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Seznam použitých veličin, symbolů a jednotek 

Označení Název Jednotka 

∆G Změna Gibbsovy energie  Jmol
-1

 

∆H Entalpie Jmol
-1

 

∆S Změna entropie JKmol
-1

 

T Teplota K, °C 

Tm Teplota měknutí  K, °C 

T Stupeň přechlazení taveniny  K, °C 

t,  Čas S 

TI Interval tuhnutí  S 

X Hmotnostní procento prvku hm. % 

 Hladina významnosti  1 

rk Poloměr krystalizačního zárodku  Mm 

GL Volná entalpie taveniny (kapalné fáze) Jmol
-1

 

GS Volná entalpie tuhé fáze  Jmol
-1

 

g akt Aktivační energie  Jmol
-1

 

M Hmotnost vzorku G 

K Rovnovážný rozdělovací součinitel  - 

1-k Součinitel segregace  - 

xmax Horní úroveň v původních jednotkách - 

xmin Dolní úroveň v původních jednotkách - 

M Hmotnost  G 

VOH Rychlost ohřevu – faktor v plánovaném experimentu DOE °Cmin
-1

 

VOCH Rychlost ochlazování: faktor v plánovaném experimentu DOE °Cmin
-1

 

R Teplotní režim: faktor v plánovaném experimentu DOE  - 

C Cyklus: faktor v plánovaném experimentu DOE  - 

Seznam použitých zkratek 

Označení Popis 

TL Teplota likvidu 

TS Teplota solidu 

Ni  Nikl – chemická značka prvku  

Al Hliník – chemická značka prvku 

Ti Titan – chemická značka prvku 

Cr Chrom – chemická značka prvku 

V Vanad – chemická značka prvku 

Mn Mangan – chemická značka prvku 

Si Křemík – chemická značka prvku 

S Síra – chemická značka prvku 

P Fosfor – chemická značka prvku 

RMTVC Regionální materiálově technologické výzkumné centrum 

TAČR Technologická agentura České republiky 

SGS Studentská grantová soutěž 
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TC Thermo-Calc – termodynamický software 

TA Termická analýza – termo-analytická metoda 

PTA Přímá termická analýza – termo-analytická metoda  

DTA Diferenční termická analýza – termo-analytická metoda  

TG Termogravimetrie – termo-analytická metoda  

DSC Diferenční skenovací kalorimetrie – termo-analytická metoda 

TG/DTA Simultánní kombinace metod termické analýzy  

TG/DSC Simultánní kombinace metod termické analýzy  

c-DTA Vypočtená DTA křivka 

IDS Solidification Analysis Package – kinetický výpočtový software 

OTS Oxygen trap system 

OH Ohřev 

OCH Ochlazování  

DOE Design of Experiments – plánování experimentů (statistická metoda) 

SW Software – programové vybavení počítače 

PLP Plynule litý předlitek 

ZPO Zařízení plynulého odlévaní oceli  

PP Průmyslový partner 
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Abstrakt 

Převážná většina kovů a slitin používaných v technické praxi je vyráběna 

z kapalného stavu - tekutého kovu. Při výrobě oceli je nejvýznamnější fázovou přeměnou 

krystalizace oceli (přechod tekuté oceli z kapalného do tuhého stavu) a následný proces 

jejího vlastního tuhnutí. Předkládaná disertační práce se věnuje studiu fázových změn  

v oceli během jejího tuhnutí. Konkrétně je zaměřena na možnosti experimentálního 

zpřesňování teplot likvidu (TL) a solidu (TS) u reálných jakostí ocelí pomocí metody přímé 

termické analýzy. Znalost těchto teplot je důležitá nejen pro korektní nastavení dané 

technologie odlévání a tuhnutí oceli, ale rovněž pro přesné nastavení okrajových podmínek 

modelování průběhu tuhnutí oceli, které je velmi často využíváno pro optimalizaci 

moderních metalurgických procesů. Přesná znalost TL je důležitá především pro nastavení 

teploty přehřátí oceli před jejím odléváním. TS pak souvisí zejména s průběhem vlastního 

procesu tuhnutí oceli a vznikem segregací. Teplota TL a TS vymezuje šířku dvoufázového 

krystalizačního pásma (teplotní interval tuhnutí oceli), které je výrazným zdrojem vad  

v lité oceli, jež významně snižují užitné vlastnosti oceli a provozní spolehlivost finálního 

výrobku. Experimentální studium procesu tuhnutí oceli je jednou z možností jak 

eliminovat jejich možný dopad na kvalitu lité oceli a dosáhnout požadovaných vlastností 

oceli bez dalšího dodatečného zpracování. Metodou přímé termické analýzy na zařízení 

Netzsch STA 449 F3 Jupiter byly analyzovány desítky jakostí oceli (plynule odlévaných  

i ingotových). Na čistém standardním materiálu byla provedena řada metodických 

experimentů za účelem přípravy metodiky přímé termické analýzy pro podmínky studia 

reálných jakostí oceli a identifikace vlivu vybraných experimentálních podmínek. Rovněž 

byla provedena praktická implementace metody plánovaného experimentu (DOE) do 

systému hodnocení naměřených dat. Bylo provedeno rovněž srovnání výsledků paralelně 

využitých metod identifikace teplot TL a TS. Výsledkem celého procesu zpřesnění teplot 

likvidu a solidu byl výběr a doporučení jedné konkrétní teploty likvidu a solidu pro každou 

studovanou jakost oceli. 

Klíčová slova: ocel, teplota likvidu, teplota solidu, termická analýza, plynulé odlévání, 

odlévání ingotů, termodynamický software 

Abstract 

The vast majority of metals and alloys used in technical practice are produced from  

a liquid state - a liquid metal. A most important phase transformation at steelmaking 

process is crystallization of steel (phase transformation of liquid steel from liquid to solid 

state) and process of own solidification of steel. This Ph.D. thesis deals with study of phase 

transformations in steel during its solidification process. Specifically, is focused on 

possibility of experimental refinement of liquidus (TL) and solidus (TS) temperatures of 

real industrially produced steel grades by the direct thermal analysis method. Knowledge 

of these temperatures is important not only for correct setting of the steel casting process 

and solidification of steel, but also for precise setting of the boundary conditions of 

numerical modelling of steel solidification process, which are often used to optimize 

modern metallurgical processes. TL is connected with superheat setting of steel before 

casting. TS is related with own solidification process of steel and segregation phenomena 

formation. TL and TS defines a width of the two-phase region (steel solidification 

temperature interval), which is a significant source of defects in the cast steel, which 

significantly reduce utility properties of cast steel and operational reliability of final steel 

product. Experimental study of steel solidification process is one of the ways to eliminate 

their possible impacts on quality of cast steel during solidification and to achieve required 
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properties of steel without any additional treatment. Dozens of steel grades (continuously 

cast and cast into mould) by direct thermal analysis method on Netzsch STA 449 F3 

Jupiter experimental system were analysed. A series of methodological experiments on 

pure standard in order to generate a methodology of direct thermal analysis methods to 

study real steel grades and identification of the influence of selected experimental 

conditions were performed. Practical implementation of the method of DOE to system of 

evaluation of correctness of measured data was also realized. Comparison of the results of 

the parallel methods used for TL and TS identification was also performed.  

A result of the whole process of refinement of TL and TS temperatures represent a final 

recommendation of one proper TL and TS temperature of each studied steel grade.  

Keywords: steel, liquidus temperature, solidus temperature, thermal analysis, continuous 

casting, ingot casting, thermodynamic software   
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Úvod  

V dnešní době začínají znovu nabývat na významu experimentální práce 

realizované mimo virtuální prostor výkonných počítačových stanic. Tyto virtuální systémy 

je totiž nutné zásobovat experimentálně prověřenými reálnými daty. Pouze tak mohou 

generovat důležité poznatky. I nejdokonalejší software při špatně nastavených okrajových 

podmínkách vygeneruje nesprávný a v případě aplikace také škodlivý výsledek. Praktická 

měření jsou v některých oblastech zdokonalování výrobních procesů stále nezastupitelná. 

Jednou z významných výzev v oblasti optimalizace procesů výroby, konkrétně 

odlévání oceli, je znalost korektních teplot likvidu a solidu. Nejen v souvislosti 

s numerickými simulacemi, kde se dostaví kýžený výsledek díky správně nastavené šířce 

dvoufázové oblasti. Důležitá a v provozních podmínkách velmi kritická je také znalost 

teploty likvidu, která souvisí s optimálním nastavením teploty přehřátí taveniny na konci 

sekundárního zpracování oceli před zahájením jejího vlastního odlévání. Implementace 

korektně definovaných teplot likvidu a solidu do obou zmiňovaných aplikací má zásadní 

význam pro zvýšení efektivity a kvality výroby oceli v kontextu této disertační práce jak  

v oblasti plynule odlévaných předlitků, tak při lití oceli do kokil. 

Předkládaná disertační práce na téma „Studium fázových změn v oceli během 

jejího tuhnutí“ je zaměřena právě na zpřesňování teplot likvidu a solidu u reálných jakostí 

ocelí pomocí experimentální metody nazvané přímá termická analýza. Tato metoda se 

používá již řadu desetiletí. A i přesto, že díky ní vznikla v minulosti doposud 

nepřekonatelná řada v praxi aplikovaných výstupů, mnohé z nich na domovském pracovišti 

doktorandky, ustoupila v oblasti studia fázových přeměn ocelí tato metoda na konci  

20. století jiným přístupům determinace těchto teplot.  

Řešitelskému týmu, kterého je autorka této disertační práce součástí, se v rámci 

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Fakulty materiálově-technologické  

a Regionálního materiálově technologického výzkumného centra (RMTVC) podařilo oživit 

využívání metody přímé termické analýzy v oblasti studia teplot likvidu a solidu ocelí 

skrze realizovaný smluvní výzkum CZ.1.05/2.1.00/01.0040 "Regionálního materiálově 

techno-logického výzkumného centra", v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro 

inovace, financovaného ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu ČR, včetně 

navazujícího programu udržitelnosti LO1203 “ financovaného Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy České republiky a dvou projektů aplikovaného výzkumu  

a experimentálního vývoje. 

Po úvodních kapitolách věnovaných v souladu s jejími cíli definovanými  

v Kapitole 2 charakteru procesu krystalizace a tuhnutí oceli, kritickým parametrům 

ovlivňujících vznik vad a segregační procesy se tato disertační práce zaměřuje na věcný 

literární rozbor aplikace metody přímé termické analýzy do oblasti metalurgie oceli. 

Pozornost je také zaměřena na stručné seznámení se s alternativními metodami  

či výpočtovými přístupy stanovování teplot likvidu a solidu.  

Obsáhlejší část disertační práce je věnována vlastní rozsáhlé experimentální 

činnosti, v rámci které byly realizovány série desítek experimentů přímé termické analýzy. 

Nejprve se jednalo o metodická měření na standardním materiálu (čistém niklu). Poté se 

pozornost zaměřila na determinaci teplot likvidu a solidu u reálných jakostí oceli  

z plynulého odlévání i lití do kokil.  

Do procesu hodnocení relevantnosti naměřených dat byla velmi efektivně a 

originálně implementována metoda plánovaného experimentu (DOE). Cílem aplikace DOE 
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nebylo získat model pro výpočet teploty likvidu či solidu, ale využít možnost v rámci 

korektně nastaveného plánu experimentu vyhodnocovat statistickou významnost kritických 

faktorů experimentů, především pak režim a cyklování na kvalitu naměřených dat. 

Předkládaná disertační práce také využila originálního přístupu řešitelského týmu, 

kdy předmětné reálné jakosti oceli nebyly z pohledu determinace teplot likvidu a solidu 

studovány pouze metodou přímé termické analýzy, ale také alternativními způsoby jako: 

diferenční termická analýza na malých vzorcích na zařízení SETARAM SETSYS 18TM  

a výpočty v sofistikovaných termodynamických softwarech IDS (Solidification Analysis 

Package), Thermo-Calc a Computherm. Jen díky tomuto přístupu je možné srovnat 

výsledná data a v souladu s kritickými provozními podmínkami zvolit pro provozní 

podmínky optimální doporučenou teplotu likvidu a solidu pro každou analyzovanou jakost. 

Je nutné zdůraznit, že realizace této disertační práce by nebyla možná bez podpory 

vedení kateder a fakulty a rozsáhlé multidisciplinární spolupráce nejen v rámci pracovišť 

Fakulty materiálově-technologické a pracovního nasazení jejich pracovníků v rámci 

projektů Studentské Grantové soutěže SP2018/77 a SP2018/60, ale také bez ochoty a velmi 

plodné spolupráce s průmyslovými partnery v rámci řešených projektů aplikovaného 

výzkumu TA03011277 - Výzkum a vývoj v oblasti numerických a materiálových analýz 

tuhnutí oceli s aplikačním výstupem pro optimalizaci technologie plynulého odlévání oceli 

v inovativních rozměrech sochorů a TA04010035 - Výzkum a vývoj progresivních 

technologických postupů výroby a zpracování oceli pro výkovky z nástrojových ocelí 

určených pro speciální strojní součásti s vyšší přidanou hodnotou i díky jejich podpoře po 

jejich úspěšném dořešení. 
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1 Analýza literárních poznatků z oblasti procesu tuhnutí oceli  

a termické analýzy 

V souvislosti s tématem disertační práce je vhodné se nejprve zaměřit na základní 

aspekty související s procesem krystalizace a tuhnutí oceli.  

Úprava tekuté oceli v pánvi a přechod oceli z kapalného do pevného stavu se řadí 

mezi klíčové děje v procesu technologie výroby oceli, které mají zásadní vliv na kvalitu 

konečného produktu [1]. Dodržení / splnění požadavků dané technologie odlévání oceli je 

nezbytným předpokladem zajištění korektních podmínek průběhu tuhnutí a způsobu 

krystalizace oceli. 

Z tohoto pohledu lze za kritické parametry považovat teplotu likvidu a solidu, 

neboť během tuhnutí oceli probíhá změna kapalné fáze na fázi pevnou v určitém teplotním 

intervalu ohraničeném shora teplotou likvidu a ze spodu teplotou solidu. Teplota likvidu 

(TL) je tedy teplotou počátku (zahájení) procesu tuhnutí. Ocel je při této teplotě zcela  

v kapalné fázi a pod touto teplotou se již v objemu taveniny začínají tvořit zárodky nově 

vznikající tuhé fáze. S klesající teplotou dochází k postupnému zvyšování poměru utuhlé 

fáze. Průběžný růst podílu tuhé fáze při krystalizaci uvádí obr. 1. Teplota solidu (TS) pak 

označuje konec tuhnutí. Při dosažení této teploty dochází k úplnému utuhnutí taveniny.  

 

Obr. 1 Průběžný růst podílu tuhé fáze při krystalizaci [3] 

Znalost teplot likvidu, solidu a teplotního intervalu tuhnutí má značný význam pro 

stanovení optimálních licích teplot, dalšího postupu při odlévání a umožňuje předvídat 

charakter tuhnutí a strukturu odlité oceli [2].  

Disertační práce je zaměřena na studium procesu a problematiky spojené  

s tuhnutím oceli ve formě ingotů a plynule litých předlitků, konkrétně pak na kritický 

rozbor aplikace metody přímé termické analýzy v souvislosti s dalšími možnými metodami 

predikce teplot solidu a likvidu, které jsou v dnešní době hojně využívány pro přímou 

implementaci do procesu řízení výroby nebo pro numerické optimalizace procesu tuhnutí 

oceli.  

1.1 Krystalizace a tuhnutí oceli 

Přechod oceli z tekutého do pevného stavu je provázen dvěma procesy - 

krystalizací a tuhnutím. Krystalizací je označován vznik (nukleace) jednotlivých krystalů  

a krystalických zón v odlité oceli, zatímco proces tuhnutí je spojen s dynamikou zvětšování 

podílu pevné fáze při současném zmenšování objemu tekuté fáze [4]. Pojem tuhnutí 

(průběh tuhnutí) je potřeba vnímat v širších souvislostech než pojem krystalizace. Kromě 
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fázové přeměny zahrnuje tuhnutí navíc morfologické, fyzikální a objemové změny 

tuhnoucího kovu či slitiny [2]. 

Z pohledu teorie fázových přeměn představuje krystalizace přeměnu, jež probíhá za 

uplatnění mechanismu difuze a z tohoto hlediska je potřeba nahlížet také na vztahy mezi 

strukturou původní a nově vznikající fáze, energetické otázky přeměny (termodynamiku 

přeměny) a časový průběh přeměny (kinetiku přeměny).  

Z termodynamického hlediska probíhá krystalizace mechanismem platným pro 

přeměny 1. řádu, kdy se volná entalpie G původní a nové fáze mění při konstantním tlaku 

různou rychlostí v závislosti na teplotě při obou stranách teoretické teploty přeměny / 

tuhnutí. V souladu s uvolňováním skupenského tepla krystalizace dochází ke skokové 

změně entropie, objemu a také entalpie [6]. 

Z pohledu kinetiky lze proces krystalizace (a obecně všechny fázové přeměny) 

klasifikovat jednak z hlediska nukleace a jednak z hlediska růstových dějů [6].  

1.2 Energetické a kinetické podmínky krystalizace 

Průběh krystalizace kovů a slitin je řízen všeobecnými zákonitostmi platnými pro 

všechny typy fázových přeměn [5]. Fázové přeměny představují spontánní (samovolnou) 

přeměnu výchozích fází, které za daných vnějších podmínek (T, p, c) přestaly být stabilní, 

na fáze, které za daných podmínek již stabilní jsou [6]. O stabilitě jednotlivých fází 

účastnících se fázové přeměny rozhodují termodynamické podmínky [2]. Obecným 

kritériem rozhodujícím o termodynamické stabilitě fází a samovolném uskutečnění 

libovolné fázové přeměny je změna volné entalpie G (Gibbsovy energie), definovaná 

vztahem [5]: 

 ∆𝐺 = ∆𝐻 − 𝑇 ∙ ∆𝑆   (1) 

kde ∆H je změna entalpie, ∆S změna entropie provázející tuto přeměnu.  

Termodynamickým předpokladem uskutečnění samovolné fázové přeměny je vždy 

přechod soustavy ze stavu, vyznačujícího se vyšší hodnotou volné entalpie, do stavu s její 

nižší hodnotou, což úzce souvisí s alternativním kritériem pro určení směru samovolných 

dějů – tendencí soustavy a jejího okolí jako celku měnit se spontánně ve směru rostoucí 

entropie, která ve stavu rovnováhy nabývá své maximální hodnoty. Za daných podmínek 

jsou termodynamicky stabilní ty fáze, které dosahují nejnižší hodnoty volné entalpie 

(obr. 2) [6].  

 

Obr. 2 Trend změny Gibbsovy energie s teplotou 

za podmínek konstantního tlaku [7] 
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Převážná většina metalurgických pochodů probíhá za konstantního tlaku. Trend 

závislosti volné entalpie G na teplotě při konstantním tlaku, je určen vztahem:  

 𝑑𝐺 = −𝑆𝑑𝑇    (2) 

Volná entalpie G klesá s rostoucí teplotou [7]. Pokles volné entalpie je tím 

výraznější (prudší), čím vyšší je hodnota entropie S, a její růst s teplotou. Entropie 

vyjadřuje stupeň neuspořádanosti elementárních částic soustavy. Největší hodnotu entropie 

vykazuje plynná, menší hodnotu kapalná a nejmenší hodnotu entropie tuhé fáze. S rostoucí 

teplotou tedy bude výrazněji klesat volná entalpie plynu, méně výrazně kapaliny a nejméně 

výrazný bude pokles volné entalpie tuhé fáze. 

Proces krystalizace taveniny je charakterizován tendencí taveniny kovu nebo slitiny 

dosáhnout při změně teploty stabilního stavu charakterizovaného minimální volnou 

entalpií G. Při krystalizaci čistého kovu je změna volné entalpie dána rozdílem volných 

entalpií daného kovu v tuhém (GS) a kapalném (GL) stavu [5]:  

 ∆𝐺 = 𝐺𝑆 − 𝐺𝐿    (3) 

Nově vznikající tuhá fáze bude termodynamicky stabilní, bude-li vykazovat nižší 

hodnotu volné entalpie (GS) než původní kapalná fáze, tedy tavenina (GL), obr. 3 a) [5]. 

To znamená, že při teplotě TLS vykazuje vyšší hodnotu volné entalpie tavenina (GL), která 

je za těchto podmínek na rozdíl od tuhé fáze termodynamicky méně stabilní. Pod teplotou 

TLS dosahuje naopak nižší hodnoty volné entalpie a tudíž i termodynamické stability tuhá, 

krystalická fáze (GS) [5]. 

Změna volné entalpie G při přechodu z taveniny do tuhé fáze je hnací silou, která 

určuje směr změny skupenství. Volná entalpie představuje podíl energie (tzv. hnací sílu), 

kterou soustava může přeměnit na práci a vynaložit ji v daném případě na uskutečnění 

uvažované fázové přeměny, tedy krystalizace [5]. O vlastním začátku fázové změny však 

rozhoduje kinetický faktor [2].  

Z kinetického hlediska krystalizace probíhá za součinnosti dvou na sobě 

nezávislých dějů: nukleace krystalizačního zárodku a jeho následného růstu, při němž 

dochází k posunu mezifázové hranice směrem do tekuté fáze. Průběh obou hlavních dějů je 

podmíněn účastí několika dalších dílčích dějů, které pak určují výslednou rychlost  

a celkový časový průběh hlavního děje. Při nukleaci krystalizačních zárodků nově 

vznikající tuhé fáze v tavenině se uplatňují dílčí děje, jež zpravidla doprovází zánik 

původní fáze a formování vzájemného vnitřního uspořádání nově vznikající fáze či dílčí 

děje spojené s vytvořením mezifázového rozhraní atd. Následný růst krystalů v tavenině 

pak zahrnuje dílčí děje, které zajišťují přesun (difuzi) atomů taveninou přes mezifázové 

rozhraní do tuhé a následně v tuhé fázi [5,6].  

Při krystalizaci dochází k přeskupení elementárních částic, které je iniciováno 

změnou vzájemného nepravidelného vnitřního uspořádání atomů v tavenině na jejich 

pravidelné uspořádání v tuhé fázi. Pro uskutečnění krystalizace musí proto dojít k porušení 

vzájemných přitažlivých sil a uvolnění atomů z jejich rovnovážných poloh v tavenině,  

s čímž je spojeno překonání určité energetické bariéry tohoto přechodu ve formě aktivační 

energie (g akt), kterou soustava musí v reálném čase překonat, obr. 3 b). Aktivační 

energie představuje minimální energii, kterou musí elementární částice získat, aby mohly 

uskutečnit uvažovaný termodynamický děj, tj. krystalizaci. Aktivační energie, respektive 

její přenos mezi částicemi, je výsledkem aktivních srážek elementárních částic v důsledku 

jejich kmitání kolem svých rovnovážných poloh, ke kterým dochází vlivem fluktuace 

(místního a časového kolísání energie). V každém místě, kde elementární částice nabudou 
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takové energie, že jsou schopny překonat energetickou bariéru, může se začít tvořit stabilní 

nová fáze [6]. Souvislost mezi výše vymezenými termodynamickými a kinetickými 

parametry krystalizace je vysvětlena na obr. 3.  

 

Obr. 3 Energetické a kinetické podmínky krystalizace [6] 

  Ve svislém směru na ose y je vynesena volná entalpie soustavy roztavené a tuhé 

čisté látky (G) a aktivační energie (g). Ve vodorovném směru na ose x je vyznačen stav 

soustavy (též reakční koordináta). Obr. 3 a) zobrazuje závislost volné entalpie tuhé (GS)  

a kapalné fáze v závislosti (GL) na teplotě, resp. termodynamickou hnací sílu krystalizace. 

Stabilní stav při dané teplotě se vyznačuje nejmenší možnou hodnotou volné entalpie. 

Jestliže vlivem změny teploty (nebo obecně i vlivem změny tlaku) přestane být uvažovaný 

stav soustavy stabilní: tavenina při teplotě TLS, tuhá látka při teplotě TSL (v případě 

tání), je vytvořen příznivý termodynamický předpoklad – rozdíl volných entalpií (hnací 

síla G) pro uskutečnění krystalizace vlivem níž je opět dosaženo stabilního stavu za 

daných vnějších podmínek (T, p). Krystalizace je v tomto případě uskutečněna za 

předpokladu GS  GL, tj. jestliže volná entalpie tuhé fáze (GS) je menší než volná entalpie 

kapalné fáze (GL) [6].  

Je-li tedy vytvořen příznivý termodynamický předpoklad pro zahájení krystalizace 

(hnací síla G) a zároveň podaří-li se soustavě v reálném čase překonat energetickou 

bariéru této přeměny ( g akt), obr. 3 b), dochází k zahájení krystalizace [6].  
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Obr. 3 c) znázorňuje stav termodynamické rovnováhy (GS = GL) mezi roztavenou  

a tuhou čistou látkou při teoretické teplotě tuhnutí, kdy je termodynamická hnací 

krystalizace příp. i tavení) nulová, bez ohledu na jejich kinetické parametry. Aktivační 

energie (g akt) je v rovnováze v podstatě stejná pro krystalizaci a tavení [6].  

V technické praxi se však většinou setkáváme se slitinami, namísto čistých kovů.  

V případě slitin kovů je stanovení změny volné entalpie provázející krystalizaci mnohem 

složitější [5]. Při výrobě oceli probíhá většina metalurgických reakcí v tavenině kovu, tzn., 

že tavenina oceli představuje polykomponentní roztok, který se skládá z velkého počtu 

složek. Složení roztoků a tedy i oceli se může v určitých mezích nepřetržitě měnit, tudíž 

její složení není jednoznačně vymezeno zákony stálých hmotnostních poměrů. V širším 

slova smyslu představují roztoky tuhé, kapalné nebo plynné homogenní soustavy složené 

nejméně ze dvou složek [8]. 

Pokud ocel tvoří kapalné a tuhé roztoky je potřeba z hlediska termodynamiky 

roztoků stanovit parciální molární volné entalpie jednotlivých zúčastněných složek  

a vztahy platné pro termodynamiku čistých látek rozšířit o termodynamickou aktivitu 

jednotlivých složek v kapalném či tuhém roztoku, které vyjadřují koncentraci dané složky 

v roztoku. Izotermické a izobarické závislosti volné entalpie roztoku na koncentraci se 

podrobně věnují autoři [5,8]. 

V důsledku toho, že krystalizace je difuzní pochod spojený s tvorbou 

krystalizačních zárodků tuhé fáze, nelze očekávat započetí krystalizace při rovnovážné 

(teoretické) teplotě tuhnutí (čistý kov) nebo teplotě likvidu TL (slitina), ale je nutno 

dosáhnout určitého přechlazení taveniny (T), které zabezpečí, že bude existovat rozdíl 

volné entalpie G mezi hodnotami volné entalpie nově vznikající a původní fáze, obr. 4.  

Z tohoto rozdílu entalpií (G) se uhradí práce potřebná pro zakládání a růst krystalizačních 

zárodků. Přechlazení je rovněž nutné proto, aby byla zaručena dynamika krystalizačních 

pochodů proti uvolňujícímu se latentnímu teplu [5].  

 

Obr. 4 Změna volné entalpie G tuhé a kapalné 

fáze v závislosti na teplotě [5] 

Na obr. 5 jsou znázorněny změny volných entalpií taveniny GL a tuhého roztoku 

GA odpovídající teplotám TL, T2, TS. Energetické podmínky krystalizace o koncentraci X 

budou při teplotě likvidu TL takové, že volná entalpie slitiny bude nejmenší, jestliže bude 

tvořena pouze taveninou. To znamená, že při ochlazování nemůže slitina při TL uvolnit 

žádnou energii potřebnou k vykonání práce spojené se vznikem zárodu krystalů  
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a krystalizace nemůže být při této teplotě zahájena. Teprve při určitém přechlazení, např. 

teplotu T2 existuje rozdíl entalpií G1 mezi směsí taveniny na jedné straně a samotné 

taveniny na straně druhé. Tím je splněna základní termodynamická podmínka pro zahájení 

krystalizace. Teplota solidu je nejvyšší teplotou, při níž začíná být stabilní pouze tuhý 

roztok. Při všech nižších teplotách je splněna základní podmínka pro úplnou přeměnu 

taveniny na tuhý roztok [5].  

Z výše uvedeného vyplývá, že v reálných podmínkách nemůže krystalizace začínat 

při teplotách likvidu nebo solidu, určených z rovnovážného stanoveného diagramu, ale 

vždy teprve při určitém přechlazení.  

 

 

Obr. 5 Schéma rovnovážného diagramu a volných 

entalpií taveniny GL a tuhého roztoku GA [5] 

Přechod krystalizace taveniny v tuhou krystalickou fázi je možno sledovat ze dvou 

hledisek [5]. Z hlediska rychlosti růstu nové fáze v závislosti na podmínkách odvodu tepla  

z taveniny, tj. z hlediska objemu vzrostlé tuhé fáze za daných podmínek ochlazování. A z 

hlediska mechanismu tuhnutí, tj. fyzikálně-chemického hlediska. Rychlost růstu vzniku 

krystalizačních zárodků a jejich růstu jsou závislé na přechlazení taveniny.   

1.3 Vznik krystalizačních zárodků (nukleace)  

Přeměna kapalné fáze v tuhou se při krystalizaci kovu či slitiny uskutečňuje 

tvorbou a růstem zárodku nové fáze na úkor fáze staré [6]. Nukleace a růst nové fáze jsou 

řízeny difuzí a rychlost přeměny proto závisí na teplotě. Růst nové fáze se uskutečňuje 

postupným posuvem mezifázového rozhraní mezi starou a novou fází, přičemž při přeměně 

dochází ke změně objemu a výsledná fáze má obvykle jiné chemické a složení než fáze 

výchozí (platí pro vícesložkové soustavy), přičemž přeměna probíhá až do vzniku 100 % 

nové fáze, tj. do zániku fáze staré.  
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Krystalizace je fázová přeměna řízená odvodem tepla [6]. V průběhu krystalizace 

se uvolňuje značné množství reakčního tepla (skupenského tepla krystalizace), které musí 

být odváděno na od mezifázového rozhraní krystal - tavenina. Při krystalizaci je růst nové 

fáze řízen odvodem tepla, neboť skupenské teplo krystalizace uvolňované z tuhnoucí 

taveniny je velké a v případě, že by nebylo odváděno od mezifázového rozhraní do okolí, 

toto rozhraní by se zahřálo na teplotu tavení a proces krystalizace by se zastavil. Ve 

skutečnosti se skupenské teplo krystalizace odvádí od mezifázového rozhraní vedením přes 

tuhou fázi a prouděním v tavenině. Stupeň zahřátí mezifázového rozhraní závisí na 

rychlosti uvolňování latentního tepla a na rychlosti jeho odvodu z mezifázového 

rozhraní [6]. 

Taveniny čistých kovů tuhnou při konstantní teplotě (obr. 6). Krystalizace 

neprobíhá v celém objemu najednou, ale začne v řadě mikroskopických objemů vznikem 

krystalizačních zárodků [6]. Ty pak rostou přísunem atomů z taveniny tak dlouho, až 

krystaly tuhé fáze vyplní celý objem a tavenina vymizí. Označení Tm (obr. 6) značí 

teoretickou teplotu tavení / tuhnutí. V případě slitin kovů probíhá krystalizace a tuhnutí  

v určitém intervalu teplot [2].  

Běžně je rozeznávána krystalizace jednosložkových a vícesložkových soustav. Ocel 

představuje polykomponentní soustavu (vícesložkovou), ale její složení se odvíjí od 

základních komponent Fe a C, které se řídí rovnovážným binárním diagramem železo-

uhlík [6].  

  

a) Teoretická křivka chladnutí čisté látky   b) Křivka tuhnutí přechlazené taveniny 

Obr.  6 Křivky chladnutí čisté látky [6] 

Z hlediska nukleace se fázové přeměny dělí do dvou hlavních skupin, na přeměny 

homogenní a přeměny heterogenní. U homogenních přeměn jsou podmínky pro vznik 

zárodků nové fáze stejné ve všech místech staré fáze, u heterogenních přeměn se zárodky 

nové fáze začínají tvořit v preferenčních místech staré fáze [7]. 

Jako homogenní jsou označovány fázové přeměny, v jejichž průběhu nevznikají  

v soustavě nespojité oblasti, neboť tyto přeměny se uskutečňují naráz v celém objemu staré 

fáze [6]. V průběhu fázové přeměny zůstává přechod mezi novou a matečnou fází spojitý 

rozpad přesyceného roztoku). Jako heterogenní jsou označovány fázové přeměny, které 

začínají tvorbou zárodků nové fáze, jež pak rostou na úkor fáze matečné [6,7]. V průběhu 

přeměny vznikají v soustavě nespojité oblasti, i v případech, kdy výchozí a konečný stav je 

tvořen jedinou fází. Heterogenní přeměny jsou dále roztříděny do tří skupin podle děje, 

kterým je řízen růst nové fáze.  

Splněním výše uvedených podmínek dochází k nukleaci krystalizačních zárodků 

(splní-li zárodek podmínky vzniku stabilního zárodku dosažením nadkritické velikosti 

zárodku), jejich následnému růstu do volné taveniny a postupnému tuhnutí oceli. Stabilní 
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zárodky vzniknou, když jejich volná entalpie je nižší než volná entalpie kapalného 

stavu [7]. Změna volné entalpie spojená s vytvořením zárodku závisí na rozdílu volných 

entalpií tuhé a původní kapalné fáze a na specifické energii fázového rozhraní. Průběh 

závislosti změny volné entalpie spojené se vznikem zárodku je uveden na obr. 7. Na tomto 

obrázku lze registrovat, že pro každou teplotu nukleace existuje určitá kritická velikost 

zárodku (rk), až po kterou se spontánně vzniklé zárodky opět rozpouštějí v tavenině. Jejich 

růst je totiž spojen se zvyšováním volné entalpie.  

 

Obr. 7 Závislost změny volné entalpie 

při vzniku zárodků nové fáze [7]  

Krystalizační zárodky tuhé fáze v tavenině vznikají vlivem fluktuace (místního  

a časového kolísání teploty a energie), buď spontánně přímo v tavenině (homogenní 

nukleací) nebo na již přítomných zárodcích cizí fáze (povrchu cizích zárodků již 

přítomných v tuhnoucí tavenině), tj. mechanismem heterogenní nukleace [6], což je 

případem tuhnutí taveniny oceli. Zárodky tuhé fáze jsou tvořeny shluky atomů, které mají 

vzájemnou polohu odpovídající jejich budoucímu krystalickému uspořádání [8]. Ocel 

tuhne vždy dendriticky (stromečkovitě), obr. 8 za vzniku heterogenní lité struktury 

(obr. 9) [6].   

  

Obr. 8 Schematické znázornění dendritu [6] Obr. 9 Dendritická struktura oceli [6] 

Konečný tvar a rozměry krystalů jsou dány podmínkami krystalizace [7]. Základní 

podmínkou dendritického růstu krystalů je existence vrstvy přechlazené taveniny před 

mezifázovým rozhraním. Zásadní vliv na charakter krystalizace mají příměsi, které jsou 

příčinou vzniku přechlazení taveniny před frontou krystalizace a rychlost krystalizace. 

Přítomnost velkého množství doprovodných prvků vytváří na počátku krystalizace široké 

pásmo konstitučně přechlazené taveniny. Vrstva přechlazené taveniny vzniká v podstatě 

okamžitě na začátku krystalizace následkem segregace těchto příměsí (především uhlíku, 
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fosforu a síry), které vyvolají snížení teploty tání (TL) oceli. V tavenině tak vznikne 

negativní teplotní gradient. Snaha o vyrovnání teplotního gradientu a vysoká rychlost 

krystalizace vede ke vzniku dendritické struktury [2].  

Ke krystalizaci a tuhnutí oceli (na rozdíl od tavenin čistých kovů, které tuhnou při 

konstantní teplotě) dochází v určitém pásmu teplot [2]. Tento teplotní interval představuje 

tzv. dvoufázové krystalizační pásmo, které je ohraničeno teplotami likvidu a solidu. 

Dendrity postupně v intervalu mezi likvidem a solidem vyplňují tuhnoucí taveninu.  

Z počátku dochází v tuhnoucí tavenině ke vzniku primárních os dendritů. Dále se tuhá fáze 

v tavenině oceli vylučuje vznikem vedlejších os (sekundárních, terciárních větví) tvořících 

kostru jednotlivých dendritů, obr. 10. Oblast struktury vzniklá z jednoho krystalizačního 

zárodku se nazývá primární zrno [2]. Hustota sekundárních a vyšších větví dendritů je 

závislá především na době tuhnutí v daném místě a složení oceli [3].  

 

Obr. 10 Schéma růstu dendritů [3]: a) primární osa dendritu; b) primární  

a sekundární osy dendritu; c) primární, sekundární a terciární osy dendritu; 

d) úplný dendrit; e) hranice primárního zrna 

Jednotlivé vznikající krystaly se ve svém růstu navzájem omezují a vytváří hranice 

krystalů, tzv. strukturu primární krystalizace. Množství a velikost zrn závisí na počtu 

krystalizačních (aktivních) zárodků. Jestliže při tuhnutí dojde k aktivaci pouze malého 

počtu zárodků, je výsledkem hrubozrnná nebo naopak jemnozrnná struktura oceli [3,9]. 

1.4 Segregace a vady plynule litých předlitků a ingotů  

Na počátku samotného tuhnutí a krystalizace dochází k přechodu jednotlivých 

atomů z taveniny na povrch vznikající tuhé fáze. Nově vznikající krystaly mají odlišnou 

koncentraci jednotlivých prvků obsažených v oceli (doprovodných i slitinových) než 

původní mateční tavenina, z níž vznikly. Krystaly se vylučují na hranici mezi solidem  

a likvidem a obsahují nižší koncentraci přítomných legujících a doprovodných prvků  

a tavenina se o tyto prvky obohacuje. Nejdříve se při tuhnutí vylučují tuhé fáze chudší na 

tyto příměsi. To znamená, že jako první tuhnou části taveniny s vyšší teplotou tavení, 

zatímco část taveniny obohacená příměsovými prvky je vytěsňována do později 

tuhnoucích prostorů. Odměšování jednotlivých prvků obsažených v oceli je běžně 

označováno jako segregace [2,3]. 

Segregace příměsových prvků během krystalizace je příčinou vzniku 

nerovnoměrného chemického složení ve výsledné struktuře oceli [2,9]. Výskyt segregace 

lze vysvětlit jako důsledek selektivní krystalizace nebo i současného rozdělení objemů 

tekutého kovu v závislosti na hustotě s následujícím vyplavením lehčích složek kovu. 

Uplatňuje se zde vliv omezené (nedostatečné) difuze v tavenině a tuhé fázi, druhu 

dendritické struktury a rozsahu konvekčního proudění v tavenině oceli během jejího 

tuhnutí [16]. V závislosti na chemickém složení se výrazně mění i rozpětí mezi teplotami 
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likvidu a solidu, které ovlivňuje šířku dvoufázového krystalizačního pásma a tedy sklon ke 

vzniku segregací [2].  

V metalurgické praxi je zpravidla rozlišován dvojí druh segregací – mikro a makro 

segregace [2,9-16]. Jejich nepříznivé působení na vlastnosti ocelí souvisí zejména s jejich 

množstvím, velikostí a distribucí [17]. V této souvislosti je nezbytné komplexně a účelně 

řídit proces tuhnutí oceli z hlediska dosažení požadované struktury pro konkrétní jakosti 

oceli. 

Při krystalizaci oceli dochází primárně k dendritickému odměšování taveniny 

vlivem difuze příměsových prvků ve volné tavenině, které způsobuje koncentrační 

heterogenitu (v důsledku rozdílné, omezené rozpustnosti těchto prvků v železe), která 

podporuje vznik nerovnovážných fází nebo vměstků [6,16]. Následkem nedokonalé difuze 

příměsi v tuhé fázi nedochází k vyrovnávání koncentrací příměsí v tuhých krystalech 

(mikro objemu) a dochází tak k dendritické segregaci, označované rovněž pojmem 

mikrosegregace [2,16]. Příměsi zůstávají segregovány v prostorech mezi osami dendritů  

a mohou se koncentrovat nad hodnotu maximální rozpustnosti v tuhé fázi. K dendritické 

segregaci dochází uzavíráním matečné taveniny mezi větvemi dendritů a omezením 

konvekčního pohybu a tudíž i difuze příměsi v oblasti krystalizačního pásma [18].  

V oblastech významnějšího vylučování příměsí (vysokého stupně odmíšení některých 

prvků) dochází k oslabování vazeb mezi atomy a jejich následné nerovnoměrné rozložení v 

rámci mikrostruktury v oceli podporuje tvorbu trhlin a dalších vad, které ovlivňují 

výslednou jakost odlité oceli, povrchovou úpravu, obrobitelnost či mechanické chování 

finálního produktu nebo tvářené struktury [11,16].  

Mezi hlavní dendriticky segregující prvky patří síra, fosfor, uhlík, kyslík, křemík, 

mangan, chrom, vanad, wolfram atd. [2,4]. Stupeň rozvinutí segregace prvků se zvyšuje  

v závislosti na rostoucí hmotnosti odlévané oceli, s rostoucím obsahem prvků majících 

sklon k segregaci, s rostoucí teplotou odlévání a snižováním rychlosti krystalizace [4,10]. 

Při vyšší rychlosti krystalizace je dosahováno jemnější dendritické struktury, nicméně 

sklon prvků k segregaci je následkem zkrácení doby difuze příměsi (vlivem vysoké 

rychlosti krystalizace) větší [16].  

Průběh segregace nejsilněji segregujících prvků (uhlíku, fosforu a síry) je projevem 

tzv. selektivní segregace v ose ingotu a která má tendenci vystupovat do horních částí 

ingotu vlivem vytvoření nové, specificky lehčí fáze, bohaté na tyto prvky [2,16,18]. 

Vznikají tak typické oblasti, které mají v porovnání s tavební chemickou analýzou nižší či 

vyšší obsah (záporná / kladná segregace) jednotlivých prvků. Stupeň segregace se rovněž 

mění jak ve svislém, tak příčném směru ingotu. Oblast záporné segregace se vyskytuje 

převážně v dolní části (patě) ingotu. V horní části ingotu pak převládá oblast kladné 

segregace.  

Makrosegregace (segregace překračující rozměr dendritů, hranici krystalizačního 

pásma) vzniká zpravidla jako sekundární jev v makro objemu tuhnoucí oceli [20-24]. 

Jejich vznik zpravidla navazuje na selektivní rozdělovací schopnost příměsí a nečistot, 

která je podpořena prouděním taveniny obohacené příměsmi z mezifázového rozhraní do 

míst, kde probíhá tepelné a objemové smršťování tuhnoucí taveniny [2,16,18,19]. Na 

hranici krystalizačního pásma může dojít k tomu, že osy dendritů zcela neuzavřou taveninu 

a umožní tak v určitém rozsahu difuzi příměsi do oblasti volné taveniny. V důsledku 

působení kapilárních sil či smršťovacích pnutí se tavenina obohacená na příměsi pohybuje 

v mezi-dendritických nebo vnitro-dendritických pórech, z meziosových prostorů dendritů  

v jejich okolí. Následkem toho dochází k celkovému obohacování volné taveniny 

příměsovými prvky a vznikají tak místa segregovaných prvků v rozsahu a rozměrech 
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větších, než je heterogenita dendritické struktury [16,18]. Při tom vytváří v celém objemu 

ingotu chemickou makro nehomogenitu, nazývanou makrosegregace (obr. 11).  

 

Obr. 11 Výskyt a rozdělení segregací v ocelovém ingotu [3] 

Z hlediska přenosu tepla mohou vznikat různé druhy makrosegregací [25-27]. 

Nejběžnějším typem je pásmová (zonální) segregace, která je typická pro masivní 

odlitky [28]. Je rozlišována přímá pásmová segregace, která vzniká v ingotu proti směru 

odvodu tepla směrem ke středu ingotu. Nepřímá (obrácená) pásmová segregace, jež vzniká 

přemísťováním segregovaných prvků ve směru odvodu tepla k povrchu ingotu [25].  

V důsledku působení gravitačních sil a proudění taveniny oceli (které je vyvoláno 

rozdílnou hustotou taveniny) ve dvoufázovém krystalizačním pásmu, může docházet 

například ke vzniku sedimentačního (gravitačního) kužele v patě ingotu či k vyplouvání 

vměstků pod hlavu ingotu vlivem nižší hustoty taveniny oproti krystalu (obr. 11) [3].  

Mezi lokální makrosegregace se řadí například vycezeniny, bodová segregace, 

bublinové vycezeniny v dutinách po reakčních plynech (CO2, H2, N2) [2,16,18]. 

Vycezeniny jsou charakteristické pro ocelové ingoty a představují místa (shluky utuhlé 

příměsi), v nichž jsou soustřeďovány (koncentrovány) segregující prvky, ale taktéž 

vměstky, mikrostaženiny, nečistoty a plyny. Jejich vznik je spojen s vyplňováním poruch  

v pravidelné krystalizační struktuře tuhnoucího kovu segregovanou taveninou obohacenou 

o segregující prvky [3,15].  Svou přítomností v utuhlé oceli zvyšují vnitřní pnutí materiálu, 

k němuž dochází následkem časového zpoždění a prostorového přesunu objemových změn 

při probíhajících fázových přeměnách [16]. V důsledku objemového smršťování kovu 

během tuhnutí dochází ke vzniku mezery mezi tělem ingotu a stěnou kokily. Působením 

vzniklého pnutí v těle ingotu může dojít k tvorbě trhlin. Vzniklé trhliny mohou být 

následně zaplněny mateční taveninou, obohacenou o nekovové vměstky a prvky se 

sklonem k segregaci mohou vznikat středové (osové) segregace v důsledku smršťování tzv. 

„V“ vycezeniny (mezerové vycezeniny) a mimostředové (mimoosové) stvolové vycezeniny 

typu „A“ (obr. 11).  

Mezi makrosegregační jevy, jejichž vznik je spojen se změnami objemu je možno 

zařadit například soustředěné staženiny – tzv. lunkry a smršťovací porezitu. Tento typ 

segregací lze registrovat u ingotů a rovněž u plynule litých předlitků (obr. 12).  
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Obr. 12 Lunkr - středové staženina, necelistvost 

u plynule litého předlitku [35] 

V rámci plynulého odlévání i klasického odlévání do kokil se nelze zcela vyhnout 

vzniku vad. Chemická heterogenita prvků je převážnou příčinou nedostatků a vad lité i 

tvářené oceli. Základní proces vzniku segregací v oceli lze do jisté míry ovlivňovat 

metalurgicky vhodnou skladbou základních vsázkových surovin, například omezením 

koncentrace doprovodných prvků, technologií výroby a odléváním [2,36]. Rozsah 

segregací u velkých ocelových ingotů je možné snížit především úpravou geometrie kokily 

a režimu odlévání a chlazení [29-34].  

Korektní zvládnutí technologie odlévání hraje klíčovou roli z hlediska požadavků 

na vlastnosti odlévané oceli, spojené zejména s její vnitřní kvalitou. Je zapotřebí především 

minimalizovat rozsah segregací, vycezenin a dalších vnitřních, případně povrchových vad.  

To vyžaduje dobrou znalost samotného procesu lití a tuhnutí.  

Stejně jako při lití oceli do kokil se i při plynulém odlévání přivádí tekutá ocel do 

studeného krystalizátoru, kde je povrch oceli vystaven působení oxidační atmosféry. Vady 

jsou výsledkem nevhodně nastavených podmínek odlévání (zejména pak licí rychlosti  

a licí teploty), způsobem odvodu tepla.  

V souvislosti s kvalitou ingotů a plynule litých předlitků jsou rozlišovány vnitřní  

a vnější vady. Příčiny vad mohou spočívat v nesprávné dezoxidaci odlévané oceli, 

konstrukci a kvalitě vnitřního povrchu kokil (v případě odlévání oceli do ingotů), přípravě 

odlévacího zařízení, nedodržení technologie odlévání. Vady se mohou týkat rozměrů, 

tvaru, hmotnosti, povrchu, necelistvostí, mikro a makrostruktury [3,4,35,36].  

V případě ocelových ingotů lze hovořit o vadách uklidněných i neuklidněných 

ingotů [2]. V důsledku změn objemu kovu při tuhnutí dochází zejména v horní a středové 

části ingotu ke vzniku porozity a staženin (obr. 13). I přestože se plynule lité předlitky 

vyznačují oproti ingotům lepší jakostí danou vyšší homogenitou a jemnozrnnější 

strukturou, vyskytují se u nich vady, které jsou pro plynulé odlévání typické [36]. Mezi 

nejobvyklejší z nich patří tzv. oscilační vrásky, středová porozita, segregace prvků  

a výskyt povrchových trhlin (obr. 14 - 16).  

U plynule litých předlitků je vnik vad spojen mj. s použitým typem licího prášku, 

rychlostí oscilace krystalizátoru či způsobem chlazení v sekundární zóně chlazení [11,36]. 

Nejvýznamnějšími parametry odlévání oceli na ZPO jsou ty, jež souvisí s odvodem tepla 

z předlitku [11]. Jakost povrchu předlitku je také do značné míry určena průběhem tuhnutí 

oceli v oblasti menisku hladiny tekuté oceli u stěn krystalizátoru. Výskyt vnitřních trhlin je 

způsoben mechanickým a tepelným pnutím a napětím, podmíněným fázovými přeměnami  

v tuhnoucím předlitku [4,36]. 
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Obr. 13 Staženina a porozita  

v ocelovém ingotu [36] 

Obr. 14 Oscilační vrásky  

u plynule litého předlitku  [35] 

  

Obr. 15 Radiální podélné trhliny 

u plynule litého předlitku [35] 

Obr. 16 Středová segregace  

u plynule litého předlitku [35] 

Zmapování vysokoteplotních vlastností oceli, optimalizace kritických parametrů 

odléváním jako jsou teplota přehřátí oceli, licí teplota, licí rychlost, průběh chlazení atd., 

znalost chování licí sestavy z pohledu přestupu tepla v dané geometrii, představují jedny  

z rozhodujících parametrů ovlivňujících významným způsobem proces tuhnutí a výslednou 

kvalitu vyráběné oceli [37-52]. 

1.5 Rozbor hlavních parametrů ovlivňující nastavení odlévání a tuhnutí 

oceli  

Proces odlévání oceli, ať již plynulého odlévání oceli či odlévání oceli do kokil, je 

ovlivněn celou řadou parametrů. V dalším textu je pozornost zaměřena pouze na vybrané 

parametry, které jsou nejčastěji zmiňovány v souvislosti s technologickými podmínkami 

odlévaní oceli ve vztahu k řešenému tématu disertační práce a umožňují tak poukázat na 

důležitost významu znalosti teploty likvidu a teploty solidu pro proces tuhnutí a odlévání 

oceli.  

1.5.1 Licí teplota  

Licí teplota (teplota odlévání) je jedním z hlavních parametrů, které zásadně 

ovlivňují jakost odlité oceli. Volba správné (optimální) licí teploty je podřízena 

(přizpůsobena) danému postupu lití a individuálním podmínkám dané ocelárny. Za licí 

teplotu je obvykle považována teplota oceli v mezipánvi / licí pánvi či hodnota přehřátí 

oceli nad teplotu likvidu [2,3,36,53]. Teplota oceli v mezipánvi / licí pánvi zásadně 

ovlivňuje tvorbu vnitřní kvality odlité oceli (plynule litého předlitku, resp. ingotu).  
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Základem pro zajištění optimálních podmínek odlévání, resp. dodržení / stanovení 

optimální licí teploty oceli je znalost teploty likvidu dané značky oceli. Od teploty likvidu 

se následně odvíjí nastavení licí teploty oceli a přehřátí oceli před jejím odléváním. 

Optimální přehřátí oceli umožňuje odlití zdravého odlitku, kompenzovat tepelné ztráty v 

mezipánvi / licí pánvi, případně zajistit bezproblémové odlití tavby s ohledem na dobu lití 

jedné tavby, hmotnost tavby apod. Stanovení licí teploty se odvíjí od znalosti TL a má vliv 

na primární krystalizaci, tzn. na licí strukturu oceli a tím i vlastnosti lité oceli.  Licí teplota 

závisí na řadě činitelů [53]. 

Hodnota teploty likvidu oceli je významně závislá na chemickém složení dané oceli 

a přítomnosti doprovodných a legujících prvků v oceli, které ji svými obsahy ovlivňují 

[3,53]. Teplota likvidu u uhlíkových ocelí je výrazně ovlivněna obsahem uhlíku.  

U legovaných ocelí je nutno navíc počítat s vlivem jednotlivých legujících prvků. Rovněž 

speciální oceli (např. ložiskové a nástrojové, chromové) vyžadují rozdílný stupeň přehřátí 

v závislosti na svém chemickém složení a rozdílné teplotě likvidu. Rovněž je nutno dále 

uvažovat vliv některých prvků (Al, Ti, Cr, V) na tekutost oceli a tím i potřebnou teplotu 

oceli a s tím související přehřátí oceli [3]. Jak se teplota tuhnutí oceli může měnit  

v závislosti na obsahu uhlíku a přísadových legujících prvků uvádí např. literatura [3]. 

U plynule litých předlitků teplota oceli / přehřátí přímo určuje charakter středové 

oblasti plynule litého předlitku a významně ovlivňuje tvorbu všech vnitřních trhlin [35]. 

Má vliv na strukturu předlitku, jelikož ovlivňuje tvorbu krystalů v krystalizátoru [17]. 

Teplota přehřátí oceli v mezipánvi je obvykle nastavována 25 - 60 °C nad teplotu likvidu 

[36].  

Plynulé odlévání oceli vyžaduje, aby přehřátí oceli nad teplotou likvidu bylo co 

nejmenší. Z technologického hlediska není zajištění tohoto požadavku někdy snadné. 

Hlavními technologickými parametry ovlivňujícími teplotní ztráty v mezipánvi jsou 

celková doba odlévání jedné tavby, což souvisí s rozměrem předlitku, počtem licích 

proudů a licí rychlostí a teplotní ztráty v pánvi a mezipánvi. Tento problém se váže 

zejména k velkým hmotnostem taveb a plynulému odlévání sochorů nebo plynulému 

odlévání speciálních ocelí s širokým intervalem tuhnutí. Nízké teplotní ztráty lze v tomto 

směru kompenzovat předehřevem pánví, krycími prášky na hladině oceli, použitím víka na 

hladině oceli pro zamezení teplotních ztrát vyzdívky sáláním [36].  

Příliš vysoká teplota přehřátí podporuje vznik středových trhlin, tvorbu lunkru  

a příp. dalších vad, jako jsou středová porezita, středové segregace, podélné příčné 

vborcení, podélné povrchové trhliny či podélné i příční vnitřní trhliny. Naopak příliš nízká 

teplota přehřátí zvyšuje nebezpečí výskytu struskových míst na povrchu plynule litého 

předlitku v důsledku stržení licího prášku a zvyšuje obsah vměstků v průřezu plynule 

litého předlitku, které v tomto případě obtížněji vyplouvají do roztavené vrstvy licího 

prášku na menisku oceli [35].  

Při odlévání ingotů vede příliš vysoké přehřátí oceli před odléváním k delším 

dobám tuhnutí ingotu. Ocel tak tuhne v širším intervalu teplot mezi likvidem a solidem  

a vytváří tak prostor pro rozvoj chemické nehomogenity v odlité oceli a vznik segregací. 

Vyšší teplota odlévání umožnuje oceli pohlcovat větší množství plynů. Nízká teplota oceli 

zvyšuje viskozitu oceli, čímž znesnadňuje vyplouvání nekovových vměstků z oceli [10]. 

Vyšší teplota oceli mj. rozšiřuje oblast sloupkovitých (kolumnárních) krystalů, snížení 

teploty odlévání pak umožňuje dosáhnout jemnozrnější struktury ingotu [10].  
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Vysoká teplota oceli podporuje vznik vycezenin, zvyšuje jejich rozsah, velikost  

a ovlivňuje i druh vyloučených vycezenin. Vysoká teplota oceli podporuje tvorbu 

středových mezerových vycezenin typu V, naopak nižší teplota oceli tvorbu stvolových 

vycezenin typu A [3,4].  

Optimální teplota pro odlévání ingotu se stanovuje zpravidla v rozsahu cca 85 až 

130 °C nad teplotou likvidu [10].  

1.5.2 Licí rychlost   

Licí rychlost (rychlost odlévání) představuje rychlost samotného procesu lití a je 

obvykle vyjádřena množstvím kovu odlitého za jednotku času [10]. Z pohledu technologie 

odlévání ingotů je možné licí rychlost určit na základě rychlosti vzestupu hladiny kovu  

v kokile [10]. Při plynulém odlévání oceli prakticky představuje rychlost, kterou opouští 

předlitek krystalizátor [36]. 

Volba správné (optimální) rychlosti lití není jednoznačná a obdobně jako teplota lití 

je její stanovení závislé na podmínkách dané ocelárny [47,48]. Hodnota rychlosti odlévání 

se odvíjí od chemického složení a vlastností oceli, volby způsobu odlévání (plynulé lití, 

odlévání ingotů) a hmotnosti tavby / ingotu, průřezu a rozměrech předlitku (u PLP), teploty 

přehřátí oceli, tekutosti dané oceli při lití, intenzity odvodu tepla v krystalizátoru a tedy 

šířky utuhlé kůry plynule litých předlitků, případně velikosti a tvaru kokily při odlévání 

ingotů [3,17,36].  

U plynule litých předlitků licí rychlost přímo ovlivňuje délku tekutého jádra a dobu 

tuhnutí ocelového předlitku, čímž podstatně ovlivňuje povrchovou a vnitřní jakost plynule 

litého materiálu [36]. Maximální rychlost odlévání plynule litých předlitků je zásadně 

omezena možností vzniku průvalu pod krystalizátorem [36]. Zvyšování rychlosti lití vede  

k nežádoucímu prodlužování metalurgické délky a zhoršování kvality plynule litého 

předlitku v jeho středové oblasti [10,36]. Naopak, příliš nízká rychlost odlévání může být 

příčinou příčného lokálního vborcení plynule litého předlitku. Jakost plynule litého 

předlitku ovlivňují také prudké změny licí rychlosti (ať již směrem k vyšším či nižším 

hodnotám). Prudká změna rychlosti pak může být příčinou vad vzniklých v důsledku 

působení mechanických tahových nebo tepelných napětí [35]. Rozložení teploty, rozsah 

teplotních gradientů, způsob chlazení během plynulého odlévání oceli mohou mít 

významný dopad na materiálové vlastnosti, strukturu a jakékoliv vady ve vznikajících 

ocelových předlitcích [12]. 

Licí rychlost u moderních sochorových ZPO může přesahovat 6 m.min
-1

,  

u bramového lití 1,6 m.min
-1

 [36]. U odlévání ingotů je možno se setkat s licími rychlostmi 

od 0,4 do 2 t.min
-1 

[10].  

Rovněž i s rychlostí lití při odlévání ingotů je mimo spojována tekutost dané oceli 

při lití. Oceli se sklonem k větší hustotě (např. oceli s vyšším obsahem Al, obsahem Cr a V 

apod.) je nutno odlévat rychleji [10]. Tekutější oceli (např., s vyšším obsahem Mn, Ni, Si) 

je vhodné odlévat menšími rychlostmi [3]. Licí rychlost je třeba přizpůsobit i náchylnosti 

některých typů ocelí ke vzniku určitých typů vad, např. trhlin, zavalenin či vycezenin. 

Například korozivzdorné a nízkouhlíkové oceli jsou méně náchylné ke vzniku trhlin  

a odlévají se proto rychleji. Naopak oceli s obsahem uhlíku kolem 0,20% C a některé oceli  

s vyšším obsahem uhlíku více náchylné ke vzniku trhlin vyžadují pomalejší lití [3]. Při 

odlévání ingotů je možno se setkat s licími rychlostmi od 0,4 - 2 t.min
-1

 [3,10]. 
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1.5.3 Interval tuhnutí  

Interval tuhnutí determinuje v podstatě teplotní šířku dvoufázového pásma mezi 

teplotami likvidu a solidu. Znalost teplotního intervalu dvoufázového pásma, resp. 

teplotního intervalu tuhnutí má značný význam nejen pro stanovení optimálních licích 

teplot, dalšího postupu při odlévání (viz výše), ale umožnuje rovněž předvídat charakter 

tuhnutí a strukturu odlité oceli [53]. V teplotním intervalu mezi TL a TS existují podmínky 

pro intenzivní rozvoj vad a procesů snižujících kvalitu jak plynule litých předlitku, tak 

ingotů. Interval tuhnutí je faktor, který významně ovlivňuje vznik a rozsah segregací při 

primární krystalizaci oceli [53].  

Interval tuhnutí je charakteristický dvoufázovým krystalizačním pásmem 

ohraničeným teplotou likvidu a solidu a dochází v něm na základě rovnovážného binárního 

diagramu železo-uhlík k fázovým přeměnám, které doprovází proces krystalizace a tuhnutí 

poly-komponentní taveniny oceli při jejím přechodu z kapalné do tuhé fáze [53]. Postupně, 

mezi křivkami likvidu a solidu, dochází v závislosti na obsahu uhlíku a teplotě k fázovým  

a strukturním přeměnám, změnám termo-fyzikálních vlastností, chemického složení, atd., 

které postupně ovlivňují a formují (utváří) finální strukturu odlité oceli.  

Teplota likvidu představuje teplotu počátku tuhnutí oceli při ochlazování, teplota 

solidu představuje konec tuhnutí dané oceli. Nad teplotou likvidu existuje jen kapalná fáze 

(tavenina), pod teplotou solidu jen souvislá tuhá fáze. Uvnitř intervalu tuhnutí existuje 

vedle sebe tuhá i kapalná fáze, přičemž každé určité teplotě odpovídá zcela určitý poměr 

jejich obsahů. Poblíž teploty likvidu převládá kapalná fáze, poblíž teploty solidu tuhá 

fáze [53]. 

Ocel tuhne v poměrně v širokém intervalu teplot. Široký interval tuhnutí je 

nežádoucí, protože je s ním spojeno tuhnutí v širokém dvoufázovém pásmu, které má četné 

nevýhody. Čím širší je interval tuhnutí, tím vyšší je možnost dosažení strukturní 

nehomogenity v oceli, vysoký nežádoucích prvků, které tento interval rozšiřují a vytvoření 

prostoru pro vznik a rozvoj segregací a případně dalších vad, které negativně ovlivňují 

další zpracování oceli v rámci navazujícího technologického toku. Pokud bychom měli  

k dispozici bližší informace o šířce dvoufázového pásma, tzn. přesnější hodnoty teplot 

likvidu a solidu pro konkrétní jakost oceli, bylo by možné lépe řídit (nastavit) proces 

odlévání každé konkrétní jakosti oceli a lépe tak dosáhnout optimální (požadované) 

struktury oceli [53].   

Různé příměsi obsažené v roztavené oceli zpravidla snižují její teplotu likvidu, 

většinou i teplotu solidu. Tendenci, sklon jednotlivých prvků k odměšování je možno 

vyjádřit rovnovážným rozdělovacím součinitelem k, který je dán poměrem koncentrace 

daného prvku kovu na počátku tuhnutí k jeho maximální koncentraci po utuhnutí [8]. 

𝑘 =
[%𝑋]𝑠

[%𝑋]𝑙
 (4) 

Nicméně jeho platnost se omezuje pouze na ideální případ, který nepřihlíží k dalším 

vlivům, jako je především difuze [3]. Uvedený vztah (4) platí zcela za rovnovážných 

podmínek pro hodnotu k  1. Pro praktické účely se k vyjádření tendence prvků  

k odměšování používá tzv., součinitel segregace (k-1): 

(1 − 𝑘)
[%𝑋]𝑙−[%𝑋]𝑠

[%𝑋]𝑙
 (5) 
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Čím je hodnota rovnovážného součinitele k nižší, tj. čím větší je rozdíl mezi 

koncentracemi uvažovaného prvku v tuhé a kapalné fázi, tím je, tím má součinitel 

segregace vetší hodnot a tím ve větší míře se odměšuje prvek v roztaveném kovu [8].  

Vliv obsahu různých přísadových prvků na snížení teploty tání čistého železa uvádí 

autoři [10,53]. Zejména S a P snižují teplotu solidu mnohem víc než teplotu likvidu  

a zvětšují tedy silně interval tuhnutí [53].   

Rozhodujícími faktory segregace při krystalizaci tavenin není jen samotný 

rozdělovací koeficient k, který je mírou segregační schopnosti každé jednotlivé příměsi  

v základní látce, ale rovněž i šířka intervalu krystalizace TI (obr. 17). 

 

Obr. 17 Definice intervalu krystalizace [25] 

Šířka intervalu krystalizace (ΔTI = TL – TS) představuje teplotní rozdíl mezi 

teplotou likvidu (TL) a teplotou solidu (TS) pro dané složení (XB) tuhého roztoku α. Podle 

obr. 17 lze konstatovat, že při každé teplotě v tomto intervalu existuje dvoufázová 

krystalizační oblast v termodynamické rovnováze s odlišným chemickým složením  

v rozsahu XB min až XB max. Čím širší je tento interval krystalizace (max. šířka intervalu 

krystalizace je ΔTI max), tím větší bude chemická a strukturní nehomogenita daného tuhého 

roztoku α.  

1.6 Nástroje k identifikaci teplot likvidu a solidu, metody termické 

analýzy  

Experimentální stanovení teplot fázových přeměn, obzvláště teploty likvidu  

a teploty solidu u složitých multikomponentních heterogenních materiálů (ocelí) je velmi 

náročné. Tyto přeměny probíhají ve vysokoteplotní oblasti, obvykle nad teplotou 1200 °C, 

čímž se jejich experimentální stanovení stává poměrně složitým. Metody, které lze v této 

souvislosti využít k experimentálnímu stanovení těchto teplot je jen několik. Tyto metody 

jsou označovány jako termo-analytické nebo metody termické analýzy. 

Metody termické analýzy velmi často využívají při své detekci změn teploty, která 

je vyvolána tepelným zabarvením probíhajícího děje. Rovněž také existují takové, které při 

své detekci využívají dalších fyzikálních vlastností zkoumaného vzorku [54].  
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Pod pojmem termická analýza (termo-analytické metody) [55] se rozumí skupina 

experimentálních metod, při nichž se sledují některé fyzikální vlastnosti studovaného 

systému v závislosti na teplotě (fázová transformace, tepelná kapacita, disociace atd.). Lze 

jimi takto sledovat pochody probíhající v systému při ohřevu, případně při ochlazování 

(dynamické metody) nebo pochody probíhající při konstantní teplotě v závislosti na čase 

(metody statické). Sledované pochody (chemické reakce, fázové přeměny) mohou být 

doprovázeny například změnou hmotnosti, objemu, uvolňováním nebo spotřebováním 

energie, změnou vodivosti nebo magnetických vlastností. Podle toho, která vlastnost 

systému je metodou sledována, je rozlišován také druh termické analýzy [55-57]. 

Metody termické analýzy představují převážně dynamické procesy, jejichž cílem je 

získat informaci o změně stavu vzorku. Tyto procesy vyžadují neizotermní teplotní režim, 

kterým je zpravidla konstantní ohřev či ochlazování vzorku [58]. Změny ve stavu 

studovaného materiálu jsou zjišťovány jak přímo měřením vybrané fyzikální vlastnosti 

nebo nepřímo měřením vlastností okolí obklopujícího vzorek. 

Obecně, jsou metody termické analýzy založeny na detekci změny teploty vyvolané 

tepelně zabarveným dějem nebo na detekci rozměrových změn vzorku [54]. Mezi klasické  

a v současnosti nejpoužívanější termo-analytické metody se řadí termogravimetrie (TG), 

diferenční termická analýza (DTA) a diferenční skenovací kalorimetrie (DSC) [54-58]. 

Principem termogravimetrie je měření změny hmotnosti vzorku v závislosti na stoupající 

nebo klesající teplotě. Metoda DTA umožňuje studovat tepelné efekty exotermické nebo 

endotermické, vyvolané změnou entalpie vzorku. DSC vychází z principu metody DTA  

a podrobuje vzorek lineárnímu ohřevu, přičemž se plynule měří rychlost tepelného toku ve 

vzorku, která je úměrná okamžitému měrnému teplu. Existují rovněž i metody simultánní  

v kombinacích TG/DTA a TG/DSC.  

V minulosti byla rovněž velmi rozšířená metoda přímé termické analýzy založená 

na přímém měření změny teploty vzorku především při řízeném ochlazování [55]. Tato 

metoda byla v minulosti a je i dnes využívána především pro měření teplot likvidu a solidu 

kovových materiálů především při řízeném ochlazování vzorku [55,56]. Přímá termická 

analýza se řadí do skupiny experimentálních termo-analytických metod, jež umožňují 

studovat změny termo-fyzikálních vlastností zkoumaného vzorku v souvislosti se změnou 

teploty [59]. Metoda je založena na přímém měření teploty studovaného vzorku při jeho 

plynulém lineárním ohřevu a ochlazování [55,56,58].  

Kromě výše uvedených experimentálních metod termické analýzy existují rovněž 

možnosti stanovit teploty likvidu a solidu teoreticky, na základě výpočtu. Jedná se  

o výpočet z empirických rovnic (empirických výpočtových vztahů), při kterém lze na 

základě údajů chemické složení (středního obsahu prvků dle předpisu chemického složení 

pro danou jakost) tyto zmiňované teploty vypočítat [2]. Současná doba nabízí rovněž 

využití mnoha různých termodynamických databází a speciálních profesionálních software 

a komerčních databází. Lze jmenovat například software IDS (Solidification Analysis 

Package) [60], Thermo-Calc (databáze TCFE7, popř. TCFE8) [61] či Computherm. 

Rovněž tyto softwarové výpočty jsou z principu založeny na údajích chemického složení 

oceli a výsledné teploty fázových přeměn predikovány na základě určitých modelů či jsou 

součástí implementované databáze. Úskalím těchto výpočtů je, že při výpočtu (předpovědi) 

teploty fázových přeměn předpokládají mnohá zjednodušení a aproximace (rovnovážné 

podmínky, aj.) a získané hodnoty nemusí zcela odpovídat skutečnosti.  

Experimentální činnost prováděná v rámci předložené disertační práce je zaměřena 

na oblast vysokoteplotních fázových přeměn (1200 - 1600 °C) probíhajících v oceli během 
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jejího tuhnutí. K experimentálnímu studiu těchto teplot (teplot likvidu a solidu) ve 

vysokoteplotní oblasti je využita metoda přímé termické analýzy (PTA).  

Tato metoda byla zvolena na základě jejího historicky bohatého uplatňování při 

stanovování teplot kovových materiálů na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství 

Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. I přestože v současné době je za 

tímto účelem hojně využíváno různých jiných moderních metod (DTA, DSC) nebo jejich 

různých kombinací byla metoda přímé termické analýzy zvolena v souvislosti se snahou 

analyzovat (postihnout) co možná nevětší možný objem heterogenity daného stavu, který 

je pro ocel jako polykomponentní slitinu železa charakteristický.  

Další kapitola je věnována stručnému rozboru literárních poznatků zaměřených 

nejnovější konkrétní možnosti aplikace metody přímé termické analýzy s cílem poukázat 

na opět rostoucí potenciál této metody pro stanovování teplot fázových přeměn u složitých 

multi-komponentních heterogenních materiálů na bázi železa.  

1.7 Aplikace metody přímé termické analýzy a příbuzných metod  

v metalurgii  

V předkládané disertační práci byl proveden rozbor současných poznatků z oblasti 

využití (přímé aplikace) metody přímé termické analýzy. Provedený rozbor byl zaměřen na 

problematiku experimentálního stanovování teplot fázových přeměn ve vysokoteplotní 

oblasti, zejména pak nad teplotou 1000 °C. S ohledem na téma disertační práce byla 

literární rešerše zaměřena na vybrané konkrétní příklady využití a aplikace metody přímé 

termické analýzy pro experimentální stanovení teplot likvidu a teplot solidu slitin na bázi 

železa v metalurgické praxi. Využití metody přímé termické analýz v metalurgické praxi se 

věnují autoři [62, 63, 64,73].  

Literatura [62] poskytuje ucelený, systematický přehled znalostí / zkušeností  

z oblasti tuhnutí oceli. V odborné literatuře je často velmi komplikované věnovat se 

provozním problémům spojeným s tuhnutím oceli, aby vyhovovaly specifickým 

provozním potřebám nebo řešené problematice v metalurgické praxi. Literatura [62] tak 

představuje komplexní přehled experimentálního zkoumání procesu tuhnutí pro technicky 

důležité spektrum ocelí. Zahrnuje analýzu celkem 42 ocelí: uhlíkové a nízkouhlíkové oceli 

0,1 - 1 % C (celkem 16 ocelí), 5 % a 13 % chromové oceli s obsahem uhlíku 0,04 - 1 % 

(celkem 9 ocelí), korozivzdorné a žárovzdorné oceli (feriticko-austenitické oceli  

a austenitické oceli – celkem 15 ocelí) a 2 rychlořezné oceli. V rámci systematického 

zkoumání procesu tuhnutí bylo využito dvou experimentálních metod – metody termické 

analýzy a metalografické analýzy částečně a zcela utuhlé struktury (identifikace 

mikrostruktur, frakce tuhé fáze apod.) a celkem tří odlišných rychlostí ochlazování 0,1, 0,5 

a 2 °C.s
-1

 za účelem co nejvěrnějšího reprodukování podmínek reálného tuhnutí ingotů.  

Autoři se věnují experimentálnímu stanovování teplot likvidu a solidu pro výše 

uvedené skupiny ocelí. Označení ocelí odpovídá švédským, americkým a německým 

standardům značení ocelí. U každého vzorku oceli byla sledována struktura a rozsah 

mikrosegregace: vzniklé fáze (ferit, austenit), precipitace (sulfidy, karbidy, nitridy a jiné 

intermetalické fáze v utuhlé struktuře), apod. Vzorky oceli o hmotnosti 35 g byly 

podrobeny řízenému ohřevu a ochlazování výše uvedenými vybranými rychlostmi  

v atmosféře čistého argonu. Teplota studovaného vzorku byla měřena v jeho středu 

prostředním Pt/Pt Rh 10 % termočlánku ve vertikální odporově vyhřívané peci. Metodika 

stanovování teplot likvidu a solidu z křivky ochlazování je uvedena na obr. 18. Příklad 

získaných teplot likvidu, solidu a dalších fázových transformací je uveden na obr. 19. 
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Obr. 18 Princip termické analýzy [62] 
Obr. 19 Teploty fázových přeměn na příkladu 

vybrané nízkouhlíkové oceli (0,1 % C) [62] 

Bod 1 (obr. 18) označuje počátek růstu primární fáze, bod 2 teplotu likvidu, bod 6 

označuje konec tuhnutí, tj. teplotu solidu. Body 3-5 postupně souvisí se vznikem 

sekundární fáze. Diagram se získanými křivkami (obr. 19) reprezentuje teplotu 

ochlazování pece (0,5 °C.s
-1

) a index fs označuje množství frakce postupně vznikající tuhé 

fáze. Pro každý studovaný vzorek jsou získány průměrné teploty likvidu, solidu, případně 

teplot dalších vznikajících fází z 2 - 5 měření při použití 3 rychlostí ochlazování. Rozsah 

tuhnutí je definován teplotami likvidu a solidu (°C), doba tuhnutí jako čas, který odpovídá 

rozsahu tuhnutí (s
-1

). Bod 1 označuje teplotu likvidu a vznik primární feritické fáze. Bod 2 

označuje teplotu vzniku austenitu a bod 3 ukončení tuhnutí – teplotu solidu.  

Experimentálnímu stanovení teplot likvidu a solidu metodou přímé termické 

analýzy se věnují autoři [63]. Autoři se věnovali stanovení teplot likvidu a solidu  

pro vybrané značky průmyslově vyráběných ocelí při řízeném ochlazování vzorku 

(10 °Cmin
-1

). Experimentálně získané teploty likvidu a solidu zkoumaných ocelí byly 

porovnány s teoreticky vypočítanými. Vlastní měření bylo provedeno v odporové grafitové 

peci při pracovní teplotě do 180 °C v inertní argonové atmosféře. Vzorky oceli byly 

analyzovány v korundových kelímcích rychlostí ohřevu/ochlazování 10 °C.min
-1

. Na 

základě prodlev registrovaných na teplotní křivce byly odečteny teploty likvidu a solidu. 

Celkem bylo zkoumáno 27 vzorků oceli s rozdílným chemickým složením.  Získané 

teploty likvidu a solidu byly následně zpracovány metodou mnohonásobné regresní 

analýzy, která umožnila stanovit matematické vztahy, na základě kterým bylo možné 

vypočítat obě tyto teploty při znalosti chemického složení ocelí.   

Literatura [64] popisuje použití metody přímé termické analýzy pro experimentální 

studium teplot počátků tání a tuhnutí vybraných druhů feroslitin. Vzorky feroslitin  

o hmotnostech 150 - 170 g byly analyzovány rychlostmi 0,3 - 0,6 °C.min
-1

 v Tamanově 

peci v ochranné atmosféře argonu. Při měřeních byly použity Pt/Rh 30/6 termočlánky. 

Termočlánek T1 byl umístěn v centru roztaveného vzorku. Termočlánek T2 sloužil pro 

řízení tepelného režimu. Po roztavení vsázky v reakčním kelímku byl do taveniny zasunut 

termočlánek T1 (tavenina přehřáta asi o 90 až 315 °C nad teplotu likvidu) a po krátké 

výdrži ochlazována na teploty min. o 250 °C pod teplotu solidu. Poté byl proveden další 

ohřev s následným ochlazováním. Ze zlomů na teplotních křivkách charakterizujících 

časovou změnu teploty (obr. 20) byly stanoveny teploty tání a tuhnutí feroslitin. Teploty 

solidu byly stanovovány ze změn charakteru křivky při ohřevu vzorku, teploty likvidu pak 
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při jeho ochlazování. Autoři provedli také srovnání experimentálně získaných teplot 

likvidu a solidu s dostupnou literaturou. 

 

Obr. 20 Zápis změny teplot (t1,t2) v průběhu jednoho 

cyklu ohřev / ochlazování vzorku feroslitiny [64] 

V současné době s ohledem na zaměření disertační práce nebylo možné mimo 

činnost vlastního pracoviště dohledat novější literaturu věnující se využití metody přímé 

termické analýzy pro experimentální stanovení teplot vysokoteplotních fázových přeměn 

(teplot likvidu a solidu) u ocelí metodou přímé termické analýzy. Současná literatura se  

v této souvislosti věnuje především metodám termické analýzy DTA a DSC [65-72].  

Ale například autoři [73-90] využívají i přímou termickou analýzu při zpracování  

a odlévání litiny. Metoda přímé termické analýzy byla z počátku využívána ke stanovení 

uhlíkového ekvivalentu u litin, nebo obsahu křemíku ve slitinách Al-Si [73]. Následně se 

využití přímé termické analýzy rozšířilo na oblast sledování změn při tuhnutí litin 

souvisejících s jejich různým chemickým složením (např. poměr Mn / S). Použitá metodika 

přímé termické analýzy vychází z analýzy křivky ochlazování a je označována jako 

TA / CCA analýza (Thermal Analysis / Cooling Curve Analysis). Změny teploty jsou 

sledovány v závislosti na čase a projevují se změnou průběhu teplotní křivky. CCA křivka 

umožňuje získat kvantitativní informace o průběhu tuhnutí – např. latentním teple, vývoji  

a růstu tuhé fáze, informace o množství fází, soudržnosti dendritů apod.  

Ve své nejjednodušší podobě používá TA / CCA jeden termočlánek, který je vložen 

do testovací formy, která je určena pro odlití studované litiny. Konstrukce formy má 

významný vliv na výsledky a jejich interpretaci. CCA křivka je ovlivněna licí teplotou, 

množstvím odlitého kovu a stupněm oxidace kovu ve formě. Tvar CCA křivky je zde 

určen rovnováhou mezi latentním teplem uvolněným v průběhu tuhnutí a teplem 

uvolněným do okolí (testovací forma a atmosféra), obr. 21. 
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a) Kovová forma b) Písková forma 

Obr. 21 Příklad CCA křivky pro různé typy litin [73] 

Vzhledem k přímé vazbě mezi teplotami fázových přeměn a chemickým složením 

je obecně termická analýza ve velké míře využívána pro tvorbu fázových diagramů. 

Metodu CCA je možno využít pro hodnocení uhlíkového ekvivalentu nebo k odhadu 

obsahu křemíku ve slitinách Al-Si. CCA zde vychází z korelace teploty likvidu (TL) slitiny 

a jejího chemického složení [%C], obr. 22. 

 

Obr. 22 CCA analýza pro odhad uhlíkového ekvivalentu ve slitině  [73] 

Kromě výše uvedených aplikací je možno CCA analýzy využít pro predikci obecné 

struktury, typu eutektika v litinách, příp. stupně očkování litiny, obr. 23. 

   

Obr. 23 CCA křivka pro predikci stabilního (Tst) / metastabilního (Tmet) tuhnutí litiny  [73] 
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Jedním z prvních cílů využití termické analýzy byla aplikace u litin pro předpověď 

tvaru grafitu a nodularity tvárné litiny [74,75]. V jednom směru se pozornost zaměřovala 

na tvar CCA křivky a v dalším kroku na korelaci různých teplotních dat s prvky tvořícími 

mikrostrukturu litiny. Tato poslední metoda byla později rozšířena na predikci grafitové 

morfologie litiny podle korelace eutektické teploty a dočasně zvýšené tepoty v průběhu 

ochlazování kovů, způsobené změnou krystalické struktury. Nicméně, žádný z těchto 

přístupů nebyl považován za dostatečně přesný pro implementaci do slévárenské praxe.  

V některých komerčních softwarových programech je také částečně využívána 

CCA křivka, resp. její určitá část – „úhel“ na konci tuhnutí. Tento úhel umožnuje 

identifikovat sklon litin ke smršťování a tvorbě mikrostaženiny. Velký úhel indikuje 

tendenci a velkému smrštění [76].  

Další aplikací bylo využití CCA pro predikci stupně oxidace taveniny, resp. 

nalezení vlivu kyslíku na efekt očkování litiny [77,78]. Řada experimentů s využitím CCA 

byla provedena za účelem odhadu mechanických vlastností [79,80].  

Existuje mnoho dalších aplikací metody termické analýzy: stanovení mezer 

dendritických ramen v Al-slitinách [81,82] a v oceli [83], stupně modifikace a rafinace 

zrna v Al-slitinách [84-87], grafitové morfologie a stupně nodularity v litinách [88,89], 

včetně určení nejúčinnějšího cyklu tepleného zpracování pro výrobu tvárné litiny [90].  

Je zřejmé, že i přes značný a na dřívějších i současných pracích doložený potenciál 

se v současné době metoda přímé termické analýzy v metalurgické praxi při výrobě oceli 

příliš nepoužívá. Znovuzavedení této metody do procesu precizace teplot likvidu a solidu 

v návaznosti na řešené projekty aplikovaného výzkumu se věnuje vlastní experimentální 

část této disertační práce.  
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2 Cíle disertační práce 

Základním cílem disertační práce je zpřesnění teplot vysokoteplotních fázových 

přeměn, především teplot solidu a teplot likvidu u průmyslově vyráběných jakostí oceli 

pomocí metody přímé termické analýzy.    

Dílčím cílem je vytvoření robustní metodiky stanovování teplot likvidu a solidu na 

větších vzorcích pomocí metody přímé termické analýzy, rozvoj této metody a metodiky 

měření s návazností na praktickou implementaci metody plánovaného experimentu (DOE) 

do systému hodnocení naměřených dat. 

Jednotlivé fáze řešení disertační práce lze na základě vlastních zkušeností  

a převzatých poznatků koncipovat následovně: 

 Analýza literárních poznatků z oblasti procesu tuhnutí oceli a termické analýzy, 

 Rozbor způsobu aplikace metody přímé termické analýzy a příbuzných metod 

v metalurgii, 

 Příprava metodiky přímé termické analýzy pro podmínky reálných jakostí ocelí: 

- realizace experimentů přímé termické analýzy na standardním kovu 

(niklu), 

- stanovení teplot tání a tuhnutí niklu z křivek ohřevu a ochlazování, 

- zhodnocení výsledků experimentů na standardním materiálu se 

zaměřením na identifikaci vlivu vybraných experimentálních podmínek,  

- aplikace metody plánovaného experimentu (DOE) za účelem kvantifikace 

vlivu studovaných experimentálních podmínek přímé termické analýzy na 

korektnost naměřených dat.   

 Aplikace připravené metodiky přímé termické analýzy na vzorcích reálných 

jakostí oceli: 

- realizace experimentů přímé termické analýzy na sérii vzorků vybraných 

jakostí oceli, 

- stanovení teplot likvidu a solidu z teplotních křivek, 

- aplikace metody plánovaného experimentu (DOE) za účelem kvantifikace 

vlivu experimentálních podmínek přímé termické analýzy v souvislosti 

s přímým doporučením konkrétních teplot likvidu a solidu do průmyslové 

praxe.  

- diskuse dosažených výsledků u studovaných jakostí oceli a jejich 

porovnání  

s výsledky jiných paralelně aplikovaných metod termické analýzy, 

- finální výběr a doporučení jedné konkrétní teploty likvidu a solidu pro 

každou studovanou jakost oceli.   

 Diskuse přínosu využití metody přímé termické analýzy pro zpřesnění teplot 

likvidu a solidu reálných jakostí oceli. 
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3 Úvod do experimentálního studia fázových změn v oceli 

během jejího tuhnutí 

Experimentální část disertační práce je zaměřena na experimentální studium teplot 

fázových přeměn oceli během jejího tuhnutí a je založena především na využití metody 

 přímé termické analýzy. Konkrétně se věnuje možnostem zpřesnění teplot likvidu  

a solidu u reálných průmyslově vyráběných jakostí oceli, a to jak plynule litých předlitků, 

tak ingotů. Je zřejmé, že využití znalosti skutečných teplot likvidu a solidu může 

významně ovlivňovat proces optimalizace výroby ingotů i plynule odlévaných předlitků,  

a to jak v rámci přímé úpravy licích teplot nebo při nastavování okrajových podmínek 

numerických simulací. Ověření využitelnosti metody přímé termické analýzy pro studium 

ocelí a implementovatelnost experimentálně získaných výsledků v průmyslové praxi může 

přispět k optimalizaci průběhu lití a tuhnutí oceli. 

Metoda přímé termické analýzy byla zvolena úmyslně ve snaze doplnit data 

získávaná pomocí metod zaměřených na termickou analýzu malých vzorků a vypočtena na 

základě termodynamických software či empiricky stanovených vztahů o experimentální 

měření na větších vzorcích oceli, kde by se měla komplexněji projevit heterogenita oceli 

s maximálním přiblížením tak, jak se projevuje v reálných provozních podmínkách. 

V úvodu experimentální části předkládané disertační práce je stručně 

charakterizováno experimentální zařízení, jež bylo využito k experimentálnímu studiu 

teplot fázových přeměn, a velmi stručně připomenuta metoda přímé termické analýzy.  

Dále je popsán postup přípravy vzorků pro přímou termickou analýzu a blíže detailně 

vysvětlen způsob hodnocení získaných teplotních křivek.  

V následujících kapitolách je pak podrobně popsána vlastní experimentální činnost, 

která je v první fázi zaměřena na experimenty provedené na čistém standardním kovu 

(niklu), které souvisí s přípravou metodiky přímé termické analýzy pro podmínky reálných 

jakostí oceli a v druhé fázi pak na experimenty realizované již na konkrétních reálných 

vzorcích oceli. Výsledky vlastního měření s využitím metody přímé termické analýzy jsou 

poté zpracovány s využitím statistické metody plánovaného experimentu (DOE). Následuje 

porovnání statisticky zpracovaných výstupů přímé termické analýzy s výsledky dodanými 

spolupracovníky z oblasti diferenční termické analýzy a teplotami likvidu, resp. solidu 

získanými pomocí sofistikovaných termodynamických software. V neposlední řadě je 

součástí srovnání také řada teplot TL, resp. TS, které byly vypočteny na základě 

empirických vztahů využívaných průmyslovými partnery v metalurgické praxi, kde byly 

studované jakosti oceli odlity. 

3.1 Popis experimentálního zařízení a obecného nastavení experimentu 

Všechna experimentální měření byla realizována na moderním, vysoce 

sofistikovaném zařízení pro simultánní vysokoteplotní termickou analýzu Netzsch STA 

449 F3 Jupiter, jež umožňuje studovat termo-fyzikální a termodynamické vlastnosti 

materiálů za vysokých teplot. Teploty fázových přeměn (teploty tání / tuhnutí niklu, resp. 

teplot likvidu a solidu studovaných reálných jakostí oceli) byly stanoveny metodou přímé 

termické analýzy, která umožňuje v souvislosti se změnou teploty tyto teploty fázových 

přeměn identifikovat. Přímá termická analýza je založena na přímém měření teploty 

zkoumaného vzorku a teploty fázových přeměn, které jsou předmětem tohoto studia, byly 

stanoveny jak v podmínkách řízeného plynulého lineárního ohřevu, tak ochlazování. 
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Charakteristické parametry experimentálního systému Netzsch STA 449 F3 Jupiter, je 

uvedeno v tab. 1, obr. 24.  

Tab. 1 Experimentální možnosti systému Netzsch STA 449 F3 Jupiter 

Experimentální metody c-DTA - „vypočtená DTA křivka“; TG/DTA; TG/DSC; TG 

Teplotní rozsah + 20 °C do + 2000 °C 

Rychlost ohřevu/ochlazování 0,01 do 50 °C.min-1 

Teplotní programy lineární ohřev / ochlazování; izotermní výdrž; cyklování 

Hmotnost vzorku do 30 g (35 g) 

Atmosféra vakuum; inertní; reakční 

Typ Cp sensoru DSC plochý sensor 

 

 
 

Obr. 24 Experimentální systém Netzsch STA 449 F3 Jupiter 

Experimentální systém Netzsch je vybaven elektrickou válcovou pecí s grafitovým 

topným tělesem (heating element) a ochrannou korundovou trubicí (protective tube), 

zdvihacím zařízením pece (hosting device), zařízením pro řízení průtoku plynů včetně 

výstupních plynových ventilů (gas outlet valve). Dále je experimentální systém vybaven 

systémem pro evakuaci (evacuating system), která zajišťuje proplachování a plnění 

pracovního prostoru pece požadovanou ochrannou atmosférou, systémem vah (balance 

system), nosičem vzorků (sample carrier), vč. radiačních štítů (radiation shields), 

izolovaného uzavřeného okruhu chladicí vody s termostatem pro vodní chlazení pecního 

pláště a dvou tlakových lahví s argonem o čistotě 6N (99,999 %). Argon zde plní funkci 

ochranného pecního plynu (ochrana topného grafitového tělesa a vzorku před oxidací). 

Zabezpečuje optimální regulaci inertní atmosféry ve vnitřním prostoru pece a v okolí 

vzorku během analýzy. V průběhu analýz je ve vnitřním prostoru pece udržována inertní 

dynamická atmosféra argonu o průtoku 50 ml.min
-1

. K dalšímu snížení parciálního tlaku 

kyslíku ve vzorku je využíván systém OTS (Oxygen Trap System), obr. 25 (zvýrazněno). 

Teplota studovaného vzorku je snímána v jeho středu prostřednictvím termočlánku Pt/PtRh 

10 %. Standardně je využívána měřicí tyč TG se senzorem typu „S“ (obr. 26).  
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Obr. 25 Oxygen Trap System (OTS) 

/ měřicí TG tyč, vč. radiačních štítů 

Obr. 26 Standardně dodávaný držák 

vzorků se senzorem typu S 

Komplexně je experimentální systém Netzsch STA 449 F3 Jupiter řízen 

integrovaným digitálním elektronickým zařízením a pracuje pod univerzálním 

licencovaným software Proteus v rámci operačního systému Windows. Nastavení 

experimentu, vč. parametrů měření, experimentálních podmínek, zaznamenávání 

experimentálních dat a jejich následná analýza je prováděna s využitím počítače v rámci 

příslušného software. Jednotlivé kroky nastavení experimentů přímé termické analýzy 

(experimentální podmínky, parametry měření, atd.) jsou definovány a nastavovány 

prostřednictvím příslušných záložek v programu Proteus Thermal Analysis. Základními 

vstupními údaji jsou identifikační údaje každého experimentu: označení 

experimentu / vzorku, hmotnost vzorku, hmotnost kelímku, typ experimentu, příp. další 

doplňující informace týkající se zkoumaného vzorku (např. způsob přípravy vzorku, původ 

vzorku, místo odběru vzorku, označení jakosti vzorku apod.). Nastavení teplotního 

programu experimentu sestává z nastavení cílových teplot jednotlivých zvolených řízených 

teplotních režimů, tj. ohřevu a ochlazování, včetně volby rychlosti ohřevu / ochlazování, 

doby trvání izotermních prodlev (při dosažení cílových teplot režimu ohřevu  

a ochlazování), počátečních a pohotovostních kritérií experimentu (počáteční teploty, 

pohotovostní teploty, apod.), počet cyklování („opakování“). V rámci přípravy 

experimentu je rovněž dále nastaven proces automatické evakuace (střídavé proplachování, 

plnění) pecního prostoru zvoleným inertním plynem (Ar), které je automaticky prováděno 

experimentálním systémem Netzsch STA 449 F3 Jupiter před započetím samotné analýzy, 

včetně nastavení jeho odpovídajících průtoků.  

3.2 Postup přípravy vzorků pro přímou termickou analýzu 

Pro jednotlivá experimentální měření byly z výchozích materiálů (standardu i oceli) 

připraveny vzorky v odpovídající formě a velikosti s ohledem na charakter a požadavky 

metody přímé termické analýzy a daného experimentálního uspořádání (experimentálního 

zařízení Netzsch). Všechny vzorky byly analyzovány v korundových kelímcích tvaru, 

který zajišťuje lepší odezvu termočlánku na děje probíhající uvnitř zkoumaného vzorku 

(obr. 27, obr. 28). Před vlastní analýzou byly vždy jednotlivé vzorky přečištěny v acetonu 

za působení ultrazvuku. Ocelové vzorky byly navíc před finálním ultrazvukovým čištěním 

obroušeny (zbaveny otřepů, nerovností, popř. oxidické vrstvy) po předchozím frézování na 

finální tvar.  
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Obr. 27 Korundový kelímek Obr. 28 Tvar a rozměry korundového kelímku (mm) 

 

3.2.1 Příprava vzorků standardního kovu 

Vzorky standardního kovu (niklu) byly dodány výrobcem ve formě tyčinek  

o průměru 3,5 mm. Pro samotnou analýzu byly tyto tyčinky nastříhány na kratší kousky  

o délce do 4 mm, kterými byl následně po ultrazvukovém přečištění (dle aktuálně 

analyzované hmotnosti) vyplněn korundový kelímek (obr. 29).   

  

Obr. 29 Vzorky niklu 

Chemické složení niklu uvedené výrobcem odpovídá čistotě 4N5 (99, 995 %), 

tab. 2. 

Tab. 2 Chemické složení niklu uvedené výrobcem (hm. %) 

Cu Fe Ti Co Mn 

0,0001 0,0002 0,0002 0,0001 0,0002 

Zr Cr V Mg Si 

0,0002 0,0002 0,0005 0,0002 0,0002 

3.2.2 Příprava vzorků oceli 

Vzorky oceli byly pro přímou termickou analýzu připraveny ze dvou typů 

ocelových polotovarů, lišících se dle technologie jejich výroby, tj. plynule litých předlitků 

a ingotů. Zdrojovým materiálem ocelových vzorků byly kruhové sochory o průměrech 

130, 160, 200, 350 a 400 mm (vzorky oceli plynule litých předlitků (obr. 30 a)) a ocelové 
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ingoty (resp. zkušební malé ingoty (obr. 30 b)), které byly odlity jako součást reálně 

odlévané tavby do speciálně připravené, malé zkušební kokily. 

 

 
 

 

a) Plynule litý kruhový sochor   b) Zkušení ingot 

Obr. 30 Výchozí ocelové polotovary pro přípravu vzorků  

Výchozí ocelové polotovary byly pak jednotně upraveny do finální podoby válečků 

kónického tvaru s vyfrézovaným středem (obr. 31), aby co nejvěrněji odpovídaly tvaru 

používaného korundového kelímku (obr. 28). 

 
 

 

Obr. 31 Foto vzorku oceli  

S ohledem na heterogenní strukturu oceli, která se specificky projevuje při 

procesech jejího ohřevu a tuhnutí byly u vybraných plynule odlitých jakostí oceli odebrány 

vzorky z jednotlivých sochorů specifickým způsobem, také s ohledem na posouzení 

možného vlivu procesu segregace v sochoru a tedy možnou chemickou, strukturní  

a fázovou heterogenitou v jeho příčném řezu (obr. 32). Především u sochorů s velkým 

průměrem (d=350, d=400 mm) byly pro termickou analýzu vždy odebrány vzorky  

z mezilehlé oblasti, kde se předpokládá homogenní struktura – tj. 1 cm od okraje 

kontislitku a jeho středem, tak, aby nebyla zasažena struktura nehomogenitou středové 

oblasti a okrajovými segregacemi (obr. 33).  
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Obr. 32 Specifikace míst odběru vzorků ze sochoru o průměru 130 mm 

 

Obr. 33 Specifikace míst odběru vzorků ze sochoru o průměru 400 mm 
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Vzorky ocelových ingotů byly pro analýzu odebrány z těla dodaného zkušebního 

ingotu o rozměrech cca 80x66 mm, obr. 34.  

 

 

 

Obr. 34 Specifikace míst odběru vzorků ze zkušebního ingotku  

V jednotlivých specifikovaných výše specifikovaných odběrných místech byl 

výchozí kruhový sochor / zkušební ingotek (odlitý při lití oceli do kokily) pro přípravu 

vzorků dále řezán a frézován. Po těchto úpravách byly zhotoveny vzorky finálního 

kónického tvaru (konické válečky s vyfrézovaným středem). Přípravě vzorků z ocelových 

zkušebních ingotků předcházelo navíc žíhání na měkko za účelem dosažení vhodných 

podmínek pro následné řezání.  

Přehled konkrétních vybraných jakostí oceli analyzovaných v disertační práci je 

uveden v podkapitole 5.1 Přehled a rozsah analyzovaných jakostí oceli (str. 59). 

3.3 Metodika hodnocení teplotních křivek  

Na základě provedeného literárního rozboru a především dlouholetých zkušeností 

pracovníků Fakulty materiálově-technologické Vysoké školy báňské - Technické 

univerzity Ostrava byl s využitím termo-analytických metod nastaven níže uvedený způsob 

identifikace vysokoteplotních fázových přeměn. Volba jednoznačného způsobu 

interpretace teplotních křivek je nezbytná pro minimalizaci systémové chyby. 

Způsob stanovení / určení teploty fázových přeměn vychází z jejich přímé 

identifikace na získané teplotní křivce, která je výsledkem experimentu. Teplotní křivka je 

zaznamenávána (vykreslována) v průběhu realizace experimentu programem Proteus 

Thermal Analysis a věrně kopíruje zvolený teplotní program (křivka ohřevu / ochlazování). 

Probíhá-li ve vzorku fázová přeměna (tání, tuhnutí vzorku, jiná fázová přeměna), projeví 

se změnou, kterou lze registrovat na teplotní křivce. Při fázové přeměně dochází k odklonu 
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křivky od jejího jinak lineárního průběhu (obr. 35). Z odklonů na křivce lze pak získat 

teploty fázových přeměn. 

 

Obr. 35 Projev fázové přeměny na teplotní křivce při ohřevu a ochlazování  

3.3.1 Identifikace teploty tání a tuhnutí standardního kovu 

Teplota, při které se pevná látka taje se a stává se kapalnou je označována jako bod 

(teplota) tání. Naopak teplota, při které tekutý kov v průběhu ochlazování ztuhne, teplota 

(bod) tuhnutí.  Čisté krystalické látky mají jasnou a ostře definovanou teplotu tání. 

Teoreticky by měla mít teplota tání a teplota tuhnutí stejnou hodnotu. Postup identifikace 

teploty tání na křivce ohřevu je založen na technice extrapolace. Teplota tání zvoleného 

standardního kovu (niklu) je z křivky ohřevu určena jako extrapolovaná teplota, přičemž 

v bodě, ve kterém je registrována změna linearity teplotní křivky dojde s využitím tečen 

k jejímu proložení a následnému odečtení teploty průsečíku tečen (obr. 36 a)). Teplota 

tuhnutí niklu je na křivce ochlazování určena jako maximální vrcholová teplota daného 

píku (obr. 36 b)). 

  

a) Teplota tání, křivka ohřevu b) Teplota tuhnutí, křivka ochlazování 

Obr. 36 Identifikace teploty tání a tuhnutí čistého standardního kovu na teplotní křivce  
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3.3.2 Identifikace teploty likvidu a solidu 

Postup identifikace teploty likvidu a solidu je založen na identickém metodickém 

základu jak je tomu v případě stanovení teploty tání / tuhnutí čistého standardního kovu 

(niklu). Odlišnost nastává v tom, že na rozdíl od čistého kovu ocel taje a tuhne v určitém 

intervalu teplot na rozdíl od čistého kovu, takže se v této souvislosti na teplotní křivce 

identifikují dvě teploty - teplota likvidu a teplota solidu. Tento rozdíl vyplývá z teoretické 

podstaty tání čistého kovu a slitiny. Čistý kov mění své skupenství při jedné teplotě  

(v jednom čase) a výsledkem je bod tání / tuhnutí, naopak slitina v určitém intervalu teplot 

(v určitém časovém rozmezí) od teploty solidu k teplotě likvidu (ohřev) či naopak  

v případě tuhnutí. Projev průběhu fázových přeměn na teplotní křivce během tání a tuhnutí 

oceli je zobrazen na obr. 37.  

 

Obr.  37 Projev fázových přeměn na teplotní křivce oceli při ohřevu a ochlazování 

Teplota solidu a likvidu se na křivce ohřevu (obr. 38 a)) určí jako extrapolovaná 

teplota. Teplota likvidu je na křivce ochlazování odečtena jako lokální maximální teplota 

píku, naopak teplota solidu je určena pomocí derivace dané teplotní křivky, kde se 

identifikuje lokální minimum na křivce derivace. Poté je vynesena na teplotní křivku 

(obr. 38 b)). 

 
 

a) Křivka ohřevu b) Křivka ochlazování 

Obr. 38 Identifikace teploty likvidu a teploty solidu oceli na teplotní křivce  
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4 Příprava metodiky přímé termické analýzy pro podmínky 

reálných jakostí oceli 

V návaznosti na deklarovaný cíl předkládané disertační práce, jímž je vytvoření 

robustní metodiky pro stanovování teplot likvidu a solidu na větších vzorcích oceli pomocí 

metody přímé termické analýzy, bylo v první fázi experimentálního studia přistoupeno 

k realizaci série metodických experimentů s využitím čistého standardního kovu – niklu.  

K realizaci metodických měření na čistém standardním kovu bylo přistoupeno 

vzhledem k jeho „známé“ teplotě tání. Přesná znalost této teploty tání standardního kovu 

(niklu) umožnuje otestovat používaný experimentální systém a jeho vliv na tuto předem 

„známou“ teplotu. Různým nastavením experimentálního systému, resp. různých 

podmínek experimentu (teplotní režim, hmotnost vzorku, apod.), je možné identifikovat 

vliv těchto různých podmínek prostřednictvím odchylky od známé teploty tání a nastavit 

tak vhodné korekční hodnoty. V této souvislosti byly stanoveny následující cíle 

metodických měření na standardním kovu:    

 prověření, zda je metoda přímé termické analýzy schopna v rámci 

nastavených laboratorních podmínek generovat relevantní a reprodu-

kovatelné výsledky, což umožní v další fázi kvantifikovat (vyčíslit) hodnotu 

teplotní korekce pro experimenty na reálných vzorcích oceli, 

 a dále zmapovat (podchytit) chování námi nastaveného experimentálního 

systému na základě analýzy chování standardního kovu v průběhu 

experimentu a identifikovat vlivy experimentálních podmínek na výsledné 

experimentální hodnoty, 

 standardizovat nastavení experimentů přímé termické analýzy pro 

následující experimenty na reálných heterogenních matriálech (ocelích).  

Obecně, se mezi „standardní“ vlivy, které zpravidla doprovází experimenty 

termické analýzy, řadí:  

 hmotnost analyzovaného vzorku,  

 rychlost ohřevu a ochlazování,  

 teplotní režim (ohřev x ochlazování),  

 druh a čistota atmosféry obklopující vzorek během analýzy.  

S ohledem na výše uvedené cíle byl v rámci realizovaných metodických měření na 

čistém standardním kovu v první řadě studován vliv hmotnosti vzorku a rychlosti ohřevu a 

ochlazování na experimentálně získané teploty tání / tuhnutí niklu. Tyto vlivy a související 

provedené metodické experimenty, byly v rámci postupné tvorby a přípravy disertační 

práce, diskutovány již v rámci předložených tezí disertační práce [V82].  

Na čistém niklu byla provedena i další, nová série měření, která byla zaměřena na 

sledování vlivu další významné, často diskutované a velmi obtížně technicky 

analyzovatelné kombinace vlivu experimentálních podmínek – teplotního režimu 

v kombinaci s různým počtem cyklů, který byl v průběhu jednotlivých experimentů přímé 

termické analýzy uplatňován. Tato série experimentů již nebyla běžnou součástí dříve 

provedených metodických měření, ale bylo k ní přistoupeno cíleně nad rámec 

předcházejícího běžného přístupu v souvislosti se snahou o mnohem hlubší kvantifikaci 

naplánované kombinace experimentálních podmínek na základě aplikace metody 

plánovaného experimentu DOE, která to umožnuje.  
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Na základě rozhodnutí o využití metody DOE v rámci předkládané disertační práce, 

byl tento přístup (plán kombinací experimentálních podmínek) zpětně aplikován rovněž na 

výsledky dříve realizovaných metodických měření za účelem potvrzení předchozích závěrů 

[V82] vyplývajících ze studia vlivu hmotnosti vzorku a rychlosti ohřevu a ochlazování  

z důvodu hlubší kvantifikace získávaných dat. Očekávanými výstupy výše představeného 

přístupu DOE v rámci metodických měření je nalezení takových podmínek experimentu, 

které by umožnily standardizovat (normalizovat) nejen nastavení, ale také způsob 

vyhodnocování experimentů přímé termické analýzy pro podmínky experimentálního 

studia teplot likvidu a solidu u vzorků reálných jakostí oceli a zároveň podchytit skutečný 

průběh experimentů.  

Teprve po identifikaci vlivů a zjištění odchylek u standardního kovu je metoda 

přímé termické analýzy aplikována na celou sérii výsledků experimentů na reálných 

jakostech oceli. Za účelem identifikace a hlubší kvantifikace vybraných klíčových vlivů 

experimentálních podmínek a dalších hlubších souvislostí jsou rovněž experimenty na 

vzorcích oceli doplněny o aplikaci metody plánovaného experimentu DOE.  

Z hlediska zachování konzistence a zaměření jednotlivých experimentálních měření 

je v předkládané disertační práci jako první představena aplikace DOE hodnotící 

statistickou významnost vlivu hmotnosti a rychlosti ohřevu a ochlazování na teplotu tání  

a tuhnutí niklu (kap. 4.3) i přestože bylo k DOE přistoupeno zpětně. A až následné poté 

bude uveden rozbor statistické významnosti vlivu teplotního režimu a vlivu režimu 

cyklických experimentů na zvoleném standardním kovu (kap. 4.4).  

4.1 Využití metody plánovaného experimentu DOE k zajištění 

statistické korektnosti naměřených dat 

Plánovaný nebo také navrhovaný experiment, pro který se vžila anglická zkratka 

DOE (Design of Experiments), představuje progresivní a efektivní tzv. aktivní statistickou 

metodu, jež umožňuje zjistit vazby a vztahy mezi určitými veličinami zkoumaného 

procesu. Prostřednictvím postupného a vědomého nastavení vybraných vstupních 

parametrů (faktorů), jež jsou považovány za pravděpodobně vlivné v rámci zkoumaného 

procesu, umožnuje DOE kvantifikovat vliv a významnost jednotlivých faktorů (popř. jejich 

různých interakcí) na sledovanou veličinu, často označovanou jako odezva 

(response) [78, 79] či ukazatel kvality (Y) [80]. Výstupem DOE je navržený a realizovaný 

plán experimentu, který tvoří optimalizovaný matematický model, na jehož základě lze 

rozlišit statistickou významnost jednotlivých zvolených faktorů a jejich vzájemné 

interakce [81].  

Plánovaný experiment DOE reprezentuje posloupnost zkoušek (jednotlivých 

faktorů pokusů), ve kterých je cílevědomě a najednou prováděna změna (více, či všech) 

vstupních parametrů zkoumaného procesu, aby bylo možné sledovat a identifikovat 

odpovídající změny výstupní proměnné - tzv. odezvy (response) [95]. 

Základní varianta konstrukce DOE pro standardní kov spočívala v tvorbě 

plánovaných experimentů z výsledků přímé termické analýzy realizované na čistém niklu 

v rámci provedených metodických měření. Sledovanými ukazateli kvality (Y), tudíž i 

vstupními daty série plánovaných experimentů zaměřených na identifikaci významnosti 

vlivu vybraných studovaných faktorů experimentálních podmínek byla teplota tání  

a teplota tuhnutí niklu.  
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Jednotlivá DOE byla postupně zaměřena na identifikaci statistické významnosti vlivu 

těchto vybraných faktorů: 

 vliv hmotnosti vzorku na výslednou teplotu tání a tuhnutí niklu,  

 vliv rychlosti ohřevu a ochlazování na výslednou teplotu tání a tuhnutí niklu,  

 vliv teplotního režimu (ohřev x ochlazování) na teplotu tání a tuhnutí niklu,  

 vliv volby režimu cyklických experimentů na teplotu tání a tuhnutí niklu. 

Plánovaný experiment DOE byl ve všech svých následných aplikacích, v souladu 

s odpovídajícími principy statistické analýzy dat, zvolen v principiálně analogických 

aplikacích jako hojně používaný úplný faktorový experiment (Full Factorial Design) 

realizovaný na dvou úrovních. Statistická významnost vybraných faktorů byla testována na 

hladině významnosti  = 0,05. Plánovaný experiment DOE a následná statistická analýza 

byla řešena v prostředí programu STATGRAPHIC Plus. 

V následující kapitole jsou postupně popsána všechna provedená experimentální 

měření na zvoleném čistém standardním kovu (niklu), na které navazují jednotlivé 

konkrétní aplikace metody plánovaného experimentu DOE a hodnocení statistické 

významnosti vlivu vybraných studovaných experimentálních podmínek pro tento 

standardní kov. 

4.2 Metodická měření na zaměřená na studium vlivu hmotnosti vzorku  

a rychlosti ohřevu a ochlazování  

Za účelem přípravy metodiky přímé termické analýzy a studia vlivu hmotnosti 

vzorku a rychlosti řízeného lineárního ohřevu a ochlazování na výslednou teplotu tání  

a tuhnutí niklu byly metodou přímé termické analýzy proměřeny teploty tání a tuhnutí 

niklu celkem pro čtyři různé hmotnosti vzorků (5, 10, 15, 20 g) a použití čtyř různých 

rychlostí ohřevu a ochlazování (5, 10, 15, 20 °Cmin
-1

). V rámci všech metodických 

experimentů byly vždy dodrženy stejné experimentální podmínky (tab. 3).  

Tab. 3 Podmínky nastavení metodických experimentů přímé termické analýzy na 

standardním kovu: studium vlivu hmotnosti vzorku a rychlosti ohřevu a ochlazování 

 

Vzorek Hmotnost, g Experimentální podmínky 

Ni 

5, 10, 15, 20 

Atmosféra:  

inertní (Ar, 6N); 

50 mlmin-1 

Teplotní program: 

cyklování, lineární 

ohřev / ochlazování Rychlost ohřevu,  

°Cmin-1 

Měřicí tyč:   

TG, senzor typu „S” 

Termočlánek:  

Pt/PtRh 10 % Rychlost ochlazování, 

°Cmin-1 

Jednotlivé experimenty probíhaly vždy cyklicky, v bezprostředně po sobě 

navazujících cyklech, přičemž každý jeden cyklus zahrnoval jeden proces ohřevu  

a ochlazování. První ohřev u všech experimentů byl s ohledem na formu připraveného 

vzorku niklu (nastříhané tyčinky) vždy zahájen ohřevem zkoumaného vzorku vyšší 

rychlostí (20 °Cmin
-1

)
 

z počáteční teploty (cca 20 °C) na cílovou teplotu ohřevu 

(1520 °C, příp. 1550 °C), čímž bylo zabezpečeno získání kompaktního vzorku. Po 

nastavené izotermní prodlevě v délce trvání 5-10 min byl vzorek již zvolenou rychlostí 

(5, 10, 15, 20 °Cmin
-1

) řízeně ochlazován na teploty v rozmezí 1100 °C - 1300 °C. 



47 

 

STROUHALOVÁ, M. Studium fázových změn v oceli během jejího tuhnutí. Disertační práce. 

Katedra metalurgie a slévárenství. Fakulta materiálově-technologická. VŠB-TU Ostrava, 2018.  

 

Následně byl daný vzorek ohříván opět zvolenou rychlostí (5, 10, 15, 20 °Cmin
-1

) na 

cílovou teplotu do kompletního natavení (1520 °C, příp. 1550 °C) a následně zvolenou 

rychlostí opět ochlazován na teploty 1100 °C - 1300 °C. Ze získaných závislostí teploty na 

čase (křivek ohřevu a ochlazování, obr. 39) byly dle zvoleného metodického postupu 

(podkapitola 3.3.1) stanoveny teploty tání (tab. 4) a tuhnutí niklu (tab. 5).  

 

a) Křivka ohřevu 

 

 

b) Křivka ochlazování 

Obr. 39 Příklad experimentálně získaných teplotních křivek z analýzy na čistém niklu    

Experimentálně stanovené teploty tání (tab. 4) se pohybovaly v teplotním rozmezí  

od 1450 do 1455 °C, průměrná teplota tání niklu je rovna 1451 °C. Rozdíl mezi maximální  

a minimální experimentálně získanou teplotou tání niklu činí 5 °C.  
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Tab. 4 Experimentálně stanovené teploty tání niklu v podmínkách lineárního ohřevu 

Hmotnost, g 
Rychlost ohřevu, °C.min-1 

5 10 15 20 

5 1451 1452 1454 1455 

10 1451 1450 1451 1451 

15 1450 1450 1450 1450 

20 1450 1450 1451 1451 

Ve srovnání s teplotami tání niklu (tab. 4) bylo v režimu lineárního ochlazování 

dosaženo nižších teplot tuhnutí (tab. 5). Teploty tuhnutí se pohybovaly v intervalu teplot 

1367 - 1448 °C. 

Tab. 5 Experimentálně stanovené teploty tuhnutí niklu v podmínkách lineárního 

ochlazování 

Hmotnost, g 
Rychlost ochlazování, °C.min-1 

5 10 15 20 

5 1425 1425 1425 1367 

10 1440 1439 1441 1443 

15 1448 1446 1447 1444 

20 1448 1448 1447 1448 

Mnohem lepší představu o chování niklu v podmínkách různého nastavení 

vybraných podmínek experimentu (různá hmotnost vzorku a rychlost ohřevu a 

ochlazování), poskytují výsledky zpracované ve formě grafických závislostí (obr. 40 - 43). 

 

Obr. 40 Vliv rozdílné hmotnosti vzorku na hodnotu teploty tání:  

posun teploty tání niklu v závislosti na různé hmotnosti vzorku 
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Obr. 41 Vliv rozdílné hmotnosti vzorku na hodnotu teploty tuhnutí:  

posun teploty tuhnutí niklu v závislosti na různé hmotnosti vzorku 

Pozn. teploty tuhnutí u vzorku s nejmenší hmotností (5 g) nejsou z důvodu zachování shodného měřítka 

teplotní osy a tím i lepší vzájemné porovnatelnosti výsledků součástí tohoto obr. 41.   

 

 

Obr. 42 Vliv rozdílné rychlosti ohřevu vzorku na hodnotu teploty tání:  

posun teploty tání niklu v závislosti na různé rychlosti ohřevu  
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Obr. 43 Vliv rozdílné rychlosti ochlazování vzorku na hodnotu teploty tuhnutí: 

posun teploty tuhnutí niklu v závislosti na různé rychlosti ochlazování 

Pozn. teploty tuhnutí u vzorku s nejmenší hmotností (5 g) nejsou z důvodu zachování shodného měřítka 

teplotní osy a tím i lepší vzájemné porovnatelnosti výsledků součástí tohoto obr. 43.   

Na základě provedených metodických měření, zaměřených na posouzení vlivu 

rychlosti ohřevu a ochlazování a hmotnosti vzorku na teplotu tání / tuhnutí niklu lze 

získané výsledky shrnout do následujících bodů [V82]:     

1. Teplota tání niklu získaná za podmínek lineárního ohřevu se pohybovala v rozmezí 

1450 - 1455 °C. 

2. V režimu lineárního ochlazování bylo u stejných vzorků niklu dosaženo nižších 

teplot tuhnutí než teplot tání v režimu ohřevu. Experimentálně stanovené teploty 

tuhnutí niklu se pohybovaly od 1440 do 1448 °C.  

3. V podmínkách lineárního ohřevu nebyl u hmotností vzorků u hmotností vzorků 

10 g a více identifikován vliv hmotnosti a rychlosti na experimentálně stanovenou 

teplotu tání. Naproti tomu se u nejmenších vzorků ukázalo, že jsou výrazně 

ovlivněny svou hmotností a rychlostí ohřevu a dosahují s rostoucí rychlostí ohřevu 

vyšších teplot tání.  

4. U nejmenšího vzorku (5 g) bylo dosaženo nejnižší teploty tuhnutí 1367 °C. Tato 

extrémně nízká teplota byla dosažena při použití nejvyšší rychlosti ochlazování 

(20 °Cmin
-1

) a vzorek vykazoval vysoký stupeň přechlazení.  

V případě vyšších hmotností (10 g a více) není stupeň přechlazení tak výrazný, 

nicméně pro hmotnosti 5, 10  a 15 g převládá trend, že napříč rostoucími hmotnosti  

a rychlostmi byly zjištěny vyšší teploty tuhnutí niklu.  

Pouze nejvyšší hmotnost vzorku vykazovala v rámci daného experimentálního 

uspořádání a sledovaných experimentálních podmínek stabilní teploty tuhnutí 

nezatížené vlivem hmotnosti a rychlosti, což nasvědčuje, že při použití metody 

přímé termické analýzy je potřeba pracovat se vzorky o hmotnosti 20 g a více, aby 

se vliv experimentálních podmínek eliminoval. 

5. Za relevantní z pohledu nastavení experimentálních podmínek následného studia 

teplot likvidu a solidu u reálných jakostí ocelí se tedy jeví analyzovat vzorky pokud 

možno o hmotnostech nad 20 g a rychlost ohřevu a ochlazování 5 °Cmin
-1

, jelikož 

vykazuje nejvíce stabilní výsledky.  
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6. Rozdíly v experimentálně získaných teplotách tán a tuhnutí vzhledem k teplotě tání  

a tuhnutí obecně přijímané (1455 °C, [55]) bude sloužit k vyčíslení (kvantifikaci) 

teplotní korekce pro experimenty přímé termické analýzy na reálných jakostech 

oceli. 

7. S ohledem na fyzikálně-chemickou podstatu fázových přeměn a zároveň zřejmý 

rozdíl v experimentálně stanovených teplotách tání v podmínkách lineárního 

ohřevu vzorku a teplot tuhnutí v podmínkách jeho lineárního ochlazování je  

z hlediska na vhodné přistupovat k vyčíslení teplotní korekce pro experimenty 

přímé termické analýzy zvlášť, a to jak pro režim lineárního ohřevu, tak zvlášť pro 

ochlazování.  

Výše uvedené metodické experimenty na standardním materiálu (niklu) umožnily 

na základě studovaných vlivů hmotnosti a rychlosti identifikovat podmínky experimentů 

přímé termické analýzy ke stanovení teplot likvidu a solidu u vzorků reálných jakostí oceli: 

tj. optimální hmotnost zkoumaného vzorku (nad 20 g), optimální rychlost ohřevu  

a ochlazování (5 °Cmin
-1

), které zároveň vedou k vyčíslení teplotní korekce vyjadřující 

sumární standardizovanou chybu vycházející z okrajových podmínek měření. 

4.3 Rozbor statistické významnosti vlivu hmotnosti vzorku a rychlosti 

ohřevu a ochlazování na teplotu tání a tuhnutí niklu 

Za účelem doplnění výsledků studia vlivu hmotnosti vzorku a rychlosti ohřevu  

a ochlazování na výslednou teplotu tání / tuhnutí niklu o určení statistické významnosti 

těchto vybraných vlivů experimentálních podmínek a tím „zpětného“ potvrzení 

předchozích závěrů metodických měření, bylo přistoupeno k realizaci DOE.  

Plánovaný experiment DOE byl realizován jako úplný faktorový experiment (plán)  

a testování významnosti vybraných faktorů bylo provedeno na dvou úrovních v prostředí 

programu STATGRAPHIC Plus. Úplný faktorový plán na 2 úrovních představuje plán 

experimentu, jehož vstupní faktory mají dvě (krajní) úrovně. Tyto úrovně jsou značeny 

jako dolní a horní úroveň. Statistická významnost jednotlivých faktorů byla testována na 

hladině významnosti  = 0,05.  

V souladu s metodou DOE [91-94] byla za sledovanou odezvu (ukazatel kvality Y) 

postupně zvolena teplota tání a teplota tuhnutí niklu. Faktory ovlivňující definovaný 

ukazatel kvality představovala hmotnost vzorku (M) a rychlost ohřevu (VOH) a rovněž 

rychlost ochlazování (VOCH). V rámci dané realizace DOE zaměřené na hodnocení 

statistické významnosti byly sestaveny dva plány DOE s využitím číselného popisu 

proměnných, zvlášť pro tyto kombinace faktorů:  

1. hmotnost vzorku a rychlost ohřevu na teplotu tání niklu,  

2. hmotnost vzorku a rychlosti ochlazování na teplotu tuhnutí niklu,  

přičemž bylo DOE provedeno pro dva zvolené intervaly hmotnosti studovaných vzorků 

niklu při použití identických rychlostí ohřevu a ochlazování, tab. 6 a tab. 7.   

Tab. 6 Seznam faktorů a úrovní použitých pro konstrukci DOE: širší interval hmotnosti  

Faktor Označení  Dolní úroveň Horní úroveň 

hmotnost vzorku (g) M 10 20 

rychlost ohřevu nebo ochlazování (°C.min-1) VOH nebo VOCH 5 20 
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V souladu s údaji z tab. 6 byly pro konstrukci plánu DOE stanoveny hodnoty dolní  

a horní úrovně faktorů:  

 hmotnost vzorku (M) – dvě vybrané krajní hmotnosti vzorku niklu (jedna nižší  

a jedna vyšší): 10 g (dolní úroveň) a 20 g (horní úroveň),   

 rychlost ohřevu (VOH) – dvě vybrané rychlosti ohřevu (jedna nižší a jedna 

vyšší): 5 °Cmin
-1

 (dolní úroveň) a 20 °Cmin
-1

 (horní úroveň),   

 rychlost ochlazování (VOCH) – dvě vybrané rychlosti ochlazování (jedna nižší  

a jedna vyšší): 5 °Cmin
-1

 (dolní úroveň) a 20 °Cmin
-1

 (horní úroveň).  

Tab. 7 Seznam faktorů a úrovní použitých pro konstrukci DOE: zúžený hmotnostní 

interval 

Faktor Označení  Dolní úroveň Horní úroveň 

hmotnost vzorku (g) M 17 20 

rychlost ohřevu / ochlazování (°C.min-1) VOH, VOCH 5 20 

Analogicky jako v předchozím případě, byly v souladu s údaji z tab. 7 stanoveny 

hodnoty dolní a horní úrovně faktorů pro konstrukci nového plánu DOE pro zúžený 

hmotnostní interval:  

 hmotnost vzorku (M) – dvě nově vybrané krajní hmotnosti vzorku niklu (jedna 

nižší a jedna vyšší): 17 g (dolní úroveň) a 20 g (horní úroveň),   

 rychlost ohřevu (VOH) – dvě vybrané rychlosti ohřevu (jedna nižší a jedna 

vyšší): 5 °Cmin
-1

 (dolní úroveň) a 20 °C.min
-1

 (horní úroveň),   

 rychlost ochlazování (VOCH) – dvě vybrané rychlosti ochlazování (jedna nižší  

a jedna vyšší): 5 °Cmin
-1

 (dolní úroveň) a 20 °Cmin
-1

 (horní úroveň).  

Plánovaný experiment DOE v obou výše uvedených případech byl realizován podle 

plánu experimentu v programu STATGRAPHIC Plus:  

 2 úrovně faktorů, 2 faktory, 

 replikace (opakovatelnost),  

 úrovně třídění (blocks). 

Replikace označuje opakování měření při stejné úrovni nebo kombinaci úrovní 

faktorů. Tímto způsobem lze odhadnout nepřesnost měření (náhodné vlivy, neřiditelné 

vstupní faktory) a zvýšit spolehlivost závěru analýzy testováním adekvátnosti 

(přiměřenosti, vhodnosti) modelu. Rozdělení do bloků, resp. uspořádání pokusů do 

relativně homogenních bloků (poměrně stejných podmínek při konání experimentu) se 

využívá pro podchycení změny podmínek v průběhu experimentu za účelem odlišení 

dalšího zdroje variability [95]. 

S ohledem na dostatečný počet pokusů pro všechny kombinace definovaných 

úrovní faktorů M a VOH (resp. VOCH) byly zvlášť pro každý sledovaný ukazatel kvality Y 

(teplotu tání a tuhnutí) a pro dva intervaly hmotnosti studovaných vzorků sestaveny plány 

úplného faktorového experimentu na dvou úrovních (tab. 8 - tab. 11). Jednotlivá DOE se 

liší pouze hodnotami ukazatele kvality Y, stanovenými metodou přímé termické analýzy, 

zvlášť v podmínkách lineárního ohřevu, resp. lineárního ochlazování (tj. teplotou tání, 

resp. teplotou tuhnutí niklu). 
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Tab. 8 Plán experimentu DOE: vliv 

hmotnosti a rychlosti ohřevu na teplotu tání 

niklu 

Tab. 9 Plán experimentu DOE: vliv hmotnosti 

a rychlosti ochlazování na teplotu tuhnutí 

niklu 
 

Varianta M VOH  Y (teplota tání) 

1 10 5  

2 20 5  

3 10 20  

4 20 20  

 

Varianta  M VOH  Y (teplota tuhnutí) 

1 10 5  

2 20 5  

3 10 20  

4 20 20  

  

Tab. 10 Plán experimentu DOE: vliv 

hmotnosti a rychlosti ohřevu na teplotu tání 

niklu při zúženém hmotnostním intervalu 

Tab. 11 Plán experimentu DOE: vliv 

hmotnosti a rychlosti ochlazování na teplotu 

tuhnutí niklu při zúženém hmotnostním 

intervalu 

 

Varianta M VOCH  Y (teplota tání) 

1 17 5  

2 20 5  

3 17 20  

4 20 20  
 

Varianta M VOCH  Y (teplota tuhnutí) 

1 17 5  

2 20 5  

3 17 20  

4 20 20  

Každý řádek plánu experimentu (tab. 8 - 11) prezentuje variantu (kombinaci) 

úrovní zkoumaných faktorů A a B. Vzhledem k tomu, že existují dva faktory s dvěma 

úrovněmi (horní a dolní úroveň), existují 4 (tj. 2
2
 = 4) možné kombinace nastavení faktorů. 

Vzhledem k tomu, že jsou k dispozici všechny možné kombinace, tento návrh se nazývá 

Full factorial design. S ohledem na 1 replikaci každého měření (tedy 2 pokusy) dostáváme 

celkem 8 výsledků. Na základě tohoto principu byly výše sestavené plány DOE (tab. 8 – 

tab. 11) pro stanovení efektů faktorů a jejich interakce doplněny o jednotlivé 

experimentálně zjištěné teploty tání a tuhnutí (tab. 12-15). Označení opakování (dle 

principu DOE [6,96]: Y1, Y2) je použito k vyjádření replikace (počtu opakování) měření 

dané odezvy (ukazatele kvality Y).  

Ze zásad matematického zpracování dat vyplývá, že pokud cílíme na celá čísla, což 

je z důvodu technické nepřesnosti termočlánků relevantní, je pro zajištění korektnosti dat 

třeba počítat s teplotami v desetinách stupňů Celsia. Bylo prověřeno, že odstranění 

desetinných míst vede ke zhoršení přesnosti výsledného modelu DOE.  
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Tab. 12 Realizovaný plánovaný 

experiment DOE: vliv hmotnosti  

a rychlosti ohřevu na teplotu tání niklu 

Tab. 13 Realizovaný plánovaný experiment 

DOE: vliv hmotnosti vzorku a rychlosti 

ochlazování na teplotu tuhnutí niklu 
 

Opakování M VOH  Y (teplota tání) 

1. 

10 5 1449,0 

20 5 1449,0 

10 20 1452,0 

20 20 1450,4 

2. 

10 5 1451,0 

20 5 1449,0 

10 20 1450,3 

20 20 1451,0 

 

Opakování M VOCH  Y (teplota tuhnutí) 

1. 

10 5 1444,1 

20 5 1448,4 

10 20 1445,5 

20 20 1447,4 

2. 

10 5 1439,7 

20 5 1445,5 

10 20 1441,4 

20 20 1446,3 

  

Tab. 14 Realizovaný plánovaný 

experiment DOE: vliv hmotnosti  

a rychlosti ohřevu na teplotu tání niklu při 

zúženém hmotnostním intervalu 

Tab. 15 Realizovaný plánovaný experiment 

DOE: vliv hmotnosti vzorku a rychlosti 

ochlazování na teplotu tuhnutí niklu při 

zúženém hmotnostním intervalu 

 

Opakování M VOH  Y (teplota tání) 

1. 

17 5 1448,7 

20 5 1449,0 

17 20 1448,2 

20 20 1450,4 

2. 

17 5 1445,0 

20 5 1449,0 

17 20 1450,9 

20 20 1451,0 

 

Opakování M VOCH  Y (teplota tuhnutí) 

1. 

17 5 1445,2 

20 5 1448,4 

17 20 1445,2 

20 20 1447,4 

2. 

17 5 1441,8 

20 5 1445,5 

17 20 1444,6 

20 20 1446,3 

Statistická významnost všech výše definovaných a vysvětlených faktorů byla na 

základě sestavených plánů experimentu DOE testována na hladině významnosti  = 0,05 

pro úroveň spolehlivosti 95% prostřednictvím hodnoty P-value, která v terminologii 

programu STATGRAPHIC Plus určuje jejich statistickou významnost. Kritická hodnota 

významnosti je 0,05. Pokud je výsledná hodnota P-value menší než kritická hodnota 

významnosti (tj. 0,05), je vliv daného faktoru statisticky významný. Jak realizovaný model 

DOE vysvětluje variabilitu jednotlivých dat, resp. jaké procento variability změny odezvy, 

které je vysvětleno modelem, nám říká hodnota R-squared adjusted value (přizpůsobená 

stupňům volnosti). U vybraných faktorů (hmotnost vzorku, rychlost ohřevu a ochlazování) 

byla testována statistická významnost pro každý z jejich účinků (tab. 16). 
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Tab. 16 Rozbor statistické významnosti: odhadované efekty vlivu studovaných faktorů   

Hmotnostní 

interval (g) 

Studované 

faktory 
P-value 

Statistická 

významnost 

R-squared  

adjusted 

value 

<10;20> 

M, VOH 

hmotnost  0,4139 NE 

31 % rychlost ohřevu 0,1599 NE 

Interakce 0,7435 NE 

M, VOCH 

hmotnost  0,011 ANO 

90 % rychlost ochl. 0,4043 NE 

Interakce 0,351 NE 

<17;20> 

M, VOH 

hmotnost  0,3036 NE 

29 % rychlost ohřevu 0,1972 NE 

Interakce 0,7324 NE 

M, VOCH 

hmotnost  0,0285 ANO 

82 % rychlost ochl. 0,4093 NE 

Interakce 0,3503 NE 

Z diskuse zaměřené na studium vlivu hmotnosti vzorku a rychlosti ohřevu na 

teplotu tání pro širší interval hmotnosti vzorku <10; 20> gramů (tab. 16) lze říci, že pro 

danou kombinaci faktorů nebyl identifikován jejich vliv jako statisticky významný. Tento 

závěr je potvrzen hodnotami P-value těchto vlivů, které jsou vyšší než kritická hodnota 

významnosti (0,05). Kombinace faktorů hmotnosti vzorku a rychlosti ochlazování 

z hlediska hodnocení jejich vlivu na základě provedeného DOE prokázala statistickou 

významnost vlivu hmotnosti vzorku analyzovaného v podmínkách lineárního ochlazování 

(hodnota P-value = 0,011) na výslednou teplotu tuhnutí a realizovaný model DOE velmi 

dobře vysvětluje 90 % variability souboru.  

V rámci studia vlivu hmotnosti vzorku a rychlosti ohřevu a ochlazování na teplotu 

tání a tuhnutí pro zúžený interval hmotnosti vzorku <17;20> gramů (tab. 16), lze 

konstatovat, že výsledky jsou podobné výše zmíněnému širšímu hmotnostnímu intervalu 

<10;20>. Pouze v režimu lineárního ochlazování také existuje statisticky významný vliv 

hmotnosti vzorku na výslednou teplotu tuhnutí. Hodnoty upravené statistiky pro 

porovnávání modelů s různým počtem nezávislých proměnných R-squared adjusted value 

jsou také blízké výše popsaným.  

4.4 Rozbor statistické významnosti vlivu teplotního režimu a vlivu 

režimu cyklických experimentů na vybraném standardním kovu 

Další aplikací metody DOE na zvoleném standardním materiálu (čistém niklu) je 

analýza statistické významnosti vlivu teplotního režimu (ohřev x ochlazování) v kombinaci 

s různým počtem cyklů v rámci jedné analýzy vzorku (jednoho experimentu).  

Teplotní režim se prakticky řadí mezi standardní vlivy doprovázející termo-

analytické metody. Avšak cyklus nám umožňuje provádět (uskutečňovat) na jednom 

identickém vzorku stejné podmínky znovu. Testování statistické významnosti vlivu režimu 

a cyklu, které je hlavním cílem aplikace DOE v rámci realizované disertační práce, 

umožňuje (mimo dosažení finanční a materiálové úspory) především zjistit, zda během 

experimentu dochází mezi jednotlivými cykly k významné změně vlastností zkoumaného 
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vzorku během jeho analýzy. Pokud je pro daná data (teploty tání / tuhnutí či u později  

u ocelí TL a TS) vliv režimu statisticky významný, není možné data sloučit do jedné 

skupiny a vypočítat z nich pouze jednu výslednou teplotu dané fázové přeměny. V případě 

cyklu pak jeho případná statistická významnost v rámci dané matice DOE znamená, že 

hodnoty k zrovna sledovaným fázovým přeměnám z druhého cyklu není možné použít pro 

výpočet průměrné teploty studované fázové přeměny, neboť cyklováním zřejmě došlo 

k významné změně ve vlastnostech materiálu ovlivňujících fázové přeměny, které 

ovlivnily její teplotu. 

V původním (dříve využívaném, zvoleném) procesu výběru relevantních TL a TS  

a jejich doporučování bylo přistupováno tak, že byl zohledňován teplotní režim, tzn. ohřev  

a ochlazování, ale nebyl prozatím respektován možný vliv 2. cyklu, přestože se o jeho 

možném vlivu diskutovalo.  

Rozbor (analýza) statistické významnosti vlivu zvolených faktorů umožnuje blíže 

rozklíčovat podstatu průběhu daného experimentu, tj. zda a jak se projevuje v rámci 

analýzy teplotní režim a zda dochází při opakovaném měření v rámci jedné analýzy 

zařazením jednoho dalšího cyklu ke změně vlastností zkoumaného vzorku.  

Smyslem realizace těchto měření je tedy bezprostřední (přímá) a cílená aplikace 

DOE, která umožní nejprve na čistém standardním kovu (který není zatížen heterogenitou 

své struktury na rozdíl od oceli), zmapovat jeho chování v průběhu daného experimentu  

a zároveň blíže kvantifikovat vlivy těchto vybraných sledovaných faktorů (teplotního 

režimu a cyklu) na výslednou teplotu tání nebo tuhnutí niklu v širších souvislostech. Takto 

nastavený experiment (realizovaný ve dvou cyklech) a následně realizované DOE by mělo 

vést k tomu, reflektovat způsob, jak posléze přistupovat k doporučování konkrétních 

relevantních teplot likvidu a solidu do provozních podmínek průmyslové praxe pro 

jednotlivé analyzované jakosti oceli.  

V tomto duchu pak byly experimenty na čistém niklu nastaveny a realizovány. 

Rozbor statistické významnosti vlivu vybraných faktorů vycházel z výsledků této 

provedené série měření, na základě které byl následně sestaven plán experimentu DOE, 

který na základě získaných výsledků umožnil vyhodnotit statistickou významnost 

studovaných vlivů režimu a cyklu na zvoleném standardním kovu.  

V souladu s předchozími závěry z pohledu nastavení relevantních experimentálních 

podmínek související s volbou doporučené hmotnosti vzorku a rychlosti ohřevu  

a ochlazování, byla experimentální měření realizována na vzorcích niklu o hmotnostech 

20 g, rychlostí ohřevu / ochlazování 5 °Cmin
-1

. Konkrétní nastavení těchto experimentů 

přímé termické analýzy a experimentální podmínky jsou uvedeny v tab. 17.  

Tab. 17 Podmínky nastavení experimentů přímé termické analýzy na standardním kovu: 

studium vlivu teplotního režimu v kombinaci s různým počtem cyklů  

 

 Vzorek Hmotnost, g Experimentální podmínky 

Ni 20 Atmosféra:  

inertní (Ar, 6N); 

50 mlmin
-1

 

Teplotní program: 

cyklování, lineární 

ohřev / ochlazování Rychlost ohřevu a 

ochlazování, Cmin
-1  

5 
Měřicí tyč:   

TG, senzor typu „S” 

Termočlánek:  

Pt/PtRh 10 % 
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Jednotlivé experimenty probíhaly vždy cyklicky, v bezprostředně po sobě 

navazujících cyklech, přičemž každý jeden cyklus zahrnoval jeden proces ohřevu  

a ochlazování. První ohřev u všech experimentů byl s ohledem na formu připraveného 

vzorku niklu (nastříhané tyčinky) vždy zahájen ohřevem zkoumaného vzorku vyšší 

rychlostí (20 °Cmin
-1

)
 
z počáteční teploty (cca 16 °C) na cílovou teplotu ohřevu (1520 °C), 

čímž bylo zabezpečeno získání kompaktního vzorku. Po nastavené izotermní prodlevě 

v délce trvání 5 min byl vzorek již zvolenou rychlostí 5 °Cmin
-1

 řízeně ochlazován na 

teplotu 1200 °C. Následně byl daný vzorek ohříván opět rychlostí 5 °Cmin
-1 

na cílovou 

teplotu ohřevu do kompletního natavení (1520 °C) a následně zvolenou rychlostí opět 

ochlazován na teplotu 1200 °C. Ze získaných závislostí teploty na čase (křivek ohřevu  

a ochlazování) byly dle zvoleného metodického postupu (kap. 3.3.1) stanoveny teploty tání 

a tuhnutí niklu (tab. 18).  

Tab. 18 Experimentálně stanovené teploty tání a tuhnutí niklu  

Hmotnost, g 
Vzorek Pořadí cyklu 

Režim 

Ohřev Ochlazování 

20 Teplota tání Teplota tuhnutí 

Rychlost ohřevu a 

ochlazování, °Cmin-1 

Ni 1 
1. 1444,0 1445,7 

 2. 1446,0 1440,2 

Ni 2 
1. 1445,0 1444,4 

5 2. 1446,2 1442,1 

Experimentálně stanovené teploty tání niklu se pohybovaly v teplotním rozmezí od 

1445 do 1446 °C. V podmínkách lineárního ochlazování byly dle výše uvedeného 

teplotního programu stanoveny teploty tuhnutí niklu v intervalu teplot 1440 - 1446 °C. 

Teploty tání niklu byly získány jako pro první, tak druhý ohřev (tedy z 1. i 2. cyklu). 

Teploty tuhnutí rovněž, jak pro první tak druhé ochlazování (z 1. i 2. cyklu). Pořadí cyklu 

prakticky věrně kopíruje (odpovídá) posloupnosti vykreslení jednotlivých teplot fázových 

přeměn na teplotní křivce v průběhu experimentu. 

V souladu s metodou DOE [91-94] byl vytvořen z výsledků těchto výše 

realizovaných měření na čistém niklu pro účely analýzy statistické významnosti plán 

experimentu DOE. Sledovaným ukazatelem kvality (Y) byla teplota tání, nebo teplota 

tuhnutí podle toho jakému teplotnímu režimu stanovená teplota fázové přeměny příslušela. 

Tzn., teplotě fázové přeměny získané v podmínkách lineárního ohřevu (OH) odpovídala 

teplota tání, naopak teplotě stanovené v podmínkách lineárního ochlazování (OCH) teplota 

tuhnutí. Za faktory ovlivňující teplotu tání / tuhnutí niklu byly zvoleny teplotní režim (R)  

a cyklus (C). Seznam faktorů s využitím kategoriálního popisu proměnných, vč. jejich 

vymezených úrovní uvádí tab. 19.  

Tab. 19 Seznam faktorů a úrovní pro konstrukci plánovaného experimentu DOE: vliv 

režim, cyklus  

Faktor Označení  Dolní úroveň Horní úroveň 

režim   R ohřev (OH) ochlazování (OCH) 

cyklus  C 1. cyklus (1.) 2. cyklus (2.) 
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V souladu s údaji z tab. 19 byly pro konstrukci plánu DOE stanoveny hodnoty dolní  

a horní úrovně jednotlivých vybraných faktorů:  

 teplotní režim (R) – dolní úroveň faktoru představuje režim lineárního ohřevu 

(OH), horní úroveň faktoru režim lineárního ochlazování (OCH),   

 cyklus (C) – dolní úroveň sledovaného znaku kvality představují jeho hodnoty 

(teploty) získané v prvním cyklu: 1. cyklus (1.), horní úroveň značí hodnoty 

(teploty) získané ve druhém cyklu: 2. cyklus (2.).   

Na základě definice úrovní, faktorů a znaků kvality Y byl s využitím kategoriálního 

popisu proměnných sestaven (tab. 20) a realizován plán experimentu DOE (tab. 21).   

Tab. 20 Plán experimentu DOE: vliv teplotního režimu a cyklu na teplotu tání / tuhnutí niklu  

Varianta R C  Y (teplota tání nebo teplota tuhnutí)  

1 OH 1.  

2 OCH 1.  

3 OH 2.  

4 OCH 2.  

Tab. 21 Realizovaný plánovaný experiment DOE: vliv teplotního režimu a cyklu na 

teplotu tání / tuhnutí niklu 

Opakování R C Y (teplota tání nebo teplota tuhnutí)  

1. 

OH 1. 1444,0 

OCH 1. 1445,7 

OH 2. 1446,0 

OCH 2. 1440,2 

2. 

OH 1. 1445,0 

OCH 1. 1444,4 

OH 2. 1446,2 

OCH 2. 1442,1 

Statistická významnost obou vybraných faktorů byla na základě sestavených plánů 

DOE testována na hladině významnosti  = 0,05 pro úroveň spolehlivosti 95%. Statistická 

významnost byla opět určena hodnotou P-value na základě jejího porovnání s kritickou 

hodnotou významnosti (0,05). Prostřednictvím hodnoty R-squared adjusted value byla 

posouzena kvalita použitého modelu.   

V případě hodnocení statistické významnosti vlivu teplotního režimu v kombinaci 

s použitím více cyklů v rámci jedné analýzy na teplotu tání nebo tuhnutí niklu vykazují  

2 efekty hodnotu P-value menší než 0,05 (kritická hodnota významnosti), tab. 22. 

Tab. 22 Rozbor statistické významnosti: odhadované efekty vlivu studovaných faktorů   

Faktor  P-value 
Statistická 

významnost  

R-squared 

adjusted value 

R, C  

režim 0,0478 ANO 

84 % cyklus 0,1888 NE 

interakce 0,0271 ANO 

Mezi statisticky významné faktory patří volba režimu lineárního ohřevu nebo 

režimu lineárního ochlazování s hodnotou P-value = 0,0478 a interakce studovaných 
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faktorů s hodnotou P-value = 0,0271. Statistika R-squared adjusted value, charakteristická 

pro modely s různým počtem nezávislých proměnných, naznačuje, že model DOE, tak jak 

je sestaven, vysvětluje vysoké procento variability (84 %) v rámci analyzovaných teplot 

tání nebo tuhnutí u čistého niklu. 

4.5 Celkové shrnutí výsledků metodických experimentů pro podmínky 

experimentálního studia teplot likvidu a solidu reálných jakostí oceli 

V rámci přípravy metodiky přímé termické analýzy pro podmínky 

experimentálního studia teplot likvidu a solidu reálných jakostí oceli umožnila provedená 

metodická měření na čistém standardním kovu (niklu) spolu s aplikací metody 

plánovaného experimentu DOE identifikovat a především kvantifikovat statistickou 

významnost klíčových faktorů experimentálních podmínek. Výstupy tohoto přístupu 

doplňujícího metodické experimenty o originální aplikaci metody DOE na čistém 

standardním kovu (niklu) umožnily potvrdit a zpřesnit již dříve formulované teoretické 

závěry [V82] a standardizovat nastavení experimentů přímé termické analýzy pro 

následující experimenty na reálných heterogenních materiálech (ocelích):  

 kombinace faktorů hmotnost vzorku a rychlost ochlazování se prokázala  

v souladu se statistickou významností hmotnosti vzorku analyzovaného  

v podmínkách lineárního ochlazování na teplotu tuhnutí (tab. 16) jako 

statisticky významná; pro experiment přímé termické analýzy je proto vhodné 

udržovat stabilní hmotnost studovaných vzorků (20 g a více), aby se eliminoval 

vliv hmotnosti vzorku, 

 na základě předchozích znalostí v souladu s dosažením rovnovážných 

podmínek byla pro studium teplot likvidu a solidu a reálné vzorky oceli vybrána 

nejnižší rychlost ohřevu / ochlazování, i když nebyl zjištěn žádný statisticky 

významný vliv rychlosti ohřevu. 

Další aplikace DOE, která koresponduje s fyzikálně-chemickou podstatou  

a průběhem experimentů přímé termické analýzy, k identifikaci statistické významnosti 

vlivu teplotního režimu experimentu (lineární ohřev x lineární ochlazování) v kombinaci 

s realizací cyklických měření v rámci jedné analýzy poskytla nejhodnotnější zjištění ve 

vztahu k analýzám přímé termické analýzy na reálných vzorcích oceli. Dopad účinků 

teplotního režimu na standardní kov v kombinaci s různými cykly ukazuje, jak tyto 

podmínky fungují:  

 výsledky DOE (tab. 22) na čistém standardu odhalily statistickou významnost 

teplotního režimu. Tento závěr je důležitý v souvislosti s kvantifikací hodnoty 

teplotní korekce pro ostatní materiály (reálné oceli).  Teplotní korekce by měla 

být provedena zvlášť pro podmínky ohřevu a ochlazování,  

 cyklus není sám o sobě statisticky významný, ale pouze v interakci s teplotním 

režimem (tab. 22), což indikuje závěr, že v průběhu dvou cyklů, kdy vzorek 

čistého niklu projde dvakrát roztavením a utuhnutím, u něj nedochází 

k takovým změnám materiálových vlastností, které by statisticky významně 

ovlivnily výsledné odezvy a z nich odečtené teploty tání či tuhnutí  

u studovaného niklu. Pokud tedy u nestandardizovaných heterogenních 

materiálů dochází ke statisticky významným rozdílům mezi hodnotami 

odečítanými v prvním a druhém cyklu ohřevu / ochlazování, nachází se příčina 

změny v daném studovaném materiálu a nikoliv v okrajových experimentálních 

podmínkách. 
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Výše uvedený přístup rozšiřující v dnešní době stále více v průmyslových 

podmínkách využívanou metodu DOE o velmi originální využití je zcela připraven  

k aplikaci na skutečné materiály (reálné vzorky oceli) a umožňuje jednoznačnou 

identifikaci statisticky významných vlivů cyklu či teplotního režimu pro každou jakost 

ocel. Jak naznačují v současnosti zpracovávané výsledky pro několik desítek jakostí ocelí, 

statistická významnost cyklu, teplotního režimu a nebo jejich interakce je identifikována 

v různých kombinacích. Proto je vhodné tuto metodu aplikovat na výsledky PTA každé 

série experimentů pro danou tavbu, resp. jakost oceli. To rovněž souvisí s definováním 

přístupu k průměrování a sdružování dosažených teplot likvidu a solidu a určením, které 

hodnoty budou použity v rámci finálního doporučení (kvantifikace) jedné správné teploty 

likvidu a solidu. Konečná kvantifikace jedné správné teploty likvidu a teploty solidu 

představuje další úkol. Aplikace DOE umožňuje (představuje) nejjednodušší způsob 

identifikace statistické významnosti klíčových efektů experimentálních podmínek a jejich 

preciznější zpřesnění bez časově a finančně náročných a rozsáhlých materiálových analýz 

a také bez použití velkého datového souboru. DOE umožnuje pracovat s daty, které již 

mají technologický kontext odpovídající studovanému účelu a metodologickému zázemí. 

Znalost systému a podmínek, která se projevuje v sestavovaném plánu v rámci DOE, 

nahrazuje jinak potřebné velké množství měření (dat) pro provedení ucelené statistické a 

umožňuje tuto provést i při existenci malého souboru výsledků. Umožňuje tedy určit 

statistickou významnost a správnost nastavení modelu. 

5 Experimentální studium teplot likvidu a solidu reálných jakostí 

oceli  

V rámci experimentálního studia teplot likvidu a solidu u průmyslově vyráběných 

ocelí bylo přistoupeno k uplatnění výše připravené metodiky optimalizované na základě 

vlastních metodických měření na čistém standardním kovu (zmapování experimentálních 

podmínek, chování experimentálního systému, vyčíslení hodnot teplotní korekce). 

S ohledem na vytvořené doporučené (standardizované) nastavení experimentů přímé 

termické analýzy, které vyplynulo z analýz provedených na čistém niklu, probíhá také 

samotná realizace přímé termické analýzy na vzorcích oceli. Součástí uceleného postupu 

vyhodnocování získaných (naměřených dat) je také přesně definovaný postup aplikace 

metody DOE pro podmínky přímé termické analýzy. Celý systém je tedy připraven 

k využití v rámci experimentálního studia teplot likvidu (TL) a solidu (TS) na reálných 

vzorcích oceli prostřednictvím přímé termické analýzy na podmínky studia reálných 

jakostí oceli. 

V první fázi experimentálního studia bylo uskutečněno postupné proměřování teplot 

likvidu a solidu 25 různých jakostí oceli (14 plynule odlévaných a 11 ingotových jakostí). 

Nastavení teplotního programu jednotlivých experimentů přímé termické analýzy na 

vzorcích oceli splňovalo požadavky výše připravené metodiky (hmotnost vzorku 20 g a více, 

rychlost ohřevu a ochlazování 5 °Cmin
-1

).  

V další fázi proběhlo klasické hodnocení experimentálně získaných teplotních 

křivek, z nichž byly následně určeny teploty likvidu (TL) a solidu (TS) v souladu s dříve 

definovaným způsobem jejich identifikace (podkapitola 3.3.2).  

Takto stanovené TL a TS tvořily vstupní data jednotlivých plánovaných experimentů 

DOE, které byly v dalším navazujícím kroku sestaveny za účelem identifikace statistické 

významnosti vlivu vybraných klíčových faktorů (teplotního režimu a cyklu) na výsledné 
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hodnoty těchto teplot. Snahou je i při relativně malém počtu experimentů zjistit, které 

relevantní odečtené TL, resp. TS lze použít pro výpočet jedné hodnoty dané teploty fázové 

přeměny. Z praktického hlediska je na základě výsledků DOE možné kvalifikovaně 

rozhodnout, zda pro výstupy daného experimentu lze pro TL použít průměr ze všech 

odečtených hodnot bez rozlišení režimu ohřevu a ochlazování či cyklu, nebo zda je nutné 

hodnoty ohřevu a ochlazování hodnotit zvlášť nebo zda výsledky z druhého cyklu jsou 

statisticky významně odlišné od prvního cyklu a tudíž je není možné pro stanovení teploty 

TL, resp. TS použít. V původním (předcházejícím) procesu výběru relevantních TL a TS  

a jejich průměrování bylo přistupováno tak, že byl zohledňován teplotní režim (ohřev  

x ochlazování), ale nebyl prozatím respektován možný vliv 2. cyklu, přestože se o jeho 

možném vlivu diskutovalo. Chyběly totiž jednoznačné důkazy o tomto vlivu. Hodnoty TL  

a TS byly do průměru zařazovány podle příslušnosti k danému teplotnímu režimu (ohřev  

a ochlazování zvlášť), ale bez rozlišení cyklu. Od aplikace DOE lze očekávat, že je 

schopna generovat korektní a jednoznačný přístup, jak pracovat s jednotlivými 

experimentálními daty při výběru relevantních TL a TS pro jednotlivé jakosti oceli.   

Dalším krokem, který uzavře oblast pouze experimentálního studia teplot likvidu  

a solidu a tedy proces zpřesňování těchto teplot bude vzájemné srovnání výsledků přímé 

termické analýzy s výsledky paralelně použité metody termické analýzy DTA (diferenční 

termické analýzy) a výběr jedné konkrétní finální teploty TL a TS pro každou analyzovanou 

jakost oceli, která bude finálně doporučena do provozních podmínek průmyslového 

partnera. 

Celkový pohled na simultánní využití více přístupů vedoucím k preciznějšímu 

zpřesnění teplot likvidu a solidu (tj. paralelního využití různých metod termické analýzy) 

doplní v závěru této disertační práce srovnání experimentálně stanovených teplot 

metodami termické analýzy s teoreticky stanovenými teplotami likvidu a solidu 

vypočtenými na základě údajů chemického složení s využitím komerčních databází a 

specializovaných software - IDS (Solidification Analysis Package), Computherm a 

Thermo-Calc.  

5.1 Přehled a rozsah analyzovaných jakostí oceli 

Metodou přímé termické analýzy byly v rámci řešení disertační práce v návaznosti 

na projekty aplikovaného výzkumu TA03011277, TA04010035 experimentálně proměřeny 

teploty likvidu a solidu desítek jakostí oceli (PLP, ingoty).  V rámci studia teplot likvidu  

a solidu vzorků oceli plynule litých předlitků (TA03011277) byla výzkumná činnost 

zaměřena na analýzu materiálových vlastností oceli a determinaci podmínek tuhnutí oceli 

s využitím metod termické analýzy a podporu výzkumu v podmínkách sochorových ZPO. 

V této souvislosti byly analyzovány jakosti oceli určené pro odlévání sochorů malých  

a velkých průřezů (Ø 130 - 400 mm), převážně trubkových jakostí oceli. V rámci 

aplikovaného výzkumu zaměřeného na experimentální vývoj progresivních technologií 

výroby a zpracování výkovků z nástrojových a ložiskových ocelí (TA04010035) byly 

proměřovány teploty likvidu a solidu speciálních typů ocelí, určených zejména pro 

speciální strojní součásti pro náročné použití. Rámcový přehled jakostí oceli 

analyzovaných v průběhu řešení uvedených projektů je uveden v tab. 23.  
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Tab. 23 Rámcový přehled jakostí oceli analyzovaných v průběhu řešení projektů 

aplikovaného výzkumu  

Charakteristika oceli Označení jakosti dle normy  

P
ly

n
u

le
 l

it
é 

p
ř
e
d

li
tk

y
 

trubkové jakosti oceli menších 

kruhových sochorů určené k těžbě 

ropy a plynu (naftovodné  

a pažnicové trubky)  

 EN 10280-1, EN10210-1, EN 10216-1, 

EN10216-2, EN10224, EN10297-1 

 API 5L - stupeň A, B, X42, X46, X52, 

X56,  

 API 5CT - stupeň J55, K55, L80-1, N80-1, 

N80Q, P110, Q125 

trubkové oceli pro výrobu větších 

kruhových sochorů pro náročnější 

podmínky v energetickém průmyslu 

(kotlové trubky), oceli k výrobě 

pažnicových trubek  

 API 5L - stupeň B, X42,X52, X56,  

API 5L- T95 

 API 5 CT - stupeň J55, K55, L80-1, N80-1, 

N80Q, P110, Q125 

 SAE 1526; SAE 1518; SAE 1527; SAE 

4125 

In
g

o
ty

 

výkovky z nástrojových  

a ložiskových ocelí (tlusté desky, 

ocelové pásy, bloky, kladky, tyče 

určené pro speciální strojní součásti 

pro náročné použití) 

 EN 10027-1: 100CrMo6, 100CrMo7, 

X37CrMoV5-1, 56NiCrMoV7, 

40CrMnNiMo8-6-4, X40CrMoV5-1, 

X37CrMoV5-1, 51CrV4, 34CrAlNi7, 

40CrMnMo7 

Pro účely zpracování této disertační práce bylo do experimentálního studia teplot 

likvidu a solidu o průmyslově vyráběných jakostí oceli zařazeno a následně komplexně 

analyzováno 25 jakostí oceli - 14 jakostí plynule lité oceli a 11 jakostí ingotové oceli. 

5.2 Nastavení a průběh realizace experimentů na reálných jakostech 

oceli 

Počátečním krokem všech experimentálních měření byla příprava vzorků. Vzorky 

oceli pro analýzu byly postupně z výchozích materiálů (PLP, ingoty) připraveny  

v odpovídající formě a velikosti s ohledem na požadavky metody přímé termické analýzy  

a daného experimentálního uspořádání (zařízení Netzsch STA 449  F3 Jupiter), obr. 44. 

 

Obr. 44 Experimentální uspořádání experimentů přímé termické analýzy 
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Nastavení teplotního programu a příprava experimentálního systému Netzsch bylo 

provedeno v souladu s již dříve popsaným postupem obecného nastavení experimentu  

(kap. 3.1). Analýza teplot likvidu a solidu probíhala ve vysokoteplotní oblasti v rozmezí 

teplot 20-1600 °C a v průběhu jednotlivých analýz byly dodrženy identické experimentální 

podmínky, tab. 24.  

Tab. 24 Podmínky nastavení experimentů přímé termické analýzy na reálných jakostech 

oceli   

Vzorek Experimentální podmínky 

Ocel Atmosféra:  

inertní (Ar, 6N); 

50 ml.min
-1

 

Teplotní program: 

cyklování, lineární 

ohřev / ochlazování 
Hmotnost, g 20-24 

Rychlost ohřevu / 

ochlazování, °C·min
-1

 
5 

Měřicí tyč:   

TG, senzor typu „S” 

Termočlánek:  

Pt/PtRh 10 % 

Samotná realizace experimentálních měření přímé termické analýzy na vzorcích 

oceli probíhala v souladu s výše připravenou metodikou na vybraném čistém standardním 

kovu a požadavky metody plánovaného experimentu DOE. Metodou přímé termické 

analýzy byly postupně proměřeny teploty likvidu a solidu vzorků oceli v rozmezí 

hmotnosti 20 až 25 g, jak v podmínkách řízeného lineárního ohřevu, tak ochlazování 

rychlostí ohřevu a ochlazování 5 °Cmin
-1

 v režimu cyklických experimentů. V rámci 

každé jedné analýzy vzorku oceli byly vždy provedeny 2 cykly ohřevu i ochlazování (tj. 

jedno opakování) za totožných podmínek. Prvotní ohřev vzorku probíhal vyšší rychlostí 

(20 °Cmin
-1

) na teplotu 1200 - 1350 °C, ale následně byl vzorek již ohříván rychlostí 

5 °Cmin
-1

 na cílovou teplotu ohřevu (1500 - 1600 °C) do prvního úplného natavení  

(1. ohřev). Z této teploty byl vzorek ochlazován rychlostí 5 °Cmin
-1

 až do kompletního 

utuhnutí (1. ochlazování) a následně opět ohříván do úplného natavení (2. ohřev). Posléze 

byl studovaný vzorek opět ochlazován rychlostí 5 °Cmin
-1

 (2. ochlazování). Je tedy 

zřejmé, že každý vzorek byl ve dvou cyklech roztavený a následně ochlazen bezpečně pod 

teplotu TS. Zařazení dvou cyklů bylo realizováno v rámci snahy zvýšit počet 

odečitatelných hodnot z křivek (hodnotitelných dat) v rámci jednoho vzorku, neboť počet 

jednotlivých analyzovaných vzorků pro každou tavbu oceli je zpravidla omezen z důvodu 

ekonomické náročnosti zpravidla na 2, max. 3 kusy. Toto nastavení umožnilo získat již 

v rámci jednoho experimentu 4 hodnoty TL a 4 hodnoty TS. Na základě provedení dvou 

experimentálních měření pro každou studovanou jakost bylo výsledkem celkem 8 hodnot 

TL a 8 hodnot TS.  

5.3 Proces vyhodnocení teplotních křivek, identifikace TL a TS 

Ve vysokoteplotní oblasti bylo tedy u všech studovaných 25 jakostí oceli metodou 

přímé termické analýzy detekováno postupné tání, resp. tuhnutí vzorku oceli a provedeno 

odečtení primárních (surových) hodnot teplot likvidu a solidu z křivek ohřevu  

a ochlazování. Tyto naměřené teploty likvidu a solidu byly odečteny z teplotních křivek na 

základě zvoleného způsobu identifikace (podkapitola 3.3.2) a korigovány na teplotu tání 

standardu (niklu) a experimentální podmínky.  
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5.4 Výsledky experimentálních měření na reálných jakostech oceli  

a jejich diskuse 

Výsledky vlastní experimentální činnosti (experimentálně stanovené a následně 

korigované teploty TL a TS) získané pro všech 25 analyzovaných jakostí jsou výsledkem 

aplikace metodiky připravené pomocí čistého standardu pro vzorky reálných jakosti oceli  

a rovněž výchozím bodem (výchozími daty) procesu zpřesňování těchto teplot.  

Výstupem procesu zpřesňování TL a TS je doporučení / výběr jedné finální TL a TS 

pro danou jakost. Celý tento proces je založen na aplikaci metody plánovaného 

experimentu a využití výsledků paralelně aplikované metody termické analýzy DTA. 

Předpokládá se, že experimentální výsledky s vysokou mírou reprodukovatelnosti jsou 

přesnější než vypočtené. 

Metoda plánovaného experimentu představuje aktivní statistickou metodu, která 

umožnuje na základě vědomého a cíleného nastavení procesu (provedení promyšlené 

změny) pozorovat příslušnou odezvu, čímž umožní získat informace o procesu a vést  

k jeho zlepšení. Využití metody plánovaného experimentu (DOE) v procesu zpřesňování 

teplot TL a TS spočívání v nalezení způsobu, jak efektivně a systematicky přistupovat 

k třídění, seskupování a vyhodnocování dat na základě vytvoření plánu experimentu, na 

jehož základě lze rozlišit statistickou významnost zvolených klíčových faktorů a jejich 

vzájemné interakce. Výsledky DOE přinášejí technické řešení, vodítko, jak přistupovat k 

experimentálním datům (praktický přístup k průměrování dat), které umožní vyprecizovat 

výběr relevantních finálních TL a TS na základě sestaveného modelu. A to statisticky 

korektně i s ohledem na omezené množství vstupních dat. DOE umožní najít relevantní 

data pro finální výpočet teplot likvidu a solidu přesněji, než bylo možné kdykoli předtím. 

V tomto je spatřován zásadní přínos aplikace metody DOE z hlediska určení a doporučení 

jedné správné teploty likvidu a solidu do reálných podmínek průmyslové praxe. 

S ohledem na  požadavek dodržení přiměřeného rozsahu a zachování přehlednosti  

a srozumitelnosti disertační práce, je náplň jednotlivých kapitol experimentální části 

disertační práce zaměřena na diskusi experimentálních výsledků (teplot TL a TS) dvou 

vybraných jakosti oceli: jedna plynule odlévané (PLP12), jedna ingotové (ING7). Na 

těchto dvou konkrétních vybraných jakostech a jejich TL a TS je představena a vysvětlena 

podstata aplikace metody DOE a postup výběru relevantních TL a TS, včetně výběru 

finálních TL a TS pro tyto jakosti.  

Zbývající jakosti oceli analyzované v předložené disertační práci budou 

diskutovány společně v měřítku, které je nezbytné pro dokreslení (doplnění) celkového 

pohledu v rámci souhrnného finálního zhodnocení.  

Výsledky experimentálního studia teplot likvidu a solidu společně s výsledky 

metody DOE budou diskutovány v pořadí nejprve pro první a posléze pro druhou vybranou 

jakost.  

5.5 Využití metody plánovaného experimentu DOE při procesu 

zpřesňování a výběru relevantních TL a TS 

V návaznosti na výše uvedené byl sestaven plán experimentu DOE jednotný pro 

všechny zařazené a studované jakosti. Plán experimentu DOE byl sestaven pro zcela 

identickou kombinaci faktorů jako v případě plánu DOE vytvořeného a realizovaného pro 

čistý kov (tab. 19, str. 55). Je nezbytné porovnat, jak se v těchto experimentálních 
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podmínkách chová a projevuje statistická významnost vybraných faktorů v případě čistého 

materiálu (niklu), jež není zatížen heterogenitou své struktury a jak se jejich statistická 

významnost projevuje při analýze heterogenního materiálu. I v tomto případě byla 

sledována statistická významnost teplotního režimu v kombinaci s různým počtem cyklů 

(tab. 25). Pro tuto zvolenou kombinaci faktorů je posuzována statistická významnost 

standardních experimentálních podmínek, jež doprovází experimenty přímé termické 

analýzy (tj. teplotní režim), přičemž respektuje nastavení cyklického průběhu samotného 

experimentu přímé termické analýzy, jež reflektuje chování samotného studovaného 

materiálu. Na základě identifikované či neidentifikované statistické významnosti těchto 

studovaných faktorů bude rozhodnuto o konkrétním přístupu k průměrování 

experimentálních dat. Vstupními daty jednotlivých plánů experimentu DOE a tedy 

sledovanými ukazateli kvality Y jsou v tomto případě teplota likvidu (TL), nebo teplota 

solidu (TS). 

Tab. 25 Seznam faktorů a úrovní pro konstrukci plánovaného experimentu DOE  

Faktor Označení  Dolní úroveň Horní úroveň 

režim   R ohřev (OH) ochlazování (OCH) 

cyklus  C 1. cyklus (1.) 2. cyklus (2.) 

Plánovaný experiment DOE byl v souladu s odpovídajícími principy statistické 

analýzy dat také i v tomto případě zvolen v principiálně analogických aplikacích jako 

hojně používaný úplný faktorový experiment (Full Factorial Design) na dvou úrovních, 

pro dvě úrovně faktorů a všechny čtyři jejich možné kombinace (tab. 26). Statistická 

významnost vybraných faktorů (s využitím kategoriálního popisu proměnných) byla 

testována na hladině významnosti  = 0,05.  Plánovaný experiment DOE a následná 

statistická analýza byla řešena v prostředí programu STATGRAPHIC Plus. 

Tab. 26 Plán experimentů DOE: statistická významnost teplotního režimu 

v kombinaci s různým počtem cyklů na teplotu likvidu a solidu 

Varianta  R C  Y (teplota likvidu nebo teplota solidu)  

1 OH 1.  

2 OCH 1.  

3 OH 2.  

4 OCH 2.  

Následující text disertační práce je již zaměřen na konkrétní výsledky vyplývající  

z experimentálního studia TL a TS a aplikované metody DOE detailně zpracované pro výše 

vybranou dvojici jakostí oceli.  

5.5.1 Příklad aplikace metody přímé termické analýzy s DOE na plynule 

odlévané jakosti oceli 

Metodou přímé termické analýzy byly u první vybrané jakosti PLP12 proměřeny  

a na základě provedeného hodnocení křivek ohřevu a ohlazování (obr. 45) stanoveny 

teploty likvidu (TL) a solidu (TS). Teploty TL a TS byly získány v režimu cyklických 

experimentů, tzn. jak pro první, tak pro druhý ohřev a jak pro první, tak pro druhé 

ochlazování, tab. 27. Hodnoty TL a TS identifikované na obr. 45 ještě nejsou korigovány 

na teplotu tání standardu (niklu) a experimentální podmínky. Pro další hodnocení výsledků 

se pak již používají korigované teploty (tab. 27). 
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a) Křivka ohřevu  

 

b) Křivka ochlazování 

Obr. 45 TL, TS, TP (teplota peritektické reakce) detekované na teplotní křivce jakosti 

PLP12 

Tab. 27 Experimentálně stanovené teploty likvidu a solidu u jakosti PLP12 

Hmotnost, g 
Vzorek 

Pořadí 

cyklu 

Režim 

Ohřev Ochlazování 

21 TL TS TL TS 

Rychlost ohřevu a 

ochlazování, °Cmin-1 

1 
1. 1520,1 1462,3 1517,2 1471,3 

2. 1519,9 1466,4 1517,0 1471,4 

2 
1. 1520,0 1462,2 1517,7 

 

1475,0 

5 2. 1520,2 1466,8 1517,1 1472,4 
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Ve vztahu k teplotám TL, experimentálně stanoveným u této analyzované jakosti, 

lze říci, že se tyto naměřené TL pohybovaly v teplotním intervalu od 1517 - 1520,2 °C. 

Teploty TS pak v intervalu teplot od 1462,2 - 1475 °C. Co se týče teplot TL, je na první 

pohled zjevné, že mezi režimem ohřevu a ochlazování existuje rozdíl v teplotě TL cca 2 - 3 

°C. Bylo by tedy možné uvažovat, že teplotní režim může mít vliv na výsledné hodnoty TL. 

Nicméně, z pohledu sledovaného cíle – doporučit jednu konkrétní teplotu TL (resp. TS) je 

však otázkou, zda je možné takto, na první pohled vyhodnotit v případě hodnocení TL 

rozdíl dvou, tří stupňů Celsia jako statisticky významný. A tedy přistoupit k průměrování 

hodnot tak, že bude možné vypočítat průměr pro TL ze všech hodnot a z toho získat jednu 

konkrétní TL, nebo je potřeba zohlednit teplotní režim (tzn. ohřev a ochlazování), případně 

cyklus a vypočítat více průměrů, které pak budou dále navzájem porovnávány. Z pohledu 

cyklu, lze na první pohled (vzhledem k blízkým hodnotám TL) uvažovat, že cyklus nemá 

vliv na výsledné TL. Jaký přístup má převládnout lze zjistit pomocí výstupů realizovaného 

plánovaného experimentu DOE, nejprve pro TL a dále také pro TS, tab. 28. 

Tab. 28 Rozbor statistické významnosti jakosti PLP12: odhadované efekty vlivu 

studovaných faktorů teplotu likvidu a solidu u oceli  

Faktor 
Ukazatel 

kvality (Y) 
P-value 

Statistická 

významnost 

R-squared 

adjusted value 

R, C  

TL 

režim  0,0002 ANO 

99 % cyklus  0,2191 NE 

interakce 0,2191 NE  

TS 

režim  0,0024 ANO 

95 % cyklus  0,1647 NE 

interakce 0,0455 ANO 

Provedení DOE (tab. 28) ukázalo, že v případě teploty likvidu se vliv teplotního 

režimu projevil jako statisticky významný. Statistická významnost tohoto faktoru dokládá 

příslušná hodnota P-value (0,0002), jejíž hodnota je nižší než kritická hodnota 

významnosti (0,05). Cyklus v případě TL (s hodnotou P-value 0,2191) se jako statisticky 

významný neprojevil. Pokud bychom se řídili navrženým postupem vyplývajícím 

z interpretace výsledků realizovaného DOE (tab. 28), byly by z praktického hlediska 

v případě TL do procesu průměrování, na základě identifikované statistické významnosti 

teplotního režimu a statistické nevýznamnosti cyklu, zahrnuty TL dle příslušnosti k danému 

teplotnímu režimu bez rozlišení cyklu. To znamená, že průměrná TL pro tuto jakost bude 

vypočtena ze čtyř hodnot, zvlášť pro ohřev a zvlášť pro ochlazování a z obou cyklů. 

Vysokou kvalitu použitého modelu pro TL dokládá vysoká hodnota R-squared adjusted 

value (99 %). V tomto konkrétním případě je možné pozorovat shodu s obecně 

předpokládaným úsudkem a statisticky podloženou významností.  

Co se týče teploty solidu, zde (tab. 27) je situace složitější (jak už je to obvyklé při 

určování teploty solidu), neboť lze pozorovat výraznější rozdíly mezi hodnotami TS, jak 

napříč ohřevem, tak napříč ochlazováním. Na tomto místě je třeba podotknout, že i mnohé 

na termodynamických výpočtech založené přístupy se zpravidla ve svých odhadech TS 

navzájem liší mnohem více, než v případě TL. Zatímco u TL jsou největší rozdíly mezi 

naměřenými hodnotami do 3 °C, u TS jsou běžné rozdíly k 9 °C. Lze i tak považovat 

všechny v tab. 27 uvedené TS za hodnoty náležející k jednomu výběrovému souboru? Lze 

tedy tyto rozdíly považovat za statisticky významné nebo nikoliv? Metodou DOE byly 

identifikovány statisticky významné faktory také pro TS (tab. 28). 
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V případě teploty solidu byl realizací DOE identifikován jako statisticky významný  

i přes vyšší rozdíly napříč cykly pouze vliv teplotního režimu. Významnost tohoto faktoru 

je doložena hodnotou P-value (0,0024). Cyklus nebyl v případě TS identifikován sám  

o sobě statisticky významný, nicméně se jako statisticky významný projevil v interakci 

s režimem (P-value 0,0455), tab. 28. I přesto, že se v případě hodnot TS jedná  

o různorodější skupinu dat, příslušný model DOE má vysokou kvalitu, což podtrhuje 

vysoká hodnota R-squared adjusted value (95 %). Z praktického hlediska ve vztahu k 

volbě přístupu k průměrování dat a výpočtu relevantních TS pro tuto jakost to znamená, že 

podle výsledků DOE je možné vypočítat průměr ze čtyř hodnot TS opět jako v případě TL. 

Tedy zvlášť pro daný teplotní režim, tj. ohřev a ochlazování zvlášť a klidně z obou cyklů. 

Účinek interakce je v této souvislosti vnímán tak, že pokud by se pro tuto danou skupinu 

hodnot projevil i cyklus statisticky významný, by bylo nutné rozlišit nejen teplotní režim 

(ohřev a ochlazování), ale vyřadit také 2. cyklus, neboť je evidentní, že mezi 1. a 2. cyklem 

došlo k nějaké změně ve vlastním materiálu, která se projevila statisticky odlišnými 

hodnotami TS u 1. cyklu v porovnání s TS z 2. cyklu (obecně platí i pro TL). Přestože není 

znám ani identifikován důvod změny, je pouze na základě zjištění statisticky významné 

odlišnosti mezi hodnotami z 1. a 2. cyklu nezbytné vyloučit data z druhého cyklu 

z průměrování, neboť tato nejsou relevantní. V tomto konkrétním případě je praktický 

závěr DOE pro TS sice shodný s obecně přepokládaným úsudkem a statisticky podloženou 

významností o vhodnosti / nezbytnosti rozlišovat teplotní režim v procesu třídění 

(průměrování) experimentálních dat, avšak s ohledem na možný vznik interakce je 

nezbytné vnímat otázku vlivu cyklu na výsledné hodnoty teplot fázových přeměn za 

nevylučitelnou. 

Na příkladu této diskuse lze rovněž ukázat, že i heterogenní materiál (konkrétně 

tato analyzovaná jakost) se může ve vztahu k hodnocení statistické významnosti sledované 

kombinace faktorů chovat zcela stejně jako standardní materiál, ale nemusí. Na čistém 

materiálu (niklu) cyklus vliv nemá, ale vliv má režim (tab. 22). Ve vztahu k identifikované 

statistické významnosti se projevila jako statisticky významná shodná kombinace faktorů 

(režim + interakce). U TL nikoliv (pouze režim). V této souvislosti je také patrné, že závěry 

pro TL i TS jsou u této série vzorků dané jakosti oceli z pohledu výsledné statistické 

významnosti odlišné. Aby tedy byla statistická významnost pro každou sérii experimentů 

jednoznačně prokázána a identifikována, je třeba realizovat DOE zvlášť pro TL i TS 

z každé série relevantních vzorků (min. 2) z dané tavby.  

Výše představený přístup k výběru (výpočtu) relevantních TL a TS na základě 

výsledků realizovaného DOE shrnuje tab. 29. V této tabulce je názorně vysvětlen způsob 

výpočtu relevantních TL a TS pro vybranou diskutovanou jakost PLP 1, nicméně je tato 

tab. 29 sestavena zcela univerzálně a lze ji v této podobě použít také pro další studované 

jakosti oceli. Ačkoliv byly u aktuálně diskutované jakosti oceli (a rovněž dalších jakostí 

zařazených do disertační práce) termické analýze podrobeny vždy 2 vzorky oceli, je tato 

tabulka formálně připravena pro neomezený počet n-vzorků.  
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Tab. 29 Způsob výpočtu TL a TS na základě výše definovaného přístupu a výsledků DOE  

u jakosti PLP12 

Přeměna: TL TS 

Režim: Ohřev Ochlazování Ohřev Ochlazování 

Cyklus: 1. 2.* 1. 2.* 1. 2.* 1. 2.* 

Vzorek 1: 1520,1 1519,9 1517,2 1517,0 1462,3 1466,4 1471,3 1471,4 

Vzorek 2: 1520,0 1520,2 1517,7 1517,1 1462,2 1466,8 1475,0 1472,4 

…         

Průměry: 1520,1 1517,3 1464,4 1472,5 

*Hodnoty u 2. cyklu se vyplňují pouze v případě, že v rámci realizace příslušného DOE nebyla 

nalezena statistická významnost cyklu. V opačném případě lze předpokládat, že hodnoty  

2. cyklu se jako skupina dat liší od 1. cyklu a nelze je zařadit do výpočtu průměrů. 

Na základě výše identifikovaných statistických významností zvolených faktorů  

a závěrů vyplývajících z provedeného DOE byly pro jakost PLP12 vypočteny: 

 2 teploty TL (jedna z ohřevu a jedna 

z ochlazování):  

TL (1): 1520,1 °C, TL (2): 1517,3 °C 

 2 teploty TS (jedna z ohřevu a jedna 

z ochlazování): 

TS (1): 1464,4 °C, TS (2): 1472,5 °C, 

které budou následně zařazeny do procesu dalšího porovnání (podkapitola 5.7, str. 80). 

5.5.2 Příklad aplikace metody přímé termické analýzy s DOE na ocel 

odlévanou do kokily 

Druhou jakostí vybranou do diskuse jakost ingotové oceli označená jako ING7. 

Metodou přímé termické analýzy byly experimentálně proměřeny a z křivek ohřevu  

a ohlazování odečteny teploty likvidu (TL) a solidu (TS), obr. 46 Teploty TL a TS byly 

rovněž získány v režimu cyklických experimentů, tj. jak pro první, tak pro druhý ohřev a 

jak pro první, tak pro druhé ochlazování, tab. 30. Hodnoty TL a TS identifikované na 

teplotní křivce představují opět nekorigované hodnoty teplot TL a TS. V rámci dalšího 

hodnocení (tab. 30) se již pracuje s  hodnotami korigovanými na teplotu tání niklu a 

experimentální podmínky. 

 
a) Křivka ohřevu  
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b) Křivka ochlazování 

Obr. 46 TL, TS, TP (teplota peritektické reakce) detekované na teplotní křivce jakosti ING7 

Tab. 30 Experimentálně stanovené teploty likvidu a solidu u jakosti ING7   

Hmotnost, g 
Vzorek 

Pořadí 

cyklu 

Režim 

Ohřev Ochlazování 

23 TL TS TL TS 

Rychlost ohřevu a 

ochlazování, °Cmin-1 

1 
1. 1486,3 1411,1 1482,3 1442,4 

2. 1487,0 1413,2 1481,2 1430,2 

2 
1. 1486,6 1409,8 1482,5 1438,3 

5 2. 1486,9 1413,4 1482,1 1429,9 

Experimentálně stanovené TL se u této jakosti pohybovaly v teplotním rozmezí od 

1481,2 do 1487 °C. Na první pohled lze u teplot TL registrovat, že TL získané při ohřevu  

a ochlazování jsou rozdílné. Rozdíl v hodnotách TL mezi režimem ohřevu a ochlazování 

dosahuje téměř 6 °C. Menší rozdíly vykazují hodnoty TL získané z 1. a 2. cyklu jak  

u ohřevu, tak ochlazování. U prvního vzorku představuje rozdíl v hodnotách TL mezi cykly 

při ohřevu 0,7 °C, u druhého zkoumaného vzorku 0,3 °C. U ochlazování jsou rozdíly 

v teplotách TL z 1. a 2. cyklu o něco větší. U prvního vzorku dosáhl tento rozdíl 1,1 °C,  

u druhého vzorku 0,4 °C. Na první pohled lze u teplot TL na základě teplotních rozdílů 

patrných mezi režimy (tab. 30) uvažovat, že výsledné hodnota TL podléhá účinku 

charakteru daného teplotního režimu. V případě cyklu, by možná bylo možné konstatovat, 

že cyklus na výsledné TL vzhledem k menším teplotním rozdílům vliv nemá (tab. 30). Jak 

tedy v tomto případě rozhodnout při výpočtu relevantních TL (která data do výpočtu 

zahrnout) ukáže rozbor statistické významnosti vyplývající z provedeného DOE (tab. 31)? 
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Tab. 31 Rozbor statistické významnosti jakosti ING7: odhadované efekty vlivu 

studovaných faktorů teplotu likvidu a solidu u oceli  

Faktor 
Ukazatel 

kvality (Y) 
P-value 

Statistická 

významnost 

R-squared 

adjusted value 

R, C  

TL 

režim  0,0002 ANO 

99 % cyklus  0,5930 NE 

interakce 0,0586 NE 

TS 

režim  0,0002 ANO 

99 % cyklus  0,0316 ANO 

interakce 0,0071 ANO 

Na základě odhadovaných efektů významnosti sledovaných faktorů (tab. 31), došlo  

u teploty TL této jakosti k potvrzení obecně předpokládaného úsudku o vhodnosti dříve 

prováděného (přijatého) rozhodnutí o rozlišování teplotního režimu. Příslušná hodnota  

P-value 0,0002 popisující statistickou významnost tohoto faktoru byla nižší než kritická 

hodnota významnosti (0,05). Otázka cyklu ani vzniku možné interakce v tomto případě  

(tj. této jakosti, této série vzorků a pro danou skupinu hodnot TL) se neprojevila jako 

statisticky významná (P-value 0,5930, P-value 0,0586). V souvislosti s vymezením 

přístupu k určení relevantních TL, budou na základě výše identifikované statistické 

významnosti faktorů odhadovaných efektů výsledkem celkem dvě průměrné hodnoty TL 

(jedna TL pro ohřev a jedna TL pro ochlazování, přičemž do procesu průměrování budou 

zahrnuty TL získané v obou cyklech, viz tab. 32 níže.  

Co se týče teplot solidu, byly metodou přímé termické analýzy naměřeny teploty TS 

v intervalu od 1409,8 do 1442,4 °C (tab. 30). U naměřených TS lze již registrovat 

výraznější rozdíly (oproti TL), nejen mezi hodnotami TS získanými při ohřevu  

a ochlazování (TS jsou u ochlazování vyšší), ale také mezi cykly. Teplotní rozdíl mezi TS 

získanou při ohřevu a TS z ochlazování dosahuje až 33 °C. Také z pohledu cyklu jsou TS 

rozdílné. Při ohřevu byly u TS mezi 1. a 2. cyklem dosaženy rozdíly 2,1 °C (vzorek 1), 

3,6 °C (vzorek 2). U ochlazování kde jsou odchylky větší 12,2 °C (vzorek 1), 8,4 °C 

(vzorek 2).   

Opět je otázkou, zda jsou teplotní rozdíly natolik statisticky významné či nikoliv, 

zda je možné (v rámci cíle doporučit jednu hodnotu TS) všechna tato čísla sečíst a vydělit 

jejich počtem a zprůměrovat a získat jednu TS nebo je potřeba zohlednit režim, případně  

i cyklus. Vzhledem k těmto rozdílům u TS (tab. 30) by bylo možné považovat vliv režimu  

i cyklu za možný a tedy by bylo možné uvažovat o rozdělení na skupiny nejen podle 

režimu, ale také cyklu, což by prakticky vedlo k vyčlenění 2. cyklu z výpočtu průměrných 

hodnot teploty solidu a potvrzení, že cyklus v experimentech přímé termické analýzy není 

možné zanedbávat a je nezbytné s ním počítat.  

Tab. 31 jednoznačně dokládá, že teplotní režim, ale i cyklus má na základě 

výsledků DOE v rámci nastavených experimentálních podmínek a používané metodice 

přímé termické analýzy má konkrétně u této jakosti statisticky významný vliv na výsledné 

hodnoty TS. V případě hodnocení statistické významnosti sledovaných faktorů na TS 

vykazují hodnotu P-value menší než je kritická hodnota významnosti 0,05 všechny tři 

sledované faktory (tab. 31): teplotní režim (0,0002), cyklus (0,316), interakce (0,0071). Při 

výpočtu relevantních TS je nutné respektovat příslušnost TS danému teplotnímu režimu  

a rozlišit tedy při výpočtu TS ohřev i ochlazování, ale rovněž vyřadit také 2. cyklus, neboť 
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je evidentní, že mezi 1. a 2. cyklem došlo k nějaké změně ve vlastním materiálu, která se 

projevila statisticky odlišnými hodnotami TS v 1. cyklu v porovnání s TS z 2. cyklu. V této 

souvislosti budou u této jakosti výsledkem celkem dvě průměrné hodnoty TS (jedna TS pro 

ohřev a jedna TS pro ochlazování), přičemž do procesu průměrování nebudou zahrnuty TS 

získané v 2. cyklu, které model DOE vyřadil z procesu průměrování (tab. 32).  

Tab. 32 Způsob výpočtu TL a TS na základě výše definovaného přístupu a výsledků DOE  

u jakosti ING7 

Přeměna: TL TS 

Režim: Ohřev Ochlazování Ohřev Ochlazování 

Cyklus: 1. 2.* 1. 2.* 1. 2.* 1. 2.* 

Vzorek 1: 1486,3 1487,0 1482,3 1481,2 1411,1  1442,4  

Vzorek 2: 1486,6 1486,9 1482,5 1482,1 1409,8  1438,3  

Průměry: 1486,7 1482,0 1410,5  1440,4  

*Hodnoty u 2. cyklu se vyplňují pouze v případě, že v rámci realizace příslušného DOE nebyla 

nalezena statistická významnost cyklu. V opačném případě lze předpokládat, že hodnoty  

2. cyklu se jako skupina dat liší od 1. cyklu a nelze je zařadit do výpočtu průměrů. 

Pro jakost ING7 byly na základě realizovaného DOE a výše identifikovaných 

statistických významností sledovaných faktorů vypočteny a následně zařazeny do procesu 

dalšího porovnání (podkapitola 5.7, str. 80) tyto TL a TS: 

 2 teploty TL (jedna z ohřevu a jedna 

z ochlazování): 

TL (1): 1486,7 °C, TL (2): 1482,0 °C, 

 2 teploty TS (jedna z ohřevu a jedna 

z ochlazování a pouze z 1. cyklu): 

TS (1): 1410,5 °C, TS (2): 1440,4 °C.  

Aplikovaný model DOE pro TL i pro TS vykazuje vysokou kvalitu (silnou 

výstižnost modelu), kterou podtrhuje vysoká hodnota R-squared adjusted value (99 %), 

což jen potvrzuje správnost konečných rozhodnutí při výpočtu relevantních TL a TS pro 

tuto jakost. 

Také diskusí této jakosti lze doložit, že další (jiná) analyzovaná ocel (jakost) se 

může ve vztahu k hodnocení statistické významnosti naprosto identické kombinace faktorů 

jak u niklu, tak u předchozí diskutované PLP12 chovat zcela odlišně. Lépe řečeno, projev 

heterogenity (druhu / typu) dané oceli je zcela odlišný. Z důvodu blíže neidentifikovaných 

změn v materiálu (není to otázka experimentálního zařízení, to se chová stejně jak pro nikl, 

tak pro ocel). Toto lze doložit komplexním shrnutím výsledků DOE kompletně pro 

všechny zbývající studované jakosti (tab. 33 a tab. 35), kde jsou tyto rozdíly zřejmé.  

U některých jakostí jsou v podstatě fázové přeměny při tání a tuhnutí z pohledu TL a TS 

stejné (můžeme počítat se všemi hodnotami bez rozlišení vlivu režimu i cyklu, někde vliv 

cyklu je, někde není, příp. rozlišit režim). Tento finální souhrn dokládá, že je opravdu 

nezbytné jednotlivé jakosti posuzovat individuálně a prověřovat vždy, pomocí vytvořeného 

plánu experimentu DOE statistickou významnost vlivu režimu a cyklu. Je třeba realizovat 

DOE zvlášť pro TL i TS z každé série relevantních vzorků (min. 2) z dané tavby. 
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5.5.3 Souhrnné zhodnocení aplikace metody přímé termické analýzy s DOE  

u všech analyzovaných jakostí oceli  

Tento rozdílný charakter výsledků je doložen v tab. 33 a 35, které uvádí celkové 

shrnutí výsledků DOE pro všech 25 studovaných jakostí. V tab. 33 jsou prezentovány 

výsledky DOE souhrnně pro vzorky plynule odlévané oceli, kde bylo analyzováno 14 

jakostí oceli. V tab. 35 jsou pak uvedeny souhrnné výsledky DOE pro vzorky 11 

ingotových jakostí oceli. V tabulkách jsou uvedeny sledované ukazatele kvality (TL i TS)  

a výsledné efekty studovaných faktorů (režim, cyklus, interakce) z pohledu jejich 

statistické významnosti. 

Tab. 33 Souhrnný rozbor statistické významnosti: odhadované efekty vlivu studovaných 

faktorů teplotu likvidu a solidu u vzorků plynule odlévané oceli 

Jakost 
Ukazatel 

kvality (Y) 

Sledované faktory 
Kvalita modelu 

režim cyklus interakce 

PLP1 
TL ANO NE NE  96 % 

TS ANO NE NE  97 % 

PLP2 
TL ANO NE NE  87 % 

TS ANO NE NE  97 % 

PLP3 
TL ANO NE NE  95 % 

TS ANO  NE NE  97 % 

PLP4 
TL ANO NE NE  96 % 

TS ANO NE NE  90 % 

PLP5 
TL ANO NE NE  98 % 

TS NE NE NE  7 % 

PLP6 
TL ANO NE NE  90 % 

TS ANO NE NE  99 % 

PLP7 
TL ANO  NE  NE  94 % 

TS ANO  NE  NE  84 % 

PLP8 
TL ANO  NE  NE  95 % 

TS ANO  ANO  NE  93 % 

PLP9 
TL ANO  NE  NE  92 % 

TS ANO NE NE  88 % 

PLP10 
TL ANO  NE  NE  99 % 

TS NE  NE NE  55 % 

PLP11 
TL ANO  NE  ANO  99 % 

TS ANO NE NE 85 % 

PLP12 
TL ANO  NE  NE  99 % 

TS ANO NE ANO 95 % 

PLP13 
TL ANO  NE  NE  95 % 

TS NE  NE NE  57 % 

PLP14 
TL ANO NE NE  98 % 

TS NE  NE NE  6 % 
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U plynule litých jakostí oceli lze vidět, že se vyskytují výsledky, kde převládá 

(především u TL) statisticky významný vliv především teplotního režimu. U jakosti PLP8  

(u TS) se jako statisticky významný projevil i vliv cyklu. Statisticky významný vliv vzniku 

možné vzájemné interakce mezi faktory byl zjištěn u jakostí PLP11 (u TL) a PLP12 (u TS).  

Nicméně, především u TS (jakosti PLP5, PLP10, PLP13, PLP14) se zde objevují 

také výsledky, které nebyly rozvedeny u výše diskutovaných konkretizovaných příkladů 

ocelí, u nichž nebyla prostřednictvím DOE identifikována významnost ani u jednoho ze 

studovaných faktorů. Na příkladu těchto jakostí je vidět přínos jednoznačné identifikace 

statisticky významného vlivu režimu a cyklu na výsledné hodnoty teplot fázových přeměn. 

Zde u TS (obecně samozřejmě i pro TL), je kromě objektivizace přístupu přínos také v tom, 

že může vést ke snížení počtu vypočtených průměrů (tab. 34). V rámci omezeného 

množství naměřených hodnot pak dojde ke zvýšení počtu dat na jednu hodnotu, což je 

z pohledu relevantnosti hodnot také velmi pozitivní.  

Tab. 34 Výpočet TL a TS do procesu porovnání a finálního doporučení na příkladu jakosti 

PLP10 

Přeměna: TL TS 

Režim: Ohřev Ochlazování Ohřev Ochlazování 

Cyklus: 1. 2.* 1. 2.* 1. 2.* 1. 2.* 

Vzorek 1: - - - - 1450,6 1451,2 1446,9 1453,6 

Vzorek 2: - - - - 1446,1 1446,7 1448,9 1453,1 

Průměry: - - - - 1449,6 

*Hodnoty u 2. cyklu se vyplňují pouze v případě, že v rámci realizace příslušného DOE nebyla 

nalezena statistická významnost cyklu. V opačném případě lze předpokládat, že hodnoty  

2. cyklu se jako skupina dat liší od 1. cyklu a nelze je zařadit do výpočtu průměrů. 

Obecně, není-li tedy prokázána statistická významnost žádného ze zkoumaných 

faktorů, je v souvislosti se stanovením relevantních TL a TS proveden jejich výpočet bez 

rozlišení režimu i cyklu. Výsledkem tedy bude pouze jedna TL, resp. jedna TS.  

Pro další potvrzení (zdůraznění) různorodosti dat (výsledků) z pohledu statistické 

významnosti těchto vybraných klíčových vlivů na TL a TS a dokreslení celkové představy 

z pohledu dalších analyzovaných jakostí (ingotových) je uvedena tab. 35, která jen 

podtrhuje výše formulované závěry a poukazuje na to, že se to netýká jen jakostí plynule 

litých předlitků, ale také ingotových jakostí ocelí a že se i tento matriál chová různorodě. 

Je patrné, že u skupiny plynule litých jakostí i ingotových nelze pravděpodobně vysledovat 

nějaký přímý vliv samotné použité technologie a je nezbytné metodu DOE aplikovat  

u obou dvou technologií výroby (pro PLP i ingoty).  

Tab. 35 Celkový rozbor statistické významnosti: odhadované efekty vlivu studovaných 

faktorů teplotu likvidu a solidu u vzorků oceli odlévané do ingotů  

Jakost 
Ukazatel 

kvality (Y) 

Sledované faktory 
Kvalita modelu 

režim cyklus interakce 

ING1 
TL ANO NE NE  95 % 

TS NE NE NE  52 % 

ING2 
TL ANO NE NE  82 % 

TS ANO NE NE  98 % 
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ING3 
TL NE NE NE  21 % 

TS NE NE NE  49 % 

ING4 
TL ANO NE NE  99 % 

TS NE NE  ANO  79 % 

ING5 
TL ANO NE NE  93 % 

TS NE NE NE  38 % 

ING6 
TL ANO NE NE  95 % 

TS NE NE NE  43 % 

ING7 
TL ANO  NE  NE  99 % 

TS ANO  ANO ANO  99 % 

ING8 
TL ANO NE NE  93 % 

TS NE NE NE  34 % 

ING9 
TL ANO NE  NE  83 % 

TS ANO NE NE  75 % 

ING10 
TL ANO  NE  NE  88 % 

TS ANO NE NE 71 % 

ING11 
TL ANO  NE  NE  85 % 

TS NE NE NE 36 % 

U této skupiny jakostí ocelí je možné rovněž pozorovat, že je dosaženo různých 

kombinací statistické významnosti sledovaných faktorů, nejen pro každou jednotlivou 

jakost, ale i odhadované statistické významnosti v rámci dané jakosti a samotných TL a TS. 

I zde lze považovat vliv teplotního režimu za dominantní (převládající) u většiny z těchto 

jakostí. Vliv cyklu nelze vyloučit, ale není tak častý. U této skupiny jakostí lze pozorovat 

nárůst počtu případů (jakostí) u nichž nebyl identifikován statisticky významný účinek 

žádného ze studovaných faktorů (ani teplotního režimu, ani cyklu), což z pohledu 

výsledného praktického přístupu k seskupování dat a výpočtu výsledných TL a TS 

umožňuje zahrnout více, resp. všech 8 hodnot (jak TL tak TS) do průměru.  Především se to 

týká teplot TS (jakosti PLP1, PLP3, PLP4, PLP5, PLP6, PLP8, PLP11) a u jakosti PLP3 

také u TL. Mechanismus výpočtu relevantních TL a TS se u jakostí bez identifikované 

statistické významnosti řídí způsobem, ať již pro TL či TS, který byl názorně popsán  

a představen na jakosti PLP10 v tab. 34.  

Aplikace DOE na výsledky studia teplot TL a TS reálných jakostí oceli za účelem 

jejich přesnění jednoznačně potvrzuje vhodnost využití metody DOE v souvislosti s prací 

experimentálními daty a volbou přístupu výběru (výpočtu, stanovení relevantních TL a TS 

pro jednotlivou jakost.  

Na základě výše prezentované diskuse pro 25 různých jakostí oceli umožnilo 

využití metody plánovaného experimentu DOE potvrdit a kvantifikovat obecně 

předpokládaný úsudek o statistické významnosti teplotního režimu na a umožnila 

rozklíčovat a jednoznačně vyřešit otázku vnímání cyklu při hodnocení experimentálních 

dat a z pohledu statistické významnosti. Z pohledu volby konkrétního přístupu 

k průměrování dat je nutné při výpočtu průměrných / relevantních TL i TS vhodné aplikovat 

nastavené DOE jako pro TL a TS a na základě výsledků rozlišovat či nerozlišovat ohřev i 

ochlazování a vyřadit či nevyřadit 2. cyklus. Přestože se statistický významnost cyklu 

neprojevuje často, je třeba cyklus vnímat jako potenciálně vlivný a u studovaných ocelí 
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jako statisticky významný faktor. Je třeba také vnímat rozdíly mezi statistickou 

významností TL a TS. TS je v tomto směru problematičtější.  

Také v souvislosti s typem analyzovaného materiálu, tedy heterogenní ocelí je 

metoda DOE schopna velice precizně identifikovat statistickou významnost efektů (vlivů) 

studovaných faktorů s vysokou kvalitou modelu, čímž mj. vytváří silnou základnu 

determinující / podtrhující správnost závěrečných rozhodnutí o dalším způsobu třídění 

těchto dat. Kvalita modelu u ocelí ve srovnání s kvalitou modelu u čistého standardního 

materiálu (84 %, tab. 22) je blízká, a v mnoha případech ocelí i vyšší. Nicméně z tab. 33  

a 35 je vidět, že je kvalita modelů v některých případech nižší či nízká a zde je prostor na 

zvážení, zda toto rozdělení respektovat anebo preventivně v podstatě použít jenom první 

cyklus a zvlášť ohřev a ochlazování?  

Korektnost využitého testování DOE u plynule litých jakostí ocelí podtrhuje jinak 

obecně vysoká výsledná kvalita použitého modelu plánovaného experimentu (tab. 33), 

která u většiny z těchto ocelí převýšila hranici 80 %. Výstižnost sestaveného modelu DOE 

realizovaného pro TL dosáhla 87 až 99 %, pro TS se u převládající většiny jakostí 

pohybovala od 55 do 99 %. Výrazný výkyv (odchylku) ve výsledné kvalitě modelu pro TS 

je zřetelný u jakostí PLP5 a PLP14, u nich kvalita modelu dosáhla 7 a 6 %.  

Výsledná kvalita modelů realizovaných u ingotových ocelí je také velmi dobrá.  

U TL rovněž přesahuje hranici 80 %. V jediném případě (jakost PLP3) dosahuje kvalita 

modelu 21 %. Kvalita modelu použitého pro TS se pohybuje od 34 % a dosahuje i hodnoty 

99 %.   

Jakým způsobem hodnotit (klasifikovat) rozdíly ve výsledné kvalitě (především 

nízké kvalitě) modelu je otázkou. 

Možnými opatřeními mohou být: 

1. Pro zvýšení kvality modelu analyzovat další vzorek (tj. z pohledu DOE opakování)  

a sestavit matici tentokrát ze všech 3 opakování. Pokud to nepomůže, tak zkusit 

udělat DOE matici z kombinací dvou různých opakování. Pokud to nepomůže  

a kvalita modelu se nezlepší, tak preventivně určit TL i TS zvlášť pro ohřev  

i ochlazování a jen z hodnot 1. cyklu. Určitě bych při nízké kvalitě modelu a nikdo 

nedokáže říci, co je už nízká kvalita modelu, nedával do jednoho průměru všechny 

hodnoty napříč režimy a cykly. 

2. Zvážit, zda může být možnou příčinou důvod, který by mohl souviset se zpětným 

sběrem dat z různých výsledků, časově odlišných, které by souvisely se zpětně 

vytvořenými modelovými příklady (různé pokus za sebou, použití další nové měřicí 

tyče. Modely DOE by tedy měly být sestavovány z experimentálních měření 

realizovaných za maximálně shodných podmínek. 

3. Měla by se nastavit nějaká prahová hodnota, která by rozhodla o použitelnosti 

(průkaznosti) modelu z pohledu přijatelnosti jeho kvality; zda na základě toho 

budeme schopni určit, doporučit určitou hranici a vyřadit výsledky s nižším 

modelem pod danou hranici stanovenou. Nebo raději preventivně nejen rozlišovat 

režim, ale u těchto jakostí vyřadit navíc i 2. cyklus?  

Další praxí se zjistí, bude-li se DOE aplikovat průběžně na standardizovaných 

podmínkách, tak se ukáže (projeví), jaké výsledné kvality modelu budou dosahovány  

a pokud by se mělo najít číslo, které určí, že už je kvalita horší, tak bude možné doporučit, 

aby se postupovalo jako dosud, tzn. zvlášť ohřev a ochlazování a z preventivních důvodů 

vyřadit 2. cyklus, ať již model ukáže cokoliv. 
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5.6 Metodika výběru TL a TS doporučených pro průmyslovou praxi 

Další částí disertační práce je výběr jedné finální (doporučené) TL a TS pro každou 

jednotlivou jakost oceli. Tento výběr jedné finální TL a TS je výsledkem procesu 

vzájemného srovnání experimentálních výsledků (tedy teplot TL a TS) stanovených 

metodou přímé termické analýzy (PTA) s výsledky experimentálního studia těchto teplot 

paralelně použitou metodou DTA (diferenční termické analýzy). Metodou DTA byly 

simultánně proměřeny TL a TS všech 25 zařazených jakostí oceli.  

Tento přístup je unikátní. Jedná se o spojení dvou robustních metod, dvou různých 

profesionálních zařízení a dvou odlišných variant hmotnosti analyzovaných vzorků 

(„velké“ a „malé“ vzorky). „Malý“ vzorek je vnímán v souvislosti dostat se k jádru co 

nejčistších materiálů a omezit všechny možné vlivy ve vztahu k provozu, kde působí vlivy 

heterogenity (proto „velké“ vzorky). Každá z těchto metod má své výhody a nevýhody. 

Simultánní využití obou umožňuje tyto nevýhody významně omezit a v konečném 

důsledku doporučit průmyslovým partnerům v praxi využitelné TL a TS. V této souvislosti 

je dosaženo mnohem preciznějších výsledků a zároveň je eliminováno případné zanedbání 

jednoho možného přístupu. Protože samozřejmě v reálných průmyslových podmínkách se 

může projevit někde chování celku jako většího kusu materiálu (vyšší heterogenita, větší 

vzorek), ale někde také chování spíše jako čistého homogennějšího kusu materiálu, což 

reprezentuje malý vzorek). V rámci procesu výběru finálních TL a TS je jasně prokázán 

význam paralelního nasazení obou metod, jejich přesnost a reprodukovatelnost především 

ve vztahu k doporučení kritičtějších hodnot TL a TS s ohledem na jejich obezřetnou 

provozní implementaci.  

Principem metody DTA je měření teplotního rozdílu mezi měřeným a referenčním 

vzorkem (rozdílu rychlostí tepelných toků ve vzorku a referenci). Referencí je myšlen 

prázdný referenční kelímek - je tedy měřen teplotní rozdíl mezi teplotou vzorku a teplotou 

prázdného kelímku. Vzorek i reference jsou současně vystaveny stejnému teplotnímu 

programu, tj. současnému plynulému lineárnímu ohřevu (příp. ochlazování). Výsledkem 

experimentu jsou pak tzv. DTA křivky vyjadřující závislost teplotního rozdílu mezi 

měřeným vzorkem a referencí (rozdílu rychlostí tepelných toků ve vzorku a referenci). 

V případě, že ve vzorku probíhá fázová přeměna, analogicky jako v případě PTA, dochází 

k odklonům od tzv. základní linie a vzniká „pík“. Interpretací těchto „píků“ lze získat 

teploty fázových přeměn za daných podmínek experimentu.  

Metodou DTA na zařízení SETARAM SETSYS 18TM (obr. 47), senzor typ S byly 

ve spolupráci s pracovníky Katedry fyzikální chemie a teorie technologických pochodů 

metodou DTA paralelně proměřeny „malé“ vzorky oceli (hmotnost vzorku cca 120-

210 mg) pouze při ohřevu. Teploty TL a TS v průběhu ochlazování měřeny nebyly. Vlastní 

ohřev vzorku ve vysokoteplotní oblasti (1200 - 1600 °C) byl realizován rychlostí ohřevu 

10 °Cmin
-1

.  
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Obr. 47 SETARAM SETSYS 18TM Foto a rozměry vzorku pro analýzu DTA 

Existují rovněž možnosti stanovit tyto teploty pomocí empirických vztahů nebo na 

základě využití celé řady termodynamických databází a komerčních software. Tyto 

výpočty jsou z principu založeny na chemickém složení oceli a výsledné teploty fázových 

přeměn jsou pak jeho odrazem. Úskalím těchto výpočtů je, že získané hodnoty TL či TS 

nemusí odpovídat skutečnosti.  

Výpočty častokrát vycházejí z empirických vztahů, fyzikální podstaty chování 

studovaných systémů, popř. na základě „assessmentu“ („sesouhlasení“) experimentálních 

výsledků a teoretických předpokladů. Teoretické výpočty a software (SW) často 

nepostihují zcela všechny aspekty, které by mohly mít vliv na výsledné vypočítané 

hodnoty (teploty fázových transformací, tepelné kapacity a další termo-fyzikální  

a termodynamická data). S využitím výpočtů a SW nelze ve většině případů počítat se 

zastoupením všech prvků analyzovaných ocelí (mimoto, obecně, také nebývá u ocelí 

určováno kompletní chemické složení). SW jsou dále založeny na modelech, které 

předpokládají mnohá zjednodušení a aproximace (např. rovnovážné podmínky). SW 

výpočty rovněž vychází z implementovaných databází, které nemusí být úplné, popř. mají 

omezenou platnost, zejména s ohledem na zastoupení jednotlivých prvků (jejich množství). 

I přes uvedené nevýhody jsou právě z důvodu časové a finanční náročnosti experimentální 

činnosti často výpočty využívány a jejich využívání nelze označit za nesprávné, přestože je 

nutné počítat s možným zkreslením a rozdílům mezi výpočty a skutečným stavem. 

Pro jednotlivé jakosti oceli byly provedeny výpočty s využitím profesionálních 

SW: kinetického software IDS (Solidification Analysis Package) [61], termodynamického 

software Thermo-Calc (databáze TCFE7, popř. TCFE8) [62] a SW Computherm. Dále 

byly vypočteny teploty TL a TS stanovené na základě výpočtových vztahů využívaných 

v provozní praxi průmyslových partnerů. S využitím SW IDS a Thermo-Calc (TC) byly 

vypočteny teploty odpovídající rovnovážným podmínkám. Software TC navíc umožňuje  

z výpočtu vyloučit či do výpočtu začlenit také pravděpodobné fáze, které se mohou 

vyskytovat v oceli. 

Výsledkem procesu srovnání je tedy přehled (tab. 36, tab. 37 viz níže) 

experimentálně stanovených TL a TS (PTA, DTA), na němž je založen výběr jedné finální 

doporučené TL a TS pro každou jakost a následné srovnání s výpočty, pro dokreslení 

rozdílu, aby bylo vidět, jak přesně tyto dané systémy počítají.  

Filosofie, která by měla vybrat, obezřetně, jednu konkrétní TL a TS pro každou 

jakost je založena na předpokladu, že větší váhu má samozřejmě výsledek experimentu. 

Finální TL a TS se vybírá napříč PTA a DTA (vybírá se buď z PTA, nebo DTA).  
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Při doporučení vybraných finálních TL a TS je nezbytné si uvědomit, že přestože 

byly výsledky získány experimentálně (v laboratorních podmínkách) a postihují reálný 

pohled na chování zkoumaného vzorku oceli, nepůsobí na ně jiné provozní faktory, které je 

třeba při provozní implementaci velmi obezřetně respektovat. To znamená, že bude 

logicky vybrána ta teplota, jejíž nedodržení může technologii výroby oceli (lití) více 

ohrozit, tzn. je z pohledu nastavení procesu lití kritičtější a aby zároveň umožnila zpřesnit 

toto dané preventivní nastavení.  

Pro získání jedné finální TL a TS, která byla doporučena pro úpravu technologie 

odlévání oceli, byl zvolen následující přístup:  

1. Předpokládá se, že experimentální výsledky s vysokou mírou reproduko-

vatelnosti jsou přesnější než ty, které byly vypočtené. 

2. Aby na základě doporučení nedošlo k ohrožení procesu výroby oceli, byly ze tří 

TL (2x režim ohřevu, 1x režim ochlazování) doporučeny pro každou značku tavbu 

doporučeny vždy:  

 ty nejvyšší experimentálně určené TL,  

 a nejnižší experimentálně TS.  

Teplota likvidu je nejkritičtější z pohledu nastavení procesu lití jako takového. 

Vzhledem ke svému technologickému významu je důležitá především ve vztahu  

k nastavení teploty přehřátí oceli před odléváním. Při výběru doporučení jedné finální TL 

do provozních podmínek je vhodné vybrat tu nejvyšší naměřenou TL a raději předpokládat, 

počítat s určitou rezervou, aby nedošlo k tomu, že ocel začne tuhnout dříve, tam kde nemá. 

A co se týče teploty solidu, je jako doporučená vybrána ta spodní (tj. nejnižší 

naměřená TS).  TS souvisí zejména s průběhem vlastního procesu tuhnutí, kdy v dvou-

fázové oblasti mezi TL a TS dochází k segregačním jevům. Z provozního hlediska jeví 

teplota solidu jako méně významná, nicméně její význam však není možné zanedbat. 

Konkrétním příkladem její důležitosti je především odlévání ingotů o větších hmotnostech. 

Hlavním důvodem je samozřejmě skutečnost, že ve dvoufázové oblasti mezi TL a TS 

existují podmínky podporující celou řadu procesů ve výsledku negativně ovlivňující jakost 

utuhlého ingotu. V případě kontinuálního lití souvisí volba výběru nejnižší TS se způsobem 

nastavení procesu chlazení.  

Korektní nastavení TS pak spolu s TL může významně ovlivnit výsledky 

numerických simulací, pomocí kterých dochází k doporučeným zásahům při optimalizaci 

procesu odlévání oceli. 

5.7 Diskuse finálních TL a TS u vzorků jakostí plynule odlévané oceli  

a ingotů 

V následujících tabulkách (tab. 36, tab. 37) jsou uvedeny veškeré experimentálně  

i výpočtově získané TL a TS pro všech 25 analyzovaných jakostí (tab. 36 pro PLP, tab. 37 

pro ingoty). Hodnoty v obou tabulkách jsou získány vždy ze dvou korektně realizovaných 

analýz - PTA a DTA realizovaných na příslušných zařízeních. Experimentálně získané TL 

a TS jsou uvedeny ve formě průměrných teplot, přičemž průměrné teploty TL a TS byly 

vypočteny na základě provedeného DOE pouze u PTA.  

Prostřednictvím DOE bylo u některých zařazených jakostí oceli získáno více 

průměrů (max. 4), a tím tedy i více relevantních TL a TS (max. 2 TL a 2 TS). Do procesu 

konečného srovnání s DTA byly zařazeny již pouze ty nejvyšší TL a nejnižší TS získané 
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z PTA. Všechny nižší TL a vyšší TS automaticky vyřazeny. U dvou vybraných a detailně 

diskutovaných jakostí (PLP12, ING7) byly do procesu srovnání s DTA zařazeny tyto 

teploty: 

 jakost PLP12: TL = 1520 °C; TS = 1464 °C (tab. 29, str. 69), 

 jakost ING7: TL = 1487 °C; TS = 1411 °C (tab. 32, str. 72). 

Finálně doporučená TL, resp. TS pro danou jakost je získána z porovnání výsledků 

(experimentálně stanovených TL a TS) z PTA s DTA dle dříve nastavených kritérií 

(nejvyšší experimentální TL, nejnižší experimentální TS). Konkrétní, finálně doporučené TL 

a TS pro každou jednotlivou jakost jsou v těchto tabulkách zvýrazněny tučně  

a zaokrouhleny na celá čísla. V souvislosti s přímou implementací těchto teplot do 

průmyslové praxe není již nutné uvádět tato čísla z pohledu zvýšení přesnosti matematické 

v desetinách. 

Součástí obou tabulek je rovněž srovnání těchto experimentálních TL a TS s TL, 

resp. TS vypočtenými pomocí termodynamických SW (IDS, Termo-Calc a Computherm)  

a empirických vztahů používaných v podmínkách průmyslového partnera.  

5.7.1 Finálně doporučené TL a TS pro plynule odlévané jakosti oceli 

V souladu s výše uvedeným přístupem byly pro jakosti plynule odlévané oceli jako 

finální vybrány a průmyslovému partnerovi doporučeny níže zvýrazněné TL a TS (tab. 36). 

V případě teplot TL  byly pro studované jakosti plynulé lité oceli souladu s výše uvedeným 

přístupem k výběru finálních TL zvoleny nejvyšší hodnoty TL získané pomocí metod 

termické analýzy. 

U většiny z těchto jakostí byly vybrány ty, které byly experimentálně stanoveny 

metodou PTA. Ve třech případech byly tyto finální TL získané metodou PTA, shodně 

získány rovněž metodou DTA (PLP2, PLP6, PLP9). U jakosti PLP3 byla finálně 

doporučená experimentální TL z DTA. Z pohledu srovnání experimentálně stanovených TL 

a TS pomocí obou použitých metod termické analýzy (PTA a DTA), je třeba poznamenat, 

že rozdíly mezi získanými TL a TS napříč oběma metodami jsou až na výjimky minimální 

(v řádu několika stupňů Celsia). 

Tab. 36 Finálně doporučené TL a TS u jakostí plynule odlévané oceli 

Jakost   PTA DTA IDS1 
TC2 / 

Computherm3 

Průmyslový partner 

TL(1)
4 TL(2)

5 

PLP1 
TL 1515 1510 1517 1517 1513 1515 

TS 1466 1485 1477 1457 - - 

PLP2 
TL 1515 1515 1518 1518* 1512 1513 

TS 1469 1489 1477 1486* - - 

PLP3 
TL 1515 1517 1521 1522* 1515 1516 

TS 1469 1488 1482 1490* - - 

PLP4 
TL 1489 1486 1492 1492 1483 1486 

TS 1419 1418 1424 - - - 

PLP5 
TL 1493 1492 1497 1498 1492 1495 

TS 1435 1430 1437 - - - 
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PLP6 
TL 1472 1472 1477 1477 1467 1471 

TS 1372 1363 1383 1366 - - 

PLP7 
TL 1487 1481 1487 1487 1480 1487 

TS 1415 1415 1413 - - - 

PLP8 
TL 1496 1485 1494 1494 1488 1491 

TS 1426 1418 1421 1405 - - 

PLP9 
TL 1509 1509 1513 1513* 1508 1510 

TS 1460 1479 1471 1424* - - 

PLP10 
TL 1503 1498 1502 1503 1497 1500 

TS 1450 1447 1446 1449 - - 

PLP11 
TL 1491 1488 1491 1491 1485 1488 

TS 1426 1426 1422 1422 - - 

PLP12 
TL 1520 1516 1520 1527 1516 1519 

TS 1464 1450 1484 1485 - - 

PLP13 
TL 1516 1513 1515 1511 1511 1513 

TS 1471 1479 1480 - - - 

PLP14 
TL 1507 1502 1508 1508 1503 1506 

TS 1449 1462 1447 1427 - - 
1 IDS: do výpočtu nezahrnuty prvky: Sn, B, As, Sb, Pb, Bi. 
2 ThermoCalc: do výpočtu nezahrnuty prvky: Sn, As, Sb, Pb, Bi. 
3 Computherm: SW použit u hodnot TL TS označených * 
4 Výpočet půmyslového partnera (empirické vztahy): 
5 do výpočtu nezahrnuty prvky: Al, N, Ca, Sb, Pb, Bi, 
6 do výpočtu nezahrnuty prvky: P, S, Al, N, V, Nb, Ca, Sn, B, As, Sb, Pb, Bi. 

Srovnají-li se ostatní způsoby stanovení teplot TL a TS (termodynamický SW, 

empirické výpočty) s experimentálně stanovenými TL a TS metodami termické analýzy, lze 

říci, že softwarově i empiricky stanovené teploty TL odpovídají experimentálně 

stanoveným u 8 z těchto jakostí. Z toho v 5 případech odpovídaly tyto SW predikované  

a empiricky vypočtené TL finálně doporučeným.  

Empiricky vypočtené teploty TL se finálně doporučenými shodovaly u dvou jakostí 

(PLP1, PLP7). TL predikované pomocí termodynamických SW (IDS, TC) u jakostí PLP10, 

PLP11, PLP12. U jakosti PLP7 bylo dosaženo precizní shody, neboť oba aplikované SW 

(IDS i TC) a rovněž i empirický výpočet generoval stejnou hodnotu TL s experimentálně 

stanovenou a dokonce i finálně doporučenou.   

Teploty TL poskytnuté průmyslovým partnerem jsou u převážné většiny jakostí 

nižší než finálně doporučené. Empiricky byly průmyslovým partnerem u jakostí plynule 

odlévané oceli poskytnuty pouze teploty likvidu, přičemž byly při jejich výpočtu použity 

dva různé propočty, které se lišily dle prvků zařazených do daného výpočtu. Výsledkem 

byly teploty TL(1) a TL(2).  

Softwarově predikované teploty TL ve vztahu k experimentálně stanoveným byly 

velmi různé a nelze o nich říci, zda byly předpověděné TL převážně vyšší či nižší než 

experimentálně stanovené Předpověděné TL se od finálně doporučených TL liší v intervalu  

<-5; 5> °C, což není zcela zanedbatelné, navíc, když dopředu, tedy bez realizace 
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konkrétních metod termické analýzy a celé výše uvedené metodiky, není možné říci, pro 

kterou jakost oceli jsou hodnoty SW predikce blízké a pro kterou vzdálené až o uvedených 

-5 či naopak +5 °C. 

V souladu s výše uvedeným přístupem k výběru finálních TS byly pro studované 

jakosti plynulé lité oceli zvoleny nejnižší hodnoty TS získané pomocí metod termické 

analýzy.  

Za finálně doporučené TS výše studovaných jakostí oceli byly v souladu s výše 

uvedeným přístupem výběru finálních TS zvoleny nejnižší experimentálně stanovené TS 

metodami termické analýzy (tab. 36, zvýrazněny). Na rozdíl od dříve diskutovaných 

finálních TL je v případě TS zřejmá více variabilní distribuce konečných doporučených 

teplot solidu. Žádná metoda, z experimentálních metod měření, není dominantní, což 

podtrhuje unikátnost a pozitivní význam společné aplikace různých standardizovaných 

metod měření a hmotností vzorků na správný výběr rozhodujících teplot pro jednotlivé 

studované jakosti oceli. Obecně známé potíže se správnou identifikací TS jsou samozřejmě 

také založeny na skutečnosti, že žádné TS predikované pomocí SW neodpovídají finálně 

doporučeným TS. Empiricky vypočtené teploty TS od průmyslového partnera nebyly pro 

porovnání k dispozici. Rovněž nebylo možné pomocí SW vypočítat všechny TS kvůli 

jejich specifickým omezením.  

Výraznější odchylky od finálně doporučených TS získaných různými metodami 

zdůrazňují potíže s určením TS dané od rovnovážných modelů a jimi definovaných 

okrajových podmínek odlišným chováním reálných heterogenních ocelí během tuhnutí. 

Rovněž stanovení počátku tání (TL) oběma metodami termické analýzy je velmi závislé na 

odklonu od základní linie (nelze jednoznačně stanovit počátek tání). U ochlazování je 

teplota solidu závislá na okamžiku vzniku sekundární fáze (austenitu) a mimo jiné může 

být TS více ovlivněna procesy nukleace. 

Dále je možné poznamenat, že odchylky teplot TS získané různými metodami od 

konečných doporučených hodnot TS jsou výraznější (obvykle v řádu desítek stupňů Celsia 

než v případě teplot TL. Nicméně existují jakosti oceli, kde jsou tyto rozdíly menší než 

10 °C a samozřejmě jakosti, kde jsou tyto rozdíly i více než 30 °C. Při srovnání finálně 

doporučených TS s TS stanovenými při použití termodynamických SW nelze nalézt trend, 

na základě kterého by bylo možné konstatovat, že jsou predikované TS jednoznačně vyšší 

či nižší než finálně doporučené.  

5.7.2 Finálně doporučené TL a TS pro ingotové jakosti oceli 

V souladu s výše uvedeným přístupem byly pro jakosti oceli odlévaných do ingotů 

jako finální vybrány a průmyslovému partnerovi doporučeny TL a TS zvýrazněné v níže 

uvedené tab. 37.  

Kromě experimentálně, metodami termické analýzy, stanovenými TL a TS jsou 

v tabulce uvedeny teploty TL a TS získané výpočtem z empirických výpočetních vztahů, 

které byly k dispozici od průmyslového partnera (pro TL i TS) a rovněž s využitím 

speciálních software (IDS, TC). Je třeba upozornit, že výpočet TS se v praxi průmyslového 

partnera nepovažuje za spolehlivý a v podstatě se nevyužívá. 
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Tab. 37 Finálně doporučené TL a TS u oceli odlévané do ingotů  

Jakost   PTA DTA IDS ThermoCalc VHM 

ING1 

TL 1462 1464 1476 1477 1485 

TS 1405 1362 1381 1381 1282 

ING2 
TL 1447 1444 1448 1451 1463 

TS 1308 1307 1302 1309 1097 

ING3 
TL 1485 1486 1487 1488 1496 

TS 1436 1432 1417 - 1358 

ING4 
TL 1480 1471 1475 1480 1491 

TS 1407 1397 1386 1395 1354 

ING5 
TL 1475 1470 1470 1475 1488 

TS 1391 1374 1361 1311 1334 

ING6 
TL 1501 1498 1500 1504 1506 

TS 1442 1445 1438 1451 1390 

ING7 
TL 1487 1483 1486 1487 1496 

TS 1411 1421 1413 1413 1316 

ING8 
TL 1452 1447 1450 1453 1464 

TS 1386 1322 1298 1334 1099 

ING9 
TL 1492 1488 1495 1496 1502 

TS 1439 1446 1431 1440 1401 

ING10 
TL 1477 1471 1476 1477 1484 

TS 1399 1401 1383 1393 1282 

ING11 
TL 1487 1483 1485 1487 1495 

TS 1428 1426 1408 1427 1339 
1 IDS: do výpočtu nezahrnuty prvky: Sn, As, Sb, Ce, H a O. 
2 ThermoCalc: do výpočtu nezahrnuty prvky: Sn. 
3 Výpočet průmyslového partnera (empirické vztahy), nezahrnuty prvky: Ti, Nb, N, As a W.  

V souladu s výše uvedeným přístupem k výběru finálních TL byly pro studované 

ingotové jakosti oceli zvoleny nejvyšší hodnoty TL získané pomocí metod termické 

analýzy, tab. 37 (zvýrazněny). Těch bylo dosaženo ve většině případů metodou PTA. 

Metodou DTA byly experimentálně stanovené TL zpravidla nižší. Ani v jednom případě  

(u žádné z těchto jakostí) nebylo dosaženo těmito paralelně využitými metodami termické 

analýzy stejných experimentálních TL. Dokonce ani u TS. Rozdíly mezi těmito 

experimentálně stanovenými TL oběma metodami dosahují jednotek (2 °C) i desítek 

(64 °C) stupňů Celsia.  

Z pohledu provozních podmínek ve vztahu k finálně doporučeným TL, je možné za 

významné považovat skutečnost, že v současné době jsou v praxi průmyslového partnera 

využívané empiricky počítané TL vyšší u všech těchto jakostí. Liší se i o jednotky stupňů, 

ale zpravidla o desítky stupňů Celsia (od 5 do 24 °C).  

Při srovnání finálně doporučených TL s teplotami určenými na základě výpočtů 

speciálních SW, v případě SW TC vždy vyšší u všech těchto zařazených jakostí. V případě 
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SW IDS jsou předpověděné TL ve vztahu k finálně doporučeným TL převážně nižší (max.  

o 5 °C). Pokud jsou vyšší, odlišují se i o 1 °C a klidně i o 15 °C. V případě SW IDS 

neodpovídají žádné predikované finálně doporučeným. Na základě chemického složení 

oceli byla s využitím SW TC celkem u 5 jakostí vypočtena stejná TL jako finálně 

doporučená.  

V souladu s výše uvedeným přístupem k výběru finálních TS byly pro výše uvedené 

ingotové jakosti oceli zvoleny nejnižší hodnoty TS získané pomocí metod termické 

analýzy, tab. 37 (zvýrazněny). Nejnižší a finálně doporučené TS byly získány metodou 

PTA nebo DTA. Žádná z experimentálních metod není v tomto případě dominantní, což 

zde opět zdůrazňuje pozitivní vliv využití různých metod termické při výběru 

rozhodujících teplot pro jednotlivé studované jakosti oceli. Komplikovanější situaci 

v oblasti determinace TS dokládá rovněž skutečnost, že ani empirické výpočty používané 

průmyslovým partnerem, ale ani výpočty s využitím obou termodynamických SW 

neidentifikovaly u jediné jakosti stejnou TS s finálně doporučenou. A ve srovnání 

s teplotami TL, které jsou do jisté míry „méně“ komplikované z pohledu jejich 

determinace, vykazují TS mezi všemi metodami jejich identifikace výraznější odchylky. 

Jsou zde zřejmé odchylky v řádu desítek stupňů Celsia, (někdy i menší než 10 °C).  

A naopak jsou zde jakosti, u kterých jsou tyto rozdíly menší než, kde se TS získané pomocí 

různých metod liší od finálně doporučené hodnoty v řádech stovek stupňů Celsia (nad 

200 °C).  

Tyto výše uvedené skutečnosti opět podtrhují vhodnost experimentálního studia 

pomocí metod termické analýzy nejen pro TS, ale i TL, neboť využití tohoto paralelního 

přístupu, včetně dalších metod jejich identifikace (empirické vztahy, termodynamické SW) 

poukazuje na nezanedbatelnou sílu, pokud se jedná o doporučení konkrétních TL. A vůbec 

komplikovanějších TS. 

5.7.3 Rozbor rozsahu dvoufázové oblasti  

Pro dokreslení významu determinace TS bylo dále přistoupeno ke srovnání 

teplotních intervalů dvoufázového pásma mezi TL a TS z finálně doporučených TL a TS, 

zvlášť pro PLP (tab. 38) a ingoty (tab. 39). Šířka dvoufázové zóny mezi TL a TS 

(zpřesnění teplotního intervalu dvoufázového pásma) u každé z těchto ocelí je kritická, 

především z toho důvodu, že v teplotním intervalu mezi TL a TS existují podmínky pro 

intenzivní rozvoj vad a procesů snižujících kvalitu PLP i ingotů.  

Na základě znalosti experimentálně stanovených finálně doporučených TL a TS, 

resp. na základě jejich rozdílů (tab. 38, tab. 39), je možné mnohem přesněji určit, jak moc 

je daná studovaná ocel riziková z pohledu nastavení technologie lití. Když má ocel širší 

teplotní interval mezi TL a TS, tak bude z pohledu technologie a rizikovosti vzniku vad, 

které souvisí s procesem krystalizace a tuhnutí oceli (segregační jevy, pnutí) více náchylná. 

Identifikace (volba) jen jedné TL a TS je důležitá také pro možnost jednoznačné 

identifikace právě dvoufázové oblasti. 

V tab. 38 jsou ve sloupci TA uvedeny hodnoty teplotního intervalu mezi na 

základě termické analýzy finálně doporučenými TL a TS. V dalších dvou sloupcích jsou 

pak tyto teplotní intervaly získané pro jednotlivé typy použitých výpočtů (IDS, 

Computherm nebo TC). V posledních dvou sloupcích tab. 38 jsou pak uvedeny rozdíly 

mezi šířkou dvoufázové oblasti experimentálně zjištěnou pomocí metod termické analýzy  

a šířkou dvoufázové oblasti vypočtenou pomocí uvedených numerických metod.  
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Tab. 38 Rozsah dvoufázových teplotních intervalů u jednotlivých jakostí plynule odlévané 

oceli při využití různých metod identifikace; °C 

Jakost TA IDS 
TC 

/Computherm 

Odchylka od TA 

IDS TC 

PLP1 49 40 60 -9 11 

PLP2 46 41 32 -5 -14 

PLP3 48 39 32 -9 -16 

PLP4 71 68 - -3 - 

PLP5 63 60 - -3 - 

PLP6 109 94 111 -15 2 

PLP7 72 74 - 2 - 

PLP8 78 73 89 -5 11 

PLP9 49 42 89 -7 40 

PLP10 56 56 54 0 -2 

PLP11 65 69 69 4 4 

PLP12 70 36 42 -34 -28 

PLP13 45 35 - -10 - 

PLP14 58 61 81 3 23 

Rozsahy dvoufázových oblastí, které byly experimentálně určeny na základě 

realizovaných experimentálních měření na těchto studovaných reálných jakostech plynule 

odlévané oceli metodami termické analýzy, dosahovaly rozpětí od 45 do 109 °C. 

Softwarem IDS vypočetl užší rozsahy dvoufázových oblastí u těchto ocelí (36 - 94 °C). 

SW TC a Computherm určil na základě predikovaných TL a TS rozsah dvoufázových 

teplotních intervalů pohybující se od 32 do 111 °C.        

Z výše uvedené tab. 38 je zřejmé, že v predikci dvoufázového teplotního intervalu 

pro jednotlivé jakosti oceli v rámci jednotlivých metod identifikace existují rozdíly. 

Rozsah teplotních intervalů dvoufázové oblasti určený metodami TA, stejně jako 

předpokládané hodnoty SW, je v řádu desítek nebo stovek stupňů Celsia. Srovnání 

teplotních intervalů rozsahu dvoufázové oblasti určených empirickými výpočty nebylo 

možné z důvodu absence empiricky stanovených teplot TS na straně daného průmyslového 

partnera. Rovněž pro některé jakosti nebylo možné příslušející TS některými SW vypočítat. 

Při srovnání teplotních intervalů rozsahu dvoufázové oblasti určených výpočty s využitím 

termodynamických SW lze nalézt úzké teplotní intervaly a naopak širší teplotní intervaly, 

než byly experimentálně stanoveny metodami TA. Rozsahy dvoufázových oblastí pomocí 

SW byly v některých případech predikovány v souladu s naměřenými daty (IDS: PLP10). 

Pro dokreslení významu determinace TS bylo u ingotových jakostí oceli provedeno 

identické srovnání teplotních intervalů dvoufázového pásma (tab. 39). V prvním sloupci 

(TA) jsou opět uvedeny hodnoty teplotního intervalu mezi experimentálně stanovenými a 

tedy finálně doporučenými TL a TS. V dalších třech sloupcích jsou pak uvedeny teplotní 

intervaly získané pro jednotlivé typy použitých (SW IDS a TC, empirické vztahy - PP). 

Hodnoty v posledních třech sloupcích představují rozdíly teplotních intervalů mezi 

experimentálně stanovenými finálně doporučenými TL a TS a intervaly získanými výpočty. 
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Tab. 39  Rozsah dvoufázových teplotních intervalů u jednotlivých ingotových jakostí oceli 

při využití různých metod identifikace; °C 

Jakost TA IDS TC PP 
Odchylka od TA 

IDS TC PP 

ING1 99 95 96 203 -4 -3 104 

ING2 140 146 142 366 6 2 226 

ING3 54 70 - 138 16 - 84 

ING4 83 89 85 137 6 2 54 

ING5 101 109 164 154 8 63 53 

ING6 59 62 53 116 3 -6 57 

ING7 76 73 74 180 -3 -2 104 

ING8 130 152 119 365 22 -11 235 

ING9 53 64 56 101 11 3 48 

ING10 78 93 84 202 15 6 124 

ING11 61 77 60 156 16 -1 95 

Z tab. 39 je zřejmé, že i zde existují rozdíly v predikci dvoufázového teplotního 

intervalu u jednotlivých jakostí ocelí v rámci jednotlivých metod predikce, ale rovněž ve 

vztahu k rozsahům dvoufázových oblastí plynule odlévaných jakostí oceli (tab. 38). 

Rozsah dvoufázového teplotního intervalu identifikovaný pomocí metod termické analýzy 

se stejně jako SW predikované hodnoty pohybuje v řádech desítek či stovek stupňů celsia. 

Teplotní intervaly získané na základě empirických vzorců pro jednotlivé jakosti se vždy 

pohybují v řádech stovek stupňů celsia.  

Pokud jsou porovnány teplotní intervaly rozsahu dvoufázových oblastí stanovené 

na základě výpočtů, je možné v tab. 39 nalézt ty, které predikují teplotní intervaly užší, ale 

naopak i širší, než bylo experimentálně stanoveno. Tyto rozdíly jsou opět nejmarkantnější 

v případě empirického výpočtu, kde byl teplotní interval mezi TL a TS vždy odhadován 

širší, než bylo naměřeno. Dvoufázové oblasti predikované pomocí obou SW jsou 

v některých případech užší, v jiných širší než bylo zjištěno pomocí metod termické 

analýzy. Rovněž pro některé jakosti nebylo možné příslušející TS některými SW vypočítat. 

Při srovnání rozsahu dvoufázových oblastí plynule odlévaných a ingotových jakostí 

oceli je na první pohled patrné, že napříč použitými metodami jejich stanovení jsou 

zpravidla u ingotových jakostí oceli širší. Vzhledem k tomu, že zařazené ingotové jakosti 

jsou tvořeny speciálními typy ocelí (nástrojové, ložiskové) s komplexnějším chemickým 

složením  

a strukturou. To může do značné míry souviset s méně přesnou predikcí i v případě TL.  

Rozdíly mezi TL pro jednotlivé jakosti oceli byly napříč různými metodami jejich 

identifikace menší než v případě obecně problematického stanovení TS. Avšak ani 

v případě TL nelze tyto rozdíly vesměs považovat za bezvýznamné. 

Rozsahy teplotních intervalů mezi TL a TS vykazují ve většině případů významné 

rozdíly v závislosti na použitých metodách predikce. Zde je vliv volby finálních 

doporučených TL a TS nejmarkantnější. 

Zjištěné skutečnosti prokazují, že aplikace dvou rozdílných metod termické analýzy 

doplněná o konfrontaci s vypočtenými hodnotami je mnohem přínosnější a užitečnější, než 

izolované využívání pouze jednoho přístupu, kterého volba může navíc vést k významným 
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rozdílům mezi skutečnými a vypočtenými hodnotami. Větší rozdíly oproti výpočtům lze 

očekávat zejména v případě speciálních ocelí, s vysokým obsahem uhlíku, nebo legujících 

prvků. Záludné je to, že bez naměřených dat, nelze správnost predikce výpočtem dopředu 

potvrdit, ani zjistit rozsah odchylky výpočtu. Provozně používané vzorce navíc generují 

různý rozsah odchylky od TL, resp. TS u různých jakostí. 
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6 Závěr 

V rámci předložené disertační práce byla pomocí metody přímé termické analýzy 

řešena problematika fázových změn v oceli během jejího tuhnutí. Diskutované fázové 

přeměny, konkrétně teplota likvidu (TL) a solidu (TS) mají zásadní vliv na průběh procesu 

odlévání oceli a jejich znalost je kritická pro řádný průběh tuhnutí oceli. Experimentální 

studium bylo zaměřeno na 14 jakostí reálných ocelí pro plynulé lité předlitky, přičemž se 

jednalo o tyto druhy ocelí: oceli určené pro odlévání sochorů malých a velkých průřezů  

(Ø 130 - 400 mm), převážně trubkových jakostí oceli určených k těžbě ropy a plynu, oceli 

pro náročnější podmínky v energetickém průmyslu. Experimentální měření pomocí metody 

přímé termické analýzy bylo také věnováno ocelím (11 jakostí) odlévaným do kokil, 

přičemž výsledné ingoty představovaly tyto druhy ocelí: nástrojové a ložiskové oceli 

určené pro speciální strojní součásti pro náročné použití. Realizovaná výzkumná činnost 

byla součástí projektů CZ.1.05/2.1.00/01.0040 - Regionální materiálově technologické 

výzkumné centrum", v rámci Operační programu Výzkum a vývoj pro inovace, 

financovaného ze strukturálních fondů EU a ze státního rozpočtu ČR a LO1203 - program 

udržitelnosti“ financovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

pod záštitou Regionálního materiálově technologického výzkumného centra (RMTVC), 

projektů TA03011277 - Výzkum a vývoj v oblasti numerických a materiálových analýz 

tuhnutí oceli s aplikačním výstupem pro optimalizaci technologie plynulého odlévání 

oceliv inovativních rozměrech sochorů a TA04010035 - Výzkum a vývoj progresivních 

technologických postupů výroby a zpracování oceli pro výkovky z nástrojových ocelí 

určených pro speciální strojní součásti s vyšší přidanou hodnotou. Je nutné zdůraznit, že 

realizace této disertační práce by nebyla možná bez podpory rozsáhlé multidisciplinární 

spolupráce v rámci pracovišť Fakulty materiálově-technologické v rámci dvou projektů 

Studentské Grantové soutěže SP2018/77 a SP2018/60. 

V úvodní části disertační práce byla provedena analýza literárních poznatků  

z oblasti procesu krystalizace a tuhnutí oceli, vad v oceli, segregačních dějů. Pozornost 

byla rovněž věnována rozboru hlavních parametrů ovlivňujících proces tuhnutí oceli  

a samozřejmě metodám termické analýzy a způsobům výpočtové predikce teplot likvidu  

a solidu.  

V rámci experimentální části disertační práce byl proveden rozsáhlý experimentální 

výzkum zaměřený na optimalizaci metodiky aplikace metody přímé termické analýzy  

a precizaci získávaných dat pro podmínky reálných průmyslově vyráběných jakostí oceli. 

Metoda přímé termické analýzy byla realizována na zařízení Netzsch STA 449 F3 Jupiter. 

Celkem byly provedeny stovky relevantních experimentů na standartním materiálu (čistém 

niklu) a tavbách zmiňovaných ocelí. 

Hlavní poznatky získané v průběhu vlastního experimentálního studia fázových 

změn v oceli během jejího tuhnutí lze shrnout následovně: 

1. Na základě stability výsledků mezi jednotlivými opakováními je možné konstatovat, že 

metoda přímé termické analýzy realizované na zařízení Netzsch STA 449 F3 Jupiter 

pro podmínky standardního materiálu (čistého niklu) je robustní a výsledky jsou 

reprodukovatelné. 

2. Metodické experimenty na standardním materiálu umožnily na základě studovaných 

vlivů hmotnosti a rychlosti identifikovat podmínky experimentu přímé termické 

analýzy ke stanovení teplot likvidu a solidu u vzorků reálných jakostí oceli: tj. 

optimální hmotnost zkoumaného vzorku (nad 20 g), optimální rychlost ohřevu a 

ochlazování (5 °Cmin
-1

), které zároveň vedou k vyčíslení teplotní korekce vyjadřující 
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sumární standardizovanou chybu vycházející z okrajových podmínek měření na 

zařízení Netzsch STA 449 F3 Jupiter. 

3. Originální implementace metody plánovaného experimentu (DOE) do systému 

hodnocení naměřených dat umožnila vytvoření standardizované metodiky identifikace 

statisticky významných parametrů a potvrdila závěry z bodu 2. Metoda plánovaného 

experimentu byla zvolena z důvodu malého rozsahu statistického souboru dat, kde není 

možné aplikovat standardní metody statistické analýzy vedoucí k identifikaci 

statistické významnosti kritických faktorů procesu a jejich příslušnosti k jednomu či 

více výběrovým souborům, ze kterých je možné korektně počítat průměrnou hodnotu. 

4. V rámci dříve diskutovaného a velmi těžce materiálově analyzovatelného vlivu rozdílu 

mezi režimem ohřevu a ochlazování. Pro standardní materiál bylo identifikací 

statistické významnosti u faktoru režim (myšleno volba mezi ohřevem a ochlazováním) 

jednoznačně prokázáno, že teploty tání na odečtené z křivek ohřevu tvoří oproti 

teplotám tání odečtených z křivek chladnutí výběr z jiného základního statistického 

souboru. Je tedy vhodné používat teplotní korekci zvlášť pro ohřev (X °C) a zvlášť pro 

ochlazování (X °C). 

5. Dalším kritickým faktorem, který byl z pohledu svého vlivu na ukazatel kvality (zde 

teplota tání, resp. tuhnutí) posuzován, byl cyklus. Vliv cyklu se u standardního 

materiálu (čistého niklu) neprokázal jako statisticky významný, což mj. znamená, že 

okrajové podmínky pro tvorbu teplotní křivky se mezi prvním a druhým cyklem 

obsahujícího ohřev a ochlazování nemění a pro průběžnou kalibraci na standardní 

materiál je možné používat data (teploty tání i tuhnutí) z obou cyklů a využít tak 

většího výběrového souboru. 

6. Na základě metodických experimentů na čistém niklu a jejich standardizace včetně 

implementace metody plánovaného experimentu byla připravena metodika pro studium 

a vyhodnocení dat získaných metodou přímé termické analýzy na zařízení Netzsch 

STA 449 F3 Jupiter.  

Tato metoda byla v rámci této disertační práce dále uplatněna a rozšířena o další 

kroky při determinaci teplot likvidu a oceli reálných jakostí oceli odlitých jak technologií 

plynulého odlévání, tak litím oceli do kokil: 

7. Stabilita výsledků mezi jednotlivými opakováními dokládá, že metoda přímé termické 

analýzy realizované na zařízení Netzsch STA 449 F3 Jupiter pro podmínky reálných 

jakostí oceli studovaných v rozsahu této disertační práce je robustní a výsledky jsou 

reprodukovatelné. 

8. Metoda plánovaného experimentu byla aplikována v rozsahu plánu pro prověřování 

vlivu dvou z praktického hlediska kritických faktorů: vliv různého režimu změny 

teploty (ohřev vs. ochlazování) a opakování (cyklu) na kvalitu TL a zvlášť sestaveného 

plánu pro TS. Do finálního výpočtu (průměru) TL, resp. TS budou na základě výsledku 

testu statistické významnosti seskupovány pouze ty hodnoty, které náleží ke shodnému 

výběrovému souboru.  

9. Pokud je na základě testu významnosti zjištěno, že faktor režimu je statisticky 

významný, náleží hodnoty TL, resp. TS z každého režimu k jinému výběrovému 

souboru a je nutné vypočítat průměrnou hodnotu TL, resp. TS zvlášť pro každý režim. 

V případě, že bude faktor cyklu určen jako statisticky významný, není možné teploty 

(TL, resp. TS) z druhého cyklu využít pro výpočet průměrné hodnoty TL, resp. TS 

vůbec, neboť naměřené teploty druhého cyklu náleží k samostatnému výběrovému 



90 

 

STROUHALOVÁ, M. Studium fázových změn v oceli během jejího tuhnutí. Disertační práce. 

Katedra metalurgie a slévárenství. Fakulta materiálově-technologická. VŠB-TU Ostrava, 2018.  

 

souboru a existuje předpoklad, že tyto hodnoty byly ovlivněny změnami parametrů 

měření, možná: změna chemického složení materiálu, změna kontaktu vzorku  

s kelímkem po prvním přetavení, případně další obtížně identifikovatelné vlivy. 

10. Aplikace metody DOE umožňuje identifikovat změnu v okrajových podmínkách  

v průběhu experimentu, aniž by bylo nutné realizovat složitý materiálový výzkum. Pro 

účely této disertační práce a rozhodnutí, které hodnoty jsou pro další zpracování 

korektní a které nikoliv, je tato metoda dostačující a vzhledem ke své nenáročnosti 

velmi efektivní. 

11. Bylo jednoznačně potvrzeno, že statistická významnost režimu a cyklu se u některých 

jakostí oceli neshoduje se závěry učiněnými pro standardní materiál (čistý nikl). 

Rozdíly byly rovněž zaznamenány i ve statistické významnosti faktorů napříč studium 

TL a TS u jedné jakosti / tavby oceli. Je tedy nezbytné, aby byla metoda DOE 

aplikována individuálně při determinaci TL a TS pomocí metody přímé termické 

analýzy pro každou tavbu zvlášť. 

12. Na pracovišti je doktorandka součástí týmu, který systematicky prověřuje TL a TS nejen 

na základě metody přímé termické analýzy, ale rovněž souběžně realizovanými 

experimenty metodou DTA, či DSC na malých vzorcích totožných taveb. Pro 

verifikaci naměřených dat je také využívána celá řada výpočtů pomocí 

termodynamických databází profesionálních software. V rámci další části disertační 

práce bylo realizováno srovnání výsledků z metody přímé termické analýzy, právě  

s výsledky využití metody DTA, termodynamických výpočtů či empirických vztahů 

aplikovaných průmyslovými partnery, na jejichž ocelích, byly vědecko-výzkumné 

práce realizovány. Lze konstatovat následující poznatky: 

13. Bylo zjištěno, že mezi výsledky metod termické analýzy a vypočtenými hodnotami 

existují značné rozdíly. I u obecně lépe predikovatelné teploty likvidu, se u některých 

jakostí pohyboval rozdíl mezi naměřenou teplotou a vypočtenou v řádu desítek stupňů 

Celsia. V případě obecně hůře predikovatelné teploty likvidu, byly rozdíly mezi reálně 

získanými daty a vypočtenými významnější a dosahovali i stovek stupňů Celsia. 

Obecně je možné konstatovat, že výpočty pro plynule odlité jakosti vykazovali větší 

shodu, než výpočty pro komplexnější jakosti oceli lité do kokil. Rozsáhlá statistická  

a materiálová analýza těchto odchylek není součástí této disertační práce. Je možné 

pouze konstatovat, že rozdíly mezi experimentálně zjištěnými hodnotami  

a vypočtenými TL, resp. TS jsou proměnlivé a bez realizace měření pomocí metod 

termické analýzy je není možné předem predikovat. 

14. Bylo rozhodnuto, že finální teploty TL, resp. TS pro provozní doporučení budou 

vybírány z dat získaných z metod měření přímé termické analýzy nebo DTA, nikoliv  

z výpočtových vztahů, které nepostihují veškeré aspekty procesu tání a tuhnutí oceli. 

Pokud existuje robustní metodika měření na reálném materiálu, je vždy lepší používat 

reálná, nikoliv predikovaná data. 

15. Mezi výsledky obou metod termické analýzy existují jisté rozdíly, které souvisí  

s odlišnými okrajovými podmínkami a neznamenají nesprávnost jedné z nich. Vliv 

většiny rozdílných okrajových podmínek je eliminován u obou metod korekcí na 

základě experimentů se standardními materiály. Rozdíl ve výsledcích je založen 

především na rozdílném charakteru procesu tání a tuhnutí mezi malým a velkým 

vzorkem reálného heterogenního systému, kterým je ocel. Data z obou metod jsou 

korektní a významná. 
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16. Bylo rozhodnuto, že z obou metod získaných TL, resp. TS pro každou jakost bude za 

finální doporučena ta hodnota, které implementace je nejméně kritická z pohledu vlivu 

na technologii odlévání oceli: 

17. V případě TL, byla vždy doporučena nejvyšší hodnota z obou relevantních metod, 

případně režimů. Důvodem je dodržení teploty přehřátí požadované v provozních 

podmínkách. Teplota solidu, která má být implementována do další vědecko-výzkumné 

činnosti, byla vybrána jako minimální hodnota z dat obou relevantních metod termické 

analýzy a režimů. To zamezí predikci teploty solidu při teplotě, kde ocel nemusí být  

v tuhém stavu. Volba maximální hodnoty TL a minimální hodnoty TS také vytvoří 

nejširší možný teplotní interval dvoufázového pásma a umožní například mnohem 

přesnější numerickou simulaci chování oceli v průběhu jejího tuhnutí. 

Na základě provedené kritické diskuse přínosu využití metody přímé termické 

analýzy lze konstatovat, že byla vytvořena unikátní a robustní metodika určená  

k determinaci teplot likvidu a solidu reálných jakostí oceli s potenciálem rozšíření i na 

další typy materiálů. 
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7 Přínos disertační práce pro rozvoj vědního oboru  

a technickou praxi 

Předpokládaný přínos této disertační práce na téma „Studium fázových změn 

v oceli během jejího tuhnutí“ lze shrnout do následujících bodů: 

1. V rámci řešení disertační práce byla prezentována analýza poznatků k problematice 

procesu krystalizace a tuhnutí oceli s důrazem na praktické aspekty studia teplot 

likvidu a solidu metodami termické analýzy a výpočty. 

2. Byla dále dopracována, v některých směrech inovována a na velkém množství 

realizovaných měření reálných jakostí oceli verifikována, standardizována robustní 

metodika přímé termické analýzy na velkých vzorcích na zařízení Netzsch STA 449 

F3 Jupiter. 

3. Byla vytvořena zcela originální metodika statistického zpracování naměřených dat, 

kdy základní statistický soubor tvoří malý počet opakování a není možné použít 

běžných statisticko-analytických metod k identifikaci statisticky významných 

parametrů procesu. Aplikací metody plánovaného experimentu (DOE) a využitím 

testování významnosti v ní aplikované byl: 

a) kvantifikován a jako statisticky významný identifikován vliv negativní nízké 

hmotnosti vzorku na kvalitu výstupů metody přímé termické analýzy; 

b) kvantifikován a jako statisticky významný identifikován vliv teplotního 

režimu, zatímco vliv cyklu v rámci metodických experimentů na standardním 

materiálu (čistém niklu) nebyl vyhodnocen jako statisticky významný; 

c) vytvořen robustní systém k posuzování statistické významnosti vlivu režimu 

a opakování cyklu ohřevu a ochlazování na kvalitu TL, resp. TS analyzované 

tavby / jakosti oceli. 

4. Na základě srovnání výsledků metody přímé termické analýzy se simultánně 

realizovanými měřeními pomocí metody diferenční termické analýzy a výpočty 

stanovenými teplotami likvidu a solidu byl doložen význam kombinace obou metod 

termické analýzy pro precizaci teplot likvidu a solidu reálných jakostí oceli. 

5. Poznatky získané v průběhu řešení předkládané disertační práce bude možné po 

úspěšné obhajobě implementovat do výuky vybraných předmětů v bakalářském  

i magisterském studijním programu Moderní metalurgické technologie. Vhodnými 

předměty jsou: Úvod do studia materiálů a metalurgie (636-2001/01), Základy 

aplikované statistiky (639-2013/01), Lití a krystalizace oceli (618-3006/01), Modelování 

a vizualizace metalurgických procesů (618-3007/01), Pokročilé metody numerických 

simulací metalurgických procesů (618-3009/01), Počítačová podpora lití a tuhnutí 

odlitků (618-3029/01). 

6. Využití používaných metod autorka této disertační práce publikovala 

v mezinárodních impaktovaných a dalších periodikách a na mezinárodních  

a tuzemských konferencích, kterých se aktivně účastnila. Disertační práce předkládá 

ucelené výsledky vědecko-výzkumné činnosti, které svou komplexností podtrhují 

důležitost korektního přístupu k determinaci teplot likvidu a solidu a k metodám 

matematicko-statistického zpracování naměřených dat, které umožňují na základě 

finální kriticky provedené diskuse maximalizovat aplikovatelnost výsledků výzkumné 

činnosti do provozní praxe. 
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8 Conclusion  

In the framework of this Ph.D. thesis a problems of phase transformations in steel 

during its solidification by use of direct thermal analysis method was solved. Experimental 

study on 14 real steel grades of continuous cast billets with small and large diameter (Ø130 

- 400 mm) was focused, specifically on steel grades for tubular steel production in oil fuel 

and natural gas extraction industry casting of, mainly steel which were mainly used in of 

steel grades for oil and gas extraction and steels used in conditions of power industry. 

Experimental measurements using the direct thermal analysis method were also devoted to 

ingot steels (11 steel grades) of processing of forgings cast into the mould which represents 

by the types of steels: tool and bearing steels used in conditions designed for special 

machine engineering use. All realized research activities were part of the projects: No. 

CZ.1.05/2.1.00/01.0040, "Regional Materials Science and Technology Centre” (RMTVC) 

financed from the EU structural funds and the Czech government, project No. LO1203 

"Regional Materials Science and Technology Centre - Feasibility Program" funded by 

Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic and project of applied 

research and experimental development: TA03011277 "The research and development in 

the field of numerical and material analysis of steel solidification with application output in 

the optimization of the continuous casting technology at innovative dimensions of billets" 

and TA04010035 "The research and development of an advanced production technology of 

the production and processing of tool steels for forgings for special components with 

higher added value”. It should be emphasized that the realization of this Ph.D. thesis could 

not be completed without the support of vast multidisciplinary cooperation within the 

Faculty of Materials Science and Technology within the framework of the projects of 

Student Grant Competition SP2018 / 77 and SP2018 / 60. In the experimental part of the 

thesis extensive experimental research to optimize the methodology for application of the 

method of direct thermal analysis and specifying the data obtained for conditions of real 

industrial grade steel grades was carried out. The direct thermal analysis method on the 

Netzsch STA 449 F3 Jupiter, experimental system, was performed. They were carried out 

hundreds of relevant experiments on a standard material (pure nickel) and mentioned type 

of steels. 

The main findings obtained during the experimental study of steel phase 

transformations during its solidification can be summarized as follows: 

1. Based on the stability of the results and also due the repeated experiments can be stated 

that the method of direct thermal analysis realized on the Netzsch STA 449 F3 Jupiter 

experimental system in conditions for the standard material (pure nickel) is robust and 

generates a reproducible results. 

2. Methodological experiments on pure standard material due to study of the influences of 

effects of sample mass and heating / cooling rates enabled to identify an experimental 

conditions of direct thermal analysis experiments to determine the liquidus and solidus 

temperatures for samples of the real steel grades: i.e. optimal mass of the studied 

sample (over 20 g), the optimal heating / cooling rate (5 °Cmin
-1

), which led to the 

quantification of the value of temperature correction which represents a final 

standardized error of the influences of boundary conditions of the direct thermal 

analysis measurement on Netzsch STA 449 F3 Jupiter experimental system. 

3. An original implementation of the method of planned experiment DOE at the process 

of the evaluation of the correctness of measured data allowed to generate  

a standardized methodology approach for identification of statistical significance of 

studied parameters and confirm conclusions defined (mentioned) in point 2. 
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4. In the previously discussed impact of the effect of character of temperature mode on 

pure nickel standard due to identification of statistical significance of studied factor - 

character of temperature mode (it means the use the heating vs. cooling conditions in 

direct TA experiments) was brightly (precisely) proven that the melting point 

temperatures read from the heating curve vs. to temperatures achieved from cooling 

curve represent another (different) basic statistical data file. Therefore, at the process of 

quantification of the values of temperature correction should be apply the approach that 

use the values of temperature correction separately for heating (X °C) and cooling 

conditions (X °C) is appropriate.  

5. Another critical factor that has been study in relation to identification of its impact to 

studied quality indicator (i.e. melting point temperature, resp. solidification point 

temperature) was the cycle (it means influence of the using sequences in direct TA 

experiments). The effect of the cycle on the standard material (pure nickel) has not 

been statistically significant, which means that the boundary conditions for the 

temperature curve formation between the first and second cycles including heating and 

cooling mode don’t change and measured data (melting and solidification point 

temperatures) from both cycles can be used for continuous calibration which allows the 

use a large range of obtain data file.  

6. Realization of methodological experiments on pure nickel standard and implementation 

of method DOE to evaluation of measured data allowed the methodology of direct 

thermal analysis on experimental system Netzsch STA 449 F3 Jupiter background 

developed.  

Then, in the frame of this Ph.D. thesis this method was further applied and 

expanded to determination of liquidus and solidus temperatures of real steel grades cast 

into continuous cast billets and cast steel into moulds:   

7. The stability of the results of repeated experiments demonstrates that the direct thermal 

analysis method performed on Netzsch STA 449 F3 Jupiter experimental system is 

robust in relation to its use in conditions of studied real steel grades (in the framework 

of this Ph.D. thesis) and the results are reproducible.  

8. The method of planned experiment DOE was applied to analyse the impact of two of 

the practical aspects (critical factors): the effect of different temperature modes 

(heating vs. cooling) and use the sequences (second cycle) in direct TA experiments on 

studied responses (i.e. TL and TS temperatures) by the specially design plan of DOE for 

TL and TS. To final quantification of relevant TL, resp. TS temperatures for studied steel 

grade on basis of the result of the test of statistical significance testing by DOE only 

values that belong to the identical data file were included. 

9. If the temperature mode statistically significant the TL, resp. TS values belong to 

another data file and is necessary to calculate the mean value of TL, resp. TS separately 

for each temperature mode. If the cycle identified to be statistically significant, it is not 

possible include to the calculation of the mean value TL, reps. TS the temperatures from 

this second cycle. There is a presumption that these values have been affected by 

changes of the measurement parameters, e.g.: change of the chemical composition of 

the material during the experiment, change of the sample contact with the crucible after 

the first re-melting, or other difficult to identify influences.   

10. The application of DOE allows identify changes of boundary conditions during the 

direct TA experiment running, without a performance of complex material research. 

For the purpose of this Ph.D. and the decision that values are correct for further process 
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of determination of relevant TL, resp. TS temperatures and whose are not, this method  

is sufficient (appropriate) and very effective. 

11. It was confirmed that the statistical significance of the temperature mode and effect of 

sequences (cycle) for some of studied steel grades and for standard material (pure 

nickel) is different. Differences in statistical significance of studied factors within 

individual steel grade (melt) and its TL and TS temperatures were observed. Is 

necessary a DOE applied individually for each steel grades and TL, resp. TS separately.  

12. In the next step of Ph.D. thesis a comparison of the results from the direct thermal 

analysis method was realized, specifically with the results from DTA method, 

thermodynamic calculations or empirical relations used in conditions of industrial 

partners. The following findings can be noted: 

13. It was found significant differences between the results of the thermal analysis methods 

and the calculated values. Differences between experimentally determined 

temperatures and the calculated temperatures were tens and also a hundreds of degrees 

of Celsius. Generally it can be stated that the calculations of TL and TS temperatures of 

continuously cast billets have a higher consistency than the calculations performed for 

steel grades cast into moulds. It can be said that the differences between the 

experimentally determined values and the calculated TL, reps. TS temperatures are 

variable. Without the realization of measurements with the use a thermal analysis 

method is not to be possible to predict them.  

14. It was decided that the final TL and TS temperature for operational recommendations 

will be selected from data obtained from direct thermal analysis or DTA methods, not 

from thermodynamic calculations or empirical equations that don’t affect all aspects of 

the steel melting and solidification process of steel. It is always better to use real 

experimental data due to a robust methodology for measuring real material rather than 

the predicted data. 

15. There are some differences between the results of both methods of thermal analysis 

that are related to different experimental conditions and character of used thermo-

analytical methods (it means different character of the process of melting and 

solidification between small and large sample of real heterogeneous system). The effect 

(influences) of different experimentally conditions by the correction based on 

methodological experiments with standard materials is eliminated. 

16. From the two mentioned methods of thermal analysis was as the final one proper TL, 

resp. TS temperature of each steel grade was recommended a value that is the least 

critical in relation to negative impact in process of its implementation into steel casting 

technology: 

17. In the case of TL, the highest value from both relevant methods of thermal analysis, and 

also eventually according to the temperature regimes was always recommended (in 

relation to superheat setting of steel before casting). Solidus temperature which has to 

be implemented into the real conditions of industrial partner represents as the minimum 

TS value from methods of thermal analysis and temperatures modes (to prevents to 

reach the solidus temperature at which a steel not be in solid state). The choice of 

maximum TL value and minimum value of TS also generate the widest temperature 

range of two-phase zone region (interval) as possible and allows more precise 

conditions for numerical simulation of the behaviour of the steel during its 

solidification process. 
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On the basis of critical discussion of avail of utilization of the direct thermal 

analysis method can be stated that a unique and robust methodology of determination of 

liquidus and solidus temperatures of real steel grades with the potential for extension on 

other types of materials was generate.  
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