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Abstrakt 

Disertační práce se zabývá možností využití modelování v 

programovém prostředí MATLAB® pro aplikaci ve výuce ternárních 

systémů a jejich snazšího a hlubšího pochopení. V prvé řadě je docíleno 

modelování obecných případů ternárních systémů slitin pomocí metody B-

spline ploch. Vytvoření univerzálních datových souborů umožňujících 

dokonalé generovat jakýkoliv případ čtyř nejzákladnějších typů ternárních 

slitin. Disertační práce popisuje postup pochopení teorie modelování 

obecných systémů ternárních slitin a  modelování praktických případů z  

projekcí povrchů ploch likvidu a solidu a jejich horizontálních či vertikálních 

sekcí. Modelování praktických ternárních systémů slitin je docíleno pouze 

za pomocí známých izopletických řezů a nejnovějších datových údajů. 

Užitím softwaru pro začínající vědecké pracovníky vzniká možost 

vymodelovat plné projekce povrchů ploch likvidu a solidu, které ještě nebyly 

publikovány nebo konfrontovat nejnovější modely s posledními známými 

projekcemi povrchů ploch likvidu a solidu. Na základě vymodelovaných 

obecných ternárních či reálných ternárních systémů je možné aplikovat 

výpočet rovnovážného rozdělovacího koeficientu. 

Klíčová slova: 

Ternární systém, modelování, B-spline modelování, Matlab, 

fázový diagram, výuka, vzdělávání 



 

 
 

Abstract 

Purpose of dissertation thesis is using the MATLAB® software in 

education of ternary alloy systems and deeper and better understanding 

theory of ternary systems. In first case are modeled the general cases of 

ternary alloy systems using B-spline planes. Development of multi-purpose 

data files enabling of precision data generation of any case from four basic 

ternary alloy seystems. Dissertation thesis describes the process of 

understanding theory of modelling the general cases of ternary alloy systems 

and also real alloy systems. Modeling from liquidus and solidus surfaces and 

isopleths or isotherms sections are included. Modeling of practice ternary 

alloy systems using only well known isopleth sections and also latest data. 

Modeling of full plane projections such as likvidus and solidu splanes which 

are not yet published. Also compare latest practical models of ternary alloy 

systems with latest known projections of likvidus and solidus planes by using 

of MATLAB® software for the firs research works of junior researchers. On 

the basis of modeled general ternary alloys the process of equilibrium 

coeficients in real ternary alloy systems is possible to apply. 

Keywords: 

Ternary alloy system, B-spline modeling, Matlab, phase diagram, 

education, learning 



 

 
 

Obsah 

Cíle a návrh obsahu doktorské práce........................................................... 1 

Úvod................................................................................................................... 2 

1 Současné trendy výuky ternárních systémů.......................................... 3 

2 Klasifikace ternárních systémů ............................................................... 4 

2.1 Ternární systémy obsahující dvě fáze ............................................... 4 

2.2 Ternární systémy obsahující tři fáze ................................................. 5 

2.3 Ternární systémy obsahující čtyři fáze.............................................. 5 

2.4 Ternární systémy obsahující více než čtyři fáze............................... 7 

3 Rozdělovací koeficienty v binárních a ternárních systémech ............ 7 

3.1 Rovnovážný rozdělovací koeficient .................................................. 7 

4 Modelování ternárních systémů pomocí softwaru MATLAB®.......... 8 

4.1 Teorie modelování pomocí B-spline ploch ....................................... 8 

5 Software pro modelování ternárních systémů ...................................... 9 

5.1 Metodika odběru dat......................................................................... 10 

5.1.1 Odběr dat z izopletických projekcí ...................................... 10 

6 Modelování základních typů ternárních systémů .............................. 11 

6.1 Modelování ternárního systému obsahujícího dvě fáze ................. 11 

6.2 Modelování ternárních systému obsahujících čtyři fáze ................ 13 

6.2.1 Ternární systém třídy I ......................................................... 13 

6.2.2 Ternární systém třídy II ........................................................ 16 



 

 
 

6.2.3 Ternární systém třídy III....................................................... 19 

7 Vybrané praktické příklady modelování ternárních systémů ......... 21 

7.1 Ternární systém Ag – Au – Pd ......................................................... 21 

7.2 Ternární systém Cr – Mo – V........................................................... 23 

7.3 Ternární systém Co – Cr – Fe ......................................................... 26 

7.4 Ternární systém Cu – Mn – Ni......................................................... 28 

8 Závěr ......................................................................................................... 31 

Literatura ....................................................................................................... 33 

 

  



 

1 
 

Cíle a návrh obsahu doktorské práce 

Hlavním cílem doktorské práce je implementace Softwaru pro 

modelování ternárních systémů v pedagogické praxi a výuce předmětů se 

zaměřením na materiálové vědy a inženýrství. Sekundárním cílem je ověření 

možnosti aplikace softwaru pro praktické modelování reálných ternárních 

systémů. Tyto cíle lze detailněji rozdělit do následujících dílčích cílů: 

1) Definování základních charakteristik ternárních systémů, jejich třídění, 

popis typů ternárních systémů a způsob stanovení rovnovážných 

rozdělovacích koeficientů. 

2) Popis softwaru vyvinutého v programovém prostředí MATLAB® a jeho 

algoritmu využívajícího metody B-spline ploch. 

3) Návrh metodiky odběru a využití dat z reálných ternárních systémů, 

tvorba a úprava datových souborů. 

4) Vysvětlení a popis modelování povrchových projekcí likvidu a solidu 

ternárních systémů pomocí izopletických řezů. 

5) Prověření funkčnosti softwaru a datových souborů na základních 

modelových případech ternárních systémů, včetně vygenerování 

dvojrozměrných, trojrozměrných, izotermických a izopletických 

projekcí. 

6) Ověření výpočtu rovnovážných rozdělovacích koeficientů pro vybrané 

hypotetické ternární systémy (se dvěma fázemi a se čtyřmi fázemi). 

7) Ověření aplikace softwaru pro modelování reálných ternárních soustav 

na vybraných praktických příkladech ternárních systémů a jejich 

konfrontace s již známými povrchovými projekcemi likvidu a solidu 

ternárních soustav rovněž z databáze ASM International.  
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Úvod 

Většina průmyslově užívaných kovových materiálů je složena ze 

tří a více složek, které při různých koncentracích často tvoří řadu fází s 

odlišnými vlastnostmi. Grafickým znázorněním interakce tří složek při 

různých teplotách a koncentracích je pak trojrozměrný model fázového 

diagramu, tzv. ternární systém. Orientace v těchto fázových diagramech je 

značně složitá díky nutnosti jejich prostorového zobrazení. Kvantitativní 

vztahy jsou v ternárních systémech běžně vyobrazeny jako spleti hraničních 

čar a křivek oddělujících od sebe jednotlivé fázové oblasti. Orientace v těchto 

trojrozměrných zobrazeních není jednoduchá ani pro odborníky s mnohaletou 

praxí, natož pro studenty materiálových věd a začínající vědecké pracovníky 

či specialisty v praxi. Ačkoli je k práci s ternárními systémy užíváno 

zjednodušených dvojrozměrných projekcí, musí k jejich pochopení vždy 

předcházet porozumění kompletních trojrozměrných projekcí ternárních 

systémů. Konvenční dvojrozměrný popis trojrozměrných modelů ternárních 

systémů a jejich projekcí studentům nedovolují jednoduše pochopit orientaci 

uvnitř těchto systémů tolik potřebnou pro budoucí vědeckou činnost v 

oblasti výzkumu a vývoje nových kovových materiálů. 

Aplikací obecně rozšířeného softwaru MATLAB® a MS Excel®, 

je možné popsat ternární systémy pomocí trojrozměrného zobrazení, 

zjednodušit orientaci v těchto systémech, vymodelovat různé možnosti řezů 

ternárními systémy nebo vytvořit kompletně vlastní modelový ternární 

systém, či dokonce jednoduchý reálný systém, což komplexně umožní 

usnadnit chápání problematiky ternárních systémů. 
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1 Současné trendy výuky ternárních systémů 

Studiu ternárních systémů vždy předchází úvod do problematiky 

fázových rovnovah v binárních systémech, které jsou studenty snadno 

chápány díky své jednoduchosti a nízkým nárokům na prostorovou 

představivost, jelikož jsou zobrazovány ve formě dvojrozměrných fázových 

diagramů. Naopak ternární systémy jsou zobrazovány ve formě 

trojrozměrných fázových diagramů, což klade vysoké nároky na prostorovou 

představivost studentů. Ačkoli jsou ternární systémy zjednodušovány do 

dvojrozměrných fázových diagramů v podobě řezů ternárními soustavami, 

musí pro jejich porozumění vždy předcházet znalost a orientace v 

trojrozměrném zobrazení základních ternárních soustav. 

V první polovině minulého století bylo jedinou možností jak 

znázornit trojrozměrné fázové diagramy ternárních systémů pouze na list 

papíru nebo v menší míře jako dřevěný, sádrový či drátěný model. 

V padesátých letech minulého století vydal Frederick N. Rhines 

první ucelenou publikaci o fázových diagramech [1]. Trojrozměrné ternární 

systémy jsou v publikaci popisovány v podobě dvojrozměrných zobrazení, 

jako čárová kresba viz Obr. 1, kde nejsou zcela patrné oblasti ploch, které 

oddělují v izopletických projekcích trojfázové oblasti mezi kapalnou a tuhou 

fází. Konvenční trend zobrazování ternárních systémů v podobě čárových 

projekcí přetrval až do dnešní doby a všichni autoři jej převzali do svých 

publikací. Rovněž studijní materiály užité k výuce ternárních systémů de 

facto kopírují zaběhlý trend a nepřináší nic nového, ani nikterak studentům 

neusnadňují pochopení dané problematiky. 
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Obr. 1 Eutektický typ ternárního systému [1] 

Moderními softwarovými nástroji je však v dnešní době možné 

vizualizovat trojrozměrné modely ternárních systémů, čímž je docíleno 

snazší orientace uvnitř těchto systémů a jejich rychlejšího pochopení. 

2 Klasifikace ternárních systémů 

Stavové diagramy ternárních systémů lze klasifikovat podle 

množství fází, které jsou v systému obsaženy. 

2.1 Ternární systémy obsahující dvě fáze 

V ternárním systému (Obr. 2) se vyskytuje pouze kapalná fáze L a 

oblast tuhého roztoku α. Mezi těmito fázemi existuje jen jedna možná 

rovnováha, a to dvoufázová L + α, kdy při krystalizaci vzniká tuhý roztok 

nebo tavenina v případě roztavení [2]. 
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Obr. 2 Rovnovážná krystalizace v ternárním systému A – B – C s dokonalou 

rozpustností složek v kapalném i tuhém stavu 

2.2 Ternární systémy obsahující tři fáze 

Typickým případem této kategorie může být trojfázová eutektická 

reakce L → α + β, kdy z taveniny L vznikají dva primární tuhé roztoky α a β. 

Dalším případem systému se třemi fázemi je trojfázová peritektická reakce L 

+ α → β, kdy ze směsi taveniny a primárního tuhého roztoku vznikne druhý 

primární tuhý roztok β. Pokud se eutektická nebo peritektická reakce v tuhém 

stavu vyskytuje pouze v jednom binárním systému a další dva systémy tvoří 

souvislou řadu tuhých roztoků, vznikne ternární systém s oblastí mísitelnosti 

uzavřené uvnitř ternární soustavy [2]. 

2.3 Ternární systémy obsahující čtyři fáze 

Invariantní reakce v ternárních systémech jsou spojeny s výskytem 

čtyř fází koexistujících v rovnováze, přičemž jedna z nich může být kapalná 

fáze L a zbylé tři tuhé roztoky α, β a γ. Do této skupiny lze zařadit systém s 

ternární eutektickou reakcí (L → α + β + γ) – třída I (Obr. 3) [3]. 
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Obr. 3 Ternární systém s čtyřfázovou eutektickou reakcí 

Další systém vykazuje přechodový typ třídy II mezi ternární 

eutektickou a peritektickou reakcí, kdy mohou být dva binární systémy 

eutektického typu a jeden peritektický (L + α → β + γ). Jinou variantou reakce 

třídy II může být ternární systém složený ze dvou binárních systémů 

peritektického typu a jednoho eutektického. 

Posledním typem je ternární peritektická reakce třídy III. (L + α + 

β → γ), kde je jeden binární systém eutektického typu a zbylé dva 

peritektického typu (Obr. 4) [3, 2]. 

 
Obr. 4 Ternární systém s čtyřfázovou peritektickou reakcí třídy III 
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2.4 Ternární systémy obsahující více než čtyři fáze 

Přítomnost jedné nebo více intermediárních fází (buď binárních 

nebo ternárních) se třemi primárními tuhými roztoky (nebo čistými složkami) 

vede k dalším možným formám ternárních soustav. Existují tři typy 

kongruentně tuhnoucích fází v ternárních systémech a sice: čisté složky, 

binární intermediární fáze vykazující vlastní kongruentnost a ternární 

intermediární fáze podstupující fázovou transformaci bez změny složení. [3]. 

3 Rozdělovací koeficienty v binárních a ternárních 

systémech 

V průběhu tuhnutí se mění koncentrační poměry ve slitině a 

dochází k přerozdělování příměsi a nečistot, jehož mírou je rozdělovací 

koeficient k. Toto přerozdělování pak ovlivňuje povahu procesu a výslednou 

mikrostrukturu [4, 5]. 

3.1 Rovnovážný rozdělovací koeficient 

Termodynamický rovnovážný rozdělovací koeficient k0 je možné 

definovat přímo z fázového diagramu (Obr. 5). Jeho hodnota je v rovnici (1) 

vyjádřena poměrem rovnovážné koncentrace složky pevné fáze XS 

k rovnovážné koncentraci složky kapalné fáze XL za konstantní teploty a tlaku 

[5]. 

0 konst  konst.S

L

X
k T ., p

X
= = =  (1) 
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Obr. 5 Definice rovnovážného rozdělovacího koeficientu z rovnovážného 

binárního diagramu složek A – B [5] 

4 Modelování ternárních systémů pomocí softwaru 

MATLAB® 

Prvotní matematický aparát užitý k modelování ternárních 

systémů byl postaven na metodě kvadratických ploch. Nová metoda určeno 

pro modelování složitých ploch ternárních systémů pak byla založena na 

metodě pomocí B-spline ploch. 

4.1 Teorie modelování pomocí B-spline ploch 

B-spline plochy se skládají z B-spline křivek, které jsou určeny 

řídícím polygonem, který představuje lomenou čáru určenou tzv. řídícími 

body. Řídící body určují tvar B-spline křivky, přičemž upravují její průběh 

tak, že okolo bodů prochází, avšak se jich nedotýká. V ternární soustavě 

představují řídící body rovnovážnou koncentraci všech složek v jednotlivých 

místech ternární soustavy při určité teplotě. Pokud existuje celá síť řídících 

bodů, může vzniknout B-spline plocha [6, 7, 8, 9, 10, 11]. 
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5 Software pro modelování ternárních systémů 

Vstupní formulář s GUI (Graphical User Interface) je rozdělen do 

několika částí, umožňující nastavení požadovaných podmínek při 

modelování izotermických či izopletických řezů, tak i vykreslení konod a 

výpočet rozdělovacích koeficientů [12]. GUI vyvinutého softwaru pro 

modelování ternárních systémů je znázorněno na Obr. 6. 

 
Obr. 6 GUI softwaru pro modelování ternárních systémů [13] 

Grafické uživatelské rozhraní softwaru se skládá z hlavního okna, 

tzv. vstupního formuláře, který umožňuje jednoduché ovládání aplikace 

pomocí několika kolonek se specifickými funkcemi, jež uživateli umožňují 

studovat ternární systém pomocí základních operací a interaktivních 

vyobrazení. 
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5.1 Metodika odběru dat 

Samotný odběr dat probíhá buď z projekcí ploch likvidu, solidu a 

solvu nebo z izopletických řezů. V obou případech jsou data odebírána 

klasickou souřadnicovou metodou pomocí sítě řídících bodů, jejichž 

charakter je znázorněn na Obr. 7 [14, 10, 13, 15]. 

 
Obr. 7 Možné varianty volby sítě řídících bodů pro ternární systém a) a b) 

ideálního typu, c) obsahující brázdy 

5.1.1 Odběr dat z izopletických projekcí 

V případě izopletických projekcí probíhá odběr dat pro křivky 

likvidu, solidu a solvu rovněž pomocí souřadnicové metody, avšak s tím 

rozdílem, že není známa koncentrace druhé a třetí složky. Proto je nutné 

proložit izopletický řez v jeho limitních oblastech koncentračním 

trojúhelníkem a následně geometricky zaznamenat body z izopletického řezu 

do ternárního systému, kde budou opět odečteny. Pro zjednodušení tohoto 

postupu se nabízejí matematické metody stanovení koncentrací obou 
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neznámých složek, přičemž nejjednodušší metodou je výpočet pomocí 

parametrického vyjádření přímky v prostoru. 

6 Modelování základních typů ternárních systémů 

Byly zkoumány základní modelované případy hypotetických 

ternárních systémů A – B – C, a sice ternárního systému obsahujícího dvě 

fáze a ternárních systémů obsahujících čtyři fáze. V tabulkovém editoru byl 

vytvořen sofistikovaný datový soubor umožňující automatický propočet 

hodnot ve formě koncentrací všech složek a jednotlivých teplot. Z celkového 

počtu 876 hodnot je tak možné vytvořit ternární systém pouze za pomocí 25 

hlavních bodů ternární soustavy. 

6.1 Modelování ternárního systému obsahujícího dvě fáze 

Základní koncentrační a teplotní charakteristiky tohoto systému 

jsou uvedeny v Tab. 1. Dvojrozměrná a trojrozměrná projekce ternárního 

systému je znázorněn na Obr. 8. 

Tab. 1 Koncentrační a teplotní charakteristiky ternární soustavy s dvěma 

fázemi 

 A [at. %] B [at. %] C [at. %] T [°C] 
čistá složka A 100 0 0 1000 
čistá složka B 0 100 0 700 
čistá složka C 0 0 100 400 
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Obr. 8 a) 2D projekce likvidu a solidu, b) 3D projekce likvidu a solidu; T = 

400 – 1000 °C; teplotní krok 50 °C 

Při rovnovážném ochlazování daného ternárního systému dochází 

ve všech místech ke vzniku tuhého roztoku α přes rozhraní L + α, což 

deklarují izopletické řezy při konstantním složení prvku A (Obr. 9). 

 
Obr. 9 Izopletické řezy pro konstantní složení prvku A o koncentraci a) 20 

at. % a b) 40 at. % 

Ověření výpočtu rovnovážného rozdělovacího koeficientu bylo 

provedeno pro slitinu I při koncentraci 80 at. % A, 10 at. % B a 10 at. % C. 

Tabelární hodnoty rovnovážného rozdělovacího koeficientu a změny 

chemického složení jednotlivých fází jsou uvedeny v Tab. 2. 
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Tab. 2 Chemické složení a rovnovážné rozdělovací koeficienty fází pro 

slitinu o složení 80 at. % A, 10 at. % B a 10 at. % C 

T [°C] X(L, B) X(S, B) k(B) X(L, C) X(S, C) k(C) X(L, A) X(S, A) k(A) 
940 10.00 8.30 0.8296 10.00 2.94 0.2941 80.00 88.76 1.1095 
900 14.80 9.13 0.6169 15.30 6.69 0.4373 69.90 84.18 1.2043 
875 17.22 10.00 0.5808 21.12 10.00 0.4736 61.67 80.00 1.2973 

6.2 Modelování ternárních systému obsahujících čtyři fáze 

6.2.1 Ternární systém třídy I 

 Základní koncentrační a teplotní charakteristiky modelového 

ternárního systému třídy I jsou uvedeny v Tab. 3. 

Tab. 3 Koncentrační a teplotní charakteristiky ternární soustavy třídy I 

 A [at. %] B [at. %] C [at. %] T [°C] 
čistá složka A 100 0 0 2000 
čistá složka B 0 100 0 1500 
čistá složka C 0 0 100 1000 
e2 na straně A – B 50 50 0 800 
e3 na straně B – C 0 50 50 700 
e1 na straně A – C 50 0 50 600 
E 30 30 40 500 

Na Obr. 10 je vymodelovaná dvojrozměrná projekce povrchů 

ploch likvidu, solidu a solvu v teplotním rozsahu T = 0 – 2000 °C a teplotním 

krokem 200 °C pro tentýž ternární systém.  
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Obr. 10 2D projekce ploch likvidu, solidu a solvu ternárního systému třídy I 

Při zachování konstantního poměru dvou prvků A : B jsou 

vykresleny izopletické řezy čtyřfázovým ternárním systémem na Obr. 11. 
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Obr. 11 Izopletické řezy pro konstantní poměr prvků a) A : B = 6 : 94 at. %, 

b) A : B = 16 : 84 at. %, c) A : B = 40 : 60 at. %, d) A : B = 70 : 30 at. %, e) 

90 : 10 at. %, f) A : B = 94 : 6 at. % 

Tabelární hodnoty rovnovážného rozdělovacího koeficientu a 

změny chemického složení jednotlivých fází jsou uvedeny v Tab. 4. 
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Tab. 4 Chemické složení a rovnovážné rozdělovací koeficienty fází 
Fáze T [°C] X(L, B) X(S, B) k(B) X(L, C) X(S, C) k(C) X(L, A) X(S, A) k(A) 

L + α 
 

825 10.00 3.97 0.3970 40.00 11.55 0.2888 50.00 84.48 1.6896 
800 10.15 4.13 0.4069 40.43 11.75 0.2906 49.42 84.12 1.7021 
775 10.24 4.17 0.4072 41.61 12.05 0.2896 48.15 83.78 1.7400 
750 10.28 4.47 0.4348 41.99 12.29 0.2927 47.73 83.24 1.7440 
725 10.59 4.70 0.4438 42.67 12.46 0.2920 46.74 82.84 1.7724 
700 10.70 5.45 0.5093 43.08 12.65 0.2936 46.22 81.90 1.7720 
675 10.79 5.60 0.5190 43.64 12.78 0.2929 45.57 81.62 1.7911 
650 10.83 5.86 0.5411 44.54 13.22 0.2968 44.63 80.92 1.8131 
625 10.88 6.08 0.5588 45.06 13.39 0.2972 44.06 80.53 1.8277 
600 11.38 6.49 0.5703 45.50 13.54 0.2976 43.12 79.97 1.8546 
575 11.48 6.98 0.6080 45.99 13.71 0.2981 42.53 79.31 1.8648 

α + γ 555 18.39 9.02 0.4905 43.95 14.33 0.3261 37.66 76.65 2.0353 
E 550 30.00 15.00 0.5000 40.00 15.00 0.3750 30.00 70.00 2.3333 

6.2.2 Ternární systém třídy II 

Jedná se o ternárních systémy buď se dvěma binárními 

eutektickými reakcemi a jednou binární peritektickou reakcí, anebo se dvěma 

binárními peritektickými reakcemi a jednou eutektickou. Základní 

koncentrační a teplotní charakteristiky prvého případu ternárního systému 

třídy II s jsou uvedeny v Tab. 5. 

Tab. 5 Koncentrační a teplotní charakteristiky ternární soustavy třídy II 

 A [at. %] B [at. %] C [at. %] T [°C] 
čistá složka A 100 0 0 2000 
čistá složka B 0 100 0 1300 
čistá složka C 0 0 100 1000 
p1 na straně A – B 40 60 0 1600 
e2 na straně B – C 50 50 0 500 
e1 na straně A – C 50 0 50 800 
P 20 40 40 700 

 Na Obr. 12 je vymodelovaná dvojrozměrná projekce povrchů 

ploch likvidu, solidu a solvu v teplotním rozsahu T = 0 – 2000 °C s teplotním 

krokem 200 °C pro tentýž ternární systém. 



 

17 
 

 
Obr. 12 Dvojrozměrná projekce ploch likvidu, solidu a solvu ternárního 

systému třídy II 

Izopletické řezy při konstantním složení prvku A jsou uvedeny na 

Obr. 13. 

 
Obr. 13 Izopletické řezy při konstantním složení prvku A pro a) 4 at. %, b) 8 

at. %, c) 12 at. % a d) 32 at. % 
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Základní koncentrační a teplotní charakteristiky druhého případu 

ternárního systému třídy II s jsou uvedeny v Tab. 6. 

Tab. 6 Koncentrační a teplotní charakteristiky ternární soustavy třídy II 

 A [at. %] B [at. %] C [at. %] T [°C] 
čistá složka A 100 0 0 1700 
čistá složka B 0 100 0 500 
čistá složka C 0 0 100 400 
p1 na straně A – B 40 60 0 720 
e1 na straně B – C 0 45 55 160 
p2 na straně A – C 40 0 60 500 
P 30 30 40 450 

Na Obr. 14 je vymodelovaná dvojrozměrná projekce povrchů 

ploch likvidu, solidu a solvu v teplotním rozsahu T = 0 – 1700 °C s teplotním 

krokem 200 °C pro tentýž ternární systém. 

 
Obr. 14 Dvojrozměrná projekce ploch likvidu, solidu a solvu ternárního 

systému třídy II 

Izopletické řezy při konstantnímp poměru prvků A : B jsou 

uvedeny na Obr. 15. 
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Obr. 15 Izopletické řezy pro konstantní poměr prvků a) A : B = 10 : 90 at. 

%, b) A : B = 20 : 80 at. %, c) A : B = 70 : 30 at. % a c) A : B = 92 : 8 at. % 

6.2.3 Ternární systém třídy III 
Základní koncentrační a teplotní charakteristiky ternárního 

systému třídy III jsou uvedeny v Tab. 7. 

Tab. 7 Koncentrační a teplotní charakteristiky ternární soustavy třídy III 

 A [at. %] B [at. %] C [at. %] T [°C] 

čistá složka A 100 0 0 2000 

čistá složka B 0 100 0 500 

čistá složka C 0 0 100 1600 

p1 na straně A – B 40 60 0 800 

p2 na straně B – C 60 0 40 700 

e1 na straně A – C 50 0 50 1500 

P 20 60 20 1000 
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Na Obr. 16 je vymodelovaná dvojrozměrná projekce povrchů 

ploch likvidu, solidu a solvu v teplotním rozsahu T = 0 – 2000 °C s teplotním 

krokem 200 °C a při zachování konstantního poměru dvou prvků A : B jsou 

vymodelovany izopletické řezy na Obr. 17. 

 
Obr. 16 2D projekce ploch likvidu, solidu a solvu ternárního systému třídy 

III 

 
Obr. 17 Izopletické řezy pro konstantní poměr prvků a) A : B = 8 : 92 at. %, 

b) A : B = 28 : 72 at. %, c) A : B = 50 : 50 at. % a d) A : B = 80 : 20 at. %  
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7 Vybrané praktické příklady modelování ternárních 

systémů 

7.1 Ternární systém Ag – Au – Pd 

Pro prvotní modelování byla použita data z binárních diagramů Ag 

– Au z roku 1987 [16], Ag – Pd z roku 1988 [17] a Au – Pd z roku 1987 [18], 

jenž jsou znázorněny na Obr. 18. U tohoto systému byly v kombinaci 

s binárními diagram vymodelovány povrchové projekce likvidu a solidu jak 

z izopletických řezů, tak z povrchových projekcí likvidu a solidu z databáze 

ASM International. Pro porovnání shody byly oba modely konfrontovány 

s originály z databáze ASM International. 

 
Obr. 18 Rovnovážné binární diagramy a) Ag – Au, b) Ag – Pd, c) Au – Pd 

[16, 17, 18] 
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Obr. 19 Vymodelované projekce povrchů likvidu a solidu ternárního 

systému Ag – Au – Pd z izopletických řezů 

Pro srovnání izopletických projekcí s originální předlohou 

z databáze ASM International (Obr. 20 a), d), g)) byly vymodelovány 

vertikální řezy z modelů, kde byla data odebírána z povrchů ploch likvidu a 

solidu (Obr. 20 b), e), h)) a z izopletických řezů databáze ASM International 

(Obr. 20 c), f) a i)). 

Ze srovnání izopletických řezů jsou zřejmé, že mírné rozdíly mezi 

jednotlivými modely, např v zakřivení křivek solidu na Obr. 20 e) a f). Tyto 

rozdíly jsou způsobeny sítí řídicích bodů pro odběr dat. Na každém 

izopletickém řezu křivky solidu byly rovnoměrně definovány 4 řídící body. 

Vlastností B-spline křivek je plynulý průběh okolo řídicích bodů a proto byla 

oblast zúžení L + α při koncentraci okolo 22 – 30 at. % Pd bez zúžení. Aby 

bylo docíleno změny zakřivení křivek solidu, bylo by nutné zvýšit počet 

řídících bodů na křivce solidu předlohy izopletického řezu např. na 5 či 6, 

přičemž jeden z bodů by musel ležet na křivce solidu vždy v nejužším místě 

oblasti L + α, tedy přibližně na 25 at. % Pd. 
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Obr. 20 Izopletické řezy z databáze ASM International a vymodelované 

řezy [19].  

7.2 Ternární systém Cr – Mo – V 

Jedná se o ternární systém s dokonalou rozpustností složek jak 

v kapalném, tak tuhém stavu, tvořící kontinuální řadu tuhých roztoků a 

vyznačující se minimem procházejícím ternárním systémem a klesající 

teplotou v minimu ze strany Cr – V ke straně Cr – Mo, jak je schematicky 

zaznačeno červeně na Obr. 21. Projekce povrchů ploch likvidu a solidu byly 

poprvé publikovány v roce 1985 Y. A. Kocherzhinskiim. V databázi ASM 

International dříve obě projekce figurovaly, avšak v současné době je 

zveřejněna pouze projekce likvidu. 
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Obr. 21 Projekce povrchů ploch likvidu a solidu ternárního systému Cr – 

Mo – V [20] 

Jak je patrné z Obr. 21 ze zakřivení izotermy při 1850 °C, 

minimum na straně Cr – Mo musí mít nižší teplotu než na straně Cr – V, což 

by měly potvrdit i rovnovážné binární diagramy daných soustav z databáze 

ASM International (Obr. 23). Z porovnání vyznačených teplot minim na 

straně Cr – Mo a Cr – V je však patrné, že nižší teplotu minima má 

rovnovážný binární diagram Cr – V, a proto by měla izoterma při 1850 °C 

v ternárním systému Cr – Mo – V mít opačný trend tzn., že její konec by měl 

začínat i končit na straně binární soustavy Cr – V. Obr. 23 b). 
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Obr. 22 Rovnovážné binární diagramy soustav a) Cr – Mo, b) Cr – V a c) 

Mo – V [21, 22, 23] 

 
Obr. 23 Vymodelované projekce povrchů likvidu a solidu ternárního 

systému Cr – Mo – V z izopletických řezů 

Z vymodelovaných projekcí ploch likvidu a solidu ternárního 

systému Cr – Mo – V (Obr. 23) je patrný charakteristický průběh minima s 

jeho klesající tendencí ze strany binárního systému Cr – Mo ke straně Co – 
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V, tedy opačně, než tomu je v originálu ternárního systému uveřejněném 

v databázi ASM International (Obr. 21). 

7.3 Ternární systém Co – Cr – Fe 

Ternární systém Co – Cr – Fe je charakteristický výskytem 

trojfázové reakce, která vzniká spojením rovnovážného binárního diagramu 

peritektického typu na straně Co – Fe a eutektického typu na straně Co – Cr. 

Třetí binární diagram Cr – Fe je pak charakteristický výskytem minima při 

teplotě 1513 °C. Minimum se rovněž vyskytuje přibližně při 70 at. % Co 

v binárním diagramu Co – Fe. Peritektická reakce nasává při teplotě 1501 °C 

a eutektická reakce v binárním diagramu Co – Cr vzniká při teplotě 1400 °C. 

Rovnovážné binární diagramy jsou znázorněny na Obr. 24  [24, 25, 26]. 

 
Obr. 24 Rovnovážné binární diagramy soustav a) Co – Cr, b) Cr – Fe a c) a 

d) Co – Fe [24, 25, 26] 
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Na Obr. 25 jsou vyobrazeny povrchové projekce likvidu a solidu 

z databáze ASM International. 

 
Obr. 25 Projekce povrchů ploch likvidu a solidu ternárního systému Co – 

Cr – Fe z databáze ASM International [27] 

Vymodelovaný ternární systém při teplotním kroku 20 °C je 

znázorněn na Obr. 26. Mírně odlišný je průběh brázdy ve vymodelované 

projekci likvidu. Největší rozdíly se nacházejí v zakřivení izoterm obou 

vymodelovaných projekcí. Lze předpokládat, že níže uvedený model (Obr. 

26) představuje vhodný kompromis mezi současně známými daty a doposud 

nejnověji publikovanými údaji. 

 
Obr. 26 Vymodelované projekce povrchů likvidu a solidu ternárního 

systému Co – Cr – Fe z izopletických řezů 
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7.4 Ternární systém Cu – Mn – Ni 

Ternární systém Cu – Mn – Ni je složen z jednoduchého binárního 

systému s dokonalou rozpustností složek v kapalném i tuhém stavu ze strany 

Cu – Ni a zbylých dvou binárních systémů vykazujících jak peritektickou 

reakci, tak minimum. U binárního systému Cu – Mn se vyskytuje minimum 

při koncentraci 40 at. % Mn a teplotě 874 °C. S dalším zvyšováním 

koncentrace příměsového prvku dochází při 74 at. % Mn k peritektické 

reakci, a to při teplotě 1100 °C. U binárního systému Mn – Ni pak nastane 

peritektická reakce při koncentraci 10 at. % Ni a teplotě 1164 °C. Dalším 

zvyšováním koncentrace niklu klesá teplota po křivce likvidu až do minima 

při 38 at. % Ni a teplotě 1020 °C. Rovnovážné binární diagramy systému Cu 

– Mn – Ni jsou znázorněny na Obr. 27 [28, 29, 30]. 

 
Obr. 27 Rovnovážné binární diagramy soustav a) Cu – Mn, b) Cu – Ni a c) 

Mn – Ni [28, 29, 30] 
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Předlohy povrchů ploch likvidu a solidu ternárního systému jsou 

znázorněny na Obr. 28. Vymodelované projekce povrhů ploch likvidu a 

solidu ternární soustavy Cu – Mn – Ni bylo docíleno pomocí izopletických 

řezů a nejmladších rovnovážných binárních diagramů přilehlých stran (Obr. 

29). Teplotní krok izoterm obou modelových projekcí likvidu i solidu byl 

zadán shodně s originálem z databáze ASM International, a sice 100 °C 

v teplotním intervalu 1000 – 1500 °C. 

  

 
Obr. 28 Projekce povrchů ploch likvidu a solidu ternárního systému Cu – 

Mn – Ni z databáze ASM International [31] 

 
Obr. 29 Vymodelované projekce povrchů likvidu a solidu ternárního 

systému Cu – Mn – Ni z izopletických řezů 
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Srovnáním průběhu izoterm předloh a modelů je patrná shoda. 

Rozdíly vzniklé např. při vyšších koncentracích manganu v okolí brázdy 

procházející ze strany Mn – Ni ke straně Cu – Mn na izotermě povrchu solidu 

při 1100 °C užitím dat z novějších rovnovážných binárních diagramů 

přilehlých stran ternárního systému. Vzhledem k zachování průběhu izoterm 

daných modelů v porovnání s předlohou z databáze ASM International lze 

předpokládat, že nově vymodelované projekce povrchů ploch likvidu i  solidu 

přesněji dokumentují průběh izoterm s podporou nejnovějších dat z binárních 

diagramů.  
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8 Závěr 

Vzhledem k přibývajícímu objemu učiva a také nahuštění a 

zefektivňování výuky odborných předmětu, potažmo i výuky ternárních 

systémů, je na místě snaha o zefektivnění výkladu pomocí užití zavedených 

výpočetních technologií a tím i aplikace modelování při výuce ternárních 

systémů. Z tohoto důvodu byl na katedře Neželezných kovů, rafinace a 

recyklace ve spolupráci s katedrou Matematiky a deskriptivní geometrie 

Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vyvinut software pro 

modelování ternárních systémů. Tento software byl vyvinut v široce 

dostupném programovém prostředí Matlab®, přičemž k metodě modelování 

bylo využito teorie B-splajnových ploch. 

V prvé fázi modelování byl navržen uživatelský program 

v tabulkovém editoru MS Excel, který na základě rovnic dokáže jednoduše 

vygenerovat data pro jakýkoliv ze čtyř základních ternárních systémů 

modelového typu. Díky tomuto programu byl stanoven minimální počet bodů 

nutný k vymodelování jakékoliv ternární soustavy se čtyřfázovou eutektickou 

či peritektickou reakcí. 

Prověření funkčnosti bylo docíleno na nejjednodušším reálném 

ternárním systému Ag – Au – Pd, kde nebyly nalezeny žádné zásadní 

rozdíly model versus originál. Jelikož se v databázích většinou nevyskytují 

kompletní projekce jak povrchů ploch likvidu, byl ternární systém Ag – Au – 

Pd vymodelován rovněž pouze za pomocí známých izopletických řezů, které 

se v databázích vyskytují nejčastěji. Ani v tomto případě však nedošlo 

k zásadním odchylkám ve vymodelovaném případu ternárního systému 

oproti originálu z databáze ASM International. 

Dále bylo provedeno vymodelování několika povrchových 

projekcí likvidu a solidu ternárních soustav vykazujících minima i eutektické 
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či peritektické reakce. Jednalo se o ternární systémy: Cr – Mo – V, Co – Cr – 

Fe, Cu – Mn – Ni a Ag – Au – Cu. Z výsledků modelování bylo zjištěno, že 

největším problémem je získání uceleného souboru homogenních dat z 

literatury, které lze aplikovat v softwaru pro modelování ternárních systémů. 

V současné době existuje několik hlavních databází, kde 

nalezneme množství zkoumaných ternárních soustav, jejich řezů a projekcí, 

avšak ve většině případů žádná z nich neposkytuje ucelená data kompletních 

ternárních soustav. Mnohé projekce a řezy ternárními soustavami jsou 

desítky let staré a data užitá k jejich sestavení nebyla mnoho let 

aktualizována. Rovněž existují i „prázdná místa“ v ternárních soustavách. Na 

základě těchto zjištění je na místě vývoj jednoduchého nástroje, který je 

schopen prostřednictvím stávajících projekcí a řezů ternárními soustavami 

vymodelovat kompletní ternární soustavu i v místě, kde ještě daný systém 

nebyl zkoumán. 

Jednoduchost, dostupnost a rychlost jsou benefity, které může 

Software pro modelování ternárních systémů poskytnout v pedagogické 

praxi. V současné době je metoda modelování ternárních systémů 

v programovém prostředí MATLAB® pomocí metody B-spline ploch před 

fází dokončení. Zbývají poslední úpravy algoritmu, které vyladí průběh 

některých modelovaných ploch a odstraní nahodilé chyby v modelu. Dále 

zbývá doprogramovat možnost výpočtu rozdělovacích koeficientů až do 

pokojové teploty. 

Veškeré hlavní cíle a jejich dílčí cíle byly splněny v plném 

rozsahu. 

Tato práce vznikla na Fakultě metalurgie a materiálového 

inženýrství při řešení projektu č. LO1203 "Regionální materiálově 

technologické výzkumné centrum - Program udržitelnosti“ financovaného 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.  
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