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Abstrakt 

Diferenční skenovací kalorimetrie (DSC) je jednou z metod, vhodných pro 

získávání termofyzikálních a termodynamických údajů různých, nejen kovových, systémů. 

Tato práce je zaměřena na studium experimentálních podmínek a jejich vlivu na získávaná 

data pomocí laboratorního zařízení Setaram MHTC (Multi High Temperature 

Calorimeter), s využitím 3D DSC senzoru. Teoretická část práce je zaměřena jak na 

obecné charakteristiky různých metod termické analýzy, tak především na charakteristiku 

hf – DSC (heat flux DSC) metody. Experimentální část je zaměřena na studium vybraných 

experimentálních podmínek – rychlost ohřevu a hmotnost vzorku, a jejich vlivu na posun 

teplot fázových transformací a na velikost tepelných efektů fázových přeměn „čistého“ 

železa (magnetický přechod, přeměna Feα → Feγ, Feγ → Feδ, Feδ → FeL.). Vyhodnocení je 

zaměřeno na nízkoteplotní i vysokoteplotní oblast. Získaná sada experimentálních dat byla 

vyhodnocena s následným sestavením odpovídajících grafických závislostí, na jejichž 

základě byly provedeny příslušné korekce (na „nulovou“ rychlost ohřevu“ a „nulovou“ 

hmotnost vzorku). Těmito korekcemi bylo dosaženo minimalizace vlivu experimentálních 

podmínek na získaná data vzorku „čistého“ železa.   
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Abstract 

Differential scanning calorimetry (DSC) is one of the suitable methods used for 

obtaining thermo-physical and thermo-dynamic data about metal or other systems. This 

work is focused on the study of the experimental conditions and their impact on data 

obtained by laboratory equipment Setaram MHTC (Multi High Temperature Calorimeter), 

with 3D DSC sensor. The theoretical part is focused on the general characteristics of 

various methods of thermal analysis, especially the characteristic of hf - DSC (heat flux 

DSC) method. The experimental part focuses on the study of selected experimental 

conditions - heating rate and sample mass, and their influence on the phase transformation 

temperature shifts and the size of the thermal effects of phase transformations of „pure“ 

iron (magnetic transition, transformation Feα → Feγ, Feγ → Feδ, Feδ → FeL.). The 

evaluation is focused on low-temperature and high-temperature region. The resulting set of 

experimental data was evaluated with subsequent assembly corresponding graphical 

relationships on the basis of the appropriate corrections (the „zero“ heating rate and „zero“ 

sample weight). These corrections were made to minimize the influence of experimental 

conditions on the data sample of the „pure“ iron. 
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1. Úvod 

Znalost termodynamického a termofyzikálního chování kovů, kovových materiálů 

a slitin má své opodstatnění zejména v oblasti vývoje nových a lepších materiálů, 

např. ocelí, na jejichž vlastnosti jsou kladeny stále větší požadavky. Technologické 

postupy výroby kovových materiálů mají značný vliv na jejich výsledné vlastnosti. 

V oblasti materiálů na bázi Fe – C jsou rozhodující zejména technologické procesy 

kontinuálního odlévání, také další slévárenské technologie a následné termomechanické 

zpracování. Optimalizace těchto technologií je významná s ohledem na výslednou kvalitu 

produktů. 

V dnešní době lze s využitím odpovídajících softwarových (SW) aplikací simulovat 

nejrůznější technologické procesy [1]. Avšak pro získávání spolehlivých výsledků pomocí 

simulačních SW a pro následnou implementaci výsledků do praxe je nutné, aby byl daný 

SW vybaven odpovídajícími matematickými modely, které co nejlépe vystihují daný 

reálný proces výroby [1, 2]. Výsledky simulací (termodynamických a kinetických výpočtů, 

dále také technologicky důležitých simulací jako je např. kontinuální odlévání, odlévání do 

kokil, simulace v oblasti technologií svařování) mohou být jen tak dobré, jak je kvalitní 

samotný SW a také jak s přesnými daty tento SW pracuje. Mezi tato materiálová data, 

obsažená v databázích SW, patří zejména hustota, tepelná kapacita, entalpie, tepelná 

vodivost a jejich závislost na teplotě, dále také povrchové napětí a mezifázové napětí [3]. 

Velmi důležitá je také znalost teplot a latentních tepel fázových transformací [3], které 

v daném materiálu probíhají. Mezi nejužívanější SW patří např. IDS [4], MT Data [5], 

Pandat [6], ThermoCalc [7], FactSage [8].  

Přestože je v dnešní době mnoho dat, potřebných ke znalosti vlastností materiálů 

a jejich výrobě, dohledatelných v nejrůznější literatuře, je stále nedostatek 

termofyzikálních a termodynamických dat pro kovové systémy. Nedostatek dat v literatuře 

a SW databázích plyne z nedostatku experimentálních dat, potřebných pro přesný 

termofyzikální a termodynamický popis chování materiálů nebo nejsou dostupná data zcela 

přesná. I přesto, že jsou SW databáze v dnešní době obsáhlé, je stálé mnoho dat v nich 

obsažených, které experimenty podložené nejsou.  

Z důvodu stále značného nedostatku experimentálních dat a také z důvodu nutnosti 

jejich využití jako vstupních dat do simulačních SW technologických procesů, 
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numerického i fyzikálního modelování a také jejich využití přímo v technologických 

aplikacích (odlévání, svařování, tuhnutí), je experimentální výzkum materiálů na bázi 

železa stále aktuální. 

Bakalářská práce se zabývá studiem vlivu experimentálních podmínek (rychlost 

ohřevu, hmotnost vzorku) na získávané teploty fázových transformací a jejich tepelné 

efekty za přesně definovaných podmínek prováděných experimentů s využitím zařízení 

Setaram MHTC (Multi High Temperature Calorimeter) a metody DSC. Znalost chování 

laboratorního zařízení s ohledem na podmínky měření je také důležitá pro porovnání dat 

získaných různými přístroji. Toto porovnání je možné pouze po oproštění dat od 

nejrůznějších faktorů, které je ovlivňují.  Studium vlivu experimentálních podmínek bylo 

provedeno s laboratorně připraveným „čistým“ železem v nízkoteplotní i vysokoteplotní 

oblasti (v teplotním rozmezí 20-1600°C).  

Poznatky ze studia vlivu experimentálních podmínek na získávaná data podstatným 

způsobem přispívají ke znalostem o chování daného zařízení za daných podmínek měření. 

S využitím získaných a sestavených regresních modelů lze posléze korigovat 

experimentální data s ohledem na nastavené experimentální podmínky měření tak, že 

měření povede k získání přesných a hodnověrných termofyzikálním a termodynamickým 

hodnot. Tyto korekce lze aplikovat jak na polykomponentní systémy na bázi Fe – C, tak na 

další obdobné kovové materiály.   
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2. Cíle 

1) Studium vlivu vybraných experimentálních podmínek na získávané teploty fázových 

transformací a tepelné efekty fázových transformací „čistého“ železa s využitím 

přístroje Setaram MHTC (Multi High Temperature Calorimeter) a 3D DSC senzoru. 

Jednotlivé dílčí cíle lze rozdělit následovně: 

a) studium vlivu hmotnosti vzorku na posun teplot fázových transformací. 

b) studium vlivu rychlosti ohřevu na posun teplot fázových transformací. 

c) studium vlivu hmotnosti vzorku na velikost tepelných efektů fázových 

transformací. 

d) studium vlivu rychlosti ohřevu na velikost tepelných efektů fázových transformací. 

2) Navržení regresních modelů a korekcí, přepočet získaných dat na „nulovou“ hmotnost 

vzorku a „nulovou“ rychlost ohřevu.  

3) Konfrontace vybraných experimentálních dat s obecně uznávanými daty. 
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3. Teoretická část 

3.1 Železo  

Pod pojmem železo si lze představit chemicky čistý prvek, ale také různé druhy 

technického železa [9]. Jako prvek patří železo mezi čtyři nejrozšířenější prvky na Zemi 

spolu s kyslíkem, křemíkem a hliníkem. Značné množství tohoto kovu je obsaženo i ve 

vesmíru. V přírodě je jeho zastoupení nejběžnější ve formě rud (hematit, magnetit, limonit, 

siderit a pyrit), v čisté formě se nevyskytuje. Chemicky čisté železo lze připravit. I když je 

tato příprava obtížná a náklady jsou vysoké, průmyslovou cestou můžeme dosáhnout 

čistoty 99,80 až 99,90%. Vyšší čistoty, až 99,99%, se nejčastěji dosahuje vakuovým nebo 

zonálním přetavením [10, 11]. 

Čisté železo je stříbrobílý, velmi měkký a dobře tvárný kov. Na suchém vzduchu je 

stálý, ale v přítomnosti vlhkosti se velice rychle oxiduje a pokrývá vrstvou hydratovaného 

oxidu (Fe2O3 · H2O), který nebrání proti další korozi. Další zajímavou vlastností železa je 

jeho polymorfie. Železo se vyskytuje ve třech alotropických modifikacích – železo alfa 

(Feα), železo gama (Feγ) a železo delta (Feδ). 

Železo alfa, s kubickou prostorově centrovanou mřížkou (BCC – Body Centred 

Cubic), je stabilní v nízkoteplotní oblasti, do teploty 911°C [11, 12]. Tato modifikace se 

vyznačuje feromagnetickými vlastnostmi, které železo ztrácí v Curieho bodu, při teplotě 

760°C. Nová paramagnetická modifikace je označována jako železo beta (Feβ). Pro 

středněteplotní oblast, 911-1392°C, je charakteristická krystalografická modifikace, která 

přechází z Feα resp. Feβ, a je označována jako železo gama. Vyznačuje se kubickou plošně 

centrovanou mřížkou (FCC – Face Centred Cubic), která má nejtěsnější uspořádání. Železo 

gama přechází při teplotě 1392°C na železo delta, které se opět vyznačuje mřížkou BCC 

a je stabilní do teploty 1535  1539°C [11, 12]. Při této teplotě přechází železo delta 

z pevné fáze (FeS) do taveniny (FeL). Lze tedy říct, že železo se vyskytuje ve třech 

modifikacích, ale pouze ve dvou typech krystalové mřížky, které se vyznačují odlišnými 

parametry. Průběh fázových přeměn je znázorněn na Obrázku 1, přehled teplot, při 

kterých dochází k fázových přeměnám, a příslušné latentní tepla přeměn jsou uvedeny 

v Tabulce 1.  Jak je vidět na křivce chladnutí, k přeměnám dochází při konstantní teplotě a 

na křivce se projeví prodlevou [12]. 
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Obrázek 1.  Krystalové modifikace čistého železa – křivka chladnutí, oblasti stability [12]. 

 

Tabulka 1.  Obecně uznávané teploty (TF.P.) [11, 12] a latentní tepla (H) [13] fázových 

přeměn čistého železa. 

Přeměna 
TF.P. H 

[°C] [J/g] 

Magnetický přechod 760 - 

Feα → Feγ 911 18 

Feγ → Feδ 1392 15 

Feδ → Fetav. 1535-1539 247 

 

Čisté železo nenašlo v praxi zásadní uplatnění, zatímco technické železo je jedním 

z nejdůležitějších konstrukčních materiálů a kovů vůbec. Technickým železem se rozumí 

slitiny železa s dalšími chemickými prvky, které se do něj dostaly při výrobě přirozenou 

nebo umělou cestou [14]. Už velmi malé příměsi cizích prvků značně ovlivňují vlastnosti 

materiálu ať už pozitivně nebo negativně. Kromě prvků, žádoucích či nikoliv, které se do 

železa nevyhnutelně dostanou při jeho výrobě, jsou do něj další prvky cíleně přidávány pro 

zlepšení mechanických vlastností. 

K nejdůležitějším prvkům v železe se řadí uhlík, který v železe vytváří intersticiální 

tuhý roztok.  Rozpustnost uhlíku je specifická pro každou krystalografickou modifikaci 

železa, které jsou při konkrétní teplotě schopny rozpustit jen určité maximální možné 

množství uhlíku. Maximální rozpustnost uhlíku (0,02 hm. %) v Feα je při teplotě 727°C 

a vzniklý tuhý roztok označujeme jako α  ferit, při teplotě 1147°C je max. rozpustnost 

uhlíku v Feγ 2,14 hm. % (tuhý roztok uhlíku v železe   je označován jako austenit), v Feδ 

se může při teplotě 1499°C rozpustit max. 0,01 hm. % C a vzniklý tuhý roztok je 
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označován jako δ  ferit. Jestliže je obsah uhlíku nad mírou rozpustnosti, je vylučován ve 

formě karbidu železa (Fe3C – cementit, soustava metastabilní), popř. v podobě grafitu 

(soustava stabilní). Maximální množství uhlíku obsaženého v cementitu je uváděno 

6,687 hm. % [12]. 

Slitiny železa jsou rozdělovány na základně obsahu uhlíku. Do 2,14 hm. % C se 

jedná o oceli. Vyšší obsah uhlíku je charakteristický pro litiny (bílé – uhlík obsažen ve 

formě cementitu, šedé – uhlík ve formě grafitu). Oceli patří mezi nejdůležitější technické 

materiály a jejich produkce se rok od roku celosvětově zvyšuje. Studium vlastností ocelí je 

důležité pro další zlepšování a zkvalitňování užitných vlastností těchto materiálů. Mezi 

nejdůležitější vlastnosti patří např.: termofyzikální vlastnosti (tepelné kapacity, entalpie, 

hustota), mechanické vlastnosti (houževnatost a pevnost) nebo odolnost vůči degradaci 

(únava materiálu, koroze) [12].  

Mezi metody, které lze s velkou spolehlivostí využít ke studiu termofyzikálních 

vlastností a ke studiu termodynamického chování materiálů na bázi železa, patří zejména 

metody termické analýzy (TA). 

3.2 Metody termické analýzy 

Pojem termická analýza (TA) označuje skupinu experimentálních metod, které 

sledují změny složení a vlastností vybraných systémů jako funkci teploty (dynamické 

pochody  ohřev, ochlazování; za konstantní rychlosti) popř. jako funkci času (statické 

pochody  pro konstantní teplotu, tzv. „izotermní ohřev“), přičemž častěji jsou využívány 

metody dynamické, které jsou rychlejší [15, 16]. Shrnutí vybraných metod termické 

analýzy uvádí Tabulka 2. Zkoumaný vzorek o přesné hmotnosti v pevné, případně 

i kapalné, gelové či práškové formě, různého tvaru, od válečku maximálně možného 

rozměru až po tvar granulí, je umístěn do kelímku a je analyzován podle předem 

nastaveného teplotního programu. Výsledkem většiny analýz jsou termoanalytické (TA) 

křivky, které jsou posléze vyhodnocovány a interpretovány [17].  
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Tabulka 2.  Přehled nejpoužívanějších metod termické analýzy [18]. 

Metoda termické analýzy Zkratka Sledovaná fyzikální vlastnost 

Termogravimetrie
 a 

TG
 

hmotnost 

Diferenční termická analýza 
b 

DTA rozdíl teplot 

Diferenční skenovací kalorimetrie
 c 

DSC 
 

     Heat-flux DSC 
 

rozdíl teplot (tepelných toků) 

     Power-compensation DSC 
 

energie 

Termodilatometrie 
d 

TD (DIL) lineární nebo objemové změny 

Termomechanická analýza 
e 

TMA deformace vzorku 

Emanační termická analýza 
f 

ETA analýza uvolněných sytících plynů 

Diferenční tlaková analýza 
g 

DPA tlak 

Detekce/Analýza uvolněných plynů 
h/ i 

EGD/EGA 
detekce a analýza plynných 

produktů 

*Pozn. k Tabulce 2: Zkratky odpovídají anglickým názvům příslušných metod [19]: 
a
 thermogravimetry; 

b
 differential thermal analysis; 

c
 differential scanning calorimetry; 

d
 thermodilatometry; 

e 
thermomechanical 

analysis; 
f
 emanation thermal analysis; 

g
 differential pressure analysis; 

h
 exchanged (evolved) gas detection, 

i
 exchanged (evolved) gas analysis  

Mezi nejstarší a zároveň základní metody patří přímá termická analýza [18], 

schematicky znázorněna na Obrázku 2. Nejčastějším způsobem registrace příslušných 

teplotních přechodů, ke kterým dochází v důsledku chemických nebo fyzikálních změn 

vlivem nárůstu/poklesu teploty, je měření teploty přímým vložením teplotního čidla do 

vzorku, jenž je vystaven teplotnímu programu.  Měřena je tedy přímo teplota vzorku v 

závislosti na čase. V případě, že dochází pouze k lineárnímu ohřevu nebo ochlazování 

vzorku, aniž by v daném vzorku probíhala fázová transformace je záznamem křivka 

[T=f(t)], která má přibližně lineární průběh (její směrnice odpovídá konstantní rychlosti 

ohřevu/ochlazování). Pokud probíhají v daném vzorku fázové přeměny (FP) s dostatečným 

tepelným výkonem, dojde v okamžiku průběhu FP k odklonu od základní linie (od 

lineárního průběhu), jak je zřejmé z Obrázku 2, ten znázorňuje křivku tuhnutí peritektické 

oceli s vyznačenými teplotami fázových transformací. Jedná se v tomto případě o 

exotermní proces (touto metodou lze však také studovat i endotermní procesy). Nevýhodou 

přímé TA je její nízká citlivost, která neumožňuje registraci fázových přeměn, ke kterým 

dochází v krátkých časových intervalech. Pokusy o zvětšení citlivosti vedly k zavedení tzv. 

inverzně-diferenciální termické analýzy (IDTA), která ovšem své uplatnění nenašla [20, 

21]. Ve studii [22] autoři využili této metody pro práci s fenoly.  
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Obrázek 2.  Schématické znázornění měření metodou přímé termické analýzy a křivka 

chladnutí peritektické oceli s vyznačenými příslušnými teplotami: TL – teplota likvidu, 

TP – teplota peritektické reakce, TS – teplota solidu [18]. 

 

Vlivem změny teploty se u mnoha materiálů velmi často mění jejich mikrostruktura 

a v mnoha případech dochází v daném materiálu i k průběhu fázových přeměn. Tyto 

změny mikrostruktury a probíhající fázové přeměny mohou vést ke změnám objemovým 

a/nebo délkovým. Objemových nebo délkových změn studovaného materiálu je využíváno 

u metody, která je označovaná jako dilatometrie (termodilatometrie, TD; Obrázek 3). 

Metoda umožňuje sledovat rozměrové změny v reálném čase, vystavením vzorku řízenému 

teplotnímu programu [23]. Změna délky se ve většině případů porovnává se změnou délky 

standardu (např.: křemen, korund, karbid křemíku,…) nebo změřením samotného vzorku 

po ohřevu/ochlazování [24]. Výsledkem měření jsou dilatometrické křivky [       ( ), 

resp.        ( )], ze kterých lze kromě transformačních teplot získat například 

koeficient délkové roztažnosti α, resp. objemové roztažnosti β, také závislost hustoty  

materiálu na teplotě [20]. Dilatometrie našla své uplatnění zejména v oblasti studia ocelí 

v nízkoteplotní oblasti (do cca 1200°C, při studiu fázových přeměn probíhajících v pevné 

fázi; např. při studiu rozpuštění cementitu v ocelích s podílem chromu [25] nebo při studiu 

anomálii během austenitizace v nízkouhlíkových ocelích [25, 26], ale také při studiu jiných 

slitin [27] a také kompozitů [28] a dalších materiálů.   

Dilatometrie je často zaměňována s jinou metodou, která se zabývá studiem 

mechanických vlastností vzorku při ohřevu/ochlazování konstantní rychlostí, přičemž 

teplota vzorku se také řídí nastaveným teplotním režimem. Tato měření jsou označována 

jako termomechanická (TMA; Obrázek 4). 
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Obrázek 3.  Schématické znázornění měření pomocí dilatometru [29], dilatometrická 

křivka [30], ohřev, AC1 – teplota eutektoidní přeměny, AC3 – teplota ukončení přeměny 

feritu na austenit.  

 

a)                                              b)                                            c) 

Obrázek 4.  Schématické znázornění měření pomocí metody TMA (a), ukázka možných 

způsobů mechanického namáhání (b) a příslušné TMA křivky (c) [31]. 

 

Rozdíl mezi termodilatometrií a metodou TMA spočívá v tom, že při dilatometrii 

dochází k minimálnímu až zanedbatelnému dynamickému nebo statickému zatížení 

vzorku, které je naopak pro termomechanická měření podstatné. Jednotlivé metody TMA 

rozdělujeme podle konkrétního způsobu mechanického namáhání. Mezi nejčastější 

způsoby patří sledování vlastností zkoumaného materiálu vlivem tlaku, tahu, ohybu nebo 

průniku. Většinou je pro všechna měření přizpůsoben jeden přístroj, kdy změnou konkrétní 

sondy (expanzní, penetrační, hemisférické,…) můžeme sledovat dané vlastnosti. 

V závislosti na použité metodě, můžeme získat koeficient tepelné roztažnosti v určitém 

teplotním intervalu, bod měknutí a tavení materiálu, viskozitu tuhých látek, moduly 

pružnosti a jiné [32, 33, 34, 35].  
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Další významnou metodou je diferenční termická analýza (Obrázek 5). I při této 

metodě je vzorek vystaven lineárnímu ohřevu/ochlazování. Principem metody je měření 

teplotního rozdílu mezi analyzovaným vzorkem a vzorkem referenčním (referenčním 

kelímkem). Reference (prázdný kelímek nebo kelímek se standardem) tedy sleduje zvolený 

teplotní program, analyzovaný vzorek v případě pouhého ohřevu/ochlazování také 

(s jistým minimálním zpožděním). Dochází-li v důsledku nastaveného teplotního programu 

(v důsledku zvýšení či snížení teploty vzorku) k chemickým, fyzikálním nebo 

fyzikálně-chemickým změnám (dostatečně tepelně „zabarvenému ději“) teplota vzorku se 

odklání od nastaveného teplotního programu (resp. od reference) a výsledkem je tzv. 

odklon od základní linie nazývaný pík. Pík je obrazem probíhajících 

exotermních/endotermních dějů (chemisorpce, desolvatace, dehydratace, fázové změny, 

sublimace, krystalizace,…) ve vzorku, jak demonstruje např. Obrázek 5.  

 

Obrázek 5.  Schématické znázornění měření metodou DTA, DTA – křivka získaná pro 

nízkouhlíkovou ocel [18], TS – teplota solidu, TL – teplota likvidu. 

 

Pomocí DTA lze analyzovat všechny materiály, ve kterých během měření dochází 

ke změnám entalpie, avšak tato metoda neposkytuje informace, o jakou přeměnu se jedná, 

proto je vhodné měření doplnit o jinou metodu, např. TG nebo EGA [21, 36]. Metodou 

DTA lze studovat celou řadu materiálů: kovy, popř. jiné anorganické materiály (zkoumání 

oxidačního mechanismu niklu [37] nebo zjišťování degenerace slitin hliníku [38]), a také 

materiály organické. V poslední době si DTA našla své místo i v oblasti zpracování 

odpadů, např. ve výzkumu pyrolýzy biomasy [39].    

Obecně mají metody termické analýzy uplatnění v celé řadě odvětví, od analytické 

chemie (zkoumání tepelného chování, rozpouštění, čistoty a stability vzorků, aj.), přes 

organickou chemii (studium stability, reakční kinetiky, katalytické aktivity atd.). V oblasti 
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farmaceutického průmyslu je znalost změny fyzikálních vlastností látek podstatná pro 

konkrétní lékové přídavky [18], v práci [40] autoři testovali přírodní látku mumio, 

využívanou jako léčivo, pomocí TA testovali jiní autoři [41] různé výbušné směsi (teplotní 

stabilitu materiálů), oblastí polymerů se zabývají například autoři v dílech [42, 43, 44]. 

V oblasti anorganických materiálů [45, 46] je předmětem zájmu, s využitím metody DTA, 

studium fázových diagramů (teplot fázových transformací), termodynamického chování, 

metalurgických reakcí, magnetických a transformačních změn, kinetiky těchto procesů 

a dalších vlastností [36].   

Na základě informací získaných pomocí metod termické analýzy lze přímo 

sestavovat, modifikovat nebo upravovat technologické postupy pro různé výrobní procesy, 

jako je např. odlévání ocelí, a také modifikovat postupy jejich následného tepelného 

a mechanického zpracování (ochlazování, tváření, popouštění aj.) pro dosažení optimálních 

vlastností finálního výrobku. Lze doplňovat, modifikovat-zpřesňovat a tvořit databáze dat 

potřebné pro mnohé výpočty, především termofyzikálních, termodynamických a 

kinetických dat, a též pro simulaci technologických procesů [47].  

V bakalářské práci je pro experimentální studium využita jedna z nejčastěji 

využívaných metod termické analýzy: metoda DSC (diferenční skenovací kalorimetrie).  

3.3 DSC – diferenční skenovací kalorimetrie, princip 

Diferenční skenovací kalorimetrie, nebo také diferenční výkonová/entalpická 

analýza, je technika, při které je během nastaveného teplotního programu monitorován 

rozdíl teplot nebo energií mezi vzorkem a referenčním vzorkem [19], který může být 

způsoben fázovými transformacemi nebo chemickými reakcemi. Cely se vzorky jsou 

podrobeny lineárnímu ohřevu/ochlazování za konstantní rychlosti. V závislosti na způsobu 

měření rozlišujeme dva typy přístrojů, heat-flux DSC nebo power compensation DSC [19, 

20, 21]. 

Jestliže ve studovaném vzorku dojde ke změně teploty vlivem endotermického 

nebo exotermického děje, pak opět v závislosti na konkrétním materiálu, jeho teplota 

nesleduje nastavený teplotní program, jako reference. Rozdíl teploty mezi vzorkem a 

referencí (srovnávacím vzorkem, kelímkem) je zaznamenán jako rozdíl tepelných toků (při 

provedení příslušné entalpické kalibrace) mezi nimi. Na tomto principu pracuje heat flux 

DSC (hf ‒ DSC, Obrázek  6a). Heat flux DSC je metoda vycházející z obdobného 
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principu porovnávání teplot (tepelných toků) jako metoda DTA. Výsledkem DSC analýz je 

tzv. DSC křivka. DSC křivka má podobný průběh jako křivka DTA, k jejich 

vyhodnocování lze také přistupovat obdobně.  

U power compensation DSC (Obrázek 6b) dojde, v případě probíhajícího  

endotermického/exotermického děje ve vzorku, k odklonu teploty vzorku od navoleného 

teplotního programu. Tento odklon je u této metody eliminován odpovídajícím zvýšením 

resp. snížením přísunu energie do vzorku a tím dojde k vyrovnání teplot mezi oběma 

vzorky. Zaznamenávám je pak rozdíl dodaných energií do obou cel [19, 32]. 

a)                                                               b) 

Obrázek 6.  Schématické znázornění měření metodou [48] a) heat flux DSC a b) power 

compensation DSC. 

 

3.3.1. Instrumentace hf-DSC  

Jako teplotní snímače jsou u metody hf – DSC nejčastěji voleny termočlánky nebo 

platinového odporové teploměry, které musí být podrobeny kalibraci. Termočlánky jsou 

charakterizovány jejich citlivostí, Q [μV/°C], která je charakterizována jako rychlost 

změny elektromagnetického pole v závislosti na teplotě. Právě citlivost je jedním z faktorů, 

ke kterým se přihlíží při volbě vhodného čidla. Dalšími faktory jsou např. odolnost vůči 

chemikáliím, mechanická odolnost nebo také teplotní rozsah. Přehled nejužívanějších 

termočlánků je uveden v Tabulce 3. Uspořádání senzorů je dáno zejména samotnou 

metodou termické analýzy, výrobcem daného přístroje a také s ohledem na vlastnosti 

studovaného materiálu (agresivitu studovaného materiálu vzhledem k matriálu senzoru). 

Zatímco studovaný vzorek může být materiál nejrůznějšího typu, srovnávací 

vzorek, pokud je použit (lze měřit pouze s prázdným srovnávacím kelímkem), musí 

splňovat konkrétní požadavky. 
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Tabulka 3.  Přehled nejužívanějších termočlánků [19, 49]. 

Označení 
(typ) 

Kombinace slitin Tep. rozsah 
[°C] vodič + vodič - 

K Ni-Cr Ni-Al -200 1200 

T Cu Cu-Ni -200 400 

R Pt-13%Rh Pt 0 1600 

S Pt-10%Rh Pt 0 1600 

B Pt-30%Rh Pt-6%Rh 0 1800 

RTD Platinový odporový 0 1600 
 

 

 Srovnávací vzorek, by měl být inertní v průběhu celého běžícího teplotního 

režimu, nemělo by docházet k jeho interakcím s kelímkem nebo termočlánkem a také by 

měl vykazovat podobné vlastnosti jako vzorek zkoumaný. U metody DSC, diferenční 

skenovací kalorimetrie, je upřednostňován jako referenční materiál α  alumina (Al2O3), 

titan (TiO2), karborundum (SiC) nebo v případě měření kovů je vhodnou referencí, ačkoliv 

dražší, platina (Pt) nebo paládium (Pd). Levnější a nejčastěji využívaný kov pro 

vysokoteplotní aplikace je nikl (Ni).  

Oba vzorky jsou během DSC analýzy umístěny v kelímcích, Obrázek 6, které 

mohou být otevřené nebo uzavřené např. pomocí volně položeného víčka, nebo může být 

víčko pevně přichyceno a to buď bez, nebo s malým otvorem. Otvor slouží k případnému 

odvodu par unikajících ze vzorku, aby nedocházelo k přetlaku v měřicí cele. U kelímků 

z nerezové oceli se mohou používat také šroubovací víčka, tyto kelímky jsou silnější 

a mnohem odolnější [19]. Přehled materiálů, ze kterých mohou být kelímky zhotoveny, 

a jejich teplotní rozsah ukazuje Tabulka 4.  

Tabulka 4.  Nejvhodnější materiály pro kelímky, jejich teplotní rozsah [19, 50]. 

 
Materiál 

hliník stříbro zlato safír platina hliník Al2O3 ZnO2 

Teplotní 

rozsah 

[°C] 

-180 -100 -100 0 0 -180 0 0 

600 800 900 1000 1500 600 1750 1900 
 

 

Cely měřicího přístroje (kelímky) jsou podrobeny procesu ohřevu nebo 

ochlazování, které je řízeno příslušným počítačovým programem. Teplota pece je 

nejčastěji měřena stejnými senzory, jako teplota vzorků v celách. Pro nízkoteplotní oblast 
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se v praxi využívají především ocelové pece, vhodné do max. teploty 1500  1550°C. Pro 

vysokoteplotní oblast jsou pak nejužívanější grafitové pece (ohřev je zprostředkován 

průchodem elektrického proudu skrz elektricky vodivý grafit) [19]. 

Ochlazování bývá zajištěno instalací ventilátoru, který fouká vzduch skrz soustavu, 

avšak není dosaženo teplot nižších než cca 40°C. Efektivnějšího chlazení je dosahováno 

s využitím chladicího okruhu vody. Do záporných teplot, cca až -35°C, se lze dostat s 

užitím Peltierova chlazení. Do ještě nižších teplot lze pece ochlazovat využitím např. 

acetonu nebo pevného oxidu uhličitého (teplot cca až -70°C). Velmi nízkých teplot lze 

dosáhnout při chlazení kapalným dusíkem (zajištění nízké teploty až  -190°C) [19].  

Celá experimentální aparatura je chráněná plynnou atmosférou. Ta se zavádí 

jednak do samotné cely se vzorkem (u kovových materiálů zejména z důvodu 

minimalizace oxidačních procesů vzorku) a také kolem samotné topného elementu. Pro 

ochranu obou částí a zamezení nežádoucích reakcí mezi plynnou atmosférou a vzorkem 

(pokud je to vyžadováno) se užívá inertní plyn. Mezi nejčastěji používané inertní plyny 

patří dusík, argon nebo helium. Avšak v případě mnoha procesů (při studiu rozkladných 

reakcí, oxidačních procesů, stability látek,…), a v přítomnosti určitého plynného prostředí 

(nutného pro studium procesů), nelze zabránit styku uvolňovaných či využívaných 

reaktivních plynů s částmi aparatury [19].  

3.3.1. Záznam DSC křivky a její obecný popis 

Výsledkem měření je DSC křivka, na které se fázová přeměna, s dostatečným 

tepelným efektem (např. tání vzorku), projeví formou píku, tedy odklonem od základní 

linie, Obrázek 7. Na Obrázku 7 je znázorněna DSC křivka tání čistého kovu 

s příslušnými vyhodnocenými charakteristickými body (teplotami) píku, které jsou pro 

vyhodnocení důležité. Tyto teploty jsou do jisté míry ovlivnitelné mnoha faktory. 

Vyhodnocována bývá teplota ručně zvoleného počátku fázové transformace, Tonset. 

Při této teplotě začíná vzorek přijímat teplo a dochází k jeho postupnému tání (natavování), 

ke kterému by docházelo, v případě rovnovážných podmínek, při jedné konkrétní teplotě. 

Rozdíl mezi teplotou vzorku a teplotou reference v průběhu natavení roste (dochází ke 

stále většímu odklonu od základní linie). Maximálního rozdílu je dosaženo při teplotě 

Tpeak, kdy je vzorek kompletně nataven a fázová přeměna je ukončena. V dalším kroku 

dochází k vyrovnání teploty mezi vzorkem a referencí (návrat k základní linii), ke kterému 

dojde v bodě ručně zvoleného vyrovnání teplot Toffset. Programem je dále vyhodnocena 
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extrapolovaná teplota počátku fázové transformace (Te.onset) a extrapolovaná teplota 

ukončení píku (Te.offset). Na obrázku je také uveden princip vyhodnocení extrapolované 

teploty počátku a ukončení píku. Tyto teploty jsou vypočítány jako průsečíky (přední 

a zadní) základní linie s tečnou procházející inflexním bodem píku (předním/zadním). Dále 

nám program poskytne hodnotu velikosti tepelného efektu (A), který je obrazem tepelného 

efektu přeměny. Po kalibračním přepočtu odpovídá tepelný efekt přeměny latentnímu teplu 

přeměny, tedy energii, kterou vzorek musel přijmout, aby došlo ke změně jeho pevné fáze 

na fázi kapalnou.  

To, zdali budou při vyhodnocování brány v potaz teploty ručně nastavené nebo 

extrapolované (popř. obojí), závisí zejména na fyzikální podstatě dané fázové přeměny, 

materiálu a na podmínkách experimentů. U čistých kovů je vyhodnocována teplota 

extrapolovaného počátku – teplota tání čisté látky (popř. teplota jiné fázové transformace 

čistého kovu). V mnoha případech, jedná-li se zejména o polykomponentní systémy, je 

vyhodnocovaná teplota ručně nastaveného počátku. U polykomponentních systémů má 

význam také teplota píku (teplota ukončení fázové transformace). U překrývajících se píků 

jsou vyhodnocovány i další charakteristické teploty. Více o vyhodnocování DSC křivek 

pojednává např. publikace [51].   

 

Obrázek 7.  Vyhodnocená DSC křivka tání čistého kovu s charakteristickými teplotami 

a tepelným efektem.  

 

3.3.1. Vliv experimentálních podmínek na získávaná data 

Při vyhodnocování DSC křivek jsou zjišťovaný veličiny jako teplota počátku 

a ukončení teplotního efektu, teplota vrcholu píku a plocha samotného efektu. Všechny 
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tyto veličiny jsou do jisté míry ovlivnitelné mnoha faktory měření. Výsledky získané 

různými přístroji, ale také různými autory, se od sebe někdy i velmi podstatně liší. Z tohoto 

důvodu je zaměřena velká pozornost studiu samotných zařízení a nastavení podmínek, za 

kterých se měření uskutečňuje. Faktory, nejvíce ovlivňující výsledky DSC křivek, lze 

rozdělit do tří základních kategorií [36]: 

1. Faktory instrumentálního charakteru 

a. Tepelný zdroj a teplotní regulační systém (způsob ohřevu, tvar a velikost pece) 

b. Systém měření teploty (druh a rozměry termočlánku, jeho umístění a upevnění) 

c. Systém záznamu křivky (rychlost a citlivost registračního systému) 

d. Snímací systém křivky 

 

2. Faktory metodické 

a. Způsob ohřevu (rychlost, linearita, regulace) 

b. Geometrické uspořádání a celkové řešení přístroje 

c. Vliv atmosféry 

d. Způsob umístění a úpravy vzorků 

 

3. Vlastnosti zpracovaných látek 

a. Fyzikální a chemické vlastnosti aktivního materiálu 

b. Fyzikální a chemické vlastnosti inertního materiálu 

 

Některé faktory mohou být uživatelem dobře ovladatelné, jiné naopak velmi těžko 

nebo vůbec. Mezi nejsnáze ovlivnitelné faktory u metody DSC patří, nejen v oblasti jejího 

využití pro studium teplot a latentních tepel fázových přeměn kovových materiálů, rychlost 

teplotního režimu a použitý vzorek.  

Tvar použitého vzorku je uživatel schopen velice dobře měnit. Všeobecně platí, 

že čím menší vzorek je použit, tím menší je teplotní spád a pík se vytvoří nižší a v kratším 

časovém intervalu. Nejčastěji je volen vzorek válcového tvaru, který dovoluje symetrické 

umístění termoelektrického článku 

Vypozorovaný byl také vliv použitého množství vzorku. S jeho rostoucím 

množstvím se pík posouvá k vyšším/nižším hodnotám (v závislosti je-li vzorek 

ohříván/ochlazován), z důvodu potřeby delšího času k proběhnutí reakce. Tato skutečnost 
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může mít také např. negativní vliv na schopnost rozlišit od sebe dva blízké tepelné efekty 

[36].  

Tepelný zdroj a teplotní regulační systém v podstatě zahrnuje rychlost ohřevu, 

kterou je uživatel schopen velmi jednoduše měnit. Dosavadními experimenty bylo 

zpozorováno, že s rostoucí rychlostí ohřevu je teplota vrcholu píku posouvána k vyšším 

hodnotám, což vede i ke zvětšení teplotního efektu přeměny (větší plocha píku). Jestliže 

jde o fázovou přeměnu beze změny hmotnosti, je vliv rychlosti ohřevu menší, než u reakcí, 

které jsou změnou hmotnosti doprovázeny. Zvyšování rychlosti ohřevu může mít také 

negativní dopad na rozlišovací schopnosti zařízení, kdy je někdy velmi obtížné odlišit 

reakce probíhající velmi blízko sebe, jelikož často splývají v jediný teplotní efekt [36].  

Vzhledem k tomu, že konstrukční uspořádání DSC přístroje lze ovlivnit jen stěží, 

a volnost výběru je pouze v samotných výrobcích, a také z důvodu zachování vzorku 

v požadované formě a s požadovanými vlastnostmi, které jsou s využitím DSC metody 

studovány, jsou právě velikost (hmotnost) analyzovaného vzorku a rychlost ohřevu 

nejvýznamnějšími faktory, které mohou mít značný vliv na získávaná data (na výsledky 

prováděných analýz – na samotné křivky DSC – jejich posun, popř. průběh) [36]. 

Cílem většiny uživatelů by mělo tedy být, mimo jiné, také zjištění, jak velký dopad 

má změna rychlosti ohřevu a hmotnosti vzorku na získávané teploty a tepelné efekty 

fázových transformací s využitím konkrétního přístroje. Zjištěný popis chování přístroje za 

přesně definovaných podmínek lze následně využít pro eliminaci těchto vlivů (lze provést 

přepočet na „nulovou“ hmotnost vzorku a „nulovou“ rychlost ohřevu) u materiálů 

s podobnými vlastnostmi v dané teplotní oblasti a získávat takto co nejpřesnější 

a nejvěrohodnější experimentální data [36].  
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4. Experimentální část  

4.1 Příprava vzorků 

Vzorky byly vyrobeny z práškového železa dostupného v laboratoři termické 

analýzy. Přibližně 110-120 g práškového železa bylo nasypáno do kovové válcové formy 

o průměru 4 cm a následně lisováno na laboratorním lisu Compact 20 – 160 (společnosti 

Brio Hranice) rychlostí 900 N/s do dosažení tlaku 120 kN, aby byl vytvořen kompaktní 

vzorek. Lisování železa do tablet bylo nezbytné pro další krok zpracování – plazmové 

tavení, kdy v případě tavení práškového formy by mohlo být železo vyfukováno plazmou 

z krystalizátoru.  

Tablety o průměru 4 cm, výšce cca 1,5 cm a hmotnosti přibližně 100 g, naskládané 

do horizontálního měděného krystalizátoru, byly v dalším kroku taveny v inertní atmosféře 

argonu o čistotě 4N6 (99,996%) s mírným přetlakem v pecní komoře. Průtok argonu byl 

27 – 28 dm
3
/min, proud byl nastaven v rozmezí 700-750 A při napětí 49 – 52 V. Hodnota 

rychlosti posuvu byla zvolena na 1 – 2 cm/min s šesti průchody tam i zpět.  Výsledkem 

plazmového tavení byl ingot o čistotě železa více jak 99 hm. procent.  

Z takto připraveného ingotu bylo nařezáno 25 menších válcových tyčinek, které 

byly následně osoustruženy na průměr 5 mm a výšky vzorků cca 2,5; 4; 7; 11 a 

15 milimetrů. Před samotným měřením byly tyto válečky dobroušeny na co nejpřesnější 

hmotnost v dané sadě vzorků, zbaveny kovových otřepů broušením a leštěním a následně 

byly očištěny v acetonu pomocí ultrazvuku. Hmotnosti hotových vzorků připravených 

k měření pak byly 379, 612, 1072, 1695 a 2353 miligramů.  

Složení ingotu bylo stanoveno pomocí metod chemické analýzy, ty byly provedeny 

s využitím spektrometru LECO GDS (doutnavý výboj) a výsledky byly ověřeny na 

spektrometru Spectromax (jiskřivý výboj). Analýza obsahu kyslíku a dusíku 

(termoevoluční analyzátor) a analýza uhlíku a síry (spalovací analyzátor) byla stanovena 

s využitím spalovacích analyzátorů LECO. Složení toho železa je uvedeno v Tabulce 5. 
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Tabulka 5.  Chemické složení analyzovaného vzorku železa. 

Obsah prvků v hm. % 

C Si Mn P S Cr Ni Mo V 

0,006 0,017 0,081 0,005 0,008 0,004 0,020 <0,002 0,041 

W O Fe       

<0,010 0,015 99,80       

 

4.2 Laboratorní zařízení Setaram MHTC 

Všechna měření byla provedena se zařízením Setaram MHTC (Obrázek 8). Tento 

model se skládá ze základní skříně s grafitovou pecí a se systémem rozvodu pracovní 

atmosféry. V horní části je přístroj vybaven výsuvným závěsným zařízením pro uchycení 

3D hf-DSC měřicí korundové tyče.  Pro měření byl využit termočlánek typu „B“ 

(PtRh 30%/PtRh 6%), který se skládá z 20 ukončení, které obklopují celou měřicí celu 

(vzorek i referenci, Obrázek 9b). Užití 3D senzorů by mělo být, s ohledem na množství 

detekovatelného tepla, v porovnání s 2D DSC senzory (flat senzory), mnohem efektivnější 

a citlivější. Porovnání detekčních možností 2D a 3D DSC senzorů uvádí Obrázek 9a 

[19, 51]. Z této skutečnosti vyplývá i jeho vhodnost pro měření nejen teplot fázových 

transformací, ale také latentních tepel fázových transformací a tepelných kapacit vzorků.   

Na samotné měření byly použity korundové obaly (sleevy, kelímky) vložené do 

platinových kelímků. Komory pro vložení Pt – kelímků jsou v měřicí tyči situovány 

vertikálně, těsně vedle sebe. Experimentální možnosti zařízení jsou shrnuty v Tabulce 6. 

Tabulka 6.  Experimentální možnosti laboratorního zařízení Setaram MHTC 96 [52]. 

Experimentální možnosti Setaram MHTC 96 

Experimentální metody hf  DSC, DROP 

Teplotní rozsah 20°C do 1600°C 

Rychlost ohřevu/ochlazování 0,001 až 99°C/min 

Teplotní programy 
lineární ohřev/ochlazování; 

izotermní výdrž, cyklování 

Atmosféra vakuum; inertní; reakční 

Hmotnost vzorku hf – DSC do 2,5 g; DROP do 30g 

Maximální 

rozměry vzorku 

pro Pt – kelímek   

V [l] 450 

 [mm] 5 

H [mm] 16 
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Obrázek 8.  Laboratorní zařízení Setaram MHTC. 

 

Obrázek 9.  a) Porovnání detekovaného tepla u 2D a 3D senzorů [53]; b) Uspořádání 

3D hf - DSC senzoru obklopujícího kelímek se vzorkem [54]. 

 

4.3 Kalibrace 

Kalibrací se rozumí soubor operací, kterými se za přesně definovaných podmínek 

stanovuje vztah mezi hodnotami, které jsou určené měřicím zařízením nebo systémem, 

a odpovídajícími obecně uznávanými hodnotami referenčních materiálu (standardů) [55].  

Vzhledem k faktu, že DSC přístroje nejsou absolutní měřicí zařízení a jimi získané 

výsledky jsou ovlivněny mnoha faktory, je vyžadováno, aby byla tato data vztažena 

k absolutním hodnotám získaným právě pomocí kalibrace [56]. 

Tabulka 7 uvádí přehled některých doporučených kovových materiálů společností 

IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry), které jsou vhodné pro 



~ 21 ~ 
 

kalibrační měření, zejména při studiu kovových materiálů. Referenční materiál musí 

vyhovovat požadavkům, jako je zejména jeho vysoké čistota (od 5N) a trhová dostupnost.  

U těchto materiálů je nutná znalost fázových přechodů a jejich dostatečný popis 

z hlediska termodynamiky. Jejich entalpická změna musí být natolik velká, aby byla 

většinou přístrojů zaznamenatelná.   

Ačkoliv by kalibrace vyžadovala užití nezávislého postupu založeného na 

termodynamických rovnováhách, tak zatím neexistuje zcela jednotná metodika. Různé 

metody jsou popsány ASTM (American Society for Testing and Materials), ISO 

(International Organization for Standardization), GEFTA (Gesellschaft für Thermische 

Analyse e. V. / German Society for Thermal Analysis), samotnými výrobci zařízení nebo 

koncovými uživateli.  

Princip teplotní kalibrace spočívá ve stanovení teplotní korekce pro přesně dané 

experimentální podmínky, kdy je porovnávána získaná teplota tání standardu, nejčastěji 

v případě studia kovových materiálů, s obecně uznávanou teplotou tání tohoto referenčního 

materiálu. Rozdíl mezi těmito teplotami se posléze přičte/odečte k získané teplotě fázové 

přeměny zkoumaného vzorku. Stejné referenční materiály se také používají pro 

entalpickou kalibraci. K této kalibraci energie (tepelných efektů, ploch píků) je nezbytné 

znát přesně definované hodnoty entalpií fázových přechodů daných materiálů [57]. 

Tabulka 7.  Přehled nejčastěji využívaných standardních materiálů - kovů, vhodných pro 

teplotní a entalpickou kalibraci [58]. 

Prvek Značka 
Mol. hmotnost 

[g/mol] 

      

[K] 

      

[°C] 

       

[J/g] 

        

[J/mol] 

Indium In 114,818 429,749 156,599 28,62 ± 0,04 3287 ± 5 

Olovo Pb 207,200 600,612 327,462 23,08 ± 0,11 4782 ± 22 

Zinek Zn 65,390 692,677 419,527 108,09 ± 0,43 7068 ± 28 

Hliník Al 26,982 933,473 660,323 399,87 ± 1,33 10789 ± 36 

Stříbro Ag 107,868 1234,930 961,780 104,61 ± 2,09 11284 ± 225 

Zlato Au 196,967 1337,330 1064,180 64,58 ± 1,54 12720 ± 304 

Měď Cu 63,546 1357,770 1084,620 203,44 ± 4,36 12928 ± 277 

Nikl Ni 58,693 1728,000 1455,000 290,36 ± 6,41 17042 ± 376 

Kobalt Co 59,933 1768,000 1495,000 272,44 ± 6,26 16056 ± 369 
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4.3.1. Kalibrační měření na přístroji Setaram MHTC  

Na základě teplotní kalibrace lze zjistit přesnost měření experimentálního zařízení 

a provést případnou korekci teplot. Entalpická kalibrace pak slouží ke stanovení konstanty 

KDSC, která slouží k výpočtům latentních tepel fázových transformací.  

Vzhledem k tomu, že měření je zaměřeno na kovový materiál, „čisté“ železo, byl ke 

kalibraci ve vysokoteplotní oblasti zvolen nikl o čistotě 5N a v nízkoteplotní oblasti zlato, 

také o čistotě 5N. Po vyhodnocení příslušné DSC křivky ohřevu (Obrázek 10, 11), byla 

získána potřebná data (Tabulka 8), na jejichž základě lze zařízení kalibrovat. Porovnáním 

teploty tání niklu, resp. zlata, změřené na zařízení Setaram MHTC, s obecně uznávanou 

tabelovanou hodnotou, bylo zjištěno, k jak velkému posunu teplot během měření dochází 

a jakou korekci teplot je nutné provést. Pro účely porovnání s obecně uznávanými 

teplotami fázových přeměn železa, ve vysokoteplotní oblasti, byla provedena korekce 

odečtením 4,2°C od experimentálně získaných teplot (kalibrace dle teploty tání Ni). 

V nízkoteplotní oblasti činí korekce -3,2°C (kalibrace dle teploty tání Au). Kalibrační 

konstanta KDSC pro přepočet tepelných efektů fázových přeměn byla vypočítána na základě 

přepočtového vztahu (3), obdobně také pro zlato. 

Pro teplotní kalibraci platí: 

                        (2) 

 

Kde       je Teplota vzorku po kalibraci [°C] 

        Teplota vzorku změřená pomocí DSC [°C] 

     Teplotní rozdíl mezi tabelovanou a změřenou teplotou tání niklu, 

resp. zlata    

 

Kalibrační konstanta KDSC,i byla vypočtená dle vztahu: 

       
       

  
        (    )  (3) 

 

Výpočet hodnoty entalpie studovaného vzorku se pak vypočte dle odvozeného 

vztahu: 

                           (4) 
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Kde         je Tabelovaná hodnota latentního tepla fázové transformace 

niklu, zlata [J/mg]    

       Hodnota latentního tepla fázové transformace měřeného 

vzorku [J/mg]    

     Vyhodnocená plocha píku [V∙s/mg] niklu (Ni), zlata (Au) 

vzorku (vz)    

    

Tabulka 8.  Hodnoty pro teplotní a entalpickou kalibraci, ohřev; Pozn.: obecně uznávané 

hodnoty viz Tabulka 7 – pro latentní tepla tání brána horní hodnota. 

Kov 

Hmotnost 

vzorku 

Teplota tání Rozdíl 

teplot 

Korekce 

Latentní 

teplo 

tání  

Plocha 

píku 
Kalibrační 

konstanta Tabel. změřená 

m Ttab Tz T tání H A KDSC 

[mg] [°C] [°C] [°C] [J/mg] [V∙s/mg] [J/(V∙s)] 

Nikl 1091,1 1455,0 1459,2 - 4,2 0,29677 71,672 4,1∙10
-3 

Zlato 269,32 1064,2 1067,4 - 3,2 0,06612 17,196 3,9∙10
-3

 

 

 

 

Obrázek 10.  Vyhodnocená DSC křivka ohřevu niklu. 
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Obrázek 11.  Vyhodnocená DSC křivka ohřevu zlata.  

 

4.4 Postup měření a vyhodnocení 

Očištěné vzorky o připravené velikosti (hmotnosti) byly analyzovány pěti různými 

rychlostmi ohřevu, a to 2, 3, 5, 7 a 10°C/min. Jednotlivé vzorky byly vkládány do 

korundového sleevu, sleev do platinového kelímku a následně do měřicí tyče, která byla 

zasunuta do grafitové pece. Po nastavení potřebných hodnot pro měření v programu 

CALISTO (hmotnosti vzorku, rychlost ohřevu/ochlazování, případně nastavení izotermní 

výdrže) a po ověření všech dalších parametrů (např. otevřené/ zavřené ventily) bylo 

spuštěno měření. Po procesu ohřevu a následného ochlazování, který trval v rozmezí 

několika hodin, byly vzorky vyjmuty a uloženy do exikátoru.  

Výsledkem provedených DSC analýz jsou DSC křivky – křivky ohřevu, uvedené 

v Přílohách 23 – 31. Vzájemné porovnání DSC křivek uvádí Přílohy 32 – 41. 

Vyhodnocení získaných DSC křivek bylo provedeno v programu CALISTO (program pro 

nastavení a řízení experimentů, a také pro vyhodnocování dat). Byly také získány teploty 

fázových přeměn při ochlazování, ale nejsou v práci dále zmiňovány z důvodu podchlazení 

vzorků a tedy posunu teplot fázových přeměn k nižším teplotám, a to tak, že teploty 

fázových přeměn nevykazují žádný trend, jako v případě ohřevu. 
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Program CALISTO zaznamenává teplený tok – resp. rozdíl teplot (napětí) v [μV] 

mezi vzorkem a referencí v čase t. Zaznamenané DSC křivky lze tedy zobrazit 

v závislostech (x/y) teplota vzorku/tepelný tok.  

V rámci bakalářské práce byly z DSC křivek „čistého“ železa (Příloha 23 – 31) 

brány v potaz pouze hodnoty extrapolovaných počátků (mimo píku magnetické přeměny) a 

teploty vrcholů píků, dle platné metodiky [51]. Obrázek 12 ukazuje, které hodnoty v rámci 

řešení této práce byly brány v potaz. Byla vyhodnocena teplota Curieho bodu - hodnota 

vrcholu píku (TC). Pro přeměnu Feα → Feγ je počátek této přeměny označen jako 

Tα → γ, p a ukončení jako Tα → γ, k. Počátek transformace Feγ → Feδ (Tγ → δ, p) a její ukončení 

(Tγ → δ, k). Počátek tání představuje teplota solidu (TS) a ukončení tání teplota likvidu (TL). 

Červeně jsou zvýrazněny tepelné efekty detekovaných fázových transformací. 

 

Obrázek 12.  Popis DSC křivky, fázové transformace železa s příslušnými teplotami 

fázových transformací a tepelnými efekty [59].  

 

Všechny významné teploty, získané vyhodnocením DSC křivek v programu 

CALISTO jsou uvedeny v Příloze 1. Další zpracování dat (teplot a tepelných efektů 

fázových přeměn) včetně extrapolace na nulovou rychlost a hmotnost uvádí Tabulky 9 -

13, také Přílohy 2, 5, 8, 11, 14, 17 a 20. 

4.5 Výsledky a jejich diskuze 

Z dat v Příloze 1 byly vybrány významné teploty fázových přeměn a jsou uváděny 

také v Tabulce 9. Jedná se o teplotu Curieho bodu, počátky přeměny 

Feα → Feγ  a Feγ → Feδ  a také teploty jejich ukončení. Dále uvádí počátek tání (teplotu 

solidu) a ukončení tání (tepotu likvidu) analyzovaných vzorků. V tabulce jsou také 

uvedeny průměrné teploty daných fázových přeměn s jejich směrodatnou odchylkou.  
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Tabulka 9. Teploty fázových transformací, jejich průměrná hodnota se směrodatnou 

odchylkou. 

Rychlost 

ohřevu 

[°C/min] 

Hmotnost [mg] 

379 612 1072 1695 2353 

Teplota [°C] 

 
Teplota Curieho bodu, TC 

2 769,880 769,964 769,896 769,854 769,849 

3 770,475 770,585 770,716 770,600 770,808 

5 771,708 772,148 772,422 772,448 772,733 

7 773,055 773,554 773,901 774,338 774,185 

10 775,102 775,739 776,172 777,008 777,171 

 
772,57 ± 2,32 

 
Počátek přeměny Feα → Feγ, Tα → γ, p 

2 917,238 917,078 917,232 916,542 914,193 

3 915,716 918,162 917,631 917,220 916,519 

5 916,732 919,027 919,057 919,043 918,640 

7 918,600 921,057 920,681 920,428 918,673 

10 919,951 922,407 923,089 922,675 922,813 

 918,82 ± 2,31 

 Ukončení přeměny Feα → Feγ, Tα → γ, k 

2 918,75 919,07 919,03 918,86 917,73 

3 918,17 920,49 920,54 920,24 919,84 

5 919,97 922,19 922,54 922,81 922,67 

7 922,18 924,43 924,86 925,07 924,28 

10 924,66 926,90 927,64 928,38 928,76 

 922,40 ± 3,24 

 Počátek přeměny Feγ → Feδ, Tγ → δ, p 

2 1392,67 1392,57 1392,46 1391,88 1392,93 

3 1394,94 1393,19 1393,18 1392,53 1393,12 

5 1395,79 1393,90 1394,15 1393,62 1394,35 

7 1396,74 1394,87 1394,75 1394,80 1395,92 

10 1398,04 1396,03 1396,57 1396,43 1396,44 

 1394,47 ± 1,64 

 Ukončení přeměny Feγ → Feδ, Tγ → δ, k 

2 1394,28 1394,43 1394,88 1394,58 1396,14 

3 1397,27 1395,41 1396,09 1395,60 1396,65 

5 1398,96 1397,13 1397,97 1397,50 1398,31 

7 1400,32 1398,43 1398,76 1399,22 1400,85 

10 1401,98 1400,39 1401,48 1401,68 1402,20 

 1398,02 ± 2,47 
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Tabulka 9. – pokračování. Teploty fázových transformací, jejich průměrná hodnota se 

směrodatnou odchylkou. 

Rychlost 

ohřevu 

[°C/min] 

Hmotnost [mg] 

379 612 1072 1695 2353 

Teplota [°C] 

 Počátek tání, TS 

2 1535,46 1535,71 1535,30 1536,08 1536,97 

3 1536,40 1536,40 1536,00 1535,75 1539,97 

5 1537,37 1537,87 1537,56 1536,62 1538,83 

7 1538,35 1539,28 1538,33 1538,53 1538,59 

10 1540,14 1540,05 1539,78 1542,56 1542,78 

 1538,03 ± 2,03 

 Ukončení tání, TL 

2 1542,48 1543,91 1544,52 1545,39 1546,68 

3 1545,10 1545,96 1547,22 1547,56 1549,14 

5 1548,37 1549,75 1551,28 1551,86 1553,00 

7 1550,98 1552,61 1554,28 1555,52 1556,55 

10 1553,94 1556,40 1558,69 1560,45 1561,34 

 1550,92 ± 5,20 

 

V práci bylo provedeno také základní statistické vyhodnocení teplot fázových 

přeměn, jehož výsledky jsou uváděny zejména v Přílohách 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20. Tyto 

přílohy dokumentují základní statistické vyhodnocení vzhledem k jednotlivým 

hmotnostem vzorků a jednotlivým rychlostem prováděných DSC analýz, a také vzhledem 

k hmotnosti vzorku a rychlosti ohřevu zároveň (vyhodnocení průměrné hodnoty bylo 

provedeno ze všech teplot dané fázové přeměny pro všechny rychlosti a hmotnosti vzorků, 

Tabulka 9).  

V Přílohách 32 – 41 je také uváděno porovnání DSC křivek pro jednotlivé 

hmotnosti vzorků a rychlosti ohřevů, pro každou konkrétní fázovou přeměnu. Uváděné 

křivky velmi názorně demonstrují posun píků odpovídající probíhajícím fázovým 

transformacím, což názorně ukazuje Obrázek 13. 
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Obrázek 13.  Porovnání DSC křivek ohřevu vzorku o hmotnosti 1695 mg a rychlostech 2, 

3, 5, 7 a 10°C/min. 

 

4.5.1. Vliv hmotnosti vzorku na posun teplot fázových transformací 

Ze získaných experimentálních teplot fázových přeměn uváděných v Tabulce 9 

a také z Příloh 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 lze vyvodit následující závěry s ohledem na vliv 

hmotnosti vzorku na posun teplot fázových přeměn. U teploty Curieho bodu (TC) dochází 

s rostoucí hmotností vzorků k minimálnímu posunu teploty. Maximální posun teploty 

Curieho bodu byl pozorován v rámci analýz provedených při nejvyšší rychlosti (2,1°C, 

průměrně však pro jednotlivé rychlosti 1°C). 

V rámci vyhodnocení teplot Tα → γ, p, Tα → γ, k, Tγ → δ, p, Tγ → δ, k, TS, byl pozorován 

největší posun teploty pro konstantní rychlost (při 10°C/min.) a pro různé hmotnosti 

u teploty Tα → γ, k. Rozdíl mezi minimální a maximální teplotou Tα → γ,k  je 4,1°C. 

Průměrný posun teplot (Tα → γ, p, Tα → γ, k, Tγ → δ, p, Tγ → δ, k, TS) je v závislosti na hmotnosti 

2,3°C. Největší posun v závislosti na hmotnosti vzorku byl pozorován pro teplotu TL, také 

pro rychlost 10°C/min. (7,4°C). Průměrný posun teplot TL při konstantní rychlosti ohřevu 

nepřesahuje 5,2°C. 

Pro posouzení vlivu hmotnosti, při konstantních rychlostech ohřevu, byla 

provedena regresní analýza (Přílohy 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21). Výsledky analýzy ukázaly, že 

nejvhodnější je proložení experimentálních bodů pomocí přímkové/lineární závislosti 

(téměř ve všech případech). Z těchto vyhodnocených regresních závislostí, byly 

vypočítány teploty fázových přeměn pro „nulovou“ hmotnost (pro jednotlivé rychlosti).  
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Hmotnost vzorku má minimální vliv na posun teplot fázových transformací (na 

některé teploty téměř nulový, např. TS). Relativně velmi malý posun teplot k vyšším 

hodnotám (vyjma teploty TL) v závislosti na rostoucí hmotnosti vzorku lze pravděpodobně 

vysvětlit faktem, že větší vzorky potřebují k uskutečnění fázové transformace, za jinak 

stejných podmínek, více tepla. Tím roste i čas potřebný k této transformaci, tudíž je teplota 

přeměny posunuta k vyšší teplotě. 

4.5.2. Vliv rychlosti ohřevu na posun teplot fázových transformací 

Posun teplot fázových transformací, s rostoucí rychlostí ohřevu, uvádí Tabulka 9. 

Posun je také zřejmý z vyhodnocených DSC křivek (Přílohy 37 - 41). Graficky je posun 

teplot fázových přeměn uváděn také v Přílohách 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22.  

S rostoucí rychlostí ohřevu jsou všechny vyhodnocené teploty posouvány k vyšším 

hodnotám. K nejmenšímu posunu teplot dochází (v rámci konstantní hmotnosti vzorku), 

u počátku přeměny Feγ → Feδ, průměrná hodnota posunutí, vypočítaná z teplot fázových 

přeměn získaných při všech rychlostech ohřevu (pro jednotlivé hmotnosti) činí 4,2°C.  

Významnější posun nastává u teplot ukončení fázových přeměn, tedy u teplot 

odpovídajících vrcholům píků. U teploty Curieho bodu o 6,3°C, u teploty ukončení 

přeměny Feα → Feγ o 8,7°C a u teploty ukončení přeměny Feγ → Feδ o 6,7°C. 

K nejvýraznějšímu posunu dochází u teploty likvidu TL, 13,6°C.  

Pro posouzení vlivu rychlosti ohřevu, při konstantních hmotnostech vzorku, byla 

také provedena regresní analýza (Přílohy 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22). Z regresní analýzy 

plyne, že by bylo možné experimentální data proložit jak lineární závislostí, tak 

polynomem 2. stupně. V Přílohách 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 jsou proto uváděny regrese jak 

na základě proložení lineární funkcí (závislostí), tak polynomu 2. stupně. Hodnoty 

spolehlivosti (R
2
) jsou si v obou případech velmi blízké, avšak hodnoty R

2
 u polynomické 

závislosti 2. stupně jsou bližší jedné. Proto byly grafy s polynomickou závislostí zvoleny 

pro výpočet teplot fázových přeměn pro „nulovou“ rychlost.  

Posuny teplot k vyšším hodnotám s rostoucí rychlostí lze vysvětlit omezenou 

detekční schopností přístroje – zpožděním detekce teplotní změny a dynamikou daného 

procesu. U vyhodnocení počátků píků (tedy teplot, kdy začíná probíhat fázová 

transformace) mohou být v některých případech výsledky ovlivněny také způsobem 

vyhodnocení. 
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4.5.3. Vliv hmotnosti vzorku na velikost tepelných efektů fázových 

transformací 

Spolu s vlivem hmotnosti vzorku a rychlosti ohřevu na teploty fázových přeměn 

byl také studován vliv těchto parametrů na tepelné efekty fázových přeměn. Tepelné efekty 

fázových přeměn byly získány pro tyto přeměny: Feα → Feγ, Feγ → Feδ a tání, Tabulka 10. 

Z Tabulky 10 je patrné, jak se mění, resp. nemění poměrné tepelné efekty (tepelné efekty 

vztažené na hmotnost jednotlivých vzorků společně se zohledněnou dobou průběhu fázové 

přeměny) s rostoucí hmotností a rychlostí ohřevu.  

Tabulka 10.  Velikosti tepelných efektů fázových přeměn. Pozn.: po příslušném přepočtu 

(pomocí kalibrační konstanty – viz Tabulka 8) byly tučně zvýrazněné hodnoty použity pro 

porovnání experimentálních dat s obecně uznávanými hodnotami (viz Tabulka 13). 

Rychlost 

ohřevu 

[°C/min] 

Hmotnost vzorku [mg] 

379 612 1072 1695 2353 

Plocha píku, A [μV·s/mg] 

 Feα → Feγ 

2 4,134 4,221 4,234 4,180 3,966 

3 4,193 4,171 4,207 4,141 3,830 

5 4,113 4,109 4,097 4,036 3,707 

7 3,979 3,969 4,011 3,971 3,764 

10 3,985 3,933 3,905 3,849 3,448 

 Feγ → Feδ 

2 3,752 3,826 3,884 3,832 3,614 

3 3,661 3,831 3,864 3,804 3,556 

5 3,752 3,802 3,825 3,813 3,494 

7 3,733 3,780 3,913 3,825 3,586 

10 3,738 3,790 3,914 3,844 3,566 

 Feδ → FeL 

2 55,875 56,995 58,707 58,018 54,790 

3 55,159 57,349 58,417 58,284 54,561 

5 55,015 56,725 58,038 57,462 54,736 

7 54,947 56,566 58,066 57,232 54,874 

10 54,104 56,442 57,636 59,176 56,613 

 

Z porovnání DSC křivek pro jednotlivé hmotnosti vzorku (Příloha 32 – 36) plyne, 

že se teplo přijaté při ohřevu zvyšuje se zvyšující se hmotností. (S rostoucí hmotností 

vzorku se na DSC křivkách zvětšuje plocha píku.) Obecně platí, že čím více je vzorku (čím 

větší má hmotnost), tím více tepla je potřeba pro uskutečnění fázové přeměny. 
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Velikosti poměrných tepelných efektů přeměny Feα → Feγ, Obrázek 14, se 

s rostoucí hmotností téměř nemění až do hmotnosti 1072 mg. U analýz provedených při 

rychlosti ohřevu 5 a 10°C/min. se velikost tepelného efektu mírně snižuje až do hmotnosti 

1072 mg, pak se hodnoty tepelných efektů, s rostoucí hmotností, pro všechny rychlosti, 

výrazněji snižují. Tepelné efekty přeměny Feγ → Feδ s rostoucí hmotností rostou až do 

hmotnosti 1072 mg, Obrázek 15 (Tabulka 10), od této hmotnosti velikosti tepelných 

efektů klesají. U tepelných efektů tání má hmotnost vzorku výraznější vliv na růst jejich 

velikosti, v porovnání s tepelnými efekty přeměny Feα → Feγ a Feγ → Feδ. Velikost 

tepelného efektu tání, Obrázek 16 (Tabulka 10), roste opět až do hmotnosti 1072 mg. Od 

hmotnosti 1072 mg se hodnota tepelného efektu tání, s rostoucí hmotností vzorků, posouvá 

k nižším hodnotám. 

 

Obrázek 14.  Vliv hmotnosti vzorku na velikost tepelných efektů přeměny Feα → Feγ. 
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Obrázek 15.  Vlivu hmotnosti vzorku na velikost tepelných efektů přeměny Feγ → Feδ. 

 

 

Obrázek 16.  Vliv hmotnosti vzorku na velikost tepelných efektů tání.  

 

Nižší hodnoty poměrných tepelných efektů pro nižší a vyšší hmotnosti vzorků lze 

s největší pravděpodobností vysvětlit následovně: u malých vzorků (s malou hmotností) 

nemusí být tepelný efekt zcela detekován z důvodu relativně malého množství tepla, které 

potřebuje vzorek pro svou transformaci; u velkých vzorků (s velkou hmotností) může 

docházet, z důvodu značné velikosti vzorku také k detekci tepla o něco málo menšího než 

ve skutečnosti je – není detekováno veškeré teplo potřebné k uskutečnění fázové přeměny. 
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skutečnost, plynoucí ze zobrazení DSC křivek v závislosti na teplotě, je pouze 

zdánlivá - není zahrnutý faktor času (čím rychleji je vzorek ohříván, tím rychleji vzorek 

přijímá teplo a tím dříve je fázová přeměna uskutečněna – tím větší je plocha píku; tedy 

čas potřebný pro její uskutečnění je kratší; u nižších rychlostí ohřevu je tomu naopak). 

V případě, že je výsledný tepelný efekt vztažený na čas, jsou si velikosti tepelných efektů 

navzájem odpovídající. 

Z vyhodnocených experimentálních dat, Tabulka 10, je zřejmé, že hodnota 

tepelného efektu přeměny Feα → Feγ nepatrně klesá ve směru rostoucí rychlosti ohřevu 

(Obrázek 17). U přeměny Feγ → Feδ (Obrázek 18) a tání (Obrázek 19) není viditelný 

žádný trend v posunu velikosti tepelných efektů s rostoucí rychlostí ohřevu, hodnoty 

vykazují spíše kolísavý charakter. 

Ze získaných údajů se jeví, že rychlost ohřevu nemá významný vliv na velikost 

získávaných tepelných efektů fázových přeměn. 

 

Obrázek 17.  Vlivu rychlosti ohřevu na velikost tepelných efektů přeměny Feα → Feγ. 
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Obrázek 18.  Vlivu rychlosti ohřevu na velikost tepelných efektů přeměny Feγ → Feδ. 

 

 

Obrázek 19.  Vlivu rychlosti ohřevu na velikost tepelných efektů tání.  
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 Nejmenší korekce (Tabulka 11) byla provedena u počátku přeměny Feγ → Feδ, 

u teploty solidu a o něco málo větší u počátku přeměny Feα → Feγ. Korekce se pohybují 

v rozmezí 0,9°C až 11,9°C. Větší korekce (Tabulka 11) byla provedena v případě teploty 

Curieho bodu, ukončení přeměny Feα → Feγ a Feγ → Feδ. Uplatňované korekce jsou 

v rozmezí 0,7°C až 17,3°C.  

Největší korekce byla provedena v případě teploty likvidu, TL. Korekce se 

pohybovala v rozmezí od 4,7°C do 26,7°C (např. teplota likvidu vzorku o hmotnosti 

1072 mg získána při rychlosti ohřevu 3°C/min byla korigována na „nulovou“ rychlost 

ohřevu o 7,5°C a na „nulovou“ hmotnost vzorku o 2,5°C. Celková korekce je tedy 10°C, 

Tabulka 11). Tabulka 12 uvádí teploty fázových transformací po korekci. 

Tabulka 11.  Hodnoty celkové korekce po extrapolaci experimentálních dat na „nulovou“ 

rychlost ohřevu a „nulovou“ hmotnost vzorku“. 

Rychlost 

ohřevu 

[°C/min] 

Hmotnost vzorku [mg] 

379 612 1072 1695 2353 

Teplota [°C] 

 Teplota Curieho bodu, TC 

2 1,1 1,5 1,7 1,7 1,6 

3 1,8 2,2 2,8 2,7 3,0 

5 2,9 4,1 4,9 5,1 5,5 

7 4,3 5,5 6,5 7,5 7,1 

10 6,5 8,0 9,2 11,0 11,2 

 Počátek přeměny Feα → Feγ, Tα → γ, p 

2 -0,6 0,6 0,3 0,1 -2,6 

3 -2,5 3,8 2,1 2,5 3,1 

5 -1,2 4,8 4,3 5,5 6,7 

7 0,1 6,4 5,0 5,8 4,3 

10 2,1 8,4 9,2 9,6 11,9 

 Ukončení přeměny Feα → Feγ, Tα → γ, k 

2 0,7 2,0 2,2 2,3 1,0 

3 -0,5 4,8 5,2 5,0 5,2 

5 1,7 6,8 7,8 8,7 9,4 

7 3,7 8,8 10,0 10,8 10,2 

10 6,8 11,9 13,6 15,6 17,3 
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Tabulka 11 – pokračování. Hodnoty celkové korekce po extrapolaci experimentálních dat 

na „nulovou“ rychlost ohřevu a „nulovou“ hmotnost vzorku“. 

Rychlost 

ohřevu 

[°C/min] 

Hmotnost vzorku [mg] 

379 612 1072 1695 2353 

Teplota [°C] 

 Počátek přeměny Feγ → Feδ, Tγ → δ, p 

2 2,0 0,9 0,7 0,6 2,3 

3 4,8 0,4 0,4 0,1 0,8 

5 5,8 1,1 1,6 1,5 2,6 

7 7,1 2,4 2,2 3,3 5,1 

10 8,1 3,2 4,2 5,0 4,6 

 Ukončení přeměny Feγ → Feδ, Tγ → δ, k 

2 3,6 2,5 2,6 2,8 4,7 

3 7,1 2,0 2,6 2,4 3,3 

5 8,8 3,8 4,6 4,5 4,9 

7 10,7 5,6 5,4 7,1 9,2 

10 11,9 7,3 8,7 9,9 9,7 

 Počátek tání, TS 

2 1,5 2,8 1,9 0,6 0,1 

3 3,3 4,1 3,2 -0,2 6,0 

5 3,1 4,9 4,2 -0,6 1,7 

7 3,6 6,3 4,3 1,8 -0,3 

10 6,8 7,4 6,8 9,4 7,7 

 Ukončení tání, TL 

2 4,7 6,0 7,0 7,9 8,9 

3 7,5 7,7 10,0 9,8 11,4 

5 10,5 11,8 14,7 14,9 15,6 

7 13,3 15,0 18,2 19,7 20,2 

10 16,1 19,5 23,9 26,5 26,7 

 

 

 



~ 37 ~ 
 

Tabulka 12.  Teploty fázových přeměn korigované na „nulovou“ rychlost ohřevu 

a „nulovou“ hmotnost vzorku, s průměrnými teplotami a směrodatnými odchylkami. 

Rychlost 

ohřevu 

[°C/min] 

Hmotnost [mg] 

379 612 1072 1695 2353 

Teplota [°C] 

 
Teplota Curieho bodu, TC 

2 768,77 768,45 768,2 768,12 768,26 

3 768,72 768,37 767,92 767,91 767,84 

5 768,76 768,08 767,50 767,34 767,20 

7 768,79 768,05 767,39 766,82 767,12 

10 768,59 767,71 766,97 766 765,98 

 
767,79 ± 0,78 

 
Počátek přeměny Feα → Feγ, Tα → γ, p 

2 917,79 916,51 916,98 916,42 916,75 

3 918,26 914,38 915,53 914,69 913,37 

5 917,92 914,18 914,77 913,54 911,92 

7 918,54 914,64 915,64 914,64 914,38 

10 917,89 913,99 913,93 913,1 910,94 

 915,23 ± 1,97 

 
Ukončení přeměny Feα → Feγ, Tα → γ, k 

2 918,02 917,06 916,81 916,55 916,74 

3 918,60 915,66 915,32 915,19 914,65 

5 918,27 915,41 914,77 914,08 913,27 

7 918,51 915,62 914,9 914,26 914,11 

10 917,91 915,03 914 912,83 911,51 

 
915,66 ± 1,82 

 
Počátek přeměny Feγ → Feδ, Tγ → δ, p 

2 1390,63 1391,63 1391,74 1391,32 1390,67 

3 1390,16 1392,81 1392,82 1392,47 1392,28 

5 1390,01 1392,8 1392,55 1392,08 1391,75 

7 1389,66 1392,43 1392,56 1391,5 1390,79 

10 1389,96 1392,87 1392,33 1391,47 1391,86 

 
1391,65 ± 0,98 

 
Ukončení přeměny Feγ → Feδ, Tγ → δ, k 

2 1390,72 1391,97 1392,32 1391,83 1391,46 

3 1390,13 1393,39 1393,51 1393,20 1393,35 

5 1390,15 1393,37 1393,33 1393,00 1393,39 

7 1389,58 1392,87 1393,34 1392,08 1391,65 

10 1390,12 1393,11 1392,82 1391,82 1392,50 

 
1392,20 ± 1,20 
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Tabulka 12 – pokračování. Teploty fázových přeměn korigované na „nulovou“ rychlost 

ohřevu a „nulovou“ hmotnost vzorku, s průměrnými teplotami a směrodatnými 

odchylkami. 

Rychlost 

ohřevu 

[°C/min] 

Hmotnost [mg] 

379 612 1072 1695 2353 

Teplota [°C] 

 
Počátek tání, TS 

2 1533,94 1532,89 1533,40 1535,52 1536,83 

3 1533,10 1532,30 1532,80 1535,95 1533,93 

5 1534,24 1532,93 1533,34 1537,18 1537,17 

7 1534,75 1533,02 1534,07 1536,77 1538,91 

10 1533,36 1532,65 1533,02 1533,14 1535,12 

 
1534,41 ± 1,75 

 
Ukončení tání, TL 

2 1537,82 1537,89 1537,48 1537,51 1537,82 

3 1537,60 1538,24 1537,18 1537,74 1537,76 

5 1537,83 1537,96 1536,62 1536,94 1537,41 

7 1537,72 1537,59 1536,12 1535,78 1536,35 

10 1537,86 1536,90 1534,81 1533,95 1534,66 

 
1537,02 ± 1,12 

 

Extrapolace na „nulovou“ hmotnost vzorku a „nulovou“ rychlost ohřevu 

s příslušnými korekcemi, prokázala podstatný vliv experimentálních podmínek na 

získávaná data (teploty fázových přeměn). Z provedeného studia je zřejmé, že studované 

podmínky můžou mít značný vliv na získávaná data, což potvrzuje nutnost studia vlivu 

těchto podmínek (obecně na každém přístroji), a na základě jejich vyhodnocení také 

provedení příslušných korekcí. S využitím korekcí lze následně minimalizovat, popř. 

eliminovat, vliv experimentálních podmínek (hmotnosti a rychlosti ohřevu) na získávané 

teploty fázových přeměn a získávat takto odpovídající hodnoty teplot fázových přeměn. 

 

4.5.1. Porovnání experimentálně získaných teplot a latentních tepel 

fázových transformací s obecně uznávanými teplotami 

a latentními teply fázových transformací „čistého“ železa  

Kromě provedeného studia vlivu hmotnosti vzorku a rychlosti ohřevu na získávaná 

data bylo provedeno porovnání teplot a latentních tepel fázových přeměn „čistého“ železa 

s obecně uznávanými teplotami fázových přeměn (Tabulka 1) a jejich latentními teply.  
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Pro porovnání byly vybrány teploty fázových přeměn (extrapolované teploty 

počátků přeměn, Tabulka 10) korigované na „nulovou“ hmotnost vzorku i „nulovou“ 

rychlost ohřevu, a také na teplotu tání standardu, a tepelné efekty fázových přeměn 

(Tabulka 10), získané pro rychlost ohřevu 5°C/min. a hmotnost 1072 mg. Kalibrace 

(teplotní i entalpická) byla provedena na základě analýzy čistého zlata (5N) a niklu (5N) 

dle standardní metodiky. (Výsledky kalibrace a z ní plynoucí teplotní korekce jsou 

uvedeny v Tabulce 8). Získané experimentální hodnoty teplot fázových přeměn a jejich 

latentní tepla uvádí po korekci na „nulovou“ rychlost ohřevu, „nulovou“ hmotnost vzorku 

a na teplotu tání standardu Tabulka 13. 

Teplota Curieho bodu získaná experimentálně je o 4,3°C vyšší než teplota obecně 

uznávaná. Vynikající shody bylo dosaženo pro teplotu přeměny Feα → Feγ (rozdíl pouze 

0,6°C). Rozdíl mezi experimentální teplotou přeměny Feγ → Feδ a obecně uznávanou 

teplotou je 3,6°C. Největší rozdíl je mezi teplotami tání: 5,9; resp. 9,9°C. 

Latentní teplo přeměny Feα → Feγ získané experimentálně je o 2,4 J/g nižší než 

uvádí literatura [13]. Hodnota latentního tepla přeměny Feγ → Feδ je o 0,7 J/g vyšší. 

Experimentálně získané latentní teplo tání je o 9 J/g nižší než teplo uváděné v literatuře 

[13]. 

Odchylky mezi teplotami a latentními teply publikovanými v literatuře 

a experimentálními hodnotami (Tabulka 13), získanými v této práci, jsou s největší 

pravděpodobností způsobeny přítomností dalších, i když ve velmi malém množství 

zastoupených, prvků v analyzovaném železe. Vliv těchto prvků, i ve velmi malém 

množství, může být relativně výrazný, a také odlišný v nízkoteplotní i vysokoteplotní 

oblasti. 

Tabulka 13.  Porovnání obecně uznávaných teplot (TF.P.) a latentních tepel (ΔH) fázových 

přeměn „čistého“ železa s experimentálně získanými teplotami (TF.P.,exp.) – teploty po 

korekci na „nulovou“ hmotnost vzorku a „nulovou“ rychlost ohřevu a latentními teply 

(ΔHexp.), korigované dle výsledků kalibračního měření. 

Přeměna 
TF.P. H TF.P.,exp. Hexp. 

[°C] [J/g] [°C] [J/g] 
Magnetický 

přechod 
760 - 764,3 - 

Feα → Feγ 911 18 911,6 15,98 
Feγ → Feδ 1392 15 1388,4 15,68 

Feδ → Fetav. 1535-1539 247 1529,1 237,94 
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5. Závěr  

S přístrojem Setaram MHTC (Multi High Temperature Calorimeter) byly 

s využitím metody diferenční skenovací kalorimetrie (DSC) a 3D DSC senzoru, 

analyzovány vzorky „čistého“ železa. Bylo připraveno 5 sérií vzorků o pěti hmotnostech. 

Vzorek o každé hmotnosti byl analyzován pěti rychlostmi ohřevu 2, 3, 5, 7 a 10 °C/min. 

Cílem  práce bylo zejména studium vlivu hmotnosti vzorků a vlivu rychlosti ohřevu 

na posun teplot fázových transformací a také vliv těchto faktorů na velikost příslušných 

tepelných efektů fázových transformací.  

Na základě studia těchto vlivů a navržených regresních modelů byly navrhnuty 

korekce získaných experimentálních teplot fázových transformací a byly korigovány 

teploty fázových přeměn na „nulovou“ hmotnost vzorku a na „nulovou“ rychlost ohřevu. 

Bylo také provedeno porovnání získaných experimentálních teplot fázových transformací 

a jejich latentních tepel s obecně uznávanými hodnotami. 

Na základě provedeného studia lze učinit následující závěry: 

Teploty fázových transformací 

- hmotnost vzorků má velmi malý vliv na posun teplot fázových transformací 

k vyšším hodnotám (výraznější vliv byl pozorován pouze pro teplotu likvidu). 

- rychlost ohřevu má výraznější vliv na posun teplot fázových transformací 

k vyšším hodnotám, v porovnání s vlivem hmotností (nejvýraznější posun je 

zřejmý u teploty likvidu). 

- na základě extrapolace na „nulovou“ hmotnost vzorku a „nulovou“ rychlost 

ohřevu byly provedeny korekce teplot fázových transformací, maximální 

korekce činí 26,7°C.    

- na základě navržené korekce lze minimalizovat vliv experimentálních 

podmínek na data získávaná pro další analyzované systémy, zejména pro 

systémy na bázi Fe. 

Tepelné efekty fázových transformací 

- velikost poměrných tepelných efektů se s rostoucí hmotností mírně zvyšuje 

(vyjma tepelného efektu přeměny Feα → Feγ) až do hmotnosti 1072 mg, od této 

hmotnosti velikost poměrných tepelných efektů klesá. 
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- u přeměny Feγ → Feδ a tání nebyl pozorován žádný trend v posunu velikosti 

tepelných efektů s rostoucí rychlostí ohřevu, hodnoty vykazují spíše kolísavý 

charakter, u velikosti tepelného efektu přeměny Feα → Feγ dochází s rostoucí 

rychlosti k mírnému poklesu.  

Porovnání s obecně uznávanými teplotami a latentními teply fázových transformací 

- bylo dosaženo velmi dobré shody mezi experimentálními a obecně uznávanými 

teplotami fázových přeměn, největší odchylka byla pozorována u teploty 

likvidu (5,9°C). 

- u latentních tepel byla pozorována odchylka maximálně do 15 % (přeměna 

Feα → Feγ), do 5 % u přeměny Feγ → Feδ a tání.  

 

Na základě výsledků experimentálních měření se zařízením HMTC a následného 

studia vlivu experimentálních podmínek, lze následně minimalizovat vliv studovaných 

experimentálních faktorů na získávaná data také u dalších kovových materiálů, zejména 

slitin na bázi železa. Navržené regresní modely budou tedy využívány pro výpočet korekcí 

experimentálních dat pro podobné systémy, což podstatně pomůže získávat rychle 

a efektivně hodnověrná data. 
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8. Seznam zkratek a symbolů 

A [µV·s·mg
-1

] Plocha píku 

KDSC [J·(µV)
-1

·s
-1

] Kalibrační konstanta 

m [mg] Hmotnost vzorku 

Q [µV/°C] Citlivost termočlánku 

T [°C] teplota 

v [°C/min] Rychlost ohřevu 

   

α [K
-1

] Teplotní délková roztažnost 

β [K
-1

] Teplotní objemová roztažnost 

ρ [kg·m
-3

] Hustota  

ΔH [J·mg
-1

] Latentní teplo 

ΔHtab [J·mg
-1

] Tabelovaná hodnota latentního tepla  

Δtání h [J·g
-1

] Latentní teplo tání 

Δtání Hm [J·mol
-1

] Latentní teplo tání 

   

   

TC [°C] Teplota Curieho bodu 

Te.offset [°C] Extrapolovaná teplota ukončení píku 

Te.onset [°C] Extrapolované teplota počátku fázové 

přeměny   

TF.P. [°C] Teplota fázové přeměny 

TL [°C] Teplota likvidu, 100% vzorku v kapalné fázi 

Toffset [°C] Ručně zvolené ukončení píku 

Tonset [°C] Ručně zvolené ukončení píku 

Tpeak [°C] Vrchol píku – ukončení fázové přeměny  

TS [°C] Teplota solidu – počátek tání 

Tα → γ, k [°C] Teplota ukončení fázové přeměny Feα → Feγ 

Tα → γ, p [°C] Teplota počátku fázové přeměny Feα → Feγ 

Tγ → δ, k [°C] Teplota ukončení fázové přeměny Feγ → Feδ 

Tγ → δ, p [°C] Teplota počátku fázové přeměny Feγ → Feδ 

   

Feα  Železo alfa 

Feβ  Železo beta 

Feγ  Železo gama 

Feδ  Železo delta 

FeS  Železo v pevní fázi 

FeL  Železo v kapalné fázi (tavenina) 

   

BCC 
 

Kubická prostorově centrovaná mřížka 

DPA  Diferenční tlaková analýza 
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DSC  Diferenční skenovací kalorimetrie 

DTA  Diferenční termická analýza 

EGA  Analýza uvolněných plynů 

EGD  Detekce uvolněných plynů 

ETA  Emanační termická analýza 

FCC  Kubická plošně centrovaná mřížka 

F. P.  Fázová přeměna 

hf - DSC  DSC s tepelným tokem 

MHTC  Vysokoteplotní kalorimetr 

SW  Software  

TA  Termická analýza (termoanalytický) 

TD (DIL)  Dilatometrie (termodilatometrie)  

TG  termogravimetrie 

TMA  Termomechcanická analýza 
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3°C/min a 5°C/min. 

Příloha 29.  DSC křivky ohřevu vzorku o hmotnosti 1695 mg s rychlostí ohřevu 7°C/min a 

10°C/min, a vzorku o hmotnosti 2353 mg s rychlostí ohřevu 2°C/min. 

Příloha 30.  DSC křivky ohřevu vzorku o hmotnosti 2353 mg s rychlostí ohřevu 3°C/min, 

5°C/min a 7°C/min. 
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Příloha 31.  DSC křivka ohřevu vzorku o hmotnosti 2353 mg s rychlostí ohřevu 10°C/min. 

Příloha 32.  Porovnání DSC křivek ohřevu vzorků o všech hmotnostech 

(379,612,1072,1695 a 2353 mg) spuštěné stejnou rychlostí ohřevu, 2°C/min. 

Příloha 33.  Porovnání DSC křivek ohřevu vzorků o všech hmotnostech 

(379,612,1072,1695 a 2353 mg) spuštěné stejnou rychlostí ohřevu, 3°C/min. 

Příloha 34.  Porovnání DSC křivek ohřevu vzorků o všech hmotnostech 

(379,612,1072,1695 a 2353 mg) spuštěné stejnou rychlostí ohřevu, 5°C/min. 

Příloha 35.  Porovnání DSC křivek ohřevu vzorků o všech hmotnostech 

(379,612,1072,1695 a 2353 mg) spuštěné stejnou rychlostí ohřevu, 7°C/min. 

Příloha 36.  Porovnání DSC křivek ohřevu vzorků o všech hmotnostech 

(379,612,1072,1695 a 2353 mg) spuštěné stejnou rychlostí ohřevu, 10°C/min. 

Příloha 37.  Porovnání DSC křivek ohřevu vzorku o hmotnosti 379 mg při všech 

rychlostech ohřevu (2, 3, 5, 7 a 10 °C/min). 

Příloha 38.  Porovnání DSC křivek ohřevu vzorku o hmotnosti 612 mg při všech 

rychlostech ohřevu (2, 3, 5, 7 a 10 °C/min). 

Příloha 39.  Porovnání DSC křivek ohřevu vzorku o hmotnosti 1072 mg při všech 

rychlostech ohřevu (2, 3, 5, 7 a 10 °C/min). 

Příloha 40.  Porovnání DSC křivek ohřevu vzorku o hmotnosti 1695 mg při všech 

rychlostech ohřevu (2, 3, 5, 7 a 10 °C/min). 

Příloha 41.  Porovnání DSC křivek ohřevu vzorku o hmotnosti 2353 mg při všech 

rychlostech ohřevu (2, 3, 5, 7 a 10 °C/min). 



 
 

11. Přílohy 

 

Příloha 1.  Teploty fázových transformací získané vyhodnocením DSC křivek ohřevu. 

ručně extrapol ručně extrapol ručně extrapol ručně extrapol ručně extrapol ručně extrapol

[mg] [°C/min] [°C]

2 769,880 916,390 917,238 918,747 924,730 920,220 1390,320 1392,671 1394,276 1399,740 1396,350 1531,280 1535,459 1542,480 1548,810 1543,826

3 770,475 914,120 915,716 918,166 925,900 920,105 1393,770 1394,943 1397,273 1402,270 1399,295 1531,830 1536,399 1545,099 1552,950 1546,747

5 771,708 915,140 916,732 919,967 935,380 922,939 1394,660 1395,791 1398,955 1408,180 1401,365 1533,190 1537,365 1548,373 1560,470 1550,757

7 773,055 917,530 918,600 922,180 939,800 926,126 1394,310 1396,736 1400,318 1411,950 1403,352 1533,980 1538,351 1550,976 1566,330 1554,007

10 775,102 918,260 919,951 924,661 941,340 929,989 1396,610 1398,044 1401,978 1416,080 1406,247 1534,940 1540,141 1553,942 1566,410 1558,173

2 769,964 915,430 917,078 919,073 927,440 920,631 1390,770 1392,572 1394,429 1399,870 1396,319 1532,040 1535,714 1543,913 1552,090 1545,430

3 770,585 917,130 918,162 920,493 930,870 922,447 1391,730 1393,192 1395,411 1402,930 1397,609 1531,870 1536,401 1545,960 1556,540 1547,848

5 772,148 917,940 919,027 922,191 935,970 925,806 1391,960 1393,903 1397,129 1406,950 1399,666 1533,210 1537,866 1549,745 1563,600 1552,517

7 773,554 920,060 921,057 924,426 942,970 928,595 1393,750 1394,870 1398,426 1410,590 1401,839 1533,510 1539,277 1552,607 1568,240 1556,126

10 775,739 921,120 922,407 926,898 948,560 932,827 1394,620 1396,034 1400,387 1416,120 1404,905 1534,540 1540,051 1556,401 1575,300 1561,053

2 769,896 915,530 917,232 919,031 928,960 920,830 1391,150 1392,463 1394,877 1401,360 1396,401 1531,880 1535,300 1544,521 1554,400 1546,747

3 770,716 916,680 917,631 920,543 931,270 922,564 1391,390 1393,183 1396,089 1403,570 1398,044 1532,090 1536,003 1547,219 1558,200 1549,925

5 772,422 918,220 919,057 922,543 937,280 926,020 1392,860 1394,146 1397,969 1407,420 1400,668 1533,290 1537,560 1551,284 1568,110 1555,035

7 773,901 919,470 920,681 924,861 948,110 929,725 1393,150 1394,745 1398,764 1414,790 1402,302 1533,710 1538,326 1554,276 1575,340 1558,719

10 776,172 922,130 923,089 927,641 953,890 933,682 1394,990 1396,567 1401,482 1421,440 1406,421 1534,230 1539,784 1558,690 1579,910 1564,478

2 769,854 915,720 916,542 918,856 927,160 921,270 1390,150 1391,881 1394,575 1400,980 1396,133 1531,610 1536,084 1545,393 1556,140 1547,838

3 770,600 916,230 917,220 920,238 928,870 923,116 1390,480 1392,527 1395,600 1403,630 1397,735 1532,000 1535,750 1547,564 1564,180 1551,217

5 772,448 918,260 919,043 922,805 936,370 926,742 1391,870 1393,622 1397,503 1411,570 1400,505 1531,700 1536,616 1551,856 1573,880 1556,548

7 774,338 919,000 920,428 925,069 943,820 930,338 1392,920 1394,796 1399,224 1415,400 1403,038 1533,770 1538,533 1555,524 1578,260 1561,191

10 777,008 920,690 922,675 928,381 956,200 935,008 1394,900 1396,434 1401,679 1424,020 1407,187 1533,940 1542,564 1560,450 1589,050 1567,342

2 769,849 912,890 914,193 917,726 927,040 920,240 1390,520 1392,927 1396,144 1404,930 1398,135 1532,190 1536,971 1546,682 1560,730 1549,286

3 770,808 915,640 916,519 919,840 934,990 922,961 1391,960 1393,122 1396,646 1404,430 1398,738 1533,130 1539,974 1549,137 1563,240 1552,685

5 772,733 917,360 918,640 922,671 939,940 927,142 1393,210 1394,347 1398,311 1410,430 1401,718 1533,510 1538,831 1552,995 1575,390 1558,215

7 774,185 917,240 918,673 924,283 943,950 929,439 1394,800 1395,915 1400,853 1415,740 1404,988 1534,280 1538,594 1556,552 1581,190 1563,251

10 777,171 922,180 922,813 928,760 960,340 935,518 1395,210 1396,440 1402,198 1426,530 1407,721 1535,580 1542,782 1561,342 1591,760 1569,269

[°C]

Hmotnost 

vzorku

Rychlost 

ohřevu

Teplota 

Curieho 

bodu

Fe(α) -> Fe(γ) Fe(γ) → Fe(δ) Fe(δ) → tavenina

onset (počátek) peak 

(vrchol)

offset (ukončení) onset (počátek) peak 

(vrchol)

offset (ukončení) onset (počátek) peak 

(vrchol)

offset (ukončení)

379

612

1072

1695

2353



 
 

Rychlost 

ohřevu 

[°C/min] 

Hmotnost vzorku [mg]   

379 612 1072 1695 2353 průměr sm.odch. 

Teplota [°C]   

2 769,9 770,0 769,9 769,9 769,8 769,9 0,0 

3 770,5 770,6 770,7 770,6 770,8 770,6 0,1 

5 771,7 772,1 772,4 772,4 772,7 772,3 0,3 

7 773,1 773,6 773,9 774,3 774,2 773,8 0,5 

10 775,1 775,7 776,2 777,0 777,2 776,2 0,8 

průměr 772,0 772,4 772,6 772,8 772,9   

 průměr   772,6     

sm. odch. 1,9 2,1 2,3 2,6 2,6   

 sm. odch. 2,3   

Příloha 2.  Teplota Curieho bodu pro dané experimentální podmínky. 

 

Příloha 3.  Extrapolace teploty Curieho bodu na „nulovou“ hmotnost vzorku.   

y = -4E-05x + 769.94 

R² = 0.456 

y = 0.0001x + 770.48 

R² = 0.6436 

y = 0.0004x + 771.76 

R² = 0.824 

y = 0.0006x + 773.13 

R² = 0.7612 

y = 0.001x + 774.98 

R² = 0.9235 

764.0

766.0

768.0

770.0

772.0

774.0

776.0

778.0
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T
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°C
] 

m [mg] 

Teplota curieho bodu pro v = konst.  

2 °C/min 3 °C/min 5 °C/min 7 °C/min 10 °C/min



 
 

 

                                    

                                    

                                    

                                     

                                    

                                        

                                              

                                               

                                             

                                             

Příloha 4.  Extrapolace teploty Curieho bodu na „nulovou“ rychlost ohřevu. Pozn. Levý sloupec uvádí extrapolace s využitím lineární 

závislosti, pravý s využitím závislosti polynomu 2. stupně.   

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

1 3 5 7 9 11

T
 [

°C
] 

v [°C/min] 

Teplota Curieho bodu pro m = konst. 

379 mg

612 mg

1072 mg

1695 mg

2353 mg



 
 

Rychlost 

ohřevu 

[°C/min] 

Hmotnost vzorku [mg]   

379 612 1072 1695 2353 průměr sm.odch. 

Teplota [°C]   

2 917,2 917,1 917,2 916,5 914,2 916,5 1,2 

3 915,7 918,2 917,6 917,2 916,5 917,1 0,9 

5 916,7 919,0 919,1 919,0 918,6 918,5 0,9 

7 918,6 921,1 920,7 920,4 918,7 919,9 1,0 

10 920,0 922,4 923,1 922,7 922,8 922,2 1,1 

průměr 917,6 919,5 919,5 919,2 918,2   

 průměr   918,8     

sm. odch. 1,5 1,9 2,1 2,2 2,8   

 sm. odch. 2,3   

Příloha 5.  Teplota počátku transformace Feα → Feγ pro dané experimentální podmínky. 

 

Příloha 6.  Extrapolace teploty počátku transformace Feα → Feγ na „nulovou“ hmotnost vzorku.  

y = -0.0014x + 918.18 

R² = 0.769 

y = -6E-05x + 917.13 

R² = 0.0027 

y = 0.0006x + 917.8 

R² = 0.2143 

y = -0.0003x + 920.29 

R² = 0.0529 

y = 0.001x + 920.99 

R² = 0.3853 
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Příloha 7.  Extrapolace teploty počátku transformace Feα → Feγ na „nulovou“ rychlost ohřevu. Pozn. Levý sloupec uvádí extrapolace 

s využitím lineární závislosti, pravý s využitím závislosti polynomu 2. stupně.   

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

T
 [

°C
] 

v [°C/min] 

počátek transformace Feα → Feγ pro m = konst. 

379 mg

612 mg

1072 mg

1695 mg

2353 mg



 
 

Rychlost 

ohřevu 

[°C/min] 

Hmotnost vzorku [mg]   

379 612 1072 1695 2353 průměr sm.odch. 

Teplota [°C]   

2 918,7 919,1 919,0 918,9 917,7 918,7 0,5 

3 918,2 920,5 920,5 920,2 919,8 919,9 0,9 

5 920,0 922,2 922,5 922,8 922,7 922,0 1,1 

7 922,2 924,4 924,9 925,1 924,3 924,2 1,0 

10 924,7 926,9 927,6 928,4 928,8 927,3 1,5 

průměr 920,7 922,6 922,9 923,1 922,7   

 průměr   922,4     

sm. odch. 2,4 2,8 3,1 3,4 3,8   

 sm. odch. 3,2   

Příloha 8.  Teplota ukončení transformace Feα → Feγ pro dané experimentální podmínky. 

 

Příloha 9.  Extrapolace teploty ukončení transformace Feα → Feγ na „nulovou“ hmotnost vzorku. 

y = -0.0005x + 919.32 

R² = 0.5668 

y = 0.0004x + 919.34 

R² = 0.1186 

y = 0.001x + 920.79 

R² = 0.4866 

y = 0.0008x + 923.24 

R² = 0.2797 

y = 0.0018x + 925.12 

R² = 0.7637 
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Příloha 10.  Extrapolace teploty ukončení transformace Feα → Feγ na „nulovou“ rychlost ohřevu. Pozn. Levý sloupec uvádí extrapolace 

s využitím lineární závislosti, pravý s využitím závislosti polynomu 2. stupně.   

916

918

920

922

924

926

928

930

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

T
 [

°C
] 

v [°C/min] 

ukončení transformace Feα → Feγ pro  

m = kosnt. 

379 mg

612 mg

1072 mg

1695 mg

2353 mg



 
 

Rychlost 

ohřevu 

[°C/min] 

Hmotnost vzorku [mg]   

379 612 1072 1695 2353 průměr sm.odch. 

Teplota [°C]   

2 1392,7 1392,6 1392,5 1391,9 1392,9 1392,5 0,4 

3 1394,9 1393,2 1393,2 1392,5 1393,1 1393,4 0,8 

5 1395,8 1393,9 1394,1 1393,6 1394,3 1394,4 0,8 

7 1396,7 1394,9 1394,7 1394,8 1395,9 1395,4 0,8 

10 1398,0 1396,0 1396,6 1396,4 1396,4 1396,7 0,7 

průměr 1395,6 1394,1 1394,2 1393,9 1394,6   

 průměr   1394,5     

sm. odch. 1,8 1,2 1,4 1,6 1,4   

 sm. odch. 1,6   

Příloha 11.  Teplota počátku transformace Feγ → Feδ pro dané experimentální podmínky. 

 

Příloha 12.  Extrapolace teploty počátku transformace Feγ → Feδ na „nulovou“ hmotnost vzorku. 

y = 3E-06x + 1392.5 

R² = 4E-05 

y = -0.0007x + 1394.3 

R² = 0.4044 

y = -0.0005x + 1395 

R² = 0.2135 

y = -0.0002x + 1395.6 

R² = 0.0204 

y = -0.0004x + 1397.2 

R² = 0.2023 
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Příloha 13.  Extrapolace teploty počátku transformace Feγ → Feδ na „nulovou“ rychlost ohřevu. Pozn. Levý sloupec uvádí extrapolace 

s využitím lineární závislosti, pravý s využitím závislosti polynomu 2. stupně.   

1388

1390

1392

1394

1396

1398

1400

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

T
 [

°C
] 

v [°C/min] 

počátek transformace Feγ → Feδ pro m = konst. 

379 mg

612 mg

1072 mg

1695 mg

2353 mg



 
 

Rychlost 

ohřevu 

[°C/min] 

Hmotnost vzorku [mg]   

379 612 1072 1695 2353 průměr sm.odch. 

Teplota [°C]   

2 1394,3 1394,4 1394,9 1394,6 1396,1 1394,9 0,7 

3 1397,3 1395,4 1396,1 1395,6 1396,6 1396,2 0,7 

5 1399,0 1397,1 1398,0 1397,5 1398,3 1398,0 0,6 

7 1400,3 1398,4 1398,8 1399,2 1400,9 1399,5 0,9 

10 1402,0 1400,4 1401,5 1401,7 1402,2 1401,5 0,6 

průměr 1398,6 1397,2 1397,8 1397,7 1398,8   

 průměr 1398,0   

sm. odch. 2,6 2,1 2,3 2,5 2,4   

 sm. odch. 2,5   

Příloha 14.  Teplota ukončení transformace Feγ → Feδ pro dané experimentální podmínky. 

 

Příloha 15.  Extrapolace teploty ukončení transformace Feγ → Feδ na „nulovou“ hmotnost vzorku. 
 

y = 0.0008x + 1393.9 

R² = 0.728 

y = -7E-05x + 1396.3 

R² = 0.0057 

y = -6E-05x + 1398 

R² = 0.0044 

y = 0.0006x + 1398.8 

R² = 0.1955 

y = 0.0004x + 1401 

R² = 0.2577 
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Příloha 16.  Extrapolace teploty ukončení transformace Feγ → Feδ na „nulovou“ rychlost ohřevu. Pozn. Levý sloupec uvádí extrapolace 

s využitím lineární závislosti, pravý s využitím závislosti polynomu 2. stupně.   
 

1392

1394

1396

1398

1400

1402

1404

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

T
 [

°C
] 

v [°C/min] 

ukončení tranformace Feγ → Feδ pro  
m = konst. 

379 mg

612 mg

1072 mg

1695 mg

2353 mg



 
 

Rychlost 

ohřevu 

[°C/min] 

Hmotnost vzorku [mg]   

379 612 1072 1695 2353 průměr sm.odch. 

Teplota [°C]   

2 1535,5 1535,7 1535,3 1536,1 1537,0 1535,9 0,6 

3 1536,4 1536,4 1536,0 1535,8 1540,0 1536,9 1,6 

5 1537,4 1537,9 1537,6 1536,6 1538,8 1537,6 0,7 

7 1538,4 1539,3 1538,3 1538,5 1538,6 1538,6 0,3 

10 1540,1 1540,1 1539,8 1542,6 1542,8 1541,1 1,3 

průměr 1537,5 1537,9 1537,4 1537,9 1539,4   

 průměr   1538,0     

sm. odch. 1,6 1,6 1,6 2,5 1,9   

 sm. odch. 2,0   

Příloha 17.  Teplota počátku tání, TS, pro dané experimentální podmínky. 

 

Příloha 18. Extrapolace teploty počátku tání, TS, na „nulovou“ hmotnost vzorku. 

y = 0.0007x + 1535 

R² = 0.7605 

y = 0.0015x + 1535.1 

R² = 0.457 

y = 0.0004x + 1537.2 

R² = 0.1384 

y = -8E-05x + 1538.7 

R² = 0.0257 

y = 0,0016x + 1539,1 

R² = 0,7909 
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Příloha 19.  Extrapolace teploty počátku tání, TS, na „nulovou“ rychlost ohřevu. Pozn. Levý sloupec uvádí extrapolace s využitím lineární 

závislosti, pravý s využitím závislosti polynomu 2. stupně.   

1534

1535

1536

1537

1538
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1541

1542

1543

1544

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

T
 [

°C
] 

v [°C/min] 

počátek tání, TS, pro m = konst.  

379 mg

612 mg

1072 mg

1695 mg

2353 mg



 
 

Rychlost 

ohřevu 

[°C/min] 

Hmotnost vzorku [mg]   

379 612 1072 1695 2353 průměr sm.odch. 

Teplota [°C]   

2 1542,5 1543,9 1544,5 1545,4 1546,7 1544,6 1,4 

3 1545,1 1546,0 1547,2 1547,6 1549,1 1547,0 1,4 

5 1548,4 1549,7 1551,3 1551,9 1553,0 1550,9 1,6 

7 1551,0 1552,6 1554,3 1555,5 1556,6 1554,0 2,0 

10 1553,9 1556,4 1558,7 1560,5 1561,3 1558,2 2,7 

průměr 1548,2 1549,7 1551,2 1552,2 1553,3   

 průměr   1550,9     

sm. odch. 4,1 4,5 5,0 5,4 5,2   

 sm. odch. 5,2   

Příloha 20.  Teplota ukončení tání, TL, pro dané experimentální podmínky.  

 

Příloha 21.  Extrapolace ukončení tání, TL, na „nulovou“ hmotnost vzorku. 

y = 0.0019x + 1542.3 

R² = 0.9447 

y = 0.0019x + 1544.7 

R² = 0.9514 

y = 0.0021x + 1548.2 

R² = 0.9135 

y = 0.0027x + 1550.7 

R² = 0.9301 

y = 0.0035x + 1553.8 

R² = 0.8943 
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Příloha 22.  Extrapolace teploty ukončení tání, TL, na „nulovou“ rychlost ohřevu. Pozn. Levý sloupec uvádí extrapolace s využitím lineární 

závislosti, pravý s využitím závislosti polynomu 2. stupně.  
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Příloha 23.  DSC křivky ohřevu vzorku o hmotnosti 379 mg s rychlostí ohřevu 2°C/min, 

3°C/min a 5 °C/min.  
 



 
 

 
 

 
 

 
 

Příloha 24.  DSC křivky ohřevu vzorku o hmotnost 379 mg s rychlostí ohřevu 7°C/min 

a 10°C/min, a vzorku o hmotnosti 612 mg s rychlostí ohřevu 2°C/min. 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

Příloha 25.  DSC křivka ohřevu vzorku o hmotnosti 612 mg s rychlostí ohřevu 3°C/min, 

5°C/min a 7°C/min.  



 
 

 
 

 
 

 
 

Příloha 26.  DSC křivka ohřevu vzorku o hmotnosti 612 mg s rychlostí ohřevu 10°C/min, 

a vzorku o hmotnosti 1072 mg s rychlostí ohřevu 2°C/min a 3°C/min. 
 



 
 

 

 
 

 
 

 
 

Příloha 27.  DSC křivka ohřevu vzorku o hmotnosti 1072 mg s rychlostí ohřevu 5°C/min, 

7°C/min a 10°C/min.  



 
 

 
 

 
 

 
 

Příloha 28.  DSC křivky ohřevu vzorku o hmotnosti 1695 mg s rychlostí ohřevu 2°C/min, 

3°C/min a 5°C/min. 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

Příloha 29.  DSC křivky ohřevu vzorku o hmotnosti 1695 mg s rychlostí ohřevu 7°C/min a 

10°C/min, a vzorku o hmotnosti 2353 mg s rychlostí ohřevu 2°C/min. 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

Příloha 30.  DSC křivky ohřevu vzorku o hmotnosti 2353 mg s rychlostí ohřevu 3°C/min, 

5°C/min a 7°C/min. 
 



 
 

 
 
Příloha 31.  DSC křivka ohřevu vzorku o hmotnosti 2353 mg s rychlostí ohřevu 10°C/min. 



 
 

 
 

 
 

 
 
Příloha 32.  Porovnání DSC křivek ohřevu vzorků o všech hmotnostech 

(379,612,1072,1695 a 2353 mg) spuštěné stejnou rychlostí ohřevu, 2°C/min.  
 



 
 

 
 

 
 

 
 

Příloha 33.  Porovnání DSC křivek ohřevu vzorků o všech hmotnostech 

(379,612,1072,1695 a 2353 mg) spuštěné stejnou rychlostí ohřevu, 3°C/min. 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

Příloha 34.  Porovnání DSC křivek ohřevu vzorků o všech hmotnostech 

(379,612,1072,1695 a 2353 mg) spuštěné stejnou rychlostí ohřevu, 5°C/min. 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
Příloha 35.  Porovnání DSC křivek ohřevu vzorků o všech hmotnostech 

(379,612,1072,1695 a 2353 mg) spuštěné stejnou rychlostí ohřevu, 7°C/min. 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

Příloha 36.  Porovnání DSC křivek ohřevu vzorků o všech hmotnostech 

(379,612,1072,1695 a 2353 mg) spuštěné stejnou rychlostí ohřevu, 10°C/min. 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

Příloha 37.  Porovnání DSC křivek ohřevu vzorku o hmotnosti 379 mg při všech 

rychlostech ohřevu (2, 3, 5, 7 a 10 °C/min). 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

Příloha 38.  Porovnání DSC křivek ohřevu vzorku o hmotnosti 612 mg při všech 

rychlostech ohřevu (2, 3, 5, 7 a 10 °C/min). 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

Příloha 39.  Porovnání DSC křivek ohřevu vzorku o hmotnosti 1072 mg při všech 

rychlostech ohřevu (2, 3, 5, 7 a 10 °C/min). 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

Příloha 40.  Porovnání DSC křivek ohřevu vzorku o hmotnosti 1695 mg při všech 

rychlostech ohřevu (2, 3, 5, 7 a 10 °C/min). 
 



 
 

 

 
 

 
 

 
 

Příloha 41.  Porovnání DSC křivek ohřevu vzorku o hmotnosti 2353 mg při všech 

rychlostech ohřevu (2, 3, 5, 7 a 10 °C/min). 


