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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. 

Termofyzikální a termodynamická data lze získat i pomocí jednoduchých výpočtových 

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

transformací ocelí [11, 12]. Tyto vztahy vyjadřují závislost teploty fázové transformace 

na chemickém sloţení systému. Pro výpočet termofyzikálních a termodynamických dat se 

vyuţívají také simulační programy [13-17].  

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 

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 
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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.  

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. 

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 [18]. 

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 [19]. 

Systém Fe-C lze popsat pomocí rovnováţného metastabilního binárního diagramu 

Fe-Fe3C.  

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

transformací [20, 21]. U slitin s obsahem uhlíku nad 0,02 hm. % probíhá při teplotě 727 °C 

přeměna eutektoidní. Druhou významnou přeměnou je přeměna α feritu na austenit (α → γ). 

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. 

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

peritektická přeměna. Systém pak začíná tát dle křivky AHJE (křivka solidu). Při dalším 

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

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. 

Jeden z nejnověji prezentovaných [22] rovnováţných fázových diagramů systému Fe-O je 

diagram uvedený na obrázku 1. 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 [23] (Obr. 2).  

V nízkoteplotní oblasti systému Fe-O probíhá několik přeměn (Obr. 2) [23]. Při procesu 

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

označovaná jako „neznámá reakce“ („unknown“) [23]. Průběh této reakce se mění dle 

koncentrace kyslíku resp. ţeleza ve slitině. V koncentračním rozmezí 0-0,00022 hm. % O 
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(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 (Feγ+ Fe0,92O 

→ L2+ Feγ) při teplotě 1372 °C. Při teplotě 1396 °C pak probíhá katatektická transformace 

(L2+ Feγ → L2 + Feδ) Při dalším ohřevu dochází při teplotě 1528 °C k monotektické 

transformaci (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. 1) je tání ukončeno při 

teplotě 1538 °C (0 hm. % kyslíku). (Systém je v kapalné fázi.) 

Další informace lze nalézt např. v pracích [24-27]. V jednotlivých publikacích se však 

teploty fázových přeměn a koncentrační rozmezí, ve kterých jednotlivé přeměny probíhají, 

liší.  

  
  Obr. 1:  Rovnováţný diagram Fe-O [22] Obr. 2:  Rovnováţný diagram Fe-O 

(nízkoteplotní oblast) [23] 

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 

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 a 600 °C [28]. 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.  

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 [14], FACT Sage [15], MT 
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Data [16], Pandat [17], JmatPro [29]. Termodynamické software většinou pouţívají 

při simulacích metodu CALPHAD, která je v programech implementována.  

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

pro řešení fázové rovnováhy vícesloţkových soustav a získání fázových diagramů těchto 

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

rovnováhy (integrální nebo diferenciální) a některého obecně přijímaného termodynamického 

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

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

systémů lze pouţít obecně platné Neumann-Koppovo pravidlo [30].  

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. 

V nízkoteplotní oblasti věnují autoři velkou pozornost teplotám eutektoidní fázové 

transformace (A1) [31- 35] a ukončení tvorby austenitu (ohřev) (A3) [31-41]. Několik autorů 

věnuje pozornost také výpočtu teploty počátku vzniku nerovnováţných fází – bainitu [42, 43] 

a martenzitu [44]. Ve vysokoteplotní oblasti je pozornost věnována teplotám solidu [45-50] a 

likvidu [12, 51, 45-59].  

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 [60]. Mezi tyto vlastnosti vzorků patří 

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

(tvrdost), chemické sloţení nebo struktura vzorku. Metody termické analýzy lze vyuţít 

k získání teplot (DTA, DSC, Dilatometrie, Přímá termická analýza) a latentních tepel (DTA, 

DSC) fázových transformací nebo ke stanovení tepelných kapacit a jejich závislosti na 

teplotě (Kalorimetrické metody: „Continuous“, „Stepwise“, „Drop“). Podrobnější popis 

jednotlivých metod je uveden v disertační práci. 

3.4.1 Diferenční termická analýza (DTA), Diferenční skenovací kalorimetrie 

(DSC) 

Diferenční termická analýza a Diferenční skenovací kalorimetrie jsou dynamické tepelně 

analytické metody, při nichţ se sledují teplotní efekty zkoumaného vzorku při jeho plynulém 

lineárním ohřevu nebo ochlazování [61, 62]. Touto metodou se měří rozdíl napětí mezi 
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měřicím a srovnávacím termočlánkem, který je úměrný teplotnímu rozdílu mezi zkoumaným 

a srovnávacím vzorkem. 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 (fyzikálně chemickými ději), 

jeţ ve vzorku probíhají. Výsledkem jsou tzv. DTA/DSC křivky vyjadřující závislost rozdílu 

napětí na čase nebo na teplotě. Probíhající fázové přeměny se na křivkách projevují odklonem 

od tzv. základní linie (vznik píku). Interpretací píků na křivkách lze získat teploty fázových 

transformací popř. latentní tepla fázových transformací. Rozdíl mezi DTA a DSC metodou 

spočívá především v umístění termočlánku resp. kontaktu kelímku s termočlánkem. 

3.4.3 Vliv experimentálních podmínek 

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

skupin: vlivy plynoucí z koncepce zařízení, vliv experimentálních podmínek, vliv fyzikálních 

a chemických vlastností vzorku. 

Vlivy plynoucí z koncepce zařízení jsou dány výrobcem a typem zařízení. Uţivatel můţe 

tyto faktory ovlivnit velmi omezeně. Vliv fyzikálních a chemických vlastností vzorku vyplývá 

ze způsobu přípravy vzorků a jeho umístění v kelímku. Vliv experimentálních podmínek 

vyplývá z variačních moţností přístroje. Mezi experimentální podmínky lze zařadit např. 

rychlost ohřevu/ochlazování, hmotnost a geometrii vzorku, pecní atmosféru, materiál 

srovnávacího vzorku. Rychlost ohřevu a hmotnost vzorku jsou nejčastěji se měnícími 

experimentálními podmínkami. 

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. 

 

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. 

Prvním krokem přípravy vzorků bylo lisování tablet z práškového ţeleza pomocí 

hydraulického lisu.  

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

k přečištění ţeleza. Výsledkem plazmového tavení je kompaktní ţelezo – ingot. Chemické 

sloţení ingotů (Fe plazma a Fe plazmaH) je uvedeno v hm. % v tabulce 1. 
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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. Produktem tohoto tavení byl systém Fe-C-O 

s odstupňovaným obsahem uhlíku a kyslíku. Chemické sloţení vzorků je uvedeno v hm. % 

v tabulce 1. 

 

Tab. 1.  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 

 

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

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. Při analýze 

byla v peci udrţována dynamická atmosféra Ar (6N, průtok: 2 l/hod) chránicí vzorek před 

oxidací během experimentu. 

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 disertační práci. 

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%). 
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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. 

Laboratorní systém MHTC 96 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%). 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. 

Před vlastním měřením byla provedena na všech zařízeních kalibrační měření [62, 63] 

vedoucí k přesnému popisu chování laboratorních systémů Setsys 18TM, MHTC 96 a STA 449 

F3 Jupiter.  

U laboratorních systémů Setsys 18TM a MHTC 96 byla provedena také statistická měření 

ověřující způsobilost měřicích zařízení SETSYS 18TM a MHTC 96 k získání spolehlivých a 

reprodukovatelných dat. Metodika provádění statistických měření a jejich výsledky jsou 

podrobně popsány v disertační práci. 

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

SETSYS 18TM i MHTC 96 vykazují vysoký stupeň symetrie. 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. Zkoumané parametry 

vykazují u obou zařízení vysoký stupeň shodnosti a nízký stupeň variability, coţ vypovídá o 

velmi precizním měření. 

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. 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. 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 
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provedeno na dvou různých laboratorních systémech - Setaram SETSYS 18TM u metody DTA 

(DTA tyč s 2D senzorem) a Setaram MHTC 96 u metody DSC (DSC tyč s 3D 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. Experimentální podmínky jsou podrobněji uvedeny v kapitole 4.2.  

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. V disertační práci je podrobně popsán vliv hmotnosti 

vzorku a rychlosti ohřevu na jednotlivé teploty a velikosti tepelných efektů. V následující 

části souhrnu disertační práce je vliv experimentálních podmínek demonstrován na teplotě 

likvidu získané pomocí metody DSC a velikosti latentního tepla tání. V souhrnu disertační 

práce jsou uvedeny také hlavní výsledky studia vlivu experimentálních podmínek obou metod 

(DTA, DSC). 

5.1.1  Studium vlivu rychlosti ohřevu a hmotnosti vzorku na teploty fázových 

transformací získaných pomocí metod DSC a DTA 

Tabulka 2 uvádí teploty likvidu získané pomocí metody DSC. Tabulka 2 obsahuje také 

vybrané statistické funkce: aritmetický průměr (Průměr), maximální teplotu likvidu (TMAX), 

minimální teplotu likvidu (TMIN), rozdíl mezi maximální a minimální teplotou likvidu 

(ΔTMAX-MIN), směrodatnou odchylku (Sm. odch.) a variační koeficient (Var. koef.). 

 

Tab. 2.  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. 2, 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. 2, hmotnost 1695,21 mg). Rozdíl mezi 

nejniţší a nejvyšší stanovenou teplotou je 18,9 °C. 

Shrnutí výsledků získaných pomocí metody DSC 

Hmotnost vzorku u metody DSC má podstatný vliv pouze na posun teploty likvidu a 

mírný vliv také na posun teploty Curieho bodu.  
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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. 

Shrnutí výsledků získaných pomocí metody DTA 

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 

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 u obou 

metod 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 u obou 

metod vysvětlit dynamikou procesu a detekční schopností přístroje. Rozdílné rychlosti ohřevu 

mohou mít také podstatný vliv na kinetiku fázových transformací (mechanismus průběhu 

přeměn) [64]. Z tohoto důvodu mohou být fázové přeměny, při různých rychlostech, 

detekovány při různých teplotách (v různých teplotních intervalech). 

5.1.3  Regresní analýza 

Na základě výsledků získaných oběma metodami (DTA i DSC) lze sestrojit regresní 

závislost posunu teplot fázových transformací na hmotnosti vzorku resp. na rychlosti ohřevu 

(Obr. 3, 4). Závislosti teploty likvidu získané pomocí metody DSC jsou uvedeny na obrázcích 

3, 4. 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. 3:  Závislost teploty likvidu na 

rychlosti ohřevu 

Obr. 4:  Závislost teploty likvidu (na 

hmotnosti vzorku 
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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 [64]. Teploty likvidu získané 

po extrapolaci na „nulové“ podmínky jsou uvedeny v tabulce 3. 

 

Tab. 3.  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 (získaných oběma metodami) 

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. 2), po extrapolaci na nulové podmínky 

je tento rozdíl pouze 4,4 °C (Tab. 3). Spolu se sníţením rozdílu mezi maximální a minimální 

teplotou bylo extrapolací dosaţeno také sníţení směrodatné odchylky a variačního koeficientu 

(srovnání tabulek 2 a 3). 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. 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. 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.  
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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 [65]). 

Ocel byla analyzována při různých experimentálních podmínkách (různých rychlostech 

ohřevu a různých velikostech vzorku) metodami DTA a DSC. Teploty likvidu a 

experimentální podmínky, při kterých byly teploty získány, jsou uvedeny v tabulce 4.  

 

Tab. 4.  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 vypočítané pomocí extrapolace jsou uvedeny v tabulce 5. U takto 

stanovených teplot je minimalizován vliv experimentálních podmínek. Tyto teploty by měli 

být velmi blízké rovnováţným teplotám. 

 

Tab. 5.  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 4 a 5 vyplývá, ţe korekcí bylo dosaţeno sníţení průměrné teploty 

likvidu o 13,2 °C. Dále bylo korekcí dosaţeno vzájemného přiblíţení teplot likvidu, o čemţ 

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 6. 
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Tab. 6.  Teploty likvidu vypočítané dle různých autorů a pomocí výpočtových software 

Výpočet [12] [11] [46] [52] [51] [53] [59] [49] [54] 

TL [°C] 1490,6 1504,7 1511,1 1507,8 1494,4 1506,4 1464,5 1489,8 1504,9 

Výpočet [47] [55] [56] [57] [58] [50] [48] [16] [14] 

TL [°C] 1506,2 1503,8 1504,3 1487,3 1507,7 1504,7 1505,5 1492,0 1489,7 

 

Rozmezí vypočítaných teplot likvidu, dle různých autorů, je poměrně široké (46,7 °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 [51]. Dále byla teplota likvidu oceli vypočítána pomocí software 

Computherm [16] a ThermoCalc [14] (Tab. 6). 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. Průměrná teplota 

likvidu po extrapolaci je blízká hodnotám vypočítaným pomocí software. Rozdíl mezi 

průměrnou 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 

Tabulka 7 uvádí velikost tepelných efektů tání získaných pomocí metody DSC.  

 

Tab. 7.  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 

 

Ze získaných výsledků je patrné, ţe rychlost ohřevu nemá významný vliv na velikost 

tepelných efektů. Vliv rychlosti ohřevu na velikost získaného tepelného efektu můţe být 

částečně eliminována pomocí entalpické kalibrace. Výsledné latentní teplo vypočítané na 

základě entalpické kalibrace, by 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. 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. 

Vliv hmotnosti vzorku lze částečně eliminovat vztaţením tepelného efektu na hmotnost 

vzorku (poměrný tepelný efekt v μV.s/mg). Tabulka 8 uvádí tepelné efekty vztaţené na 
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hmotnost vzorku a obsahuje 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. 8.  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 7 a 8), přesto lze s rostoucí hmotností 

vzorků pozorovat určitý trend ve změně velikostí poměrných 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 je 

umístěn pod dnem měřicího kelímku. 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 

vysvětlit umístěním a detekční schopností termočlánku. Termočlánková baterie obklopuje 

pouze stěnu kelímku do určité výšky. 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). 

Vliv velikosti (hmotnosti) vzorku na velikost tepelného efektu lze omezit volbou vhodné 

velikosti vzorku pro analýzu. Diskuze volby velikosti vzorků vhodné k DTA/DSC analýzám 

(při daném experimentálním uspořádání) je uvedena v disertační práci.  

Vliv velikosti (hmotnosti) vzorku na výsledné vypočtené latentní teplo, pak lze částečně 

eliminovat také provedením entalpické kalibrace se standardními kovy o velikosti 

analyzovaných vzorků. 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. 
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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. 

5.2.1  Teploty fázových transformací probíhajících v nízkoteplotní oblasti 

Teploty fázových transformací byly získány na základě vyhodnocení DTA křivek. 

Obrázek 5 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. 

Eutektoidní fázová transformace (α + P(α+Fe3C) → γ) probíhá u vzorků 4, 5, 6 (Obr. 5). 

Teplota eutektoidní fázové transformace je označena TEUT. 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.  

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, 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.) 

Vzhledem k nedostatku termofyzikálních a termodynamických (experimentálních i 

teoretických) dat bude v budoucnu vyţadovat spolehlivý popis této oblasti systému Fe-C-O 

další výzkum. 
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 Obr. 5:  DTA křivky analyzovaných vzorků získané při rychlosti ohřevu 2 K/min 
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V tabulce 9 je pro přehlednost shrnuto značení charakteristických teplot fázových 

transformací probíhajících v nízkoteplotní oblasti. 

 

Tab. 9.  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 

 

Charakteristické teploty fázových transformací získané při rychlostech ohřevu 2, 4, 7, 10, 

15 a 20 K/min jsou uvedeny a diskutovány v disertační práci. Ze získaných výsledků 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 uvedeny v tabulce 10. 

 

Tab. 10.  Teploty fázových transformací vzorků vypočítané pro „nulovou rychlost“ ohřevu 

Vzorek 
TEUT TC Tα-γ,S Tα-γ,E TD 

[°C] [°C] [°C] [°C] [°C] 

1 - 768,0 893,7 917,8 - 

2 - 767,7 908,9 918,8 - 

3 - 767,8 912,6 924,4 - 

4 731,0 767,6 - 916,8 - 

5 731,3 767,6 - 863,0 910,8 

6 732,2 767,8 - 853,0 910,1 

 

5.2.2  Teploty fázových transformací probíhajících ve vysokoteplotní oblasti 

Průběh jednotlivých DTA křivek (Obr. 6.) 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 tohoto důvodu byly vybrány, pro vzorky 1-3, teploty 

fázových transformací získané při rychlosti ohřevu 2 K/min jako relevantní teploty (Obr. 6a). 

Pro vzorky 4-6 byly jako relevantní uvaţovány teploty fázových transformací získané při 

rychlosti ohřevu 20 K/min (Obr. 6b). O změně chemického sloţení během DTA analýz 

pojednává blíţe kapitola 5.3.  

Eutektická fázová transformace (Fe0,92O → L2) probíhá ve vzorcích 1-4 (Obr. 6). 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 6).  



Studium fázových transformací vybraných kovových systémů na bázi Fe a Fe-C 

19 
 

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. Této oblasti bude v budoucnu věnována další pozornost. 

 

 
 a)  získané při rychlosti ohřevu 2 K/min b)  získané při rychlosti ohřevu 20 K/min 

 
Obr. 6:  DTA křivky analyzovaných vzorků 

 

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 probíhá ve vzorcích 5 a 6. 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 11 je pro přehlednost shrnuto značení charakteristických teplot fázových 

transformací probíhajících ve vzorcích ve vysokoteplotní oblasti. 
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Tab. 11:  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 12. 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 13 a 14. 

 

Tab. 12.  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 

 

Tab. 13.  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. 14.  Experimentální teploty fázových transformací vzorků 5 a 6 

Vzorek 
Teplota [°C] 

Tγ→δ, S TPER TL 

5 1447 1490 1523 

6 1459 1490 1519 

 

Pro ověření reprodukovatelnosti dat, byla provedena srovnávací měření vzorků Fe-C-O 

s vyuţitím laboratorního systému STA 449 F3 Jupiter firmy Netzsch. Výsledky srovnávacích 

měření jsou uvedeny v disertační práci. Při porovnání většiny teplot fázových transformací 

(kromě teploty TD) 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. 
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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 [19] (Obr. 7) a 

rovnováţným fázovým diagramem Fe-O [23] (Obr. 8). 

Obrázek 7 uvádí srovnání experimentálně získaných teplot fázových transformací 

probíhajících v nízkoteplotní oblasti s rovnováţným metastabilním diagramem Fe-C. 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). 

 

 
 Obr. 7:  Srovnání teplot fázových transformací pro „nulovou rychlost“ ohřevu 

s metastabilním rovnováţným fázovým diagramem Fe- Fe3C [19] 

 

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. 1), především kyslíku. 

Obrázek 8 uvádí srovnání experimentálně získaných teplot fázových transformací 

s rovnováţným fázovým diagramem Fe-O. 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. 8a). 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 8b. 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 
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neţ experimentálně stanovená teplota. Tento rozdíl je pravděpodobně způsoben obsahem 

uhlíku ve vzorcích. 

 

  
 a)  pro vzorky s vyšším obsahem kyslíku 1-3 b)  pro vzorky s nízkým obsahem kyslíku 4-6 

 
Obr. 8:  Srovnání teplot pro „nulovou rychlost“ ohřevu s rovnováţným fázovým 

diagramem Fe-O [23] 

5.2.5  Srovnání experimentálně získaných teplot s teplotami uváděnými 

v diagramech Fe-O a Fe-C ve vysokoteplotní oblasti 

Obrázek 9 uvádí srovnání experimentálně získaných teplot vzorků 1-3 a 4 s rovnováţným 

diagramem Fe-O. 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 [24] teplotu 1363 °C a v práci [23] 

teplotu 1364 °C. Tyto teploty jsou velmi blízké experimentálně získaným teplotám eutektické 

transformace. 

Rozdíl mezi experimentálně získanou teplotou katatektické transformace a teplotou 

uvedenou v rovnováţném diagramu Fe-O byl 5 °C. Nicméně, práce [23] uvádí teplotu 

katatektické transformace 1392 °C. Tato teplota je velmi blízká experimentálně získané 

teplotě katatektické reakce (rozdíl pouze 1 °C). 

 

 
 Obr. 9:  Srovnání teplot fázových transformací vzorků 1-4 s rovnováţným fázovým 

diagramem Fe-O [32] 
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Rozdíl mezi experimentálně získanou teplotou monotektické transformace a teplotou 

uvedenou v rovnováţném diagramu Fe-O byl maximálně 7 °C. Nicméně, práce [24, 26] 

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. 1). 

Obrázek 10 uvádí srovnání experimentálně získaných teplot fázových transformací 

vzorků 4, 5, a 6 s rovnováţným metastabilním diagramem Fe-C.  

 

 
 Obr. 10:  Srovnání teplot fázových transformací vzorků 4-6 s rovnováţným 

metastabilním fázovým diagramem Fe-C [19] 

 

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 během tání a po komplexním natavení vzorků, k částečnému oduhličení však 

dochází uţ v pevné fázi [66]. Podle analýz chemického sloţení vzorků, provedenéných po 

DTA analýzách (kapitola 5.3), lze předpokládat, ţe zbytkový uhlík se bude ve vzorcích 5 a 6 

pohybovat v koncentračním rozmezí 0,08-0,16 hm. % (kapitola 5.3). Teploty fázových 

transformací vynesené v závislosti na předpokládaném obsahu uhlíku ve vzorcích po 

oduhličení jsou v diagramu značeny šedě, Obr. 10. 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. 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 
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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 [67, 68], které slouţily jako zdroj některých termodynamických parametrů, 

pouţitých při výpočtech.  

Sloţení vzorků bylo, v porovnání se sloţením vzorků pouţitých v experimentu, 

pro výpočet značně zjednodušeno. 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 

krokově z teploty 1800 °C aţ na teplotu 600 °C. Výpočty byly navrţeny k simulaci 

rovnováţného ochlazování. 

Na základě výpočtů byla získána závislost fázového sloţení na teplotě, změna entalpie 

vzorku v závislosti na teplotě. Výsledky jsou znázorněny graficky a podrobně popsány 

v disertační práci. 

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.  

Vzorky 1-3 

Teploty fázových transformací probíhajících ve vzorcích 1-3 získané pomocí výpočtů 

jsou uvedeny v tabulce 15. Experimentálně stanovené teploty fázových transformací vzorků 

1-3 jsou shrnuty v tabulce 16. 

 

Tab. 15.  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 

 

 

 

 



Studium fázových transformací vybraných kovových systémů na bázi Fe a Fe-C 

25 
 

Tab. 16.  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 

 

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. 

Experimentálně stanovené teploty počátku alfa-gama transformace se pohybují v rozmezí 

893,7-912,6 °C. 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. Pokles vypočítaných 

teplot s rostoucím obsahem uhlíku 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 vzorku 1 byl rozdíl mezi vypočítanou a experimentálně získanou teplotou ukončení 

transformace alfa-gama 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 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 [22-27] pro systém Fe-O. Přestoţe eutektická transformace je v systémech Fe-O 

uváděna jako invariantní, 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). 
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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. 

Vzorek 4 

Teploty fázových transformací vzorku 4 získané pomocí výpočtů jsou uvedeny 

v tabulce 17. Experimentálně získané teploty fázových transformací vzorku 4 jsou shrnuty 

v tabulce 18. 

 

Tab. 17.  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. 18.  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 [23-25] 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. Průběh transformace je pravděpodobně silně 

ovlivněn druhou kapalnou fází, která se v této oblasti vyskytuje. 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 
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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. 

Vzorky 5, 6 

Teploty fázových transformací vzorků 5 a 6 získané pomocí výpočtů jsou uvedeny 

v tabulce 19. Experimentálně získané teploty vzorků 5 a 6 jsou shrnuty v tabulce 20. 

 

Tab. 19.  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. 20.  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. 
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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. 

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. 

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 %. 

5.3 Studium změny chemického sloţení slitin na bázi Fe-C-O během DTA 

analýz 

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 11 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 (kapitola 5.2.5). 

 

  
  Obr. 11:  DTA křivky vzorku 6 získané při 

různých rychlostech ohřevu 

Obr. 12:  Srovnání transformačních teplot 

získaných při různých rychlostech ohřevu, 

s rovnováţným diagramem Fe-Fe3C 



Studium fázových transformací vybraných kovových systémů na bázi Fe a Fe-C 

29 
 

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. Ze 

získaných DTA křivek vzorku 6 tedy vyplývá, ţe čím niţší je rychlost ohřevu vzorku, tím 

větší je stupeň oduhličení vzorku. Na obrázku 12 je uvedeno srovnání transformačních teplot 

vzorku 6, získaných při rychlostech ohřevu 2, 7 a 20 K/min s rovnováţným metastabilním 

diagramem Fe-Fe3C. Teploty jsou v diagramu vykresleny v závislosti na předpokládaném 

obsahu uhlíku. 

Změnu obsahu uhlíku ve vzorcích lze pozorovat také u cyklických experimentů. 

Výsledky cyklických experimentů jsou popsány v disertační práci. Cyklické experimenty jsou 

v literatuře doporučovány k získávání rovnováţných teplot fázových transformací [69]. 

U systémů na bázi Fe-C-O však nelze cyklické experimenty pouţít právě vzhledem ke změně 

chemického sloţení.  

Z DTA křivek však nelze určit přesnou změnu obsahu uhlíku ve vzorcích a ani změnu 

obsahu jiných prvků, např. kyslíku. Z tohoto důvodu byla provedena DTA měření s většími 

vzorky (cca 500 mg, minimální velikost potřebná pro spolehlivou analýzu chemického 

sloţení), u kterých byla po DTA analýzách provedena analýza chemického sloţení (obsahu C, 

S, O, N) pomocí spalovacího a termoevolučního analyzátoru. 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. Získané výsledky 

obsahu uhlíku, kyslíku a dusíku ve vzorcích jsou uvedeny v tabulce 21. 

Obsah síry ve vzorcích se během DTA analýz neměnil. Z tohoto důvodu nejsou obsahy 

síry uvedeny v tabulce 21. Hodnoty vyznačeny šedě nebyly brány v úvahu. Tyto hodnoty se 

výrazně liší od ostatních hodnot. 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 (analýzy ve vysokoteplotní oblasti). 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.  

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 



Studium fázových transformací vybraných kovových systémů na bázi Fe a Fe-C 

30 
 

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 [12]. 

 

Tab. 21.  Chemické sloţení vzorků před DTA analýzou (LS), po DTA analýze v pevné fázi 

(NT) a po DTA analýze s natavením vzorku (TAV) 

 

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. Výsledky strukturní a fázové analýzy jsou 

uvedeny v disertační práci. 

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. 

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. Uhlík byl pouţit při 

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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cyklických experimentech a to jak v pevné fázi, tak při natavení vzorků. Výsledky těchto 

měření jsou uvedeny a diskutovány v disertační práci.  

Z výsledků cyklických experimentů 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. 

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. 

- 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. 
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- 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. 

- 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. 

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. 

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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