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1. ÚVOD 
Oceli jsou studované již mnoho desetiletí, přesto existuje velmi málo přesných 

experimentálních dat dostupných pro konkrétní chemické složení reálné oceli. Pro 

studium ocelí lze využít data dostupné pro významné ternární (např. Fe-C-Cr) nebo 

vyšší systémy (např. Fe-C-Cr-Ni). Tyto systémy ovšem představují pouze přiblížení 

komplexnímu chování reálných jakostí ocelí, takže vlastnosti těchto systémů 

a reálných jakostí ocelí jsou často velmi odlišné. Proto je studium vlastností reálných 

ocelí stále aktuální téma.  

Mnoho termofyzikálních a termodynamických vlastností reálných jakostí ocelí lze 

získat pomocí metod termické analýzy, např. s využitím diferenční termické analýzy 

(DTA), diferenční skenovací kalorimetrie (DSC), termomechanické analýzy (TMA). 

Pomocí těchto (a dalších) metod lze získat mnohá termofyzikální a termodynamická 

data, např. teploty a latentní tepla fázových přeměn, tepelnou kapacitu, hustotu, 

lineární koeficient teplotní roztažnosti, povrchové napětí a jejich teplotní závislosti. 

Tato práce je zaměřena především na experimentální a teoretické studium 

termofyzikálních a termodynamických vlastností reálných jakostí ocelí metodami 

termické analýzy a závislost těchto vlastností na teplotě.  

U tří reálných jakostí byly studovány teploty fázových přeměn (počátek 

eutektoidní transformace, Curieho teplota, ukončení αγ přeměny, teplota solidu, 

teplota peritektické transformace a teplota likvidu) a latentní tepla s těmito fázovými 

přeměnami spojená. Dále byla stanovena tepelná kapacita ocelí v teplotním intervalu 

200 °C až 1600 °C, tedy nejen v pevné fázi, ale i tavenině. V teplotním intervalu 

200 °C až 1400 °C byly určeny lineární koeficient teplotní roztažnosti a hustota. Také 

bylo v teplotním intervalu 1540 °C až 1600 °C změřeno povrchové napětí taveniny.  

Výše uvedené termofyzikální a termodynamické vlastnosti reálných jakostí ocelí 

byly teoreticky stanoveny za pomocí programu Thermo-Calc a získané teoretické 

hodnoty byly porovnány a diskutovány s experimentálními výsledky.  

Chemické složení jednotlivých jakostí ocelí se liší především množstvím uhlíku, 

proto byla mimo jiné ověřena závislost studovaných termofyzikálních 

a termodynamických vlastností reálných jakostí ocelí na množství tohoto prvku.  
 

2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1. Termodynamika 
Z pohledu termodynamiky se soustava může nacházet v rovnovážném stavu, ve 

kterém je celková energie soustavy je minimální. Pokud se makroskopické vlastnosti 

mění, označuje se takový stav jako nerovnovážný a jeho celková energie je vždy 

vyšší než u rovnovážného stavu.  

Každá soustava se snaží minimalizovat svou celkovou energii, proto samovolně 

probíhá pouze přeměna z nerovnovážného stavu na rovnovážný stav za současného 

uvolnění energie. Pro přechod z rovnovážného stavu na nerovnovážný je vždy 

potřeba dodat soustavě stejnou energii, která by se uvolnila při samovolném ději (při 

100 %-ní účinnosti).  

Při termodynamickém popisu systému je nutné vzít v úvahu přítomnost nejen 

stabilních, ale i metastabilních fází. Každý prvek může být vázán v několika fázích 

současně, ale obvykle jej nalezneme ve fázi, která má za daných podmínek nejnižší 
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energii. Tuto fázi označujeme jako stabilní a teplotní (nebo tlakový) interval, ve 

kterém má stabilní fáze nejnižší energii se označuje jako oblast stability dané fáze.  

Pokud se fáze vyskytuje mimo svou oblast stability, označuje se jako metastabilní 

fáze. Metastabilní fáze nemá nejnižší možnou energii, takže se postupně mění na 

jinou, stabilnější fázi. Tato přeměna může být velmi rychlá (např. α-Fe  γ-Fe), ale 

může trvat i „nekonečně dlouho“ (např. grafit – diamant).  
 

2.2. Slitiny železa 
Slitiny železa v kombinaci s dalšími materiály nalézají uplatnění prakticky při 

všech lidských činnostech, ať už jako stroje nebo jako různé nástroje. Díky takto 

širokému uplatnění je jasné, že existuje mnoho slitin železa a ty je nutné dále 

roztřídit. Nejjednodušší je dělení slitin železa na litiny, které obsahují více než 

2,14 hm. % uhlíku, a oceli s obsahem uhlíku do 2,14 hm. %.  

Při nízkém obsahu uhlíku do 0,2 hm. % se ocel označuje jako nízkouhlíkové [1]. 

Středně uhlíkaté oceli obsahují větší množství uhlíku, až 0,5 hm. % [2]. Poslední 

skupinou jsou vysokouhlíkaté oceli obsahující obvykle více než 0,5 hm. % [3] uhlíku.  

Kromě železa a uhlíku obsahuje ocel i další (legující) prvky, které ovlivňují její 

vlastnosti. Dle jejich obsahu [4] lze rozlišit nelegované oceli, které obsahují celkově 

méně než 2 hm. % legujících prvků. Nízkolegované oceli obsahují celkově až 

5 hm. % legujících prvků a vysoce legované oceli mají celkový obsah legujících 

prvků větší než 5 hm. %.  
 

 Fázové přeměny binárního systému železo-uhlík 2.2.1.
U ocelí lze pozorovat několik významných fázových přeměn, přičemž teplota 

těchto fázových přeměn velmi závisí na chemickém složení. Přibližné teploty 

fázových přeměn lze získat z binárního diagramu železo-uhlík v rozmezí od 0 do 

2,14 hm. % uhlíku (Obrázek 1).  

Obrázek 1: Rovnovážný metastabilní fázový diagram železo-uhlík vypočítaný programem 

Thermo-Calc s uvedením teplot fázových transformací dle tohoto programu. 

Tání ocelí probíhá vždy v intervalu teplot. Oblast tání začíná při teplotě solidu 

a tání je ukončeno při teplotě likvidu. Obě teploty s rostoucím obsahem uhlíku 
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klesají, pouze při obsahu uhlíku v rozmezí cca 0,08 až 0,16 hm. % (část oblasti 

peritektické transformace) je teplota solidu konstantní.  

Peritektická transformace probíhá při teplotě 1495 °C [5] při obsahu uhlíku 

v rozmezí 0,08 hm. % až 0,51 hm. %. Při peritektické transformaci dochází 

k přeměně δ-feritu (body centred cubic – BCC) a taveniny (LIQUID) na austenit 

(face centred cubic – FCC). Při obsahu uhlíku 0,16 hm. % se vyskytuje peritektický 

bod, ve kterém se všechen δ-ferit a tavenina přemění na austenit.  

Za pokojové teploty jsou slitiny železa obvykle feromagnetické, ale při určité 

teplotě dochází ke ztrátě feromagnetických vlastností. Tato teplota se nazývá 

Curieho, značí se TC a pro čisté železo je 768 °C [6].  

Při teplotě 727 °C [7] probíhá eutektoidní transformace (teplota Ac1), kdy se 

austenit mění na cementit a α-ferit (BCC). K této přeměně dochází, pokud je obsah 

uhlíku větší než 0,02 hm. %. Při obsahu uhlíku 0,77 hm. % se vyskytuje eutektoidní 

bod, ve kterém se všechen austenit přemění na cementit a α-ferit.  
 

2.3. Termodynamické vlastnosti ocelí 

 Fázové přeměny 2.3.1.
Při fázové přeměně dochází ke změně vnitřního uspořádání v materiálu 

(skupenství, krystalová struktura,…). Během fázové přeměny tedy jedna nebo více 

fází zaniká a současně jiná fáze (nebo i několik) vzniká. Změnou fázového složení 

dochází současně ke změně vlastností daného materiálu.  

U jednosložkových materiálů (chemicky čisté látky) dochází k fázové přeměně při 

jedné teplotě. U ostatních materiálů může fázová přeměna probíhat v teplotním 

intervalu, proto se zde určují teploty počátku a ukončení fázové přeměny.  
 

 Latentní teplo  2.3.2.
Při každé fázové přeměně se spotřebovává (nebo uvolňuje) teplo. U čistých látek 

(např. Fe) tato tepelná změna ovšem není doprovázena změnou teploty, proto se toto 

teplo označuje jako skryté – latentní teplo.  

U polykomponentních systémů (např. ocel) neprobíhá fázová transformace při 

jedné teplotě, ale v teplotním intervalu. V tomto případě teplo není „dokonale“ 

skryto, ale i v tomto případě se teplo fázové přeměny označuje jako latentní teplo.  
 

 Tepelná kapacita 2.3.3.
Tepelná kapacita C je definována jako množství tepla, které je nutné dodat 

materiálu, aby se ohřál o určitou teplotu (obvykle o 1 °C) [8] za daných podmínek. 

Podmínky jsou vyznačeny v dolním indexu, např. Cp pro tepelnou kapacitu materiálu 

za konstantního tlaku. Termodynamicky je tepelná kapacita definovaná pomocí 

rovnice (1) jako derivace energie Q podle teploty T:  

𝐶𝑝 =
𝑑𝑄

𝑑𝑇
. (1) 

Tepelná kapacita se s teplotou zvolna mění, ale pro většinu aplikací postačuje 

znalost střední hodnoty tepelné kapacity [9], která je definovaná rovnicí (2):  

𝐶𝑝 =
∆𝑄

∆𝑇
. (2) 
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 Koeficient teplotní roztažnosti 2.3.4.
Při změně teploty materiálu dochází ke změně jeho rozměrů, přičemž velikost této 

změny lze určit pomocí koeficientu teplotní roztažnosti. Termodynamicky, pomocí 

rovnice (3) je definován pouze objemový koeficient teplotní roztažnosti β [10].  

𝛽 =
1

𝑉0

𝑑𝑉

𝑑𝑇
,  (3) 

kde V je objem. Běžně používaný je ovšem lineární koeficient teplotní roztažnosti 

α, který je obvykle definován pomocí rovnic (4) [11] nebo (5) [12].  

𝛼 =
1

𝑙0

𝑑𝑙

𝑑𝑇
,  (4) 

𝑙 = 𝑙0(1 + 𝛼∆𝑇),  (5) 

kde l je délka. Pro přepočet mezi koeficienty lze použít přibližný vztah β ≈ 3α [13].  
 

 Hustota 2.3.5.
Hustota ρ je základní charakteristikou materiálnu a je definovaná všeobecně 

známou rovnicí (6) [14].  

𝜌 =
𝑚

𝑉
,  (6) 

kde m je hmotnost a V je objem. Rozměry materiálu (a tedy i jeho objem) se mění 

s teplotou, proto se s teplotou mění i hustota materiálu.  
 

 Povrchové napětí 2.3.6.
Tekutina/tavenina se snaží dosáhnout minimálního povrchu (respektive povrchové 

energie). Toto chování popisuje veličina označovaná jako povrchové napětí σ. 

Povrchové napětí je termodynamicky definováno např. pomocí rovnice (7) [15].  

𝜎 = (
𝜕𝐺

𝜕𝐴
)
𝑇,𝑝,𝑛

,  (7) 

kde G je Gibbsova energie, A je povrch, p je tlak a n je látkové množství.  
 

3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
Experimentálně i teoreticky byly charakterizovány tři reálné ocele, jejichž 

chemické složení je uvedeno v Tabulce 1.  

Tabulka 1: Chemické složení studovaných ocelí (hm. %).  

Ocel C Mn Si P S Cu 

1 0,077 0,635 0,201 0,021 0,008 0,064 

2 0,162 0,707 0,191 0,012 0,007 0,049 

3 0,290 0,813 0,209 0,013 0,007 0,064 
 

Ocel Ni Cr Mo V Ti B 

1 0,027 0,049 0,003 <0,003 <0,003 <5·10
-4

 

2 0,026 0,046 0,005 <0,003 <0,003 <5·10
-4

 

3 0,028 0,610 0,170 0,002 0,002 3·10
-4

 
 

Ocel Nb Sn Al Ca N O 

1 <0,003 0,004 0,026 0,002 0,004 0,002 

2 <0,003 0,003 0,031 0,002 0,008 0,003 

3 0,001 0,005 0,022 0,003 0,004 0,002 
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Před každým měřením byly vzorky osoustruženy a nařezány do podoby válečků. 

Takto připravené válečky byly dále obroušeny a následně byly působením ultrazvuku 

vyčištěny v acetonové lázni. Vyčištěné válečky byly zváženy na přesných 

analytických vahách a připraveny k vlastnímu měření.  

Pro ověření reprodukovatelnosti bylo každé experimentální měření nejméně jednou 

zopakováno, přičemž vyhodnocována byla data získaná při ohřevu, ochlazování 

vyhodnocováno nebylo. Studované oceli byly připraveny plynulým odléváním, žádné 

následné úpravy provedeny nebyly.  

Kromě experimentálních měření byly výše zmíněné veličiny teoreticky vypočítány 

s využitím programů dostupných na Katedře fyzikální chemie a teorie 

technologických pochodů. Obdržené teoretické výsledky byly posléze porovnány 

a diskutovány s experimentálně získanými daty.  
 

4. VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1. Teploty fázových přeměn 

 Vysokoteplotní oblast 4.1.1.
Všechny naměřené teploty (teplota likvidu TL, teplota peritektické transformace TP 

a teplota solidu TS) byly korigovány na teplotu tání čistého niklu, naměřené TL byly 

navíc přepočteny na nulovou rychlost ohřevu a hmotnost vzorku [16]. Experimentální 

hodnoty TL, TP a TS byly určeny z DTA křivek získaných při ohřevu (Obrázek 2).  

Obrázek 2: Vysokoteplotní oblast oceli 1 (zeleně), oceli 2 (oranžově) a oceli 3 (fialově) na DTA 

křivce (ohřev). 

Porovnání naměřených a vypočítaných teplot likvidu TL, peritektické transformace 

TP a solidu TS je v Tabulce 2.  

Tabulka 2: Naměřené (DTA) a vypočítané (IDS, TC) teploty likvidu TL, peritektické transformace 

TP a solidu TS (°C).  

Ocel 
TL TP TS 

DTA IDS TC DTA IDS TC DTA IDS TC 

1 1523 1525 1525 --- 1479 1480 1492 1478 1478 

2 1515 1518 1518 1489 1487 1486 1489 1470 1452 

3 1500 1506 1506 1491 1486 1487 1449 1448 1437 
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Klesající závislost teplot likvidu i solidu na rostoucím obsahu uhlíku byly 

potvrzeny experimentálně i za pomoci výpočtů. Ocel 1 má nejmenší obsah uhlíku 

(0,077 hm. %), proto má nejvyšší teploty likvidu i solidu. Největší obsah uhlíku 

(0,290 hm. %) má ocel 3 a její teploty likvidu i solidu jsou nejnižší.  
 

 Nízkoteplotní oblast 4.1.2.
Experimentální hodnoty teplot počátku eutektoidní transformace Ac1 a ukončení 

přeměny α-feritu na austenit Ac3 byly určeny několika metodami (DTA a TMA). 

Metodou DTA byla určena také Curieho teplota TC (Obrázek 3).  

Obrázek 3: Nízkoteplotní oblast oceli 1 (zeleně), oceli 2 (oranžově) a oceli 3 (fialově) na DTA 

křivce (ohřev).  

Porovnání experimentálních a teoretických teplot počátku eutektoidní transformace 

Ac1, Curieho teplot TC a teplot ukončení přeměny α-feritu na austenit Ac3 je 

v Tabulce 3.  

Tabulka 3: Experimentální (DTA, TMA) a teoretické (TC) teploty počátku eutektoidní 

transformace Ac1, Curieho teploty TC a teploty ukončení přeměny α-feritu na austenit Ac3 (°C).  

Ocel 
Ac1 TC Ac3 

DTA TMA TC DTA TC DTA TMA TC 

1 738 740 710 762 759 879 887 872 

2 737 736 709 762 760 835 847 838 

3 748 745 720 --- 759 811 819 799 

Oceli 1 a 2 mají velmi podobnou teplotu počátku eutektoidní transformace Ac1, 

přičemž ocel 2 má tuto teplotu nepatrně nižší. Ocel 3 má tuto teplotu vyšší než obě 

zbývající oceli. Tento trend je patrný z experimentálních (DTA, TMA) 

i z teoretických hodnot (TC). U teploty Ac1 je velmi malý rozdíl mezi hodnotami 

získanými pomocí metod DTA a TMA (maximální rozdíl je 3 °C).  

S rostoucím obsahem uhlíku klesá teplota ukončení přeměny α-feritu na austenit 

Ac3, což bylo potvrzeno experimentálně (DTA, TMA) i za pomoci výpočtů (TC). 

Ocel 1 má nejmenší obsah uhlíku (0,077 hm. %), takže má nejvyšší teplotu ukončení 

přeměny α-feritu na austenit Ac3. Největší obsah uhlíku (0,290 hm. %) má ocel 3 

a její teplota ukončení přeměny α-feritu na austenit Ac3 je nejnižší. 
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4.2. Latentní teplo 

 Vysokoteplotní oblast 4.2.1.
Experimentální hodnota latentního tepla tání byla určena pomocí rovnice (8).  

∆𝐻𝑜𝑐𝑒𝑙 =
∆𝐻𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑

𝐴𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑
𝐴𝑜𝑐𝑒𝑙 .  (8) 

Jako standard pro experimentální určení latentního tepla tání bylo použito 

palladium, jehož latentní teplo tání ΔHPd je 161,5 J·g
-1

 [17].  

Pro určení teoretické hodnoty latentního tepla tání se jeví nejvhodnější extrapolace 

entalpie pevné fáze po teplotu likvidu [18]. Teplotní závislost tepelné kapacity 

austenitu je lineární [19], proto byla k extrapolaci využita hyperbola.  

Porovnání naměřených a vypočítaných hodnot latentního tepla je v Tabulce 4. Ze 

získaných dat se zdá, že latentní teplo tání na množství uhlíku závisí jen velmi málo. 

Tabulka 4: Naměřené (DTA) a vypočítané (IDS a TC) latentní teplo Q (J·g
-1

).  

Ocel 
Q 

DTA IDS TC 

1 249 240 257 

2 264 259 260 

3 241 252 256 

Nejnižší experimentální hodnotu latentního tepla tání má ocel 3 (241 J·g
-1

), 

u oceli 1 byla naměřena hodnota o 8 J·K
-1

·g
-1

 vyšší a nejvyšší hodnota latentního 

tepla tání (o 23 J·g
-1

 vyšší než ocel 3) byla naměřena u oceli 2. Stejný trend vykazují 

i teoretické hodnoty latentního tepla tání vypočítané programem Thermo-Calc, 

nicméně rozdíly mezi jednotlivými ocelemi jsou výrazně nižší (rozdíl mezi nejnižší 

a nejvyšší hodnotou je pouze 4 J·g
-1

). Nejnižší hodnotu latentního tepla tuhnutí 

vypočítanou programem IDS měla ocel 1, nejvyšší hodnotu měla ocel 2 a rozdíl mezi 

těmito hodnotami byl 19 J·g
-1

. 
 

 Nízkoteplotní oblast (metoda I)  4.2.2.
V programu Thermo-Calc byla hodnota latentního tepla vypočítána z teplotní 

závislosti entalpie. Tepelná kapacita α-feritu lineárně roste [20], proto byla pro 

extrapolaci z oblasti α-feritu použita hyperbola.  

Naměřené a vypočítané hodnoty latentního tepla v nízkoteplotní oblasti získané 

metodou I jsou uvedeny v Tabulce 5.  

Tabulka 5: Naměřené (DTA) a vypočítané (TC) celkové latentní teplo nízkoteplotní oblasti QLT,I 

(J·g
-1

) získané metodou I.  

Ocel 
QLT,I 

DTA TC 

1 8,5 7,6 

2 18,6 16,2 

3 26,8 32,6 

S rostoucím množstvím uhlíku v oceli roste celkové latentní teplo fázové 

transformace a tento trend potvrzují také zde zjištěné experimentální i teoretické 

hodnoty. Teoretická hodnota celkového latentního tepla je u ocelí 1 a 2 nižší než 

experimentální hodnota, pouze u oceli 3 je teoretická hodnota výrazně nižší než 

experimentální hodnota.  
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 Nízkoteplotní oblast (metoda II) 4.2.3.
Teplotní oblast vyhodnocení latentního tepla v nízkoteplotní oblastí získané 

metodou I začíná při teplotě počátku eutektoidní transformace Ac1 a končí při teplotě 

ukončení αγ přeměny Ac3. Metoda I má ovšem jeden zásadní nedostatek – průběh 

změny tepelné kapacity během fázových přeměn mezi teplotami Ac1 a Ac3 je 

předpokládaný, takže velmi pravděpodobně je v získaném latentním teplu částečně 

zahrnuta i změna tepelné kapacity.  

Odstranění zahrnuté části tepelné kapacity je velmi obtížné, takže se nabízí 

možnost zahrnout celou změnu tepelné kapacity do latentního tepla. Zároveň s tím je 

nutné posunout počátek vyhodnocované teplotní oblasti do bodu, ve kterém se 

tepelná kapacita začíná výrazně měnit (bod C na Obrázku 4).  

Obrázek 4: Nízkoteplotní oblast oceli 3 na DTA křivce (ohřev) s vyznačením počátku změny 

tepelné kapacity C. 

Protože tepelný tok (respektive rozdíl napětí) je ovlivněn změnami tepelné 

kapacity [21], je u experimentálních dat poměrně snadné nalézt počáteční bod, od 

kterého je latentní teplo vyhodnocováno. U metody II je změna tepelné kapacity 

zahrnuta v latentním teplu, proto lze předpokládat konstantní tepelnou kapacitu 

a extrapolace při vyhodnocování teoretických hodnot je tedy lineární.  

Naměřené a vypočítané hodnoty latentního tepla v nízkoteplotní oblasti získané 

metodou II jsou uvedeny v Tabulce 6.  

Tabulka 6: Naměřené (DTA) a vypočítané (TC) celkové latentní teplo nízkoteplotní oblasti QLT,II 

(J·g
-1

) získané metodou II.  

Ocel 
QLT,II 

DTA TC 

1 25,5 29,1 

2 37,7 40,3 

3 50,1 52,0 

I u metody II s rostoucím množstvím uhlíku v oceli roste celkové latentní teplo, 

tento trend vykazují teoretické i experimentální hodnoty. Teoretická hodnota 

celkového latentního tepla je u všech ocelí mírně vyšší než experimentální hodnota, 
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maximální rozdíl je 3,6 J·g
-1

 (ocel 1). Shoda experimentálních a teoretických hodnot 

je tedy výrazně lepší než u metody I.  
 

Celkové latentní teplo v nízkoteplotní oblasti u studovaných ocelí roste s rostoucím 

obsahem prvků (obě metody), což je v souladu s literaturou [22]. Vzhledem 

k hodnotám latentního tepla αγ přeměny z literatury[23] se metoda II zdá být 

vhodnější pro vyhodnocování celkového latentního tepla v nízkoteplotní oblasti. 
 

4.3. Tepelná kapacita 

 Vysokoteplotní oblast 4.3.1.
Pro měření tepelné kapacity v oblasti tání a taveniny byl použitý 3D hf-DSC 

senzor. Porovnání experimentálně získaných tepelný kapacit všech tří studovaných 

ocelí je na Obrázku 5.  

Obrázek 5: Experimentální tepelná kapacita Cp oceli 1 (zeleně), oceli 2 (oranžově) a oceli 3 

(fialově) ve vysokoteplotní. 

U oceli 1 se tepelná kapacita výrazněji mění ještě v pevné fázi (bez přítomnosti 

taveniny), což je způsobeno přeměnou austenitu na δ-ferit. U ocelí 2 a 3 se tepelná 

kapacita výrazněji mění až od teploty solidu.  

Tepelná kapacita (výška píku) studovaných ocelí při teplotě likvidu klesá 

s rostoucím obsahem uhlíku (15,53 J·K
-1

·g
-1

 u oceli 1, 11,57 J·K
-1

·g
-1

 u oceli 2 

a 9,16 J·K
-1

·g
-1

 u oceli 3). Zatímco u oceli 2 a oceli 3 dochází kromě vlastního tání 

pevné fáze i k peritektické transformaci, u oceli 1 dochází pouze k tání. To je 

pravděpodobně příčina toho, že ocel 1 má nejvyšší tepelnou kapacitu při teplotě 

likvidu TL. Tepelná kapacita (výška píku) při teplotě peritektické transformace TP 

roste s rostoucím obsahem uhlíku v ocelích (9,93 J·K
-1

·g
-1

 pro ocel 2 a 11,88 J·K
-1

·g
-1

 

pro ocel 3).  

Tepelná kapacita mimo oblast fázových přeměn je u všech tří studovaných ocelí 

velmi podobná. Její hodnota na obsahu uhlíku závisí jen velmi málo, srovnatelný 

(nebo větší) vliv zde mají pravděpodobně další prvky přítomné v ocelích.  

Teoretické hodnoty tepelné kapacity vypočítané programem Thermo-Calc 

(Obrázek 6) vykazují stejný trend jako experimentální hodnoty. Mimo oblast 
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fázových přeměn mají všechny tři oceli velmi podobnou tepelnou kapacitu, liší se 

pouze v řádu setin J·K
-1

·g
-1

 (cca 0,66 J·K
-1

·g
-1

 před oblastí fázových přeměn a cca 

0,83 J·K
-1

·g
-1

 nad teplotou likvidu).  

Obrázek 6: Teoretické tepelné kapacity Cp oceli 1 (zeleně), oceli 2 (oranžově) a oceli 3 (fialově) ve 

vysokoteplotní oblasti vypočítané programem Thermo-Calc. 

Nepatrný rozdíl mezi experimentálně a teoreticky získanými hodnotami tepelné 

kapacity mimo oblast fázových přeměn jsou pravděpodobně u všech tří studovaných 

ocelí způsobeny tím, že do výpočtů nemohl být zahrnut cín.  

Program Thermo-Calc počítá vlastnosti ocelí pouze v rovnovážném stavu, ale 

experimentální měření jsou principiálně nerovnovážné. Především z tohoto důvodu se 

teoretické hodnoty tepelné kapacity vypočítané programem Thermo-Calc mění 

u všech tří studovaných ocelí v oblasti fázových přeměn mnohem rychleji než 

experimentální hodnoty.  
 

 Nízkoteplotní oblast 4.3.2.
Pro měření tepelné kapacity v nízkoteplotní oblasti byl použitý DROP senzor 

pracující v DSC módu. Experimentální hodnoty tepelné kapacity jsou pro všechny tři 

studované oceli uvedeny na Obrázku 7.  
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Obrázek 7: Experimentální tepelné kapacity Cp oceli 1 (zeleně), oceli 2 (oranžově) a oceli 3 

(fialově) v nízkoteplotní oblasti.  

Tepelná kapacita u studovaných ocelí s obsahem uhlíku nepatrně roste, pouze 

maximální hodnota tepelné kapacity nacházející se v oblasti fázových přeměn 

(přesněji v teplotním intervalu 750 °C – 800 °C) stoupá výrazně.  

Teoretické tepelné kapacity vypočítané programem Thermo-Calc vykazují 

podobný trend jako experimentální hodnoty (Obrázek 8).  

Obrázek 8: Teoretické tepelné kapacity Cp oceli 1 (zeleně), oceli 2 (oranžově) a oceli 3 (fialově) 

v nízkoteplotní oblasti. 

Rozdíly mezi experimentálními a teoretickými hodnotami tepelné kapacity je dán 

mimo jiné způsobem výpočtu v programu Thermo-Calc (rovnovážné podmínky), 

respektive experimentálními podmínkami (nerovnovážný stav).  
 

4.4. Lineární koeficient teplotní roztažnosti 
Naměřené teplotní závislosti hodnot lineárního koeficientu teplotní roztažnosti jsou 

pro všechny tří oceli uvedeny na Obrázku 9.  
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Obrázek 9: Teplotní závislost lineárního koeficientu teplotní roztažnosti α oceli 1 (zeleně), oceli 2 

(oranžově) a oceli 3 (fialově) změřená metodou TMA. 

Ocel 1 má před i za oblastí fázových přeměn nejnižší hodnoty lineárního 

koeficientu teplotní roztažnosti (neplatí pro oblast pod cca 400 °C). Ocel 3 má mimo 

oblast fázových přeměn nejvyšší hodnoty lineárního koeficientu teplotní roztažnosti 

(neplatí pro oblast pod cca 400 °C). Toto by mohlo být způsobeno obsahem uhlíku 

v  ocelích (0,077 hm. % v oceli 1, 0,160 hm. % v oceli 2 a 0,290 hm. % v oceli 3).  

V oblasti fázových přeměn se hodnoty lineárního koeficientu teplotní roztažnosti 

všech tří studovaných ocelí výrazně mění (klesají), přičemž u oceli 1 je změna hodnot 

(pokles) nejméně prudký a u oceli 3 je změna hodnot (pokles) nejprudší. To je 

pravděpodobně také důsledkem rozdílného množství uhlíku v ocelích.  

Lineární koeficient teplotní roztažnosti v teplotní oblasti 200 – 700 °C roste. 

Během eutektoidní přeměny a αγ přeměny hodnoty lineárního koeficientu teplotní 

roztažnosti klesají a od teploty Ac3 hodnoty opět rostou, přičemž růst v oblasti za 

fázovými přeměnami je prudší než v oblasti před fázovými přeměnami.  

Teoretické hodnoty lineárního koeficientu teplotní roztažnosti vypočítané 

programem Thermo-Calc jsou v celém teplotním rozsahu nižší než experimentální 

hodnoty (Obrázek 10).  
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Obrázek 10: Teoretická teplotní závislost lineárního koeficientu teplotní roztažnosti α oceli 1 

(zeleně), oceli 2 (oranžově) a oceli 3 (fialově) vypočítané programem Thermo-Calc. 

Nebudou-li uvažovány absolutní hodnoty lineárního koeficientu teplotní 

roztažnosti, pak průběh teoretické teplotní závislosti u oceli 3 se velmi dobře shoduje 

s naměřenou teplotní závislostí tohoto koeficientu.  

Teoretická teplotní závislost lineárního koeficientu teplotní roztažnosti oceli 1 

vykazuje nestandartní průběh v teplotním intervalu 420 – 520 °C a teoretická teplotní 

závislost lineárního koeficientu teplotní roztažnosti oceli 2 vykazuje neobvyklý 

průběh v teplotním intervalu 330 – 520 °C.  

Ohřev u metody TMA začínal při teplotě 20 °C, což je velmi blízko referenční 

teplotě (T0 = 25 °C). Toto mohlo způsobit posun experimentálních hodnot lineárního 

koeficientu teplotní roztažnosti k vyšším hodnotám.  

Na shodu experimentálních a teoretických hodnot měl vliv i způsob výpočtů 

v programu Thermo-Calc (rovnovážný stav), respektive experimentální podmínky 

(nerovnovážný stav). Teoretické hodnoty mohly být také ovlivněny zaokrouhlováním 

hodnot objemu získaných pomocí programu Thermo-Calc.  

U ocelí 1 a 2 byl experimentálně (TMA) i teoretickým výpočtem (TC) zjištěn 

neobvyklý průběh lineárního koeficientu teplotní roztažnosti v teplotní oblasti cca 

350 – 450 °C. V této teplotní oblasti byla zjištěna i drobná změna v průběhu tepelné 

kapacity, je tedy možné, že obě „anomálie“ mohou mít stejnou příčinu. Dle fázové 

analýzy provedené v programu Thermo-Calc je možné, že by touto společnou 

příčinou mohly být fázové transformace některých minoritních fází (oxidy, 

sulfidy,…).  
 

4.5. Hustota 
Experimentální teplotní závislost hustoty všech tří studovaných ocelí získané 

metodou TMA jsou na Obrázku 11. 
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Obrázek 11: Teplotní závislost hustoty ρ oceli 1 (zeleně), oceli 2 (oranžově) a oceli 3 (fialově) 

naměřená pomocí TMA.  

Hustota byla experimentálně zjišťována v teplotním intervalu 200 °C až 1400 °C 

a experimentální hodnoty hustoty klesají v celém teplotním intervalu kromě oblasti 

fázových přeměn. Experimentální hodnoty hustoty také klesají s rostoucím 

množstvím uhlíku.  

Mimo oblast fázových transformací má ocel 1 nepatrně vyšší hustotu než ocel 2, 

přičemž pod teplotou Ac1 je rozdíl hodnot mezi oběma ocelemi téměř nulový, což 

může souviset s karbidy na hranicích zrn [24]. Ocel 3 má téměř v celém teplotním 

intervalu nižší hustotu než oceli 1 a 2, kromě úzké teplotní oblasti u cca 900 °C, kde 

má ocel 1 nižší hustotu než ocel 3.  

Teoretické hodnoty hustoty vypočítané programem Thermo-Calc (Obrázek 12) 

jsou mírně vyšší než experimentální hodnoty a stejně jako experimentální hodnoty 

klesají s rostoucím obsahem uhlíku v oceli.  

Obrázek 12: Teplotní závislost hustoty ρ oceli 1 (zeleně), oceli 2 (oranžově) a oceli 3 (fialově) 

vypočítaná programem Thermo-Calc.  
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U hustoty není žádná referenční nebo počáteční teplota, proto by se mohlo zdát, že 

průběh této veličiny nezávisí na počáteční teplotě měření. U teoretických hodnot 

hustoty by tomu tak mohlo být. Ale u hodnot hustoty získaných metodou TMA nebo 

dilatometrem tomu tak není, protože existuje vztah mezi hustotou ρ a relativním 

prodloužením dl/l0 (rovnice (9) [25].  

𝜌 =
𝜌0

(1−
𝑑𝑙

𝑙0
)
3, (9) 

kde ρ0 je hustota při referenční teplotě (ta je stejná jako u počáteční délky l0). Díky 

rovnici (20) je tedy zřejmé, že experimentální hodnoty hustoty jsou ovlivněny 

blízkostí referenční teploty (25 °C) a teploty počátku měření (20 °C).  

Rozdíl mezi naměřenou (TMA i DIL) a vypočítanou (TC) hustotou u všech ocelí 

roste s rostoucí teplotou. To by mohlo být způsobeno nepřesným výpočtem objemové 

kontrakce v programu Thermo-Calc.  
 

4.6. Povrchové napětí 
Experimentální hodnoty povrchového napětí všech tří studovaných ocelí jsou na 

Obrázku 13. 

Obrázek 13: Experimentální hodnoty povrchového napětí σ oceli 1 (zeleně), oceli 2 (oranžově) 

a oceli 3 (fialově).  

Z experimentálních dat se zdá, že povrchové napětí ocelí roste s rostoucím 

obsahem uhlíku, což je v souladu s částí literatury (např. [26]). Jiné zdroje naopak 

uvádí, že povrchové napětí ocelí klesá s rostoucím obsahem uhlíku (např. [27]).  

U všech tří ocelí má teplotní závislost povrchového napětí vypočítaná programem 

IDS stejnou směrnici, takže dle tohoto programu je rozdíl v povrchových napětích 

mezi jednotlivými ocelemi stejný v celém teplotním intervalu (Obrázek 14).  
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Obrázek 14: Teoretické hodnoty povrchového napětí σ oceli 1 (zeleně), oceli 2 (oranžově) a oceli 3 

(fialově) vypočítané programem IDS.  

Teoretické hodnoty povrchového napětí vypočítané s využitím programu Thermo-

Calc jsou vyšší než experimentální hodnoty, nicméně „pořadí“ ocelí je stejné 

(nejnižší hodnoty má ocel 1 a nejvyšší hodnoty má ocel 1). Pouze rozdíly mezi 

hodnotami povrchového napětí studovaných ocelí jsou menší než u experimentálních 

dat (Obrázek 15).  

Obrázek 15: Teoretické hodnoty povrchového napětí σ oceli 1 (zeleně), oceli 2 (oranžově) a oceli 3 

(fialově) vypočítané s využitím programu Thermo-Calc.  

Ocel 1 má nejnižší hodnoty teoretického povrchového napětí vypočítaného 

s využitím programu Thermo-Calc, ocel 2 má v celém teplotním intervalu hodnoty 

povrchového napětí o cca 10 mN·m
-1

 vyšší. Rozdíl hodnot teoretického povrchového 

napětí mezi ocelemi 2 a 3 je přibližně trojnásobný než mezi ocelemi 1 a 2 (cca 

30 mN·m
-1

). To by mohl být důsledek vyššího obsahu chromu a molybdenu v oceli 3. 

Interakce čistého železa (standard) s korundovou podložkou je velmi podobná 

interakci ocelí (vzorky) s korundovou podložkou, nicméně není totožná. Postup 

použitý pro výpočet povrchového napětí s využitím programu Thermo-Calc ovšem 
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předpokládá, že interakce působící na standard a vzorek jsou totožné. To může být 

jednou z příčin vyšších hodnot povrchového napětí vypočítaných s využitím 

programu Thermo-Calc.  

Povrchové napětí vypočítané programem IDS a vypočítané s využitím programu 

Thermo-Calc se liší nejvýše o 100 mN·m
-1

 (pro stejnou ocel). „Pořadí“ teoretických 

hodnot povrchového napětí ocelí určené s využitím programu Thermo-Calc je shodné 

jako u experimentálního měření (u programu IDS nikoliv). Pro výpočet povrchového 

napětí se tedy zdá být vhodnější využít program Thermo-Calc.  
 

5. ZÁVĚR 
Předložená disertační práce se zabývá vybranými termodynamickými 

a termofyzikálními vlastnostmi tří reálných, nelegovaných ocelí lišících se především 

obsahem uhlíku (od 0,077 hm. % do 0,290 hm. %).  

Studované vlastnosti byly stanoveny experimentálně pomocí řady metod termické 

analýzy (DTA, DSC, TMA, dilatometrie, metoda ležící kapky) a také teoreticky 

pomocí dvou programů (IDS a Thermo-Calc). Naměřené hodnoty byly porovnány 

s vypočítanými hodnotami a zjištěné rozdíly mezi experimentálními a teoretickými 

hodnotami byly následně diskutovány:  

1) Metodou DTA byly na přístroji Setaram SETSYS 18TM naměřeny teploty 

fázových přeměn (teploty likvidu, teploty peritektické transformace, teploty solidu, 

teploty ukončení přeměny α-feritu na austenit, Curieho teploty a teploty počátku 

eutektoidní transformace).  

U teploty peritektické transformace a teploty likvidu byla zjištěna vynikající shoda 

experimentálních a teoretických hodnot (rozdíl byl maximálně 6 °C). Menší shoda 

byla zjištěna u teploty solidu, zde byl rozdíl vždy vyšší než 10 °C.  

Experimentální i teoretické hodnoty Curieho teploty byly ve vynikající shodě 

(rozdíl 2 °C) a u teploty ukončení přeměny α-feritu na austenit byl rozdíl maximálně 

12 °C. Teoretické teploty počátku eutektoidní transformace byly o cca 30 °C nižší 

než experimentální hodnoty.  

2) Dále byly metodou DTA na přístroji Setaram SETSYS 18TM naměřeny latentní 

tepla fázových transformací (latentní tepla tání/tuhnutí ve vysokoteplotní oblasti 

a celková latentní tepla přeměn v nízkoteplotní oblasti).  

Ve vysokoteplotní oblasti byl rozdíl mezi experimentálními a teoretickými 

hodnotami nejvýše 23 J·g
-1

 (méně než 10 %). V nízkoteplotní oblasti byly použity 

dvě metody stanovení celkového tepelného efektu. U metody I byl rozdíl 

experimentálních a teoretických hodnot až 5,8 J·g
-1

 (cca 22 %), u metody II byla 

zjištěna větší shoda hodnot (maximální rozdíl byl 3,6 J·g
-1

, tedy cca 14 %).  

3) Metodou „Continuous Cp method“ byly na přístroji Setaram MHTC 96 Line 

(vybaveném 3D senzorem) naměřeny tepelné kapacity v pevné fázi a v tavenině (do 

1600 °C).  

V oblasti taveniny byla zjištěna vynikající shoda mezi experimentálními 

a teoretickými hodnotami, maximální rozdíl byl 0,06 J·K
-1

·g
-1

 (10 %). V oblasti 

pevné fáze byl (mimo oblast fázových přeměn) maximální rozdíl 0,14 J·K
-1

·g
-1

 (cca 

21 %). V oblasti fázových přeměn byl rozdíl experimentálních a teoretických hodnot 

výrazně větší.  
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4) Metodou TMA na přístroji Setaram SETSYS 18TM a dilatometricky na přístroji 

NETZSCH Dilatometer Dil 402C/7 byly naměřeny lineární koeficient teplotní 

roztažnosti a hustota (obě do 1400 °C).  

Bylo zjištěno, že teoretické hodnoty lineárního koeficientu teplotní roztažnosti 

byly nižší než experimentální hodnoty (cca o 2 – 3 10
-6

 K
-1

) v celém teplotním 

intervalu. Experimentální hodnoty hustoty vykazují strmější pokles než teoretické 

hodnoty v celém teplotním intervalu. Zdá se, že u obou výše zmíněných veličin jde 

o systematickou chybu a budoucí experimentální i teoretické studium obou veličin by 

mohlo být velmi přínosné.  

5) Metodou ležící kapky byly pomocí odporové pece CLASSIC a zrcadlovky 

CANON naměřeno povrchové napětí taveniny (do 1600 °C).  

Shoda mezi experimentálními a teoretickými hodnotami povrchového napětí byla 

dobrá, maximální rozdíl je 257 mN·m-1 (cca 15 %). Jelikož vztahy použité pro 

výpočet povrchového napětí byly nově upraveny v této práci, následující výzkum 

zaměřený na odhalení jejich limit bude jistě zajímavý.  
 

V neposlední řadě byly upraveny termodynamické rovnice pro výpočet lineárního 

koeficientu teplotní roztažnosti a povrchového napětí tak, aby bylo možné vypočítat 

tyto veličiny pomocí dat získaných programem Thermo-Calc. Funkčnost těchto 

upravených rovnic byla prokázána jejich použitím pro výpočet obou veličin 

u reálných ocelí a následným porovnáním vypočítaných hodnot s experimentálně 

získanými hodnotami.  

Získané výsledky byly průběžně prezentovány na zahraničních i tuzemských 

konferencích a mohou být využity v průmyslové praxi (přičemž teploty fázových 

přeměn již byly v průmyslu využity pro ověření nastavení licích podmínek – 

především licí teploty), základním nebo aplikovaném výzkumu, pro tvorbu databází 

a zcela jistě i v dalších oblastech.  

Získaná data mohou být použita také jako vstupní data pro matematické a fyzikální 

modely a mohou přispět ke zpřesnění výpočtů s využitím termodynamických 

software. Získaná data mohou přispět k rozvoji oborů chemická metalurgie, 

metalurgie, slévárenství a materiálové inženýrství. 
 

Další studium nejen nelegovaných ocelí by se mělo zaměřit především na 

následující oblasti:  

 Zvýšení shody mezi experimentálními a teoretickými hodnotami teplot 

solidu, teplot ukončení přeměny α-feritu na austenit a teplot počátku 

eutektoidní transformace; 

 Průběh lineárního koeficientu teplotní roztažnosti především v oblasti od 

350 °C do 450 °C; 

 Další vylepšení termodynamických rovnic použitých pro výpočet vlastností 

ocelí s využitím programu Thermo-Calc;  

 Experimentální a teoretické studium dalších vlastností (např. viskozity).  

  



-20- 

6. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 
[1] Cubberly, William H. et al. Tool and mnufacturing engineers handbook: Desk 

edition. Dearborn, Michigan: Society of Manufacturing Engineers, 1989. ISBN 0-

87263-351-9 

[2] DAVIS, Joseph R. Corrosion of weldments, ASM International, 2006. ISBN  

978-16-1503-051-4 

[3] JEFFUS, Larry. Metal fabrication technology for agriculture. Clifton Park, New 

York: Cengage Learning, 2010. ISBN 978-14-3549-857-0 

[4] VOGEL, G. Herbert. Process development: From the initial Idea to the chemical 

production plant. Weinheim: John Wiley & Sons, 2006. ISBN 978-35-2760-471-5 

[5] KERR, Hugh W. et al. Solidification of peritectic alloys. International materials 

reviews. 1996, 41, 129-164. ISSN 0950-6608 

[6] WANG, Chi et al. Theory of magnetic and structural ordering in iron. Physical 

review letters. 1985, 54, 1852-1855. ISSN 0031-9007 

[7] DEWHURST, Richard et al. A remote laser system for ultrasonic velocity 

measurement at high temperatures. Journal of applied physics. 1988, 63, 1225-1227. 

ISSN 0021-8979 

[8] CVERNA, Fran. ASM ready reference: Thermal properties of metals. ASM 

International, 2002. ISBN 978-08-7170-768-0 

[9] McCULLOUGH, John P. et al. Calorimetry of non-reacting systems: Prepared 

under the sponsorship of the international union of pure and applied chemistry 

commission on thermodynamics and the thermochemistry. Elsevier, 2013. ISBN 978-

14-8322-670-5 

[10] CZICHOS, Horst et al. Springer handbook of metrology and testing. Springer 

Science & Business Media, 2011. ISBN 978-36-4216-641-9 

[11] ELMER, John et al. Thermal expansion characteristics of stainless steel weld 

metal. Welding journal. 1982, 61, 293s-304s. ISSN 0043-2296 

[12] CHEN, Revuen et al. Theory of thermoluminescence and related phenomena. 

World Scientific, 1997. ISBN 978-98-1450-031-9 

[13] CHAWLA, Krishan K. Ceramic matrix composites: Second edition. Springer 

Science & Business Media, 2013. ISBN 978-14-6151-029-1 

[14] YOUNG, Hugh D. et al. University physics: Australian edition. Pearson Higher 

Education AU, 2010. ISBN 978-14-4253-801-6 

[15] MEYBODI, Mahdi K. et al. A computational intelligence scheme for prediction 

of interfacial tension between pure hydrocarbons and water. Chemical engineering 

research and design. 2015, 95, 79-92. ISSN 0263-8762 

[16] ZLÁ, Simona et al. Thermophysical and structural study of in 792-5A nickel 

based superalloy. Metalurgija. 2012, 51, 83-86. ISSN 0543-5846 

[17] WALKER, Perrin et al. CRC Handbook of metal etchants. CRC Press, 1990. 

ISBN 978-14-3982-253-1 

[18] KALUP, Aleš et al. Liquidus and solidus temperatures and latent heats of 

melting of steels. Journal of thermal analysis and calorimetry. 2017, 127, 123-128. 

ISSN 1388-6150 

[19] MILLS, Kenneth C. et al. Equations for the calculation of the thermo-physical 

properties of stainless steel. ISIJ International. 2004, 44, 1661-1668. ISSN 1347-5460 



-21- 

[20] RAJU, Subramanian D. V. S. J. et al. Measurement of transformation 

temperatures and specific heat capacity of tungsten added reduced activation ferritic–

martensitic steel. Journal of nuclear materials. 2009, 389, 385–393. ISSN 0022-3115. 

[21] HÖHNE, Günther W. H. et al. Differential scanning calorimetry: An 

introduction for practitioners. Springer Science & Business Media. 2013. ISBN 978-

366-20-3302-9 

[22] MARUNO, Wataru et al. Differential scanning calorimetry of the α/γ 

transformation in FeCo alloys under a magnetic field. Materials transactions. 2014, 

54, 1823-1828. ISSN 1345-9678 

[23] LEE, Jye-Long et al. Evaluation of transformation latent heat in C-Mn steels. 

ISIJ International. 1999, 39, 281-287. ISSN 1347-5460 

[24] HONG, Hyunuk et al. The occurrence of grain boundary serration and its effect 

on the M23C6 carbide characteristics in an AISI 316 stainless steel. Materials science 

and engineering A. 2002, A322, 255-261. ISSN 0921-5093 

[25] GERMAN, Randall M. Handbook of mathematical relations in particulate 

materials processing. John Wiley & Sons. 2009. ISBN 978-047-03-6872-5 

[26] ELFSBERG, Jessica et al. Measurements and calculation of interfacial tension 

between commercial steels and mould flux slags. Steel research international. 2011, 

82, 404-414. ISSN 1869-344X 

[27] HOAI, Le T. et al. Effect of surface adsorption of carbon on the surface tension 

of liquid Fe–Mn–C alloys. Journal of materials science. 2012, 47, 8303-8307. ISSN 

1573-4803 
 

7. VLASTNÍ PUBLIKAČNÍ ČINNOST 

7.1. Časopisy 

 Impaktované 7.1.1.
[1] ZLÁ, S., SMETANA, B., ŽALUDOVÁ, M., DOBROVSKÁ, J., KALUP, A., 

VODÁREK, V., KONEČNÁ, K. Determination of thermophysical and structural 

properties of nickel super-alloy. Metalurgija. 2015, 54, 639-642. ISSN 0543-5846 

[2] DĚDKOVÁ, K., JANÍKOVÁ, J., MATĚJOVÁ, K., ČABANOVÁ, K., VÁŇA, 

R., KALUP, A., HUNDÁKOVÁ, M., KUKUTSCHOVÁ, J. ZnO/graphite 

composites and its antibacterial activity at different conditions. Journal of 

photochemistry and photobiology B: Biology. 2015, 151, 256–263. ISSN 1011-1344 

[3] KALUP, A., SMETANA, B., KAWULOKOVÁ, M., ZLÁ, S., FRANCOVÁ, H., 

DOSTÁL, P., WALOSZKOVÁ, K., WALOSZKOVÁ, L., DOBROVSKÁ, J. 

Liquidus and solidus temperatures and latent heats of melting of real steel samples. 

Journal of thermal analysis and calorimetry. 2017, 127, 123-128. ISSN 1388-6150  

[4] KAWULOKOVÁ, M., SMETANA, B., ZLÁ, S., KALUP, A., MAZANCOVÁ, 

E., VÁŇOVÁ, P., KAWULOK, P., DOBROVSKÁ, J., ROSYPALOVÁ, S. Study of 

equilibrium and nonequilibrium phase transformations temperatures of steel by 

thermal analysis methods. Journal of thermal analysis and calorimetry. 2017, 127, 

423-429. ISSN 1388-6150  

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

KAWULOKOVÁ, M., GRYC, K., DOSTÁL, P., DROZDOVÁ, Ľ., BAUDIŠOVÁ, 



-22- 

B. Prediction and measurement of selected phase transformation temperatures of 

steels. Journal of mining and metalurgy B. 2017, 53, 391-398. ISSN 2217-7175 
 

 Recenzované 7.1.2.
[1] KALUP, A., ŽALUDOVÁ, M., ZLÁ, S., STROUHALOVÁ, M., GRYC, K., 

SMETANA, B. Comparison of calculated and measured thermophysical properties 

of real steel grades. Chemické listy. 2014, 108, 808. ISSN 1213-7103 

[2] SMETANA, B., ŽALUDOVÁ, M., ZLÁ, S., DOSTÁL, P., ROSYPALOVÁ, S., 

KALUP, A., DOBROVSKÁ, J., GRYC, K., MICHALEK, K., STROUHALOVÁ, 

M., VÁLEK, L. Study of solidus and liquidus temperatures of Fe-based alloys using 

thermal analysis methods. Chemické listy. 2014, 108, 811. ISSN 1213-7103 

[3] KALUP, A., ŘEHÁČKOVÁ, L., ZLÁ, S., KAWULOKOVÁ, M., 

DOBROVSKÁ, J., SMETANA, B. Calculation of surface tension of real steel grades 

at 1550 °C, Hutnické listy. 2015, 68, 16-19. ISSN 0018-8069 

[4] KALUP, A., ZLÁ, S., KAWULOKOVÁ, M., DOBROVSKÁ, J., SMETANA, B. 

Comparison of measured and calculated thermophysical properties of nickel super-

alloys, Metalurgija. 2016, 55, 345-348. ISSN 0543-5846 

[5] GRYC, K., SMETANA, B., STROUHALOVÁ, M., KAWULOKOVÁ, M., ZLÁ, 

S., KALUP, A., TKADLEČKOVÁ, M., SOCHA, L., MICHALEK, K., OPLER, A. 

Využití vysokoteplotní termické analýzy pro určení teplot solidu a likvidu u 

ložiskové oceli, Hutnické listy. 2016, 2. ISSN 0018-8069 

[6] SMETANA, B., ZLÁ, S., KAWULOKOVÁ, M., KALUP, A., DOBROVSKÁ, J., 

MARTINÍK, O., DOSTÁL, P. Liquidus, solidus and other phase transition 

temperatures and heat capacity of low carbon steel. Czech chemical society 

symposium series. 2016, 14, 278. ISSN 2336-7210 

[7] GRYC, K., STROUHALOVÁ, M., SMETANA, B., KAWULOKOVÁ, M., ZLÁ, 

S., SOCHA, L., MICHALEK, K., TKADLEČKOVÁ, M., KALUP, A., JONŠTA, P., 

SUŠOVSKÝ, M. Determination of solidus and liquidus temperatures for bearing 

steel by thermal analysis methods. Metalurgija. 2017, 56, 385-388. ISSN 0543-5846 

[8] KALUP, A., BEŇO, J., ZLÁ, S., DROZDOVÁ, Ľ., KAWULOKOVÁ, M., 

DOBROVSKÁ, J., MARTINÍK, o., DOSTÁL, P., SMETANA, B. Linear coefficient 

of thermal expansion of steel and density of steel obtained using thermomechanical 

analysis, dilatometry and calculations. Hutnické listy. 2017, 70, 8-11. ISSN 0018-8069 

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

KAWULOKOVÁ, M., GRYC, K., MICHALEK, K., DOSTÁL, P. DROZDOVÁ, Ľ. 

Analýza teplot fázových transformací reálných značek ocelí. Hutnické listy. 2017, 70, 

16-21. ISSN 0018-8069 
 

7.2. Konference 

 Indexované v databázích WOS nebo SCOPUS 7.2.1.
[1] KALUP, A., ŽALUDOVÁ, M., ZLÁ, S., DROZDOVÁ, Ľ., VÁLEK, L., 

SMETANA, B. Latent Heats of Melting and Solidifying of Real Steel Grades. 

In: Proceedings of 23
rd

 international metallurgical and materials conference. Brno: 

Tanger, 2014. ISBN 978-80-87294-54-3 



-23- 

[2] SMETANA, B., ŽALUDOVÁ, M., ZLÁ, S., ROSYPALOVÁ, S., KALUP, A., 

DOBROVSKÁ, J., MICHALEK, K., STROUHALOVÁ, M., DOSTÁL, P., VÁLEK, 

L. Important aspects of phase transformations temperatures study of steels by use of 

thermal analysis methods. In: Proceedings of 23
rd

 international metallurgical and 

materials conference. Brno: Tanger, 2014. ISBN 978-80-87294-54-3 

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

ROSYPALOVÁ, S., KALUP, A., MICHALEK, K. Study of heat capacity of real 

steel grade. In: Proceedings of 23
rd

 international metallurgical and materials 

conference. Brno: Tanger, 2014. ISBN 978-80-87294-54-3 

[4] GRYC, K., SMETANA, B., STROUHALOVÁ, M., KAWULOKOVÁ, M., 

MICHALEK, K., ZLÁ, S., VÁLEK, L., KALUP, A., DOBROVSKÁ, J. 

Determination of solidus and liquidus temperatures in the low carbon steel using 

three devices for high-temperature thermal analysis and specialized programs. 

In: Proceedings of 23
rd

 international metallurgical and materials conference. Brno: 

Tanger, 2014. ISBN 978-80-87294-54-3 

[5] KALUP, A., ŘEHÁČKOVÁ, L., ZLÁ, S., KAWULOKOVÁ, M., SMETANA, B. 

Calculation of surface tension of real steel grades at 1550 °C. In: Proceedings of 24
th
 

international metallurgical and materials conference. Brno: Tanger, 2015. ISBN 

978-80-87294-58-1 

[6] KAWULOKOVÁ, M., ZLÁ, S., DOBROVSKÁ, J., SMETANA, B., KALUP, A., 

STROUHALOVÁ, M., VONTOROVÁ, J., VÁLEK, L., ROSYPALOVÁ, S., 

FRANCOVÁ, H. Phase transformations Temperatures of real steel grades. 

In: Proceedings of 24
th
 international metallurgical and materials conference. Brno: 

Tanger, 2015. ISBN 978-80-87294-58-1 

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

MARTINÍK, O., DOSTÁL, P., FRANCOVÁ, H., DOBROVSKÁ, J., MICHALEK, 

K., STROUHALOVÁ, M., VÁLEK, L. Liquidus, Solidus and other phase transition 

temperatures and heat capacity of low carbon steel. In: Proceedings of 24
th
 

international metallurgical and materials conference. Brno: Tanger, 2015. ISBN 

978-80-87294-58-1 

[8] GRYC, K., STROUHALOVÁ, M., SMETANA, B., KAWULOKOVÁ, M., ZLÁ, 

S., MICHALEK, K., KALUP, A. Influence of experimental conditions of the direct 

thermal analysis method on the course of cooling for selected metallic systems. In: 

Proceedings of 24
th
 international metallurgical and materials conference. Brno: 

Tanger, 2015. ISBN 978-80-87294-58-1 
 

 Neindexované, zahraniční 7.2.2.
[1] STROUHALOVÁ, M., GRYC, K., SMETANA, B., MICHALEK, K., 

ŽALUDOVÁ, M., ZLÁ, S., TKADLEČKOVÁ, M., DOBROVSKÁ, J., SOCHA, L., 

KALUP, A. Experimental determination of the liquidus and solidus temperatures by 

using different methods of thermal analysis. In: ISDM 2014. Clausthal: Technische 

Universität Clausthal. ISBN 978-30-0045-996-2 

[2] KALUP, A., ŽALUDOVÁ, M., ZLÁ, S., SMETANA, B. Comparison of calculated 

and measured properties of real steel grades. In: Junior euromat 2014. Lausanne.  



-24- 

[3] STROUHALOVÁ, M., GRYC, K., SMETANA, B., MICHALEK, K., 

ŽALUDOVÁ, M., ZLÁ, S., TKADLEČKOVÁ, M., DOBROVSKÁ, J., KALUP, A. 

The method of direct thermal analysis for the experimental determination of the solidus 

and liquidus temperatures of real steel grades. In: Junior euromat 2014. Lausanne.  

[4] ZLÁ, S., DOBROVSKÁ, J., SMETANA, B., ŽALUDOVÁ, M., KALUP, A. 

Thermophysical study of 718Plus nickel super alloy. In: ITSPAM. Borinka, 2014. 

ISBN 978-80-97164-82-9 

[5] SMETANA, B., ZLÁ, S., ŽALUDOVÁ, M., KALUP, A., DOSTÁL, P., 

DOBROVSKÁ, J. Characteristics of selected methods of thermal analysis related 

to phase transformations temperatures of steels. In: ITSPAM. Borinka, 2014. ISBN 

978-80-97164-82-9 

[6] KALUP, A., ZLÁ, S., ŘEHÁČKOVÁ, L., KAWULOKOVÁ, M., SMETANA, B. 

Calculation of surface tension of real steel grades at 1550 °C. In: ISDM 2015. 

Aachen: Fachschaft Materialwissenschaft und Werkstofftechnik.  

[7] KALUP, A., KAWULOKOVÁ, M., ZLÁ, S., FRANCOVÁ, H., DOBROVSKÁ, 

J., MARTINÍK, O., SMETANA, B. Liquidus and solidus temperatures and latent heats 

of melting of real steel samples. In: CEEC-TAC 3, Ljubljana: Central and eastern 

European comitee for thermal analysis and calorimetry. ISBN 978-39-4023-734-7 

[8] KALUP, A., BEŇO, J., ZLÁ, S., KAWULOKOVÁ, M., LICHÝ, P., 

DOBROVSKÁ, J., DOSTÁL, P., SMETANA, B. Dilatometric measurement and 

calculation of thermal expansion coefficient of real steel grades. In: CEEC-TAC 3, 

Ljubljana: Central and eastern European comitee for thermal analysis and 

calorimetry. ISBN 978-39-4023-734-7 

[9] SMETANA, B., KAWULOKOVÁ, M., ZLÁ, S., VONTOROVÁ, J., KALUP, A., 

MATĚJKA, V., VODÁREK, V., KONEČNÁ, K., DEIDLEROVÁ, J., KREJČÍ, L., 

DOBROVSKÁ, J. Important issues connected with differential thermal analysis 

of Fe-C based alloys. In: CEEC-TAC 3, Ljubljana: Central and eastern European 

comitee for thermal analysis and calorimetry. ISBN 978-39-4023-734-7 

[10] SMETANA, B., KAWULOKOVÁ, M., ZLÁ, S., KALUP, A., ROSYPALOVÁ, 

S., ŘEHÁČKOVÁ, L., MARTINÍK, O., DOSTÁL, P., LOSERTOVÁ, M., 

DOSTÁLOVÁ, J. Comparison of DTA and DSC method related to the heat effects of 

phase transitions of Fe-alloys in low and high temperature region. In: CEEC-TAC 3, 

Ljubljana: Central and eastern European comitee for thermal analysis and 

calorimetry. ISBN 978-39-4023-734-7 

[11] KAWULOKOVÁ, M., SMETANA, B., ZLÁ, S., KALUP, A., DOBROVSKÁ, 

J., ROSYPALOVÁ, S., KAWULOK, P., MAZANCOVÁ, E., CAGALA, M. Study 

of equilibrium and nonequilibrium phase transformations temperatures of steel by 

thermal analysis methods. In: CEEC-TAC 3, Ljubljana: Central and eastern 

European comitee for thermal analysis and calorimetry. ISBN 978-39-4023-734-7 

[12] KAWULOKOVÁ, M., SMETANA, B., ZLÁ, S., KALUP, A., DOBROVSKÁ, 

J., ROSYPALOVÁ, S., STROUHALOVÁ, M., GRYC, K., VÁLEK, L. 

Determination of phase transformations temperatures of real steel grade in the low 

and high temperature region. In: CEEC-TAC 3, Ljubljana: Central and eastern 

European comitee for thermal analysis and calorimetry. ISBN 978-39-4023-734-7 

http://webdb.dgm.de/dgm_lit/prg/FMPro
http://webdb.dgm.de/dgm_lit/prg/FMPro


-25- 

[13] ZLÁ, S., KAWULOKOVÁ, M., SMETANA, B., DOBROVSKÁ, J., KALUP, 

A., MICHALEK, K., GRYC, K., VÁLEK, L., ŘEHÁČKOVÁ, L., HABÁŇOVÁ, J. 

Calorimetric measurements of real steel grades with use of DSC method. In: CEEC-

TAC 3, Ljubljana: Central and eastern European comitee for thermal analysis and 

calorimetry. ISBN 978-39-4023-734-7 

[14] ZLÁ, S., KAWULOKOVÁ, M., SMETANA, B., DOBROVSKÁ, J., KALUP, 

A., ROSYPALOVÁ, S., FRANCOVÁ, H. Application of DTA (2D sensor) and DSC 

(3D sensor) methods to metals: influence of experimental conditions. In: CEEC-TAC 

3, Ljubljana: Central and eastern European comitee for thermal analysis and 

calorimetry. ISBN 978-39-4023-734-7 

[15] SMETANA, B., KAWULOKOVÁ, M., ZLÁ, S., KALUP, A., 

STROUHALOVÁ, M., ŘEHÁČKOVÁ, L, ROSYPALOVÁ, S., TKADLEČKOVÁ, 

M., MICHALEK, K., DOBROVSKÁ, J. Comparison of solidus and liquidus 

temperatures of real low carbon steel grade obtained by use of thermal analysis 

methods. In: Iron and steelmaking. Czarna.  

[16] GRYC, K., STROUHALOVÁ, M., SMETANA, B., KAWULOKOVÁ, M., 

ZLÁ, S., KALUP, A., SOCHA, L., TKADLEČKOVÁ, M., MICHALEK, K., 

MACHOVČÁK, P., OPLER, A. The refinement of solidus and liquidus temperatures 

for bearing steel by high-temperature thermal analysis method. In: 23
rd

 International 

conference on materials and technology. Portoroz.  

[17] KALUP, A., ZLÁ, S., KAWULOKOVÁ, L., ŘEHÁČKOVÁ, L., BEŇO, J., 

DOBROVSKÁ, J., MARTINÍK, O., SMETANA, B. Characterization of properties of 

real steel grade. In: RTAC-2016: International conference on thermal analysis and 

calorimetry in Russia. Petrohrad.  

[18] SMETANA, B., ZLÁ, S., KAWULOKOVÁ, M., KALUP, A., DOBROVSKÁ, 

J., MARTINÍK, O., DOSTÁL, P., DROZDOVÁ, Ľ. Thermophysical and 

thermodynamical properties of low carbon steel. In: RTAC-2016: International 

conference on thermal analysis and calorimetry in Russia. Petrohrad. 

[19] ZLÁ, S., SMETANA, B., KAWULOKOVÁ, M., KALUP, A., DOBROVSKÁ, 

J., ŘEHÁČKOVÁ, L., DROZDOVÁ, Ľ. DOSTÁL, P. Calorimetric measurements of 

real steel grade. In: RTAC-2016: International conference on thermal analysis and 

calorimetry in Russia. Petrohrad. 

[20] KALUP, A., DROZDOVÁ, Ľ., ZLÁ, S., KAWULOKOVÁ, M., MARTINÍK, 

O., STROUHALOVÁ, M., SMETANA, B. Heat capacity and temperatures of phase 

transformations of Fe-C based alloys. In: ISDM 2017. Leoben. 

[21] DROZDOVÁ, Ľ., SMETANA, B., ZLÁ, S., KALUP, A., KAWULOKOVÁ, M., 

ROSYPALOVÁ, S., ŘEHÁČKOVÁ, L. Study of phase transformations temperatures 

of alloys based on Fe-C-Cr by thermal analysis methods In: ISDM 2017. Leoben. 
 

 Neindexované, tuzemské 7.2.3.
[1] GRYC, K., SMETANA, B., MICHALEK, K., ŽALUDOVÁ, M., ZLÁ, S., 

STROUHALOVÁ, M., VÁLEK, L., TKADLEČKOVÁ, M., DOBROVSKÁ, J., 

SOCHA, L., KALUP, A. Využití metod termické analýzy pro studium teplot 

fázových přeměn reálných jakostí ocelí ve vysokoteplotní oblasti. In: Oceláři: 30. 



-26- 

ročník konference o teorii a praxi výroby a zpracování oceli. Karlova Studánka: 

Tanger, 2014. ISBN 978-80-87294-49-9 

[2] SMETANA, B., GRYC, K., ŽALUDOVÁ, M., ZLÁ, S., TKADLEČKOVÁ, M., 

KALUP, A., ROSYPALOVÁ, S., DOBROVSKÁ, J., MICHALEK, K. High 

temperature thermal analysis applied to research of steels – temperatures of phase 

transitions, heat capacities and latent heats. In: The 7
th
 European oxygen steelmaking 

conference. Třinec, 2014.  

[3] SMETANA, B., ZLÁ, S., KAWULOKOVÁ, M., GRYC, K., DOSTÁL, P., 

STROUHALOVÁ, M., ROSYPALOVÁ, S., KALUP, A., DOBROVSKÁ, J., 

MICHALEK, K., VÁLEK, L. Characterisation of thermal analysis methods and their 

results in relation to the solidus and liquidus temperatures of continuously cast steel 

billets of round format with a diameter of 130 mm. In: Iron and steelmaking. Horní 

Bečva, 2014.  

[4] KAWULOKOVÁ, Monika et al. Determination of heat capacity of real steel 

grade. In: Iron and steelmaking. Horní Bečva, 2014.  

[5] KALUP, A., SMETANA, B., ZLÁ, S., DOBROVSKÁ, J., ROSYPALOVÁ, S., 

MICHALEK, K., GRYC, K., TKADLEČKOVÁ, M., STROUHALOVÁ, M. 

Porovnání vypočtených a naměřených termofyzikálních veličin u nízkouhlíkatých 

ocelí. In: RSYIP 2014. Dolní Lomná, 2014. 

[6] KALUP, A., SMETANA, B. High temperature properties of nickel super-alloys. 

In: Den doktorandů FMMI 2014, Ostrava: Ediční středisko VŠB-TUO, 2014. ISBN 

978-80-248-3635-5 

[7] GRYC, K., SMETANA, B., STROUHALOVÁ, M., KAWULOKOVÁ, M., ZLÁ, 

S., KALUP, A., TKADLEČKOVÁ, M., SOCHA, L., MICHALEK, K., 

MACHOVČÁK, P., OPLER, A. Zpřesnění teplot solidu a liquidu u ložiskové oceli 

pomocí metod vysokoteplotní termické analýzy. In: 31. ročník konference o teorii 

a praxi výroby a zpracování oceli. Rožnov pod Radhoštěm, 2015.  

[8] KALUP, A., KAWULOKOVÁ, M., ZLÁ, S., FRANCOVÁ, H., SMETANA, B. 

Latent heats of melting of real steel grades. In: TAS 2015. Pardubice: Univerzita 

Pardubice. ISBN 978-80-7395-888-6 

[9] KALUP, A., SMETANA, B. Experimental and theoretical characterization of 

properties of real steel. In: Den doktorandů 2015, Ostrava: Ediční středisko VŠB-

TUO, 2015. ISBN 978-80-248-3856-4 

[10] KALUP, A., ZLÁ, S., KAWULOKOVÁ, M., ŘEHÁČKOVÁ, L., BEŇO, J., 

DOBROVKÁ, J., SMETANA, B. Thermal analysis of steel. In: 68. sjezd chemických 

společností. Praha, 2016.  

[11] SMETANA, B., ZLÁ, S., KAWULOKOVÁ, M., KALUP, A., DOBROVSKÁ, 

J., MARTINÍK, O., DOSTÁL, P. Liquidus, solidus and other phase transition 

temperatures and heat capacity of low carbon steel. In: 68. sjezd chemických 

společností. Praha, 2016. 

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

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

JONŠTA, P. Teploty likvidu a solidu nástrojové oceli X37CrMoV5-1. In: VII. 

odborný seminár Košice – Herľany. Košice, 2016.  



-27- 

[13] ZLÁ, S., SMETANA, B., KAWULOKOVÁ, M., DOBROVSKÁ, J., KALUP, 

A. HABÁŇOVÁ, J. Tepelná kapacita oceli. In: VII. odborný seminár Košice – 

Herľany. Košice, 2016.  

[14] KALUP, A., SMETANA, B. Hustota a lineární koeficient teplotní roztažnosti 

stanovené pomocí TMA, dilatometrie a výpočty. In: Den doktorandů 2016. Ostrava: 

Ediční středisko VŠB-TUO, 2016. ISBN 978-80-248-4001-7 

[15] GRYC, K., SMETANA, B., STROUHALOVÁ, M., ZLÁ, S., KAWULOKOVÁ, 

M., KALUP, A., SOCHA, L., TKADLEČKOVÁ, M., MICHALEK, K., JONŠTA, P., 

SUŠOVSKÝ, M. Srovnání teplot likvidu a solidu určených různými metodami u 

ocelí odlévaných do kokil. In: Oceláři: 33. ročník konference o teorii a praxi výroby 

a zpracování oceli. Rožnov pod Radhoštěm: Tanger, 2017.  

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

KAWULOKOVÁ, M., DROZDOVÁ, Ľ. Prediction and measurement of selected 

transformation temperatures of steels. In: TAS 2017. Ostrava, 2017. ISBN 978-80-

862-3871-1 


