,9hm.%), oceľ B, 

nízkoteplotná oblasť 

 

Teploty fázových transformácií vypočítané SW Thermo-Calc sú nižšie oproti 

experimentálnym pri oboch oceliach. Rozdiel môže byť spôsobený nezahrnutím všetkých 

prvkov do výpočtu, faktom, že SW počíta s rovnovážnymi podmienkami, zatiaľ čo 

experimentálne sa im len blížia, a ručným stanovovaním počiatku transformácie na DTA 

krivke. Rozdiel teploty počiatku transformácie α→γ pri oceli A je 23°C a jej ukončenia je 1°C. 

Pri oceli B je rozdiel počiatku transformácie α→γ v porovnaní s výpočtom podľa SW 

Thermo-Calc je 26°C a jej ukončenie 14°C. Menší rozdiel teplôt Tα→γE medzi oceľou A a SW 

Thermo-Calc je s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobený vyšším obsahom chrómu a taktiež 

zahrnutím síry do výpočtu, ktorá má veľký vplyv na posun teplôt fázových transformácií aj 

vo veľmi malom množstve. 

V nízkoteplotnej oblasti boli pozorované aj latenté teplá transformácie α→γ (ΔHα→γ), 

ktoré boli porovnané s hodnotami vypočítanými SW Thermo-Calc (ΔHTC). Uvedené sú 

v tabuľkách 5.4 a 5.5.  
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Tabuľka 5.4 Latentné teplo premeny 

α→γ ocele A získané experimentálne 

a vypočítané SW Thermo-Calc 

Tabuľka 5.5 Latentné teplo premeny 

α→γ ocele B získané experimentálne 

a vypočítané SW Thermo-Calc 

  

 

Pri oceli A je rozdiel medzi vypočítanou a experimentálne získanou hodnotou 

latentného tepla 67 J/g. Pri oceli B je tento rozdiel menší, a  to 42 J/g. 

Na základe veľkých rozdielov medzi hodnotami latentného tepla fázovej transformácie  

α→γ získaného experimentálne a vypočítaného SW Thermo-Calc možno usúdiť, že metóda 

DTA nie je vhodná na určovanie týchto veličín. Hodnoty tepelných efektov môžu byť 

ovplyvnené detekčnou schopnosťou 2D DSC senzora, ktorý deteguje teplotné zmeny vzorky 

len v dolnej časti téglika. Ďalšie rozdiely môžu plynúť z výpočtov pomocou SW Thermo-Calc. 

Výpočtové modely predpokladajú určité zjednodušenia a databázy použité pre výpočet nemusia 

obsahovať všetky dáta pre správny výpočet latentného tepla. V dostupnej literatúre existuje len 

veľmi málo údajov z tejto oblasti. Napr. práca [3] uvádza latentné teplá pre ocele 

v nízkoteplotnej oblasti do 1000°C. Práca [44] sa zaoberá štúdiom latentných tepiel 

vo vysokoteplotnej oblasti do 1550°C. V oboch je na získanie experimentálnych hodnôt použitá 

metóda DSC. Z toho taktiež vyplýva, že na získavanie hodnôt latentných tepiel je vhodnejší 

predovšetkým 3D DSC senzor zaznamenávajúci signál takmer všetkého 

uvoľneného/pohlteného tepla vzorkou. 
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5.1.2. Štúdium teplôt a latentných tepiel fázových 
transformácií vo vysokoteplotnej oblasti získaných 
metódou DTA 

Vo vysokoteplotnej oblasti boli pozorované tri vzorky z každého druhu ocele približne 

rovnakej hmotnosti za rovnakých podmienok. Ohrev prebiehal rýchlosťou 10°C/min. 

Pozorovaná bola teplota solidu (TS), likvidu (TL) a peritektickej transformácie (TP). 

V tabuľke 5.6 je značenie pozorovaných veličín vo vysokoteplotnej oblasti. Priebeh 

jednotlivých kriviek DTA, ktoré boli vyhodnocované, je na obr. 5.5 a 5.6 a v prílohách 24 – 29. 

Experimentálne teploty sú uvedené v tabuľkách 5.7 a 5.8. Teploty fázových transformácií 

vo vysokoteplotnej oblasti boli korigované na teplotu topenia štandardu (Pd). Všetky teploty 

boli porovnané s výsledkami vypočítanými SW Thermo-Calc. Hodnoty teplôt likvidu boli 

konfrontované taktiež s hodnotami vypočítanými podľa rôznych autorov.  

Tabuľka 5.6 Značenie pozorovaných veličín vo vysokoteplotnej oblasti 

 

 

Obr. 5.5 DTA krivky analyzovaných vzoriek ocele A, vysokoteplotná oblasť 

Teplota solidu TS

Teplota likvidu TL

Teplota peritektickej transformácie TP

Plocha piku A
Kalibračná konštanta KDTA

Latentné teplo topenia Δ H
Nekorigovaná, "surová" teplota fázovej transformácie Nekor.

Korigovaná teplota fázovej transformácie Kor.
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Obr. 5.6 DTA krivky analyzovaných vzoriek ocele B, vysokoteplotná oblasť 

 

 

Tabuľka 5.7 Experimentálne teploty fázových transformácií vo vysokoteplotnej 

oblasti ocele A 
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Tabuľka 5.8 Experimentálne teploty fázových transformácií vo vysokoteplotnej 

oblasti ocele B 

 

 

Pri oceli A bola okrem teploty solidu (TS) a likvidu (TL) pozorovaná aj teplota 

peritektickej transformácie (TP). Pri oceli B nebola peritektická transformácia detekovaná, 

čo je zjavné aj z rovnovážneho diagramu metastabilnej sústavy Fe-Fe3C (obr. 3.2), 

a preto je vynechaná. Peritektická transformácia prebieha v sytémoch Fe-Fe3C do obsahu uhlíka 

približne 0,5 hm.%. Pri oceli A sa prejavila invariantnosť teploty peritektickej transformácie. 

Teplota solidu aj likvidu vykazovala pri všetkých meraniach približne rovnakú hodnotu. 

Pri oceli B boli tiež pri všetkých meraniach približne rovnaké hodnoty teploty solidu a likvidu, 

o čom vypovedá aj nízka hodnota variačného koeficientu. Interval tavenia pri oceli A bol 58°C 

(vypočítaný SW Thermo-Calc bol 65°C). Interval tavenia pri oceli B bol 106°C 

(vypočítaný SW Thermo-Calc bol 86°C). 

Po korekcii na štandarnd sa znížil rozdiel medzi teplotou peritektickej transformácie 

a likvidu pri oceli A na 2°C. V porovnaní so SW Thermo-Calc (rozdiel teplôt 13°C) je tento 

rozdiel veľmi malý a je spôsobený tým, že teplota peritektickej transformácie bola korigovaná 

len na štandard (Pd). Jej hodnota sa zvýšila o 2°C. Teplota likvidu bola korigovaná na štandard, 

„nulovú“ rýchlosť a hmotnosť. Jej hodnoda sa oproti experimentálnej znížila o 8°C. 

Vo vysokoteplotnej oblasti má širší interval topenia oceľ B, ktorej teplota solidu 

je o 68°C nižšia ako pri oceli A. Rozdiel teplôt likvidu je len 18°C. 

Nekor. Kor.* TC Nekor. Kor.** TC [5] [45]

1 1363 1365 1478 1471
2 1362 1364 1477 1471
3 1363 1365 1478 1471

Priemer 1363 1365 - 1478 1471 - - -
Sm. odchýlka - 0,4 - - 0,3 - - -

Var. koeficient - 0,03% - - 0,02% - - -

1481

(°C) (°C)
Č. merania

TS TL

Oceľ B

Štatistika

* korekcia na štandard (Pd)

** korekcia na štandard, "nulovú" rýchlosť ohrevu a hmotnosť vzorky

1478 14841392
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Teplota likvidu (TL) bola korigovaná na teplotu topenia štandardu a na „nulovú“ 

rýchlosť ohrevu a hmotnosť vzorky. Tieto hodnoty sa blížia rovnovážnym [46].  Pre korekciu 

rýchlosti ohrevu ocelí s obsahom C nad 0,5hm.%  bola vytvorená nová metodika v kapitole 4.4. 

.Pôvodné korekcie, podľa ktorých boli upravované experimentálne teploty ocele A sú hlbšie 

študované v [7]. 

Extrapoláciou teploty likvidu na „nulovú“ rýchlosť a hmotnosť bol znížený rozdiel 

medzi teplotou solidu a likvidu. 

V ďalšej časti boli porovnané teploty solidu, likvidu a peritektickej transformácie 

s teplotami vypočítanými SW Thermo-Calc. Do výpočtu neboli zahrnuté niektoré prvky. 

Pre oceľ A to bol : Al, N, Ca, Sn, As. Pre oceľ B: P, S, N, Sn, As. Na obr. 5.7 a 5.8 sú znázornené 

rovnovážne izokoncentračné metastabilné diagramy ocelí A a B. Teplota likvidu bola zároveň 

porovnaná s ďalšími dvomi autormi, kde sa do úvahy bral obsah všetkých prímesí 

oboch vzoriek.  

 

Obr. 5.7 Izokoncentračný rez polykomponentným systémom 

Fe-C-Mn-Si-S-P-Cu-Ni-Cr-Mo-V-Ti-Nb, obsah C (0,0 – 0,6hm.%), oceľ A, 

vysokoteplotná oblasť 
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Obr. 5.8 Izokoncentračný rez polykomponentným systémom 

Fe-C-Mn-Si-Cu-Ni-Cr-Al-Mo-V-Ti-Nb-Ca, obsah C (0,3 – 0,9hm.%), oceľ B, 

vysokoteplotná oblasť 

 

V SW Thermo-Calc pre rovnovážny izokoncentračný metastabilný diagram 

ocele A bola teplota likvidu 1498°C. Teplota vypočítaná pre oceľ A podľa [5] je 1501°C 

a podľa [45] je 1502°C. Experimentálna teplota likvidu je najnižšia a vykazuje hodnotu 1489°C. 

Teplota solidu vypočítaná SW Thermo-Calc sa zhoduje s experimentálnou. 

Teplota peritektickej transformácie vypočítaná SW Thermo-Calc bola  nižšia o 4°C oproti 

experimentálnej.  

Vypočítaná teplota likvidu SW Thermo-Calc pre rovnovážny izokoncentračný 

metastabilný diagram ocele B mala hodnotu 1478°C. Vypočítaná teplota likvidu podľa [5] vyšla 

1481°C a podľa [45] 1484°C. Experimentálne získaná teplota likvidu pre oceľ B mala opäť 

najnižšiu hodnotu a to 1471°C. Vypočítaná teplota solidu bola o 29°C vyššia 

ako experimentálna. Rozdiel medzi vypočítanými a experimentálne získanými hodnotami 

teploty likvidu však bol nižší ako pri oceli A. Môže to byť spôsobené podstatne nižším 

obsahom chrómu. 
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Vo vysokoteplotnej oblasti boli pozorované aj latentné teplá topenia (ΔHtav.), ktoré boli 

porovnané s hodnotami vypočítanými SW Thermo-Calc (ΔHTC). Výsledky sú zhrnuté 

v tabuľkách 5.9 a 5.10. 

 

Tabuľka 5.9 Latentné teplo topenia 

ocele A získané experimentálne 

a vypočítané SW Thermo-Calc 

Tabuľka 5.10 Latentné teplo topenia 

ocele B získané experimentálne 

a vypočítané SW Thermo-Calc 

  

 

Experimentálne získané hodnoty boli nižšie oproti vypočítaným pri oboch oceliach. 

Pri oceli A tento rozdiel predstavuje 136 J/g a pri oceli B 143 J/g. Vypočítané hodnoty 

predstavujú približne dvojnásobok experimentálnych. V nízkoteplotnej oblasti bol pre oceľ A 

rozdiel skoro trojnásobný. 

Podstatne nižšie rozdiely medzi vypočítanými hodnotami a experimentálnymi 

vo vysokoteplotnej oblasti uvádza [44], kde sú latentné teplá pozorované metódou 3D DSC. 

Z toho vyplýva, že metóda DTA s použitím 2D DSC senzora nie je vhodná pre túto analýzu.  

 

5.2. Štúdium tepelných kapacít reálnych akostí ocelí 
Pozorované boli taktiež tepelné kapacity oboch ocelí v teplotnom rozmedzí 

150 – 1320°C pomocou zariadenia Setaram MHTC 96. Získané hodnoty boli porovnané 

s výsledkami získanými SW Thermo-Calc. V prílohách 30 a 31 sú uvedené priemerné hodnoty 

tepelných kapacít, štatistické hodnoty (aritmetický priemer, smerodajná odchýlka, 
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variačný koeficient) a výsledky vypočítané teoreticky pomocou SW Thermo-Calc. Na obr. 5.9 

a 5.10 sú znázornené priemerné hodnoty z troch meraní v rozmedzí teplôt 150 – 1320°C 

(423,15 – 1593,15K). 

 

Obr. 5.9 Tepelná kapacita ocele A 

 

Obr. 5.10 Tepelná kapacita ocele B 

Pre výpočet tepelných kapacít v SW Thermo-Calc bola použitá databáza TCFE8, ktorá 

nezahŕňa niektoré prvky tvoriace zloženie ocelí. Do výpočtu neboli zahrnuté prvky Sn, As, 

N a O. 
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Thermo-Calc nepočíta tepelnú kapacitu priamo, ale ako funkciu teploty a entalpie. 

Na obr. 5.11 je zobrazené zadanie výpočtu tepelnej kapacity do SW Thermo-Calc. Vychádza 

zo vzťahu (3-8) a má tvar: 

퐶 = 푄 . 푄 =         (5-1) 

 

 

Obr. 5.11 Výpočet tepelnej kapacity v SW Thermo-Calc 

 

Na obr. 5.12 a 5.13 je grafické porovnanie priemerných hodnôt experimentálnych 

tepelných kapacít s vypočítanými SW Thermo-Calc. 

 

 

Obr. 5.12 Porovnanie experimentálnej a vypočítanej tepelnej kapacity ocele A 
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Obr. 5.13 Porovnanie experimentálnej a vypočítanej tepelnej kapacity ocele B 

V prílohe sú uvedené aj hodnoty relatívnej chyby, ktorá porovnáva tepelné kapacity 

získané experimentálne s vypočítanými a udáva ich percentuálnu nezhodu. Vyjadruje sa [17]: 

훥 = , , .

,
       (5-2) 

Kde: Cp, exp je experimentálna tepelná kapacita 

Cp,TC je tepelná kapacita vypočítaná pomocou SW Thermo-Calc  

Zo závislosti tepelných kapacít  na teplote je zrejmé, že vykazujú rovnaký trend 

v rozmedzí teplôt  200 – 700°C (473,15 – 973,15K) a 900 – 1320°C (1173,15 –1593,15K), 

Rovnaký trend majú experimentálne tepelné kapacity ocele A v rozmedzí 0,48 – 0,75 J/K.g 

(vypočítané SW Thermo-Calc 0,53 – 0,81 J/K.g). Pre oceľ B majú rovnaký trend 

experimentálne tepelné kapacity v rozmedzí 0,50 – 0,75 J/K.g (vypočítané SW Thermo-Calc 

0,53 – 0,97 J/K.g). Maximálna hodnota experimentálnej tepelnej kapacity ocele A bola 

1,87 J/K.g (vypočítana SW Thermo-Calc 4,78 J/K.g). Pre oceľ B mala experimentálna tepelná 

kapacita maximálnu hodnotu 2,49 J/K.g (vypočítaná SW Thermo-Calc 4,78 J/K.g). V rozmedzí 

teplôt 700 – 850°C (973,15 – 1123,15K) vykazujú výrazné zmeny v trendoch ako 

pri experimentálne získaných hodnotách, tak pri teoreticky vypočítaných. Je to spôsobené 

priebehom fázových transformácií,  prechodom α feritu na austenit a magnetickým prechodom. 

Predstavuje to jeden veľký tepelný efekt a jednotlivé transformácie nie sú od seba odlíšiteľné.  
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Rozdiel medzi vypočítanými a experimentálnymi hodnotami môže byť spôsobený 

samotným spôsobom počítania SW Thermo-Calc. Vypočítané hodnoty sú rovnovážne, zatiaľ čo 

experimentálne sa rovnovážnym len blížia. Rozdiel môže byť spôsobený aj tým, že do výpočtu 

neboli zahrnuté všetky prvky.  Výpočtové modely predpokladajú určité zjednodušenia a použité 

databázy nemusia obsahovať všetky dáta pre správny výpočet  tepelných kapacít. 

V rámci diplomovej práce bola taktiež prevedená rešerše v oblasti tepelných kapacít ocelí, 

ich výpočtov a meraní. Pre študované akosti ocelí ani pre im podobné neboli v dostupnej 

literatúre dohľadané žiadne dáta. 

Z experimentálnych meraní 3D DSC metódou vyplýva, že hodnota počiatku 

transformácie  α→γ (Tα→γ,S) pre oceľ A je 735°C (teplota získaná DTA metódou je 752°C). 

Teplota jej ukončenia (Tα→γ,E)  je 789°C (teplota získaná DTA metódou  je 779°C). 

Pre oceľ B je teplota počiatku transformácie α→γ (Tα→γ,S) získaná metódou  3D DSC 

rovnaká ako pre oceľ A, a to 735°C (získaná DTA metódou je 743°C). Teplota jej ukončenia 

(Tα→γ,E) je 750°C (získaná DTA metódou je 753°C). Teploty počiatku transformácie  α→γ 

získané metódou 3D DSC sa viac blížia hodnotám vypočítaným SW Thermo-Calc. 

Teplota ukončenia transformácie ocele A sa výraznejšie líši oproti teplote získanej metódou 

DTA a výpočtom pomocou SW Thermo-Calc. 
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6. Záver 
 

Cieľom diplomovej práce bolo experimentálne a teoretické štúdium teplôt fázových 

transformácií, latentných tepiel fázových transformácií a tepelných kapacít dvoch reálnych 

akostí ocelí metódami termickej analýzy (DTA a 3D DSC) s využitím experimentálnych 

systémov Setaram SETSYS 18TM a Setaram MHTC 96. Na základe rešerše a požiadaviek 

TAČR projektu č. TA03011277 bolo prevedené štúdium uvádzaných veličín v nízkoteplotnej 

a vysokoteplotnej oblasti (až do kompletného nastavenia ocelí). Získané boli nové originálne 

dáta konkrétnych ocelí. Prevedené boli kalibračné a vybrané metodické merania, 

merania s reálnymi vzorkami ocelí, porovnanie a diskusia experimentálnych dát s teoretickými. 

Na základe získaných dát je možné určiť nasledujúce závery: 

Štúdium teplôt fázových transformácií reálnych akostí ocelí metódou DTA 

 V nízkoteplotnej oblasti boli získané teploty počiatku (Tα→γ,S) a ukončenia (Tα→γ,E) 

transformácie α→γ: 

Oceľ A: Tα→γ,S  = 752°C, Tα→γ,E = 779°C 

Oceľ B: Tα→γ,S = 743°C,  Tα→γ,E = 753°C 

 Vo vysokoteplotnej oblasti boli získané teploty solidu (TS) a likvidu (TL). Pre oceľ A bola 

stanovená aj teplota peritektickej transformácie (TP): 

Oceľ A: TS = 1433°C, TP = 1489°C, TL = 1491°C 

Oceľ B: TS = 1365°C, TL = 1471°C 

 Na základe získaných dát možno konštatovať, že stále existujú rozdiely (aj desiatky °C) 

medzi teoretickými a vypočítanými hodnotami a je teda potrebné pokračovať 

v systematickom štúdiu teplôt fázových transformácií ocelí. 

 Upravená bola metodika extrapolácie teploty likvidu na „nulovú“ rýchlosť ohrevu. 

Metodika sa javí ako vhodná pre korekciu teploty likvidu pre ocele s obsahom uhlíka 

vyšším než 0,55 hm.%. 

Štúdium latentných tepiel fázových transformácií reálnych akostí ocelí metódou DTA 

 Získané boli latentné teplá transformácie α→γ a topenia pre obe akosti ocelí: 

Oceľ A: Hα→γ = 23 J/g,  Htav. = 144 J/g 
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Oceľ B: Hα→γ = 40 J/g,  Htav. = 157 J/g 

 Na základe porovnania experimentálnych a teoretických hodnôt latentných tepiel možno 

konštatovať, že existujú značné rozdiely (pri oceli A v nízkoteplotnej oblasti viac ako 70%) 

medzi experimentálnymi a teoretickými hodnotami. Tie môžu byť spôsobené samotnou 

detekčnou schopnosťou DTA senzoru prípadne využitými modelmi a databázami 

SW Thermo-Calc. Zo získaných výsledkov plynie potreba ďalej študovať aj túto oblasť. 

Štúdium tepelných kapacít reálnych akostí ocelí metódou DSC („continuous“ metóda) 

 Vypočítané tepelné kapacity vykazovali blízke hodnoty a obdobný trend s experimentálnym 

tepelnými kapacitami v rozmedzí teplôt 150 – 700°C (423,15 – 973,15K)  a 900 – 1320°C 

(1173,15 –1593,15K): 

Oceľ A: Cp,exp. v rozmedzí 0,48 – 0,75 J/K.g a Cp,TC v intervale 0,53 – 0,81 J/K.g 

Oceľ B: Cp,exp. v rozmedzí 0,50 – 0,75 J/K.g a Cp,TC v intervale 0,53 – 0,97 J/K.g 

 V rozmedzí teplôt 700 – 850°C (973,15 – 1123,15K) vykazujú teoretické a experimentálne 

hodnoty výrazné odchýlky a zmeny v trendoch (oblasť fázovej transformácie α→γ):  

Oceľ A: Cp,exp. v rozmedzí 0,62 – 1,87 J/K.g a Cp,TC v intervale 0,39 – 4,78 J/K.g 

Oceľ B: Cp,exp. v rozmedzí 0,58 – 2,49 J/K.g a Cp,TC v intervale 0,39 – 4,78 J/K.g 

Prínosom diplomovej práce je získanie originálnych výsledkov pre reálne akosti ocelí. 

Experimentálnym štúdiom boli získané presnejšie teploty fázových transformácií a tepelných 

kapacít reálnych akostí ocelí. Predpokladá sa priame využitie teploty likvidu pre optimálne 

nastavenie liacej teploty  a teplôt ukončenia premeny α→γ pre následné tepelné spracovanie.  

Dáta získané v diplomovej práci budú taktiež využité pre matematické modelovanie 

a následnú optimalizáciu technologického procesu kontinuálneho odlievania ocelí. Získané dáta 

môžu zároveň prispieť k spresneniu výpočtov s využitím termodynamických SW ako je napr. 

Thermo-Calc, MT Data, Pandat a Factsage. 
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ZOZNAM POUŽITÝCH SYMBOLOV 
 

 

Symbol Jednotka Popis

A [μV.s] Plocha piku na DTA/DSC krivke

Ab [μV] Amplitúda blanku

Ac [μV] Amplitúda štandardu

As [μV] Amplitúda meranej vzorky

c [J/K. kg] Špecifické (merné) teplo

C [J/ K. mol] Molová tepelná kapacita

[J/ K. kg] Stredná tepelná kapacita

[J/K] Pravá tepelná kapacita

[J/ K.mol] Tepelná kapacita zlúčeniny

Cpc [J/K. g] Tepelná kapacita zrovnávanej vzorky

Cp,exp [J/K. g] Experimentálna tepelná kapacita

Cp,TC [J/K. g] Tepelná kapacita vypočítaná SW Thermo-Calc

CV [J/K. mol] Molová tepelná kapacita za stáleho objemu

Ci [hm.%] Koncentrácia prvku v danej fázi

F [J] Helmholtzova energia

Fe3C [-] Cementit
G [J/mol] Gibbsova energia

H [J/mol] Entalpia

ΔHtab. [J/mg] Latentné teplo topenia tabuľované

ΔHα→γ [J/g]

ΔHtav. [J/g]

ΔHVYP [J/g] Latentné teplo fázovej transoformácie vypočítané

ΔHTC [J/g] Latentné teplo fázovej transformácie vypočítané SW 
Thermo-Calc

KDTA [J/μV. s] Prístrojová konštanta stanovená na základe kalibrácie

m [g] Hmotnosť vzorky

mc [g] Hmotnosť meranej vzorky

mi, ni [-] Konštanty uvádzajúce zníženie alebo zvýšenie teploty 
fázovej transformácie prvkom i

ms [g] Hmotnosť štandardu

Cp [J/K. g] Tepelná kapacita meranej vzorky
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Symbol Jednotka Popis

Qb [μV. s] Plocha úmerná teplu prijatému systémom pri meraní 
blanku

Qc [μV. s] Plocha úmerná teplu prijatému vzorkou

Qs [μV. s] Plocha úmerná teplu prijatému štandardom
α [-] Alfa ferit
γ [-] Austenit

δ [-] Delta ferit

r [°C/min] Rýchlosť ohrevu

S [J/K. mol] Entropia
T [°C] Teplota
Tα-γ,E [°C] Teplota ukončenia transformácie α-γ

Tα→γ, S [°C] Teplota počiatku transformácie α-γ

TC [°C] Teplota magnetickej transformácie (Curieho bod)

Ttab. [°C] Tabuľková teplota

TEUT [°C] Teplota eutektickej fázovej transformácie

TFP [°C] Teplota fázovej premeny príslušnej transformácie 
v systéme Fe-C (resp. Fe)

TFP,E [°C] Experimentálne získaná teplota fázovej premeny

TFPV [°C] Teplota fázovej premeny

TMAX [°C] Maximálna teplota

Tm [°C] Nameraná teplota

TMIN    [°C] Minimálna teplota

ΔTMAX-MIN [°C] Rozdiel maximálnej a minimálnej teploty

ΔTtab.-m [°C] Rozdiel tabuľkovej a nameranej teploty

TL [°C] Teplota likvidu
TP [°C] Teplota peritektickej transformácie

TS [°C] Teplota solidu

TTFeC [°C] Teplota topenia železa 

U [J] Vnútorná energia



Zoznam použitej literatúry 

55 

 

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 
 

[1] SOJKA, J. Nauka o materiálu I [online]. Studijní materiál vytvořen v rámci projektu 

"Tvorba elektronických studijních opor pro studijní programy FMMI“. 2008, FMMI, 

VŠB – TUO. [cit.2016-03-01]. Dostupné z WWW: http://www.fmmi.vsb.cz 

/miranda2/export/sites-root/fmmi/cs/okruhy/urceno-pro/studenty/podklady-ke-

studiu/studijni-opory/636-Sojka-Nauka-o materialu-I.pdf. 

[2] RYŠ, P., CENEK, M., MAZANEC,K., HRBEK, A. Nauka o materiálu I: Nauka o kovech 

4. svazek, Železo a jeho slitiny. Druhé rozšírené a zcela přepracované vydání. Praha: 

ACADEMIA, 1975. 544 s. ISBN 21-065-75. 

[3] TAJIMA, M., UMEYAMA, Y. Latent heats of phase transformations in iron and steel. 

High Temperatures – High Pressures, 2002, vol. 34, s. 91-97. 

[4] EDMONDS, D., V., PERELOMA, E. Phase transformations in steels. Volume 1: 

Fundamentals and diffusion – controlled transformations. Cambridge: Woodhead 

Publishing Limited, 2012. 633 s. ISBN 978-1-84569-970-3. 

[5] MYSLIVEC, T. Fyzikálně chemické základy ocelářství. Druhé, přepracované a rozšířené 

vydání. Praha: SNTL, 1971. 445 s. ISBN 04-402-71. 

[6] Thermo-Calc Software [online]. [cit. 2016-03-01]. Dostupné z WWW: 

<http://www.thermocalc.com/> . 

[7] ŽALUDOVÁ, M. Studium fázových transformací vybraných kovových systémů na bázi 

Fe a Fe-C. Disertační práce. Ostrava : VŠB  – TU Ostrava, Fakulta metalurgie a 

materiálového inţenýrství, 2013. 

[8] CABRERA-MARRERO, J.M., CARREŇO-GALINDO, V., MORALES, R. D., 

CHÁVEZ- ALCALÁ, F. Macro-Micro Modelign of the Dendritic Microstructure of 

Steels Billets Processed by Continous Casting. ISIJ International, 1998, vol. 38, no. 8, s. 

812-821. ISSN 0915-1559. 

[9] MTDATA – Phase Diagram Software from the National Physical Laboratory [online]. 

[cit. 2016-03-01]. Dostupné z WWW: < http://www.npl.co.uk/science-

technology/mathematics-modelling-and-simulation/mtdata/>. 

 



Zoznam použitej literatúry 
 

 
56 

 

[10] Pandat Software [online]. [cit. 2016-03-01]. Dostupné z WWW: 

<http://www.computherm.com/>. 

[11] SMETANA, B., ŽALUDOVÁ, M., ZLÁ, S., DOBROVSKÁ, J., TKADLEČKOVÁ, M., 

KLUS, P., ROSYPALOVÁ,S. Possiblitties of heat capacity measurement of metallic 

systems. In Metal 2012: Proceedings of 21th International Metallurgical and Materials 

Conference [online]. 2012 [cit. 2016-03-02]. Dostupné z WWW: 

<www.metal2014.com>. 

[12] NARAGHI, R., SELLEBY, M., ÅGREN, J. Thermodynamics of stable and metastable 

structures in Fe-C system. Calphad [online]. 2014, roč. 46, [cit. 2016-03-02]. DOI: 

10.1016/j.calphad.2014.03.004. 

[13] JECH,J. Tepelné zpracování oceli: Metalografická přiručka. Čtvrté, přepracované 

a doplněné vydání. Praha:STNL, 1983.392 s. ISBN 04-408-83. 

[14] FactSage, The Integrated Thermodynamic Databank System [online]. [cit. 2016-01-19]. 

Dostupné z WWW: < http://www.crct.polymtl.ca/factsage/fs_general.php> 

[15] SOPOUŠEK, J. Fázové rovnováhy a difúzí řízené procesy ve vybraných soustavách kovů 

a jejich slitin (komentář). Brno: MU v Brně, Přírodovědecká fakulta,Ústav chemie,  2002.   

[16] LAŠČEK, M. Špecifická tepelná kapacita austenitickej chrómniklovej ocele Cr18Ni9. 

Acta Metallurgica Slovaca [online]. [cit. 2016-20-01]. Košice, 2008., roč. 14, č. 1, s. 

34-49. 

Dostupné z WWW:<http://www.ams.tuke.sk/data/ams_online/2008/number1/mag04/ma

g04.pdf>. 

[17] LAŠČEK, M. Model špecifickej tepelnej kapacity rýchloreznej ocele Böhler S600. Acta 

Metallurgica Slovaca [online]. [cit. 2016-20-01].Košice, 2008., roč. 14, č. 1, s.66- 83. 

Dostupné z WWW: <http://www.ams.tuke.sk/data/ams_online/2008/number1/mag07/ 

mag07.pdf>. 

[18] KOMOROVÁ, L., IMRIŠ, I. Termodynamika v hutníctve. 2. vydanie. Bratislava: Alfa, 

1992, 289 s. ISBN 80-050-1077-X.  

[19] HOLEČEK, O. Chemicko – inženýrské tabulky. Vydání druhé. Praha: JK, 2001. 125 s. 

ISBN 80-7080-444-0. 



Zoznam použitej literatúry 
 

 
57 

 

[20] DUDEK, R., PEŘINOVÁ, K., KALOUSEK, J. Teorie technologických procesů (učební 

text). 1. vydaní. Ostrava: VŠB – TU Ostrava,  2012. 240 s.  ISBN 978-80-248-2571-7. 

[21] PTÁČEK, L. Nauka o materiálu I. Druhé opravené a rozšírené vydání. Brno: Akademické 

nakladatelství CERM, 2003. 516 s. ISBN 80-7204-283-1. 

[22] CLECIM. Technická dokumentace. 

[23] THOMAS, B. G., SAMARASEKERA, I.V., BRIMACOMBE, J. K. Mathematical model 

of the thermal processing of steel ingots: Part I. Heat flow model. Metallurgical 

transactions B. 1987, vol. 18B, s. 119-130. ISSN 0921-5107. 

[24] HAN, Z., CAI, K., LIU, B. Prediction and analysis on formation of internal cracks in 

continuously cast slabs by mathematical models. ISIJ International. 2001, vol. 41, no. 12, 

s. 1473-1480. ISSN 0915-1559. 

[25] ŠTĚTINA, J. Dynamický model teplotního pole plynule odlévané bramy. Disertační 

práce. Ostrava : VŠB – TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, 

2007. 

[26] KOSEC. Technická dokumentace.  

[27] DUBOWICK, W. Thermal arrest measurements and their application in the investment 

casting. In 2. Světový slévárenský kongres, 1960 Düsseldorf, Německo. 

[28] VSŽ KOŠICE. Technická dokumentácia. 

[29] BLAŽEK, A. Termická analýza. Vydání první. Praha: STNL, 1972. 296 s. 

ISBN 04-626-72. 

[30] GALLAGHER, P. K. Handbook of Thermal Analysis and Calorimetry: Principles and 

Practice. Volume 1. First edition 1998. Second impression 2003. Amsterdam: Elsevier. 2003. 

691 s. ISBN 0-444-82085-X. 

[31] Termická analýza – teorie. VŠCHT [online]. [cit. 2016-03-20]. Dostupné z WWW: 

<http://old.vscht.cz/met/stranky/vyuka/labcv/labor/fm_termicka_analyza/teorie.htm>. 

[32] BOETTINGER, W.J., KATTNER, U.R., MOON, K.W., PEREPEZKO, J.H.: DTA and 

Heat-flux DSC Measurements of Alloy Melting and Freezing. ashington: Special Publication 

960-15. National Institute of Standards and Technology, 2006, 90 s. 



Zoznam použitej literatúry 
 

 
58 

 

[33] ROSICKÝ, J. Termická anylýza: Dočasná vysokoškolská učebnice. Vydání 1. Praha: MŠMT 

ČSR, 1989. 160 s. 

[34] KLOUŽKOVÁ, A., ZEMNENOVÁ, J., KLOUŽEK, J., PABST, W. Termická analýza. 

Zřízení laboratoře pro praktickou výuku termické analýzy se zaměřením na anorganické 

nekovové materiály. [online]. [cit. 2016-02-15]. Dostupné z 

WWW:<http://tresen.vscht.cz/sil/sites/default/files/Termick%C3%A1%20anal%C3%B

Dza.pdf >. 

[35] ŠESTÁK, J. Měření termofyzikálních vlastností pevných látek. Vydání 1. Praha: 

ACADEMIA, 1982. 348 s. ISBN 21-104-82. 

[36] SETARAM Instrumentation. Brožúra k zariadeniu MHTC 96. Francie. 2009. 121 s. 

[37] RAJU, S., et al. Measurement of transformation temperatures and specific heat capacity of 

tungsten added reduced activation ferritic-martensitic steel. Journal of Nuclear Materials, 

2009, vol. 389, s. 385-393. ISSN 0022-3115. 

[38] RAJU, S., et al. Drop kalorimetry studies on 9Cr-1W-0,23V-0,06Ta-0,09C reduced activation 

steel. International journal of Thermophysic, 2010, vol. 31, s. 399-415. ISSN 0195-928X. 

[39] SMETANA, B., KAWULOKOVÁ, M., ZLÁ, S., KALUP, A., GRYC, K., 

STROUHALOVÁ, M., TKADLEČKOVÁ, M., DOBROVSKÁ, J., MICHALEK, K. 

Termofyzikální a termodynamické vlastnosti ocelí. Dílčí správa projektu TAČR TA 

03011277. Ostrava: VŠB – TU, 2016.  

[40] HENDL, J. Přehled statistických metod zpracovaní dat. Analýza a metaanalýza dat. 2. 

vydanie. Praha: Portál, 2006. 583 s. ISBN 80-7367-123-9. 

[41] MELOUN, M., MILITKÝ, J. Kompendium statistického zpracování dat: metody a řešené 

úlohy. Druhé přepracované a rozšířené vydání. Praha: Academia, 2006, 982 s. 

ISBN 80-200-1396-2. 

[42] MILLS, K. C. Recommended values of thermophysical for selected commercial alloys. 

Cambridge: Woodhead, 2002. 244 s. ISBN 0-87170-753-5. 

[43] ZLÁ, S. Studium vybraných termofyzikálních a termodynamických vlastností slitin na bázi 

Ni. Disertační práce. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového 

inženýrství, 2010. 



Zoznam použitej literatúry 
 

 
59 

 

[44] KALUP, A., ŽALUDOVÁ, M., ZLÁ, S., DROZDOVÁ, Ľ., VÁLEK, L., SMETANA, B. 

Latent heats of melting and solidifying of real steel grades. In METAL 2014: Proceesings 

of 23th International Metallurgical and Materials Conference, 2014, Brno, Czech 

Republik. Ostrava: TANGER, spol. s.r.o. 

[45] DUBOVICK, W. Thermal arrest measurements and their application in the investment  

casting. Deuxiéme conférence mondiale des fondeurs á modéles perdus. Düsseldorf, 

1960. 

[46] ZHAO, Z., et al. A new empirical formula for the bainite upper temperature limit of steel. 

Journal Materials Science, 2001, vol. 36, s. 5045-5056. ISSN: 0022-2461. 



Vlastná publikačná činnosť 

60 

 

VLASTNÁ PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
 

KALUP, A., ŽALUDOVÁ, M., ZLÁ, S., DROZDOVÁ, Ľ., VÁLEK, L., 

SMETANA, B. Latent heats of melting and solidifying of real steel grades. In METAL 2014: 

Proceesings of 23th International Metallurgical and Materials Conference [online]. 2014 [cit. 

2016-05-06]. Dostupné z WWW: <https://apps.webofknowledge.com > 

KALUP, A., BEŇO, J., ZLÁ, S., KAWULOKOVÁ, M., LICHÝ, P., DOBROVSKÁ, J., 

MARTINÍK, O., DROZDOVÁ, Ľ., SMETANA, B. Dilatometric measurement and calculation 

of thermal expansion coefficient of real steel grades. Journal of Thermal Analysis and 

Calorimetry, 2016. [under review]. 

MARTINÍK, O., SMETANA, B., DOBROVSKÁ, J., KALUP, A., ZLÁ, S., 

KAWULOKOVÁ, M., GRYC, K., MICHALEK, K., DROZDOVÁ, Ľ. Thermal analysis of 

medium-carbon steels. In METAL 2016: Proceesings of 25th International Metallurgical and 

Materials Conference, 2016. [under review]. 

  



Zoznam obrázkov 

61 

 

 

ZOZNAM OBRÁZKOV 
 

Obr. 3.1 Krivka tuhnutia čistého železa – kryštálové modifikácie [1] ................................... 6 

Obr. 3.2 Rovnovážny diagram metastabilnej sústavy Fe-Fe3C ............................................. 7 

Obr. 3.3 Modelová krivka DTA  ........................................................................................ 15 

Obr. 3.4 Merací senzor DTA ............................................................................................. 17 

Obr. 3.5 Merací senzor DSC  ............................................................................................. 17 

Obr. 3.6 3D DSC tyč ......................................................................................................... 17 

Obr. 3.7 Princíp merania tepelnej kapacity „continuous“ metódou [36] ............................. 20 

Obr. 3.8  Princíp merania tepelnej kapacity „stepwise“ metódou [36] ................................ 21 

Obr. 4.1  Miesto odberu vzoriek ocele A a B [39] .............................................................. 23 

Obr. 4.2 Pripravená vzorka pre metódu DTA ..................................................................... 24 

Obr. 4.3 Pripravená vzorka pre metódu DSC  .................................................................... 24 

  Obr. 4.4 Laboratórne zariadenie Setaram SETSYS 18TM .................................................... 25 

   Obr. 4.5 Téglik s uhlíkom a grafitom pre Setaram SETSYS 18TM ...................................... 25 

Obr. 4.6 Laboratórne zariadenie Setaram MHTC 96 .......................................................... 26 

Obr. 4.7  Porovnanie 2D a 3D DSC senzorov [7] ............................................................... 26 

Obr. 4.8 Schéma meracej aparatúry laboratórneho systému Setaram MHTC 96 [36].......... 27 

Obr. 4.9 Kalibračná krivka získaná pri ohreve pre laboratórny systém Setaram  

SETSYS 18TM, entalpická kalibrácia .................................................................. 29 

Obr. 4.10  Priebeh experimentu v závislosti na teplote ....................................................... 31 

Obr. 4.11  Experimentálne získané ΔV a vypočítaná Cp vzorky A, zóna ohrevu 3 .............. 31 

Obr. 4.12 DTA krivky analyzovaných vzoriek ocele B pri rozdielnych rýchlostiach 

ohrevu..................................................................................................................33 



Zoznam obrázkov 
 

 
62 

 

Obr. 4.13 Kalibračná krivka vyjadrujúca závislosť posunu teploty likvidu na rýchlosti 

ohrevu získaná pri ohreve ocele B rôznymi rýchlosťami, metodické 

meranie.................................................................................................................33 

Obr. 5.1 DTA krivky analyzovaných vzoriek ocele A, nízkoteplotná oblasť ...................... 36 

Obr. 5.2 DTA krivky analyzovaných vzoriek ocele B, nízkoteplotná oblasť ...................... 36 

Obr. 5.3 Izokoncentračný rez polykomponentným systémom 

Fe-C-Mn-Si-S-P-Cu-Ni-Cr-Mo-V-Ti-Nb, obsah C (0,2 – 0,6hm.%), oceľ A, 

nízkoteplotná oblasť  .......................................................................................... 38 

Obr. 5.4 Izokoncentračný rez polykomponentným systémom 

Fe-C-Mn-Si-Cu-Ni-Cr-Al-Mo-V-Ti-Nb-Ca, obsah C (0,5 – 0,9hm.%), oceľ B, 

nízkoteplotná oblasť  .......................................................................................... 39 

Obr. 5.5 DTA krivky analyzovaných vzoriek ocele A, vysokoteplotná oblasť .................... 41 

Obr. 5.6 DTA krivky analyzovaných vzoriek ocele B, vysokoteplotná oblasť .................... 42 

Obr. 5.7 Izokoncentračný rez polykomponentným systémom 

Fe-C-Mn-Si-S-P-Cu-Ni-Cr-Mo-V-Ti-Nb, obsah C (0,0 – 0,6hm.%), oceľ A, 

vysokoteplotná oblasť ........................................................................................ 44 

Obr. 5.8 Izokoncentračný rez polykomponentným systémom 

Fe-C-Mn-Si-Cu-Ni-Cr-Al-Mo-V-Ti-Nb-Ca, obsah C (0,3 – 0,9hm.%), oceľ B, 

vysokoteplotná oblasť ........................................................................................ 45 

Obr. 5.9 Tepelná kapacita ocele A ..................................................................................... 47 

Obr. 5.10 Tepelná kapacita ocele B ................................................................................... 47 

Obr. 5.11 Výpočet tepelnej kapacity v SW Thermo-Calc ................................................... 48 

Obr. 5.12 Porovnanie experimentálnej a vypočítanej tepelnej kapacity ocele A ................. 48 

Obr. 5.13 Porovnanie experimentálnej a vypočítanej tepelnej kapacity ocele B .................. 49 

 



Zoznam tabuliek 

63 

 

 

ZOZNAM TABULIEK 
 

Tabuľka 3.1 Koeficient mi  pre výpočet teploty solidu podľa rôznych autorov ..................... 10 

Tabuľka 3.2 Koeficient mi a ni pre výpočet teploty likvidu podľa rôznych autorov .............. 10 

Tabuľka 3.3 Najčastejšie využívané metódy termickej analýzy [29, 30] .............................. 14 

Tabuľka 4.1 Namerané a všeobecne uznávané hodnoty teplôt topenia, latentné teplá topenia, 

plochy píkov a kalibračné konštanty  ............................................................. 29 

Tabuľka 4.2 Teploty likvidu stanovené pri rôznych rýchlostiach ohrevu ocele B ................. 34 

Tabuľka 5.1 Značenie pozorovaných veličín v nízkoteplotnej oblasti .................................. 35 

Tabuľka 5.2 Experimentálne teploty fázových transformácií v nízkoteplotnej oblasti ocele A

 ...................................................................................................................... 37 

Tabuľka 5.3 Experimentálne teploty fázových transformácií v nízkoteplotnej oblasti ocele B 

 ...................................................................................................................... 37 

Tabuľka 5.4 Latentné teplo premeny α→γ ocele A získané experimentálne a vypočítané SW 

Thermo-Calc .................................................................................................. 40 

Tabuľka 5.5 Latentné teplo premeny α→γ ocele B získané experimentálne a vypočítané SW 

Thermo-Calc .................................................................................................. 40 

Tabuľka 5.6 Značenie pozorovaných veličín vo vysokoteplotnej oblasti .............................. 41 

Tabuľka 5.7 Experimentálne teploty fázových transformácií vo vysokoteplotnej oblasti 

ocele A .......................................................................................................... 42 

Tabuľka 5.8 Experimentálne teploty fázových transformácií vo vysokoteplotnej oblasti   

ocele B........................................................................................................... 43 

Tabuľka 5.9 Latentné teplo topenia ocele A získané experimentálne a vypočítané SW 

Thermo-Calc .................................................................................................. 46 

Tabuľka 5.10 Latentné teplo topenia ocele B získané experimentálne a vypočítané SW 

Thermo-Calc ............................................................................................... 46 



Zoznam príloh 

64 

 

 

ZOZNAM PRÍLOH 
 

              Príloha 1: DTA krivka cínu, kalibračné meranie 

Príloha 2: DTA krivka olova, kalibračné meranie 

Príloha 3: DTA krivka hliníka, kalibračné meranie 

Príloha 4: DTA krivka striebra, kalibračné meranie 

Príloha 5: DTA krivka zlata, kalibračné meranie 

Príloha 6: DTA krivka medi, kalibračné meranie 

Príloha 7: DTA krivka niklu, kalibračné meranie 

Príloha 8: DTA krivka paládia, kalibračné meranie 

Príloha 9: Experimentálne hodnoty tepelnej kapacity ocele A pre zóny ohrevu 3, 5, 7 

Príloha 10: Experimentálne hodnoty tepelnej kapacity ocele B pre zóny ohrevu 3, 5, 7 

Príloha 11:  Tepelné kapacity a vybrané štatistické funkcie ocele A, zóna ohrevu 3,5,7  

Príloha 12: Tepelné kapacity a vybrané štatistické funkcie ocele B, zóna ohrevu 3,5,7 

Príloha 13: DTA krivka ocele B, rýchlosť ohrevu 1°C/min 

Príloha 14: DTA krivka ocele B, rýchlosť ohrevu 2°C/min 

Príloha 15: DTA krivka ocele B, rýchlosť ohrevu 5°C/min 

Príloha 16: DTA krivka ocele B, rýchlosť ohrevu 10°C/min 

Príloha 17: DTA krivka ocele B, rýchlosť ohrevu 20°C/min 

Príloha 18: DTA krivka ocele A, nízkoteplotná oblasť, 1. meranie 

Príloha 19: DTA krivka ocele A, nízkoteplotná oblasť, 2. meranie 

Príloha 20: DTA krivka ocele A, nízkoteplotná oblasť, 3. meranie 

Príloha 21: DTA krivka ocele B, nízkoteplotná oblasť, 1. meranie 

Príloha 22: DTA krivka ocele B, nízkoteplotná oblasť, 2. meranie 

Príloha 23: DTA krivka ocele B, nízkoteplotná oblasť, 3. meranie 

Príloha 24: DTA krivka ocele A, vysokoteplotná oblasť, 1. meranie 



Zoznam príloh 
 

 
65 

 

Príloha 25: DTA krivka ocele A, vysokoteplotná oblasť, 2. meranie 

Príloha 26: DTA krivka ocele A, vysokoteplotná oblasť, 3. meranie 

Príloha 27: DTA krivka ocele B, vysokoteplotná oblasť, 1. meranie 

Príloha 28: DTA krivka ocele B, vysokoteplotná oblasť, 2. meranie 

Príloha 29: DTA krivka ocele B, vysokoteplotná oblasť, 3. meranie 

Príloha 30: Tepelné kapacity ocele A, experimentálne a vypočítané SW Thermo-Calc 

Príloha 31: Tepelné kapacity ocele B, experimentálne a vypočítané SW Thermo-Calc 



Prílohy 

66 

 

PRÍLOHY 
 

Príloha 1: DTA krivka cínu, kalibračné meranie 

 

Príloha 2: DTA krivka olova, kalibračné meranie 

 



 
Prílohy 

 

 
 

 

Príloha 3: DTA krivka hliníka, kalibračné meranie 

 

 

Príloha 4: DTA krivka striebra, kalibračné meranie 

 



 
Prílohy 

 

 
 

 

Príloha 5: DTA krivka zlata, kalibračné meranie 

 

 

Príloha 6: DTA krivka medi, kalibračné meranie 

 



 
Prílohy 

 

 
 

 

Príloha 7: DTA krivka niklu, kalibračné meranie 

 

 

Príloha 8: DTA krivka paládia, kalibračné meranie 



 
Prílohy 
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Príloha 11:  Tepelné kapacity a vybrané štatistické funkcie ocele A, zóna ohrevu 3,5,7  

 

 

Teplota 3. zóna 5. zóna 7. zóna Priemer
Smer. 
odch.

Var. 
koef.

(K) (J/K.g) (J/K.g) (J/K.g) (-) (-) (%)
473,15 0,48 0,49 0,48 0,48 0,002 0,35
493,15 0,49 0,49 0,49 0,49 0,001 0,28
513,15 0,5 0,5 0,49 0,5 0,002 0,33
533,15 0,5 0,5 0,5 0,5 0,002 0,38
553,15 0,51 0,51 0,51 0,51 0,001 0,25
573,15 0,52 0,51 0,51 0,51 0,003 0,51
593,15 0,52 0,52 0,52 0,52 0,004 0,81
613,15 0,53 0,52 0,52 0,52 0,005 1,03
633,15 0,53 0,52 0,53 0,53 0,005 1,03
653,15 0,54 0,53 0,54 0,54 0,004 0,74
673,15 0,55 0,54 0,55 0,55 0,003 0,57
693,15 0,56 0,55 0,56 0,56 0,003 0,54
713,15 0,57 0,56 0,57 0,56 0,003 0,59
733,15 0,58 0,57 0,57 0,57 0,004 0,74
753,15 0,58 0,58 0,58 0,58 0,004 0,71
773,15 0,59 0,58 0,59 0,59 0,004 0,68
793,15 0,6 0,6 0,6 0,6 0,004 0,62
813,15 0,61 0,61 0,62 0,61 0,004 0,63
833,15 0,62 0,62 0,63 0,62 0,004 0,7
853,15 0,63 0,63 0,64 0,64 0,006 0,87
873,15 0,65 0,65 0,66 0,65 0,006 0,86
893,15 0,66 0,66 0,67 0,67 0,006 0,94
913,15 0,69 0,68 0,69 0,68 0,006 0,9
933,15 0,71 0,7 0,71 0,7 0,006 0,82
953,15 0,72 0,72 0,73 0,72 0,003 0,46
958,15 0,73 0,73 0,73 0,73 0,003 0,39
963,15 0,73 0,73 0,74 0,73 0,002 0,28
968,15 0,74 0,74 0,74 0,74 0,002 0,29
973,15 0,75 0,75 0,75 0,75 0,002 0,26
978,15 0,76 0,76 0,76 0,76 0,001 0,2
983,15 0,77 0,76 0,77 0,76 0,002 0,21
988,15 0,77 0,77 0,77 0,77 0,001 0,15
993,15 0,78 0,78 0,79 0,78 0,002 0,21
998,15 0,79 0,79 0,8 0,8 0,003 0,33

1003,15 0,81 0,81 0,81 0,81 0,004 0,46
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Príloha 11 –  pokračovanie:  Tepelné kapacity a vybrané štatistické funkcie ocele A, 

zóna ohrevu 3,5,7 

 

Teplota 3. zóna 5. zóna 7. zóna Priemer
Smer. 
odch.

Var. 
koef.

(K) (J/K.g) (J/K.g) (J/K.g) (-) (-) (%)
1008,15 0,82 0,82 0,83 0,82 0,005 0,63
1013,15 0,83 0,84 0,84 0,84 0,006 0,71
1018,15 0,85 0,85 0,86 0,85 0,007 0,8
1023,15 0,87 0,87 0,88 0,87 0,007 0,8
1028,15 0,89 0,9 0,9 0,9 0,006 0,65
1033,15 0,93 0,93 0,93 0,93 0,002 0,26
1038,15 0,99 0,97 0,97 0,98 0,01 1
1043,15 1,08 1,03 1 1,04 0,043 4,11
1048,15 1,42 1,32 1,23 1,32 0,092 6,97
1053,15 1,73 1,69 1,61 1,68 0,06 3,57
1058,15 1,84 1,9 1,86 1,87 0,033 1,77
1063,15 1,75 1,86 1,87 1,83 0,067 3,65
1068,15 1,52 1,62 1,65 1,6 0,07 4,4
1073,15 1,25 1,32 1,36 1,31 0,054 4,11
1078,15 1,03 1,08 1,11 1,07 0,04 3,73
1083,15 0,88 0,91 0,94 0,91 0,03 3,29
1088,15 0,78 0,8 0,82 0,8 0,02 2,52
1093,15 0,72 0,73 0,75 0,73 0,014 1,91
1098,15 0,68 0,69 0,7 0,69 0,01 1,48
1103,15 0,66 0,66 0,68 0,67 0,009 1,29
1108,15 0,64 0,65 0,66 0,65 0,008 1,2
1113,15 0,63 0,63 0,64 0,64 0,006 0,94
1118,15 0,63 0,62 0,63 0,63 0,004 0,69
1123,15 0,62 0,61 0,62 0,62 0,005 0,77
1128,15 0,62 0,61 0,62 0,61 0,005 0,86
1133,15 0,61 0,6 0,61 0,61 0,006 0,92
1138,15 0,61 0,6 0,61 0,61 0,006 0,92
1143,15 0,61 0,6 0,6 0,6 0,005 0,87
1148,15 0,6 0,59 0,6 0,6 0,005 0,85
1153,15 0,6 0,59 0,6 0,6 0,005 0,87
1158,15 0,6 0,59 0,6 0,59 0,005 0,89
1163,15 0,59 0,59 0,59 0,59 0,005 0,79
1173,15 0,59 0,58 0,59 0,58 0,003 0,51
1193,15 0,58 0,57 0,58 0,58 0,003 0,49
1213,15 0,58 0,57 0,58 0,57 0,004 0,72
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Príloha 11 – pokračovanie:  Tepelné kapacity a vybrané štatistické funkcie ocele A, 

zóna ohrevu 3,5,7 

 

Príloha 12: Tepelné kapacity a vybrané štatistické funkcie ocele B, zóna ohrevu 3,5,7 

    

Teplota 3. zóna 5. zóna 7. zóna Priemer
Smer. 
odch.

Var. 
koef.

(K) (J/K.g) (J/K.g) (J/K.g) (-) (-) (%)
1233,15 0,58 0,57 0,58 0,58 0,005 0,93
1253,15 0,58 0,57 0,58 0,58 0,005 0,9
1273,15 0,58 0,57 0,58 0,58 0,005 0,93
1293,15 0,59 0,58 0,58 0,58 0,007 1,12
1313,15 0,59 0,58 0,58 0,58 0,007 1,12
1333,15 0,6 0,58 0,59 0,59 0,008 1,28
1353,15 0,59 0,58 0,59 0,59 0,006 1,02
1373,15 0,59 0,58 0,6 0,59 0,006 1,04
1393,15 0,6 0,59 0,6 0,59 0,008 1,35
1413,15 0,6 0,59 0,6 0,6 0,008 1,37
1433,15 0,6 0,59 0,61 0,6 0,009 1,43
1453,15 0,61 0,59 0,61 0,6 0,009 1,43
1473,15 0,61 0,59 0,61 0,61 0,01 1,72
1493,15 0,61 0,6 0,61 0,61 0,01 1,61
1513,15 0,62 0,6 0,61 0,61 0,01 1,72
1533,15 0,62 0,6 0,61 0,61 0,011 1,85
1553,15 0,63 0,6 0,62 0,62 0,014 2,34
1573,15 0,62 0,6 0,62 0,62 0,01 1,54
1593,15 0,64 0,61 0,62 0,62 0,013 2,15

Teplota 3. zóna 5. zóna 7. zóna Priemer
Smer. 
odch.

Var. 
koef.

(K) (J/K.g) (J/K.g) (J/K.g) (-) (-) (%)
473,15 0,5 0,49 0,5 0,5 0,004 0,81
493,15 0,51 0,5 0,51 0,5 0,005 0,9
513,15 0,51 0,5 0,51 0,51 0,006 1,08
533,15 0,52 0,51 0,52 0,51 0,006 1,13
553,15 0,52 0,51 0,52 0,52 0,006 1,08
573,15 0,53 0,52 0,53 0,53 0,006 1,17
593,15 0,54 0,53 0,54 0,53 0,006 1,16
613,15 0,54 0,53 0,54 0,54 0,006 1,2
633,15 0,55 0,54 0,55 0,54 0,007 1,26
653,15 0,56 0,54 0,55 0,55 0,007 1,28
673,15 0,56 0,55 0,56 0,56 0,007 1,28
693,15 0,57 0,56 0,57 0,56 0,008 1,36
713,15 0,58 0,56 0,58 0,57 0,009 1,49



 
Prílohy 

 

 
 

 

Príloha 12 –  pokračovanie: Tepelné kapacity a vybrané štatistické funkcie ocele B, 

zóna ohrevu3,5,7 

 

Teplota 3. zóna 5. zóna 7. zóna Priemer
Smer. 
odch.

Var. 
koef.

(K) (J/K.g) (J/K.g) (J/K.g) (-) (-) (%)
733,15 0,58 0,57 0,59 0,58 0,009 1,51
753,15 0,59 0,58 0,59 0,59 0,009 1,45
773,15 0,6 0,59 0,6 0,6 0,008 1,39
793,15 0,61 0,6 0,61 0,61 0,008 1,31
813,15 0,62 0,61 0,62 0,62 0,007 1,17
833,15 0,63 0,62 0,63 0,63 0,009 1,37
853,15 0,64 0,63 0,64 0,64 0,009 1,36
873,15 0,66 0,64 0,66 0,65 0,009 1,32
893,15 0,67 0,65 0,67 0,66 0,01 1,43
913,15 0,69 0,67 0,68 0,68 0,011 1,67
933,15 0,71 0,68 0,7 0,7 0,013 1,86
953,15 0,73 0,71 0,72 0,72 0,011 1,49
958,15 0,73 0,71 0,72 0,72 0,011 1,55
963,15 0,74 0,72 0,73 0,73 0,011 1,56
968,15 0,75 0,73 0,74 0,74 0,011 1,53
973,15 0,76 0,74 0,75 0,75 0,011 1,49
978,15 0,77 0,74 0,76 0,76 0,012 1,57
983,15 0,78 0,75 0,77 0,77 0,013 1,64
988,15 0,79 0,76 0,78 0,78 0,013 1,7
993,15 0,8 0,77 0,8 0,79 0,013 1,67
998,15 0,81 0,79 0,81 0,8 0,013 1,68

1003,15 0,82 0,8 0,83 0,82 0,014 1,76
1008,15 0,84 0,81 0,84 0,83 0,015 1,85
1013,15 0,85 0,83 0,93 0,87 0,049 5,68
1018,15 0,91 0,85 1,88 1,21 0,579 47,7
1023,15 1,77 0,96 2,58 1,77 0,811 45,88
1028,15 2,52 2 2,62 2,38 0,331 13,93
1033,15 2,69 2,72 2,06 2,49 0,372 14,95
1038,15 2,24 2,74 1,49 2,16 0,627 29,08
1043,15 1,64 2,11 1,13 1,63 0,487 29,99
1048,15 1,22 1,52 0,93 1,22 0,295 24,06
1053,15 0,98 1,15 0,82 0,98 0,168 17,07
1058,15 0,85 0,94 0,75 0,85 0,099 11,71
1063,15 0,77 0,82 0,7 0,77 0,062 8,07
1068,15 0,72 0,75 0,67 0,71 0,04 5,61
1073,15 0,69 0,7 0,65 0,68 0,027 3,92
1078,15 0,66 0,67 0,64 0,66 0,019 2,83
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Príloha 12 –  pokračovanie: Tepelné kapacity a vybrané štatistické funkcie ocele B, 

zóna ohrevu 3,5,7 

 

Teplota 3. zóna 5. zóna 7. zóna Priemer
Smer. 
odch.

Var. 
koef.

(K) (J/K.g) (J/K.g) (J/K.g) (-) (-) (%)
1083,15 0,65 0,65 0,62 0,64 0,013 2,1
1088,15 0,63 0,63 0,62 0,63 0,01 1,59
1093,15 0,62 0,62 0,61 0,62 0,008 1,37
1098,15 0,61 0,61 0,6 0,61 0,008 1,24
1103,15 0,61 0,6 0,59 0,6 0,007 1,14
1108,15 0,6 0,59 0,59 0,6 0,007 1,17
1113,15 0,6 0,59 0,59 0,59 0,007 1,22
1118,15 0,6 0,58 0,58 0,59 0,008 1,34
1123,15 0,59 0,58 0,58 0,58 0,009 1,57
1128,15 0,59 0,57 0,58 0,58 0,011 1,85
1133,15 0,59 0,57 0,58 0,58 0,011 1,98
1138,15 0,59 0,57 0,57 0,58 0,012 2,01
1143,15 0,59 0,56 0,57 0,57 0,012 2,09
1148,15 0,59 0,56 0,57 0,57 0,012 2,12
1153,15 0,58 0,56 0,57 0,57 0,012 2,06
1158,15 0,58 0,56 0,57 0,57 0,012 2,1
1163,15 0,58 0,56 0,57 0,57 0,012 2,07
1173,15 0,58 0,56 0,57 0,57 0,011 1,97
1193,15 0,58 0,56 0,57 0,57 0,011 1,94
1213,15 0,58 0,56 0,57 0,57 0,01 1,82
1233,15 0,58 0,56 0,57 0,57 0,011 1,97
1253,15 0,59 0,57 0,57 0,57 0,012 2,03
1273,15 0,59 0,57 0,57 0,58 0,012 2,06
1293,15 0,59 0,57 0,58 0,58 0,013 2,18
1313,15 0,6 0,57 0,58 0,58 0,013 2,24
1333,15 0,6 0,57 0,58 0,58 0,015 2,55
1353,15 0,61 0,57 0,58 0,59 0,016 2,75
1373,15 0,61 0,58 0,59 0,59 0,014 2,4
1393,15 0,61 0,58 0,59 0,59 0,015 2,58
1413,15 0,61 0,58 0,59 0,6 0,017 2,83
1433,15 0,62 0,59 0,59 0,6 0,016 2,68
1453,15 0,62 0,59 0,6 0,6 0,017 2,85
1473,15 0,63 0,59 0,6 0,6 0,02 3,28
1493,15 0,63 0,59 0,6 0,61 0,019 3,18
1513,15 0,64 0,59 0,6 0,61 0,022 3,64
1533,15 0,64 0,6 0,6 0,61 0,023 3,75
1553,15 0,64 0,6 0,61 0,62 0,02 3,17
1573,15 0,65 0,6 0,61 0,62 0,024 3,93



 
Prílohy 

 

 
 

 

Príloha 13: DTA krivka ocele B, rýchlosť ohrevu 1°C/min 

 

 

Príloha 14: DTA krivka ocele B, rýchlosť ohrevu 2°C/min 

 



 
Prílohy 

 

 
 

 

Príloha 15: DTA krivka ocele B, rýchlosť ohrevu 5°C/min 

 

 

Príloha 16: DTA krivka ocele B, rýchlosť ohrevu 10°C/min 

 



 
Prílohy 

 

 
 

 

Príloha 17: DTA krivka ocele B, rýchlosť ohrevu 20°C/min 

 

 

Príloha 18: DTA krivka ocele A, nízkoteplotná oblasť, 1. meranie 

 



 
Prílohy 

 

 
 

 

Príloha 19: DTA krivka ocele A, nízkoteplotná oblasť, 2. meranie 

 

 

Príloha 20: DTA krivka ocele A, nízkoteplotná oblasť, 3. meranie 

 



 
Prílohy 

 

 
 

 

Príloha 21: DTA krivka ocele B, nízkoteplotná oblasť, 1. meranie 

 

 

Príloha 22: DTA krivka ocele B, nízkoteplotná oblasť, 2. meranie 

 



 
Prílohy 

 

 
 

 

Príloha 23: DTA krivka ocele B, nízkoteplotná oblasť, 3. meranie 

 

 

Príloha 24: DTA krivka ocele A, vysokoteplotná oblasť, 1. meranie 

 



 
Prílohy 

 

 
 

 

Príloha 25: DTA krivka ocele A, vysokoteplotná oblasť, 2. meranie 

 

 

Príloha 26: DTA krivka ocele A, vysokoteplotná oblasť, 3. meranie 

 



 
Prílohy 

 

 
 

 

Príloha 27: DTA krivka ocele B, vysokoteplotná oblasť, 1. meranie 

 

 

Príloha 28: DTA krivka ocele B, vysokoteplotná oblasť, 2. meranie 

 



 
Prílohy 

 

 
 

 

Príloha 29: DTA krivka ocele B, vysokoteplotná oblasť, 3. meranie 

 

Príloha 30: Tepelné kapacity ocele A, experimentálne a vypočítané SW Thermo-Calc 

 

Teplota
Var. 
koef. Cp,TC Δ

(K) (%) (J/K.g) (%)
473,15 0,48 ±0,002 0,35 0,53 9,6
493,15 0,49 ±0,001 0,28 0,54 10,3
513,15 0,50 ±0,002 0,33 0,55 10,9
533,15 0,50 ±0,002 0,38 0,56 11,5
553,15 0,51 ±0,001 0,25 0,58 14,0
573,15 0,51 ±0,003 0,51 0,59 14,7
593,15 0,52 ±0,004 0,81 0,61 17,3
613,15 0,52 ±0,005 1,03 0,63 20,5
633,15 0,53 ±0,004 1,03 0,67 26,9
653,15 0,54 ±0,005 0,74 0,64 19,2
673,15 0,55 ±0,005 0,57 0,64 17,0
693,15 0,56 ±0,004 0,54 0,65 16,8
713,15 0,56 ±0,003 0,59 0,67 18,7
733,15 0,57 ±0,003 0,74 0,68 18,5
753,15 0,58 ±0,003 0,71 0,69 18,8
773,15 0,59 ±0,004 0,68 0,71 20,5

Cp,exp

(J/K.g)



 
Prílohy 

 

 
 

 

Príloha 30 –  pokračovanie: Tepelné kapacity ocele A, experimentálne a vypočítané 

SW Thermo-Calc 

 

Teplota
Var. 
koef. Cp,TC Δ

(K) (%) (J/K.g) (%)
793,15 0,60 ±0,004 0,62 0,73 21,7
813,15 0,61 ±0,004 0,63 0,65 6,3
833,15 0,62 ±0,004 0,70 0,67 7,6
853,15 0,64 ±0,004 0,87 0,74 16,5
873,15 0,65 ±0,004 0,86 0,76 17,0
893,15 0,67 ±0,006 0,94 0,78 17,3
913,15 0,68 ±0,006 0,90 0,78 14,1
933,15 0,70 ±0,006 0,82 0,80 13,7
953,15 0,72 ±0,006 0,46 0,83 15,0
958,15 0,73 ±0,006 0,39 0,86 18,2
963,15 0,73 ±0,003 0,28 0,87 18,5
968,15 0,74 ±0,003 0,29 0,88 18,8
973,15 0,75 ±0,002 0,26 0,89 18,9
978,15 0,76 ±0,001 0,20 0,90 18,9
983,15 0,76 ±0,002 0,21 0,91 19,0
988,15 0,77 ±0,001 0,15 0,92 18,9
993,15 0,78 ±0,002 0,21 0,95 21,2
998,15 0,80 ±0,003 0,33 0,96 20,7

1003,15 0,81 ±0,004 0,46 0,97 20,0
1008,15 0,82 ±0,005 0,63 1,00 21,6
1013,15 0,84 ±0,006 0,71 0,99 18,2
1018,15 0,85 ±0,007 0,80 2,88 236,9
1023,15 0,87 ±0,007 0,80 3,30 277,3
1028,15 0,90 ±0,006 0,65 4,03 348,6
1033,15 0,93 ±0,002 0,26 4,78 413,7
1038,15 0,98 ±0,010 1,00 4,70 380,1
1043,15 1,04 ±0,043 4,11 4,66 348,7
1048,15 1,32 ±0,092 6,97 4,66 252,3
1053,15 1,68 ±0,060 3,57 4,68 179,2
1058,15 1,87 ±0,033 1,77 1,94 3,9
1063,15 1,83 ±0,067 3,65 1,81 1,0
1068,15 1,60 ±0,070 4,40 1,05 34,3
1073,15 1,31 ±0,054 4,11 1,05 19,8
1078,15 1,07 ±0,040 3,73 1,05 2,3
1083,15 0,91 ±0,030 3,29 1,05 15,4
1088,15 0,80 ±0,020 2,52 1,05 31,0
1093,15 0,73 ±0,014 1,91 1,03 40,2

Cp,exp

(J/K.g)



 
Prílohy 

 

 
 

 

Príloha 30 –  pokračovanie: Tepelné kapacity ocele A, experimentálne a vypočítané 

SW Thermo-Calc 

 

Teplota
Var. 
koef. Cp,TC Δ

(K) (%) (J/K.g) (%)
1093,15 0,73 ±0,014 1,91 1,03 40,2
1098,15 0,69 ±0,010 1,48 1,02 47,1
1103,15 0,67 ±0,009 1,29 1,01 51,4
1108,15 0,65 ±0,008 1,20 1,01 55,5
1113,15 0,64 ±0,006 0,94 0,39 38,7
1118,15 0,63 ±0,004 0,69 0,39 37,7
1123,15 0,62 ±0,005 0,77 0,59 4,7
1128,15 0,61 ±0,005 0,86 0,59 4,0
1133,15 0,61 ±0,006 0,92 0,60 1,6
1138,15 0,61 ±0,006 0,92 0,60 1,0
1143,15 0,60 ±0,005 0,87 0,60 0,5
1148,15 0,60 ±0,005 0,85 0,60 0,1
1153,15 0,60 ±0,005 0,87 0,60 0,7
1158,15 0,59 ±0,005 0,89 0,60 1,1
1163,15 0,59 ±0,003 0,79 0,60 1,6
1173,15 0,58 ±0,003 0,51 0,60 2,7
1193,15 0,58 ±0,004 0,49 0,60 4,2
1213,15 0,57 ±0,005 0,72 0,61 6,2
1233,15 0,58 ±0,005 0,93 0,61 5,7
1253,15 0,58 ±0,005 0,90 0,61 5,6
1273,15 0,58 ±0,005 0,93 0,62 7,0
1293,15 0,58 ±0,007 1,12 0,63 8,2
1313,15 0,58 ±0,007 1,12 0,63 7,8
1333,15 0,59 ±0,008 1,28 0,63 7,3
1353,15 0,59 ±0,006 1,02 0,67 13,9
1373,15 0,59 ±0,006 1,04 0,67 13,4
1393,15 0,59 ±0,008 1,35 0,67 12,7
1413,15 0,60 ±0,008 1,37 0,66 10,5
1433,15 0,60 ±0,009 1,43 0,66 10,0
1453,15 0,60 ±0,009 1,43 0,66 9,4
1473,15 0,61 ±0,010 1,72 0,65 7,2
1493,15 0,61 ±0,010 1,61 0,65 7,1
1513,15 0,61 ±0,010 1,72 0,65 6,4
1533,15 0,61 ±0,011 1,85 0,65 6,2
1553,15 0,62 ±0,014 2,34 0,64 3,9
1573,15 0,62 ±0,010 1,54 0,64 3,9

Cp,exp

(J/K.g)



 
Prílohy 

 

 
 

 

Príloha 31: Tepelné kapacity ocele B, experimentálne a vypočítané SW Thermo-Calc 

 

Teplota
Var. 
koef. Cp,TC Δ

(K) (%) (J/K.g) (%)
473,15 0,50 ±0,004 0,81 0,53 6,4
493,15 0,50 ±0,005 0,90 0,54 7,3
513,15 0,51 ±0,006 1,08 0,55 8,2
533,15 0,51 ±0,006 1,13 0,56 9,5
553,15 0,52 ±0,006 1,08 0,58 10,9
573,15 0,53 ±0,006 1,17 0,59 12,5
593,15 0,53 ±0,006 1,16 0,61 14,5
613,15 0,54 ±0,006 1,20 0,63 17,4
633,15 0,54 ±0,007 1,26 0,67 23,0
653,15 0,55 ±0,007 1,28 0,64 16,8
673,15 0,56 ±0,007 1,28 0,64 14,0
693,15 0,56 ±0,008 1,36 0,65 15,0
713,15 0,57 ±0,009 1,49 0,67 16,3
733,15 0,58 ±0,009 1,51 0,68 17,6
753,15 0,59 ±0,009 1,45 0,69 18,1
773,15 0,60 ±0,008 1,39 0,71 19,4
793,15 0,61 ±0,008 1,31 0,73 20,1
813,15 0,62 ±0,007 1,17 0,75 21,4
833,15 0,63 ±0,009 1,37 0,77 22,7
853,15 0,64 ±0,009 1,36 0,79 24,1
873,15 0,65 ±0,009 1,32 0,82 25,5
893,15 0,66 ±0,10 1,43 0,84 27,1
913,15 0,68 ±0,011 1,67 0,87 28,4
933,15 0,70 ±0,013 1,86 0,91 29,9
953,15 0,72 ±0,011 1,49 0,94 31,4
958,15 0,72 ±0,011 1,55 0,95 31,5
963,15 0,73 ±0,011 1,56 0,95 30,3
968,15 0,74 ±0,011 1,53 0,96 29,9
973,15 0,75 ±0,011 1,49 0,97 30,3
978,15 0,76 ±0,012 1,57 0,98 29,5
983,15 0,77 ±0,013 1,64 1,00 30,0
988,15 0,78 ±0,013 1,70 0,99 27,4
993,15 0,79 ±0,013 1,67 1,00 26,4
998,15 0,80 ±0,013 1,68 0,85 6,0

1003,15 0,82 ±0,014 1,76 0,74 9,1
1008,15 0,83 ±0,015 1,85 2,49 198,9

Cp,exp

(J/K.g)



 
Prílohy 

 

 
 

 

Príloha 31 –  pokračovanie: Tepelné kapacity ocele B, experimentálne a vypočítané 

SW Thermo-Calc 

 

Teplota
Var. 
koef. Cp,TC Δ

(K) (%) (J/K.g) (%)
1013,15 0,87 ±0,049 5,68 3,03 248,5
1018,15 1,21 ±0,579 47,70 4,78 294,3
1023,15 1,77 ±0,811 45,88 1,94 9,4
1028,15 2,38 ±0,331 13,93 1,81 23,8
1033,15 2,49 ±0,372 14,95 1,05 57,8
1038,15 2,16 ±0,627 29,08 1,05 51,4
1043,15 1,63 ±0,487 29,99 1,05 35,6
1048,15 1,22 ±0,295 24,06 1,04 15,5
1053,15 0,98 ±0,168 17,07 1,03 4,8
1058,15 0,85 ±0,099 11,71 0,39 53,3
1063,15 0,77 ±0,062 8,07 0,59 22,3
1068,15 0,71 ±0,040 5,61 0,60 16,7
1073,15 0,68 ±0,027 3,92 0,60 12,5
1078,15 0,66 ±0,019 2,83 0,60 9,3
1083,15 0,64 ±0,013 2,10 0,60 6,7
1088,15 0,63 ±0,010 1,59 0,60 4,7
1093,15 0,62 ±0,008 1,37 0,60 2,8
1098,15 0,61 ±0,008 1,24 0,60 1,4
1103,15 0,60 ±0,007 1,14 0,60 0,1
1108,15 0,60 ±0,007 1,17 0,60 0,9
1113,15 0,59 ±0,007 1,22 0,60 1,9
1118,15 0,59 ±0,008 1,34 0,60 2,6
1123,15 0,58 ±0,009 1,57 0,60 3,4
1128,15 0,58 ±0,011 1,85 0,60 3,9
1133,15 0,58 ±0,012 1,98 0,60 4,6
1138,15 0,58 ±0,012 2,01 0,61 5,1
1143,15 0,57 ±0,012 2,09 0,61 5,7
1148,15 0,57 ±0,012 2,12 0,61 5,9
1153,15 0,57 ±0,012 2,06 0,61 6,3
1158,15 0,57 ±0,012 2,10 0,61 6,5
1163,15 0,57 ±0,011 2,07 0,61 6,8
1173,15 0,57 ±0,011 1,97 0,61 7,4
1193,15 0,57 ±0,010 1,94 0,61 8,0
1213,15 0,57 ±0,011 1,82 0,62 8,4
1233,15 0,57 ±0,012 1,97 0,62 8,5
1253,15 0,57 ±0,012 2,03 0,62 8,6

Cp,exp

(J/K.g)



 
Prílohy 

 

 
 

 

Príloha 31 –  pokračovanie: Tepelné kapacity ocele B, experimentálne a vypočítané 

SW Thermo-Calc 

 

 

Teplota
Var. 
koef. Cp,TC Δ

(K) (%) (J/K.g) (%)
1273,15 0,58 ±0,013 2,06 0,63 8,8
1293,15 0,58 ±0,013 2,18 0,63 8,8
1313,15 0,58 ±0,015 2,24 0,63 8,8
1333,15 0,58 ±0,016 2,55 0,64 9,1
1353,15 0,59 ±0,014 2,75 0,64 9,1
1373,15 0,59 ±0,015 2,40 0,64 8,9
1393,15 0,59 ±0,017 2,58 0,65 9,1
1413,15 0,60 ±0,016 2,83 0,65 9,1
1433,15 0,60 ±0,017 2,68 0,65 9,1
1453,15 0,60 ±0,02 2,85 0,66 9,1
1473,15 0,60 ±0,019 3,28 0,66 9,2
1493,15 0,61 ±0,022 3,18 0,66 9,2
1513,15 0,61 ±0,023 3,64 0,67 9,1
1533,15 0,61 ±0,020 3,75 0,67 9,0
1553,15 0,62 ±0,024 3,17 0,67 8,9
1573,15 0,62 ±0,024 3,93 0,68 8,7

Cp,exp

(J/K.g)
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