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ABSTRAKT 

Uhlík a kyslík jsou obsaţeny ve všech ocelích (systém Fe-C-O tvoří základ všech ocelí), 

přesto byl a je tento systém, v porovnání s jinými ternárními systémy, např. Fe-C-Cr, Fe-C-Ni 

velmi málo studován (jak teoreticky, tak experimentálně) – stále tedy existuje o ternárním 

systému Fe-C-O jen velmi málo údajů. Z tohoto důvodu je studium systému Fe-C-O stále 

aktuální téma. 

Jednou z moţností popisu tepelného chování systémů na bázi Fe jsou metody termické 

analýzy – zejména diferenční termická analýza (DTA), diferenční skenovací kalorimetrie 

(DSC) a kalorimetrie. Těmito metodami lze získat některá termofyzikální a termodynamická 

data, např. teploty a latentní tepla fázových transformací, tepelné kapacity a jejich závislost 

na teplotě. Experimentální podmínky mohou mít značný vliv na termofyzikální a 

termodynamická data získávaná pomocí těchto metod. 

Disertační práce je zaměřena především na studium teplot fázových transformací 

modelových slitin na bázi Fe-C-O, pomocí diferenční termické analýzy (DTA).  

Pomocí metody DTA byly při rychlostech ohřevu 2, 4, 7, 10, 15 a 20 K/min stanoveny 

teploty fázových transformací slitin na bázi Fe-C-O. S rostoucí rychlostí ohřevu docházelo 

k posunu teplot fázových transformací k vyšším hodnotám. Získané teploty byly 

extrapolovány na „nulovou“ rychlost ohřevu. Teploty extrapolované na „nulovou“ rychlost 

ohřevu by měly být velmi blízké teplotám rovnováţným. 

Experimentálně získané teploty fázových transformací slitin Fe-C-O byly porovnány 

s teplotami uváděnými rovnováţným metastabilním fázovým diagramem Fe-C a 

rovnováţným fázovým diagramem Fe-O.  

Modelováním termofyzikálních a termodynamických vlastností slitin na bázi Fe-C-O 

(pomocí metody CALPHAD) byly vypočítány teploty fázových transformací. Experimentálně 

získané teploty fázových transformací slitin Fe-C-O byly porovnány s vypočítanými 

teplotami.  

Dále byla provedena metodická měření vedoucí k popisu vlivu experimentálních 

podmínek metod DTA a DSC (velikosti vzorku a rychlosti ohřevu) na získávané hodnoty 

teplot a tepelných efektů fázových transformací „čistého“ ţeleza. 

Z výsledků těchto měření byly získány závislosti vyjadřující vliv hmotnosti vzorku a 

rychlosti ohřevu na teploty a tepelné efekty fázových transformací. Na základě závislostí 

vyjadřujících vliv hmotnosti vzorku a rychlosti ohřevu na teploty fázových transformací lze 

korigovat (extrapolovat) na „nulovou“ hmotnost a „nulovou“ rychlost ohřevu teploty získané 

u dalších studovaných kovových systémů na bázi Fe, např. ocelí. Pro studované systémy lze 

takto získat teploty blízké teplotám rovnováţným bez nutnosti provádění časově náročného 

souboru experimentálních měření. 
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ABSTRACT 

Carbon and oxygen are present in all steels (Fe-C-O system forms the basis of all steels), 

in spite of that this system, in comparison with other ternary systems, such as Fe-C-Cr, 

Fe-C-Ni, has not been sufficiently investigated (both theoretically and experimentally) - 

therefore still only very few data are available about the ternary Fe-C-O system. For this 

reason, the investigation of the Fe-C-O system is still a highly topical issue. 

Methods of thermal analysis - especially differential thermal analysis (DTA), differential 

scanning calorimetry (DSC) and calorimetry represent one of the possibilities for description 

of thermal behaviour of the Fe based systems. These methods make it possible to obtain some 

thermo-physical and thermo-dynamic data, such as temperatures and latent heats of phase 

transformations, heat capacities and their dependence on temperature. Experimental 

conditions may have a significant influence on the thermo-physical and thermo-dynamic data 

obtained using these methods. 

The dissertation is focused particularly in investigation of temperatures of phase 

transformations of Fe-C-O based model alloys performed by differential thermal analysis 

(DTA). 

The temperatures of phase transformations of Fe-C-O based alloys were determined using 

the DTA method at the heating rates of 2, 4, 7, 10, 15 and 20 K/min. The temperatures of 

phase transformations shifted with the increasing heating rate towards the higher values. 

The obtained temperatures were extrapolated to the “zero“ heating rate. The temperatures 

extrapolated to the “zero“ heating rate should be very close to the equilibrium temperatures. 

The experimentally obtained temperatures of phase transformations of the Fe-C-O based 

alloys were compared with the temperatures given in the equilibrium meta-stable phase 

diagram Fe-C and equilibrium phase diagram Fe-O.  

Temperatures of phase transformations were calculated by modelling of thermo-physical 

and thermo-dynamic properties of the Fe-C-O based alloys (with use of the CALPHAD 

method). The experimentally obtained temperatures of phase transformations of the Fe-C-O 

based alloys were compared with the calculated temperatures.  

Methodological measurements leading to description of influence of experimental 

conditions for the DTA and DSC methods (sample size and heating rate) on the obtained 

values of temperatures and thermal effects of phase transformations of “pure“ iron were 

performed. 

Dependences expressing the influence of the sample mass and the heating rate on the 

temperatures and the thermal effects of phase transformations were obtained from the results 

of these measurements. On the basis of dependences expressing the influence of the sample 

mass and the heating rate on the temperatures of phase transformations it is possible to correct 

(to extrapolate) the heating rate obtained in other Fe-based metallic systems, such as steels, to 

the "zero" mass and the "zero" heating rate. It is thus possible to obtain for the investigated 

systems the temperatures close to the equilibrium temperatures without necessity of making 

set of experimental measurements, which is highly time-consuming. 
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1. ÚVOD 

Uhlík je nejdůleţitější legující prvek v ţeleze. Jiţ malé změny jeho koncentrace mají 

velký vliv na vlastnosti oceli. Proto také je binární systém Fe-C základem studia chování 

ocelí. Tímto systémem se zabývalo jiţ mnoho autorů, byl vytvořen rovnováţný diagram Fe-C. 

Například autoři prací [1, 2] vytvořili rovnováţný diagram Fe-C na základě 

termodynamických výpočtů. Jiní autoři se naopak zabývali experimentálním stanovením 

teplot fázových transformací systému Fe-C a srovnáváním těchto experimentálně získaných 

teplot s teplotami digramu Fe-C vytvořeného na základě termodynamických výpočtů, 

např. [3-6]. Z jejich srovnání vyplynulo, ţe existuje určitý rozdíl mezi naměřenými a 

vypočtenými daty. Do dnešní doby však neexistuje zcela jednotný popis tohoto systému. 

V současné době se jen relativně málo autorů zabývá experimentálním výzkumem vlastností 

čistého ţeleza nebo systému Fe-C, např. [7-10]. 

Přestoţe je kyslík, stejně jako uhlík, přítomen ve všech druzích technického ţeleza a 

ocelích, nebyla studiu termofyzikálních a termodynamických vlastností systému Fe-O 

věnována tak velká pozornost jako studiu systému Fe-C, coţ můţe být způsobeno tím, 

ţe kyslík nemá tak významný vliv na vlastnosti ocelí jako uhlík. 

Uhlík a kyslík jsou obsaţeny ve všech ocelích (systém Fe-C-O tvoří základ všech ocelí), 

přesto byl a je tento systém, v porovnání s jinými ternárními systémy, např. Fe-C-Cr, Fe-C-Ni 

velmi málo studován (jak teoreticky, tak experimentálně) – stále tedy existuje o ternárním 

systému Fe-C-O jen velmi málo údajů. Z tohoto důvodu je studium systému Fe-C-O stále 

aktuální téma. 

V současnosti bývají práce více zaměřeny na jiné binární systémy ţeleza (Fe-X) nebo 

na systémy ternární (Fe-X-Y) [11-14]. Jen relativně velmi málo autorů se zaměřuje 

na polykomponentní systémy z hlediska jejich termofyzikálního a termodynamického 

popisu [15-17]. 

Termofyzikální a termodynamická data lze získat i pomocí jednoduchých výpočtových 

vztahů. V dostupné literatuře jsou nejčastěji uváděny vztahy pro výpočet teplot fázových 

transformací ocelí [18, 19]. Tyto vztahy vyjadřují závislost teploty fázové transformace 

na chemickém sloţení systému. 

Pro výpočet termofyzikálních a termodynamických dat se vyuţívají také simulační 

programy. Simulační software by měl zohledňovat všechny aspekty, které mají vliv 

na výsledná data (chemické sloţení, rychlost ochlazování a další) avšak existují mnohá 

zjednodušení, se kterými software počítají [20-24].  

Jednou z moţností popisu tepelného chování systémů na bázi Fe a ověření výpočtově 

stanovovaných dat jsou metody termické analýzy – zejména diferenční termická analýza 

(DTA), diferenční skenovací kalorimetrie (DSC) a kalorimetrie. Těmito metodami lze získat 

některá termofyzikální a termodynamická data, např. teploty a latentní tepla fázových 

transformací, tepelné kapacity a jejich závislost na teplotě.  

Disertační práce je zaměřena na studium teplot fázových transformací slitin na bázi 

Fe-C-O, pomocí metod termické analýzy (DTA, DSC). Získané hodnoty jsou v práci 

porovnány s daty dostupnými v literatuře, kterých je v této oblasti stále nedostatek. Dále bylo 

pro studované slitiny provedeno modelování termofyzikálních a termodynamických vlastností 



Úvod 

4 
 

pomocí metody CALPHAD. Získaná data jsou porovnána také s daty získanými na základě 

modelování. 

Část disertační práce je zaměřena na studium vlivu experimentálních podmínek na data 

získaná pomocí metod DTA a DSC a na studium změny chemického sloţení, ke kterému 

dochází během DTA analýz.  

Experimentální podmínky mohou mít značný vliv na získávaná termofyzikální a 

termodynamická data. Posouzení míry vlivu experimentálních podmínek na získaná data a 

případná korekce dat je slabou stránkou interpretace většiny výsledků získaných pomocí 

metod termické analýzy publikovaných v literatuře. Autoři často ani neuvádějí experimentální 

podmínky, při kterých byla jimi prezentovaná data získána, přestoţe při analýzách stejných 

vzorků za jiných experimentálních podmínek mohou být získaná data zcela odlišná. 

Hlavní přínos disertační práce spočívá v tvorbě a rozšíření databáze termofyzikálních a 

termodynamických vlastností systémů na bázi Fe (Fe-C-O) na základě systematického studia 

s reprodukovatelnými výsledky.  

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

modely a mohou také přispět ke zpřesnění výpočtů s vyuţitím termodynamických software. 

Data získaná pro nízkoteplotní oblast mohou být pouţita v oboru tepelného a 

mechanického zpracování materiálů. Data získaná pro vysokoteplotní oblast, mohou být 

vyuţita pro optimální nastavení licích podmínek v oboru odlévání ocelí.  

Další přínos disertační práce spočívá v popisu vlivu experimentálních podmínek na data 

získaná metodami termické analýzy (DTA, DSC), včetně popisu změny chemického sloţení, 

ke kterému dochází během DTA analýz. 
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2. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Hlavním cílem disertační práce je studium vybraných termofyzikálních a 

termodynamických vlastností modelových slitin na bázi Fe-C-O. Dále pak určení vlivu 

rychlosti ohřevu na tyto termofyzikální a termodynamické vlastnosti. 

Dalším cílem je určení vlivu experimentálních podmínek (hmotnosti vzorku a rychlosti 

ohřevu) na teploty a tepelné efekty fázových transformací vzorku ţeleza získané pomocí 

metod DTA a DSC. 

K dosaţení těchto cílů byly provedeny následující práce: 

- Laboratorní příprava vzorků „čistého“ ţeleza. 

- Provedení literární rešerše v oblasti systémů na bázi ţeleza a v oblasti termické 

analýzy. 

- Studium vlivu rychlosti ohřevu a hmotnosti vzorku na získané termofyzikální a 

termodynamické vlastnosti. 

- Získání regresních modelů (rovnic) pro přepočet získaných teplot na „nulovou“ 

rychlost ohřevu a na „nulovou“ hmotnost vzorku. 

- Ověření získaných regresních modelů na teplotách fázových transformací reálného 

vzorku oceli. 

- Laboratorní příprava modelových slitin na bázi Fe-C-O. 

- Analýza laboratorně připravených slitin na bázi Fe-C-O metodami DTA a DSC 

s cílem určit teploty fázových transformací. 

- Korekce (extrapolace) získaných teplot fázových transformací na rovnováţné 

podmínky (na „nulovou“ rychlost ohřevu). 

- Porovnání získaných a vypočítaných teplot fázových transformací s hodnotami 

nalezenými v dostupné literatuře. 

- Provedení termodynamického modelování termofyzikálních a termodynamických 

vlastností slitin na bázi Fe-C-O pomocí metody CALPHAD. 

- Porovnání experimentálně získaných teplot fázových transformací s hodnotami 

vypočítanými pomocí metody CALPHAD. 

- Studium vlivu nastavení experimentálních podmínek DTA analýz na moţnou změnu 

chemického sloţení analyzovaných vzorků.  
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Systémy na bázi Fe 

Ţelezo je polymorfní kov, který má dvě krystalograficky odlišné modifikace: ţelezo α 

(Feα), resp.  (Feδ) a ţelezo γ (Feγ). V rozmezí teplot 911 – 1392 °C je stabilní Feγ. Feγ má 

kubickou, plošně centrovanou krystalickou mříţku. Feδ existuje jako stabilní fáze v oblasti 

vysokých teplot (1392 – 1536 °C). V oblasti nízkých teplot (< 911 °C) jako ţelezo α. Ţelezo α 

se nad teplotou 760 °C (Curieho bod) stává paramagnetické a označuje se ţelezo β 

(760 – 911 °C). Ţelezo α a δ mají kubickou, prostorově centrovanou krystalickou mříţku, 

lišící se pouze velikostí mříţkového parametru [25]. 

Příprava čistého ţeleza je poměrně obtíţná a i kdyţ lze moderními metodami dosáhnout 

vysoké čistoty (plazmové, zonální, elektrolytické tavení), lze jen stěţí mluvit o fyzikálně 

čistém ţeleze. Příměsi, i ve velmi malých koncentracích, mohou mít vliv na vlastnosti ţeleza, 

proto se údaje různých autorů o vlastnostech ţeleza často liší podle čistoty pouţitého ţeleza. 

3.1.1 Binární systém Fe-C 

Uhlík je, s výjimkou velmi čistých ţelez, přítomen ve všech druzích technického ţeleza. 

Má výrazný vliv na jeho vlastnosti. Ve slitinách ţeleza s uhlíkem můţe být uhlík rozpuštěn 

(tvoří intersticiální tuhý roztok), nebo můţe s ţelezem tvořit chemickou sloučeninu cementit 

(Fe3C), anebo se můţe vyskytovat ve své elementární formě jako grafit. Stálá přítomnost 

uhlíku a jeho zásadní vliv na vlastnosti slitiny jsou hlavní příčinou toho, ţe komplexní slitiny 

technického ţeleza lze, alespoň přibliţně, povaţovat za binární slitiny Fe-C [26]. 

Tuhý roztok uhlíku v ţeleze alfa je označován jako ferit. Existuje ve dvou teplotních 

rozmezích. V oblasti vysokých teplot (1392 – 1536 °C) se označuje jako δ ferit (δ). Při niţších 

teplotách (< 911 °C) se označuje jako α ferit (α). Ferit se nad teplotou 760 °C (Curieho bod) 

stává paramagnetický. Ferit má kubickou, prostorově centrovanou krystalickou mříţku. 

Intersticiální prostory mříţky α feritu jsou pro atomy uhlíku příliš malé. Přítomnost uhlíku 

v tuhém roztoku feritu vede, k deformaci mříţky a ke zvětšení jejího parametru. 

Předpokládá se, ţe atomy uhlíku se přednostně usazují v místech mříţkových poruch. 

Maximální rozpustnost uhlíku ve feritu při eutektoidní teplotě (727 °C) je 0,02 hm.%. 

Tuhý roztok uhlíku v ţeleze γ je označován jako austenit (γ). Ani v mříţce γ není 

intersticiální prostor tak veliký jako průměr atomu uhlíku. Atom uhlíku tedy mříţku 

deformuje a napíná, proto nemohou být obsazena všechna volná místa. Deformace mříţky 

způsobuje zvětšování parametru mříţky v závislosti na obsahu uhlíku. Maximální rozpustnost 

uhlíku v tuhém roztoku ţeleza γ je 2,14 hm.%. Vyšší rozpustnost uhlíku v austenitu 

neţ ve feritu je způsobena tím, ţe mezery mezi atomy v mříţce feritu jsou menší neţ v mříţce 

austenitu. 

Systém Fe-C lze popsat pomocí rovnováţného metastabilního binárního diagramu 

Fe-Fe3C. Na obrázku 1 je uvedena část tohoto diagramu do 0,8 hm. % uhlíku. 
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 Obr. 1:  Rovnováţný metastabilní diagram Fe-Fe3C [26] 

 

V systému Fe-Fe3C, při nízkém obsahu uhlíku, probíhá několik významných fázových 

transformací [27, 28]. V  nízkoteplotní oblasti systému Fe-Fe3C, probíhají dvě z těchto 

významných fázových transformací.  

U slitin s obsahem uhlíku nad 0,02 hm. % probíhá při teplotě 727 °C přeměna 

eutektoidní. Eutektoidní přeměnu probíhající při ohřevu systému je moţné schematický 

zapsat: α + P(α+Fe3C) → γ.  

Druhou významnou přeměnou je přeměna α feritu na austenit (α → γ). U slitin s obsahem 

uhlíku nad 0,02 hm. % začíná přeměna alfa-gama eutektoidní transformací, u slitin s niţším 

obsahem uhlíku začíná při teplotách určených křivkou PG (dle rovnováţného metastabilního 

diagramu Fe-Fe3C, Obr. 1). Transformace alfa-gama je pak ukončena při teplotách určených 

křivkou GS v rovnováţném metastabilním diagramu Fe-Fe3C (Obr. 1). 

V nízkoteplotní oblasti dochází také ke změně magnetických vlastností slitin Fe-C. 

Při ohřevu se při teplotě 760 °C (Curieho bod) mění feromagnetické vlastnosti slitin 

na paramagnetické. 

Také ve vysokoteplotní oblasti probíhá několik významných transformací.  

Mezi křivkami HN a NJ se austenit mění na δ ferit (γ → δ). Při teplotě 1499 °C probíhá 

peritektická přeměna. Peritektickou reakci je moţné pro ohřev schematicky vyjádřit vztahem: 

γ → L + δ. Systém pak začíná tát dle křivky AHJE (křivka solidu). 

Při dalším ohřevu je jiţ na křivce ABC celý systém v kapalné fázi (křivka likvidu). 

Kromě výše popsaných fázových transformací mohou při ochlazování systému Fe-C 

probíhat také nerovnováţné fázové transformace [25]. 

Při středně velkém přechlazení se přechlazený austenit rozpadá v nerovnováţnou 

heterogenní strukturní součást – bainit. Tento proces je označován jako bainitická přeměna. 

Bainit je tvořen směsí přesyceného feritu a karbidů. 
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Je-li austenit přechlazen do oblasti nízkých teplot, při kterých není moţná účinná difúze 

přísadových prvků ani uhlíku, transformuje martenziticky. Produktem této transformace je 

nerovnováţný, silně přesycený tuhý roztok uhlíku v ţeleze α, zvaný martenzit. 

Jednotlivé druhy přeměn austenitu se liší svým průběhem a produkty svého rozpadu. 

Velmi často austenit prochází postupně řadou přeměn různého druhu. Je proto účelné sledovat 

nejen jednotlivé přeměny osamoceně, ale také jejich vzájemný vztah a souslednost. 

Úplný přehled o vzájemných vztazích přeměn přechlazeného austenitu poskytují 

transformační diagramy IRA (izotermického rozpadu austenitu) a ARA (anizotermického 

rozpadu austenitu). V anglické literatuře je moţno se setkat s ARA diagramy pod označením 

CCT (Continuous Cooling Transformation) a IRA diagramy pod označením TTT (Time 

Temperature Transformation). Diagramy udávají vliv teploty na průběh přeměny, zejména 

na její začátek a konec. Platí vţdy pro jedinou ocel a zahrnují faktor času, který je v podobě 

rychlosti ochlazování jedním z hlavních činitelů při tepelném zpracování. Diagramy lze 

experimentálně získat např. pomocí dilatometrické analýzy [29] anebo mohou být sestrojeny 

pomocí speciálních výpočtových počítačových programů, jakými jsou například CCT-Offline 

či TTSteel [30]. 

3.1.2 Binární systém Fe-O 

Kyslík patří mezi prvky, které mají při výrobě slitin ţeleza (ocelí) velký technologický 

význam. Proto je přirozeně součástí všech vyráběných slitin ţeleza (v některých pouze řádově 

v ppm). 

S ţelezem vytváří kyslík tři sloučeniny, a to FeO (wüstit), Fe3O4 (magnetit) a Fe2O3, 

jehoţ modifikace α se nazývá hematit. 

Publikované údaje o rozpustnosti kyslíku v jednotlivých modifikacích ţeleza se značně 

liší [25, 28, 31]. Coţ můţe být způsobeno tím, ţe obsah kyslíku rozpuštěného v jednotlivých 

modifikacích ţeleza silně závisí na obsahu dalších prvků v ţeleze. 

Jeden z nejnověji prezentovaných [32] rovnováţných fázových diagramů systému Fe-O je 

diagram uvedený na obrázku 2. Tento diagram byl sestaven na základě experimentálně 

získaných hodnot. Nízkoteplotní oblastí systému Fe-O, do obsahu kyslíku cca. 15 ppm, se 

autoři příliš nezabývají. Jeden z mála diagramů zobrazujících tuto oblast je uveden v práci 

[33]. Tento diagram byl autory sestaven na základě termodynamického modelování (Obr. 3).  

V nízkoteplotní oblasti systému Fe-O probíhá několik přeměn (Obr. 3) [33]. Při procesu 

ohřevu dochází nejdříve k rozpadu Fe0,92O dle křivky ED. Při teplotě 912 °C probíhá reakce 

označovaná jako „neznámá reakce“ („unknown“) [33]. Průběh této reakce se mění dle 

koncentrace kyslíku resp. ţeleza ve slitině. V koncentračním rozmezí 0-0,00022 hm. % O 

(přímka CB) transformuje Feα na Feγ. V koncentračním rozmezí 0,00022-0,00049 hm. % O 

(přímka BD) probíhá přeměna Feα na Feγ a zároveň dochází k precipitaci Fe0,92O. V rozmezí 

0,00049 – cca 25 hm. % O (přímka DF) se mění Feα na Feγ v přítomnosti Fe0,92O. Při dalším 

ohřevu pak dle křivky BA dochází opět k rozpadu Fe0,92O. 

Ve vysokoteplotní oblasti pak při ohřevu dochází k eutektické transformaci při teplotě 

1372 °C. Eutektickou transformaci lze schematicky zapsat: Feγ+ Fe0,92O → L2+ Feγ. Tzn. při 

této teplotě dochází k natavení eutektika a vzniká tavenina o sloţení Fe0,92O. 
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Při teplotě 1396 °C pak probíhá katatektická transformace, kterou lze schematicky zapsat: 

L2+ Feγ → L2 + Feδ. (Tato přeměna odpovídá přeměně ţeleza gama na ţelezo alfa.) 

Při dalším ohřevu dochází při teplotě 1528 °C k monotektické transformaci. 

Monotektickou transformaci lze schematicky zapsat: L2 + Feδ → L1+ Feδ. Při teplotě 1528 °C 

tedy dochází k přeměně L2 na L1 a zároveň se začíná přeměňovat také Feδ na L1. 

Dle digramu (Obr. 2) je tání ukončeno při teplotě 1538 °C (0 hm. % kyslíku). (Systém je 

v kapalné fázi.) 

Další informace lze nalézt např. v pracích [34-37]. V pracích [32, 34-36] autoři 

stanovovali rovnováţný fázový diagram Fe-O pomocí experimentálních měření v pracích 

[33, 37] se autoři zabývali sestavením rovnováţného fázového diagramu pomocí výpočtově 

stanovených hodnot. V jednotlivých publikacích se však teploty fázových přeměn a 

koncentrační rozmezí, ve kterých jednotlivé přeměny probíhají, liší (Tab. 1). Tyto rozdíly 

mohou být způsobeny čistotou materiálu pouţitého v experimentech, obtíţností 

vysokoteplotních experimentů nebo také zavedením zjednodušujících předpokladů 

při výpočtech. V tabulce 1 jsou uvedeny teploty fázových transformací probíhajících 

ve vysokoteplotní oblasti systému Fe-O, stanovené dle různých autorů. 

 

Tab. 1.  Teploty fázových transformací systému Fe-O probíhajících ve vysokoteplotní oblasti 

 Experimentálně získané teploty [°C] Vypočítané teploty [°C] 

Zdroj [32] [34] [35] [36] [33] [33] [37] 

TEu 1372 1363 1368 1373 1290 1364 1370 

TCAT 1396 1395 1398 1398 1315 1392 1395 

TMON 1528 1522 1528 1520 1460 1560 1530 

 

  
  Obr. 2:  Rovnováţný diagram Fe-O [32] Obr. 3:  Rovnováţný diagram Fe-O 

(nízkoteplotní oblast) [33] 

3.1.3. Ternární systém Fe-C-O 

Jako velmi zajímavý se z hlediska svých vlastností a především z důvodu nedostatku jak 

experimentálních, tak teoretických dat jeví ternární systém Fe-C-O. V porovnání s jinými 

ternárními systémy, např. Fe-C-Cr, Fe-C-Ni existuje o ternárním systému Fe-C-O jen velmi 

málo údajů. Přestoţe jsou uhlík a kyslík obsaţeny ve všech ocelích, byl a je tento systém 

velmi málo studován. Znalost chování systému Fe-C-O můţe napomoci k popisu chování 
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sloţitějších polykomponentních systémů a k objasnění mechanismu průběhu fázových 

transformací ve sloţitějších systémech. V dostupné literatuře nebyl nalezen ţádný 

izokoncentrační řez tohoto systému. Byly nalezeny pouze dva izotermní řezy popisující tento 

systém při relativně nízkých teplotách 400 °C (Obr. 4) a 600 °C (Obr. 5) [38]. 

 

  
  Obr. 4:  Izotermní řez rovnováţným 

metastabilním diagramem Fe-C-O při teplotě 

400 °C 

Obr. 5:  Izotermní řez rovnováţným 

metastabilním diagramem Fe-C-O 

při teplotě 400 °C 

 

Nedostatek dat o systému Fe-C-O můţe být způsoben také tím, ţe autoři často obsah 

kyslíku ve vzorcích zanedbávají, nebo jeho obsah vůbec nestanovují, přestoţe vliv kyslíku 

na výsledné chování slitiny je značný. Např. autoři v práci [8] analyzovali slitiny na bázi Fe-C 

(s nízkým obsahem Si, Mn, P a S, obsah kyslíku nebyl stanoven) pomocí diferenční skenovací 

kalorimetrie (DSC). Na prezentovaných DSC křivkách se však vyskytují i píky, které systému 

Fe-C neodpovídají. Tyto píky pravděpodobně souvisí, dle polohy a velikosti píků, právě 

s přítomností kyslíku ve vzorcích. 

3.2 Termodynamika fázových rovnováh 

Termodynamika fázových rovnováh zkoumá a následně poskytuje informace o fázovém 

chování soustav. Součastně platí, ţe vlastnosti fází přítomných ve struktuře materiálu spolu 

určují fyzikální vlastnosti celého materiálu [39]. 

Termodynamickým řešením fázové rovnováhy systému (slitiny) můţeme získat základní 

informace o fázích vyskytujících se v jeho struktuře. Pokud nalezneme za sledované teploty a 

chemického sloţení materiálu toto řešení, pak získáme informaci o tom, jaké fáze se ve stavu 

blízkém termodynamické rovnováze tvoří a jaký je jejich podíl. Fázový podíl určí převládající 

fázi, která bude matricí, v níţ pak budou rozptýleny ostatní minoritní fáze [39]. 

Termodynamický stav systému lze charakterizovat pomocí tzv. stavových veličin 

(např. p, T) a termodynamických stavových funkcí (H, S, G resp. ΔH, ΔS, ΔG). Kaţdá část 

systému (sloţka) přispívá k celkové charakteristice systému chemickým potenciálem μ. 

Chemické potenciály jsou v podstatě parciálními molárními volnými entalpiemi. 
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kde: n – látkové mnoţství. 

Pro řešení rovnováţného stavu soustavy je moţno pouţít integrální nebo diferenciální 

podmínku rovnováhy. 

Integrální podmínku [40] fázové rovnováhy, pro celkovou molární Gibbsovu energii 

soustavy za konstantního tlaku, teploty a celkového chemického sloţení, lze vyjádřit vztahem: 
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kde 
j

mG  je molární Gibbsova energie fáze j závislá na teplotě, tlaku a chemickém sloţení 

fáze, která obsahuje sloţky i = 1, 2,…, s. Její hodnotu modelujeme vhodnými 

termodynamickými modely fáze. Rovnováţný stav vykazuje nejniţší moţnou hodnotu 

Gibbsovy energie soustavy, proto řešení rovnováhy získáme hledáním podmíněného minima 

pro celkovou molární Gibbsovu energii soustavy dle vztahu (2). Řešení lze provést s pouţitím 

matematických metod a je podmíněno zákony zachování hmoty, náboje a stechiometrie fází. 

Diferenciální podmínka [40] pro řešení fázové rovnováhy vychází z chemických 

potenciálů. Předpokladem je opět znalost závislosti molární Gibbsovy energie fáze   
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Spočítáme-li všechny chemické potenciály (pro kaţdou sloţku s v kaţdé fázi f soustavy) a 

porovnáme-li jednotlivé hodnoty potenciálů pro stejné sloţky, získáme rovnice 

matematického vyjádření diferenciální podmínky fázové rovnováhy, jejichţ počet je s.(f-1). 

Tyto rovnice můţeme zapsat ve tvaru: 
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ss 1  f,...j 2   

kde   
 
 nabývá pro soustavu v termodynamické rovnováze hodnoty nula. 

Praktické řešení fázové rovnováhy za pouţití diferenciální podmínky fázové rovnováhy 

se tedy provádí tak, ţe se hledá (pomocí vhodné numerické metody) takové sloţení fází, 

pro které nabývají chemické potenciály ve výrazech (4), při dodrţování podmínek zachování 

hmoty, náboje a stechiometrie, takových hodnot, ţe platí   
 
  . 

Pokud je při řešení soustavy rovnic pro diferenciální podmínku fázové rovnováhy (4) 

pouţit shodný termodynamický popis Gibbsovy energie fází jako při pouţití podmínky 

integrální a pokud jsou dodrţeny stejné podmínky zachování hmoty, náboje a stechiometrie, 

je výsledkem shodné řešení, jako při pouţití podmínky integrální. 
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Nalezením minima Gibbsovy energie se získá řešení fázové rovnováhy pro konkrétní 

chemické sloţení a termodynamické podmínky. Jeho nedílnou součástí je rovnováţné 

chemické sloţení koexistujících fází v termodynamické rovnováze za konstantní teploty a 

tlaku. Opakovaným řešením fázové rovnováhy pro jiné teploty, tlaky a celkové sloţení 

soustavy, tedy pro s+l proměnných, se získají sady hodnot. Grafickým vyjádřením tohoto 

souboru hodnot je tzv. obecný fázový diagram. Ten je s+1 dimenzionálním objektem 

s fázovými hranicemi a fázovými poli. Pro přehlednost jsou však pouţívány jen 2D řezy tímto 

obecným fázovým diagramem. Ty vzniknou zavedením s-1 konstantních podmínek a 

nejčastěji se volí konstantní tlak a obsah vybraných sloţek. Vzniklý 2D řez je pro představu 

názornější a k jeho označení se také pouţívá názvu fázový diagram [39, 40]. 

V reálných soustavách někdy nemusí dojít k nukleaci některé termodynamicky stabilní 

fáze, přestoţe by její přítomnost vedla ke sníţení celkové Gibbsovy energie soustavy. 

Příčinou obvykle bývá nesplnění kinetických podmínek pro vznik nové fáze. (Můţe docházet 

k zablokování difúze substitučních sloţek, např. při nízkých teplotách, kdy dochází 

k bezdifúzním transformacím, nebo zamezení nukleace jinak stabilní fáze, např. vysokou 

energetickou bariérou při vzniku nového fázového rozhraní.) V těchto případech se 

ve fázovém diagramu vyskytují hranice fázových polí, které nemají původ v rovnováţném 

stavu soustavy. Potom se výsledný fázový diagram označuje jako metastabilní (např. fázový 

rovnováţný metastabilní diagram Fe-Fe3C, Obr. 1) 

3.2.1 Metoda CALPHAD 

Metoda CALPHAD (CALculation of PHAse Diagrams) je jednou z metod navrţených 

pro řešení fázové rovnováhy vícesloţkových soustav (Kap. 3.2) a získání fázových diagramů 

těchto soustav. Metoda vyuţívá k řešení fázových rovnováh jednu ze dvou podmínek fázové 

rovnováhy (integrální nebo diferenciální, viz. Kap. 3.2) a některého obecně přijímaného 

termodynamického modelu (např. vícemříţkový regulární model) pro fáze soustavy. 

Hledání řešení fázové rovnováhy metodou CALPHAD představuje z matematického 

hlediska, v případě pouţití integrální podmínky fázové rovnováhy, podmíněnou minimalizaci 

účelové funkce (celkové Gibbsovy energie). V případě pouţití diferenciální podmínky fázové 

rovnováhy se jedná o řešení soustavy nelineárních rovnic. V obou případech musí řešení 

vyhovovat podmínkám zákona zachování hmoty, náboje a stechiometrie [39].  

Významnou výhodou metody CALPHAD je, ţe na základě omezené experimentálně 

naměřené mnoţiny termodynamických dat umoţňuje výpočtem snadno získat informace, 

kterých lze pouţít ke stanovení fázových diagramů, diagramů průběhů chemických 

potenciálů, plochy likvidu, změn chemického sloţení jednotlivých fází v průběhu fázových 

transformací apod. 

Gibbsova energie je zde vyjádřena jako funkce teploty, chemického sloţení a někdy také 

tlaku. Pro určení rovnováţných stavů vyuţívá algoritmy, které numericky hledají minimum 

hodnoty Gibbsovy energie tak, ţe pro zadané podmínky mění kombinaci fází a jejich sloţení. 

Modely pro výpočet Gibbsovy energie obsaţené v metodě CALPHAD vyuţívají databáze 

termodynamických parametrů, které jsou ověřeny na základě dostupných termodynamických 

měření. K získání hodnot experimentálně nedostupných termodynamických parametrů se 
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pouţívá tzv. assessment, který je zaloţen na optimalizaci termodynamických parametrů 

s pouţitím příslušných experimentálně naměřených hodnot [41]. 

Výhodou pouţití Gibbsovy energie pro popis soustavy je, ţe není nutná znalost 

rovnováţných koeficientů všech reakcí a změn, které mohou při fázových transformacích 

probíhat. Metoda CALPHAD proto hledá fázovou rovnováhu pouze s ohledem na Gibbsovu 

energii jednotlivých fází a rovnováhy tak dosahuje minimalizací Gibbsovy energie celé 

soustavy. Tento přístup tedy nemusí zohledňovat, zda ke sníţení Gibbsovy energie soustavy 

došlo vlivem změny poměru molárního mnoţství v soustavě jiţ existujících fází a jejich 

sloţení, anebo zda stabilizujícím procesem byl vznik či zánik fáze chemickou reakcí. 

Díky tomu se výrazně sníţí počet neznámých a nutných parametrů v celém výpočtu. 

Nejvýznamnější vlastností této metody je, ţe umoţňuje interpolaci a extrapolaci fázových 

a termodynamických dat. Výpočtem lze také predikovat chování sloţitých soustav na základě 

znalostí získaných z podsoustav, jejichţ všechny sloţky jsou přítomny v predikované 

soustavě. Tímto způsobem lze vypočítat, extrapolovat, interpolovat či predikovat široké 

spektrum soustav na základě experimentální znalosti fázových a termodynamických dat 

omezeného počtu soustav niţšího řádu [41, 42]. 

3.2.2 Termodynamika fázových transformací 

Z termodynamického hlediska lze fázové transformace klasifikovat podle jejich řádu [43]. 

Fázové transformace prvního řádu jsou transformace, pro které molární entropie (Δs) a 

molární objem jsou nenulové. Dále pro tyto transformace platí: molární entropie je rovna 

první derivaci molární Gibbsovy energie podle teploty. Molární objem (Δv) je roven první 

derivaci molární Gibbsovy energie podle tlaku. Fázové transformace prvního řádu mohou být 

tedy definovány jako fázové transformace, pro které první parciální derivace změny Gibbsovy 

energie, podle teploty nebo tlaku, jsou nenulové [44]: 
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Fázové transformace prvního řádu jsou doprovázeny změnou objemu a uvolňováním 

nebo pohlcováním fázového popřípadě skupenského tepla. Vhodné metody pro studium 

fázových transformací prvního druhu jsou např. dilatometrie (změny objemu) a kalorimetrie 

(tepelné změny). Mezi fázové transformace prvního druhu patří např. tání, vypařování a 

změna krystalografické modifikace. 

Fázové transformace vyššího řádu jsou transformace, pro které molární entropie a 

molární objem jsou nulové. Pro fázové transformace druhého řádu platí: druhá parciální 

derivace změny Gibbsovy energie podle teploty a/nebo tlaku jsou nenulové [44]: 

0
*s  (7) 

0
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Při fázových přeměnách druhého řádu nedochází ke změnám entropie ani objemovým 

změnám. Při fázových přeměnách druhého řádu však dochází ke změnám tepelné kapacity, 

tepelné roztaţnosti a stlačitelnosti 

Fázové transformace druhého řádu jsou např. magnetický přechod (přechod, kdy látka 

s feromagnetickými vlastnostmi přechází na látku paramagnetickou a naopak), dále např. 

přechází-li látka ze stavu normálního do supravodivého. 

Obecně pro fázové transformace n-tého řádu platí, ţe n-té derivace změny Gibbsovy 

energie podle teploty a tlaku jsou nenulové, zatímco niţší derivace změny Gibbsovy energie 

jsou rovny nule. 

Obrázek 6 uvádí rozdíly mezi fázovými transformacemi prvního řádu (vlevo) a druhého 

řádu (vpravo) [45]. 

 

 
 Obr. 6:  Schematické porovnání termodynamického potenciálu, entalpie a tepelné kapacity 

v závislosti na teplotě v průběhu fázové transformace prvního a druhého řádu; vlevo prvního 

řádu, vpravo druhého řádu [45] 
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3.3 Moţnosti výpočtového stanovení termofyzikálních a 

termodynamických veličin 

Teploty a latentní tepla fázových transformací a tepelné kapacity kovových slitin lze 

vypočítat pomocí termodynamických software např. TermoCalc [21], MT Data [23], 

Pandat [24], FACT Sage [22], JmatPro [46]. Termodynamické software většinou pouţívají 

při simulacích metodu CALPHAD, která je v programech implementována.  

Pouţití výpočtových software (metody CALPHAD) vyţaduje kromě programového 

vybavení také určitou znalost problematiky modelování a modelovaného systému. 

Při nedostatku termodynamických dat můţe být získání poţadovaných výsledků časově 

náročné. Pro výpočet základních veličin jako jsou teploty fázových transformací a tepelné 

kapacity však existují také jednodušší matematické modely. 

Pro výpočet tepelných kapacit (závislostí tepelných kapacit na teplotě) kovových 

systémů lze pouţít obecně platné Neumann-Koppovo pravidlo [47]. Obecnou rovnici 

Neumann-Koppova pravidla pro tuhý roztok na bázi Fe obsahující C, Si, Mn, Cr, Al, Cu, Co, 

V a B, lze zapsat ve tvaru: 

Bmol,pBVmol,pV

Comol,pCoCumol,pCuAlmol,pAlCrmol,pCr

Mnmol,pMnSimol,pSicmol,pCFemol,pFemol,p

)C(X)C(X

)C(X)C(X)C(X)C(X

)C(X)C(X)C(X)C(XC







 (12) 

kde Xi jsou molární zlomky prvků obsaţených v kovovém systému, (Cp,mol)i jsou tepelné 

kapacity jednotlivých prvků (nebo jejich závislost na teplotě). Při pouţití tohoto vztahu je 

třeba brát zřetel na fázové transformace probíhající v jednotlivých čistých sloţkách 

ve sledovaném teplotním rozmezí. 

V práci [48] pouţili autoři Neumann-Koppovo pravidlo pro výpočet tepelné kapacity 

austenitické chromniklové oceli 1Cr18Ni9. Při porovnání vypočítané tepelné kapacity a 

experimentálně stanovené tepelné kapacity, byla maximální hodnota relativní chyby 11 %. 

Pro výpočet teplot fázových transformací probíhajících v systémech na bázi Fe-C 

existuje v dostupné literatuře velké mnoţství výpočtových vztahů. Tyto vztahy vyjadřují 

závislost teploty fázové transformace na chemickém sloţení systému. 

Výpočty jsou, v porovnání s experimentálním stanovením, levný a rychlý způsob získaní 

teplot fázových transformací, proto jsou v praxi tyto výpočtové vztahy často vyuţívány. 

Vztahy pro výpočet teplot fázových transformací probíhajících v nízkoteplotní oblasti jsou 

vyuţívány především v oboru tváření (tepelného a mechanického zpracování). V práci [49] 

zahrnuli autoři do výpočtu teploty ukončení transformace alfa-gama, kromě chemického 

sloţení oceli, také vliv tloušťky materiálu při válcování. Výpočty teplot pro vysokoteplotní 

oblast pak nalézají uplatnění především v oblasti odlévání ocelí a jejich následného tuhnutí. 

Nejjednodušší vztahy počítají pouze s obsahem několika málo prvků. Např. autoři v práci [50] 

zahrnují do výpočtu pouze obsahy tří prvků. Naopak jiné vztahy uvaţují nejen velký počet 

prvků, ale zahrnují také vzájemné interakce mezi nimi [51]. 

V nízkoteplotní oblasti věnují autoři velkou pozornost teplotám eutektoidní fázové 

transformace (A1) a ukončení tvorby austenitu (ohřev) (A3). V dostupné literatuře lze nalézt 
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vztahy pro výpočet těchto teplot za rovnováţných podmínek [50, 52, 53], při ohřevu [51] 

i při ochlazování [49, 54]. Několik autorů věnuje pozornost také výpočtu teploty počátku 

vzniku nerovnováţných fází – bainitu [55, 56] a martenzitu [57]. Ve vysokoteplotní oblasti je 

pozornost věnována teplotám solidu [58] a likvidu [19]. Výpočtem teploty gama-delta se 

naopak autoři téměř nezabývají. 

Zmíněné rovnice lze obecně zapsat ve tvaru: 

  
i

i
i

iiFPFPV i
CnCmTT 2  (13) 

kde: TFPV = TEUT, Tα-γ,E, TS, TL 

 TFP = TEUT,FeC, Tα-γ,E,FeC, TTFeC 

 
TFPV – vypočítaná teplota fázové přeměny 

 TFP – teplota fázové přeměny příslušné transformace v systému Fe-C (resp. Fe) 

 TEUT – vypočítaná teplota eutektoidní fázové transformace 

TEUT,FeC – teplota eutektoidní transformace v systému Fe-C 

Tα-γ,E – vypočítaná teplota ukončení transformace alfa-gama (A3) 

Tα-γ,E,FeC – teplota ukončení transformace alfa-gama (A3) v systému Fe-C 

TS – vypočítaná teplota solidu 

TL – vypočítaná teplota likvidu 

TTFeC – teplota tání ţeleza 

Ci – koncentrace prvku i v dané fázi v hm. % 

mi, ni – konstanty udávající sníţení nebo zvýšení (+) teploty příslušné fázové 

transformace prvkem i 

Koeficienty mi a ni jsou pro jednotlivé fázové transformace uvedeny v tabulkách 2-5. 

Koeficienty ni jsou uvedeny pouze u vztahu [59]. 

 

Tab. 2.  Hodnoty koeficientu mi, stanovené dle různých autorů, pro výpočet teploty 

eutektoidní transformace 

TA1 
TEUT,FeC 

[°C] 
C Mn Si Cu Cr Ni Mo V W As 

[52] 1333* - 25 +40 - +42 26 - - - - 

[60] 723 - 10,7 +29,1 - +16,9 16,9 - - +6,38 +290 

[50] 712 - 17,8 +20,1 - +11,9 19,1 +9,8 - - - 

[61] 739 22 7 +2 - +14 13 +13 - - - 

[62] 739,3 22,8 6,8 +18,2 28 +11,7 15 6,4 5 - - 

*Pozn. Teplota vypočítaná dle [52] je v °F. 
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Tab. 3.  Hodnoty koeficientu mi, stanovené dle různých autorů, pro výpočet teploty 

transformace alfa-gama 

TA3 
Tα-γ,E,FeC 

[°C] 
C Mn Si P Cu Cr Ni Al Mo Ti V Nb W 

[52] 1570* 323 25 +80 - - 3 32 - - - - - - 

[60] 910 203√C 30 +44,7 700 +20 +11 15,2 400 +31,5 400 +104 - +13,1 

[53] 910 A** 25 +60 +700 20 11 - 250 - - - - - 

[50] 871 254,4√C - +51,7 - - - 14,2 - - - - - - 

[63] 955 350 25 +51 - 16 11 33 +68 +67 +100 - +106 - 

[64] 902 527 62 +60 - - - - - - - - - - 

[65] 868 396 68,1 +24,6 - 20,7 24,8 36,1 - - - - - - 

[66] 910 273 74 - - 5 16 56 - 9 - - - - 

[67] 910 230 21 +45 - - - 15 - +32 - +104 - +13 

[61] 902 255 11 +19 - - 5 20 - +13 - +55 - - 

[62] 937,3 224,5√C 17 +34 - 20 - 14 - +21,6 - +41,8 - - 

*Pozn. Teplota vypočítaná dle [52] je v °F. 

**Výpočet konstanty A ve vztahu dle [53] 

hm. % C A 

0,05 24 

0,10 48 

0,15 64 

0,20 80 

0,25 93 

0,30 106 

0,35 117 

0,40 128 

 

Tab. 4.  Hodnoty koeficientu mi, stanovené dle různých autorů, pro výpočet teploty solidu 

TS TTFe [°C] C Mn Si P S Cu Cr Ni Al 

[68] 1535 200 6,8 12,3 124,5 183,9 - 1,4 4,3 4,1 

[69] 1536 415,3 6,8 12,3 124,5 183,9 - 1,4 4,3 4,1 

[70] 1536 251 6,8 12,3 123,4 183,9 3,1 1,4 3,3 3,6 

[71] 1536 251 6,8 12,3 124,4 183,9 - 1,4 4,3 4,1 

 

Autoři v pracích [72, 73] se zabývali také výpočtem teploty solidu, pouţili však jiný 

způsob výpočtu. 
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Tab. 5.  Hodnoty koeficientu mi a ni, stanovené dle různých autorů, pro výpočet teploty 

likvidu 

 

TTFe 

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

[19] 1535 73 3 12 28 30 7 1 3,5 3 1 2 18 2 1,8 90 - - 

[68] 1537 88 5 8 30 25 5 1,5 4 - - 2 18 2 - - - - 

[69] 1536 90 1,7 6,2 28 40 2,6 1,8 2,9 5,1 - - - - - - - - 

[74] 1539 65 5 8 30 25 5 1,5 4 - - - - - - - - - 

[59]mi 
1537,4 

100,3 5,82 13,55 - - 4,2 1,59 4,18 - - 3 - - - - - - 

[59]ni +22,41 0,3 +0,64 - - - 0,007 0,01 - - - - - - - - - 

[75] 1536,6 A* 5,05 8,1 31 25,5 - 1,54 4 - - 2,07 - - - - - - 

[76] 1536,6 88 5 8 1 1 5 1,5 4 - - - - - - - - - 

[70] 1536 78 3,9 7,6 33,4 38 3,7 1,3 3,1 3,6 - - - - - - - - 

[77] 1535,6 88 5 8 - - 5 1,5 4 - - 2 18 - - - - - 

[78] 1535 66,73 5 7,8 30 25 5 1,5 4 - - - - 2 2,25 - 7,9 - 

[79] 1534 80 4 14 35 35 - 1,4 2,6 3,4 - 1,2 - - - - - - 

[80] 1539 A** 5 8 30 25 5 1,5 4 - 10 2 - 2 - - - 1 

[73] 1535,9 65 5 8 30 25 5 1,5 4 1,7 - - 14 2 1,7 - - 1 

[71] 1536 78 4,9 7,6 34,4 38 4,7 1,3 3,1 3,6 - - - - - - - - 

*Pozn. Výpočet konstanty A ve vztahu dle [75]: 0 ≤ C ≤ 0,51 A=88,2 

0,52 ≤ C ≤ 1 A=75,1 

**Výpočet konstanty A ve vztahu dle [80]: 0 ≤ C ≤ 1 A=65 

1 ≤ C ≤ 2 A=70 

Autoři v práci [81] se zabývali také výpočtem teploty likvidu, pouţili však jiný způsob 

výpočtu. 

Teploty fázových transformací, vypočítané dle výše uvedených vztahů (Tab. 2 - Tab. 5), 

lze povaţovat spíše za orientační a platné vţdy jen pro jakost oceli, pro kterou byl daný vztah 

navrţen (oceli odpovídající svým sloţením sloţení platnému pro výpočet). 

Výpočtové stanovení veličin představuje v porovnání s experimentálním stanovením 

poměrně jednoduchý, rychlý a finančně nenáročný způsob stanovení. Výpočtové modely mají 

však většinou pouze omezený interval platnosti určený např. chemickým sloţením, rychlostí 

ohřevu/ochlazování. Vzhledem k náročnosti některých výpočtů pouţívají výpočtové modely 

také různá zjednodušení. Spolehlivost získaných výsledků také značně závisí na kvalitě 

vstupních dat. Přestoţe jsou výpočtové software neustále zdokonalovány, nemusí být 

vypočítaná data přesná, či odpovídající reálnému stavu. Vzhledem ke zmíněným důvodům je 

tedy vhodné (nutné) data získaná výpočtem ověřit pomocí experimentu. 

3.4 Moţnosti experimentálního stanovení termofyzikálních veličin - 

metody termické analýzy 

Pod pojmem termická analýza (Thermal Analysis) obecně rozumíme analýzy změn 

vlastností vzorků, které souvisí se změnou teploty [46]. Mezi tyto vlastnosti vzorků patří 

termodynamické vlastnosti (teplota, teplo, entalpie, hmotnost, objem), materiálové vlastnosti 

(tvrdost), chemické sloţení nebo struktura vzorku. Mezi metody termické analýzy lze mimo 
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jiné zařadit metody definované v následující části, které lze vyuţít k získání teplot a latentních 

tepel fázových transformací nebo ke stanovení tepelných kapacit a jejich závislosti na teplotě. 

3.4.1 Diferenční termická analýza (DTA) 

Diferenční termická analýza (DTA) je dynamická tepelně analytická metoda, při níţ se 

sledují teplotní efekty zkoumaného vzorku při jeho plynulém lineárním ohřevu nebo 

ochlazování [82, 83]. Touto metodou se měří teplotní rozdíly mezi zkoumaným vzorkem a 

vzorkem srovnávacím. Teplotní rozdíl vzniká při jejich současném ohřevu, který je lineární 

funkcí času. Teplota srovnávacího vzorku se mění dle navoleného teplotního programu. 

Teplota zkoumaného vzorku se mění s fyzikálními, chemickými a případně fyzikálně 

chemickými ději, jeţ ve vzorku probíhají. Výsledkem jsou tzv. DTA křivky vyjadřující 

závislost teplotního rozdílu mezi měřeným vzorkem a referencí na čase nebo na teplotě. 

Ve skutečnosti se však neměří přímo teplotní rozdíl mezi měřeným a srovnávacím vzorkem, 

ale rozdíl napětí mezi měřicím a srovnávacím termočlánkem, který je úměrný teplotnímu 

rozdílu mezi zkoumaným vzorkem a vzorkem srovnávacím. Probíhající fázové přeměny se 

na křivkách projevují odklonem od tzv. základní linie (vznik píku). Interpretací píků na DTA 

křivkách lze získat teploty fázových transformací popř. latentní tepla fázových 

transformací. Na obrázku 7 je zobrazen pík DTA křivky s vyznačenými charakteristickými 

body. 

 

 
 Obr. 7:  Popis píku DTA křivky 

 

Počátek píku B – tento bod označuje, kde se začíná křivka odchylovat od základní čáry. 

U kovových systémů na bázi Fe se tento bod povaţuje za počátek neizotermních fázových 

transformací, např. teplota počátku přeměny austenit-ferit v systému Fe-C. 

Extrapolovaný počátek píku C – tento bod označuje průsečík přední části extrapolované 

základní čáry s tečnou píku vedenou předním inflexním bodem. Teplota odpovídající tomuto 

bodu (TC) se povaţuje u čistých kovů za teplotu fázových přeměn probíhajících v tomto kovu, 

např. teplota tání. U slitin lze povaţovat teplotu extrapolovaného počátku jako teplotu 

izotermních transformací, např. teplota eutektoidní nebo peritektické transformace u systému 

Fe-C. 
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Vrchol píku D – maximální hodnota píku. Při ostrém tvaru píku se teplota odpovídající 

vrcholu píku povaţuje za teplotu ukončení neizotermní fázové přeměny, např. teplota 

ukončení přeměny austenit-ferit v systému Fe-C. U systému Fe-C určuje teplota vrcholu 

odpovídajícího píku také teplotu Curieho bodu. 

Extrapolovaný konec píku E - tento bod označuje průsečík zadní části extrapolované 

základní čáry s tečnou píku vedenou zadním inflexním bodem. 

Konec píku F – tento bod označuje, kde se křivka vrací na základní čáru. 

Plocha píku A – je plocha vymezená body B-F a vyjadřuje se v jednotkách, které jsou 

součinem jednotky pro měřenou veličinu a jednotky času (μV.s). Plocha píku je přímo úměrná 

tepelnému efektu dané transformace. Z tepelného efektu (plochy píku) lze vypočítat latentní 

tepla fázových transformací. Pro výpočet latentního tepla lze pouţít např. vztah: 

DTAK

A
H   (14) 

kde: A – plocha píku 

 ΔH – vypočítané latentní teplo fázové transformace  

 KDTA – přístrojová konstanta stanovená na základě entalpické kalibrace 

Při vyhodnocování píků je vţdy třeba brát zřetel na konkrétní analyzovaný systém a 

samotný tvar píku (výše uvedené přiřazení teplot je obecné a nemusí platit/neplatí 

pro všechny kovové systémy). 

3.4.2 Diferenční skenovací kalorimetrie (DSC) 

Původně byla zkratkou DSC označována tzv. Kompenzační DSC. Při této metodě je 

vzorek podroben lineárnímu ohřevu/ochlazování stejně jako u metody DTA. Rozdíl je v tom, 

ţe oba kelímky jsou umístěny na topná tělíska (tzv. mikropříhřev), která umoţňují ovlivňovat 

teplotu vzorků [84]. Celý systém pracuje tak, aby rozdíl teploty mezi měřeným a srovnávacím 

vzorkem byl nulový. Probíhá-li v měřeném vzorku endotermní proces, je teplo absorbované 

vzorkem kompenzováno zvýšeným příkonem tepla topným tělískem. Měřenou veličinou je 

elektrický příkon potřebný k vyrovnání teploty mezi měřeným vzorkem a vzorkem 

srovnávacím při endotermním/exotermním ději. 

V současnosti se však kompenzační DSC téměř nepouţívá, je však velmi často vyuţívána 

tzv. heat-flux DSC (běţně se označuje pouze jako DSC).  

Metoda heat-flux DSC je velmi podobná současné DTA metodě. Také u této metody 

dochází k ohřevu měřeného a srovnávacího vzorku. Teplota srovnávacího vzorku se mění dle 

navoleného teplotního programu. Teplota zkoumaného vzorku se mění s fyzikálními, 

chemickými a případně fyzikálně chemickými ději, jeţ ve vzorku probíhají. Základní princip 

DSC měření spočívá stejně jako u metody DTA v měření rozdílu napětí mezi měřicím a 

srovnávacím termočlánkem [85]. 

Rozdíl mezi DTA a DSC metodou spočívá především v umístění termočlánku resp. 

kontaktu kelímku s termočlánkem. U metody DTA je termočlánkový spoj (případně několik 

termočlánkových spojů) umístěno přímo pod dnem kelímku (termočlánek je tedy v přímém 

kontaktu s kelímkem) (Obr. 8). U metody DSC je termočlánek spojen s „nosičem kelímku“, 
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na kterém je kelímek umístěn (Obr. 9). (Nosič kelímku je z dobře vodivého materiálu 

s minimální tloušťkou.) Teplotní změny vzorku jsou tak snímány (detekovány) z „celé 

plochy“ kontaktu vzorku (resp. kelímku) s nosičem, nikoliv pouze bodově jako u metody 

DTA. Podle umístění termočlánku a jím snímané plochy se obecně předpokládá vyšší citlivost 

DSC metody. Ve skutečnosti však mohou být obě metody stejně citlivé, záleţí vţdy 

na celkovém experimentálním uspořádaní a pouţitých termočláncích. 

 

  
  a)  umístění termočlánkových spojů a nosiče 

kelímků 

b)  umístění kelímků na nosiči 

  
Obr. 8:  DTA tyč se třemi termočlánkovými spoji 

 

  
  a)  nosiče kelímků b)  spojení termočlánku s nosičem kelímků 

  
Obr. 9:  DSC tyč 

 

Metodu DSC lze vyuţít, stejně jako DTA, k získání teplot a latentních tepel fázových 

transformací. Pomocí této metody (Heat flux DSC) je navíc moţné stanovit tepelné 

kapacity vzorků (Cp) a jejich závislost na teplotě [84]. 

Obě metody lze pouţít také ke studiu kinetiky [86, 87]. Např. autoři v práci [86] vyuţili 

Diferenční termickou analýzu ke studiu kinetiky fázové transformace austenit–ferit během 

ochlazování. 

Obě metody se pouţívají, v kombinaci s jinými metodami termické analýzy, také jako 

metody simultánní. Simultánní metody umoţňují určit víc neţ jednu fyzikální vlastnost 

studovaného vzorku během jednoho měření. V praxi se často vyuţívá spojení 

s termogravimetrií (TG), tzv. DTA/TG resp. DSC/TG. Termogravimetrie je metoda, která 
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umoţňuje sledovat procesy spojené se změnou hmotnosti vzorku během jeho lineárního 

ohřevu. Spojením obou metod lze tedy sledovat jak děje spojené s tepelnými změnami, tak se 

změnami hmotnostními. Často dochází k oběma změnám současně, např. rozkladné reakce. 

Někdy se metody DTA a DSC spojují přímo také s analytickými metodami např. 

hmotovou spektrometrií [88]. Analytické metody se pouţívají především k analýze plynných 

produktů vznikajících během termické analýzy vzorku. 

3.4.3 Vliv experimentálních podmínek 

Faktory mající vliv na tvar termoanalytických křivek (DTA, DSC) lze rozdělit do tří 

skupin: 

1) Vlivy plynoucí z koncepce zařízení. 

2) Vliv experimentálních podmínek. 

3) Vliv fyzikálních a chemických vlastností vzorku. 

 

Vlivy plynoucí z koncepce zařízení 

Tyto faktory jsou dány výrobcem a typem zařízení. Uţivatel můţe tyto faktory ovlivnit 

velmi omezeně. 

a) Konstrukce pece – konstrukce tepelného zdroje, teplotní regulační systém, tvar a velikost 

pece. 

b) Systém měření teploty – typ a rozměry termoelektrického článku, umístění termočlánku 

vzhledem ke vzorku. 

c) Nosiče vzorků (kelímky) – materiál kelímků, velikost a uzavření kelímků, případné 

interakce se vzorkem. 

 

Vliv experimentálních podmínek 

Vliv experimentálních podmínek vyplývá z variačních moţností přístroje. 

a) Rychlost ohřevu – se vzrůstající rychlostí ohřevu se zvyšuje výška píku a součastně 

dochází i k posuvu vrcholu k vyšším hodnotám teploty. Při dvou, těsně po sobě 

následujících dějích, můţe dojít při vyšší rychlosti ohřevu k jejich splynutí zdánlivě v děj 

jediný. U malých tepelných efektů můţe dojít při vyšší rychlosti ohřevu k jejich rozplynutí 

na termoanalytických křivkách. 

b) Hmotnost vzorku – plocha píku na DTA křivce je přímo úměrná hmotnosti vzorku. 

Při tepelně zabarvených dějích, které jsou vyvolány např. strukturními změnami ve vzorku, 

je teplotní posun nepatrný. Při dějích, následujících po sobě v úzkém teplotním intervalu, 

lze sníţením hmotnosti vzorku je navzájem oddělit a tím usnadnit (zpřesnit) vyhodnocení 

teplot jejich počátků. 

c) Geometrie vzorku – vzorky pro analýzu by měly být upraveny dle geometrie kelímku 

(nosiče vzorku), tak, aby jejich tvar umoţňoval dobrý přestup tepla do vzorku. Vzorek by 

se měl dotýkat celou plochou té části kelímku, která je v nejbliţším kontaktu s měřicím 

termočlánkem (nejčastěji dno kelímku), aby bylo zajištěno spolehlivé měření teploty. 
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d) Pecní atmosféra – vliv atmosféry v pecním prostoru je určen třemi faktory: sloţením a 

koncentrací atmosféry, velikostí styčné plochy vzorku s atmosférou a tlakem atmosféry. 

Z experimentálního hlediska lze pracovat při statické nebo dynamické atmosféře, coţ také 

můţe ovlivnit získané výsledky (především u rozkladných reakcí při vzniku plynné 

sloţky). 

e) Materiál srovnávacího vzorku – srovnávací vzorek by neměl ve zkoumaném teplotním 

rozmezí vykazovat tepelné efekty a svou podstatou by měl být co nejbliţší vzorku 

analyzovanému (tzn. při analýze kovu pouţít jako srovnávací vzorek jiný kov). Stejná nebo 

alespoň blízká analyzovanému vzorku by měla být také hmotnost, velikost a umístění 

srovnávacího vzorku. Vliv srovnávacího vzorku souvisí s jeho tepelnými vlastnostmi 

(teplotní vodivostí, tepelnou kapacitou). V experimentálních měřeních lze místo 

srovnávacího vzorku pouţít prázdný referenční kelímek. 

 

Vliv fyzikálních a chemických vlastností vzorku 

Vliv fyzikálních a chemických vlastností vzorku vyplývá ze způsobu přípravy vzorků a 

jeho umístění v kelímku. Kromě vlivu velikosti částic je třeba vzít v úvahu i další okolnosti, 

jako např. reaktivitu, krystalickou strukturu nebo historii vzniku částic. 

3.4.4 Metoda přímého měření teploty (klasická TA) 

Představuje jednu z nejstarších a nejjednodušších metod termické analýzy. Tato metoda 

[83, 89] je zaloţena na přímém měření teploty studovaného vzorku při jeho plynulém 

lineárním ohřevu/ochlazování. Měří se teplota systému v závislosti na čase. Výsledkem je 

tedy křivka ohřevu/ochlazování (T = f (t)). Probíhající fázové přeměny se na křivkách 

projevují odklonem křivky od jinak lineárního průběhu. Z odklonů na křivkách lze získat 

teploty fázových transformací. Metoda je vhodná pro sledování krystalizace kovů a slitin, 

které jsou doprovázeny výrazným tepelným efektem [90]. Nehodí se proto pro sledování 

fázových přeměn v tuhém stavu, které jsou málo tepelně zabarveny a tato metoda je 

v takových případech nepříliš citlivá. Křivka ohřevu/ochlazování vynesená v souřadnicích 

T = f (t) podává málo zřetelný obraz přeměn. Proto se často křivky ohřevu/ochlazování 

vynášejí v jiných souřadnicích, nejčastěji dT/dt = f (t). 

3.4.5 Termodilatometrie (dilatometrie) 

Metoda [83] je zaloţená na sledování rozměrových změn vzorku při působení řízeného 

teplotního reţimu, nejčastěji ohřevu a ochlazování lineární rychlostí. Metoda je vyuţívaná 

zejména pro studium teplot fázových transformací a rozměrových změn vzorků v pevné fázi 

[91, 92]. Výsledkem měření je dilatometrická křivka vyjadřující změnu rozměru na čase, resp. 

teplotě. Zlomy na této křivce (výrazné odchylky od lineárního průběhu) indikují probíhající 

fázové transformace. Vyhodnocením těchto odchylek lze následně získat teploty 

detekovaných fázových transformací za daných podmínek experimentu. 
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3.4.6 Kalorimetrie 

Obecně kalorimetrie znamená měření tepla [46]. V praxi však není teplo přímo měřenou 

veličinou. Dle měřené veličiny rozlišujeme kalorimetry: 

„Heat accumulating“ – měření teplotních změn způsobených ve vzorku změnou tepelných 

podmínek. Změna teploty je úměrná mnoţství tepla vyměněného mezi vzorkem a 

kalorimetrem. (drop kalorimetr)  

„Heat exchanging“ – měření teplotních rozdílů mezi vzorkem a referencí způsobených 

tepelnými efekty měřeného vzorku. Tento teplotní rozdíl je úměrný rozdílu tepelných toků 

vzorku a reference. (Heat-flux DSC) 

„Heat compensating“ – měření energie (elektrického příkonu) potřebné ke kompenzaci 

tepelných efektů vzorku (pro vyrovnání teplot mezi vzorkem a referencí), dnes se jiţ pouţívá 

velmi zřídka. 

Níţe popsané kalorimetrické metody lze pouţít ke stanovení tepelné kapacity vzorků a 

jejich závislosti na teplotě. 

3.4.7 „Continuous“ metoda 

Jednou z nejčastěji pouţívaných metod je „Continuous“ metoda. Tato metoda je zaloţena 

na provedení tří měření metodou DSC. První měření je provedeno s prázdným měřicím i 

srovnávacím kelímkem (blank). Druhé měření je provedeno se standardem o hmotnosti mc a 

známé tepelné kapacitě Cpc. (Standard je umístěn v měřicím kelímku a srovnávací kelímek je 

prázdný.) Třetí měření je provedeno s vlastním vzorkem o hmotnosti ms. 

Teplotní program všech měření je stejný a skládá se z izotermní výdrţe na počáteční 

teplotě Ti, ohřevu konstantní rychlostí a izotermní výdrţe na konečné teplotě Tf. Výsledky 

tohoto měření a vyhodnocení jsou znázorněny na obrázku 10. 

 

 
 Obr. 10:  Schéma měření tepelné kapacity continuous metodou 

 

Tepelnou kapacitu vzorku lze následně vypočítat dle vztahu: 

)AA(m

)AA(m
CC

bcs

bsc
pcp




  (15) 
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kde: Cp – tepelná kapacita měřeného vzorku [J/g.K] 

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

 mc – hmotnost vzorku [g] 

 ms – hmotnost standardu [g] 

 Ab – amplituda blanku [μV] 

 Ac – amplituda standardu [μV] 

 As – amplituda vzorku [μV] 

Tato metoda nemusí být příliš přesná, je však ve srovnání s ostatními metodami poměrně 

rychlá. Další výhodou pouţití této metody je, ţe zvolená rychlost ohřevu by neměla 

ovlivňovat získanou tepelnou kapacitu, vzhledem k tomu, ţe všechny tři měření jsou 

prováděna při stejné rychlosti ohřevu [93]. 

3.4.8 „Stepwise“ metoda 

Tato metoda je někdy označovna také jako „Stepped“ metoda. Stejně jako „Continuous“ 

metoda je také tato metoda zaloţena na měření s prázdnými kelímky, standardem o známé 

tepelné kapacitě a vzorkem. Teplotní reţim všech měření je nastaven jako několikeré střídání 

izotermní výdrţe s lineárním ohřevem (ΔT). Výsledné křivky mají tvar po sobě jdoucích 

„zoubků“. Výsledky tohoto měření a vyhodnocení jsou znázorněny na obrázku 11. 

 

 

 Obr. 11:  Schéma měření tepelné kapacity stepwise metodou 

 

Střední hodnotu tepelné kapacity vzorku lze vypočítat dle vztahu: 

)QQ(m

)QQ(m
CC

bcs

bsc
pcp




  (16) 

kde: pC – tepelná kapacita měřeného vzorku [J/g.K] 

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

 mc – hmotnost vzorku [g] 

 ms – hmotnost standardu [g] 

 Qb – plocha úměrná teplu přijatému systémem při měření blanku [μV.s] 
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 Qc – plocha úměrná teplu přijatému vzorkem [μV.s] 

 Qs – plocha úměrná teplu přijatému standardem [μV.s] 

Tato metoda je přesnější, neţ Continuous metoda, je však také časově náročnější. 

3.4.9 „Drop“ metoda 

Metoda je zaloţena na vhazování vzorku o známé hmotnosti a teplotě do kalorimetru, 

který udrţuje konstantní teplotu, která se liší od původní počáteční teploty vzorku [94]. 

Před vlastním měření je nutné kalorimetr kalibrovat vhozením standardu o známé tepelné 

kapacitě. 

Jestliţe je vzorek o hmotnosti m1 a teplotě T0 vhozen do kalorimetru, kde je teplota T1, 

kalorimetr zaznamená pík s integrální hodnotou odpovídající: 
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Jestliţe je vzorek o hmotnosti m2 a teplotě T0 vhozen do kalorimetru, kde je teplota T2, 

kalorimetr zaznamená pík s integrální hodnotou odpovídající: 
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Pomocí níţe uváděného rozdílu je moţné získat střední hodnotu tepelné kapacity vzorku 

v teplotním intervalu od T1 do T2: 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Příprava vzorků 

Pro účely zpracování disertační práce byly pro experimentální měření připraveny slitiny 

na bázi Fe-C-O. Příprava vzorků Fe-C-O vycházela z práškového ţeleza. Jeho sloţení, 

udávané výrobcem, je uvedeno v hm. % v tabulce 6. Není známo, jakou metodu pouţil 

výrobce ke stanovení obsahu jednotlivých sloţek ani obsah dalších prvků přítomných 

v práškovém ţeleze. 

 

Tab. 6.  Sloţení práškového ţeleza uvedené výrobcem, v hm. % 

Fe C+Si S As Pb Cu Zn 

>98 0,5 0,01 0,001 0,002 0,01 0,005 

 

Prvním krokem přípravy vzorků bylo lisování tablet z práškového ţeleza pomocí 

hydraulického lisu. Do kovové válcové formy o průměru 4 cm bylo nasypáno cca 100 g 

práškového ţeleza. Forma byla vloţena do hydraulického lisu a třikrát stlačena tlakem 

16,91 MPa. Výsledkem byly tablety, o průměru 4 cm a výšce 1cm (Obr. 12). 

 

  
 Obr. 12:  Tablety práškového ţeleza Obr. 13:  Část ţelezného ingotu 

 

Lisování do tablet je důleţité především pro další krok úpravy – plazmové tavení. 

Při tavení neslisovaného práškového ţeleza by docházelo k jeho vyfoukávání plazmou 

z krystalizátoru. Při nedostatečném slisování by nemusel vznikat kompaktní vzorek. 

Druhým krokem bylo plazmové tavení takto získaných tablet, při kterém došlo zároveň 

k přečištění ţeleza. Výsledkem plazmového tavení je kompaktní ţelezo – ingot (Obr. 13) 

o čistotě vyšší neţ 99,76 hm. % Fe (Fe plazma). 

Tavení probíhalo v inertní atmosféře argonu o čistotě 4N6 (99,996 %) s mírným 

přetlakem v pecní komoře a na horizontálním, měděném krystalizátoru (Obr. 14). 

Hodnota průtoku pouţitého inertního plynu Ar byla 27 - 28 dm
3
/min, proud I = 700 – 750 A 

při napětí U = 49 – 52 V. Hodnota rychlosti posuvu byla zvolena 1 – 2 cm/min s šesti 

průchody tam i zpět. Jeden z ingotů (Fe plazmaH) byl podroben rafinaci v Argonu s obsahem 

vodíku 10-11 %, průtok plynu byl 27 - 28 dm
3
/min. Hodnota rychlosti posuvu byla zvolena 

1 cm/min se dvěma průchody tam i zpět. Hodnota proudu byla I = 600 A při napětí U = 52 V. 

Po ukončení tavby byl kaţdý ţelezný ingot chlazen po dobu 20 minut v atmosféře argonu 

o výše uvedené čistotě. 
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 Obr. 14:  Horizontální, měděný krystalizátor 

 

Z důvodů následné přípravy systémů Fe - C s odstupňovaným obsahem uhlíku, bylo 

nutno stanovit co nejpřesnější chemické sloţení ingotů. Sloţení bylo stanoveno pomocí 

spektrometru s jiskřivým výbojem a ověřeno na spektrometru s doutnavým výbojem. 

Zvlášť na spalovacím a termoevolučním analyzátoru LECO byl stanoven obsah C, O, S a N. 

Chemické sloţení ingotů (Fe plazma a Fe plazmaH) je uvedeno v hm. % v tabulce 7. 

Dalším krokem přípravy bylo vakuové tavení ingotů v indukční elektrické peci. Při tomto 

tavení bylo hlavním cílem vytvoření systémů na bázi Fe-C s odstupňovaným obsahem uhlíku 

a kyslíku. Za tímto účelem byl k ţelezným ingotům před tavením přidán grafitický uhlík. 

Při tomto tavení docházelo k reakci mezi přidávaným uhlíkem a kyslíkem, přítomným 

v plazmově připraveném ţeleze, za vzniku CO. Čím více uhlíku bylo při vakuovém tavení 

dodáváno, tím více kyslíku reagovalo s uhlíkem za vzniku CO (důkazem bylo také zvýšení 

tlaku ve vakuové peci). Produktem tohoto tavení byl systém Fe-C-O s odstupňovaným 

obsahem uhlíku a kyslíku. 

Tavenina systému Fe-C-O byla odlévána do válcové formy o průměru 3 cm. 

Hmotnost takto vzniklých odlitků se pohybovala v rozmezí 350 – 400 g. Pomocí spektrometrů 

s jiskřivým a doutnavým výbojem bylo z odlitků stanoveno sloţení jednotlivých slitin 

Fe-C-O. Na spalovacím a termoevolučním analyzátoru LECO byl stanoven obsah C, O, S a 

N. Chemické sloţení vzorků je uvedeno v hm. % v tabulce 7. 

 

Tab. 7.  Chemické sloţení analyzovaných vzorků, v hm. % 

Vzorek C O Si Mn P S N Ni Mo Co V W Fe 

Fe plazma  0,010 0,1100 0,005 0,042 0,002 0,004 0,002 0,015 0,010 0,011 0,022 0,011 99,86 

Fe plazmaH 0,005 0,0148 0,017 0,081 0,005 0,006 0,001 0,02 0,002 0,014 0,043 0,010 99,80 

1 0,002 0,0430 0,005 0,021 0,004 0,008 0,008 0,026 0,002 0,015 0,012 0,010 99,89 

2 0,004 0,0880 0,004 0,009 0,004 0,007 0,003 0,023 0,002 0,014 0,007 0,010 99,92 

3 0,005 0,0380 0,006 0,026 0,004 0,008 0,002 0,024 0,002 0,015 0,013 0,010 99,88 

4 0,038 0,0020 0,014 0,025 0,004 0,008 0,002 0,026 0,002 0,015 0,015 0,010 99,85 

5 0,167 0,0005 0,007 0,020 0,004 0,008 0,002 0,025 0,002 0,016 0,013 0,010 99,73 

6 0,197 0,0004 0,019 0,022 0,004 0,008 0,001 0,024 0,002 0,018 0,017 0,010 99,69 



Experimentální část 

29 
 

Posledním krokem bylo řezání vzorků na velikost vhodnou k DTA analýze. Z ingotu byly 

nejprve nařezány tyčinky o tloušťce do 5 mm. Ty byly následně osoustruţeny aţ na průměr 

3,5 mm. Nakonec byly tyčinky nařezány na válečky o výšce cca 2 mm. Hmotnost válečků 

byla do 150 mg. 

Před samotným měřením byly vzorky zbaveny případných kovových otřepů a očištěny 

v acetonu pomocí ultrazvuku. 

4.2 Experimentální zařízení 

K získávání dat, ke studiu vybraných termofyzikálních a termodynamických vlastností 

kovových systémů, je na našem pracovišti pouţíván laboratorní systém 

Setaram SETSYS 18TM (Obr. 15). Tento laboratorní systém byl v disertační práci pouţit 

ke studiu vlivu experimentálních podmínek na data získaná metodou DTA a pro získání teplot 

fázových transformací slitin Fe-C-O. 

Na tomto laboratorním systému lze při určité modifikaci provádět tyto analýzy: 

- DTA - Diferenční termická analýza 

- DSC - Diferenční skenovací kalorimetrie 

- TG - Termogravimetrie 

- TG/DTA a TG/DSC - Simultánní termogravimetrická analýza 

- TMA - Termomechanická analýza. 

SETSYS 18TM je vybaven elektrickou válcovou pecí s grafitovým topným tělesem 

pracujícím od teploty okolí do 1750 °C. Rychlost ohřevu lze nastavit v rozmezí 0-99 °C/min. 

Měřicí aparatura je sloţena z vlastního měřicího zařízení, počítače pro řízení experimentu a 

sběr experimentálních dat, okruhu chladící vody a dvou tlakových lahví s argonem. 

Argon (6N) slouţí jako inertní atmosféra chránicí vzorek před oxidací během experimentu. 

Před vstupem do vnitřního prostoru pece je tento argon ještě přečišťován (aţ na čistotu 8N) 

pomocí čisticího zařízení Getter. Argon o čistotě 5N je vyuţíván jako ochrana grafitového 

topného tělesa. 

 

 
 Obr. 15:  Laboratorní systém SETSYS 18TM 
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Pro měření byla vyuţita měřicí tyč DTA typu „S“ (Pt/PtRh 10%). Vzorky byly 

analyzovány v korundových kelímcích o objemu 100 µl. Hmotnost analyzovaných vzorků 

byla cca 150 mg. Jako srovnávací vzorek byl pouţit prázdný korundový kelímek. 

Před spuštěním vlastní analýzy byl pecní prostor proplachován vysokou rychlostí 

argonem. Proplach je prováděn proto, aby byl z pecního prostoru vytlačen vzduch. Kyslík a 

vodní pára ze vzduchu by mohli způsobit oxidaci vzorku během analýzy. Poté byl pecní 

prostor evakuován a opět napuštěn argonem. Při analýze je udrţována dynamická atmosféra 

Ar (průtok Ar: 2 l/hod). 

Výsledky měření byly zaznamenávány a vyhodnocovány pomocí programu SETSOFT. 

Při dalších experimentálních měřeních byly pouţity laboratorní systémy Setaram MHTC 

96 a Netzsch STA 449 F3 Jupiter. Tato zařízení doplňují experimentální moţnosti systému 

Setaram SETSYS 18TM. Srovnání experimentálních moţností jednotlivých zařízení je 

uvedeno v tabulce 8. 

 

Tab. 8.  Srovnání experimentálních moţností laboratorních systémů SETSYS 18TM, STA 449 

F3 Jupiter a MHTC 96 

Experimentální 

moţnosti 

Setaram 

SETSYS 18TM 

Netzsch STA 449 F3 

Jupiter 

Setaram 

MHTC 96 

Experimentální 

metody 

TG/DTA; TG/DSC; 

TG; TMA 

c-DTA – „calculated 

DTA“; TG/DTA; 

TG/DSC; TG 

HFDSC; DROP; DSC 

Teplotní 

rozsah 
+ 20°C aţ + 1750°C + 20°C aţ + 2000°C + 20°C aţ + 1600°C 

Rychlost ohřevu 

/ ochlazování 
0,01 aţ 100  K min

-1
 0,01 aţ 90  K min

-1
 0,001 aţ 99  K min

-1
 

Teplotní 

programy 

lineární 

ohřev/ochlazování; 

izotermní výdrţ; 

cyklování 

lineární 

ohřev/ochlazování; 

izotermní výdrţ; 

cyklování 

lineární 

ohřev/ochlazování; 

izotermní výdrţ; 

cyklování 

Hmotnost 

vzorku 
do 0,5 g do 23 g  

HFDSC do 2,5 g 

DROP do 30 g
 

Atmosféra 
vakuum; inertní; 

reakční 

vakuum; inertní; 

reakční 

vakuum; inertní; 

reakční 

Typ Cp sensoru 2D DSC senzor 2D DSC senzor  3D DSC senzor 

 

Výhodou experimentálního systému STA 449 F3 Jupiter (Obr. 16) je, ţe umoţňuje 

analýzu vzorků o hmotnosti aţ 23 g (metoda přímé termické analýzy). U takto velkých vzorků 

je vyšší pravděpodobnost vzniku prvního kritického zárodku nové fáze. Vzorky nevykazují 

tak velký stupeň podchlazení ve srovnání s malými vzorky (cca 200 mg). (Resp. nevykazují 

ţádný nebo velmi malý stupeň podchlazení.) Tato metoda je vhodná pro stanovení teplot 

fázových transformací, s velkým tepelným efektem, probíhajících zejména během 

ochlazování. 

 



Experimentální část 

31 
 

 
 Obr. 16:  Laboratorní systém STA 449 F3 Jupiter 

 

Laboratorní systém STA 449 F3 Jupiter a metoda DSC byly v disertační práci pouţity 

pro získání teplot fázových transformací vybraných slitin Fe-C-O (jako srovnávací měření). 

Při měření byla pouţita měřicí tyč TG/DSC a termočlánek typu „S“ (Pt/PtRh 10%). 

Vybrané vzorky slitin Fe-C-O o průměru 3,5 mm, výšce 2 mm a o hmotnosti cca 150 mg byly 

analyzovány v korundových kelímcích při řízené rychlosti ohřevu 4 K/min. Jako srovnávací 

vzorek byl pouţit prázdný korundový kelímek. Během analýzy byla v peci udrţována 

dynamická atmosféra Ar (6N) chránicí vzorek před oxidací. 

Výsledky měření byly zaznamenávány a vyhodnocovány pomocí programu PROTEUS. 

Experimentální systém MHTC 96 je vybaven 3D DSC senzorem. Ten je mnohem 

citlivější neţ běţně pouţívané 2D DSC senzory - flat senzory (SETSYS 18TM a STA 449 F3 

Jupiter). Sada termočlánků obklopuje celý vzorek, coţ zajišťuje detekci téměř veškerého 

absorbovaného/uvolněného tepla. Srovnání obou senzorů je uvedeno na obrázku 17. 

Měření s 3D DSC senzory je vhodné zejména pro měření latentních tepel fázových 

transformací a tepelných kapacit vzorků. 

 

 
 Obr. 17:  Srovnání 2D a 3D DSC senzorů 

 

Laboratorní systém MHTC 96 (Obr. 18) a metoda DSC byli v disertační práci pouţity 

ke studiu vlivu experimentálních podmínek na data získaná metodou DSC. Při měření byla 

pouţita měřicí tyč DSC a 3D termočlánek typu „B“ (PtRh 6%/PtRh 30%). Termočlánek 

(termočlánková baterie) se skládá z 20 termočlánkových spojů, které obklopují stěnu kelímku. 
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Vzorky byly analyzovány v korundových „kelímcích“ (sleeves), vloţených do platinových 

kelímků s objemem 400 µl. Prázdný platinový kelímek s vloţeným korundovým „kelímkem“ 

slouţil jako srovnávací vzorek. Během analýzy byla v peci udrţována dynamická atmosféra 

He (6N) chránicí vzorek před oxidací. Vzorky, o průměru 5 mm a různých výškách (různých 

hmotnostech), byly analyzovány při lineárních rychlostech ohřevu 2, 3, 5, 7 a 10 K/min. 

Výsledky měření byly zaznamenávány a vyhodnocovány pomocí programu CALISTO. 

 

 
 Obr. 18:  Laboratorní systém MHTC 96 

4.3 Kalibrace 

Před vlastním měřením je třeba provést teplotní a entalpickou kalibraci systémů 

pro termickou analýzu [83, 84]. Teplotní kalibrace slouţí ke zjištění přesnosti měření a 

následně k případné korekci teplot. Na základě entalpické kalibrace lze stanovit konstantu 

KDTA a pomocí ní pak vypočítat latentní tepla fázových transformací. 

Kalibrace se provádí pomocí standardních látek, které musí splňovat určitá kritéria, např.: 

- Fázová transformace musí být známa a dostatečně charakterizována 

termodynamickými daty. 

- Změna entalpie musí být dostatečně velká, aby mohla být zaznamenána přístrojem 

- Látky musí být chemicky stabilní a inertní. 

- Vykazuje-li látka na DTA křivce více jak jeden pík, musí být tyto píky od sebe 

dostatečně vzdáleny. 

- Soubor vybraných látek by měl pokrývat rozsah teplot pro měření. 

Na základě těchto kritérií a vzhledem k tomu, ţe analyzované vzorky jsou kovové 

(systémy na bázi Fe), byly pro kalibraci laboratorních systémů SETSYS 18TM, MHTC 96 a 

STA 449 F3 Jupiter vybrány následující standardní kovy (o čistotě 5N): In, Sn, Bi, Pb, Zn, 



Experimentální část 

33 
 

Al, Ag, Au, Cu, Ni, Pd. Všechny tyto kovy jsou v přiměřených časových intervalech 

analyzovány metodami TA (DTA, DSC). 

U standardních kovů jsou vyhodnoceny teploty tání kovů a tepelné efekty tání. 

Výsledky kalibrace laboratorního systému SETSYS 18TM jsou dále zpracovány tabelárně 

(Tab. 9). V tabulce 9 jsou uvedeny hmotnosti (m) standardních kovů pouţitých ke kalibraci, 

obecně uznávané, tabelované (ttab) a měřené (tm) teploty tání, latentní tepla (ΔHtab) tání, 

plochy píků (A) a vypočítané kalibrační konstanty (KDTA) pro kaţdý kov. 

Kalibrační konstanty KDTA [J/μV.s] byly vypočteny dle vztahu (20), vytvořením poměru 

obecně uznávaného (tabelovaného) latentního tepla a plochy píku [84]: 

A

H
K tab
DTA


  (20) 

kde: ΔHtab. - obecně uznávaná (tabelovaná) hodnota latentního tepla fázové transformace 

[J/mg] 

A - vyhodnocená ploch píku [μV.s/mg]. 

 

Tab. 9.  Hodnoty pro entalpickou a teplotní kalibraci, ohřev 

Kalibrační 

standard 

Hmotnost 

vzorku 

Teplota tání Latentní 

teplo tání 

Plocha 

píku 

Kalibrační 

konstanta tabelovaná měřená 

(kov) 
m ttab tm ΔHtab. A KDTA 

[mg] [°C] [°C] [J/mg] [μV.s/mg] [J/μV.s] 

In 101,80 156,60 157,71 0,0284 31,1153 0,00091 

Sn 108,83 231,93 232,53 0,0602 64,2617 0,00094 

Bi 64,76 271,40 271,74 0,0538 54,1398 0,00099 

Pb 134,89 327,46 327,18 0,0247 22,9844 0,00107 

Zn 18,07 419,53 420,26 0,1074 97,2211 0,0011 

Al 38,06 660,32 660,64 0,3950 304,263 0,0013 

Ag 148,52 961,78 960,75 0,1045 70,7837 0,00148 

Au 278,48 1064,18 1062,28 0,0640 31,2494 0,00205 

Cu 127,19 1084,62 1083,39 0,2056 112,136 0,00183 

Ni 128,94 1455,00 1452,54 0,2990 111,664 0,00268 

Pd 109,84 1554,80 1555,35 0,1620 45,0664 0,00359 

 

Z vypočtených kalibračních konstant a k nim příslušných teplot tání byla sestrojena 

grafická závislost kalibrační konstanty na teplotě (Obr. 19). Pomocí regresní analýzy byla 

sestrojena kalibrační křivka platná pro ohřev, charakterizovaná rovnicí: 

t,

DTA e,K 00090
00080   (21) 

Kalibrační křivka následně slouţí k výpočtu latentních tepel fázových transformací 

studovaných kovových systémů. 
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 Obr. 19:  Kalibrační křivka získaná při ohřevu pro laboratorní systém SETSYS 18TM 

(DTA tyč, termočlánek typu „S“) 

 

Teplotní kalibrace spočívá v porovnání tabelovaných (obecně uznávaných) a 

naměřených teplot tání standardních kovů [84]. Rozdíl mezi tabelovanou a naměřenou 

teplotou čistého kovu se přičte (odečte) k naměřené teplotě fázové transformace studovaného 

systému: 

TTT E,FPFP   (22) 

kde TFP – teplota fázové přeměny 

 TFP,E – experimentálně změřená teplota fázové přeměny 

ΔT – teplotní rozdíl mezi tabelovanou a experimentálně změřenou teplotou tání 

standardu (pokrývajícího danou teplotní oblast) 

4.4 Statistická měření 

Pro ověření reprodukovatelnosti a spolehlivosti dat získávaných pomocí zařízení Setaram 

SETSYS 18TM a MHTC 96 byla v rámci řešení disertační práce provedena statistická měření. 

(V rámci disertační práce byl stanovován také vliv experimentálních podmínek na data 

získaná pomocí těchto zařízení, Kap. 5.1. Z tohoto důvodu bylo třeba u těchto zařízení ověřit 

reprodukovatelnost a spolehlivost získaných dat.) 

Pro statistická měření na zařízení SETSYS 18TM (metoda DTA) bylo vybráno deset 

vzorků Fe Plazma ve tvaru válečků o průměru cca 3 mm, výšce 3 mm a hmotnosti 

cca 105 mg. Vzorky byly analyzovány rychlostí 5 K/min v teplotním rozmezí 20-1600 °C. 

Pro statistická měření na zařízení MHTC 96 (metoda DSC) bylo vybráno deset vzorků 

Fe PlazmaH ve tvaru válečků o průměru cca 5 mm, výšce 8 mm a hmotnosti cca do 1170 mg. 

Vzorky byly, stejně jako u zařízení SETSYS 18TM, analyzovány rychlostí 5 K/min 

v teplotním rozmezí 20-1600 °C. 

Z DTA a DSC křivek Fe plazma/Fe plazmaH (ohřev) lze určit teploty Curieho bodu (TC), 

počátku transformace α→γ (Tα-γ,S), ukončení transformace α→γ (Tα-γ,E), počátku transformace 

γ→δ (Tγ-δ,S), ukončení transformace γ→δ (Tγ-δ,E), solidu (TS) a likvidu (TL) a tepelné efekty 

jednotlivých fázových transformací. Obrázek 20 zobrazuje DSC křivku s vyznačenými 

charakteristickými teplotami a tepelnými efekty jednotlivých fázových transformací. 
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Stejný průběh mají také DTA křivky. DTA křivky vzorků Fe plazma jsou uvedeny 

v příloze 1. DSC křivky vzorků Fe plazmaH jsou uvedeny v příloze 2. 

 

 
 Obr. 20:  DSC křivka ţeleza plazmaH (ohřev) 

 

Teploty fázových transformací získané z vyhodnocení termoanalytických křivek všech 

deseti vzorků jsou uvedeny v tabulce 10 (DTA) a 11 (DSC). Tepelné efekty jednotlivých 

fázových přeměn a z nich vypočítaná latentní tepla uvádí tabulky 12 (DTA) a 13 (DSC). 

Tabulky 10-13 uvádí také vybrané statistické funkce: aritmetický průměr, medián, 

směrodatnou odchylku a variační koeficient (v %). Na základě definice jednotlivých 

statistických funkcí [95] a získaných hodnot lze výsledky statistických měření shrnout 

následovně: 

Medián a aritmetický průměr poskytují údaje o symetrickém rozdělení skupiny čísel 

(měřených hodnot). Aritmetický průměr je průměrná hodnota ze všech naměřených hodnot 

teploty. Medián je roven aritmetickému průměru dvou prostředních hodnot (při seřazení 

podle velikosti) [96]. 

Na základě srovnání získaných hodnot lze říci, ţe měření s laboratorním  systémem 

SETSYS 18TM i MHTC 96 vykazují vysoký stupeň symetrie. 
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Tab. 10.  Výsledky statistických měření teplot Fe plazma na zařízení SETSYS 18TM 

Vzorek 
TC Tα-γ,S Tα-γ,E Tγ-δ,S Tγ-δ,E TS TL 

[°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] 

Fe plazma 1 770,0 916,7 918,1 1394,0 1393,9 1525,6 1539,4 

Fe plazma 2 770,0 916,2 917,8 1393,1 1396,1 1525,3 1539,7 

Fe plazma 3 770,1 916,7 917,7 1393,3 1396,3 1525,1 1539,6 

Fe plazma 4 770,1 916,3 917,7 1393,4 1395,9 1525,2 1539,8 

Fe plazma 5 769,9 916,0 917,7 1394,3 1396,2 1525,3 1540,4 

Fe plazma 6 770,0 916,3 917,4 1393,6 1396,0 1524,9 1539,8 

Fe plazma 7 769,8 916,8 917,7 1393,9 1396,1 1525,2 1539,3 

Fe plazma 8 770,0 915,9 917,6 1393,9 1396,1 1525,2 1539,4 

Fe plazma 9 769,6 916,1 917,2 1393,8 1395,8 1525,0 1538,2 

Fe plazma 10 769,5 916,1 917,5 1393,7 1395,7 1525,1 1537,9 

Průměr 769,9 916,3 917,6 1393,7 1395,8 1525,2 1539,4 

Medián 770,0 916,3 917,7 1393,8 1396,0 1525,2 1539,5 

Sm. odch. 0,2 0,3 0,2 0,4 0,7 0,2 0,7 

Var. koef. 0,03 0,03 0,11 0,03 0,04 0,12 0,05 

 

Tab. 11.  Výsledky statistických měření teplot Fe plazmaH na zařízení MHTC 96 

Vzorek 
TC Tα-γ,S Tα-γ,E Tγ-δ,S Tγ-δ,E TS TL 

[°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] 

Fe plazmaH 1 772,0 916,9 922,3 1391,3 1397,9 1533,1 1551,3 

Fe plazmaH 2 772,0 915,7 921,7 1392,9 1398,8 1533,3 1551,1 

Fe plazmaH 3 771,9 916,1 921,6 1392,9 1398,0 1533,1 1551,2 

Fe plazmaH 4 772,0 916,5 921,8 1392,7 1398,0 1533,2 1551,0 

Fe plazmaH 5 772,0 916,3 921,6 1392,4 1398,1 1533,4 1551,2 

Fe plazmaH 6 772,0 916,5 922,0 1392,6 1398,0 1533,4 1551,0 

Fe plazmaH 7 772,1 916,7 921,7 1392,5 1398,1 1533,3 1551,2 

Fe plazmaH 8 772,2 916,4 922,1 1392,9 1398,7 1533,2 1551,1 

Fe plazmaH 9 772,1 916,8 921,9 1392,7 1398,1 1533,2 1551,1 

Fe plazmaH 10 772,0 916,5 922,2 1392,1 1397,9 1533,3 1551,0 

Průměr 772,0 916,4 921,9 1392,5 1398,2 1533,3 1551,1 

Medián 772,0 916,5 921,9 1392,7 1398,1 1533,3 1551,1 

Sm. odch. 0,1 0,3 0,2 0,5 0,3 0,1 0,1 

Var. koef. 0,01 0,04 0,03 0,04 0,02 0,01 0,01 
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Tab. 12.  Výsledky statistických měření tepelných efektů (vypočítaných latentních tepel) 

Fe plazma na zařízení SETSYS 18TM 

 
alfa-gama gama-delta Tání 

Vzorek 
Plocha  ΔHvyp. Plocha  ΔHvyp. Plocha  ΔHvyp. 

[µV.s/mg] [J/g] [µV.s/mg] [J/g] [µV.s/mg] [J/g] 

Fe plazma 1 7,19 12,60 4,23 11,92 59,99 194,26 

Fe plazma 2 7,21 12,64 4,13 11,68 57,69 186,76 

Fe plazma 3 7,14 12,51 4,23 11,96 60,53 196,11 

Fe plazma 4 7,23 12,67 4,40 12,45 59,77 193,66 

Fe plazma 5 6,90 12,10 4,28 12,09 66,11 214,00 

Fe plazma 6 7,38 12,92 4,33 12,24 63,86 206,67 

Fe plazma 7 7,08 12,40 3,93 11,10 64,65 209,32 

Fe plazma 8 7,35 12,87 4,14 11,72 66,48 215,35 

Fe plazma 9 7,10 12,44 3,86 10,92 57,93 187,66 

Fe plazma 10 7,34 12,87 3,74 10,55 58,36 189,32 

Průměr 7,19 12,60 4,13 11,66 61,54 199,31 

Medián 7,20 12,62 4,18 11,82 60,26 195,18 

Sm. odch. 0,14 0,24 0,21 0,58 3,24 10,43 

Var. koef. 1,92 1,91 4,99 4,99 5,26 5,23 

 

Tab. 13.  Výsledky statistických měření tepelných efektů (vypočítaných latentních tepel) 

Fe plazmaH na zařízení MHTC 96 

 
Alfa-gama Gama-delta Tání 

Vzorek 
Plocha  ΔHvyp. Plocha  ΔHvyp. Plocha  ΔHvyp. 

[µV.s/mg] [J/g] [µV.s/mg] [J/g] [µV.s/mg] [J/g] 

Fe plazmaH 1 4,03 15,71 3,88 15,90 56,81 232,91 

Fe plazmaH 2 4,03 15,73 3,79 15,53 56,58 231,97 

Fe plazmaH 3 3,98 15,54 3,77 15,46 55,81 228,82 

Fe plazmaH 4 3,98 15,53 3,74 15,34 55,87 229,06 

Fe plazmaH 5 3,95 15,40 3,72 15,27 55,54 227,73 

Fe plazmaH 6 3,98 15,51 3,77 15,44 55,66 228,21 

Fe plazmaH 7 3,98 15,51 3,75 15,38 55,84 228,96 

Fe plazmaH 8 3,95 15,41 3,71 15,23 55,43 227,26 

Fe plazmaH 9 3,93 15,33 3,72 15,26 55,53 226,85 

Fe plazmaH 10 3,96 15,44 3,73 15,30 55,26 226,58 

Průměr 3,98 15,51 3,76 15,41 55,81 228,83 

Medián 3,98 15,51 3,75 15,36 55,74 228,51 

Sm. odch. 0,03 0,12 0,05 0,19 0,49 1,99 

Var. koef. 0,79 0,79 1,23 1,23 0,87 0,87 
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Shodnost měření byla v této práci vyjádřena pomocí směrodatné odchylky a míry 

variability. Směrodatná odchylka je zjednodušeně řečeno průměrná odchylka hodnot 

od aritmetického průměru. Variační koeficient udává přibliţně, jakou část aritmetického 

průměru představuje směrodatná odchylka [97]. 

Zkoumané parametry vykazují u obou zařízení vysoký stupeň shodnosti a nízký stupeň 

variability, coţ vypovídá o velmi precizním měření. 

Variabilita měření byla maximálně 0,12 % (DTA) resp. 0,04 % (DSC) pro teploty 

fázových transformací a 5,26 % (DTA) resp. 1,23 % (DSC) pro tepelné efekty (latentní tepla) 

fázových transformací. Obecně platí, ţe, je-li hodnota variability menší neţ 50 %, 

je pokládána za dobrou. Maximální hodnoty 0,12 % a 5,26 % svědčí o velmi nízké variabilitě 

výsledků. 
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5. VÝSLEDKY EXPERIMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ A JEJICH 

DISKUSE 

5.1 Studium vlivu experimentálních podmínek na data získaná pomocí 

metod DTA a DSC 

Jak vyplynulo z literární rešerše (teoretická část), experimentální podmínky mohou mít 

podstatný vliv na získaná termodynamická a termofyzikální data. Mezi experimentální 

podmínky lze zařadit např. teplotní reţim (ohřev x ochlazování), rychlost ohřevu/ochlazování, 

hmotnost analyzovaného vzorku, druh, čistota a rychlost proudění atmosféry obklopující 

vzorek během analýzy, materiál srovnávacího vzorku nebo druh pouţitého kelímku. 

Vliv experimentálních podmínek vyplývá z moţností a variant s jakými mohou přístroje 

pro termickou analýzu pracovat. V podmínkách přístrojového vybavení laboratoře termické 

analýzy Katedry fyzikální chemie a teorie technologických pochodů jsou nejsnadněji a 

nejčastěji se měnícími experimentálními podmínkami hmotnost analyzovaných vzorků a 

rychlost ohřevu/ochlazování. Rychlost ohřevu a hmotnost vzorku je nutné vţdy volit 

s ohledem na specifické chování vzorku během termické analýzy. Je třeba brát zřetel 

především na moţnou změnu chemického sloţení vzorků (zejména oduhličení) během 

analýzy [98] a na tvar DTA křivek (velikost a poloha píků) [99]. U malých vzorků, 

při nízkých rychlostech ohřevu, nemusí být malé tepelné efekty detekovány. Při vysokých 

rychlostech ohřevu můţe docházet ke splývání píků. Z tohoto důvodu byl v rámci zpracování 

disertační práce studován vliv hmotnosti analyzovaných vzorků a rychlosti ohřevu na posun 

teplot fázových transformací a velikost tepelných efektů vzorku Fe. 

Z literární rešerše také vyplynulo, ţe na získávaná data můţe mít vliv samotné uspořádání 

měřicího systému. Z tohoto důvodu bylo studium vlivu experimentálních podmínek 

provedeno na dvou různých laboratorních systémech. Vliv hmotnosti vzorků a rychlosti 

ohřevu byl studován na zařízení Setaram SETSYS 18TM u metody DTA (DTA tyč 

s 2D senzorem) a na zařízení Setaram MHTC 96 u metody DSC (DSC tyč s 3D DSC 

senzorem). 

Vzorky Fe plazma pro DTA analýzu byly zpracovány do formy válečků o průměru 

3,5 mm a různých výškách. Kaţdý vzorek byl analyzován při rychlostech ohřevu 1, 2, 5, 10 a 

20 K/min. Vzorky Fe plazmaH pro DSC analýzu byly zpracovány do formy válečků 

o průměru 5 mm a různých výškách. Vzorky byly analyzovány při rychlostech ohřevu 2, 3, 5, 

7 a 10 K/min. Celkem bylo tedy provedeno 50 experimentálních měření (25 DTA, 25 DSC). 

Experimentální podmínky jsou podrobněji uvedeny v kapitole 4.2. Výsledné DTA a DSC 

křivky jsou uvedeny v přílohách 3-12. 

Vliv hmotnosti vzorku a rychlosti ohřevu byl studován u teplot Curieho bodu (TC), 

počátku transformace α→γ (Tα-γ,S), ukončení transformace α→γ (Tα-γ,E), počátku transformace 

γ→δ (Tγ-δ,S), ukončení transformace γ→δ (Tγ-δ,E), solidu (TS) a likvidu (TL) a tepelných efektů 

jednotlivých fázových transformací. 
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5.1.1  Studium vlivu rychlosti ohřevu a hmotnosti vzorku na teploty fázových 

transformací získaných pomocí metody DTA 

Tabulky 14-20 uvádějí teploty získané pomocí metody DTA. Tabulky 14-20 obsahují 

také vybrané statistické funkce: aritmetický průměr (Průměr), maximální teplotu dané 

transformace (TMAX), minimální teplotu dané transformace (TMIN), rozdíl mezi maximální a 

minimální teplotou transformace (ΔTMAX-MIN), směrodatnou odchylku (Sm. odch.) a variační 

koeficient (Var. koef.). 

 

Tab. 14.  Teploty Curieho bodu (TC) ve °C, stanovené metodou DTA a vybrané statistické 

funkce 

Rychlost 

ohřevu 

Hmotnost vzorku [mg]  Statistika 

81,62 152,68 218,68 318,30 459,05  Průměr 770,4 

1 K/min 768,6 769,1 768,8 768,8 769,0  TMAX 774,5 

2 K/min 769,1 769,2 769,4 769,5 769,7  TMIN 768,6 

5 K/min 769,6 770,0 770,0 770,1 770,8  ΔTMAX-MIN 5,9 

10 K/min 770,7 769,8 772,1 770,2 771,3  Sm. odch. 1,46 

20 K/min 772,2 772,2 772,1 772,5 774,5  Var. koef. 0,19 % 

 

Ze získaných teplot Curieho bodu (Tab. 14) je patrné, ţe rychlost ohřevu má vliv 

na teplotu Curieho bodu. S rostoucí rychlostí ohřevu dochází k posunu teplot k vyšším 

hodnotám. Nejvíce se vliv rychlosti ohřevu projevuje u největšího vzorku, kdy rozdíl 

mezi teplotami získanými při rychlosti ohřevu 1 K/min a 20 K/min je 5,5 °C. 

Při rychlostech ohřevu 2 a 5 K/min lze pozorovat také posun teplot k vyšším hodnotám 

s rostoucí hmotností vzorku. 

 

Tab. 15.  Teploty počátku transformace α→γ (Tα-γ,s) v °C, stanovené metodou DTA a vybrané 

statistické funkce 

Rychlost 

ohřevu 

Hmotnost vzorku [mg]  Statistika 

81,62 152,68 218,68 318,30 459,05  Průměr 917,5 

1 K/min 916,6 915,7 915,0 916,5 916,5  TMAX 921,7 

2 K/min 915,8 916,3 916,8 914,4 913,3  TMIN 913,3 

5 K/min - 914,2 916,7 918,4 921,7  ΔTMAX-MIN 8,4 

10 K/min 919,4 916,3 919,6 918,5 916,8  Sm. odch. 2,36 

20 K/min 921,7 919,8 921,2 920,2 919,5  Var. koef. 0,26 % 

 

U teplot počátku transformace α→γ nebyl s rostoucí hmotností ani rostoucí rychlostí 

ohřevu pozorován ţádný trend (Tab. 15). Posun teploty počátku transformace α→γ s rostoucí 

hmotností byl pozorován pouze při rychlosti ohřevu 5 K/min. Z uvedených výsledků je dále 

patrné, ţe teploty počátku transformace α→γ získané při rychlosti ohřevu 10 a 20 K/min jsou 

vyšší, neţ teploty získané při ostatních rychlostech ohřevu. To můţe být způsobeno tím, ţe 

teprve při takto vysokých rychlostech se začíná projevovat vliv rychlosti ohřevu na získané 

teploty. 
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Tab. 16.  Teploty ukončení transformace α→γ (Tα-γ,E) v °C, stanovené metodou DTA a 

vybrané statistické funkce 

Rychlost 

ohřevu 

Hmotnost vzorku [mg]  Statistika 

81,62 152,68 218,68 318,30 459,05  Průměr 926,0 

1 K/min 920,2 920,4 920,3 920,9 921,2  TMAX 933,2 

2 K/min 921,2 922,3 922,7 922,7 923,3  TMIN 920,2 

5 K/min 924,4 925,9 926,7 927,0 926,0  ΔTMAX-MIN 13,0 

10 K/min 927,3 928,2 930,8 929,4 927,4  Sm. odch. 4,37 

20 K/min 930,9 933,1 932,4 933,1 933,2  Var. koef. 0,47 % 

 

Ze získaných teplot ukončení transformace α→γ (Tab. 16) je patrné, ţe rychlost ohřevu 

má vliv na teplotu ukončení transformace α→γ. Ze získaných výsledků vyplývá, ţe s rostoucí 

rychlostí ohřevu dochází k posunu teplot ukončení α→γ transformace k vyšším hodnotám. 

Rozdíl mezi teplotami získanými při rychlosti ohřevu 1 K/min a 20 K/min je u všech 

hmotností větší neţ 10 °C. U teploty ukončení transformace α→γ není v závislosti 

na hmotnosti pozorován ţádný trend v posunu teplot. 

 

Tab. 17.  Teploty počátku transformace γ→δ (Tγ-δ,S) v °C, stanovené metodou DTA a 

vybrané statistické funkce 

Rychlost 

ohřevu 

Hmotnost vzorku [mg]  Statistika 

81,62 152,68 218,68 318,30 459,05  Průměr 1391,6 

1 K/min 1391,3 1391,0 1390,0 1389,8 1391,0  TMAX 1394,0 

2 K/min 1390,3 1391,2 1391,1 1390,2 1392,1  TMIN 1389,8 

5 K/min 1392,4 1391,1 1391,8 1391,5 1392,5  ΔTMAX-MIN 4,2 

10 K/min 1391,4 1391,8 1392,9 1391,8 1392,6  Sm. odch. 0,93 

20 K/min 1392,4 1392,5 1392,9 1392,1 1394,0  Var. koef. 0,07 % 

 

U teploty počátku γ→δ transformace není v závislosti na hmotnosti pozorován ţádný 

trend v posunu teplot (Tab. 17). U větších vzorků (218,68, 318,30 a 459,05 mg) lze však 

pozorovat mírný posun (max. 3 °C) teplot k vyšším hodnotám s rostoucí rychlostí ohřevu.  

 

Tab. 18.  Teploty ukončení transformace γ→δ (Tγ-δ,E) v °C, stanovené metodou DTA a 

vybrané statistické funkce 

Rychlost 

ohřevu 

Hmotnost vzorku [mg]  Statistika 

81,62 152,68 218,68 318,30 459,05  Průměr 1396,1 

1 K/min 1393,1 1393,5 1393,1 1393,1 1393,8  TMAX 1402,6 

2 K/min 1393,8 1394,2 1394,3 1394,6 1395,6  TMIN 1393,1 

5 K/min 1394,9 1395,4 1396,0 1396,1 1397,5  ΔTMAX-MIN 9,5 

10 K/min 1396,0 1396,7 1397,1 1397,4 1399,0  Sm. odch. 2,39 

20 K/min 1397,4 1398,5 1399,4 1399,7 1402,6  Var. koef. 0,17 % 

 

U teploty ukončení γ→δ transformace dochází při vyšších rychlostech ohřevu 

(> 1 K/min) k posunu teplot k vyšším hodnotám s rostoucí hmotností vzorku (Tab. 18). 
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K posunu teplot k vyšším hodnotám dochází u teploty ukončení γ→δ transformace také 

s rostoucí rychlostí ohřevu. 

 

Tab. 19.  Teploty solidu (TS) v °C, stanovené metodou DTA a vybrané statistické funkce 

Rychlost 

ohřevu 

Hmotnost vzorku [mg]  Statistika 

81,62 152,68 218,68 318,30 459,05  Průměr 1525,4 

1 K/min 1528,5 1527,7 1528,3 1529,0 1529,8  TMAX 1529,8 

2 K/min 1527,7 1525,3 1524,5 1522,8 1525,7  TMIN 1522,8 

5 K/min 1523,8 1523,7 1524,3 1524,6 1525,4  ΔTMAX-MIN 7,0 

10 K/min 1523,4 1524,0 1524,2 1523,6 1525,3  Sm. odch. 1,97 

20 K/min 1523,8 1524,0 1524,2 1524,1 1527,1  Var. koef. 0,13 % 

 

Ze získaných výsledků je patrné (Tab. 19), ţe rychlost ohřevu a hmotnost vzorku nemají 

podstatný vliv na posun teploty solidu. V závislosti na rostoucí hmotnosti vzorku a zvyšující 

se rychlosti ohřevu nebyl pozorován ţádný trend v posunu teplot solidu. Z uvedených 

výsledků je dále patrné, ţe teplota solidu získaná při rychlosti ohřevu 1 K/min je vyšší, neţ 

teplota získaná při ostatních rychlostech ohřevu (2, 5, 10 a 20 K/min). Tento rozdíl můţe být 

způsoben detekčními schopnostmi zařízení pro termickou analýzu. Při nízké rychlosti ohřevu 

(1 K/min) dochází k natavení vzorku pozvolna. Vzorek pohlcuje teplo pomalu (dochází 

k velmi pozvolnému tání) a takto malý tepelný efekt nemusí být (není) zaznamenán, nedojde 

k jeho registraci na DTA křivce. 

 

Tab. 20.  Teploty likvidu (TL) v °C, stanovené metodou DTA a vybrané statistické funkce 

Rychlost 

ohřevu 

Hmotnost vzorku [mg]  Statistika 

81,62 152,68 218,68 318,30 459,05  Průměr 1542,0 

1 K/min 1535,4 1535,8 1537,3 1537,4 1537,6  TMAX 1552,4 

2 K/min 1537,8 1537,4 1537,6 1539,3 1541,0  TMIN 1535,4 

5 K/min 1538,5 1542,3 1540,3 1542,4 1543,7  ΔTMAX-MIN 17,0 

10 K/min 1541,7 1544,3 1546,5 1545,7 1547,1  Sm. odch. 4,50 

20 K/min 1544,5 1547,4 1547,6 1548,1 1552,4  Var. koef. 0,29 % 

 

Ze získaných výsledků je patrné (Tab. 20), ţe rychlost ohřevu i hmotnost vzorku mají 

podstatný vliv na získané teploty likvidu. S rostoucí rychlostí ohřevu a rostoucí hmotností 

vzorku dochází k posunu teploty likvidu k vyšším hodnotám. Mezi teplotou likvidu vzorku 

o hmotnosti 81,62 mg získanou při rychlosti ohřevu 1 K/min (nejniţší teplota) a teplotou 

vzorku o hmotnosti 459,05 mg získanou při rychlosti ohřevu 20 K/min (nejvyšší teplota) je 

rozdíl 17 °C. 

Hmotnost vzorku ani rychlost ohřevu nemají podstatný vliv na posun teplot počátků 

transformací (teploty odpovídající teplotám počátků píků). Rozdíly mezi hodnotami mohou 

být způsobeny obtíţným vyhodnocením teplot počátků píků na DTA křivkách. 

Teploty počátků píků lze s jistotou určit pouze v určitém teplotním rozmezí (řádově 

ve stupních celsia). Navíc teploty počátku transformace α→γ a solidu by mohly být také 

ovlivněny přítomností kyslíku v analyzovaném ţeleze. Kyslík přítomný v ţeleze má 
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za následek malé tepelné efekty v oblasti α→γ transformace a tání na DTA křivkách. 

Při vyšších rychlostech ohřevu dochází ke splynutí obou tepelných efektu (v efekt zdánlivě 

jediný) a tím i ovlivnění získaných teplot. 

Posun teplot fázových transformací k vyšším hodnotám, s rostoucí hmotností, 

lze vysvětlit tím, ţe větší vzorek potřebuje více tepla (za jinak stejných podmínek), aby mohla 

proběhnout fázová transformace, a fázová transformace probíhá v delším časovém intervalu 

(tzn. u většího vzorku bude fázová transformace ukončena aţ při vyšší teplotě). 

Posun teplot fázových transformací k vyšším hodnotám, s rostoucí rychlostí, lze vysvětlit 

dynamikou procesu a detekční schopností přístroje. Rozdílné rychlosti ohřevu mohou mít také 

podstatný vliv na kinetiku fázových transformací (mechanismus průběhu přeměn) [100]. 

Z tohoto důvodu mohou být fázové přeměny, při různých rychlostech, detekovány při různých 

teplotách (v různých teplotních intervalech). 

5.1.2  Studium vlivu rychlosti ohřevu a hmotnosti vzorku na teploty fázových 

transformací získaných pomocí metody DSC 

Tabulky 21-27 uvádějí teploty získané pomocí metody DSC. Tabulky 21-27 obsahují také 

vybrané statistické funkce. 

 

Tab. 21.  Teploty Curieho bodu (TC) v °C, stanovené metodou DSC a vybrané statistické 

funkce 

Rychlost 

ohřevu 

Hmotnost vzorku [mg]  Statistika 

379,75 612,58 1071,61 1695,21 2353,65  Průměr 772,6 

2 K/min 769,9 770,0 769,9 769,9 769,9  TMAX 777,4 

3 K/min 770,5 770,6 770,7 770,6 770,8  TMIN 769,9 

5 K/min 771,7 772,2 772,4 772,5 772,7  ΔTMAX-MIN 7,5 

7 K/min 773,2 773,6 773,9 774,3 774,2  Sm. odch. 2,35 

10 K/min 775,1 775,7 776,4 777,0 777,4  Var. koef. 0,30 % 

 

Ze získaných teplot Curieho bodu (Tab. 21) je patrné, ţe rychlost ohřevu a hmotnost 

vzorku mají vliv na teplotu Curieho bodu. Při vyšších rychlostech ohřevu (> 3K/min) dochází 

s rostoucí hmotností vzorku k posunu teploty Curieho bodu k vyšším hodnotám. 

Také s rostoucí rychlostí ohřevu dochází k posunu teploty k vyšším hodnotám. 

 

Tab. 22.  Teploty počátku transformace α→γ (Tα-γ,s) v °C, stanovené metodou DSC a vybrané 

statistické funkce 

Rychlost 

ohřevu 

Hmotnost vzorku [mg]  Statistika 

379,75 612,58 1071,61 1695,21 2353,65  Průměr 917,9 

2 K/min 916,4 916,3 916,6 915,8 912,9  TMAX 921,9 

3 K/min 914,7 917,7 916,8 916,4 915,6  TMIN 912,9 

5 K/min 915,5 918,2 918,1 918,3 917,9  ΔTMAX-MIN 9,0 

7 K/min 917,5 919,8 920,0 919,6 917,8  Sm. odch. 2,25 

10 K/min 918,7 921,1 921,9 921,5 921,8  Var. koef. 0,25 % 
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Tab. 23.  Teploty ukončení transformace α→γ (Tα-γ,E) v °C, stanovené metodou DSC a 

vybrané statistické funkce 

Rychlost 

ohřevu 

Hmotnost vzorku [mg]  Statistika 

379,75 612,58 1071,61 1695,21 2353,65  Průměr 922,4 

2 K/min 918,8 919,1 919,0 918,9 917,7  TMAX 928,8 

3 K/min 918,2 920,5 920,5 920,2 919,8  TMIN 917,7 

5 K/min 920,0 922,2 922,5 922,8 922,8  ΔTMAX-MIN 11,1 

7 K/min 922,2 924,4 924,9 925,1 924,3  Sm. odch. 3,25 

10 K/min 924,7 926,9 927,6 928,4 928,8  Var. koef. 0,35 % 

 

Tab. 24.  Teploty počátku transformace γ→δ (Tγ-δ,S) v °C, stanovené metodou DSC a vybrané 

statistické funkce 

Rychlost 

ohřevu 

Hmotnost vzorku [mg]  Statistika 

379,75 612,58 1071,61 1695,21 2353,65  Průměr 1393,0 

2 K/min 1391,5 1391,5 1391,0 1390,0 1391,4  TMAX 1396,6 

3 K/min 1393,8 1392,2 1391,4 1390,5 1391,7  TMIN 1390,0 

5 K/min 1394,5 1392,6 1392,7 1391,9 1392,8  ΔTMAX-MIN 6,6 

7 K/min 1395,4 1393,4 1393,2 1393,1 1394,6  Sm. odch. 1,67 

10 K/min 1396,6 1394,4 1395,0 1394,7 1394,8  Var. koef. 0,12 % 

 

Tab. 25.  Teploty ukončení transformace γ→δ (Tγ-δ,E) v °C, stanovené metodou DSC a 

vybrané statistické funkce 

Rychlost 

ohřevu 

Hmotnost vzorku [mg]  Statistika 

379,75 612,58 1071,61 1695,21 2353,65  Průměr 1398,0 

2 K/min 1394,3 1394,4 1394,9 1394,6 1396,1  TMAX 1402,2 

3 K/min 1397,3 1395,4 1396,1 1395,6 1396,7  TMIN 1394,3 

5 K/min 1399,0 1397,1 1398,0 1397,5 1398,3  ΔTMAX-MIN 7,9 

7 K/min 1400,3 1398,4 1398,8 1399,2 1400,9  Sm. odch. 2,47 

10 K/min 1402,0 1400,4 1401,5 1401,7 1402,2  Var. koef. 0,18 % 

 

U teplot počátku transformace α→γ (Tα-γ,s), ukončení transformace α→γ (Tα-γ,e), počátku 

transformace γ→δ (Tγ-δ,s) a ukončení transformace γ→δ (Tγ-δ,e) nebyl s rostoucí hmotností 

vzorku pozorován ţádný trend v posunu teplot (Tab. 22-25). (Pouze u teploty ukončení 

transformace α→γ při rychlosti ohřevu 10 K/min byl pozorován posun teploty, s rostoucí 

hmotností vzorku, k vyšším hodnotám.) S rostoucí rychlostí ohřevu dochází u těchto teplot 

k posunu k vyšším hodnotám. Vliv rychlosti ohřevu na posun teplot je výraznější u teplot 

odpovídajících teplotám vrcholů píků (Tα-γ,e, Tγ-δ,e) neţ u teplot odpovídajících teplotám 

počátků píků (Tα-γ,s, Tγ-δ,s), o čemţ svědčí také niţší hodnota směrodatné odchylky a 

variačního koeficientu u teplot počátků píků. Teplota počátku α→γ transformace se posouvá 

v závislosti na rychlosti ohřevu maximálně o 8,9 °C (Tab. 22, hmotnost 2353,65 mg), zatímco 

teplota ukončení α→γ transformace se posouvá aţ o 11,1 °C (Tab. 23, hmotnost 2353,65 mg). 

U teploty počátku γ→δ transformace je posun maximálně 5,2 °C (Tab. 24, hmotnost 

379,75 mg) a u teploty ukončení γ→δ transformace je 7,7 °C (Tab. 25, hmotnost 379,75 mg). 
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Tab. 26.  Teploty solidu (TS) v °C, stanovené metodou DSC a vybrané statistické funkce 

Rychlost 

ohřevu 

Hmotnost vzorku [mg]  Statistika 

379,75 612,58 1071,61 1695,21 2353,65  Průměr 1533,6 

2 K/min 1532,0 1532,1 1532,1 1531,9 1532,8  TMAX 1535,8 

3 K/min 1532,7 1532,6 1532,6 1532,4 1533,3  TMIN 1531,9 

5 K/min 1533,6 1533,1 1533,6 1533,4 1533,7  ΔTMAX-MIN 3,9 

7 K/min 1534,5 1534,0 1533,9 1534,3 1534,6  Sm. odch. 1,13 

10 K/min 1535,1 1534,9 1535,2 1535,3 1535,8  Var. koef. 0,07 % 

 

Také teplota solidu se mírně posouvá s rostoucí rychlostí ohřevu k vyšším hodnotám 

(Tab. 26). Naopak hmotnost vzorku nemá podstatný vliv na posun teploty solidu. 

Teplota solidu je rychlostí ohřevu ovlivněna nejméně ze všech teplot, s rostoucí rychlostí se 

posouvá maximálně o 3,4 °C (Tab. 26, hmotnost 1695,21 mg). 

 

Tab. 27.  Teploty likvidu (TL) v °C, stanovené metodou DSC a vybrané statistické funkce 

Rychlost 

ohřevu 

Hmotnost vzorku [mg]  Statistika 

379,75 612,58 1071,61 1695,21 2353,65  Průměr 1550,9 

2 K/min 1542,5 1543,9 1544,5 1545,4 1546,7  TMAX 1561,3 

3 K/min 1545,1 1546,0 1547,2 1547,6 1549,1  TMIN 1542,5 

5 K/min 1548,4 1549,8 1551,3 1551,9 1553,0  ΔTMAX-MIN 18,9 

7 K/min 1551,0 1552,6 1554,3 1555,5 1556,6  Sm. odch. 5,20 

10 K/min 1553,9 1556,4 1558,7 1560,5 1561,3  Var. koef 0,34 % 

 

U teploty likvidu dochází k posunu k vyšším hodnotám s rostoucí hmotností vzorku 

i rostoucí rychlostí ohřevu. Teplota likvidu se s rostoucí hmotností posouvá aţ o 7,4 °C 

(Tab. 27, rychlost 10 K/min). Rychlost ohřevu má při daném experimentálním uspořádání 

na posun teploty likvidu větší vliv neţ hmotnost vzorku. Teplota likvidu se v závislosti 

na rostoucí rychlosti posouvá aţ o 15,1 °C (Tab. 27, hmotnost 1695,21 mg). Rozdíl mezi 

nejniţší a nejvyšší stanovenou teplotou je 18,9 °C. 

Hmotnost vzorku u metody DSC má podstatný vliv pouze na posun teploty likvidu a 

mírný vliv také na posun teploty Curieho bodu.  

Posun teplot fázových transformací k vyšším hodnotám, s rostoucí hmotností, 

lze vysvětlit (stejně jako u metody DTA) tím, ţe větší vzorek potřebuje více tepla (za jinak 

stejných podmínek), aby mohla proběhnout fázová transformace, a fázová transformace 

probíhá v delším časovém intervalu (tzn. u většího vzorku bude fázová transformace 

ukončena aţ při vyšší teplotě). 

Rychlost ohřevu má vliv na posun všech získaných teplot. Při daném experimentálním 

uspořádání má rychlost ohřevu větší vliv na posun teplot odpovídajících vrcholům píků, 

neţ na posun teplot odpovídajících počátkům píku. Čím větší je tepelný efekt fázové 

přeměny, tím větší vliv má rychlost ohřevu na posun teploty ukončení fázové transformace. 

Posun teplot fázových transformací k vyšším hodnotám, s rostoucí rychlostí, lze vysvětlit 

(stejně jako u metody DTA) dynamikou procesu a detekční schopností přístroje. 
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Rozdílné rychlosti ohřevu mohou mít také podstatný vliv na kinetiku fázových transformací 

(mechanismus průběhu přeměn) [100]. 

5.1.3  Regresní analýza 

Na základě výsledků získaných oběma metodami (DTA i DSC), za přesně definovaných 

experimentálních podmínek, lze sestrojit regresní závislost posunu teplot fázových 

transformací na hmotnosti vzorku resp. na rychlosti ohřevu (Obr. 21-36). Pro teploty 

fázových transformací, u kterých nebyl pozorován posun v závislosti na rostoucí hmotnosti 

vzorku nebo rostoucí rychlosti ohřevu, nebyla grafická závislost sestrojena. Závislost teplot 

získaných pomocí metody DTA jsou uvedeny na obrázcích 21-27, závislost teplot získaných 

pomocí metody DSC jsou uvedeny na obrázcích 28-36. V grafech není pro přehlednost 

uvedena hodnota spolehlivosti R
2
. Hodnota spolehlivosti R

2
 byla minimálně 0,7, většinou se 

však pohybovala v rozmezí 0,9-1. 

 

  
  Obr. 21:  Závislost teploty Curieho bodu 

(stanovené metodou DTA) na rychlosti 

ohřevu 

Obr. 22:  Závislost teploty Curieho bodu 

(stanovené metodou DTA) na hmotnosti 

vzorku 

 

 
 Obr. 23:  Závislost teploty ukončení transformace alfa-gama (stanovené metodou DTA) na 

rychlosti ohřevu 
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  Obr. 24:  Závislost teploty ukončení 

transformace gama-delta (stanovené 

metodou DTA) na rychlosti ohřevu 

Obr. 25:  Závislost teploty ukončení 

transformace gama-delta (stanovené metodou 

DTA) na hmotnosti vzorku 

 

 
 

  Obr. 26:  Závislost teploty likvidu 

(stanovené metodou DTA) na rychlosti 

ohřevu 

Obr. 27:  Závislost teploty likvidu (stanovené 

metodou DTA) na hmotnosti vzorku 

 

  
  Obr. 28:  Závislost teploty Curieho bodu 

(stanovené metodou DSC) na rychlosti 

ohřevu 

Obr. 29:  Závislost teploty Curieho bodu 

(stanovené metodou DSC) na hmotnosti 

vzorku 
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  Obr. 30:  Závislost teploty počátku 

transformace alfa-gama (stanovené metodou 

DSC) na rychlosti ohřevu 

Obr. 31:  Závislost teploty ukončení 

transformace alfa-gama (stanovené metodou 

DSC) na rychlosti ohřevu 

 

  
  Obr. 32:  Závislost teploty počátku 

transformace gama-delta (stanovené 

metodou DSC) na rychlosti ohřevu 

Obr. 33:  Závislost teploty ukončení 

transformace gama-delta (stanovené metodou 

DSC) na rychlosti ohřevu 

 

 
 Obr. 34:  Závislost teploty solidu (stanovené metodou DSC) na rychlosti ohřevu 
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  Obr. 35:  Závislost teploty likvidu 

(stanovené metodou DSC) na rychlosti 

ohřevu 

Obr. 36:  Závislost teploty likvidu 

(stanovené metodou DSC) na hmotnosti 

vzorku 

 

Na základě takto získaných regresních závislostí posunu teplot fázových transformací 

na rychlosti ohřevu a na hmotnosti vzorku, lze experimentálně získané teploty extrapolovat 

na tzv. „nulovou rychlost“ ohřevu a tzv. „nulovou hmotnost“ vzorku. Takto korigované 

teploty by tedy měly být velmi blízké rovnováţným teplotám [100]. Teploty získané 

po extrapolaci na „nulové“ podmínky jsou uvedeny v tabulkách 28-38. 

 

Tab. 28.  Teploty Curieho bodu (TC) v °C, stanovené metodou DTA, po extrapolaci na 

„nulové“ podmínky a vybrané statistické funkce 

Rychlost 

ohřevu 

Hmotnost vzorku [mg]  Statistika 

81,62 152,68 218,68 318,30 459,05  Průměr 768,3 

1 K/min 768,4 768,9 768,5 768,5 768,5  TMAX 770,0 

2 K/min 768,6 768,6 768,7 768,6 768,4  TMIN 766,4 

5 K/min 768,5 768,8 768,5 768,3 768,2  ΔTMAX-MIN 3,6 

10 K/min 768,7 768,0 770,0 768,0 767,9  Sm. odch. 0,66 

20 K/min 768,0 768,2 767,3 767,1 766,4  Var. koef. 0,09 % 

 

Tab. 29.  Teploty ukončení transformace α→γ (Tα-γ,E) v °C, stanovené metodou DTA, po 

extrapolaci na „nulovou“ rychlost ohřevu a vybrané statistické funkce 

Rychlost 

ohřevu 

Hmotnost vzorku [mg]  Statistika 

81,62 152,68 218,68 318,30 459,05  Průměr 919,9 

1 K/min 919,1 919,3 918,6 919,6 920,4  TMAX 922,3 

2 K/min 919,1 920,1 919,4 920,1 921,8  TMIN 918,6 

5 K/min 919,6 920,8 919,4 921,1 922,3  ΔTMAX-MIN 3,7 

10 K/min 919,0 919,2 918,8 919,4 920,5  Sm. odch. 0,94 

20 K/min 919,3 920,0 919,1 920,2 921,4  Var. koef. 0,10 % 
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Tab. 30.  Teploty ukončení transformace γ→δ (Tγ-δ,E) v °C, stanovené metodou DTA, po 

extrapolaci na „nulové“ podmínky a vybrané statistické funkce 

Rychlost 

ohřevu 

Hmotnost vzorku [mg]  Statistika 

81,62 152,68 218,68 318,30 459,05  Průměr 1391,6 

1 K/min 1392,6 1392,9 1392,2 1392,1 1392,5  TMAX 1392,9 

2 K/min 1392,6 1392,6 1392,2 1392,1 1392,2  TMIN 1388,0 

5 K/min 1392,5 1392,4 1392,0 1391,5 1391,3  ΔTMAX-MIN 4,9 

10 K/min 1392,1 1392,0 1391,0 1390,5 1389,9  Sm. odch. 1,20 

20 K/min 1391,8 1391,3 1390,2 1388,9 1388,0  Var. koef. 0,09 % 

 

Tab. 31.  Teploty likvidu (TL) v °C, stanovené metodou DTA, po extrapolaci na „nulové“ 

podmínky a vybrané statistické funkce 

Rychlost 

ohřevu 

Hmotnost vzorku [mg]  Statistika 

81,62 152,68 218,68 318,30 459,05  Průměr 1533,0 

1 K/min 1534,1 1533,5 1534,5 1534,2 1533,6  TMAX 1535,5 

2 K/min 1535,5 1533,2 1532,7 1533,8 1534,1  TMIN 1529,2 

5 K/min 1534,0 1534,4 1531,5 1533,2 1532,7  ΔTMAX-MIN 6,3 

10 K/min 1534,3 1532,2 1533,3 1532,4 1531,3  Sm. odch. 1,41 

20 K/min 1533,8 1532,2 1531,0 1530,7 1529,2  Var. koef. 0,09 % 

 

Tab. 32.  Teploty Curieho bodu (TC) v °C, stanovené metodou DSC, po extrapolaci na 

„nulové“ podmínky a vybrané statistické funkce 

Rychlost 

ohřevu 

Hmotnost vzorku [mg]  Statistika 

379,75 612,58 1071,61 1695,21 2353,65  Průměr 767,7 

2 K/min 768,6 768,5 768,3 768,1 768,1  TMAX 768,6 

3 K/min 768,5 768,3 768,2 767,7 767,8  TMIN 765,5 

5 K/min 768,3 768,3 767,9 767,2 767,2  ΔTMAX-MIN 3,0 

7 K/min 768,4 768,2 767,7 767,2 766,5  Sm. odch. 0,77 

10 K/min 768,1 767,8 767,1 766,1 765,5  Var. koef. 0,10 % 

 

Tab. 33.  Teploty počátku transformace α→γ (Tα-γ,S) v °C, stanovené metodou DSC, po 

extrapolaci na „nulovou“ rychlost ohřevu a vybrané statistické funkce 

Rychlost 

ohřevu 

Hmotnost vzorku [mg]  Statistika 

379,75 612,58 1071,61 1695,21 2353,65  Průměr 914,2 

2 K/min 915,6 915,2 915,2 914,4 911,0  TMAX 916,0 

3 K/min 913,4 916,0 914,7 914,2 912,7  TMIN 910,9 

5 K/min 913,5 915,3 914,6 914,6 913,1  ΔTMAX-MIN 5,0 

7 K/min 914,7 915,8 915,1 914,5 910,9  Sm. odch. 1,34 

10 K/min 914,6 915,4 914,9 914,3 912,1  Var. koef. 0,15 % 
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Tab. 34.  Teploty ukončení transformace α→γ (Tα-γ,E) v °C, stanovené metodou DSC, po 

extrapolaci na „nulovou“ rychlost ohřevu a vybrané statistické funkce 

Rychlost 

ohřevu 

Hmotnost vzorku [mg]  Statistika 

379,75 612,58 1071,61 1695,21 2353,65  Průměr 916,4 

2 K/min 917,9 916,7 916,4 916,1 914,7  TMAX 917,9 

3 K/min 916,8 917,0 916,7 916,1 915,4  TMIN 914,4 

5 K/min 917,3 916,6 916,4 916,1 915,6  ΔTMAX-MIN 3,5 

7 K/min 917,9 916,9 916,6 916,0 914,4  Sm. odch. 0,84 

10 K/min 917,3 916,8 916,5 916,1 915,3  Var. koef. 0,09 % 

 

Tab. 35.  Teploty počátku transformace γ→δ (Tγ-δ,S) v °C, stanovené metodou DSC, po 

extrapolaci na „nulovou“ rychlost ohřevu a vybrané statistické funkce 

Rychlost 

ohřevu 

Hmotnost vzorku [mg]  Statistika 

379,75 612,58 1071,61 1695,21 2353,65  Průměr 1390,3 

2 K/min 1390,3 1390,8 1390,1 1388,8 1390,4  TMAX 1392,1 

3 K/min 1392,1 1391,1 1389,9 1388,7 1390,3  TMIN 1388,7 

5 K/min 1391,7 1390,8 1390,3 1388,9 1390,4  ΔTMAX-MIN 3,4 

7 K/min 1391,5 1391,0 1389,7 1388,9 1391,3  Sm. odch. 0,93 

10 K/min 1390,9 1390,9 1390,1 1388,7 1390,1  Var. koef. 0,07 % 

 

Tab. 36.  Teploty ukončení transformace γ→δ (Tγ-δ,E) v °C, stanovené metodou DSC, po 

extrapolaci na „nulovou“ rychlost ohřevu a vybrané statistické funkce 

Rychlost 

ohřevu 

Hmotnost vzorku [mg]  Statistika 

379,75 612,58 1071,61 1695,21 2353,65  Průměr 1392,6 

2 K/min 1390,6 1392,5 1393,1 1392,5 1394,0  TMAX 1394,2 

3 K/min 1392,0 1392,5 1393,4 1392,5 1393,5  TMIN 1390,6 

5 K/min 1391,1 1392,6 1393,6 1392,5 1393,3  ΔTMAX-MIN 3,7 

7 K/min 1390,8 1392,4 1392,8 1392,5 1394,2  Sm. odch. 0,92 

10 K/min 1391,3 1392,5 1393,4 1392,5 1393,6  Var. koef. 0,07 % 

 

Tab. 37.  Teploty solidu (TS) v °C, stanovené metodou DSC, po extrapolaci na „nulovou“ 

rychlost ohřevu a vybrané statistické funkce 

Rychlost 

ohřevu 

Hmotnost vzorku [mg]  Statistika 

379,75 612,58 1071,61 1695,21 2353,65  Průměr 1531,5 

2 K/min 1531,2 1531,4 1531,4 1531,0 1532,1  TMAX 1532,2 

3 K/min 1531,5 1531,6 1531,5 1531,1 1532,2  TMIN 1531,0 

5 K/min 1531,7 1531,3 1531,8 1531,2 1531,9  ΔTMAX-MIN 1,2 

7 K/min 1531,7 1531,6 1531,3 1531,2 1532,1  Sm. odch. 0,35 

10 K/min 1531,3 1531,4 1531,5 1531,0 1532,1  Var. koef. 0,02 % 
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Tab. 38.  Teploty likvidu (TL) v °C, stanovené metodou DSC, po extrapolaci na „nulové“ 

podmínky a vybrané statistické funkce 

Rychlost 

ohřevu 

Hmotnost vzorku [mg]  Statistika 

379,75 612,58 1071,61 1695,21 2353,65  Průměr 1537,0 

2 K/min 1537,0 1538,3 1537,5 1537,4 1537,6  TMAX 1538,3 

3 K/min 1537,6 1538,3 1537,9 1537,3 1537,9  TMIN 1533,9 

5 K/min 1537,2 1538,3 1537,6 1537,1 1537,2  ΔTMAX-MIN 4,4 

7 K/min 1536,8 1537,7 1536,5 1536,0 1535,7  Sm. odch. 1,05 

10 K/min 1536,7 1537,4 1536,0 1534,7 1533,9  Var. koef. 0,07 % 

 

Extrapolací na „nulové“ podmínky byl u všech teplot sníţen rozdíl mezi minimální a 

maximální hodnotou. Nejvíce je sníţení rozdílu patrné u teploty likvidu získané pomocí 

metody DSC. Rozdíl mezi maximální a minimální experimentálně stanovenou teplotou byl 

18,9 °C (Tab. 38), po extrapolaci na nulové podmínky je tento rozdíl pouze 4,4 °C. Spolu se 

sníţením rozdílu mezi maximální a minimální teplotou bylo extrapolací dosaţeno také sníţení 

směrodatné odchylky a variačního koeficientu (srovnání tabulek 14-27 a tabulek 28-38). 

Dále bylo extrapolací dosaţeno zkrácení teplotního intervalu jednotlivých fázových 

transformací. Nejvíce byl extrapolací zkrácen teplotní interval tání u metody DSC. Před 

extrapolací byl stanoven teplotní interval tání 17,3 °C (rozdíl mezi průměrnou teplotou 

likvidu a solidu), po extrapolaci je tento interval 5,5 °C. Extrapolací bylo také docíleno 

sníţení rozdílu mezi teplotami stanovenými pomocí metody DTA a teplotami stanovenými 

pomocí metody DSC (kromě teploty počátku α→γ transformace). Největší rozdíl mezi 

teplotami stanovenými oběma metodami byl pozorován u teploty likvidu. Rozdíl mezi 

teplotou likvidu stanovenou pomocí metody DTA a DSC byl 8,9 °C, po extrapolaci je tento 

rozdíl pouze 4 °C. 

Ze získaných výsledků je také patrné, ţe míra vlivu experimentálních podmínek 

(hmotnost vzorků a rychlost ohřevu) na získané výsledky je u kaţdého zařízení a metody 

individuální, tzn. byly získány různé závislosti vlivu hmotnosti vzorku a rychlosti ohřevu 

na získaná data. Tyto rozdíly jsou důsledkem zejména odlišné konstrukce zařízení 

(experimentálního uspořádání). Z toho vyplývá, ţe stanovení vlivu experimentálních 

podmínek na získávaná data by měl být proveden u kaţdého zařízení před vlastním měřením. 

Znalost vlivu experimentálních podmínek na získávaná data můţe napomoci optimálnímu 

nastavení experimentálních podmínek měření pro získávání teplot fázových transformací 

s minimálním vlivem experimentálních podmínek. (Vliv experimentálních podmínek nelze 

zcela eliminovat.)  

Na základě získaných závislostí, vyjadřujících vliv hmotnosti vzorku a rychlosti ohřevu, 

lze korigovat na „nulovou“ hmotnost a na „nulovou“ rychlost ohřevu teploty získané u dalších 

studovaných kovových systémů na bázi Fe, např. ocelí. Pro studované systémy lze takto 

získat teploty blízké teplotám rovnováţným bez nutnosti provádění časově náročného souboru 

experimentálních měření. Příklad extrapolace teploty likvidu na nulové podmínky, vyuţitím 

získaných závislostí pro reálný vzorek oceli, bude provedena v následující kapitole. 
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5.1.4  Pouţití získaných regresních rovnic pro extrapolaci teploty likvidu reálné 

oceli 

Získané závislosti teplot na rychlosti ohřevu a hmotnosti vzorku jsou v této části práce 

vyuţity pro stanovení teploty likvidu reálné značky oceli. Teplota likvidu byla vybrána jako 

demonstrační příklad, protoţe je nejvíce ovlivněna studovanými experimentálními 

podmínkami. 

Jako reálný vzorek byla pouţita elektroocel s orientovaným zrnem (s obsahem uhlíku 

0,04 hm. % a obsahem křemíku 3,05 hm. %). Ocel byla v rámci spolupráce poskytnuta 

společností Mittal Steel Ostrava. (Výsledky termických měření této oceli jsou shrnuty 

v [101]). 

Ocel byla analyzována při různých experimentálních podmínkách (různých rychlostech 

ohřevu a různých velikostech vzorku) metodami DTA a DSC. Z DTA/DSC křivek byly 

získány teploty likvidu. Teploty likvidu a experimentální podmínky, při kterých byly teploty 

získány, jsou uvedeny v tabulce 39.  

 

Tab. 39.  Experimentálně stanovené teploty likvidu vzorku oceli 

Metoda Rychlost ohřevu Hmotnost vzorku Tl  Statistika 

DTA 15 K/min 213,1 mg 1512,5 °C  Průměr 1507,5 

DTA 10 K/min 207,02 mg 1508,1 °C  ΔTMAX-MIN 9,8 

DSC 5 K/min 1198,77 mg 1506,7 °C  Sm. odch. 3,5 

DSC 5 K/min 288,84 mg 1502,7 °C  Var. koef 0,23 % 

 

Přestoţe byly teploty likvidu získány pomocí dvou různých metod a zařízení a za různých 

experimentálních podmínek jsou získané hodnoty relativně blízké, o čemţ svědčí relativně 

malý rozdíl mezi minimální a maximální hodnotou a také nízká hodnota směrodatné odchylky 

a variačního koeficientu. 

Teploty likvidu byly extrapolovány na nulovou rychlost ohřevu a nulovou hmotnost 

vzorku. Např. teplota likvidu vzorku o hmotnosti 207,02 mg, získaná při rychlosti ohřevu 

10 K/min metodou DTA, byla korigována na „nulovou hmotnost“ o -2,5 °C a na „nulovou 

rychlost“ o -10,6 °C. Celková korekce je tedy -13,1 °C. Teploty likvidu vypočítané pomocí 

extrapolace jsou uvedeny v tabulce 40. U takto stanovených teplot je minimalizován vliv 

experimentálních podmínek. Tyto teploty by měli být velmi blízké rovnováţným teplotám. 

 

Tab. 40.  Teploty likvidu vzorku oceli po extrapolaci nu „nulové“ podmínky 

Metoda Rychlost ohřevu Hmotnost vzorku Tl  Statistika 

DTA 15 K/min 213,1 mg 1497,7 °C  Průměr 1494,3 

DTA 10 K/min 207,02 mg 1495,0 °C  ΔTMAX-MIN 6,0 

DSC 5 K/min 1198,77 mg 1492,8 °C  Sm. odch. 2,28 

DSC 5 K/min 288,84 mg 1491,7 °C  Var. koef 0,15 % 

 

Ze srovnání tabulek 39 a 40 vyplývá, ţe korekcí bylo dosaţeno sníţení průměrné teploty 

likvidu o 13,2 °C. Dále bylo korekcí dosaţeno vzájemného přiblíţení teplot likvidu, o čemţ 
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svědčí sníţení rozdílu mezi minimální a maximální hodnotou a také sníţení hodnoty 

směrodatné odchylky a variačního koeficientu. 

Teplota likvidu oceli byla pro srovnání také vypočítána pomocí výpočtových vztahů dle 

různých autorů (viz. kapitola 3.3). Vypočítané teploty likvidu jsou uvedeny v tabulce 41. 

 

Tab. 41.  Teploty likvidu vypočítané dle různých autorů a pomocí výpočtových software 

Výpočet TL / °C 

[19] 1490,6 

[18] 1504,7 

[69] 1511,1 

[74] 1507,8 

[59] 1494,4 

[75] 1506,4 

[81] 1464,5 

[72] 1489,8 

[76] 1504,9 

[70] 1506,2 

[77] 1503,8 

[78] 1504,3 

[79] 1487,3 

[80] 1507,7 

[73] 1504,7 

[71] 1505,5 

[23] 1492,0 

[21] 1489,7 

 

Rozmezí vypočítaných teplot likvidu, dle různých autorů, je poměrně široké (46,7 °C). 

Nevýhodou výpočtových vztahů je, ţe autoři neuvádějí, zda jsou vypočítané teploty 

rovnováţné či nikoli. Většina vztahů nezahrnuje do výpočtu obsah všech prvků, které byly 

v oceli obsaţeny. U některých výpočtů autoři neuvádějí, pro které jakosti jsou vztahy vhodné 

(neuvádějí rozmezí obsahu jednotlivých prvků platné pro daný výpočet, např. [59, 75]. 

(Další nevýhody výpočtových vztahů jsou uvedeny v kapitole 3.3). Zmíněné důvody 

pravděpodobně způsobují rozdíly mezi vypočítanými teplotami likvidu. Průměrná teplota 

likvidu určená pomocí výpočtových vztahů je 1499,6 °C. Experimentálně stanovené teploty 

likvidu extrapolované na nulové podmínky leţí v rozmezí teplot určených pomocí 

výpočtových vztahů. Nejlepší shody bylo dosaţeno v případě výpočtu teploty likvidu dle [59]. 

Rozdíl mezi teplotou likvidu vypočtenou pomocí tohoto vztahu a průměrnou teplotou likvidu 

stanovenou experimentálně je pouze 0,1 °C. 

Dále byla teplota likvidu oceli vypočítána pomocí software Computherm [23] a 

ThermoCalc [21] (Tab. 41). Tyto teploty byly vypočítány pro zadané chemické sloţení oceli a 

rovnováţné podmínky. Teploty vypočítané pomocí software by tedy měli být spolehlivější, 

neţ teploty vypočítané pomocí výpočtových vztahů. (Rozdíl mezi hodnotami vypočtenými 

oběma software můţe být způsoben pouţitím různých databází.) Průměrná teplota likvidu 

po extrapolaci je blízká hodnotám vypočítaným pomocí software. Rozdíl mezi průměrnou 
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teplotou likvidu získanou po extrapolaci a teplotou likvidu vypočítanou pomocí software 

ThermoCalc je 4,6 °C a teplotou vypočítanou pomocí software Computherm je pouze 2,3 °C. 

5.1.5  Studium vlivu rychlosti ohřevu a hmotnosti vzorku na tepelné efekty 

fázových transformací získaných pomocí metod DTA a DSC 

Tabulky 42-44 uvádějí velikost tepelných efektů fázových transformací získaných pomocí 

metody DTA, tabulky 45-47 uvádějí velikost tepelných efektů získaných pomocí metody 

DSC.  

 

Tab. 42.  Tepelné efekty transformace α→γ v μV.s, stanovené metodou DTA  

Rychlost 

ohřevu 

Hmotnost vzorku [mg] 

81,62 152,68 218,68 318,30 459,05 

1 K/min 607 947 1519 2022 1864 

2 K/min 701 911 1228 2107 1830 

5 K/min 689 1069 1267 1606 1617 

10 K/min 681 821 1431 1310 1659 

20 K/min 675 820 1121 1204 1531 

 

Tab. 43.  Tepelné efekty transformace γ→δ v μV.s, stanovené metodou DTA  

Rychlost 

ohřevu 

Hmotnost vzorku [mg] 

81,62 152,68 218,68 318,30 459,05 

1 K/min 323 500 735 928 874 

2 K/min 410 525 624 1077 892 

5 K/min 392 582 701 859 1106 

10 K/min 487 465 904 722 875 

20 K/min 500 580 781 747 957 

 

Tab. 44.  Tepelné efekty tání v μV.s, stanovené metodou DTA  

Rychlost 

ohřevu 

Hmotnost vzorku [mg] 

81,62 152,68 218,68 318,30 459,05 

1 K/min 4362 8158 8786 12488 15582 

2 K/min 5062 8989 10214 15269 14042 

5 K/min 5646 7641 11937 14037 17046 

10 K/min 6354 6774 11332 12039 15880 

20 K/min 6686 6968 11956 12580 15604 
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Tab. 45.  Tepelné efekty transformace α→γ v μV.s, stanovené metodou DSC 

Rychlost 

ohřevu 

Hmotnost vzorku [mg] 

379,75 612,58 1071,61 1695,21 2353,65 

2 K/min 1565 2580 4552 7079 9354 

3 K/min 1583 2541 4518 7004 9099 

5 K/min 1563 2513 4405 6841 8696 

7 K/min 1510 2465 4328 6714 8825 

10 K/min 1511 2414 4236 6556 8343 

 

Tab. 46.  Tepelné efekty transformace γ→δ v μV.s, stanovené metodou DSC 

Rychlost 

ohřevu 

Hmotnost vzorku [mg] 

379,75 612,58 1071,61 1695,21 2353,65 

2 K/min 1411 2319 4151 6491 8426 

3 K/min 1396 2330 4125 6509 8437 

5 K/min 1418 2319 4117 6434 8282 

7 K/min 1429 2324 4177 6502 8550 

10 K/min 1416 2329 4142 6537 8485 

 

Tab. 47.  Tepelné efekty tání v μV.s, stanovené metodou DSC 

Rychlost 

ohřevu 

Hmotnost vzorku [mg] 

379,75 612,58 1071,61 1695,21 2353,65 

2 K/min 21140 34852 62752 98149 128302 

3 K/min 20896 34967 62579 98533 128159 

5 K/min 20789 34617 61886 96934 128523 

7 K/min 20769 34553 61795 96728 128490 

10 K/min 20552 34463 63118 100730 132966 

 

Z uvedených výsledků je patrné, ţe rychlost ohřevu nemá významný vliv na velikost 

tepelných efektů. Pouze u přeměny α→γ, metoda DSC, byl pozorován s rostoucí rychlostí 

pokles velikosti tepelného efektu. 

Vliv rychlosti ohřevu na velikost získaného tepelného efektu můţe být částečně 

eliminována pomocí entalpické kalibrace. Kalibrace se provádí se standardními kovy 

při stejných experimentálních podmínkách jako samotná analýza vzorku. Při provedení 

entalpické kalibrace (viz. entalpická kalibrace, kapitola 4.3) není třeba velikost tepelných 

efektů extrapolovat na „nulovou“ rychlost. Výsledné latentní teplo vypočítané na základě 

entalpické kalibrace, by tak nemělo být rychlostí ohřevu ovlivněno. 

Z uvedených výsledků je dále patrné, ţe hmotnost vzorků má významný vliv na velikost 

tepelných efektů získaných oběma metodami. U tepelných efektů získaných s vyuţitím obou 

metod dochází se vzrůstající hmotností vzorku ke zvýšení velikosti tepelného efektu. Jak jiţ 

bylo řečeno, čím větší je vzorek, tím více tepla je nutné dodat/odevzdat pro uskutečnění 

fázové transformace za jinak stejných podmínek. Vliv hmotnosti vzorku na velikost tepelného 

efektu je značná. U metody DSC je hmotnost největšího vzorku cca šestkrát větší 
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neţ hmotnost nejmenšího vzorku. Úměrně tomu se zvyšuje také velikost tepelného efektu. 

Tepelný efekt největšího vzorku je u všech fázových transformací cca šestkrát větší neţ 

tepelný efekt nejmenšího vzorku. U metody DTA není trend vzrůstajícího tepelného efektu 

tak pravidelný jako u metody DSC. Největší vzorek je také cca šestkrát větší neţ vzorek 

nejmenší, ale tepelný efekt je pouze dvaapůlkrát aţ třiapůlkrát větší neţ tepelný efekt vzorku 

nejmenšího. Coţ by mohlo nasvědčovat tomu, ţe během DTA analýz dochází k tepelným 

ztrátám. 

Vliv hmotnosti vzorku lze částečně eliminovat vztaţením tepelného efektu na hmotnost 

vzorku (poměrný tepelný efekt v μV.s/mg). Tabulky 48-53 uvádějí tepelné efekty vztaţené na 

hmotnost vzorku (poměrné tepelné efekty). Tabulky 48-53 obsahují také vybrané statistické 

funkce: aritmetický průměr (Průměr), maximální tepelný efekt dané transformace (AMAX), 

minimální tepelný efekt dané transformace (AMIN), rozdíl mezi maximálním a minimálním 

tepelným efektem transformace (ΔAMAX-MIN), směrodatnou odchylku (Sm. odch.) a variační 

koeficient (Var. koef.). 

 

Tab. 48.  Tepelné efekty transformace α→γ v μV.s/mg, stanovené metodou DTA a vybrané 

statistické funkce 

Rychlost 

ohřevu 

Hmotnost vzorku [mg]  Statistika 

81,62 152,68 218,68 318,30 459,05  Průměr 5,821 

1 K/min 7,462 6,203 6,951 6,363 4,063  AMAX 8,607 

2 K/min 8,607 5,964 5,624 6,614 3,987  AMIN 3,336 

5 K/min 8,443 7,009 5,789 5,045 3,524  ΔAMAX-MIN 5,272 

10 K/min 8,351 5,378 6,540 4,119 3,614  Sm. odch. 1,616 

20 K/min 8,260 5,381 5,131 3,782 3,336  Var. koef 27,8 % 

 

Tab. 49.  Tepelné efekty transformace γ→δ v μV.s/mg, stanovené metodou DTA a vybrané 

statistické funkce 

Rychlost 

ohřevu 

Hmotnost vzorku [mg]  Statistika 

81,62 152,68 218,68 318,30 459,05  Průměr 3,372 

1 K/min 3,980 3,276 3,365 2,921 1,906  AMAX 6,114 

2 K/min 5,040 3,436 2,857 3,381 1,945  AMIN 1,906 

5 K/min 4,806 3,820 3,202 2,699 2,409  ΔAMAX-MIN 4,209 

10 K/min 5,968 3,047 4,134 2,271 1,907  Sm. odch. 1,144 

20 K/min 6,114 3,808 3,574 2,348 2,086  Var. koef 33,9 % 

 

Tab. 50.  Tepelné efekty tání v μV.s/mg, stanovené metodou DTA a vybrané statistické 

funkce 

Rychlost 

ohřevu 

Hmotnost vzorku [mg]  Statistika 

81,62 152,68 218,68 318,30 459,05  Průměr 48,943 

1 K/min 53,595 53,425 40,205 39,298 33,951  AMAX 81,706 

2 K/min 62,106 58,812 46,759 47,923 30,592  AMIN 30,592 

5 K/min 69,091 50,085 54,529 44,074 37,135  ΔAMAX-MIN 51,115 

10 K/min 77,845 44,358 51,785 37,839 34,591  Sm. odch. 13,075 

20 K/min 81,706 45,676 54,692 39,510 33,990  Var. koef 26,7 % 
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Tab. 51.  Tepelné efekty transformace α→γ v μV.s/mg, stanovené metodou DSC a vybrané 

statistické funkce 

Rychlost 

ohřevu 

Hmotnost vzorku [mg]  Statistika 

379,75 612,58 1071,61 1695,21 2353,65  Průměr 4,015 

2 K/min 4,128 4,212 4,245 4,179 3,974  AMAX 4,245 

3 K/min 4,166 4,149 4,213 4,131 3,866  AMIN 3,545 

5 K/min 4,115 4,105 4,121 4,036 3,695  ΔAMAX-MIN 0,700 

7 K/min 3,977 4,025 4,039 3,960 3,750  Sm. odch. 0,169 

10 K/min 3,982 3,940 3,951 3,866 3,545  Var. koef 4,2 % 

 

Tab. 52.  Tepelné efekty transformace γ→δ v μV.s/mg, stanovené metodou DSC a vybrané 

statistické funkce 

Rychlost 

ohřevu 

Hmotnost vzorku [mg]  Statistika 

379,75 612,58 1071,61 1695,21 2353,65  Průměr 3,760 

2 K/min 3,720 3,785 3,871 3,832 3,580  AMAX 3,898 

3 K/min 3,675 3,805 3,847 3,839 3,585  AMIN 3,519 

5 K/min 3,734 3,788 3,852 3,796 3,519  ΔAMAX-MIN 0,379 

7 K/min 3,763 3,795 3,898 3,835 3,633  Sm. odch. 0,103 

10 K/min 3,733 3,802 3,863 3,855 3,605  Var. koef 2,7 % 

 

Tab. 53.  Tepelné efekty tání v μV.s/mg, stanovené metodou DSC a vybrané statistické 

funkce 

Rychlost 

ohřevu 

Hmotnost vzorku [mg]  Statistika 

379,75 612,58 1071,61 1695,21 2353,65  Průměr 56,521 

2 K/min 55,730 56,879 58,514 57,940 54,508  AMAX 59,400 

3 K/min 54,975 57,092 58,349 58,111 54,452  AMIN 54,152 

5 K/min 54,719 56,528 57,895 57,183 54,605  ΔAMAX-MIN 5,248 

7 K/min 54,680 56,408 57,657 57,050 54,597  Sm. odch. 1,562 

10 K/min 54,152 56,249 58,859 59,400 56,493  Var. koef 2,8 % 

 

Vztaţením velikosti tepelných efektů na hmotnost vzorku bylo dosaţeno přiblíţení 

velikostí poměrných tepelných efektů (srovnání tabulek 42-47 s tabulkami 48-53), přesto lze 

s rostoucí hmotností vzorků pozorovat určitý trend ve změně velikostí tepelných efektů. 

U metody DTA dochází s rostoucí hmotností vzorku ke sníţení velikosti poměrných 

tepelných efektů, tzn. nejmenší vzorek vykazuje největší tepelný efekt. To lze pravděpodobně 

vysvětlit umístěním a detekční schopností měřicího termočlánku. Měřicí termočlánek 

(skládající se z 3 termočlánkových spojů) je umístěn pod dnem měřicího kelímku (Obr. 37). 

Čím větší (objemnější) je vzorek, tím větší jsou tepelné ztráty na stěnách a horní straně 

vzorku (tím méně tepla je detekováno). Ve skutečnosti je tedy detekován menší tepelný efekt, 

neţ je potřeba pro uskutečnění fázové transformace. 

U metody DSC dochází s rostoucí hmotností nejprve ke zvětšení velikosti poměrného 

tepelného efektu (maximální hodnota velikosti tepelných efektů je u hmotnosti 1071 mg) a 

následně se velikost poměrných tepelných efektů začíná sniţovat. To lze pravděpodobně také 
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vysvětlit umístěním a detekční schopností termočlánku. Termočlánková baterie obklopuje 

pouze stěnu kelímku do určité výšky (Obr. 37). U vzorků dochází k tepelným ztrátám spodní 

stranou vzorku (na styku se dnem kelímku). U vyšších vzorků pravděpodobně dochází také 

k tepelným ztrátám v horní části vzorku (kelímek jiţ není obklopen termočlánkem). 

 

  
 a)  na DSC tyči b)  na DTA tyči 

 
Obr. 37:  Umístění termočlánků a kelímků  

 

Vliv velikosti (hmotnosti) vzorku na velikost tepelného efektu lze omezit volbou vhodné 

velikosti vzorku pro analýzu. Pro metodu DSC se dle získaných výsledků 1100 mg jeví jako 

hmotnost vhodná k analýze (výška vzorku cca 8 mm). Při této velikosti vzorku je 3D DSC 

senzor schopný zachytit maximální moţné mnoţství tepla uvolněné/spotřebované vzorkem. 

Pro metodu DTA se dle získaných výsledků 80 mg jeví jako hmotnost vhodná k analýze 

hmotnost (výška vzorku cca 1 mm). Při tak malé velikosti vzorku však můţe docházet 

k nevýraznému vykreslení křivky v oblastech fázových transformací a malé tepelné efekty 

(řádově 1 J/g) nemusí být na DTA křivce zachyceny. Malý vzorek je také náchylnější 

ke změnám chemického sloţení (zejména oduhličení) během analýzy a tyto změny se 

výrazněji projeví na získaných DTA křivkách [98]. Z tohoto důvodu je vhodnější volit 

pro analýzu vzorky o větší velikosti (cca 200 mg). Vliv velikosti (hmotnosti) vzorku 

na výsledné vypočtené latentní teplo, pak lze částečně eliminovat provedením entalpické 

kalibrace se standardními kovy o velikosti analyzovaných vzorků (viz. entalpická kalibrace). 

Při stanovování latentních tepel fázových transformací pomocí metod DTA/DSC není 

tedy nutné extrapolovat velikost tepelných efektů na nulové podmínky. Je však nutné před 

vlastním měřením provést entalpickou kalibraci za stejných experimentálních podmínek. 

5.2 Studium modelových slitin na bázi Fe-C-O 

V rámci zpracování disertační práce bylo provedeno studium modelových slitin na bázi 

Fe-C-O s odstupňovaným obsahem uhlíku a kyslíku (viz. příprava vzorků). Kaţdý vzorek byl 

analyzován metodou DTA. Slitiny byly řízeně ohřívány šesti lineárními rychlostmi ohřevu 

(2, 4, 7, 10, 15, 20 K/min). Ohřev vzorků probíhal v rozmezí teplot 20-1600 °C. 

Experimentální podmínky jsou podrobně uvedeny v kapitole 4.2. 
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5.2.1  Teploty fázových transformací probíhajících v nízkoteplotní oblasti 

Teploty fázových transformací byly získány na základě vyhodnocení DTA křivek. 

DTA křivky jsou uvedeny v přílohách 13-18. Obrázek 38 zobrazuje DTA křivky získané 

pro analyzované vzorky slitin Fe-C-O při rychlosti ohřevu 2 K/min v nízkoteplotní oblasti. 

Průběh jednotlivých DTA křivek se liší v závislosti na obsahu uhlíku a kyslíku ve vzorcích. 

 

 
 Obr. 38:  DTA křivky analyzovaných vzorků získané při rychlosti ohřevu 2 K/min 
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Eutektoidní fázová transformace (α + P(α+Fe3C) → γ) probíhá u vzorků 4, 5, 6 (Obr. 38). 

Teplota eutektoidní fázové transformace je označena TEUT. Tepelný efekt eutektoidní fázové 

přeměny se s rostoucím obsahem uhlíku zvětšuje (přiblíţení eutektoidnímu bodu). 

Tepelný efekt u vzorku 4 je, z důvodu nízkého obsahu uhlíku, velmi malý. Při nízkých 

rychlostech ohřevu (2 a 4 K/min) dochází u vzorku 4 k „rozplynutí“ tepelného efektu 

eutektoidní transformace. Vzorky 1, 2, 3 mají nízký obsah uhlíku, z tohoto důvodu u nich 

eutektoidní fázová transformace neprobíhá (Obr. 38). 

Teplota Curieho bodu je označena TC. Při této teplotě dochází ke změně magnetických 

vlastností, nad touto teplotou se stává ţelezo paramagnetické. 

Fázová transformace alfa-gama (α→γ) probíhá v širokém teplotním rozmezí. Tα-γ,S 

označuje počátek přeměny, ΔTα-γ teplotní rozmezí, ve kterém transformace probíhá a Tα-γ,E 

ukončení transformace. U vzorků 1-4 se na DTA křivkách v úzkém teplotním rozmezí 

(přibliţně 890-930 °C) vyskytují dva překrývající se tepelné efekty. Vzhledem k nedostatku 

informací o ternárním systému Fe-C-O nelze s jistotou přiřadit tepelným efektům určitou 

fázovou transformaci. Dvojpík pravděpodobně odpovídá přeměně alfa-gama. Menší pík 

(detekovatelný pouze při niţších rychlostech ohřevu) můţe pravděpodobně souviset 

s přítomností kyslíku v ţeleze.  

U vzorků 5 a 6 se na DTA křivkách vyskytuje v oblasti 910-925 °C také dva malé tepelné 

efekty. První z těchto píků pravděpodobně odpovídá rozpadu wüstitu. Teplota rozpadu 

wüstitu je označena jako TD. Druhý pík pravděpodobně souvisí, stejně jako u vzorků 1-4 

s přeměnou alfa-gama (dle teploty píku) a s přítomností kyslíku v ţeleze. (U vzorků 5 a 6 se 

pravděpodobně část zbytkového kyslíku, obsaţena v inertním plynu, dostávala také 

do samotného vzorku (vzorky obsahují jen velmi malá mnoţství kyslíku), zvyšoval se tedy 

obsah kyslíku ve vzorku a s největší pravděpodobností probíhala v těchto vzorcích stejná 

transformace jako u vzorků 1-4, spojená s přeměnou alfa-gama a se zvýšeným obsahem 

kyslíku ve vzorcích.) 

Ze získaných DTA křivek je zřejmá obtíţnost experimentálního studia a interpretace dat 

získaných pro systémy na bázi Fe-C-O. Vzhledem k nedostatku termofyzikálních a 

termodynamických (experimentálních i teoretických) dat bude v budoucnu vyţadovat 

spolehlivý popis této oblasti systému Fe-C-O další výzkum. 

V tabulce 54 je pro přehlednost shrnuto značení charakteristických teplot fázových 

transformací probíhajících v nízkoteplotní oblasti. 

 

Tab. 54.  Značení charakteristických teplot fázových transformací 

TEUT teplota eutektoidní transformace α + P(α+Fe3C) → γ 

TC teplota magnetické transformace (Curieho bod) 

Tα-γ,S teplota počátku transformace α → γ 

ΔTα-γ teplotní rozmezí transformace α → γ 

Tα-γ,E teplota ukončení transformace α → γ 

TD teplota počátku transformace γ + Fe0.92O → γ 
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Charakteristické teploty fázových transformací jsou uvedeny v tabulkách 55-60. 

Malé tepelné efekty (např. tepelné efekty odpovídající rozpadu wüstitu) mohou být 

pozorovány pouze při niţších rychlostech ohřevu (2 a 4 K/min). Při vyšších rychlostech 

ohřevu dochází na DTA křivkách k jejich „rozplynutí“, proto charakteristické teploty těchto 

přeměn nejsou pro vyšší rychlosti ohřevu v tabulce uvedeny. Naopak eutektioidní 

transformace vzorku 4 byla dekována aţ při vyšších rychlostech ohřevu (od 7 K/min). 

To můţe být způsobeno detekční schopností přístroje (neostrý „mělký“ pík nemusí být 

při nízkých rychlostech ohřevu detekován) nebo pravděpodobným sníţením obsahu uhlíku 

(oduhličením vzorku) během analýzy (viz. kapitola 5.3). 

Z výsledků uvedených v tabulkách 55-60 je patrné, ţe rychlost ohřevu má vliv na posun 

teplot fázových transformací. Teploty fázových transformací se posouvají s rostoucí rychlostí 

ohřevu k vyšším hodnotám. K minimalizaci vlivu rychlosti ohřevu byly teploty extrapolovány 

na „nulovou rychlost“ ohřevu. Teploty vypočítané pro „nulovou rychlost“ ohřevu jsou také 

uvedeny v tabulkách 55-60. 

 

Tab. 55.  Experimentální teploty fázových transformací a teploty vypočítané pro „nulovou 

rychlost“ ohřevu pro vzorek 1 

Rychlost 

ohřevu 
TC Tα-γ,S Tα-γ,E 

[K/min] [°C] [°C] [°C] 

2 768,1 892,9 918,4 

4 768,5 893,1 919,8 

7 768,8 908,3 920,7 

10 769,6 910,3 921,8 

15 769,5 911,4 922,7 

20 770,6 912,9 926,3 

0 768,0 893,7 917,8 

 

Tab. 56.  Experimentální teploty fázových transformací a teploty vypočítané pro „nulovou 

rychlost“ ohřevu pro vzorek 2 

Rychlost 

ohřevu 
TC Tα-γ,S Tα-γ,E 

[K/min] [°C] [°C] [°C] 

2 768,1 908,4 919,2 

4 768,5 908,9 920,0 

7 768,7 916,5 922,0 

10 769,7 915,1 922,7 

15 770,3 917,6 924,5 

20 771,2 917,9 925,8 

0 767,7 908,9 918,8 
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Tab. 57.  Experimentální teploty fázových transformací a teploty vypočítané pro „nulovou 

rychlost“ ohřevu pro vzorek 3 

Rychlost 

ohřevu 
TC Tα-γ,S Tα-γ,E 

[K/min] [°C] [°C] [°C] 

2 768,3 910,7 924,3 

4 768,6 913,3 925,7 

7 768,4 921,1 927,5 

10 769,5 922,8 927,8 

15 771,0 923,2 929,8 

20 771,1 923,0 930,5 

0 767,8 912,6 924,36 

 

Tab. 58.  Experimentální teploty fázových transformací a teploty vypočítané pro „nulovou 

rychlost“ ohřevu pro vzorek 4 

Rychlost 

ohřevu 
TEUT TC Tα-γ,E 

[K/min] [°C] [°C] [°C] 

2 - 768,2 917,6 

4 - 768,7 918,4 

7 734,5 769,3 919,6 

10 735,5 768,5 919,5 

15 737,5 770,3 922,1 

20 740,6 772,3 924,1 

0 731,0 767,6 916,8 

 

Tab. 59.  Experimentální teploty fázových transformací a teploty vypočítané pro „nulovou 

rychlost“ ohřevu pro vzorek 5 

Rychlost 

ohřevu 
TEUT TC Tα-γ,E TD 

[K/min] [°C] [°C] [°C] [°C] 

2 731,5 767,7 862,9 910,8 

4 732,6 768,1 865,2 911,6 

7 733,6 768,5 870,9 - 

10 735,3 769,6 873,3 - 

15 736,4 769,7 875,3 - 

20 737,5 770,3 878,2 - 

0 731,3 767,6 863,0 - 
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Tab. 60.  Experimentální teploty fázových transformací a teploty vypočítané pro „nulovou 

rychlost“ ohřevu pro vzorek 6 

Rychlost 

ohřevu 
TEUT TC Tα-γ,E TD 

[K/min] [°C] [°C] [°C] [°C] 

2 732,5 767,7 854,3 910,1 

4 733,7 768,3 854,3 909,1 

7 734,8 768,5 862,8 - 

10 736,6 769,3 864,1 - 

15 737,1 769,3 865,8 - 

20 739,2 769,7 871,7 - 

0 732,2 767,8 853,0 - 

 

5.2.2  Teploty fázových transformací probíhajících ve vysokoteplotní oblasti 

Průběh jednotlivých DTA křivek (Obr. 39.) se liší v závislosti na obsahu uhlíku a kyslíku 

ve vzorcích. Během termické analýzy docházelo ke změnám chemického sloţení vzorků – 

obsahu uhlíku a kyslíku ve vzorcích. Z DTA křivek získaných při různých rychlostech ohřevu 

(2, 4, 7, 10, 15 a 20 °C min
-1

) je patrné, ţe s rostoucí rychlostí ohřevu se sniţuje stupeň 

oduhličení vzorku (blíţe o změně chemického sloţení pojednává kapitola 5.3). 

Nejmenší změny obsahu uhlíku a kyslíku byly pozorovány při nejvyšší rychlosti ohřevu. 

Vzorky 1-3 odpovídají ve vysokoteplotní oblasti systému Fe-O. Většina fázových 

transformací, probíhající v systému Fe-O ve vysokoteplotní oblasti, je invariantní [32]. 

Změna obsahu kyslíku tedy nemá vliv na získané teploty fázových transformací. Z tohoto 

důvodu byly vybrány, pro vzorky 1-3, teploty fázových transformací získané při rychlosti 

ohřevu 2 K/min jako relevantní teploty (Obr. 39a). Teploty získané při rychlosti ohřevu 

2 K/min jsou navíc velmi blízké teplotám rovnováţným. Při takto nízké rychlosti ohřevu 

dochází také k detekci malých tepelných efektů (např. tepelný efekt eutektické přeměny). 

Tyto malé tepelné efekty se při vyšších rychlostech ohřevu rozplývají. 

Naopak vzorky 5 a 6 odpovídají ve vysokoteplotní oblasti spíše systému Fe-C. Vzorek 4 

vykazuje charakteristiky obou systémů. Oduhličení vzorků během DTA analýz ovlivňuje jak 

teplotu transformace gama-delta, tak teplotu likvidu. Pouze teplota peritektické reakce nebyla 

změnou obsahu uhlíku ovlivněna, neboť je invariantní. Z důvodu minimalizace změny 

chemického sloţení během DTA analýz byly jako relevantní teploty, pro vzorky 4-6, 

uvaţovány teploty fázových transformací získané při rychlosti ohřevu 20 K/min (Obr. 39b). 

Teploty získané při rychlosti ohřevu 20 K/min byly extrapolovány na nulovou rychlost 

ohřevu. 
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 Obr. 39:  DTA křivky analyzovaných vzorků 

a) získané při rychlosti ohřevu 2 K/min 

b) získané při rychlosti ohřevu 20 K/min 

 

Eutektická fázová transformace (Fe0,92O → L2) probíhá ve vzorcích 1-4 (Obr. 39). 

Teplota eutektické transformace je označena TEu. U vzorku 4 byla eutektická transformace 

detekována pouze při niţších rychlostech ohřevu. (Z tohoto důvodu není teplota eutektické 

transformace vyznačena na DTA křivce vzorku 4 uvedené na obrázku 39). 

Eutektická přeměna nebyla detekována u vzorků 5 a 6. 



Výsledky experimentálních měření a jejich diskuse 

66 
 

Katatektická transformace Feγ + L2 → Feδ + L2 a monotektická transformace L2 + Feδ → 

L1 + Feδ probíhají ve vzorcích 1-3 (vzorky s vyšším obsahem kyslíku). Teplota katatektické 

transformace je označena TCAT a teplota monotektické transformace TMON. Z tvaru DTA 

křivky vzorku 4 je moţné usuzovat na dva překrývající se tepelné efekty v teplotním rozmezí 

1390-1440 °C. Překrývající se píky pravděpodobně souvisí s přeměnou gama-delta 

ovlivněnou přítomností kyslíku resp. kapalné fáze L2 (tavenina o sloţení wüstitu). 

Teplota počátku této přeměny je označena jako Tγ-δ,L2,S, teplota ukončení jako Tγ-δ,L2,E. 

Vzhledem k nedostatečnému popisu systému Fe-C-O nelze, zatím, roli L2 v této oblasti zcela 

jasně popsat (viz. kapitola 5.2.6). Této oblasti bude v budoucnu věnována další pozornost. 

Také v oblasti tání vzorku 4 lze pozorovat dva překrývající se tepelné efekty. Stejně jako 

u vzorků 1-3 odpovídá pravděpodobně první tepelný efekt monotektické transformaci, druhý 

tání. 

Fázová transformace γ→δ-delta probíhá ve vzorcích 5 a 6 (vzorky s vyšším obsahem 

uhlíku). Počátek této transformace je označen Tγ-δ, S. 

Peritektická transformace probíhá také pouze ve vzorcích 5 a 6 a teplota této transformace 

je označena TPER.  

Tepelný efekt tání byl detekován ve všech vzorcích. Byly získány teploty likvidu (TL).  

V tabulce 61 je pro přehlednost shrnuto značení charakteristických teplot fázových 

transformací probíhajících ve vzorcích ve vysokoteplotní oblasti. 

 

Tab. 61:  Značení charakteristických teplot fázových transformací 

TEu teplota eutektické transformace 

TCAT teplota katatektické transformace 

TMON teplota monotektické transformace 

Tγ→δ,S teplota počátku transformace γ→δ 

Tγ-δ, L2, S teplota počátku transformace γ→δ u vzorku 4 

Tγ-δ, L2, E teplota počátku transformace γ→δ u vzorku 4 

TPER teplota peritektické transformace 

TL teplota likvidu 

 

Charakteristické teploty fázových transformací (získané při rychlosti ohřevu 2 K/min) 

vzorků 1-3 jsou uvedeny v tabulce 62. Charakteristické teploty vzorků 4-6 byly získány 

při rychlosti ohřevu 20 K/min, extrapolovány na nulovou rychlost ohřevu a výsledné hodnoty 

jsou uvedeny v tabulkách 63 a 64. 

 

Tab. 62.  Experimentální teploty fázových transformací vzorků 1-3 

Vzorek 
Teplota [°C] 

TEu TCAT TMON TL 

1 1364 1391 1522 1533 

2 1364 1391 1521 1531 

3 1365 1391 1521 1532 
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Tab. 63.  Experimentální teploty fázových transformací vzorku 4 

Vzorek 
Teplota [°C] 

TEu Tγ-δ,L2,S Tγ-δ,L2,E TMON TL 

4 1365 1390 1411 1529 1535 

 

Tab. 64.  Experimentální teploty fázových transformací vzorků 5 a 6 

Vzorek 
Teplota [°C] 

Tγ→δ, S TPER TL 

5 1447 1490 1523 

6 1459 1490 1519 

 

Z prezentovaných výsledků je zřejmá obtíţnost experimentálního studia a interpretace dat 

získaných pro systémy na bázi Fe-C-O. Experimenty musí být prováděny s ohledem 

na moţnou změnu chemického sloţení. Změny chemického sloţení (obsahu uhlíku a kyslíku) 

mohou být částečně omezeny nastavením experimentálních podmínek (atmosféra, rychlost 

ohřevu/ochlazování, dobou analýzy). V literatuře je často doporučováno pouţívání cyklických 

experimentů při dostatečně nízké rychlosti ohřevu pro získání teplot fázových transformací, 

které jsou blízké rovnováţným teplotám [85]. Cyklické experimenty při nízké rychlosti 

ohřevu však nemohou být pouţity u systémů na bázi Fe-C-O, mohly by takto být získány 

zcela irelevantní výsledky. (Při druhém cyklu by, vlivem změny chemického sloţení, 

mohl být analyzován zcela jiný systém neţ při cyklu prvním.) 

5.2.3  Srovnávací měření 

Pro ověření reprodukovatelnosti dat, byla provedena srovnávací měření s vyuţitím 

laboratorního systému STA 449 F3 Jupiter firmy Netzsch. Pro získání teplot fázových 

transformací byla vyuţita metoda DSC, měřicí tyč TG/DSC a termočlánek typu „S“. 

Vzorky o hmotnosti cca 150 mg byly analyzovány v korundových kelímcích. Jako srovnávací 

vzorek byl pouţit prázdný korundový kelímek. Během experimentu byla v peci udrţována 

dynamická atmosféra Ar, chránicí vzorek před oxidací během analýzy. Podrobněji jsou 

experimentální podmínky uvedeny v kapitole 4.2. 

Jako reprezentativní vzorky (s ohledem na různý obsah uhlíku a kyslíku) byly 

pro kontrolní měření vybrány vzorky 2, 4 a 6. Vzorky byly analyzovány při rychlosti ohřevu 

4 K/min. (Při takto nízké rychlosti ohřevu by ještě měly být zachyceny malé tepelné efekty.) 

Získané DSC křivky jsou uvedeny v příloze 19. 

Teploty získané oběma metodami při rychlosti ohřevu 4 K/min jsou uvedeny v tabulce 65 

pro nízkoteplotní oblast a v tabulce 66 pro oblast vysokoteplotní. 

Metoda DSC se obecně vyznačuje větší citlivostí, danou kontaktem vzorku resp. kelímku 

s termočlánkem (termočlánkovým spojem). Coţ by potvrzovala také detekce eutektoidní 

fázové transformace u vzorku 4 (tato transformace nebyla metodou DTA detekována). 

Avšak rozpad wüstitu a eutektická fázová transformace, vykazující se také malými tepelnými 

efekty, metodou DSC detekovány nebyly. (Coţ můţe být pravděpodobně způsobeno niţší 

citlivostí termočlánku ve vysokoteplotní oblasti neţ u metody DTA, nebo tím, ţe při DSC 
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analýzách nedochází k tak velké oxidaci vzorku jako u DTA analýz a tím jsou menší také 

tepelné efekty přeměn souvisejících s obsahem kyslíku.) Při porovnání ostatních teplot 

fázových transformací získaných metodou DTA a DSC bylo dosaţeno velmi dobré shody. 

Rozdíly byly do 2 °C v nízkoteplotní oblasti a do 5 °C ve vysokoteplotní oblasti. 

 

Tab. 65.  Srovnání charakteristických teplot získaných metodami DTA a DSC, 4 K/min, 

nízkoteplotní oblast 

Vzorek Metoda 
TEUT TC Tα-γ,S Tα-γ,E TD 

[°C] [°C] [°C] [°C] [°C] 

2 
DTA - 768,5 893,1 919,8 - 

DSC - 768,6 894,0 921,3 - 

4 
DTA - 768,7 - 918,4 - 

DSC 735,0 769,1 - 917,2 - 

6 
DTA 733,7 768,3 - 854,3 909,1 

DSC 734,9 769,1 - 853,0 - 

 

Tab. 66.  Srovnání charakteristických teplot získaných metodami DTA a DSC, 4 K/min, 

vysokoteplotní oblast 

Vzorek Metoda 
TEu TCAT TMON Tγ→δ,S TPER TL 

[°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] 

2 
DTA 1364 1391 1521 - - 1534 

DSC - 1388 1518 - - 1540 

4 
DTA 1365 1391 1521 - - 1536 

DSC - 1386 1519 - - 1539 

6 
DTA - - - 1439 1488 1537 

DSC - - - 1442 1487 1540 

 

5.2.4 Srovnání experimentálně získaných teplot s teplotami uváděnými 

v diagramech Fe-O a Fe-C v nízkoteplotní oblasti 

V dostupné literatuře nebyl nalezen ani jeden isokoncentrační řez systému Fe-C-O, 

z tohoto důvodu jsou teploty fázových transformací získané pro „nulovou rychlost“ ohřevu 

porovnávány s rovnováţným metastabilním fázovým diagramem Fe-C [26] (Obr. 40) a 

rovnováţným fázovým diagramem Fe-O [33] (Obr. 41). 

Obrázek 40 uvádí srovnání experimentálně získaných teplot fázových transformací 

probíhajících v nízkoteplotní oblasti s rovnováţným metastabilním diagramem Fe-C. 

V tomto diagramu jsou experimentálně získané teploty vyneseny v závislosti na obsahu 

uhlíku. Obsah uhlíku je ve vzorcích 1-3 velmi blízký, z tohoto důvodu jsou, pro přehlednost, 

v diagramu uvedeny pouze teploty vzorku 1. Při porovnání teplot bylo dosaţeno dobré shody. 

Rozdíly mezi experimentálně získanými teplotami a teplotami uvedenými v diagramu Fe-C 

jsou řádově ve °C. Vyšší rozdíl mezi teplotami byl shledán pouze u Tα-γ,E vzorku 4 

(cca 15 °C). 
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 Obr. 40:  Srovnání teplot fázových transformací pro „nulovou rychlost“ ohřevu 

s metastabilním rovnováţným fázovým diagramem Fe- Fe3C [26] 

 

Skutečnost, ţe experimentálně získané teploty eutektoidní fázové transformace a Curieho 

bodu jsou vyšší v porovnání s teplotami uváděnými v diagramu Fe-C, je pravděpodobně 

způsobeno obsahem dalších prvků ve vzorcích (Tab. 7), především kyslíku. 

Obrázek 41 uvádí srovnání experimentálně získaných teplot fázových transformací 

s rovnováţným fázovým diagramem Fe-O. V tomto diagramu jsou experimentálně získané 

teploty vyneseny v závislosti na obsahu kyslíku ve vzorcích. Obsah kyslíku ve vzorcích se 

pohybuje v rozmezí 0,0004–0,088 hm. % kyslíku. Vzhledem k rozdílnému obsahu kyslíku 

ve vzorcích (rozdíl v řádech) byly pro přehlednost teploty vyneseny v závislosti na obsahu 

kyslíku do dvou diagramů. Ze srovnání experimentálních dat vzorků 1-3 s rovnováţným 

fázovým diagramem Fe-O, i z diagramu samotného, je patrné, ţe v nízkoteplotní oblasti 

pouze transformuje ferit na austenit (Obr. 41a). Rozdíly mezi experimentálně získanými 

teplotami a teplotami uváděnými v diagramu Fe-O se pohybovaly řádově ve °C 

(viz. porovnání teploty transformace alfa-gama s diagramem Fe-C). 

Porovnání experimentálně získaných teplot fázových transformací vzorků 4-6 

s rovnováţným diagramem Fe-O je uvedeno na obrázku 41b. Dle rovnováţného diagramu 

Fe-O by měla probíhat u vzorku 4 v nízkoteplotní oblasti pouze transformace alfa-gama 

(viz. vzorky 1-3). U vzorků 5 a 6 je teplota ukončení transformace alfa-gama posunuta vlivem 

vyššího obsahu uhlíku k niţším hodnotám (teploty odpovídající diagramu Fe-C). Společně se 

sníţením teploty transformace alfa-gama došlo také ke sníţení teploty rozpadu wüstitu. 

Teplota uvedená v rovnováţném diagramu, pro rozpad wüstitu, je přibliţně o 100 °C vyšší 

neţ experimentálně stanovená teplota. Tento rozdíl je pravděpodobně způsoben obsahem 

uhlíku ve vzorcích. 
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 a)  pro vzorky s vyšším obsahem kyslíku 1-3 b)  pro vzorky s nízkým obsahem kyslíku 4-6 

 
Obr. 41:  Srovnání teplot pro „nulovou rychlost“ ohřevu s rovnováţným fázovým 

diagramem Fe-O [33] 

 

Ze získaných výsledků vyplývá, ţe připravené Fe-C-O slitiny vykazují charakteristické 

znaky obou systémů Fe-C i Fe-O. To je patrné také ze srovnání experimentálních hodnot 

teplot fázových transformací s uvedenými diagramy Fe-C a Fe-O (Obr. 40, 41). 

 

5.2.5  Srovnání experimentálně získaných teplot s teplotami uváděnými 

v diagramech Fe-O a Fe-C ve vysokoteplotní oblasti 

Na DTA křivkách vzorků 1-3 lze ve vysokoteplotní oblasti pozorovat fázové 

transformace odpovídající systému Fe-O. Experimentálně získané teploty fázových 

transformací vzorků 1-3 byly tedy porovnány s rovnováţným diagramem Fe-O.  

Vzorky 5 a 6 mají naopak nízký obsah kyslíku a jeho vliv se projevuje více 

v nízkoteplotní oblasti. Z tohoto důvodu byly teploty fázových transformací vzorků 5 a 6 

porovnány s rovnováţným metastabilním diagramem Fe-C. 

Vzorek 4 vykazuje charakteristiky obou systémů Fe-C i Fe-O, proto byly transformační 

teploty tohoto vzorku porovnány s oběma rovnováţnými fázovými diagramy. 

Obrázek 42 uvádí srovnání experimentálně získaných teplot vzorků 1-3 a 4 

s rovnováţným diagramem Fe-O. Experimentální teploty jsou v tomto diagramu vykresleny 

v závislosti na obsahu kyslíku (hm. %) ve vzorcích. Experimentálně získané teploty jsou niţší 

neţ teploty uvedené v rovnováţném diagramu Fe-O. Rozdíl mezi teplotami byl řádově ve °C. 

Největší rozdíl byl pozorován u eutektické transformace (8 °C). Avšak v literatuře jsou 

uváděny také niţší teploty eutektické transformace. Autoři uvádějí v práci [34] teplotu 

1363 °C a v práci [33] teplotu 1364 °C. Tyto teploty jsou velmi blízké experimentálně 

získaným teplotám eutektické transformace. 

Rozdíl mezi experimentálně získanou teplotou katatektické reakce a teplotou uvedenou 

v rovnováţném diagramu Fe-O byl 5 °C. Nicméně, práce [33] uvádí teplotu katatektické 

transformace 1392 °C. Tato teplota je velmi blízká experimentálně získané teplotě 

katatektické reakce (rozdíl pouze 1 °C). 

 



Výsledky experimentálních měření a jejich diskuse 

71 
 

 
 Obr. 42:  Srovnání teplot fázových transformací vzorků 1-4 s rovnováţným fázovým 

diagramem Fe-O [32] 

 

Rozdíl mezi experimentálně získanou teplotou monotektické transformace a teplotou 

uvedenou v rovnováţném diagramu Fe-O byl maximálně 7 °C. Nicméně, práce [34, 36] 

uvádějí teplotu monotektické reakce 1522 °C, resp. 1520 °C. Tyto hodnoty jsou v dobrém 

souladu s experimentálně stanovenými teplotami. 

Rozdíly mezi experimentálně stanovenými teplotami a teplotami uvedenými 

v rovnováţném diagramu Fe-O mohou být pravděpodobně způsobeny obsahem ostatních 

prvků ve vzorcích (Tab. 7). 

Obrázek 43 uvádí srovnání experimentálně získaných teplot fázových transformací 

vzorků 4, 5, a 6 s rovnováţným metastabilním diagramem Fe-C. Experimentálně získané 

teploty jsou v tomto diagramu vyneseny v závislosti na obsahu uhlíku (hm. %). 

 

 
 Obr. 43:  Srovnání teplot fázových transformací vzorků 4-6 s rovnováţným 

metastabilním fázovým diagramem Fe-C [26] 

 

Ze srovnání plyne, ţe mezi experimentálně získanými teplotami a teplotami uvedenými 

v rovnováţném metastabilním diagramu Fe-C existují relativně velké rozdíly. Tyto rozdíly 

jsou pravděpodobně způsobeny oduhličením vzorků během DTA analýz. Největší oduhličení 

bude probíhat v kapalném stavu (během tání a po komplexním natavení vzorků), 

k částečnému oduhličení však pravděpodobně dochází uţ v pevné fázi [102]. Podle analýz 

chemického sloţení vzorků, provedenéných po DTA analýzách (kapitola 5.3), lze 



Výsledky experimentálních měření a jejich diskuse 

72 
 

předpokládat, ţe zbytkový uhlík se bude ve vzorcích 5 a 6 pohybovat v koncentračním 

rozmezí 0,08-0,16 hm. % (viz. kapitola 5.3). Teploty fázových transformací vynesené 

v závislosti na předpokládaném obsahu uhlíku ve vzorcích po oduhličení jsou v diagramu 

značeny šedě, Obr. 43. Trendy získaných teplot by mohly odpovídat tomuto koncentračnímu 

rozmezí. Teplota počátku gama-delta transformace Tγ-δ,S, se zvyšuje a teplota likvidu TL se 

sniţuje s rostoucím obsahem uhlíku. Ze srovnání experimentálně získaných teplot a teplot 

uvedených v rovnováţném metastabilním diagramu Fe-C vyplývá, ţe experimentálně získané 

teploty likvidu a peritektické reakce jsou niţší neţ teploty uvedené v diagramu 

(pro koncentrační rozmezí uhlíku 0,08-0,16 hm. %). To je pravděpodobně způsobeno 

obsahem dalších prvků (především kyslíku) ve vzorcích, které sniţují teploty fázových 

transformací. 

Vzorek 4 vykazuje charakteristiky obou systémů Fe-C i Fe-O. Eutektická transformace 

nebyla u vzorku 4 při rychlosti 20 K/min detekována. Eutektická transformace vykazuje velmi 

malý tepelný efekt, který nemusí být při vyšší rychlosti ohřevu detekován. Větší rozdíly lze 

pozorovat u teplot počátku a ukončení transformace gama-delta. Tyto rozdíly mezi 

experimentálně získanými teplotami a teplotami uvedenými v rovnováţném metastabilním 

diagramu Fe-C jsou pravděpodobně způsobeny přítomností kyslíku resp. kapalné fáze L2 

ve vzorku. U teploty likvidu vzorku 4 bylo dosaţeno dobré shody. 

5.2.6  Modelování termofyzikálních a termodynamických vlastností slitin na bázi 

Fe-C-O 

Vzhledem k nedostatku termofyzikálních a termodynamických dat (teplot fázových 

transformací) o systému Fe-C-O v dostupné literatuře, bylo provedeno ve spolupráci 

s Dr. Watsonem (University of Leeds, UK) modelování termofyzikálních a 

termodynamických vlastností systémů na bázi Fe-C-O. 

Pro získání základních termodynamických parametrů pro modelování systémů Fe-C-O 

byla provedena rozsáhlá literární rešerše. Na základě provedené rešerše byly vybrány 

publikace [103, 104], které slouţily jako zdroj některých termodynamických parametrů, 

pouţitých při výpočtech. V práci [103] se autoři zabývali modelováním systému Cr-Fe-Ni-O a 

v práci [104] ještě navíc zahrnutím uhlíku do termodynamické databáze tohoto systému. 

Při výpočtech provedených v rámci disertační práce byla vybrána z publikace [103] 

termodynamická data pro systém Fe-O, která byla upravena a rozšířena o termodynamická 

data uhlíku z publikace [104]. 

Termodynamické modelování bylo provedeno s účastí kapalné fáze, jejíţ sofistikovaný 

model uvaţuje kapalinu jako iontový roztok. Zohledňuje zahrnutí iontů O
2-

 a Fe
2+

 v roztoku 

s neutrálními částicemi C, FeO1,5 a nabitými vakancemi. Do výpočtu byla zahrnuta také data 

pro pevnou fázi: ferit, austenit, wüstit, hematite, spinel a grafit. 

Sloţení vzorků bylo, v porovnání se sloţením vzorků pouţitých v experimentu, 

pro výpočet značně zjednodušeno. Sloţení uvaţované při výpočtech bylo zaloţeno pouze 

na obsahu uhlíku, kyslíku a ţeleza. Obsah uhlíku a kyslíku odpovídal obsahu těchto prvků 

ve vzorcích pouţitých v experimentech a obsah ţeleza byl dopočítán do 100 %. Vliv ostatních 

prvků byl zanedbán. Výpočet termodynamické rovnováhy pro kaţdou slitinu byl proveden 
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krokově z teploty 1800 °C aţ na teplotu 600 °C. Výpočty byly navrţeny k simulaci 

rovnováţného ochlazování. 

Výsledky jsou znázorněny graficky na obrázcích 44-49. 
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 Obr. 44:  Grafické výsledky modelování vzorku 1 
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 Obr. 45:  Grafické výsledky modelování vzorku 2 
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 Obr. 46:  Grafické výsledky modelování vzorku 3 
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 Obr. 47:  Grafické výsledky modelování vzorku 4 
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 Obr. 48:  Grafické výsledky modelování vzorku 5 
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 Obr. 49:  Grafické výsledky modelování vzorku 6 
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Obrázky 44a-49a zobrazují závislost fázového sloţení na teplotě. Pouţití log umoţňuje 

zřetelnější zobrazení minoritních fází. Obrázky 44b-49b zobrazují změnu entalpie systému 

s teplotou. Obrázky 44c-49c zobrazují, stejně jako obrázky 44b-49b změnu entalpie systému 

s teplotou, zaměřují se však na zřetelnější zobrazení fázových přeměn doprovázených pouze 

malou změnou entalpie. 

Na základě obrázků série a lze konstatovat, ţe fázové sloţení jednotlivých vzorků se příliš 

neliší. Pouze u vzorku 1 není v nízkoteplotní oblasti pozorován grafit. Grafit se ve fázovém 

sloţení vzorků vyskytl vlivem simulace rovnováţného ochlazování. V reálných vzorcích je 

uhlík obsaţen ve formě cementitu případně rozpuštěn v matrici (viz. kapitola 5.3). Ten je 

metastabilní fází, a proto se nevyskytuje ve vypočítaném fázovém sloţení. U vzorků 5 a 6 

není pozorována, vlivem nízkého obsahu kyslíku, kapalná fáze L2 (kapalná fáze o sloţení 

wüstitu). Transformační teploty se mění v závislosti na obsahu uhlíku a kyslíku ve vzorcích. 

Rozdíl teplot vzniku wüstitu (ochlazování) u vzorků 5 a 6 je však překvapující. 

Při minimálním rozdílu v obsahu kyslíku v obou vzorcích je rozdíl mezi teplotami vzniku 

wüstitu značný. Ne zcela jasný je také „zánik“ a „vznik“ kapalné fáze L2 u vzorku 4 

v teplotním rozmezí cca. 1300-1450 °C. 

Obrázky serie b zobrazují změnu entalpie vzorku v závislosti na teplotě, resp. derivaci 

změny entalpie podle teploty dH/dT. První pík na všech křivkách je spojen s tuhnutím 

(precipitací delta feritu). Pík odpovídající tuhnutí je u všech vzorků spojen s dalším píkem 

(dvojpík). U vzorků 1-4 je druhý pík spojen se vznikem druhé kapalné fáze L2. U vzorků 5 a 

6, které nevykazují přítomnost druhé kapalné fáze, je druhý pík spojen s peritektickou 

transformací a vznikem austenitu. U vzorků 1-3 po utuhnutí vzorku následují přeměny 

katatektická, eutektická, gama-alfa a nakonec magnetická přeměna (uvaţováno při 

ochlazování). U vzorku 4 je následnost přeměn obdobná jako u vzorků 1-3, k magnetické 

přeměně však dochází v průběhu přeměny gama-alfa, která je ukončena eutektoidní 

přeměnou. U vzorku 5 a 6 je průběh přeměn v nízkoteplotní oblasti stejný jako u vzorku 4. 

5.2.7 Srovnání experimentálně získaných teplot s teplotami získanými na 

základě modelování 

Tato část práce uvádí porovnání vypočítaných transformačních teplot s teplotami 

získanými experimentálně. Pro přehlednost jsou studované slitiny rozděleny do skupin 

o podobném chemickém sloţení (v těchto vzorcích probíhají stejné fázové transformace). 

Pro dané vzorky jsou pak porovnány teploty transformací probíhajících jak v nízkoteplotní, 

tak ve vysokoteplotní oblasti. 

Vzorky 1-3 

Teploty fázových transformací probíhajících ve vzorcích 1-3 získané pomocí výpočtů 

jsou uvedeny v tabulce 67. Experimentálně stanovené teploty fázových transformací vzorků 

1-3 jsou shrnuty v tabulce 68. 
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Tab. 67.  Vypočítané teploty fázových transformací vzorků 1-3 ve [°C] 

vzorek TC Tα-γ,S Tα-γ,E TEu TCAT TMON TL 

1 770,0 895,0 910,7 1319,6 1398,4 1527,8 1534,9 

2 770,0 877,2 909,7 1313,7 1399,5 1527,2 1531,7 

3 770,0 869,0 909,3 1312,0 1401,0 1527,0 1535,0 

 

Tab. 68.  Experimentálně získané teploty fázových transformací vzorků 1-3 ve [°C] 

vzorek TC Tα-γ,S Tα-γ,E TEu TCAT TMON TL 

1 768,0 893,7 917,8 1364,0 1391,0 1522,0 1533,0 

2 767,7 908,9 918,8 1364,0 1391,0 1521,0 1531,0 

3 767,8 912,6 924,4 1365,0 1391,0 1521,0 1532,0 

 

Teplota Curieho bodu byla vypočítána pro vzorky 1-3, 770 °C. Experimentálně stanovená 

teplota Curieho bodu se pohybovala v rozmezí 767,7-768 °C. Maximální rozdíl 

mezi experimentální a vypočítanou hodnotou byl pozorován u vzorku 2 (2,3 °C). Na základě 

získaných výsledků lze konstatovat, ţe bylo dosaţeno velmi dobré shody 

mezi experimentálními a vypočítanými teplotami Curieho bodu. 

Teplota počátku transformace alfa-gama byla vypočítána v rozmezí 869-895 °C. 

Vypočítané teploty klesají s rostoucím obsahem uhlíku ve vzorcích. (Dle diagramu Fe-O by 

neměl obsah kyslíku ovlivňovat teplotu počátku transformace alfa-gama.) 

Experimentálně stanovené teploty počátku alfa-gama transformace se pohybují v rozmezí 

893,7-912,6 °C. Experimentálně stanovené teploty se zvyšují se zvyšujícím se obsahem 

uhlíku. Tento trend je v rozporu s diagramem Fe-C. V diagramu Fe-C teplota počátku 

transformace alfa-gama klesá ve směru rostoucího obsahu uhlíku. Při porovnání vypočítaných 

a experimentálně stanovených teplot lze říci, ţe u teploty počátku alfa-gama transformace 

vzorku 1 bylo dosaţeno dobré shody. Rozdíl mezi experimentální a vypočítanou hodnotou byl 

pouze 1,3 °C. U vzorků 2 a 3 byl však pozorován značný rozdíl mezi teplotami vypočítanými 

a experimentálně stanovenými. U vzorku 2 byl tento rozdíl 31,7 °C, u vzorku 3 aţ 43,6 °C. 

Tento velký rozdíl můţe být pravděpodobně způsoben jak výpočtem, tak samotným 

experimentálním stanovením. Vypočtené teploty sice klesají s rostoucím obsahem uhlíku, ale 

pokles teplot je značný při minimálním zvýšení obsahu uhlíku. Rozdíl obsahu uhlíku 

mezi vzorkem 1 a 3 je 0,003 hm. %, přičemţ rozdíl mezi teplotami počátku alfa-gama 

transformace je 26 °C. U vzorků 2 a 3 začíná alfa-gama transformace na vypočítané křivce 

dH/dT velmi pozvolna na rozdíl od vzorku 1. Není tedy zcela jasné, zda nízká teplota počátku 

alfa-gama transformace není pouze „artefaktem“ výpočtu. Chyba experimentálního stanovení 

by mohla být způsobena tím, ţe na DTA křivkách se začátek transformace alfa-gama 

projevuje malým píkem. Při takto malém tepelném efektu nemusí být jeho počátek detekován. 

U teplot ukončení transformace alfa-gama vzorků 1 a 2 bylo dosaţeno dobré shody 

mezi vypočítanými a experimentálně stanovenými teplotami. U vzorku 1 byl rozdíl 

mezi vypočítanou a experimentálně získanou teplotou 7,1 °C, u vzorku 2 byl tento rozdíl 

9,1 °C. U vzorku 3 byl pozorován větší rozdíl mezi oběma teplotami a to 15,2 °C. 

Tyto rozdíly mohou být způsobeny experimentálním stanovením. Teploty ukončení 
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transformace alfa-gama vzorků 1-3 se zvyšují s rostoucím obsahem uhlíku. Tento trend je 

v rozporu s diagramem Fe-C a mohl by být způsoben změnou chemického sloţení vzorků 

během DTA analýz. 

U teploty eutektické transformace byly pozorovány značné rozdíly mezi experimentálně 

stanovenými a vypočítanými teplotami. Rozdíly se pohybovaly v rozmezí 44,4 aţ 53 °C. 

Tyto velké rozdíly mohou být pravděpodobně způsobeny samotným výpočtem. 

Vypočítané teploty eutektické transformace jsou podstatně niţší neţ většina teplot uváděných 

v literatuře [32-37] pro systém Fe-O (uhlík by neměl ovlivňovat teplotu eutektické 

transformace). Přestoţe eutektická transformace je v systémech Fe-O uváděna jako 

invariantní (nezávislá na obsahu kyslíku), je rozdíl mezi vypočítanými teplotami 7,6 °C. 

U teploty katatektické transformace vzorků 1-3 bylo dosaţeno relativně dobré shody mezi 

vypočítanými a experimentálně stanovenými teplotami. Nejmenší rozdíl byl pozorován 

u vzorku 1 (7,4 °C), největší potom u vzorku 3 (10 °C). 

Dobré shody bylo dosaţeno také u teploty monotektické transformace vzorků 1-3. 

Nejmenší rozdíl mezi experimentálně získanou teplotou a teplotou vypočítanou byl pozorován 

u vzorku 1 (5,8 °C), největší u vzorku 2 (6,2 °C). 

Minimální rozdíly byly pozorovány mezi vypočítanými a experimentálně stanovenými 

teplotami likvidu. U vzorku 2 bylo dosaţeno rozdílu pouze 0,7 °C, u vzorku 1 1,9 °C a 

u vzorku 3 byl rozdíl největší a to 3 °C. 

Rozdíly mezi experimentálně získanými a vypočtenými teplotami jsou v procentech 

shrnuty v tabulce 69. Odchylky byly vypočítány dle vztahu: 

100.
T

TT

.exp

.vyp.exp 
 (23) 

kde Texp. – experimentálně získaná teplota transformace 

 Tvyp. – vypočítaná teplota transformace. 

 

Tab. 69.  Rozdíly mezi teplotami fázových transformací vzorků 1-3 získanými 

experimentálně a výpočtem, v [%] 

vzorek TC Tα-γ,S Tα-γ,E TEu TCAT TMON TL 

1 0,26 0,15 0,77 3,26 0,53 0,38 0,12 

2 0,30 3,49 0,99 3,69 0,61 0,41 0,05 

3 0,29 4,78 1,64 3,88 0,72 0,39 0,20 

 

Vzorek 4 

Teploty fázových transformací vzorku 4 získané pomocí výpočtů jsou uvedeny 

v tabulce 70. Experimentálně získané teploty fázových transformací vzorku 4 jsou shrnuty 

v tabulce 71. 
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Tab. 70.  Vypočítané teploty fázových transformací vzorku 4 ve [°C] 

vzorek TEUT TC  Tα-γ,E TEu Tγ-δ,L2,S Tγ-δ,L2,E TMON TL 

4 739,0 770,0 894,0 1246,7 1423,8 1449,8 1510,8 1534,9 

 

Tab. 71.  Experimentálně získané teploty fázových transformací vzorku 4 ve [°C] 

vzorek TEUT TC  Tα-γ,E Tγ-δ,L2,S Tγ-δ,L2,E TMON TL 

4 731,0 767,6 916,8 1401,0 1411,0 1529,0 1535,0 

 

U teploty eutektoidní transformace a teploty Curieho bodu slitiny 4 bylo dosaţeno dobré 

shody mezi vypočítanými a experimentálně získanými teplotami. Rozdíl mezi vypočítanou a 

experimentálně stanovenou teplotou eutektoidní transformace činí 8 °C, u teploty Curieho 

bodu je tento rozdíl pouze 2,4 °C. 

Větší rozdíl mezi teplotami byl pozorován u teploty ukončení transformace alfa-gama. 

Rozdíl mezi teplotami je 22,8 °C. 

Eutektická transformace vykazuje malý tepelný efekt a při rychlosti ohřevu 20 K/min 

nebyla na DTA křivce detekována. Při rychlosti ohřevu 2 K/min byla eutektická transformace 

zaznamenána při teplotě 1365 °C. Tato teplota se značně liší od vypočítané teploty 

(rozdíl 118 °C). Experimentálně stanovená teplota eutektické transformace je blízká teplotám 

uváděným v literatuře [33-35] a také teplotám eutektické transformace vzorků 1-3. 

Naopak vypočítaná teplota je nízká jak ve srovnání s teplotami uváděnými v literatuře, 

tak s teplotami vypočtenými pro vzorky 1-3. (Eutektická transformace je invariantní, 

tzn. teplota transformace by měla být nezávislá na obsahu kyslíku.) Jedná se tedy s největší 

pravděpodobností o chybu modelu/výpočtu. 

Na vypočítané křivce dH/dT se přeměna gama-delta projevila širokým, neostrým píkem 

v teplotním rozmezí cca. 1424-1450 °C (Obr. 47). Průběh transformace je pravděpodobně 

silně ovlivněn druhou kapalnou fází, která se v této oblasti vyskytuje (Obr. 47). 

Obdobný trend vykazuje také DTA křivka (Obr. 39), na které lze v oblasti gama-delta 

transformace pozorovat dva překrývající se píky. Rozdíl mezi vypočítanou a experimentálně 

stanovenou teplotou počátku gama-delta transformace je 33,8 °C. U teploty ukončení 

transformace gama-delta je tento rozdíl 38,8 °C. Rozdíl mezi vypočítanými a experimentálně 

stanovenými teplotami můţe být také způsoben vlivem druhé kapalné fáze zahrnuté 

do výpočtu. 

Větší rozdíl 18,2 °C byl pozorován mezi vypočítanou a experimentálně stanovenou 

teplotou také u teploty monotektické transformace. Monotektická transformace je stejně jako 

eutektická a katatektická transformace invariantní. Experimentální ani vypočtená teplota 

monotektické transformace vzorku 4 však není stejná jako u vzorků 1-3. 

Experimentální teplota monotektické transformace vzorku 4 je vyšší neţ teplota stanovená pro 

vzorky 1-3, naopak vypočítaná teplota je značně niţší neţ teplota u vzorků 1-3 (min. o 17 °C). 

Vynikající shody bylo dosaţeno u teploty likvidu vzorku 4. Rozdíl mezi experimentálně 

stanovenou a vypočítanou teplotou likvidu byl pouhých 0,1 °C. 
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Odchylky mezi experimentálně získanými a vypočítanými teplotami jsou v procentech 

shrnuty v tabulce 72. 

 

Tab. 72.  Rozdíly mezi teplotami fázových transformací vzorku 4 získanými experimentálně 

a výpočtem, v [%] 

vzorek TEUT TC  Tα-γ,E TEu Tγ-δ,L2,S Tγ-δ,L2,E TMON TL 

4 1,09 0,31 2,49 8,65 2,43 2,75 1,19 0,00 

 

Vzorky 5, 6 

Teploty fázových transformací vzorků 5 a 6 získané pomocí výpočtů jsou uvedeny 

v tabulce 73. Experimentálně získané teploty vzorků 5 a 6 jsou shrnuty v tabulce 74. 

 

Tab. 73.  Vypočítané teploty fázových transformací vzorků 5 a 6 ve [°C] 

vzorek TEUT TC  Tα-γ,E TD Tγ-δ,S TPER TL 

5 739,0 770,0 846,5 795,0 - 1493,1 1525,0 

6 738,2 770,0 837,4 1040,0 1487,8 1494,7 1522,6 

 

Tab. 74.  Experimentálně získané teploty fázových transformací vzorků 5 a 6 ve [°C] 

vzorek TEUT TC  Tα-γ,E TD Tγ-δ,S TPER TL 

5 731,3 767,6 863,0 910,8 1447,0 1490,0 1523,0 

6 732,2 767,8 853,0 910,1 1459,0 1490,0 1519,0 

 

U teploty eutektoidní transformace a Curieho bodu bylo dosaţeno dobré shody mezi 

vypočítanými a experimentálně stanovenými teplotami. Rozdíl mezi vypočítanou a 

experimentálně stanovenou teplotou eutektoidní přeměny vzorku 5 byl 7,7 °C, u vzorku 6 

6 °C. Rozdíl mezi teplotami Curieho bodu byl 2,4 °C u vzorku 5 a pouze 2,2 °C u vzorku 6. 

Naopak u teploty ukončení alfa-gama transformace byly pozorovány větší rozdíly mezi 

vypočítanými a experimentálními teplotami. U vzorku 5 byl rozdíl 16,5 °C, u vzorku 6 byl 

rozdíl 15,6 °C. Tento rozdíl by mohl být způsoben obtíţným určením teploty přeměny z píků 

na DTA křivce. Rozdíl můţe být způsoben také chybou výpočtu. Vypočítaná teplota je 

v porovnání s teplotou uváděnou v rovnováţném diagramu Fe-C nízká. 

U teploty rozpadu wüstitu (TD) byl pozorován největší rozdíl mezi vypočítanými a 

experimentálně stanovenými teplotami. U vzorku 5 byl tento rozdíl 115,8 °C, u vzorku 6 

dokonce 129,9 °C. Tyto velké rozdíly jsou pravděpodobně způsobeny výpočtem. 

Teplota rozpadu wüstitu je silně závislá na obsahu kyslíku ve vzorcích. Přestoţe se obsah 

kyslíku v obou vzorcích příliš neliší (vzorek 5 obsahuje 0,0005 hm. %, vzorek 6 

0,0004 hm. % kyslíku), je rozdíl mezi vypočítanými teplotami vzniku wüstitu 245 °C. 

Počátek transformace gama-delta nebyl u vzorku 5 vypočítán. (Byla vypočítána pouze 

teplota peritektické reakce.) Rozdíl mezi vypočítanou a experimentálně stanovenou teplotou 

počátku gama-delta transformace vzorku 6 je 28,8 °C. 
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Dobré shody bylo dosaţeno u teploty peritektické reakce vzorku 5 i 6. Rozdíl mezi oběma 

teplotami byl u vzorku 5 3,1 °C u vzorku 6 4,7 °C. 

Dobré shody bylo dosaţeno také u teploty likvidu obou vzorků. Rozdíl mezi vypočítanou 

a experimentálně stanovenou teplotou likvidu vzorku 5 byl pouze 2 °C, u vzorku 6 byl tento 

rozdíl 3,6 °C. 

Odchylky mezi experimentálně získanými a vypočítanými teplotami jsou v procentech 

shrnuty v tabulce 75. 

 

Tab. 75.  Rozdíly mezi teplotami fázových transformací vzorků 5 a 6 získanými 

experimentálně a výpočtem, v [%] 

vzorek TEUT TC  Tα-γ,E TD Tγ-δ,S TPER TL 

5 1,05 0,31 1,91 12,71 - 0,21 0,13 

6 0,82 0,29 1,83 14,27 1,97 0,32 0,24 

 

Mezi experimentálně získanými teplotami a vypočítanými teplotami bylo u všech vzorků 

dosaţeno relativně dobré shody. U většiny teplot (24 z 43) byl rozdíl mezi experimentálně 

získanými a vypočítanými teplotami menší neţ 1 %. U dalších patnácti teplot byl pozorován 

rozdíl do 5-ti % a pouze u tří teplot byl rozdíl větší neţ 5 % (Tab. 69, 72, 75). 

5.3 Studium změny chemického sloţení slitin na bázi Fe-C-O během DTA 

analýz 

Někteří autoři ve svých publikacích uvádějí moţnost oduhličení vzorků na bázi Fe-C 

(ocelí) během termických analýz [105, 106]. Nikdo z nich však neuvádí sloţení vzorků (obsah 

uhlíku) po analýze. Z důvodu moţného oduhličení analyzovaných vzorků systému Fe-C-O 

bylo provedeno studium změny chemického sloţení vzorků během DTA analýz. 

Na oduhličení vzorků lze usuzovat jiţ z DTA křivek slitin Fe-C-O získaných při různých 

rychlostech ohřevu. Nejzřetelněji je oduhličení patrné z DTA křivek vzorku 6, který má 

nejvyšší obsah uhlíku (0,197 hm. %). Na obrázku 50 jsou uvedeny DTA křivky vzorku 6 

získané při rychlostech ohřevu 2, 7 a 20 K/min. DTA křivka získaná při rychlosti ohřevu 

20 K/min nejvíce odpovídá chemickému sloţení stanovenému před analýzou. Na křivce lze 

pozorovat transformaci gama-delta, peritektickou transformaci a další stupeň tání. 

Ale z porovnání získaných teplot s metastabilním diagramem Fe-Fe3C je patrné, ţe 

i při rychlosti ohřevu 20 K/min dochází k částečnému oduhličení vzorku (viz. kapitola 5.2.5). 

Na DTA křivce získané při rychlosti ohřevu 7 K/min je patrná přeměna gama-delta, 

probíhající v širokém teplotním rozmezí a tání. Na křivce získané při rychlosti ohřevu 

2 K/min lze také pozorovat přeměnu gama-delta a tání. Přeměna gama-delta však probíhá 

při niţší teplotě a v kratším teplotním rozmezí neţ při rychlosti ohřevu 7 K/min. Naopak tání 

probíhá při vyšší teplotě neţ u rychlosti 7 K/min, ale také v kratším teplotním intervalu. 

Křivka získaná při rychlosti ohřevu 2 K/min je velmi podobná křivce „čistého“ ţeleza 

(Fe plazma, Obr. 20). Ze získaných DTA křivek vzorku 6 tedy vyplývá, ţe čím niţší je 

rychlost ohřevu vzorku, tím větší je stupeň oduhličení vzorku. Na obrázku 51 je uvedeno 

srovnání transformačních teplot vzorku 6, získaných při rychlostech ohřevu 2, 7 a 20 K/min 
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s rovnováţným metastabilním diagramem Fe-Fe3C. Teploty jsou v diagramu vykresleny 

v závislosti na předpokládaném obsahu uhlíku. 

 

  
  Obr. 50:  DTA křivky vzorku 6 získané při 

různých rychlostech ohřevu 

Obr. 51:  Srovnání transformačních teplot 

vzorku 6, získaných při různých rychlostech 

ohřevu, s rovnováţným metastabilním 

diagramem Fe-Fe3C 

 

Změnu obsahu uhlíku ve vzorcích lze pozorovat také u cyklických experimentů. 

Cyklické experimenty jsou v literatuře doporučovány k získávání rovnováţných teplot 

fázových transformací [85]. Při prvním ohřevu by mělo dojít k natavení vzorku, tím k jeho 

lepšímu kontaktu s termočlánkem a zajištění rovnováţného stavu vzorku. Výsledky z druhého 

a třetího cyklu (popř. dalších cyklů) by měly být stejné a brány jako směrodatné [107]. 

U systémů na bázi Fe-C-O však nelze cyklické experimenty pouţít právě vzhledem ke změně 

chemického sloţení. 

Na obrázku 52 jsou uvedeny výsledné DTA křivky vzorku 6 získané ze tří cyklů ohřevu. 

Vzorek byl ohříván rychlostí ohřevu 5 K/min na teplotu 1200 °C, na této teplotě byl drţen 

30 minut a následně byl ochlazován rychlostí 5 K/min na pokojovou teplotu. Reţim ohřevu, 

izotermní výdrţe a ochlazování byl následně dvakrát zopakován. Na DTA křivkách lze 

pozorovat eutektoidní přeměnu, Curieho bod a přeměnu alfa-gama. Tepelný efekt (plocha 

píku, latentní teplo) eutektoidní přeměny se sniţuje se sniţujícím se obsahem uhlíku. 

Při prvním ohřevu je tepelný efekt eutektoidní přeměny největší, při druhém ohřevu je pík 

odpovídající eutektoidní přeměně nepatrný a při třetím ohřevu byl obsah uhlíku ve vzorku jiţ 

tak nízký, ţe eutektoidní přeměna neproběhla. Také z posunu teploty počátku a ukončení 

transformace alfa-gama lze usuzovat na sniţující se obsah uhlíku. Při prvním ohřevu začíná 

přeměna alfa-gama eutektoidní transformací a končí při teplotě 854 °C, při druhém ohřevu 

začíná také eutektoidní transformací, končí však aţ při teplotě 911 °C, při třetím ohřevu 

začíná při teplotě 905 °C a končí při teplotě 913 °C. Ze získaných křivek je patrné, ţe 

ke sniţování obsahu uhlíku dochází jiţ v pevné fázi, přičemţ stupeň oduhličení vzorku je 

úměrný délce DTA analýzy (resp. počtu cyklů). 
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  a)  nízkoteplotní oblast b)  vysokoteplotní oblast 

  
Obr. 52:  DTA křivky vzorku 6 získané při cyklických experimentech 

 

Cyklické experimenty byly provedeny také ve vysokoteplotní oblasti. Vzorek 6 byl 

ohříván rychlostí 30 K/min na teplotu 1300 °C, z této teploty byl ohříván rychlostí 5 K/min 

na teplotu 1565 °C a následně ochlazován rychlostí 5 K/min na teplotu 1300 °C. 

Reţim ohřevu a ochlazování ve vysokoteplotní oblasti byl následně dvakrát zopakován a 

nakonec byl vzorek ochlazován z teploty 1300 °C na pokojovou teplotu rychlostí 30 K/min. 

Získané DTA křivky jsou uvedeny na obrázku 52. Průběh fázových transformací je obdobný 

jako na DTA křivkách získaných při různých rychlostech ohřevu (Obr. 50). Stejně jako 

v nízkoteplotní oblasti, je stupeň oduhličení závislý na délce termické analýzy (počtu cyklů). 

Z DTA křivek však nelze určit přesnou změnu obsahu uhlíku ve vzorcích a ani změnu 

obsahu jiných prvků, např. kyslíku. Chemické sloţení výchozích vzorků bylo stanoveno 

pomocí spektrometru s jiskřivým výbojem a pomocí spalovacího a termoevolučního 

analyzátoru. Tyto metody však, vzhledem k velikosti vzorků, nemohou být pouţity 

ke stanovení chemického sloţení vzorků po DTA analýzách. Pro analýzu na spektrometru je 

třeba vzorek s plochou minimálně cca 1 cm
2
. Z tohoto důvodu nelze spektrometr s jiskřivým 

výbojem pouţít pro analýzu vzorků po DTA analýzách. Minimální velikost vzorků 

pro získání spolehlivých výsledků chemického sloţení na spalovacím a termoevolučním 

analyzátoru je cca 500 mg. Ani tuto metodu nelze tedy spolehlivě pouţít ke stanovení 

chemického sloţení (resp. obsahu C, S, O, N) vzorků po DTA analýzách. (Hmotnost vzorků 

pouţitých při DTA analýzách se pohybovala okolo 150 mg). Z tohoto důvodu byla provedena 

měření s většími vzorky (cca 500 mg), u kterých byla po DTA analýzách provedena analýza 

chemického sloţení (obsahu C, S, O, N) pomocí spalovacího a termoevolučního analyzátoru. 

Cílem těchto měření bylo určit nejen, k jakým změnám chemického sloţení dochází, projde-li 

vzorek při DTA analýzách natavením, ale také k jakým změnám ve sloţení vzorku můţe 

docházet při analýzách v pevné fázi. 

Vzhledem k velkému mnoţství vzorků (6) a rychlostí (6) pouţitých při DTA analýzách 

systémů Fe-C-O, není moţné provést srovnávací měření se všemi vzorky a při všech 
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rychlostech ohřevu. Na základě obsahu uhlíku a kyslíku ve vzorcích byly jako reprezentativní 

vzorky pro analýzu vybrány vzorky 2, 4 a 6.  

Při DTA analýzách v pevné fázi byly vzorky ohřívány lineární rychlostí 5 K/min 

na teplotu 1200 °C, na této teplotě byly drţeny 30 minut a následně ochlazovány rychlostí 

5 K/min. Při analýzách, kdy docházelo k natavení vzorků, byly vzorky ohřívány rychlostí 

30 K/min na teplotu 1500 °C, z této teploty byly ohřívány rychlostí 1 K/min na teplotu 

1565 °C a následně ochlazovány rychlostí 40 K/min na pokojovou teplotu. Kaţdý vzorek byl 

analyzován šestkrát v reţimu „bez natavení“ a šestkrát v reţimu „natavení“ vzorků. 

Tři vzorky z kaţdé série byly pouţity ke stanovení obsahu uhlíku a síry a tři vzorky 

ke stanovení obsahu kyslíku a dusíku. Získané výsledky obsahu uhlíku, kyslíku a dusíku ve 

vzorcích jsou uvedeny v tabulce 76. 

 

Tab. 76.  Chemické sloţení vzorků před DTA analýzou (LS), po DTA analýze v pevné fázi 

(NT) a po DTA analýze s natavením vzorku (TAV) 

 

Obsah síry ve vzorcích se během DTA analýz neměnil. Z tohoto důvodu nejsou obsahy 

síry uvedeny v tabulce 76. Hodnoty vyznačeny šedě nebyly brány v úvahu. Tyto hodnoty se 

výrazně liší od ostatních hodnot. (Většinou došlo k nedokonalému spálení vzorku nebo hoření 

kelímku.) Z výsledků analýz je patrné, ţe při DTA analýzách dochází ke sniţování obsahu 

uhlíku a to jak v pevné fázi (analýzy v nízkoteplotní oblasti), tak i při natavení vzorku 

Vzorek 2 

Měření 
Obsah uhlíku [hm. %] Obsah kyslíku [hm. %] Obsah dusíku [hm. %] 

LS NT TAV LS NT TAV LS NT TAV 

1 0,0040 0,0047 0,0072 0,0869 0,0890 0,0445 0,0032 0,0019 0,0012 

2 0,0042 0,0063 0,0012 0,0884 0,0915 0,0355 0,0029 0,0018 0,0012 

3 0,0044 0,0046 0,0032 0,0885 0,0908 0,0357 0,0031 0,0019 0,0008 

Průměr 0,0042 0,0047 0,0022 0,0877 0,0904 0,0356 0,0031 0,0019 0,0011 

Rozdíl - 11 % -48 % - 3 % -59 % - -40 % -65 % 

Vzorek 4 

Měření 
Obsah uhlíku [hm. %] Obsah kyslíku [hm. %] Obsah dusíku [hm. %] 

LS NT TAV LS NT TAV LS NT TAV 

1 0,0366 0,0092 0,0086 0,0027 0,0124 0,0173 0,0015 0,0008 0,0002 

2 0,0390 0,0075 0,0140 0,0093 0,0233 0,0141 0,0018 0,0017 0,0004 

3 0,0392 0,0146 0,0072 0,0017 0,0135 0,0319 0,0017 0,0011 0,0003 

Průměr 0,0383 0,0084 0,0079 0,0022 0,0129 0,0157 0,0017 0,0010 0,0003 

Rozdíl - -78 %  -79 % - 496 % 623 % - -41 % -83 % 

Vzorek 6 

Měření 
Obsah uhlíku [hm. %] Obsah kyslíku [hm. %] Obsah dusíku [hm. %] 

LS NT TAV LS NT TAV LS NT TAV 

1 0,1880 0,0924 0,0160 0,0029 0,0042 0,0014 0,0016 0,0007 0,0004 

2 0,1980 0,1268 0,0499 0,0004 0,0014 0,0167 0,0012 0,0006 0,0003 

3 0,2040 0,0826 0,0340 0,0004 0,0013 0,0016 0,0013 0,0006 0,0001 

Průměr 0,1967 0,0875 0,0420 0,0004 0,0014 0,0015 0,0014 0,0007 0,0003 

Rozdíl - -56 % -79 % - 269 % 312 % - -51 % -81% 
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(analýzy ve vysokoteplotní oblasti). Při analýzách můţe docházet k úbytku uhlíku aţ 79 %. 

Tento pokles obsahu uhlíku je značný a má následně výrazný vliv na získané teploty fázových 

transformací. Tomuto trendu neodpovídá pouze obsah uhlíku ve vzorku 2 v pevné fázi. 

U tohoto vzorku došlo k mírnému zvýšení obsahu uhlíku. To je však pravděpodobně 

způsobeno pouze detekční schopností spalovacího analyzátoru. Obsah uhlíku ve vzorku 2 je 

jiţ velmi nízký a na hranici detekčních moţností analyzátoru. Obsah uhlíku se tedy ve vzorku 

2 v pevné fázi pravděpodobně nemění. 

Při DTA analýzách dochází také ke sníţení obsahu dusíku a to jak při analýzách v pevné 

fázi, tak při analýzách ve kterých dochází ke kompletnímu natavení vzorku. K většímu úbytku 

dusíku dochází ve vysokoteplotní oblasti při natavení vzorku. 

U obsahu kyslíku ve vzorcích nebyl pozorován tak jednoznačný trend jako u obsahu 

uhlíku a dusíku. U vzorku 2 (vzorek s nejvyšším obsahem kyslíku) došlo při analýzách 

v pevné fázi k mírnému nárůstu obsahu kyslíku. To je však opět pravděpodobně dáno 

detekční schopností spalovacího analyzátoru a ve skutečnosti k nárůstu obsahu kyslíku 

v pevné fázi nedochází. Ve vysokoteplotní oblasti byl u tohoto vzorku zjištěn úbytek kyslíku 

59 %. U vzorků 4 a 6 byl pozorován značný nárůst obsahu kyslíku během DTA analýz a to 

jak v pevné fázi, tak při natavení vzorku. Zvýšení obsahu kyslíku bylo vyšší při natavení 

vzorku. Tyto rozdílné trendy v obsahu kyslíku ve vzorcích po analýzách pravděpodobně 

souvisí s rovnováhou mezi obsahem uhlíku a kyslíku ve vzorcích [19]. 

Změnu chemického sloţení vzorků lze dokumentovat také pomocí výsledků strukturní a 

fázové analýzy vzorků. Strukturní a fázové analýzy byly provedeny (ve spolupráci s Katedrou 

materiálového inţenýrství) k dokumentaci struktury a fází ve vybraných studovaných 

slitinách na bázi Fe-C-O. Strukturní a fázová analýza byly provedeny u vzorků v litém stavu a 

u vzorků, které prošly při DTA analýze natavením.  

Obrázek 53a zobrazuje strukturu vzorku 2 v litém stavu (LS). V litém stavu je struktura 

vzorku 2 feritická se značným mnoţstvím oxidických částic (vměstků). Pomocí fázové 

analýzy byly jako hlavní sloţky oxidických částic (Obr. 53b) určeny ţelezo a kyslík. 

(Fázové analýzy byly u všech vzorků provedeny s vyuţitím SEM JEOL s EDAX 

analyzátorem.) 

 

  
  a)  před DTA analýzou b)  oxidické vměstky ve vzorku před 

analýzou 

  
Obr. 53:  Struktura vzorku 2  
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Na obrázku 54a je uvedena struktura vzorku 2 po DTA analýze, při které došlo k natavení 

vzorku. Struktura je feritická, mnoţství oxidických částic se však výrazně sníţilo. 

Také velikost většiny oxidických částic je menší ve srovnání s velikostí částic ve vzorku 

v litém stavu (Obr. 54b). Fázová analýza opět určila jako hlavní sloţky těchto částic ţelezo a 

kyslík. 

Úbytek oxidických částic ve vzorku po DTA analýze tak potvrzuje výsledky chemické 

analýzy (Tab. 76), ţe během DTA analýzy dochází ke sníţení obsahu kyslíku ve vzorku 2. 

 

  
  a)  po DTA analýze b)  oxidické vměstky ve vzorku po analýze 

  
Obr. 54:  Struktura vzorku 2 

 

Na obrázku 55a je uvedena struktura vzorku 6 v litém stavu. Struktura vzorku 6 je 

feriticko-perlitická. Na obrázku 55b je uvedena struktura stejného vzorku po DTA analýze, 

při které došlo ke kompletnímu natavení vzorku. Struktura vzorku po analýze je pouze 

feritická, coţ svědčí o značném oduhličení vzorku během DTA analýzy. Také v případě 

vzorku 6 tedy strukturní analýza potvrzuje výsledky chemické analýzy, ţe při DTA analýzách 

vzorku 6 dochází k výraznému sníţení obsahu uhlíku. 

 

  
  a)  před DTA analýzou b)  po DTA analýze do natavení vzorku 

  
Obr. 55:  Struktura vzorku 6 
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Ze získaných výsledků (chemické i strukturní analýzy) je patrné, ţe při DTA 

experimentech dochází ke změnám chemického sloţení (obsahu uhlíku, kyslíku a dusíku) 

vzorků. Změnu chemického sloţení lze částečně eliminovat nastavením experimentálních 

podmínek. Při vyšších rychlostech ohřevu dochází k niţšímu stupni oduhličení vzorků. 

(Stupeň oduhličení však, kromě délky analýzy, ovlivňuje pravděpodobně také teplota 

dosaţená při analýze.) Také velikost vzorků můţe mít vliv na změnu chemického sloţení 

vzorků. Čím větší bude vzorek, tím menší bude pravděpodobně změna chemického sloţení. 

(K oduhličení vzorků ocelí dochází pravděpodobně převáţně v povrchové vrstvě – do cca. 

1,5 mm [108].) Maximální velikost vzorků je však dána experimentálním uspořádáním 

zařízení. Další moţností jak docílit sníţení stupně oduhličení je pouţití redukční atmosféry 

(např. CO-CO2).  

V rámci disertační práce byly provedeny zkušební analýzy vzorku 6 při pouţití 

„atmosféry Ar-CO-CO2“. Do pecního prostoru byl v blízkosti vzorku umístěn uhlík. 

Uhlík během experimentu reagoval s kyslíkem přítomným v atmosféře za vzniku oxidů uhlíku 

(vznik atmosféry Ar-CO-CO2). Uhlík byl pouţit při cyklických experimentech a to jak 

v pevné fázi, tak při natavení vzorků. Nastavení reţimu ohřevu, izotermní výdrţe a 

ochlazování bylo provedeno dle výše zmíněných cyklických experimentů. Výsledné DTA 

křivky vzorku 6 jsou uvedeny na obrázku 56. 

 

  
  a)  nízkoteplotní oblast b)  vysokoteplotní oblast 

  
Obr. 56:  DTA křivky vzorku 6 získané při cyklických experimentech 

v atmosféře Ar-CO-CO2 

 

Ze získaných DTA křivek je patrné, ţe nedochází k tak výraznému oduhličení vzorku 

jako v případě cyklických experimentů provedených v inertní atmosféře Ar (srovnání obrázku 

52 a obrázku 56). Z velikosti tepelného efektu eutektoidní přeměny a posunu teplot ukončení 

transformace alfa-gama (Tα-γ,E) lze usuzovat pouze na mírné sníţení obsahu uhlíku ve vzorku. 

Také z DTA křivek při natavení vzorku 6 lze usuzovat pouze na mírný pokles obsahu uhlíku 

ve vzorku během cyklických experimentů. Na rozdíl od experimentu provedeného v inertní 
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atmosféře Ar lze na křivkách ve všech cyklech pozorovat přeměnu gama-delta, peritektickou 

přeměnu a tání (srovnání obrázku 52 a obrázku 56). S mírným sníţením obsahu uhlíku lze 

pouze pozorovat mírné sníţení teploty počátku transformace gama-delta (Tγ-δ,S) a zvýšení 

teploty likvidu (TL). 

Při srovnání výsledků cyklických experimentů (srovnání obrázku 52 a obrázku 56) je 

patrné, ţe při pouţití uhlíku dochází pouze k minimálnímu sniţování obsahu uhlíku 

ve vzorku. DTA křivky však nevypovídají nic o změně obsahu jiných prvků (např. kyslíku). 

Uvedené výsledky byly získány na základě pilotních měření, problematika pouţití redukční 

atmosféry (vyuţití uhlíku) během DTA analýz však bude nadále předmětem výzkumu. 

Bude také studována případná změna chemického sloţení při pouţití atmosféry Ar-CO-CO2. 
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6. ZÁVĚR 

Cílem disertační práce bylo studium vybraných termofyzikálních a termodynamických 

vlastností modelových slitin na bázi Fe-C-O. Dílčím cílem bylo určení vlivu rychlosti ohřevu 

na tyto termofyzikální a termodynamické vlastnosti. 

Dalším cílem bylo určení vlivu experimentálních podmínek (hmotnosti vzorku a rychlosti 

ohřevu) na teploty a tepelné efekty fázových transformací vzorku ţeleza získané pomocí 

metod DTA a DSC. 

K dosaţení těchto cílů bylo provedeno: 

Byla provedena rešerše v oblasti studia vybraných termofyzikálních a termodynamických 

vlastností slitin na bázi Fe (Fe-C, Fe-O, Fe-C-O), rešerše moţností výpočtu termofyzikálních 

a termodynamických dat a rešerše moţností experimentálního stanovení termofyzikálních a 

termodynamických dat (oblast termické analýzy). 

Byla provedena kalibrační měření vedoucí k přesnému popisu chování laboratorních 

systémů Setsys 18TM, MHTC 96 a STA 449 F3 Jupiter. Byly provedeny série měření teplot a 

latentních tepel standardních kovů (In, Sn, Bi, Pb, Zn, Al, Ag, Au, Cu, Ni, Pd) při řízeném 

ohřevu. Následně byla získaná data vyuţita pro teplotní a entalpickou kalibraci. 

Byla provedena statistická měření ověřující způsobilost měřicích zařízení SETSYS 18TM 

a MHTC 96 k získání spolehlivých a reprodukovatelných dat. 

Byla provedena také další metodická měření vedoucí k popisu vlivu experimentálních 

podmínek (velikosti vzorku a rychlosti ohřevu) na získávané hodnoty teplot a tepelných 

efektů fázových transformací „čistého“ ţeleza. 

Pomocí metody DTA byly získány teploty fázových transformací slitin Fe-C-O 

v nízkoteplotní i vysokoteplotní oblasti při různých rychlostech ohřevu. Získané teploty byly 

porovnány s teplotami uváděnými rovnováţnými fázovými diagramy Fe-C a Fe-O 

a s teplotami vypočítanými pomocí metody CALPHAD. 

Bylo provedeno studium změny chemického sloţení slitin Fe-C-O, ke kterému dochází 

při DTA analýzách. 

Na základě získaných dat, lze učinit tyto závěry: 

Studium vlivu experimentálních podmínek na data získaná pomocí metod DTA a DSC 

- Hmotnost vzorku ani rychlost ohřevu nemají podstatný vliv na posun teplot počátků 

fázových transformací získaných metodou DTA. U teploty ukončení transformace 

alfa-gama dochází s rostoucí rychlostí ohřevu k posunu teplot k vyšším hodnotám. 

U teplot Curieho bodu, ukončení transformace gama-delta a likvidu získaných pomocí 

metody DTA byl s rostoucí rychlostí ohřevu a rostoucí hmotností vzorku pozorován 

posun teplot k vyšším hodnotám. 

- U teploty Curieho bodu a likvidu získaných pomocí metody DSC byl pozorován 

s rostoucí rychlostí ohřevu a hmotností vzorku pozorován posun teplot k vyšším 

hodnotám. U všech ostatních teplot stanovených metodou DSC byl pozorován posun 

teplot k vyšším hodnotám pouze s rostoucí rychlostí ohřevu. 
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- Na základě výsledků získaných oběma metodami byly sestrojeny regresní závislosti 

posunu teplot fázových transformací na hmotnosti vzorku resp. na rychlosti ohřevu. 

- Na základě závislostí vyjadřujících vliv hmotnosti vzorku a rychlosti ohřevu lze 

korigovat (extrapolovat) na „nulovou“ hmotnost a „nulovou“ rychlost ohřevu teploty 

získané u dalších studovaných kovových systémů na bázi Fe, např. ocelí. 

Pro studované systémy lze takto získat teploty blízké teplotám rovnováţným bez 

nutnosti provádění časově náročného souboru experimentálních měření. 

- Získané závislosti byly pouţity ke stanovení teploty likvidu reálného vzorku oceli. 

- Rychlost ohřevu nemá významný vliv na velikost tepelných efektů získaných 

metodami DTA a DSC. 

- Hmotnost vzorků má významný vliv na velikost tepelných efektů získaných metodami 

DTA a DSC. Vliv hmotnosti můţe být částečně eliminován vztaţením tepelného 

efektu na hmotnost vzorku (poměrný tepelný efekt). 

Studium modelových slitin na bázi Fe-C-O 

- Pomocí metody DTA byly při rychlostech ohřevu 2, 4, 7, 10, 15 a 20 K/min stanoveny 

teploty fázových transformací slitin na bázi Fe-C-O. 

- S rostoucí rychlostí ohřevu docházelo k posunu teplot fázových transformací k vyšším 

hodnotám. 

- Získané teploty byly extrapolovány na „nulovou“ rychlost ohřevu. 

Teploty extrapolované na „nulovou“ rychlost ohřevu by měly být velmi blízké 

teplotám rovnováţným. 

- Ze získaných výsledků vyplynula obtíţnost experimentálního studia a interpretace dat 

získaných pro slitiny na bázi Fe-C-O. (Během DTA analýz docházelo ke změně 

chemického sloţení vzorků.) 

- Experimentálně získané teploty fázových transformací slitin Fe-C-O byly porovnány 

s teplotami uváděnými rovnováţným metastabilním fázovým diagramem Fe-C a 

rovnováţným fázovým diagramem Fe-O. Mezi experimentálně získanými teplotami a 

teplotami uvedenými diagramy Fe-C a Fe-O bylo dosaţeno dobré shody. 

- Modelováním termofyzikálních a termodynamických vlastností slitin na bázi Fe-C-O 

(pomocí metody CALPHAD) byly vypočítány teploty fázových transformací. 

- Experimentálně získané teploty fázových transformací slitin Fe-C-O byly porovnány 

s vypočítanými teplotami. Mezi experimentálně získanými a vypočítanými teplotami 

bylo dosaţeno relativně dobré shody. 

- Studium chemického sloţení vzorků prokázalo, ţe během DTA analýz dochází ke 

změnám chemického sloţení vzorků. 

Hlavní přínos disertační práce spočívá v tvorbě a rozšíření databáze termofyzikálních a 

termodynamických vlastností systémů na bázi Fe (Fe-C-O) na základě systematického studia 

s reprodukovatelnými výsledky kterých je v této oblasti stále nedostatek - teploty fázových 

transformací probíhajících v systému Fe-C-O nebyly dosud takto komplexně publikovány. 
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Získaná data mohou být pouţita také jako vstupní data pro matematické a fyzikální 

modely (Magmasoft, Procast, IDS) a mohou přispět ke zpřesnění výpočtů s vyuţitím 

termodynamických software (Thermocalc, MT Data, Pandat, Factsage). 

Data získaná pro nízkoteplotní oblast mohou být pouţita v oboru tepelného a 

mechanického zpracování materiálů. Data získaná pro vysokoteplotní oblast, mohou být 

vyuţita pro optimální nastavení licích podmínek v oboru odlévání ocelí. 

Další přínos disertační práce spočívá v popisu vlivu experimentálních podmínek na data 

získaná metodami termické analýzy (DTA, DSC), včetně popisu změny chemického sloţení, 

ke kterému dochází během DTA analýz. Posouzení míry vlivu experimentálních podmínek 

na získaná data a případnou korekci dat je nutné provést u kaţdého zařízení (metody) 

pro získání relevantních výsledků. 

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

slévárenství a materiálové inţenýrství. 
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CONCLUSIONS 

The aim of the dissertation consisted in investigation of selected thermo-physical and 

thermo-dynamic properties of model Fe-C-O based alloys. The partial objective consisted in 

determination of the effect of heating rate on these thermo-physical and thermodynamic 

properties. 

Another objective was to determine the effect of experimental conditions (mass of sample 

and heating rate) on the temperature and the thermal effects of phase transformation of the 

sample of iron obtained by the methods DTA and DSC. 

The following was performed in order to achieve these objectives: 

A bibliographic search was made in the area of study of selected thermo-physical and 

thermo-dynamic properties of Fe-based alloys (Fe-C, Fe-O, Fe-C-O), possibilities of 

calculation of thermo-physical and thermo-dynamic data and research possibilities of 

experimental determination of thermo-physical and thermo-dynamic data (area of thermal 

analysis) . 

Calibration measurements leading to precise description of behaviour of laboratory 

systems Setsys 18TM, MHTC 96 and STA 449 F3 Jupiter were performed. A series of 

measurements of temperature and of latent heats of standard metals (In, Sn, Bi, Pb, Zn, Al, 

Ag, Au, Cu, Ni, Pd) at controlled heating were performed. The obtained data were used for 

temperature and enthalpy calibration. 

Statistical measurements verifying the ability of the measurement systems SETSYS 18TM 

and MHTC 96 to obtain reliable and reproducible data were made. 

Other methodological measurements leading to description of influence of experimental 

conditions (size sample and heating rate) on the obtained values of temperatures and thermal 

effects of phase transformations of “pure“ iron were also performed. 

Temperatures of phase transformations of the Fe-C-O alloys in low-temperature and high-

temperature ranges at various heating rates were obtained using the DTA method. The 

obtained temperatures were compared with the temperatures given in the equilibrium phase 

diagrams Fe-C and Fe-O, as well as with the temperatures calculated by the method 

CALPHAD. 

It was investigated the changes of chemical composition of the Fe-C-O alloys, which 

occurred at DTA analyses. 

On the basis of the obtained data it is possible to make the following conclusions: 

Investigation of influence of experimental conditions on the data obtained by DTA and 

DSC methods 

- Mass of the sample or the heating rate does not have any significant effect on the shift 

of temperature of the beginnings of phase transformations obtained by the DTA 

method. In case of the temperature of termination of alpha-gamma transformation the 

temperatures shift to higher values occurs with the increasing heating rate. 
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- Curie point temperature, end of gamma-delta transformation and liquidus obtained by 

the DTA method was observed with the increasing heating rate and increasing mass 

of the sample a shift of temperatures to higher values. 

- Curie point temperature, end of gamma-delta transformation and liquidus obtained by 

the DSC method was observed with the increasing heating rate and increasing mass of 

the sample a shift of temperatures to higher values. In all other temperatures 

determined by the DSC method a shift of temperatures to higher values was observed 

only with the increasing heating rate. 

- Regression dependences of shift of phase transformation temperatures on the sample 

mass or on the heating rate were plotted on the basis of results obtained by both 

methods. 

- On the basis of dependences expressing the influence of the sample mass and heating 

rate it is possible to correct (to extrapolate) the temperatures obtained in other 

Fe based metallic systems, such as steels, to the “zero” mass and “zero” heating rate. 

In this manner it is possible to obtain for the investigated systems the temperatures 

close to the equilibrium temperatures without necessity of realising sets of highly time 

consuming experimental measurements. 

- The obtained dependences were used for determination of the liquidus temperature of 

the real sample of steel. 

- The heating rate does not have any significant influence on the magnitude of thermal 

effects obtained by the DTA and DSC methods. 

- Mass of the samples does have a significant influence on the magnitude of thermal 

effects obtained by the DTA and DSC methods. The impact of mass may be partly 

eliminated by relating the thermal effect to the sample mass (relative thermal effect). 

Investigation of model Fe-C-O based alloys  

- The temperatures of phase transformations of Fe-C-O based alloys were determined 

using the DTA method at the heating rates of 2, 4, 7, 10, 15 and 20 K/min. 

- The temperatures of phase transformations shifted with the increasing heating rate 

towards higher values. 

- The obtained temperatures were extrapolated to the “zero“ heating rate. 

The temperatures extrapolated to the “zero“ heating rate should be very close to the 

equilibrium temperatures. 

- The obtained results revealed the complexity of experimental investigation and of 

interpretation of the data obtained for the Fe-C-O based alloys. (Chemical composition 

of the samples changed during DTA analyses.) 

- The experimentally obtained temperatures of phase transformations of Fe-C-O based 

alloys were compared with the temperatures given by the equilibrium meta-stable 

phase diagram Fe-C and by the equilibrium phase diagram Fe-O. Good agreement was 

found between the experimentally obtained temperatures and the temperatures 

specified by the Fe-C and Fe-O diagrams. 

- Temperatures of phase transformations were calculated by modelling of thermo-

physical and thermo-dynamic properties of the Fe-C-O based alloys (with use of the 

CALPHAD method). 
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- The experimentally obtained temperatures of phase transformations of the Fe-C-O 

based alloys were compared with the calculated temperatures. Comparatively good 

agreement was found between the experimentally obtained temperatures and the 

calculated temperatures. 

- Investigation of chemical composition of the samples proved that chemical 

composition of the samples changes during the DTA analyses. 

The main contribution of the dissertation consists in the creation and expansion of the 

database of thermo-physical and thermo-dynamic properties of the Fe (Fe-C-O) based 

systems, on the basis of systematic investigation with reproducible results, which are still 

insufficient in this area - temperatures of phase transformations taking place in the Fe-C-O 

system were not yet published in such a complex extent. 

The obtained data may be used also as input data for mathematical and physical models 

(Magmasoft, Procast, IDS) and they can contribute to improve precision of calculations with 

use of thermo-dynamic software packages (Thermocalc, MT Data, Pandat, Factsage). 

The data obtained for the low-temperature area may be used in the field of thermal and 

mechanical treatment of materials. The data obtained for the high-temperature area may be 

used for an optimum setting of conditions of pouring at casting of steels. 

Another contribution of the dissertation consists in description of influence of 

experimental conditions on the data obtained by methods of thermal analysis (DTA, DSC), 

including description of changes in chemical composition, which occurs during DTA 

analyses. Obtaining of relevant results requires an assessment of the degree of influence of 

experimental conditions on the obtained data and possible correction of data, which must be 

performed for each equipment (method). 

The obtained data may contribute to the development of the disciplines of chemical 

metallurgy, metallurgy, foundry and material engineering. 
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SEZNAM POUŢITÝCH SYMBOLŮ 

Symbol Jednotka Popis 

A [μV.s] Plocha píku na DTA/DSC křivce 

A1 [°C] Teplota eutektoidní přeměny systému Fe-C 

A3 [°C] Teplota přeměny α→γ 

Ab [μV] Amplituda blanku 

Ac [μV] Amplituda vzorku 

As [μV] Amplituda standardu 

Ci [hm. %] Koncentrace prvku i v dané fázi  

cp, Cp [J/K.kg] Specifická tepelná kapacita 

Cp,mol [J/mol.K] Molární tepelná kapacita 

Cpc [J/K.kg] Tepelná kapacita standardu 

pC  [J/K.kg] Střední tepelná kapacita 

Fe3C [-] Cementit 

Feα [-] Ţelzo alfa 

Feβ [-] Ţelzo beta 

Feγ [-] Ţelzo gama 

Feδ [-] Ţelzo delta 

G [J/mol] Gibbsova energie 

C

mG  [J/mol] Celková molární Gibbsova energie  

j

mG  [J/mol] Molární Gibbsova energie fáze j 

H, h [J/mol] Entalpie 

KDTA [J/μV.s] Přístrojová konstanta stanovená na základě kalibrace 

L [-] Tavenina 

m [g] Hmotnost vzorku 

mc [kg] Hmotnost vzorku 

mi, ni [-] Konstanty udávající sníţení nebo zvýšení teploty 

příslušné fázové transformace prvkem i 

ms [kg] Hmotnost standardu 

n [mol] Látkové mnoţství 

P [-] Perlit 

p [Pa] Tlak 

Qb [μV.s] Plocha úměrná teplu přijatému soustavou 

Qc [μV.s] Plocha úměrná teplu přijatému vzorkem 
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Symbol Jednotka Popis 

Qs [μV.s] Plocha úměrná teplu přijatému standardem 

S [J/K.mol] Entropie 

T, t [°C] Teplota 

TC [°C] Teplota magnetické transformace (Curieho bod) 

TCAT [°C] Teplota katatektické transformace 

TD [°C] Teplota počátku transformace γ + Fe0.92O → γ 

TEU [°C] Teplota eutektické transformace 

TEUT [°C] Teplota eutektoidní fázové transformace 

(vypočítaná) 

TEUT,FeC [°C] Teplota eutektoidní transformace v systému Fe-C 

Texp. [°C] Experimentálně získaná teplota transformace 

TFP [°C] Teplota fázové přeměny příslušné transformace 

v systému Fe-C (resp. Fe) 

TFP,E [°C] Experimentálně změřená teplota fázové přeměny  

TFPV [°C] Vypočítaná teplota fázové přeměny 

TL [°C] Teplota likvidu (vypočítaná) 

tm [°C] Měřená teplota tání standardu 

TMON [°C] Teplota monotektické transformace 

TPER [°C] Teplota peritektické transformace 

TS [°C] Teplota solidu (vypočítaná) 

ttab [°C] Tabelovaná teplota tání standardu 

TTFeC [°C] Teplota tání ţeleza 

Tvyp. [°C] Vypočítaná teplota transformace 

Tα-γ,E [°C] Teplota (vypočítaná) ukončení transformace α → γ 

(A3) 

Tα-γ,E,FeC [°C] Teplota ukončení transformace alfa-gama (A3) 

v systému Fe-C 

Tα-γ,S [°C] Teplota počátku transformace α → γ 

Tγ→δ,S [°C] Teplota počátku transformace γ→δ 

Tγ-δ, L2, E [°C] Teplota počátku transformace Feγ → Feδ u vzorku 4 

Tγ-δ, L2, S [°C] Teplota počátku transformace Feγ → Feδ u vzorku 4 

X [-] Molární zlomek 

α [-] Alfa ferit 

γ [-] Austenit 

δ [-] Delta ferit 
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Symbol Jednotka Popis 



 s  [J/K.mol] Molární entropie 



 v  [m
3
/mol] Molární objem 

ΔH [J] Latentní teplo fázové transformace 

ΔHtab [J/mg] Tabelovaná hodnota latentního tepla fázové 

transformace 

ΔHvyp. [J/g] Vypočítaná hodnota latentního tepla fázové 

transformace 

ΔT [°C] Teplotní rozdíl 

ΔTα-γ [°C] Teplotní rozmezí transformace α → γ 

μ [J/mol] Chemický potenciál 

j

i  [J/mol] Chemický potenciál sloţky i ve fázi j  
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