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ABSTRAKT 

Diplomová práce je zaměřena na vyuţití metody přímé termické analýzy velkých 

vzorků pro stanovení vysokoteplotních fázových přeměn – teplot solidu a likvidu. Začátek 

práce se věnuje rozdělení a popisu jednotlivých metod termické analýzy. Následuje literární 

rozbor studií, které se věnují charakteristice laboratorního stanovení teplot solidu a likvidu. 

Další část se věnuje experimentálnímu zařízení a pouţité metodice pro získání 

experimentálních dat. Data byla následně porovnána s poznatky získaných ze studií věnující 

se přímé termické analýze. Výsledky experimentální části a vyvozené závěry jsou shrnuty 

v závěru práce. 

 

Klíčová slova: teplota solidu a likvidu, přímá termická analýza, velké vzorky, ohřev, 

ochlazování, laboratorní měření 

 

ABSTRACT 

The thesis is focused on using of the methods of direct of thermal analysis on large 

samples for the determination of high-temperature phase transformations - solidus and 

liquidus temperatures. The first chapter of this diploma thesis is devoted to distribution 

and description of methods of thermal analysis. In the next section, a literary analysis is 

realised that deals with the characteristics of the laboratory determination of the solidus 

and liquidus temperatures. Next part is devoted to experimental equipment and methodology 

of interpreting the experimental data. Subsequently, the obtained results with the knowledge 

gained by study by direct thermal analysis were compared. The conclusion summarizes the 

results of experimental work the final conclusions are postulated. 

 

Keywords: temperatures of solidus and liquidus, direct thermal analysis, large samples, 

heating, cooling, laboratory experiments 
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ÚVOD 

V dnešní době, kdy je stále častěji vyvíjen větší tlak na kvalitu a čistotu vyráběných 

značek ocelí je potřeba se snaţit optimalizovat všechny výrobní procesy v ocelářském 

průmyslu. Jedním z těchto sloţitých technologických procesů je i odlévání oceli, kde je nutná 

znalost teploty solidu a především klíčová teplota likvidu pro zajištění vysoké kvality 

předlitků. Stanovení teplot vysokoteplotních fázových transformací u tak sloţitých 

polykomponentních soustav, jako oceli jsou, je velmi obtíţné, neboť jsou ovlivňovány celou 

řadou faktorů. 

První část diplomové práce se věnuje popisu metod termické analýzy. Pozornost je zde 

věnována principům, na kterých jsou jednotlivé metody zaloţeny, jejich vyuţití v praxi, 

provoznímu zařízení a v neposlední řadě vlivu experimentálních podmínek, které mají 

rozhodující význam při vyhodnocování výsledku měření. 

Další část se zabývá literárním rozborem týkající se charakteristikou laboratorního 

stanovení teplot solidu a likvidu pomocí metod termické analýzy. Důraz je kladen na metodu 

DTA a především na metodu přímé termické analýzy velkých vzorků oceli, z které jsou 

vyuţity poznatky k porovnání s výsledky získané v experimentální části diplomové práce. 

Experimentální část diplomové práce je zaměřena na vyuţití metody přímé termické 

analýzy ke stanovení vysokoteplotních fázových přeměn – teplot solidu a likvidu. Je zde 

popsáno pouţité experimentální zařízení a metodika měření. Následuje popis nastavení 

programu, podle kterého bylo experimentální měření prováděno. 

Dosaţené výsledky experimentálního měření byly poté porovnány se závěry, které se 

získaly z rozboru studií týkající se metody přímé termické analýzy velkých vzorků. Srovnání 

bylo prováděno s ohledem na hmotnost vzorků, rychlost ohřevu resp. ochlazování, 

experimentální podmínky a chemické sloţení vzorků ocelí.  

Výsledky získané napříč této práce jsou uvedeny v závěru. 
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1 METODY TERMICKÉ ANALÝZY 

Pod pojmem termická analýza se rozumí skupina experimentálních metod, při nichţ se 

sledují některé fyzikální vlastnosti studovaného systému v závislosti na teplotě podle určitého 

teplotního programu. Lze sledovat pochody probíhající v systému při zahřívání případně 

ochlazování (dynamické) nebo pochody při konstantní teplotě v závislosti na čase (statické). 

Sledované pochody (chemické reakce, fázové změny) mohou být doprovázeny 

změnou hmotnosti, objemu, uvolňováním nebo spotřebováním energie, změnou vodivosti 

nebo magnetických vlastností. Podle toho, která vlastnost systému je sledována, se rozlišuje i 

druh termické analýzy [1, 2, 3].  

1.1 Rozdělení metod termické analýzy 

a) METODY SPOJENÉ SE ZMĚNOU OBSAHU SLOŢEK ZKOUMANÉ LÁTKY 

Tato skupina metod je zaloţena na zkoumání jevů, při nichţ se mění celkové chemické 

sloţení sledovaného systému vzorku tím, ţe dochází ke vzniku parní nebo plynné fáze nebo 

k reakci s tímto prostředím. 

1) Termogravimetrie (TG) 

 měří se hmotnost vzorku v závislosti na teplotě podle určitého zvoleného programu, 

 výsledný záznam hmotnosti v závislosti na teplotě (T) nebo na čase (t) je 

termogravimetrická křivka, 

 derivační termogravimetrická křivka (DTG) je záznam dm/dt = f(T). 

2) Analýza uvolněných plynů (EGA) 

 zjišťuje se mnoţství i sloţení plynné fáze v závislosti na teplotě vzorku, 

 tato metoda vhodně doplňuje metody TG, případně DTA, 

 vyuţívá se např. plynové chromatografie, hmotnostní spektrometrie.  

3) Diferenční tlaková analýza (DPA) 

 měří se rozdíl tlaků p v komůrce se vzorkem a v komůrce se standardem. 
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b) METODY SPOJENÉ SE ZMĚNOU TEPELNÝCH VLASTNOSTÍ ZKOUMANÉ 

LÁTKY 

1) Přímá termická analýza 

 sleduje se křivka ohřevu nebo chladnutí studovaného vzorku, 

 zlomy nebo prodlevy na křivce indikují např. fázové přeměny, vylučování z taveniny. 

2) Diferenční termická analýza 

 záznam rozdílu teploty mezi vzorkem a standardem při ohřevu (chladnutí), 

 zachycení dějů ve vzorku spojených s výměnou tepla,  

 výsledkem je DTA křivka, tj. záznam T oproti T vzorku nebo standardu. 

3) Kompenzační dynamická kalorimetrie (DSC) 

 měří se tepelný tok dodávaný do vzorku případně do referenční látky tak, aby teplotní 

rozdíl mezi vzorkem a standardem byl nulový,  

 vzorek i standard jsou umístěny v prostředí, jehoţ teplota se mění řízenou rychlostí. 

 

c) METODY SPOJENÉ SE ZMĚNOU JINÝCH FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ 

ZKOUMANÉ LÁTKY 

1) Termodilatometrie 

 měří se lineární nebo objemové změny studovaného vzorku při řízené změně T, 

 výsledným záznamem je dilatometrická křivka.  

2) Termomechanická analýza (TMA) 

 hodnotí se deformace vzorku při zatíţení v závislosti na teplotě, 

 vzorek je TMA namáhán určitou silou (stlačován, napínán, ohýbán, kroucen). 

3) Emanační termická analýza (ETA) 

 měřenou veličinou je rychlost uvolňování radioaktivního plynu ze vzorku zahřívaného 

nebo ochlazovaného podle zvoleného reţimu. 

4) Termomagnetometrie 

 sledují se změny magnetické susceptibility vzorku při programované změně teploty. 
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1.2 Využití termické analýzy při studiu procesů probíhajících v oceli  

1.2.1 Termogravimetrie (TG) 

Termogravimetrie je metoda, při které je měřenou veličinou hmotnost zkoumané látky 

v závislosti na teplotě. Odvozenou metodou je derivační termogravimetrie, která sleduje 

rychlost hmotnostní změny vzorku v závislosti na teplotě [1]. 

Při termogravimetrii se zaznamenává hmotnost vzorku při jeho ohřevu. Podle způsobu 

ohřevu jde buď o izotermní (statickou) TG, kdy teplota je konstantní nebo neizotermní 

(dynamickou) TG, kdy se teplota mění řízenou rychlostí podle zvoleného programu. Získá se 

záznam hmotnosti v závislosti na teplotě, tzv. termogravimetrická křivka. Z křivky TG lze 

zjišťovat teploty, při nichţ dochází ke hmotnostním změnám, jak je vidět na obr. 1.  

 

Obr. 1 TG křivka a její derivace [1]. 

Změny hmotnosti často nedávají zřetelnou křivku. Potom je výhodné zaznamenávat 

současně s TG křivkou také derivační křivku DTG, tedy změnu hmotnosti s časem dm/dt. 

Derivační termogravimetrická křivka je vhodná pro odlišení těsně po sobě následujících 

efektů. 

Přístroje pro TG se skládají z elektrické pece, analytických vah, nosičů vzorků, 

zařízení pro měření a řízení teploty a registračního zařízení. Termováhy obsahují váţicí 

mechanismus (pákové váhy, torzní váhy, pruţinové váhy, elektromagnetické váhy) a 

regulátory teploty. Na vahách jsou umístěny nosiče vzorků, které zasahují do pece. Pouţívají 
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se různé typy uspořádání – horizontální pec, vertikální pec pod váhami a vertikální pec nad 

váhami [1].  

Důleţitou roli hrají také tvar, velikost a materiál nosičů, se kterými přijde vzorek do 

styku, jako jsou nádobky nebo drţáky vzorku. Nosiči vzorků mohou být misky (lodičky) nebo 

kelímky různé velikosti v závislosti na hmotnosti vzorku. Jako materiál nosičů slouţí Al2O3 

(korund), platina, stříbro a zlato apod. 

Pokud hovoříme o velikosti naváţky a citlivosti termovah, je nutné si uvědomit, ţe 

rozsah praktického uplatnění termogravimetrie je velmi široký.  

Ve většině případů není termogravimetrie prováděna samostatně na specializovaném 

termogravimetrickém analyzátoru. Uţ z principu termogravimetrie je patrné, ţe studované 

vzorek musí být v kelímku umístěný na termočlánku, který snímá jeho aktuální teplotu. 

Pokud je v peci v paralelní poloze umístěn další kelímek (který ve studovaném rozsahu teplot 

nepodléhá ţádným chemickým ani fyzikálním změnám), jehoţ teplotu snímá další 

termočlánek, lze současně s termogravimetrií provádět i diferenční termickou analýzu [2]. 

Termogravimetrii lze vyuţít v anorganické a analytické chemii, biochemii, 

mineralogii, farmaceutickém průmyslu, metalurgii (koroze kovů a slitin), u ţáruvzdorných 

materiálů a řadě dalších.  

Z hlediska sledovaných fyzikálních nebo chemických procesů, pro které je 

termogravimetrická metoda pouţitelná, lze uvést: 

 tepelný rozklad, 

 reakce v pevné fázi, 

 reakce plyn – pevná fáze (oxidace, redukce, koroze), 

 studium nových chemických sloučenin,  

 studium reakční kinetiky a reakčního mechanismu,  

 určování chemického sloţení.  
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1.2.2 Diferenční termická analýza (DTA) 

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

sledují teplotní efekty zkoumaného vzorku spojené s jeho fyzikálními nebo chemickými 

změnami při jeho plynulém, lineárním ohřevu nebo ochlazování. Touto metodou se měří 

teplotní rozdíly mezi zkoumaným a srovnávacím vzorkem, vznikající při jejich současném 

ohřevu, který je lineární funkcí času. Zatímco teplota vzorku srovnávacího vzorku sleduje 

zvolený teplotní program, teplota zkoumaného vzorku podléhá změnám, které jsou obrazem 

fyzikálních a chemických přeměn, jeţ v něm probíhají [4].  

Výsledkem DTA metody je záznam rozdílu teplot T proti T referenčního vzorku (TR) 

či zkoumaného vzorku (TS). Diference T je daná T = TS - TR. Pokud je T < 0 (TS < TR), 

jedná o endotermní efekt, pokud T > 0 (TS > TR), pak se jedná o efekt exotermní.  

Teplotní rozdíl mezi zkoumaným vzorkem a referencí (ΔT) se zaznamenává graficky jako 

teplotní popř. časová závislost ΔT = f (T) resp. ΔT = f (t) nazývaná jako DTA (obr. 2). 

 

Obr. 2 DTA křivka [4]. 

Lze konstatovat, ţe změny skupenství způsobené se stoupající teplotou, redukce a 

chemický rozklad, tedy endotermní děje ve vzorku vedou ke zpoţdění teploty vzorku za 

teplotou referenčního vzorku a ke vzniku endotermního píku (A) na DTA křivce. 

Krystalizace, oxidace a některé reakce chemického rozkladu probíhající ve zkoumané 

látce vedou k tomu, ţe teplota vzorku zkoumané látky dočasně převýší teplotu referenčního 

materiálu a na DTA křivce se objeví exotermní pík (B). 
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V teplotních intervalech, ve kterých nedochází k fyzikálním nebo chemickým dějům 

ve zkoumané látce, je sledovaný teplotní rozdíl praktický nulový, resp. konstantní, potom má 

DTA křivka vodorovný průběh a hovoří se o tzv. základní čáře nebo linii [4, 5].  

Význam DTA spočívá v detekci dějů, které jsou spojeny s výměnou tepla mezi 

vzorkem a okolím. Metody DTA slouţí k výzkumu dějů, které probíhají v tuhých látkách a 

slouţí ke zjišťování mechanismů a kinetiky zkoumaných procesů.  

Kvalitativní analýza spočívá v určení polohy a tvaru píku, z nichţ lze určit charakter 

dějů (endo, exo) a intervaly teplot, v nichţ tyto děje probíhají.  

Kvantitativní analýza vyuţívá toho, ţe plocha píku na DTA křivce je úměrná mnoţství 

látky, která efekt vyvolala a lze tedy zjisti obsah této látky [5].  

1.2.2.1 Přístrojové vybavení DTA  

Přístrojové vybavení se skládá ze čtyř základních částí a to pece, měřící hlavy, jejíţ 

součástí jsou nosiče vzorku, regulátoru teploty a záznamového zařízení. Schéma aparatury pro 

DTA je znázorněno na obr. 3. 

 

Obr. 3 Schéma zařízení pro DTA [3]. 

V peci (1) je umístěna měřící hlava, kterou tvoří nosič vlastního (2) a referenčního (3) 

vzorku a termoelektrické články (4). Příkon pece je řízen regulátorem teploty (5), který má 

v těsné blízkosti topného vinutí umístěno regulační čidlo (6). Termoelektrické napětí 

z diferenčního termoelektrického článku je převedeno přes stejnosměrný zesilovač (7) do 

záznamového zařízení. Termoelektrické napětí z čidla vzorku referenčního popř. 

zkoumaného, je přivedeno přes kompenzační krabici na zapisovač pro záznam křivky ohřevu 
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(chladnutí). U přístrojů, které jsou konstruovány pro práci v uzavřené, popř. řízené atmosféře, 

je připojeno ještě přídavné zařízení (9), např. vývěva nebo zdroj plynu [3]. 

Vliv atmosféry na vzorek v pracovní komoře při jeho zahřívání, který má mnohdy 

zásadní vliv na průběh křivky DTA, je určen třemi faktory: velikosti styčné plochy vzorku 

s atmosférou, sloţením a koncentrací atmosféry a také tlakem atmosféry.  

Z experimentálního hlediska lze pracovat dvojím způsobem, a to při statické nebo 

dynamické atmosféře.  

1.2.3 Diferenční skenovací kalorimetrie (DSC) 

Diferenční skenovací kalorimetrie je nejpouţívanější metodou termické analýzy, která 

má bohaté vyuţití v mnoha odvětvích lidské činnosti. Principem je udrţení stejné teploty ve 

zkoumaném vzorku i referenční látce a v měření energie (elektrického příkonu), která se musí 

dodávat buď do vzorku (pokud ve vzorku probíhá endotermní děj) nebo do referenční látky 

(pokud ve vzorku probíhá exotermní děj), proto aby se udrţel nulový rozdíl teplot (T = 0) 

[1, 4]. 

Křivky získané touto metodou jsou podobné křivkám DTA, jsou však obrácené. Na 

DSC značí směr nahoru endotermní efekty (teplo je nutno dodat do vzorku), na DTA křivce 

naopak exo píky (teplo je nutno dodat do referenční látky). 

Při metodě DSC se vzorek podrobuje lineárnímu ohřevu a rychlost tepelného toku ve 

vzorku, která je úměrná okamţitému měrnému teplu, se plynule měří. V pracovní komůrce 

jsou dva nosiče pro zkoumaný vzorek a pro vzorek referenční (jako při DTA metodě) s tím 

rozdílem, ţe nosiče obou vzorků mají zabudována (mimo teplotní čidla) i topná tělíska 

(tzv. mikropříhřev), která vnějším vstupním napětím umoţňují ovlivňovat teplotu vzorků. 

Celý systém (obr. 4) pracuje tak, aby byl rozdíl teploty mezi zkoumaným vzorkem a vzorkem 

referenčním byl nulový. Ve srovnání s metodou DTA se neměří diferenční teplota, nýbrţ 

elektrický příkon potřebný k vyrovnání teploty při tepelném zabarveném ději mezi vzorkem 

vlastním a srovnávacím [4]. 
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Obr. 4 Schéma DSC zařízení s kompenzací příkonu [3]. 

Výhodou metody DSC je pouţití malých hmotností vzorku, výhodného geometrického 

uspořádání vzorku a tím je umoţněna vysoká rychlost ohřevu (aţ 80 °C/min). 

Metody DSC jsou vyuţívány především ke stanovení čistoty látek, k měření tepelné 

vodivosti, k měření tepelné kapacity, pro sledování kinetiky reakcí a fázových transformací a 

také ke stanovení významných bodů fázových diagramů [4]. 

1.2.4 Simultánní TG – DTA 

Výhodné je spojení metod TG a DTA v jediné měření v jediném vzorku, neboť 

shodnost podmínek měření umoţňuje lépe porovnávat obě křivky. Metody se vzájemně 

vhodně doplňují a technické provedení není náročné. Základem přístroje pro simultánní 

metodu jsou tedy rovnováhy, které místo nosiče zkoumaného vzorku mají ještě nosič 

referenční vzorku pro metodu DTA [3, 4]. 

Kaţdé zařízení se skládá z termoanalytické měřící části (váhy, pece), regulátoru pece a 

mikroprocesorové jednotky. Ta zajišťuje všechny funkce při přípravě měření a vlastním 

měření. Řídí sběr dat a jejich ukládání do paměti a kontinuální zakreslování křivek 

vypočítaných z výsledků měření, archivování výsledků měření, zpracování archivovaných 

dat, vykreslení na obrazovce a vytištění parametru měření. 

Vzorek zkoumané látky a referenční vzorek jsou uloţeny v kelímcích ze stejného 

materiálu a stejného tvaru. Kelímky jsou umístěny na diferenčním termoelektrickém článku 

v pracovním prostoru vertikální odporové pece. Vzorek zkoumané látky je váţen kontinuálně.  

Galvanoměrem se registruje DTG křivka. Další galvanometr připojený na 

termoelektrický článek měří teplotu v geometrickém centru vzorku zkoumané látky. DTA 

galvanoměr registruje rozdíl termoelektrických napětí obou proti sobě zapojených 

termoelektrických článků, registruje tedy rozdíl teploty vzorku a standardu [3]. 
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1.2.5 Vliv experimentálních podmínek 

Faktory mající vliv na tvar termoanalytických křivek (DTA, DSC) [6] 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. 

d) Rychlost ohřevu – se vzrůstající rychlostí ohřevu se zvyšuje výška píku a současně 

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. 

e) 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. 
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f) 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. 

g) 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). 

h) 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 [6]. 
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2 ZPŮSOBY STANOVENÍ TEPLOT SOLIDU A LIKVIDU 

POMOCÍ METOD TERMICKÉ ANALÝZY 

V následujících částech diplomové práce byl proveden rozbor literárních poznatků 

z oblasti vyuţití metod termické analýzy při studiu vysokoteplotních fázových přeměn 

(především teplot solidu a likvidu) probíhajících v oceli, resp. slitinách na bázi ţeleza. Rozbor 

se zabýval těmito metodami: přímou termickou analýzou, diferenční termickou analýzou a 

diferenční skenovací kalorimetrii. 

2.1 Aplikace metody přímé termické analýzy 

Přímou termickou analýzou se zkoumají vzorky oceli, které se vyznačuji výrazně 

vyššími hmotnostmi – řádově desítky gramů. Aplikace této metody termické analýzy je 

rozebrána v níţe uvedených studiích [7, 8, 9], kde je hlavní pozornost upřena na stanovení 

teplot likvidu a solidu. 

2.1.1 Předchozí práce na katedře metalurgie a slévárenství 

Na počátku literárních rozborů určitě stojí za zmínku připomenout, ţe práce [7, 8] 

týkající se stanovováním teplot solidu a likvidu ocelí a feroslitin metodou přímé termické 

analýzy se jiţ v minulosti prováděly na katedře metalurgie a slevárenství, která v průběhu let 

měnila hned několikrát svůj název aţ do současné podoby. 

V příspěvku [7] se autoři věnovali experimentálnímu stanovení teplot likvidu a solidu 

metodou přímé termické analýzy. 

Experimentální zařízení a použita metodika 

Vlastní měření bylo prováděno v odporové grafitové peci o příkonu 50 kW [7]. 

V pracovním prostoru pece byla umístěná grafitová trubka o vnitřním průměru 90 mm, která 

umoţňovala dosaţení teploty aţ 1800 °C. Uvnitř této trubice byl na dně umístěn válec 

z materiálu Al2O3, na němţ spočívala ochranná trubice z Al2O3, nahoře uzavřená mosazným, 

vodou chlazeným víčkem s otvory pro pozorování, umístění termočlánku, přívod a odvod 

argonu [7]. Uvnitř této trubice byl umístěn pracovní kelímek z Al2O3 o rozměrech 

 38/34 x 90 mm, ve kterém byl umístěn vzorek oceli. Vzorky oceli byly soustruţením 

upravovány na válečky  32 x 40 mm. Kelímek se vzorkem byl po celou dobu měření 

uzavřen keramický víčkem s otvorem pro termočlánek. Výše popsáno experimentální zařízení 

je zobrazeno na obr. 5. 
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Teplota kovu byla měřena termočlánkem PtRh 6/30. Po roztavení vzorku oceli byl 

termočlánek zasunut do kovu tak, aby jeho pracovní konec byl v ose vzorku, asi 20 mm ode 

dna kelímku. Po celou dobu měření byl do pracovního prostoru pece k zamezení oxidace 

roztavené oceli přiváděn argon v mnoţství 0.3 l.min
-1

. 

Kalibrace měřícího termočlánku byla prováděná pomocí vzorku čistého niklu, jehoţ 

teplota tání je 1455 °C. Chyba termočlánku byla + 12 °C a s ní se dále počítalo při 

vyhodnocování všech výsledků. Po ukončení celé série měření byla provedena opět kontrola 

přesností termočlánku pomocí čistého niklu, při čemţ nebyla zaznamenána ţádná změna proti 

prvnímu měření [7].  

 

1 – grafitová trubka 

2 – izolace z Al2O3 

3, 4 – podstavec z Al2O3 

5 – pracovní kelímek z Al2O3 

6 – roztavený kov 

7 – ochrana z Al2O3 s termočlánkem 

8 – víčko 

9 - ochrana z Al2O3 s termočlánkem 

10 – přívod argonu 

Obr. 5 Schéma experimentálního zařízení [7]. 

 

Jednotlivá měření se prováděla tak, ţe vzorek byl zahřát asi 150 °C nad teplotou tání, 

poté byl zasunut termočlánek s ochranou Al2O3. Následovalo řízené ochlazování vzorku 
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rychlostí 10 °C.min
-1

. Při tomto řízeném ochlazování byla stanovena teplota likvidu oceli a 

dále orientační teplota solidu. Chladnutí vzorku probíhalo aţ na teplotu asi 1300 °C, kdy začal 

být vzorek opět zahříván. Rychlost ohřevu byla opět 10 °C.min
-1

. Při tomto ohřevu byla 

stanovena pomocí prodlevy na křivce průběhy teploty teplota solidu a orientačně pak teplota 

likvidu oceli [7]. 

Ochlazování a ohřev kaţdého vzorku oceli se prováděl celkem dvakrát. Hodnota teplot 

solidu a likvidu byla vypočtena jako aritmetický průměr obou měření. 

Takto naměřené teploty likvidu a solidu byly dále zpracovány metodou regresní 

analýzy. Pomocí této metody byly stanoveny matematické vztahy, umoţňující vypočítat obě 

teploty při znalosti chemického sloţení oceli [7]. 

Chemické složení vzorků ocelí  

Jednotlivé vzorky se lišily svým chemickým sloţením a jakostí. V tab. 1 a 2 jsou 

uvedena čísla taveb a chemické sloţení zkoumaných ocelí. Celkem bylo sledováno 27 

různých druhů ocelí.  

Tab. 1 Chemické sloţení jednotllivých jakostí oceli [7]. 

Číslo 

tavby 

Chemické sloţení (hm. %) 

C Mn Si  P S Cu Ni Cr Al Sn Ti 

93617 0,091 0,38 0,27 0,01 0,023 0,08 0,04 0,07 0,017 0,013 - 

93639 0,1 0,35 0,28 0,011 0,02 0,16 0,03 0,05 0,006 0,009 - 

93954 0,14 0,48 0,27 0,009 0,019 0,06 0,02 0,06 0,045 0,006 - 

93964 0,13 0,48 0,28 0,011 0,025 0,07 0,03 0,05 0,104 0,004 - 

93702 0,15 0,63 0,28 0,01 0,016 0,07 0,04 0,07 0,006 0,0063 - 

93717 0,16 0,59 0,26 0,012 0,022 0,1 0,06 0,08 0,009 0,0082 - 

93616 0,18 0,62 0,3 0,012 0,016 0,05 0,02 0,1 0,03 0,0064 - 

93642 0,2 0,56 0,31 0,01 0,017 0,08 0,04 0,06 0,043 0,004 - 

93603 0,47 0,17 0,34 0,011 0,018 0,1 0,04 0,07 0,015 0,006 - 

93615 0,41 1,03 0,33 0,011 0,019 0,08 0,08 0,08 0,02 0,008 - 

93744 0,24 1,27 0,47 0,023 0,023 0,06 0,02 0,07 0,017 0,005 < 0,06 

93746 0,24 1,29 0,46 0,031 0,027 0,09 0,04 0,1 0,014 0,0076 < 0,05 

93869 0,3 0,75 0,34 0,012 0,022 0,07 0,05 0,08 0,012 0,008 - 

93891 0,32 0,68 0,27 0,019 0,022 0,12 0,05 0,1 0,011 0,008 - 

93826 0,49 1,14 0,36 0,011 0,023 0,1 0,05 0,11 0,024 0,007 - 

94514 0,24 0,92 0,32 0,014 0,021 0,05 0,02 0,07 0,019 0,004 - 

10237 0,24 1,38 0,5 0,021 0,024 0,05 0,03 0,08 0,013 0,004 < 0,06 

10239 0,25 1,32 0,47 0,026 0,021 0,08 0,02 0,07 0,009 0,007 < 0,06 

94828 0,21 0,68 0,3 0,012 0,019 0,08 0,12 0,1 0,023 0,005 - 

94918 0,19 0,66 0,29 0,011 0,02 0,06 0,02 0,05 0,019 0,004 - 

98340 0,47 1 0,39 0,018 0,022 0,05 0,03 0,08 0,021 0,003 < 0,01 
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Tab. 2 Chemické sloţení jednotllivých jakostí oceli [7]. 

Číslo 

tavby 

Chemické sloţení (hm. %) 

C Mn Si  P S Cu Ni Cr Al Sn Ti 

99468 0,48 1,06 0,33 0,01 0,021 0,05 0,03 0,07 0,014 0,004 < 0,01 

94461 0,53 0,73 0,28 0,028 0,018 0,04 0,03 0,11 0,009 0,0045 - 

95502 0,5 0,9 0,33 0,012 0,019 0,11 0,03 0,05 0,104 0,004 - 

95044 0,4 1,1 0,37 0,014 0,018 0,07 0,04 0,07 0,022 0,006 - 

94008 0,43 1,02 0,37 0,012 0,024 0,09 0,03 0,07 0,019 0,008 - 

94846 0,39 0,91 0,27 0,017 0,02 0,08 0,06 0,1 0,008 0,012 - 

 

Dosažené výsledky – teploty likvidu 

Pro teploty likvidu byla jako první stanovena kvadratická rovnice, ale vzhledem 

k nízké vypovídací schopnosti některých prvků byla tato rovnice korigována na jednodušší 

rovnici lineární, která má tvar: 

                    (  )         (   )       (  )        (  )  

     (   )        (   )         (   )        (   )      (   )  

     (   ) (1) 

A vzhledem k tomu, ţe uvedenou teplotu podle vypovídající schopnosti ovlivňuje 

především obsah uhlíku a cínu byla tato rovnice zjednodušena na lineární rovnici pro výpočet 

teploty likvidu oceli, která má tvar: 

                    (   )         (    ) (2) 

Na základě rovnic (1) a (2) pak byly vypočteny pro jednotlivé jakosti oceli teploty 

likvidu, které byly srovnávány s naměřenými hodnotami (tab. 3 a 4). 

Tab. 3 Porovnání naměřených a  vypočtených teplot likvidu [7]. 

Číslo 

tavby 

Naměřená 

teplota 

likvidu (°C) 

Vypočtená teplota likvidu (°C) 

Rovnice (1) Rovnice (2) 

TL T TL T 

93617 1522 1525,7 -3,7 1524,2 -2,2 

93639 1520 1518,4 1,6 1519,2 0,8 

93954 1516 1514,1 1,9 1512,4 3,6 

93964 1515 1511,7 3,3 1511,2 3,8 

93702 1515 1514,4 0,6 1518,8 -3,8 

93717 1513 1511,9 1,1 1512,9 0,1 

93616 1509 1509,3 -0,3 1509,1 -0,1 

93642 1509 1507,8 1,2 1504,8 4,2 

93603 1487 1484,2 2,8 1482,1 4,9 
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Tab. 4 Porovnání naměřených a  vypočtených teplot likvidu [7]. 

Číslo 

tavby 

Naměřená 

teplota 

likvidu (°C) 

Vypočtená teplota likvidu (°C) 

Rovnice (1) Rovnice (2) 

TL T TL T 

93615 1498 1495,2 2,8 1489,7 8,3 

93744 1495 1499,7 -4,7 1502,1 -7,1 

93746 1497 1498,9 -1,9 1504,8 -7,8 

94514 1499 1499,5 -0,5 1501,1 -2,1 

10237 1502 1499,6 2,4 1501,1 0,9 

10239 1506 1500,7 5,3 1503,3 2,7 

94828 1506 1507 -1 1504,9 1,1 

95918 1503 1505,9 -2,9 1505,7 -2,7 

93869 1501 1499,7 1,3 1499,8 1,2 

93891 1490 1494,2 -4,2 1497,9 -7,9 

93826 1478 1477,4 0,6 1481,2 -3,2 

93349 1477 1477,5 -0,5 1478,8 -1,8 

99468 1476 1477 -1 1479 -3 

94461 1473 1470,3 2,7 1474,9 -1,9 

95502 1481 1483,7 -2,7 1477,1 3,9 

95044 1484 1491,1 -7,1 1488,4 -4,4 

94008 1493 1490,8 2,2 1487,9 5,1 

94846 1497 1495,7 1,3 1495,7 1,3 

 

Dosažené výsledky – teploty solidu 

U teplot solidu obdobně jako u teplot likvidu byla opět stanovená sloţitá kvadratická 

rovnice, která byla upravena na lineární vztah: 

   

              (   )        (    )        (    )         (    )  

       (   )        (    )        (    )        (    )       (    )  

     (   ) (3) 

V následujícím výpočtu jsme vycházeli z toho, ţe uvedenou teplotu solidu bude 

ovlivňovat především uhlík. Proto byla navrţena zkrácená kvadratická rovnice (4) pro 

výpočet teploty solidu oceli, mající tvar: 

                   (  )
         (  )      (   )        (   ) (4) 

Kromě rovnice (4) byla vypočtena i jednoduchá lineární rovnice (5) pro výpočet solidu 

oceli, která počítá pouze s vlivem obsahu uhlíku. Tato rovnice má pak tvar: 
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                  (  ) (5) 

Na základě rovnic (3), (4) a (5) pak byly vypočteny pro jednotlivé jakosti oceli a jejich 

chemická sloţení teploty solidu. Tyto oceli pak byly srovnávány s teplotami naměřenými 

(tab. 5). 

Tab. 5 Porovnání naměřených a  vypočtených teplot solidu [7]. 

Číslo 

tavby 

Naměřená 

teplota 

solidu (°C) 

Vypočtená teplota solidu (°C) 

Rovnice (3) Rovnice (4) Rovnice (5) 

TS T TS T TS T 

93617 1444 1456 -12 1448,4 -4,4 1457,8 -13,8 

93639 1440 1446,4 -6,4 1443,1 -3,1 1457,1 -17,1 

93954 1471 1456,6 14,4 1460 11 1454 17 

93964 1466 1458,2 7,8 1457,4 8,6 1454,8 11,2 

93702 1446 1455,4 -9,4 1444,7 1,3 1453,2 -7,2 

93717 1445 1448,9 -3,9 1446,5 -1,5 1452,4 -7,4 

93616 1464 1459,5 4,5 1456,2 7,8 1450,9 13,1 

93642 1446 1454,6 -8,6 1459,9 -13,9 1449,3 -3,3 

93603 1427 1425,5 1,5 1425,6 1,4 1428,5 -1,5 

93615 1438 1437,8 0,2 1436,9 1,1 1433,2 4,8 

93744 1445 1444,9 0,1 1449,7 -4,7 1446,2 -1,2 

93746 1436 1442,2 -6,2 1448,2 -12,2 1446,2 -10,2 

94514 1435 1444,8 -9,8 1450,6 -15,6 1446,2 -11,2 

10237 1445 1449,8 -4,8 1447,7 -2,7 1446,2 -1,2 

10239 1449 1440,3 8,7 1445,2 3,8 1445,5 3,5 

94828 1463 1458,3 4,7 1453,1 9,9 1448,6 14,4 

95918 1451 1447,4 3,6 1451,6 -0,6 1450,1 0,9 

93869 1444 1442 2 1444,1 -0,1 1441,6 2,4 

93891 1456 1434,7 21,3 1442,1 13,9 1440,1 15,9 

93826 1415 1425,8 -10,8 1426,3 -11,3 1426,9 -11,9 

93349 1436 1430,4 5,6 1428,5 7,5 1428,5 7,5 

99468 1423 1423,4 -0,4 1423,5 -0,5 1427,7 -4,7 

94461 1414 1423,1 -9,1 1411,6 2,4 1423,8 -9,8 

95502 1420 1431,7 -11,7 1428,7 -8,7 1426,1 -6,1 

95044 1435 1435,3 -0,3 1439,1 -4,1 1433,9 1,1 

94008 1451 1431,6 19,4 1433,7 17,3 1431,6 19,4 

94846 1431 1431 0 1433,4 -2,4 1434,7 -3,7 

 

Z porovnání naměřených údajů teplot likvidu s údaji vypočtenými podle rovnic (1) a 

(2) vyplývá, ţe velmi dobře charakterizují vliv chemického sloţení oceli na teplotu likvidu. 

Při pouţiti rovnice (1) došlo pouze ve dvou případech k rozdílu vyšším neţ 5 °C mezi 

naměřenou a vypočtenou hodnotou. V ostatních případech je tento rozdíl 0,5 °C aţ 2,8 °C. 

Při výpočtu teplot likvidu podle zkrácené lineární rovnice (2) došlo ve čtyřech 

případech k překročení rozdílů mezi naměřenými a vypočtenými hodnotami o 7 °C, 

v ostatních případech se tento rozdíl pohybuje do 4 °C. 
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K uvedeným rovnicím lze říci, ţe rovnice (1) velmi dobře splňuje poţadavky přesnosti 

výpočtu, rovnici (2) je moţné pouţívat v případech rychlých orientačních výpočtů [7]. 

Z porovnání naměřených údajů teplot solidu jednotlivých ocelí s údaji vypočtenými 

podle rovnic (3), (4) a (5) vyplývá, ţe tyto rozdíly vykazují o něco větší hodnoty, neţ tomu 

bylo v případě výpočtů teplot likvidu. 

Při pouţití rovnice (3) bylo u pěti ocelí z celkového počtu 27 rozdíl mezi naměřenými 

a vypočtenými hodnotami více neţ 10 °C. V ostatních případech byl tento rozdíl 4 aţ 6 °C. 

Celkově lze k této vypočtené rovnici uvést, ţe dobře charakterizuje teploty solidu uvedených 

ocelí. Rovnice (4) a (5) poměrně přesně charakterizují teploty solidu ocelí. Obě rovnice jsou 

výhodné z hlediska jednoduchosti a operativnosti a lze je orientačně vyuţívat [7]. 

Práce [8] se zabývala stanovením teplot počátku tání a tuhnutí feroslitin metodou 

přímé termické analýzy a obdobně jako u příspěvku [7] bylo pouţito experimentální zařízení 

zobrazeno na obr. 5. 

Použitá metodika 

Drcený vzorek feroslitiny o hmotnosti 150 aţ 170 g byl vkládán do válcového 

reakčního kelímku z Al2O3, který byl umístěn v ochranné trubici z téhoţ materiálu a s ní 

společně v Tamanově peci. Studium bylo prováděno v ochranné atmosféře argonu, jehoţ 

obsah kyslíku nepřekročil 4 ppm a dusíku 80 ppm. Při měřeních bylo pouţito termočlánků 

Pt/Rh 30/6. Termočlánek T1 byl umístěn v centru roztaveného vzorku. Termočlánek T2 slouţil 

pro řízení tepelného reţimu a to tak, aby změna jím naměřené teploty při ohřevu i ochlazování 

byla plynulá a v oblasti očekávaných teplot počátku tání a tuhnutí nepřekročovala hodnotu 

0,3 – 0,6 K.s
-1

. Za daných podmínek pak zlomy na křivce charakterizující změnu teploty na 

čase v centru vzorku (obr. 6). 

Při prováděných pokusech bylo postupováno tak, ţe po roztavení vsázky v reakčním 

kelímku byl do taveniny zasunut termočlánek T1, tavenina přehřáta asi o 90 aţ 315 °C nad 

teplotu likvidu a po krátké výdrţi ochlazována a to na teploty minimálně asi o 250 °C pod 

teplotu solidu. Poté byl proveden další ohřev s následným ochlazováním [8]. 
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Obr. 6 Zápis změny teplot (t1,t2) v průběhu jednoho cyklu ohřev/ochlazování vzorku FeV36 [8]. 

Vyhodnocení křivek 

Teploty solidu a likvidu se odvozovaly z průsečíků tečen vedených ke křivce t1, 

charakterizující časovou změnu teploty měřené termočlánkem T1 viz obr. 6. Nutno 

podotknout, ţe hodnoty TS a TL stanovené při prováděném opakovaném ohřevu a ochlazování 

byly velmi dobře srovnatelné. Teploty solidu byly stanovovány ze změn charakteru křivky t1 

při ohřevu vzorku, teploty likvidu pak při jeho ochlazování. Teploty odpovídající zlomům na 

křivkách t1 při ohřevu v závěru tání vzorku a při ochlazování v závěru jeho tuhnutí byly 

povaţovány pouze za orientační, přestoţe poměrně dobře souhlasily s teplotami solidu a 

likvidu. U některých typů feroslitin byly změny průběhu křivek t1 v oblasti teplot solidu a 

likvidu méně výrazné. Proto bylo v průběhu části pokusů pouţíváno i derivačního členu, který 

umoţňoval současný zápis křivky, charakterizující prvou derivaci změny teplot t1 dle času [8]. 

U některých feroslitin bylo na křivkách t1 zaznamenáno více výraznějších změn a bylo 

obtíţné rozhodnout, které přísluší počátku tání. V těchto případech byla prováděna doplňující 

měření, při nichţ byl termočlánek T1 umístěn v drcené vsázce feroslitiny jiţ při zahájení 

ohřevu. Ohřev vzorku u těchto pokusů byl zastaven při předem stanovené teplotě a provedena 

výdrţ v trvání 10 - 15 minut s následným ochlazením vzorku. Teploty výdrţe byly stanoveny 

pro jednotlivá měření stupňovitě v oblasti předpokládané teploty počátků tání. Doplňující 
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závěry o teplotě počátku tání byly pak provedeny na základě vizuálního posouzení 

ochlazených vzorků. Tento postup je označován jako „přerušená termická analýza“.  

Chemické složení vzorků a dosažené výsledky 

Údaje o sloţení studovaných vzorků feroslitin jsou uvedeny v tab. 6 společně 

s výslednými hodnotami teplot solidu a likvidu. Výsledné teploty solidu a likvidu byly 

stanoveny jako aritmetické průměry hodnot odečtených výše popsaným způsobem z křivek t1, 

získaných pomocí termické analýzy těchto feroslitin. Současně je zde uveden počet 

naměřených hodnot TS a TL, z nichţ byly výsledné hodnoty stanoveny [8]. 

Tab. 6 Chemické sloţení vzorků feroslitin se stanovenými teplotami solidu a likvidu [8]. 

Feroslitina 
Chemické sloţení [hm. %] Počet naměř. 

hodnot         

TL/TS 

Naměřené 

hodnoty 

[°C] 

V(Cr)Ti C Si  Mn P  S TS TL 

FeV - 36 36 0,38 0,77 3,3 0,03 0,006 2/4 1398 1437 

FeCr - 0,04 71,8 0,045 0,72 0,29 0,03 0,009 1/4 1637 1687 

FeCr - 0,10 69,4 0,1 0,3 0,17 0,03 0,008 8/11 1590 1690 

FeCr - 1,54 68,9 1,54 1 0,96 0,039 0,007 2/2 1449 1580 

FeCr - 1,87 69,3 1,87 0,9 0,56 0,03 0,011 2/4 1433 1514 

FeCr - 2,34 70 2,34 0,55 0,17 0,03 0,009 3/2 1430 1520 

FeCr - 4,74 70 4,74 0,9 - 0,031 0,025 4/4 1285 1550 

FeCr - 6,2 71,5 6,2 0,38 0,25 0,026 0,01 2/3 1360 1572 

FeCr - 6,5 70,4 6,5 0,54 0,32 0,032 0,04 2/2 1280 1605 

FeCr - 6,74 68,9 6,74 0,48 0,75 0,03 0,031 3/4 1285 1623 

FeCr - 6,89 67,7 6,89 1,25 - 0,03 0,03 3/4 1270 1635 

FeCr - 7,31 67 7,31 0,19 - 0,015 0,038 7/6 1234 1656 

FeTi - 35 34,56 0,05 2,67 0,63 0,04 0,011 2/8 1420 1500 

FeTi - 67 67,26 0,14 0,09 1,24 0,012 0,011 3/3 1140 1200 

FeTiMn - 9 32,8 0,01 0,8 9,05 - 0,035 2/2 1340 1416 

FeTiMn - 46 35,73 0,01 1,58 46,11 - 0,016 2/4 1246 1350 

FeMn - 0,17 - 0,17 1,8 84,9 0,25 0,004 6/8 1177 1220 

FeMn - 0,32 - 0,32 0,75 89,05 0,21 0,004 3/2 1170 1190 
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2.1.2 Přímá termická analýza na vzorcích oceli o hmotnosti 35 g 

Ve studii [9] autoři vyuţili metody přímé termické analýzy k získání teplot fázových 

přeměn u ocelí s různým chemickým sloţením. 

Experimentální zařízení a použití metodika 

Ocelové vzorky 35   1 g byly taveny a ochlazovány rychlostmi 0,1, 0,5 a 2,0 °C.s
-1

 

v korundových kelímcích v argonové atmosféře (O2 << 5 ppm). Vzorky byly vloţeny do 

horké pece zobrazené na obr. 7 a taveny po dobu 5 minut. 

Trubice z hliníku byla odporově vyhřívaná molybdenovým drátem. Ta byla horem 

proplachována argonem rychlostí přibliţně 0,1 l.s
-1

. Vnější strana nebyla vystavena argonové 

atmosféře. Plášť pece má dvojitou stěnu a je chlazen vodou. Vnitřní stěna je pochromována a 

poskytuje dobrou tepelnou reflexi. Bez pouţití izolace má pec nízkou tepelnou setrvačnost, 

coţ umoţňuje rychlost ochlazování aţ do 2 °C.s
-1

. Vzorky byly uhašeny ve slaném nálevu 

během tří vteřin od vyjmutí z pece [9]. 

Teplota a rychlost ochlazování pece se reguluje příkonem. Poţadované rychlosti 

ochlazování pece bylo dosaţeno přednastavením programovatelného regulátoru teplota – čas 

(Data Trak). Na obr. 8 je znázorněno schéma regulačního a měřícího systému pece. 

 

1 – Přívod argonu 

2 – Okýnko 

3 – Teflonová zástrčka 

4 – Gumové těsnění 

5 – Přívod chladící vody 

6 – Termočlánek pro regulaci výkonů pece 

7 – Termočlánek pro analýzu 

8 – Kelímek se vzorkem a víkém 

9 – Vlákno z Al2O3 

10 – Mosazné trubky 

11 – Reflexní stěna 

12 – Molybdenové vlákno 

13 – Podpěrná tyč 

14 – Trubice z Al2O3 

15 – Přívod argonu 

16 – Střídavé napájení 

 

Obr. 7 Experimentální pec [9]. 
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Obr. 8 Řídicí systém pece [9]. 

Teplota ocelového vzorku byla měřena v jeho centru pomocí termočlánku typu 

Pt/Pt Rh 10 %. Výstup termočlánku byl napojen na digitální mikrovolt metr a chladný konec 

byl udrţován na teplotě 0 °C. Termočlánky a další pouţitá zařízení byla ověřena stanovením 

teploty likvidu čistého niklu. Bylo zjištěno, ţe přesnost měření teploty je   2 °C [9]. 

Pec a roztavený vzorek podléhají konstantní rychlosti ochlazování, ale kdyţ vzorek 

začne tuhnout, tak vyvinuté latentní teplo sniţuje rychlost ochlazování vzorku. Ve skutečnosti 

všechny reakce a přeměny vyvíjející latentní tepla sniţují rychlost ochlazování. Vznik tuhé 

fáze začíná na stěnách a pokračuje do centra. Dendrity rostou téměř při konstantní teplotě, jak 

je znázorněno na křivce ochlazování na obr. 9. Kdyţ špičky dendritů dosáhnout termočlánku, 

tak se přenos tepla stává výrazně rychlejší a mnoţství latentního tepla snímána termočlánkem 

je sníţena. V důsledku toho začne registrovaná teplota klesat. 

Vyhodnocení křivky ochlazování 

 

1 Počátek růstu primární fáze. 

 
2 Nárůst teploty dendritů, 

pouţitá jako teplota likvidu. 

 

3 Špičky dendritů se stýkají 

s termočlánkem. 

 

4 Začátek sekundární fázové 

precipitace. 

 

5 Maximální reakční rychlost 

sekundární fázové precipitace, 

maximální teplota odpovídá 

teplotě při vzniku sekundární 

fáze. 

 

6 Konec tuhnutí, teplota solidu. 

Obr. 9 Termická analýza, stanovené teploty a sled akcí [9]. 
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Oblast křivky, kde je rovnoběţná s časovou osou, je v této práci brána jako teplota 

likvidu. Tato teplota je o něco niţší neţ je u skutečné rovnováhy likvidu, ale rozdíl je velmi 

malý a nemá prakticky ţádný význam. Přechlazení bylo převáţné pozorováno před nukleací. 

Stupeň přechlazení je obvykle větší a různorodější na začátku sekundární (peritektické) 

reakce, neţ u primární (feritické) nukleace při tuhnutí feriticko-austenitické oceli. Teploty 

uvedeny pro tvorbu sekundárních fázi jsou z tohoto důvodu méně přesné neţ u fáze primární 

(likvidu). Jako konec tuhnutí byla definovaná teplota, při které byla teplota v závislosti na 

čase na bodu zlomu, toho dosáhneme, pokud rychlost ochlazování 
  ( )

  
 dosáhla minima. 

V tomto bodě se rychlost ochlazování vzorku začala přibliţovat rychlosti chladnutí pece, 

protoţe nebylo vyvinuto ţádné další latentní teplo. Konec tuhnutí je brán jako teplota solidu, 

která je silně závislá na rychlosti ochlazování. Derivace je vhodnější pro hodnocení křivky 

ochlazování, protoţe zobrazuje změny jasněji neţ samotná teplotní charakteristika [9]. 

Vyhodnocení konkrétní značky oceli 

Pro vyhodnocení křivky ochlazování získané ze studie [9] byla vybrána ocel označená 

jako 203 s chemickým sloţením uvedeným v tab. 7. 

Chemické složení 

Tab. 7 Chemické sloţení zkoumané oceli 203 [9]. 

Ocel 203 [hm. %] 

C Si Mn P S Cr Ni Mo Cu  Nb Al N 

0,18 0,44 1,26 0,016 0,025 0,01 0,02 0,06 0,02 0,03 0,004 0,007 

 

Výsledky 

Na obr. 10 je zobrazena křivka ochlazování uhlíkové oceli při rychlosti ochlazování 

0,5 °C.s
-1

. 
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Obr. 10 Křivka ochlazování oceli 203 rychlostí 0,5 °C.s
-1

 [9]. 

Teploty solidu, likvidu a teploty vzniku austenitu získané odečtením z křivky 

ochlazování na oceli 203 při rychlostech ochlazování 0,1, 0,5 a 2,0 °C.s
-1

 jsou uvedeny 

v tab. 8. 

Tab. 8 Naměřené teploty fázových přeměn a doba tuhnutí oceli 203 [9]. 

  

Průměrná rychlost ochlazování [°C.s
-1

] 

2,0 0,5 0,1 

Teplota likvidu [°C], ① 1507 1506 1507 

Teplota vzniku austenitu [°C], ② 1467 1470 1473 

Teplota solidu [°C], ③ 1415 1430 1460 

Teplotní rozsah tuhnutí [°C] 90 80 50 

Doba tuhnutí [s] 85 210 570 

 

Z tab. 8 vyplývá, ţe teplota likvidu zůstává při různých rychlostech ochlazování 

neměnná. Teplota vzniku austenitu se se sniţující se rychlosti ochlazování zvyšuje v 3 °C 

intervalech. Dále bylo zjištěno, ţe se sniţující se rychlostí ochlazování narůstá teplota solidu. 

Mezi rychlostmi ochlazování 0,1 a 2,0 °C.s
-1

 byl naměřen teplotní rozdíl 45 °C.  

Výše uvedené studie [7, 8, 9] se věnovaly zkoumání vzorků oceli metodou přímé 

termické analýzy, která sebou přinášela výhody i nevýhody. Za jednu z výhod přímé 

termické analýzy lze zmínit, ţe vzorky o vyšší hmotnosti (desítky gramů) jsou blíţe reálnému 

stavu. Jedním z důvodů proč se začaly vyuţívat další metody, jako jsou diferenční termická 

analýza a diferenční skenovací kalorimetrie je moţnost porovnání vzorku oceli 

s referenčním vzorkem. Tyto metody pracují s hmotností vzorků pohybující se ve stovkách 
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miligramů. I proto jsou na výsledných křivkách patrné píky znázorňující malé tepelné efekty 

různých procesů, které by se na křivkách přímé termické analýzy nemusely vůbec objevit, 

nebo se naopak překrývali s píky větších rozměrů. Z uvedených důvodů a nedostatku 

soudobých publikací týkající se přímé termické analýzy se bude diplomová práce dále 

věnovat také studiu vysokoteplotních fázových přeměn vzorků oceli metodami DTA a DSC. 

2.2 Aplikace metod DTA a DSC 

Metody termické analýzy umoţňují sledovat fázové transformace probíhající ve 

vzorku oceli během jeho ohřevu, resp. ochlazování. V ocelářském průmyslu lze termickou 

analýzu rovněţ vyuţít ke stanovení teplot solidu a likvidu. V následujících studiích 

[10, 11, 13, 19, 27, 32] je pozornost zaměřena na stanovení teplot solidu a likvidu vzorku 

ocelí různých jakostí za vyuţití dynamických metod termické analýzy – DTA a DSC. 

2.2.1 Stanovení teplot solidu a likvidu korozivzdorných ocelí metodou DTA 

Autor příspěvků [10] vyuţil metodu diferenční termické analýzy (DTA) ke studiu 

vysoce legovaných značek ocelí: 9 %-Cr-modifikované oceli P91 a P92, a super duplexní ocel 

UNS S32550.  

Chemické složení (tab. 9.) 

Tab. 9 Chemické sloţení analyzovaných vysoce legovaných ocelí [10]. 

Značka oceli 
Chemické sloţení oceli [hm. %] 

C Mn Si  P S Cu  Ni Cr 

P91 0,09 0,41 0,38 0,009 0,002 0,1 0,19 8,92 

P92 0,11 0,49 0,12 0,012 0,001 0,08 0,09 9,05 

UNS S32550 0,03 1,32 0,31 0,011 0,008 1,56 5,64 25,9 

 

Značka oceli 
Chemické sloţení oceli [hm. %] 

Mo V Al N W Nb B 

P91 0,9 0,19 0,014 0,054 - 0,07 - 

P92 0,37 0,22 0,01 0,049 1,67 0,07 0,005 

UNS S32550 3,76 - 0,02 0,245 - - - 

 

Podmínky experimentu  

Měření probíhalo na vzorcích ve tvaru válečků o průměru 3 mm a výšce 6 mm. 

Hmotnost vzorků se pohybovala od 330 do 470 mg. Při ohřevu z pokojové teploty na teplotu 

1300 °C byla zvolena rychlost ohřevu 15° C·min
-1

, v teplotním intervalu od 1300 °C do 
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1550 °C pak 1 °C·min
-1

. Při ochlazování z teploty 1550 °C na teplotu 1250 °C byla zvolena 

rychlost ochlazování 1 °C·min
-1

 a od teploty 1250 °C pak obvyklý reţim ochlazování. 

Zvolená nízká rychlost ohřevu a ochlazování je vhodná pro stanovení vysokoteplotních 

fázových přeměn odpovídajících téměř rovnováţnému stavu. 

Dosažené výsledky 

Teploty likvidu a solidu získané odečtem z DTA křivek hodnocených ocelí jejich 

průměrné hodnoty a směrodatné odchylky jsou uvedeny v tab. 10 aţ 12. 

Tab. 10 Teplota likvidu a solidu zjištěná při jednotlivých experimentálních měření během 

ohřevu a ochlazování vzorků – super duplexní ocel UNS S32550 [10]. 

Ohřev vzorku Ochlazování vzorku 

Číslo 

měření TL [°C] TS [°C] Číslo měření TL [°C] TS [°C] 

1 1429,5 1470 1 1461,4 1426,3 

2 1432,4 1470 2 1462,1 1430,4 

3 1429,1 1468,8 3 1464,1 1432,3 

4 1421,3 1465,3 4 1456,2 1425,1 

5 1425,2 1466 5 1461 1431,4 

Průměr 1427,5 1468 Průměr 1461,4 1429,1 

Směrodatná 

odchylka 
4,9 2 

Směrodatná 

odchylka 
2,6 2,9 

 

Tab. 11 Teplota likvidu a solidu zjištěná při jednotlivých experimentálních měření během 

ohřevu a ochlazování vzorků – ocel P91 [10]. 

Ohřev vzorku Ochlazování vzorku 

Číslo 

měření TL [°C] TS [°C] Číslo měření TL [°C] TS [°C] 

1 1501,6 1515,8 1 1503,6 1498,7 

2 1500,7 1518,5 2 1498,5 1495,4 

3 1500,4 1518,2 3 1497,1 1494,2 

4 1499 1515 4 1503,4 1498,4 

5 1497,9 1513,5 5 1503,4 1496 

Průměr 1499,9 1516,2 Průměr 1501,2 1496,5 

Směrodatná 

odchylka 
1,3 1,9 

Směrodatná 

odchylka 
2,8 1,7 
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Tab. 12 Teplota likvidu a solidu zjištěná při jednotlivých experimentálních měření během 

ohřevu a ochlazování vzorků – ocel P92 [10]. 

Ohřev vzorku Ochlazování vzorku 

Číslo 

měření TL [°C] TS [°C] Číslo měření TL [°C] TS [°C] 

1 1504,2 1522,9 1 1517,7 1503,4 

2 1503,7 1519,7 2 1502 1498,5 

3 1504,3 1520,9 3 1511 1499,6 

4 1503,6 1520,2 4 1510,8 1500,3 

5 1503,3 1519,8 5 1511,1 1400,6 

Průměr 1503,8 1520,7 Průměr 1510,5 1500,3 

Směrodatná 

odchylka 
0,4 1,2 

Směrodatná 

odchylka 
5 1,7 

 

Při experimentálním stanovení teplot likvidu a solidu byly zjištěny určité rozdíly mezi 

teplotou likvidu stanovené při ohřevu a při ochlazování. U všech tří hodnocených ocelí byla 

zjištěna teplota likvidu niţší při ohřevu, neţ při ochlazování. Tento rozdíl činil 7 aţ 15 °C u 

jednotlivých značek ocelí. Niţší hodnota teploty likvidu při ohřevu je pravděpodobně 

způsobena setrvačností měření. Ta je ovlivněna rychlostí ohřevu [10]. 

Obecně platí, čím vyšší je rychlost ochlazování, tím je větší setrvačnost měření a 

naměřené hodnoty teploty likvidu jsou niţší. Proto se pro přesné stanovení teploty likvidu a 

solidu volí co nejmenší rychlost ochlazování. Za těchto podmínek se měření přiblíţí 

rovnováţným podmínkám.  

Výsledky měření všech tří značek vysoce legovaných ocelí jsou si velmi blízké, jsou 

tedy reprodukovatelné, o čemţ svědčí velmi nízká hodnota směrodatné odchylky z provedených 

pěti měření [10]. 

2.2.2 Stanovení teplot solidu a likvidu metodou DTA a pomocí programu IDS 

V následujícím příspěvku [11] bylo cílem autorů ukázat moţnosti stanovení mnoţství 

mezidendritické taveniny při vzniku sulfidických vměstků v oceli. Vstupní hodnoty teplot 

solidu a likvidu byly jednak získány experimentálním měřením na čtyřech reálných vzorcích 

ocelí pomocí diferenční termické analýzy (DTA), a také pomocí programu Solidification 

Analysis Package for Steel (IDS). 

Použita metodika 

Pro experiment byla laboratorně připravena série vzorků ocelí ve tvaru válečků o průměru 

cca 3 mm a výšce cca 3 mm. Hmotnost těchto vzorků se pohybovala do 170 mg. Chemické 
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sloţení těchto vzorků je uvedeno v tab. 13. Analyzované vzorky byly během měření ohřívány a 

bezprostředně po natavení ochlazovány rychlostí 7 °C/min v rozmezí teplot 20 – 1570 °C. 

Před kaţdou analýzou byl vnitřní prostor pece proplachován cca 15 min heliem (čistota > 

99.9999 %), dále pak evakuován a poté napuštěn opět héliem. Při analýze byla v pecním 

prostoru udrţována stálá dynamická atmosféra (průtok He 2 l/hod). Kelímky (Al2O3), do 

kterých jsou vkládány měřené a referenční vzorky, byly během experimentu volně posazeny 

na měřící tyči a byly v kontaktu s termočlánkem, který slouţí k měření rozdílu teplot mezi 

zkoumaným a referenčním vzorkem. Výsledky byly zaznamenávány a vyhodnocovány na 

počítači pomocí programu SETSOFT. 

Chemické složení studovaných vzorků 

Tab. 13 Chemické sloţení jednotlivých taveb [11]. 

Vzorek 
Chemické složení [hmot. %] 

C Mn Si P S Cr 

A1 0,27 1,213 0,054 0,021 0,37 0,086 

A2 0,315 1,194 0,047 0,018 0,27 0,083 

B1 0,062 0,713 0,007 0,021 0,047 0,077 

B2 0,085 0,999 0,019 0,02 0,032 0,084 

Vzorek 
Chemické složení [hmot. %] 

Ni Mo W Cu Ti Fe 

A1 0,047 0,009 0,012 0,066 0,121 97,7 

A2 0,042 0,011 0,022 0,063 0,258 97,6 

B1 0,042 0,007 0,007 0,066 0,001 98,9 

B2 0,04 0,007 0,001 0,065 0,013 98,6 

 

Dosažené výsledky 

Teploty likvidu a solidu naměřené pomocí metody DTA na jednotlivých vzorcích při 

ohřevu i ochlazování jsou uvedeny v tab. 14. V této tabulce jsou uvedeny i hodnoty 

stanovené dle programu IDS [12]. 

Tab. 14 Naměřené a vypočítané hodnoty teplot solidu a likvidu [°C] [11]. 

Vzorek 

DTA 
IDS 

ohřev ochlazování 

TL TS TL TS TL TS 

A1 1483 1403 1478 1422 1494 1373 

A2 1478 1411 1481 1423 1492 1377 

B1 1527 1499 1459 1445 1527 1476 

B4 1528 1498 1508 1505 1524 1472 
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Z tab. 14 vyplývá, ţe stanovené teploty likvidu TL jsou v dobré shodě pro všechny 

vzorky. Projevil se vliv podchlazení při ochlazování, tyto hodnoty teplot likvidu jsou niţší neţ 

teoreticky stanovené a naměřené při reţimu ohřevu.  Z výsledků lze konstatovat, ţe stanovení 

teplot fázových transformací, zejména ve vysokoteplotní oblasti a zejména teploty solidu, je 

obtíţné. Na tyto teploty nemá totiţ vliv pouze chemické sloţení oceli, ale také rychlost 

ochlazování a tedy výsledné přechlazení taveniny, které je důsledkem odměšování 

jednotlivých prvků při krystalizaci [11]. 

2.2.3 Stanovení teplot fázových transformací ve vysokoteplotní oblasti u 

mikrolegovaných vzorků ocelí metodou DTA 

Příspěvek [13] se zabývá zkoumáním teplot fázových přeměn pro vybrané reálné 

jakosti mikrolegovaných ocelí. Experimentálně získané hodnoty teplot fázových přeměn jsou 

porovnány s teoretickými teplotami podle publikovaných vztahů [14-18]. Kromě těchto 

vztahů byl také pouţit software IDS. 

Chemické složení a specifikace vzorků 

Vzorky byly odebrány z reálných odlitků ocelí a obrobeny do tvaru válečků. Hmotnost 

válečků byla přibliţně 150 mg. Chemická sloţení analyzovaných vzorků jsou uvedena 

v tab. 15. 

Tab. 15 Chemické sloţení analyzovaných vzorků ocelí [13]. 

Vzorek 
Chemické sloţení [hm. %] 

C Mn Si P S Cu Ni Cr 

1 0,05 1,16 0,162 0,011 0,011 0,08 0,03 0,05 

2 0,067 1,05 0,195 0,008 0,006 0,5 0,256 0,69 

3 0,164 0,357 0,201 0,019 0,007 0,06 0,014 0,05 

4 0,186 1,31 0,264 0,012 0,016 0,08 0,043 0,05 

 

Vzorek 
Chemické sloţení [hm. %] 

V Al Ca Ti Mo Sn Nb 

1 0,004 0,03 0,002 0,002 0,002 0 0,03 

2 0,007 0,03 0,002 0,001 0,001 0,01 0 

3 0,001 0,03 0,002 0 0 0,01 0 

4 0,002 0,03 0,002 0 0 0,01 0 
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Metodika experimentu 

Analýza vzorků probíhala v korundových kelímcích. Připravené vzorky byly 

analyzovány při rychlosti ohřevu a ochlazování 7 °C.min
-1

. Z kaţdé reálné třídy oceli byly 

analyzovány tři vzorky (teploty fázových přeměn byly průměrem ze tří získaných teplot pro 

kaţdý vzorek). Střední chyba byla hodnocena (pro přeměnu  -  ± 6 °C, teplota solidu ±2 °C 

a teplota likvidu ±1 °C). Při ochlazování byl sledován relativně vysoký stupeň přechlazení. 

Výsledky 

Na základě vyhodnocení DTA křivek byly získaný teploty likvidu, solidu a teploty 

v oblasti  - . Charakteristické teploty fázových přeměn jsou uvedeny v tab. 16. 

Tab. 16 Experimentálně získané teploty fázových transformací [13]. 

Exp. Teplota [°C] 

Vzorek 

DTg-d 

TS TL 
TS,g-d T1,g-d T2,g-d TE,g-d 

1 1383 1392 - 1409 1508 1526 

2 1398 - - 1419 1506 1521 

3 1375 1393 - 1423 1514 1528 

4 1385 1392 1403 1426 1503 1524 

 

Z tab. 16 lze vyčíst, ţe teplotní interval T - se pohybuje v rozmezí 21 – 48 °C. 

Tento interval je nejširší u vzorku 3 a 4. Relativně nízký interval je u vzorku 2. 

V následujících tabulkách jsou zobrazeny vypočítané teploty fázových transformací pomocí 

IDS (tab. 17), teploty solidu a teploty likvidu (tab. 18) [13]. 

Tab. 17 Vypočtené teploty fázových transformací pomocí IDS [13].  

IDS Teplota [°C] 

Vzorek TL aus+ TS MnS Fer- NbC 

1 1383 1392 - 1409 1508 1526 

2 1398 - - 1419 1506 1521 

3 1375 1393 - 1423 1514 1528 

4 1385 1392 1403 1426 1503 1524 
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Tab. 18 Vypočtené teploty solidu a likvidu [13]. 

Calc. Teplota [°C] 

Vzorek 

TS TL 

[14] [15] [16] [17] průměr [14] [15] [16] [18] průměr 

1 1512 1477 1510 1510 1502 1524 1521 1525 1525 1524 

2 1508 1479 1506 1506 1500 1519 1518 1521 1519 1519 

3 1494 1483 1486 1486 1487 1518 1516 1519 1518 1518 

4 1481 1470 1473 1473 1474 1511 1507 1513 1511 1511 

 

Experimentálně získané teploty solidu u vzorků 1 a 2 souhlasí s hodnotami 

vypočtenými podle vztahu [14, 17]. Značné rozdíly jsou mezi ostatními vypočtenými a 

experimentálně získanými teplotami solidu.  

Experimentálně získané teploty likvidu pro vzorky 1 a 2 jsou ve velmi dobré shodě 

s teplotami vypočtenými pomocí IDS a ze vztahů [14-18]. Vyšší rozdíly byly pozorovány pro 

vzorky 3 a 4. Ty mohou být částečně způsobeny moţným oduhličením vzorků.  

Nejniţší obsah příměsí a legujících prvků obsahuje slitina 3, tudíţ teploty solidu a 

likvidu jsou nejvyšší. Nejniţší teplota solidu byla zjištěna u slitiny 4. To je způsobeno 

nejvyšším obsahem uhlíku a manganu [13]. 

2.3.1 Srovnání výsledků přímé termické analýzy a metody DTA s teoretickými 

stanovenými teplotami solidu a likvidu 

Autoři [19] se věnují diskuzi poznatků získaných při pouţití dynamických metod 

termické analýzy pro identifikaci teplot solidu a likvidu orientované elektrické oceli s velmi 

nízkým obsahem uhlíku (0,04 hm. %) a vysokým obsahem [Si] = 3 hm. %. Byly pouţity dvě 

metody dynamické termické analýzy pro měření teplot solidu (TS) a likvidu (TL): 

 diferenční termická analýza (DTA) - Setaram SETSYS 18TM, 

 přímá termická analýza - Netzsch STA 449 F3 Jupiter. 

Popis experimentu 

Byly realizovány tři přímé termické analýzy na velkých ocelových vzorcích o 

hmotnosti cca 23 g a TS a TL byly získány analýzou křivek ohřevu při rychlosti ohřevu 

30 °C.min
-1

. Byly také provedeny čtyři měření v blízkosti rovnováhy teplot likvidu a solidu 

diferenční termickou analýzou na malých ocelových vzorcích (cca 200 mg) s rychlostí ohřevu 

10 °C.min
-1

. Naměřené teploty TS a TL jsou uvedeny v tab. 19. 
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Výsledky 

Tab. 19 Naměřené teploty likvidu a solidu [19]. 

Metoda, číslo měření 
Hmotnost vzorku 

[mg] 

Rychlost ohřevu 

[°C.min
-1

] 
TS [°C] TL [°C] 

PTA, 1 22 913,30 

30 

1476 1496,7 

PTA, 2 23 691,20 1475,3 1497 

PTA, 3 23 539,40 1477,8 1493,4 

DTA, 1 198,3 

10 

1480,8 1495,5 

DTA, 2 206,4 1481,1 1495,9 

DTA, 3 205,6 1481 1498,5 

DTA, 4 207,9 1480,5 1496,4 

 

Na základě údajů v tab. 19 lze konstatovat, ţe existuje nízká variabilita mezi 

jednotlivými výsledky za téměř rovnováţné teploty (směrodatné odchylky: 2,5 °C pro TS a 

1,6 °C pro TL) nezávislé na pouţité metodě a velikosti vzorku. To znamená, ţe metodika 

měření je nastavená správně a výsledky jsou plně reprodukovatelné. Na základě průměrných 

hodnot byla pro vybrané třídy oceli identifikována teplota solidu 1479 °C a teplota likvidu 

1496 °C. 

Výpočet teploty likvidu a solidu výše uvedené třídy oceli se provádí podle běţně 

pouţívaných rovnic [20-29] a také pomocí softwaru CompuTherm. Rovnice jsou zaloţeny na 

vlivu obsahu vybraných prvků v oceli [19].  

Na výše popsaných metodách termické analýzy, rovnic a výpočtů softwaru 

CompuTherm byly stanoveny teploty solidu a likvidu pro vybrané průmyslově vyráběné oceli 

(tab. 20). Je zřejmé, ţe existují některé variability mezi získanými hodnotami TL. 
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Tab. 20 Teploty solidu a likvidu stanoveny rovnicemi, SW CompuTherm a termickou 

analýzou [19]. 

Zdroj 

TL [°C] 

Vypočteno 
Výpočet 

vs. TA 

[26] 1491 -5 

[20] 1486 -10 

[21.1] 1495 -1 

[21.2] 1504 8 

[22] 1504 8 

[23] 1487 -9 

[24] 1508 12 

[21.3] 1506 10 

[21.4] 1505 9 

[25.1] 1509 13 
 

Zdroj 

TL [°C] 

Vypočteno 
Výpočet 

vs. TA 

[27.1] 1461 -35 

[28] 1378 -118 

[29] 1496 0 

SW 1492 -4 

TA 1496 X 

TS [°C] 

[25] 1482 3 

[27.2] 1431 -48 

SW 1431 -48 

TA 1479 X 
 

 

Data na základě vybrané rovnice se liší od výsledků termické analýzy od 0 do 35 °C a 

je zde také jeden extrémní rozdíl 118 °C, pokud se pouţije rovnice [28]. I kdyţ je moţné určit 

nejvhodnější TL na základě výpočtu podle rovnice [29] pro danou třídu oceli, tak by to nebylo 

moţné bez provedení termické analýzy. Výpočet dle databáze CompuTherm (SW v tab. 20) 

se liší ve srovnání s termickou analýzou o 4 °C. Lze předpokládat, ţe výsledek dosaţen výše 

uvedenou termodynamickou databázi je velmi blízko ve srovnání s termickou analýzou. 

Na rozdíl od teplot likvidu tab. 20 ukazuje, ţe existují větší rozdíly mezi TS 

vypočtenou podle rovnic [25, 27] a softwarem CompuTherm s výsledky termické analýzy od 

3 do 48 °C. Důvodem těchto velkých rozdílů mezi výsledky získány měřením a výsledky 

softwaru by mohl být spojen s vysokým obsahem křemíku v oceli [19]. 

2.3.2 Stanovení teplot likvidu v ternárním systému Fe-Co-Cu 

Ve studii [30] byla pouţita diferenční termická analýza k určení teploty likvidu 

ternární slitiny Fe – Co – Cu různého chemického sloţení. Získané výsledky byly také 

porovnány s výpočty Softwaru FactSage.  
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Chemické složení a specifikace vzorků 

Sloţení slitin podrobených DTA jsou uvedeny v tab. 21. Hmotnost vzorku se 

pohybovala od 20 do 180 mg a pro všechny pokusy měření byla pouţita rychlost ohřevu 

10 °C.min
-1

. 

Tab. 21 Chemické sloţení slitin [30]. 

Slitina 
Jmenovité sloţení [hm. %] 

Fe Co Cu Co/Fe Co/Cu Fe/Cu Fe/Co 

A 80 10 10 0,13 1 7,5 7,5 

B 70 15 15 0,21 1 4,5 4,2 

C 60 20 20 0,33 1 3,6 2,7 

D 55 25 20 0,45 1,25 3 2 

E 50 30 20 0,6 1,5 2,7 1,6 

F 65 15 20 0,23 0,75 3,2 4,3 

 

Výsledky 

Transformační teploty získané pomocí DTA zkoumané ternární slitiny jsou uvedeny 

v tab. 22. Peritektické reakce ternárního systému Fe – Co – Cu probíhají v oblasti teplot mezi 

1090 °C a 1100 °C a je charakteristická pro binární systémy Fe – Cu a Co – Co. 

Tab. 22 Teploty likvidu a energie transformace ternárního systému Fe – Co – Cu [30]. 

Slitina 
Přechodové teploty [°C] 

Přechodová energie [J.g
-1

] 
TPER  TS TL 

A - 1452 1470 141,3 

B 1092 1428 1456 104,6 

C 1095 1398 1536 148,3 

D 1094 1395 1434 166,1 

E 1096 1416 1429 139,9 

F 1095 1420 1435 136,7 

Celkové chování ternární slitiny s ohledem na teplotu likvidu je charakterizováno 

poměrem ţeleza k mědi. Bylo vypozorováno, ţe teplota likvidu je velice silně závislá na 

obsahu mědi neţ na obsahu kobaltu [30].  

Teploty likvidu studované slitiny byly také vypočteny pomocí dostupného komerčního 

termodynamického softwaru FactSage s pouţitím termodynamických databází FSstel a 

SGTE. Porovnání experimentálních dat teploty likvidu a vypočtených hodnot je zobrazeno 

v tab. 23. 
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Tab. 23 Srovnání naměřených a vypočítaných teplot likvidu [30]. 

Slitina 

Teplota likvidu [°C] Teplotní odchylka 

Vypočítaná Naměřená 
SGTE Fsstel 

SGTE FSstel DTA 

A 1482 1474 1470 -12 -4 

B 1458 1439 1456 -2 17 

C 1434 1401 1436 2 35 

D 1426 1387 1434 8 47 

E 1420 1375 1429 9 54 

F 1442 1418 1435 -7 17 

 

V porovnání s databází FSstel je patrný narůstající rozdíl mezi teplotou likvidu 

získaného metodou DTA a výpočtem této databáze. Databáze FSstel se doporučuje pro slitiny 

bohaté na ţelezo, coţ je také důvod, proč je TL slitiny A jako jediná v dobré shodě 

s vypočtenou hodnotou. Teploty likvidu vypočtené databází SGTE jsou srovnatelné 

s naměřenými hodnotami, a proto by mohla být tato databáze pouţívaná pro predikci teploty 

likvidu ferokobaltu v různém rozsahu chemického sloţení [30]. 

2.3.3 Použití metod DTA a DSC ke stanovení teplot solidu a likvidu 

Studium [31] fázových transformací ve vysokoteplotní oblasti bylo realizováno 

pomocí dynamických metod termické analýzy (DTA, DSC) a porovnány s teoreticky 

stanovenými rovnicemi a termodynamickým softwarem Computherm.  

Chemické složení a specifikace vzorků 

Teploty likvidu a solidu byly stanoveny pro průmyslově vyráběné oceli, jejichţ 

chemická sloţení jsou uvedena v tab. 24. 

Tab. 24 Studované oceli, pouţité zařízení, metody a hmotnost vzorku [31]. 

Třidy 

oceli 

Chemické sloţení, vybrané prvky 

[hm. %] 

Zařízení, 

metoda 

Hmotnost 

vzorku 

[g] 

A 0,6 C, 5 Cr, 2 Ni + V 
SETSYS, 

DTA 
2 B 0,5 C, 8 Cr, 2 Ni + V 

C 0,04 C, 3 Si 

D 0,35 C, 0,08 Si, 1,3 Mn, 0,25 Cr, 0,2 Ni MHTC, 

3DDSC 
2,6 

E 0,25 C, 0,25 Si, 1,4 Mn, 0,1 Cr, 0,75 Ni 
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Popis experimentu 

U vzorků ocelí A, B a C byla pro stanovení teplot fázových transformací pouţita DTA 

metoda s termočlánkem typu S na zařízení Setaram SETSYS 18TM. Vzorky byly 

analyzovány v hlinitých kelímcích. Hmotnost analyzovaných ocelových vzorků byla přibliţně 

200 mg. Experimenty byly prováděny při lineární rychlosti ohřevu 10 °C.min
-1

 a 15 °C.min
-1

. 

V průběhu měření byla udrţována konstantní dynamická atmosféra argonu 

(čistota > 99,9999 %) [31]. 

 Pro analýzu vzorku D a E byla pouţita DSC metoda. Na zařízení MHTC byl pouţit 

sensor HF 3D DSC (termočlánek typu B, PtRh 6 % PtRh 30%). Vzorky byly analyzovány 

v hlinitých kelímcích a hmotnost vzorků oceli byla přibliţně 2,6 g. Analýza probíhala ve 

stabilní dynamické atmosféře (He o čistotě 6N) a lineární rychlostí ohřevu 1 °C.min
-1

 a 

2 °C.min
-1

. 

 Kaţdý vzorek oceli byl analyzován dvakrát nebo čtyřikrát za stejných nebo téměř 

identických podmínek. Výsledné hodnoty TL a TS byly vypočteny jako průměr za dvou nebo 

čtyř získaných experimentálních hodnot a jsou uvedeny v tab. 25. 

Pro výpočet teplot likvidu a solidu výše zmíněných vzorků oceli byly pouţity rovnice 

uvedené v literatuře [20-25,32] a SW Computherm. Rovnice jsou zaloţeny na vlivu obsahu 

jednotlivých prvků v oceli. Některé rovnice mohou obsahovat pouze účinky některých prvků, 

na druhé straně některé rovnice obsahují větší počet prvků. Tento fakt můţe vést k podstatně 

odlišným hodnotám vypočtených hodnot TS a TL. Software Computherm umoţňuje výpočet 

obou studovaných teplot [31]. 
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Výsledky 

Tab. 25 Podmínky a výsledky termo-analytického měření [31]. 

Třídy 

oceli 
Metoda 

Hmotnost 

vzorku 

[mg] 

Rychlost 

ohřevu 

[°C.min
-

1
] 

Stanovené 

teploty 

Směrodatná 

odchylka 

Střední 

hodnota 

Ts [°C] TL [°C] Ts [°C] TL [°C] 

Ts 

[°C] 

TL 

[°C] 

A 

DTA 

210,1 10 1341,0 1464,4 
0,6 0,6 1341 1465 

204,8 15 1340,1 1465,2 

B 
190,1 10 1340,0 1458,5 

2,8 1 1338 1458 
222,3 15 1336,0 1457,1 

C 

198,3 

10 

1480,0 1495,5 

0,3 1,3 1481 1497 
206,4 1481,1 1495,9 

205,6 1481,0 1498,5 

207,9 1480,5 1496,4 

D 

DSC 

272,2 1 1437,7 1499,8 
0,4 0,9 1437 1500 

258,9 2 1437,2 1501,1 

E 
275,8 1 1454,2 1505,4 

2,1 0,1 1456 1505 
270,9 2 1457,2 1505,5 

 

Na základě výše uvedených metod termických analýz, rovnic a výpočtů realizovaných 

SW Computherm byly stanoveny teploty likvidu pro vybrané průmyslově vyráběné oceli 

(tab. 26). 

Tab. 26 Stanovené teploty likvidu pomocí rovnic, Computhermu a termo-analytických metod [31]. 

Rovnice 

Teplota likvidu pro různé jakosti oceli 

[°C] 

Odchylky vypočtených TL proti výsledkům 

TA [°C] 

A B C D E A B C D E 

1 1471 1471 1491 1499 1503 6 13 -6 -1 -2 

2 1464 1465 1486 1495 1502 -1 7 -11 -5 -3 

3 1461 1459 1495 1490 1495 -4 1 -2 -10 -10 

4 1463 1465 1504 1492 1498 -2 7 7 -8 -7 

5 1476 1476 1504 1499 1504 11 18 7 -1 -1 

6 1465 1466 1487 1496 1502 0 8 -10 -4 -3 

7 1479 1478 1508 1504 1508 14 20 11 4 3 

8 1463 1465 1506 1493 1499 -2 7 9 -7 -6 

9 1478 1477 1505 1501 1505 13 19 8 1 0 

10 1473 1475 1509 1498 1504 8 17 12 -2 -1 

SW 1467 1465 1492 1497 1503 2 7 -5 -3 -2 

TA 1465 1458 1497 1500 1505 0 0 0 0 0 
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Údaje vycházejících z rovnic se liší od výsledků termické analýzy od 0 do 20 °C. Není 

moţné určit nejlepší rovnici pro stanovení TL všech analyzovaných ocelí. Celkovou nejlepší 

shodu TL vypočítanou pomocí rovnic s výsledky termické analýzy vykazuje rovnice 6, kdy 

byla dosaţena nulová odchylka od třídy oceli A. Při výpočtu TL pro třídy oceli A s pouţitím 

rovnice 7, je vypočtená hodnota o 14 °C vyšší neţ experimentálně získaná TL. Nicméně 

nejlepší shody mezi vypočtenou a naměřenou TL pro třídy oceli B je dosaţeno pouţitím 

rovnice 3, kdy je vypočtená TL vyšší jen o 1 °C. Pro ocel třídy C je teplotě likvidu nejblíţe 

vypočtená hodnota podle rovnice 3, kdy je niţší o 2 °C. Nejvyšší odchylka (12 °C od TA) 

byla stanovena podle rovnice 10. Pro oceli D se naměřená hodnota TL liší o 1 °C od výpočtů 

provedených podle rovnic 1, 5 a 9. U oceli třídy E je vhodné pouţit, pro získání teploty 

likvidu rovnici 9 [31]. 

Je-li výpočet Computhermu (SW řádek v tabulce) ve srovnání s údaji termické 

analýzy, je rozdíl v teplotě likvidu od 2 do 7 °C a rozdíl střední hodnoty pro všech pět jakostí 

oceli je 3,8 °C.  

Teploty solidu studovaných ocelí byly získány pouze jednou rovnicí 11 a 

termodynamickým výpočtem SW Computherm a s metodami termické. Výsledky a jejich 

srovnání je uvedeno v tab. 27. 

Tab. 27 Stanovené teploty solidu pomocí rovnice, Computhermu a termo-analytických metod [31]. 

Rovnice 

Teplota solidu pro různé jakosti oceli 

[°C] 

Odchylky vypočtených TS proti výsledkům 

TA [°C] 

A B C D E A B C D E 

11 1360 1380 1482 1425 1451 19 42 1 -12 -5 

SW 1358 1342 1431 1429 1444 17 4 -50 -8 -12 

TA 1341 1338 1481 1437 1456 0 0 0 0 0 

 

Na rozdíl od teploty likvidu tabulka ukazuje, ţe existují velké rozdíly mezi hodnotami 

TS vypočtených podle rovnice 11 nebo SW Computherm a výsledků termické analýzy, které 

se pohybují v rozmezí 1 aţ 50 °C. Stanovení TS pro oceli třídy B ukazuje, ţe hodnota 

vypočtená podle rovnice 11 je o 42 °C vyšší neţ výsledky TA. Rovnice 11 byla navrţena pro 

nízkolegované ocele. Na druhou stranu TS získána touto rovnicí je pouze o 1 °C vyšší u oceli 

třídy C. Nejvhodnější predikce SW byla získána pro oceli třídy B (rozdíl 4 °C) a nejhorší pro 

oceli třídy C (50 °C). Důvody pro takto velké rozdíly mohou být spojeny s omezeními 

stanovenými v uţivatelské příručce, pokud jde o velmi specifický (vysoký) obsah křemíku 

v této oceli [31]. 
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3 SHRNUTÍ LITERÁRNÍCH POZNATKŮ 

V rámci přípravy na experimentální studium teplot solidu a likvidu oceli pomocí 

metody přímé termické analýzy byla při zpracování této diplomové práce pozornost zaměřena 

na ucelený přehled metod termické analýzy, které se dnes hojně vyuţívají pro studium 

procesů probíhajících při ohřevu či ochlazování různých materiálů: 

 charakterizace čistoty látek, 

 studium teploty skelného přechodu, 

 studium krystalizace látek, 

 studium oxidační stability, 

 studium distribuce a dynamiky vody ve studovaných vzorcích aj. 

Mezi tyto metody patří: 

Termogravimetrie 

Principem této metody je měření hmotnostních změn zkoumaného vzorku během jeho 

ohřevu, kdy je buď teplota konstantní, nebo se teplota mění řízenou rychlosti podle zvoleného 

programu. 

Diferenční termická analýza 

Diferenční termická analýza je dynamická tepelně analytická metoda, při níţ se sledují 

teplotní efekty zkoumaného vzorku spojené s jeho fyzikálními nebo chemickými změnami při 

jeho plynulém, lineárním ohřevu nebo ochlazování. Touto metodou se měří teplotní rozdíly 

mezi studovaným a referenčním vzorkem, vznikající při jejich současném ohřevu. 

Diferenční skenovací kalorimetrie 

Podstatou této metody je udrţení stejné teploty ve zkoumaném vzorku i referenční 

látce a v měření energie, která se musí dodávat buď do vzorku (pokud ve vzorku probíhá 

endotermní děj) nebo do referenční látky (pokud ve vzorku probíhá exotermní děj), proto aby 

se udrţel nulový rozdíl teplot. Diferenční skenovací kalorimetrie je nejpouţívanější metodou 

termické analýzy, která má bohaté vyuţití v mnoha odvětvích. 
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U aplikací metodou přímé termické analýzy byly zjištěny následující poznatky: 

1) Znalost chemického sloţení vzorků ocelí umoţňuje sestavit matematické vztahy metodou 

mnohonásobné regresní analýzy. Získané teploty likvidu a solidu při rychlosti ohřevu a 

ochlazování 10 °C.min
-1

 se při srovnání se sestavenými rovnicemi lišily v případě teplot 

likvidu od 0,5 do 5 °C. U teplot solidu se teplotní interval pohyboval od 4 do 10 °C. 

Výsledné rovnice velmi dobře splňují poţadavky přesnosti výpočtu. 

2) Při pouţitých rychlostech ochlazování 0,1, 0,5 a 2,0 °C.s
-1

 a hmotnosti vzorku 35 g byly 

teploty likvidu a peritektické reakce zcela nezávislé na rychlosti ochlazování, zatímco 

teplota solidu se při vyšších rychlostech ochlazování sniţovala aţ o 45 °C. Důvodem 

teplotního rozdílu byl vyšší stupeň zpětné difuze a moţná homogenizace při niţších 

ochlazovacích rychlostech. Teplotní rozsah dvoufázového pásma se výrazně rozšiřoval se 

zvyšující se rychlosti ochlazování a vysokým obsahem legujících prvků. 

U aplikací metodami diferenční termické analýzy a diferenční skenovací 

kalorimetrie byly zjištěny následující poznatky: 

1) U vysoce legovaných značek ocelí - 9 % Cr modifikované oceli P91 a P92, a super 

duplexní ocel UNS S32550 při rychlostech ohřevu a ochlazování 1°C.min
-1

 bylo u všech 

tří značek ocelí zjištěno, ţe teplota likvidu při ohřevu je niţší neţ při ochlazování. Tento 

rozdíl činil 7 aţ 15 °C u jednotlivých značek ocelí. Niţší hodnoty teplot likvidu při 

ohřevu je pravděpodobně způsobena setrvačnosti měření. 

2) Vzorky mikrolegované oceli 1, 2, 3 a 4 o přibliţné hmotnosti 150 mg byly podrobeny 

ohřevu resp. ochlazování 7 °C.min
-1

. Experimentálně získané teploty u vzorků 1 a 2 jsou 

ve velmi dobré shodě s teplotami vypočtenými pomocí softwaru IDS. Vyšší rozdíly 

těchto teplot u vzorků 3 a 4 mohou být částečně způsobeny moţným oduhličením vzorků. 

Nejniţší obsah příměsí a legujících prvků obsahuje slitina 3, tudíţ teploty solidu a likvidu 

jsou nejvyšší. Nejniţší teplota solidu byla zjištěna u slitiny 4. To je způsobeno nejvyšším 

obsahem uhlíku a manganu. 

3) U ternární slitiny Fe – Co – Cu  s ohledem na teplotu likvidu s teplotou ohřevu 

10 °C.min
-1

 bylo vypozorováno, ţe teplota likvidu je velice silně závislá na obsahu mědi 

neţ na obsahu kobaltu. Teploty likvidu vypočtené softwarem FactSage s pouţití databází 

FSstel a SGTE slouţily ke srovnání s naměřenými hodnotami. Bylo zjištěno, ţe teploty 

likvidu vypočtené databází SGTE jsou srovnatelné s naměřenými hodnotami, a proto by 
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mohla být tato databáze pouţívaná pro predikci teploty likvidu ferokobaltu v různém 

rozsahu chemického sloţení. 

Můţeme uvést, ţe vyuţití metod termické analýzy v oblasti metalurgie je široká a lze 

ji vyuţít pro studium vlastností ocelí, strusek, feroslitin, pro studium teplot fázových 

transformací, pro studium termofyzikálních vlastností oceli, zjištění aktivační energie pro 

rekrystalizaci a zotavení aj.  

Velmi podstatný vliv na získaná experimentální data mohou mít experimentální 

podmínky. Mezi experimentální podmínky lze zařadit např. teplotní reţim (ohřev x 

ochlazování), rychlost ohřevu/ochlazování, chemické sloţení vzorku (obsah legujících prvků), 

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

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

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 a na tvar DTA křivek 

(velikost a poloha píků). U malých vzorků, při nízkých rychlostech ohřevu, nemusí být malé 

tepelné efekty detekovány. Při vysokých rychlostech ohřevu můţe docházet ke splývání píků. 

Experimentálně získané údaje jsou nezbytné pro termo-dynamické výpočty a mohou 

být vyuţity také jako vstupní data pro řadu matematických a fyzikálních modelů, jakoţ i pro 

přímou implementaci do procesu řízení výroby/odlévání oceli. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ STUDIUM TEPLOT SOLIDU A 

LIKVIDU OCELI POMOCÍ METODY PŘÍMÉ TERMICKÉ 

ANALÝZY 

V rámci praktické části diplomové práce je provedeno srovnání experimentálně 

v současnosti získaných hodnot teplot fázových přeměn – teplot solidu a likvidu s poznatky 

získanými při rozboru literárních pramenů zabývající se analýzou vzorku oceli metodou přímé 

termické analýzy. 

Experimentální data byla získána v laboratorních podmínkách s vyuţitím metody 

přímé termické analýzy. 

4.1 Popis experimentálního zařízení a metodiky 

V rámci projektu č. LO1203 bylo na pracovišti Regionálního materiálově 

technologického výzkumného centra (RMTVC) v laboratoři pro modelování procesů v tekuté 

a tuhé fázi, které slouţí ke studiu termofyzikálních a termodynamických vlastností materiálů 

vyuţívaných v ocelářském průmyslu, provedeno experimentální měření, jejíţ výsledky jsou 

pouţity v experimentální části diplomové práce.  

Tato laboratoř je mimo jiné vybavená experimentálním zařízením firmy  Netzsch - 

STA 449 F3 Jupiter slouţící ke studiu termofyzikálních a termodynamických vlastností 

materiálu za vysokých teplot (obr. 11). 

 

Obr. 11 Experimentální zařízení Netzsch - STA 449 F3 Jupiter. 
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Zařízení STA 449 F3 Jupiter firmy Netzsch umoţňuje měření více metod termické 

analýzy jako např. diferenční termická analýzy, termogravimetrie, DTA/TG nebo TG/DSC. 

Měření lze nastavit v teplotním intervalu 20 aţ 2000 °C a to při rychlosti ohřevu resp. 

ochlazování od 0,1 do 50 K.min
-1

. Výhodou zařízení je, ţe můţe analyzovat velké vzorky o 

hmotnosti aţ 35 g. Lze pracovat ve vakuu, inertní i reaktivní atmosféře, která můţe být 

statická či dynamická.  

Analýza vzorku č. 1 a 2 probíhala v korundovém kelímku o objemu přibliţně 4 ml. 

K měření byl pouţit termočlánek typu Pt/PtRh 10 %. V pracovním prostoru pece byla 

udrţována dynamická inertní atmosféra argonu o čistotě 6N s průtokem cca 50 ml.min
-1

. 

Kalibrace měřícího termočlánku byla prováděná pomocí vzorku čistého niklu (5N), 

jehoţ teplota tání je 1455 °C. Korekce byla - 5 °C a s ní se dále počítalo při vyhodnocování 

všech výsledků. 

Před samotnou analýzou je vnitřní prostor pece proplachován argonem a poté 

evakuován. Na výše uvedeném zařízení byl metodou PTA („Přímá Termická Analýza“) – 

přímé měření teploty vzorku v závislosti na čase, proveden experiment ke stanovení teplot 

solidu a likvidu na vzorku středně-uhlíkové nízkolegované oceli jakosti X56 PSL 1 o 

hmotnosti 23280 mg při řízeném ohřevu a ochlazování. Ohřev vzorku byl v teplotním 

intervalu 20 - 1300 °C realizován rychlostí 15 °C.min
-1

 a následně při teplotách od 1300 – 

1580 °C rychlostí 5 °C.min
-1

. Při teplotě 1580 °C byla nastavena 5 minutová izotermní výdrţ. 

Vzorek byl poté ochlazován rychlostí 5 °C.min
-1

 na teplotu 1200 °C a od této teploty obvyklý 

reţim ochlazování. Získané výsledky byly následně pomocí počítačového programu Proteus 

Thermal Analysis vyhodnoceny a z registrovaných změn na teplotních křivkách následně 

odečteny teploty solidu a likvidu vzorku oceli pro ohřev a ochlazování. 

Ohřev a ochlazování vzorku oceli se prováděl celkem dvakrát. Hodnota teplot solidu a 

likvidu byla vypočtena jako aritmetický průměr obou měření. 

4.2 Nastavení měření 

Před samotným experimentálním měřením na zařízení Netzsch - STA 449 F3 Jupiter 

bylo nutné provést přípravu samostatného ocelového vzorku po obrábění, evakuaci pece před 

měřením a nastavení programu, podle kterého experimentální zařízení pracuje. 

Ocelový vzorek po obrábění můţe obsahovat drobné třísky nebo nerovnosti. 

K odstranění nerovnosti a vyleštění vzorečku se vyuţívá ruční bruska s brusným nebo 
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leštícím nástavcem podle potřeby. Po povrchové úpravě se vzorek vloţí do kádinky 

s acetonem, která se umístí k očištění do ultrazvukové čističky po dobu 3 minut. Po odmaštění 

se vzorek samostatně zváţí na digitální váze a zvlášť dojde ke zváţení i pracovního 

korundového kelímku, který se váţí společně s víčkem. Vzorek č. 1 měl hmotnost 23280 mg a 

hmotnost korundového kelímku i s víčkem byla 8420 mg. Po zapsání jednotlivých hmotností 

je vzorek připraven k podrobení experimentálního měření. 

Dále musí dojít k evakuaci pracovního prostoru pece, která je spojena s následujícími 

kroky. Nejdříve se otevřou tlakové láhve s příslušným plynem, spustí se chladící zařízení a 

pustí se voda. Nyní lze zapnout hlavní vypínač a nastaví se kolečkem pracovní reţim vakuum. 

Na pravé straně pece se uzavře červený ventil, který zabraní proudění plynu zpět a otevře se 

černý ventil na straně levé, který zajistí evakuaci, který se poté uzavře. Následně se přejde 

z reţimu vakuum na reţim plnění a postupnému otevírání červeného ventilu, jenţ zajistí 

odčerpání plynu zpět. Tento proces se provádí celkem 3kát. Na závěr se opět kolečkem na 

hlavním panelu nastaví dynamický pracovní reţim. V této chvíli se vzorek umístěn v kelímku 

připevněný na měřící TG tyči vloţí do pracovního prostoru pece. Nyní je experimentální 

zařízení připraveno k analýze. Zbývá poslední a to nastavení programu, podle kterého bude 

měření probíhat. 

Na samém začátku se spustí aplikace NETZSCH-Proteus, která nabízí balíček 

programů (obr. 12), z kterého se vybere a otevře program STA 449F3 (modře označen). Po 

spuštění aplikace se musí vytvořit nový soubor (obr. 13). 

  

Obr. 12 Volba zařízení z balíčku programu 

NETZSCH-Proteus. 
Obr. 13 Vytvoření nového souboru. 
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Po vytvoření nového souboru se objeví okno, ve kterém se definují podmínky měření, 

a je rozděleno do čtyř karet. V první kartě pod názvem Setup (obr. 14) je uveden popis 

jednotlivých parametru měření s příslušnými hodnotami. Na této kartě se nic neupravuje, má 

pouze informativní charakter. Proto lze pokračovat na další kartu s názvem Header. 

 

Obr. 14 Karta Setup s parametry experimentálního měření. 

V záloţce Header (obr. 15) se v typu měření volí moţnost vzorek namísto korekce. 

Vzorek se následně pojmenuje a doplní se naměřené hmotnosti ocelového vzorku a kelímku. 

V nabídce týkající se kalibrace teploty se označila moţnost bez pouţití kalibrace. Nastavení 

plynu bylo výchozí stejně tak, jako název laboratoře a operátora. Po rozsvícení zelené 

kontrolky lze přejít na kartu teplotní program. 
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Obr. 15 Karta Header s označením vzorku, jeho hmotnosti a pouţitými plyny při experimentu. 

Na kartě označené jako teplotní program (obr. 16) se přidávají jednotlivé reţimy 

ohřevu resp. ochlazování, volí se nastavení průtoků plynů a počet evakuací a plnění 

prováděných před samotným měřením, které je popsáno výše. Prvně se nastavil dynamický 

ohřev na teplotu 1300 °C rychlostí 15 °C.min
-1

, na který navazoval ohřev na 1580 °C 

s rychlostí ohřevu 5 °C.min
-1

. Po dosaţení teploty 1580 byla nastavená 5 minutová izotermní 

výdrţ, na kterou navazovalo ochlazování na teplotu 1200 °C rychlostí 5 °C.min
-1

. Z této teploty 

pokračovalo ochlazování rychlostí 15 °C.min
-1

 aţ na pokojovou teplotu. Během experimentu 

byl kolem pracovního prostoru pece a vzorku dmýchán argon o průtoku 50 ml.min
-1

, který je 

označen zeleně. Argon označený modře s průtokem 20 ml.min
-1

 je nastaven v okolí vah. 

Hélium označeno fialovou barvou se během experimentálního měření nepouţívá. 
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Obr. 16 Nastavení teplotních reţimu, mnoţství průtoku argonu a počet evakuací a plnění. 

Po nastavení teplotního programu vlastního měření svítí všechny kontrolky zeleně, a 

to znamená, ţe námi nastavený program můţe být uloţen. Uloţení probíhá na kartě poslední 

poloţky, kde se nastavuje cílové uloţení námi nastaveného teplotního programu. Po uloţení 

programu označíme jeho cílovou adresu a název a klikneme na ikonu měření (obr. 17). 

V tento okamţik začíná samotné měření podle námi zvolených parametrů. 
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Obr. 17 Karta Poslední poloţky, kde se vybírá uloţený program a zapíná samotné měření. 

4.3 Dosažené výsledky 

Metodou přímé termické analýzy byly získány křivky pro ohřev i ochlazování 

jednotlivých vzorků. Pomocí programu Proteus Thermal Analysis byly následně technikou 

extrapolace teploty fázové přeměny na základě viditelných změn na teplotní křivce stanoveny 

teploty solidu a likvidu vzorku oceli. Křivky získané z experimentálního měření jsou uvedeny 

na obr. 18 aţ 21. 
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 Obr. 18 Křivka při ohřevu vzorku oceli s označením č. 1 i s derivací. 

 

 

Obr. 19 Křivka při ohřevu vzorku oceli s označením č. 2 i s derivací. 
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Obr. 20 Křivka při ochlazování vzorku oceli s označením č. 1 i s derivací. 

 

Obr. 21 Křivka při ochlazování vzorku oceli s označením č. 2 i s derivací. 

 

 



52 

 

Bc. Křižánek, M., Experimentální studium teplot solidu a likvidu oceli pomocí metod termické analýzy. 

Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, katedra metalurgie a slévárenství, 2014. 

 

Teploty solidu a likvidu získané odečtem z křivek hodnocených ocelí při jejich ohřevu 

z teploty 1300 °C na teplotu 1580 °C a při jejich ochlazování z teploty 1580 °C na teplotu 

1200 °C rychlostí 5 °C.min
-1

 a jejich průměrné korigované hodnoty jsou uvedeny v tab. 28. 

V tabulce jsou také uvedeny pro porovnání teoretické výpočty teplot solidu a likvidu pomocí 

softwaru IDS a termodynamické databáze Computherm. 

Tab. 28 Experimentálně získané a teoreticky vypočtené teploty fázových transformací. 

Metoda Vzorek 
Hmotnost 

[mg] 

Rychlost 

ohřevu/ochlazování 

[°C.min
-1

] 

Ohřev Ochlazování 

TS 

[°C] 

TL 

[°C] 

TS 

[°C] 

TL 

[°C] 

PTA 

č. 1 23280 
5/5 

1476 1514 1467 1511 

č. 2 22356 1479 1514 1465 1512 

Průměrná teplota 1478 1514 1466 1512 

IDS Chemická analýza 1477 1517 - - 

CompuTherm Chemická analýza 1475 1518 - - 

  

Z tab. 28 lze vyčíst, ţe průměrné TS a TL při ohřevu byly pomocí metody přímé 

termické analýzy velkých vzorků studované jakosti oceli stanoveny na: 

TS = 1478 °C, 

TL = 1514 °C. 

Průměrné TS a TL při ochlazování byly pomocí metody přímé termické analýzy 

velkých vzorků studované jakosti oceli stanoveny na: 

TS = 1466 °C, 

TL = 1512 °C. 

Při srovnání průměrných teplot solidu a likvidu mezi ohřevem a ochlazováním bylo 

zjištěno, ţe dvoufázové pásmo mezi teplotou solidu a likvidu u ohřevu mělo teplotní interval 

36 °C, kdeţto u ochlazování činil tento interval 46 °C. Pokud se vezme v potaz srovnání 

experimentálně naměřených hodnot se softwarem IDS, který odpovídá rovnováţným 

podmínkám stejně jako databáze CompuTherm, tak se hodnota teploty solidu liší pouze o 

1 °C a v případě teploty likvidu je to o 3 °C. Tyto rozdíly mohly být způsobeny tím, ţe do 

výpočtu nebyly zahrnuty tyto prvky: V, Ti, B, Nb a Sn. U výpočtu z databáze CompuTherm - 

chemická analýza nepočítala s B, Sn, Al, N a O a teplota solidu se od experimentálně 

naměřené hodnoty lišila o 3 °C a teplota likvidu o 4 °C.  
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4.4 Porovnání dosažených výsledků s literárními rozbory zabývajícími se 

metodou přímé termické analýzy 

Výše uvedené výsledky termické analýzy – teploty solidu a likvidu byly následně 

srovnány s výsledky získanými v práci [7], které se v minulosti věnovali autoři na katedře 

metalurgie a slévárenství a v druhém případě se studii [9], kde se vyuţilo metody přímé 

termické analýzy velkých vzorků různých jakosti oceli. 

Jako první byla pozornost věnována srovnání výsledků s prací [7]. Pro porovnání bylo 

chemické sloţení experimentálně zkoumaného vzorku středně-uhlíkové nízkolegované oceli 

jakosti X56 PSL 1 dosazeno do matematických vztahů, které byly stanoveny pomocí metody 

regresní analýzy. Výsledné experimentální naměřené teploty solidu a likvidu společně 

s teplotami vypočtenými podle rovnic z práce [7] jsou uvedeny v tab. 29. 

Tab. 29 Srovnání naměřených teplot s teplotami vypočtenými podle rovnic (1) aţ (5). 

Experimentálně získané hodnoty Výpočet podle stanovených rovnic [7] 

Ohřev Ochlazování (1) (2) (3) (4) (5) 

TS [°C] TL [°C] TS [°C] TL [°C] TL [°C] TL [°C] TS [°C] TS [°C] TS [°C] 

1478 1514 1466 1512 1518 1503 1464 1398 1454 

 

Jako první si bylo nutno vyhodnotit rozdíly v jednotlivých metodikách obou měření. 

V studii [7] byla teplota likvidu získaná při ochlazování vzorku, kdeţto teplota solidu byla 

zaznamenána během ohřevu. Proto se z námi naměřených experimentálních dat pro srovnání 

s prací [7] vybrala teplota solidu získaná při ohřevu, která měla hodnotu 1478 °C a teplota 

likvidu získána během ochlazování s hodnotou 1512 °C. 

Po provedení simulace srovnání metodik se teplota likvidu liší u rovnice (1) o 6 °C, 

kdeţto podle zjednodušené rovnice (2), která bere v úvahu pouze vliv obsahu uhlíku je rozdíl 

v teplotě likvidu 9 °C. Tento teplotní rozdíl mohl být způsoben i rozdílnou rychlostí 

ochlazování, která činila v práci [7] 10 °C.min
-1

. Dále mohla mít vliv, i kdyţ velmi malý, 

hmotnost vzorku, která sice v práci není uvedena, ale odvozením od rozměru vzorku oceli ve 

tvaru válečku měla v případě práce [7] hmotnost cca 253 g, coţ je přesně 11krát více, neţ u 

námi experimentálně zkoumaného vzorku středně-uhlíkové nízkolegované oceli. 

U teplot solidu se rozdíl teplot pohyboval v intervalu od 14 do 80 °C. Extrémního 

případu bylo dosaţeno pouţitím rovnice (4), která vykazovala diferenci od experimentálně 

naměřené hodnoty aţ o 80 °C. Tato kvadratická rovnice brala v úvahu pouze obsahy uhlíku a 
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hliníku. Naopak nejvhodnější byla lineární rovnice (3), kde byla teplotní odchylka 14 °C. 

V případě rovnice (5) byl teplotní rozdíl 24 °C. 

Z rovnic získaných metodou mnohonásobné regresní analýzy by pro stanovení teploty 

likvidu bylo nejvhodnější pouţít rovnici (1), kde byla teplotní diference 6 °C. Pro teplotu 

solidu lze brát v úvahu pouze lineární rovnici (3), u které byl rozdíl teplot 14 °C. Je zřejmé, ţe 

vyuţití empiricky odvozených rovnic nelze vnímat jako univerzální. Případné odchylky však 

lze zjistit aţ při provedení konkrétních experimentů metodami termické analýzy. 

Z práce [9] byla ke srovnání s experimentálními výsledky pouţita ocel označená jako 

203 s chemickým sloţením, které je uvedeno v tab. 7, které se liší od námi studované oceli 

například o 0,04 hm. % C, 0,1 hm. % Mn, 0,25 hm. % Si, 0,2 hm. % S a 0,01 hm. % Al.  U 

této analýzy byl proveden pouze reţim ochlazování a to třemi různými rychlostmi: 6, 30 a 

120 °C.min
-1

. Výsledné hodnoty studie [9] v porovnání s experimentálně naměřenými daty 

jsou uvedeny v tab. 30. 

Tab. 30 Srovnání experimentálních teplot s výslednými teplotami z práce [9]. 

  
Rychlost ochlazování [°C.min

-1
] Experimentálně získané hodnoty 

120 30 6 Ohřev Ochlazování 

TS [°C] 1415 1430 1460 TS [°C] TL [°C] TS [°C] TL [°C] 

TL [°C] 1507 1506 1507 1478 1514 1466 1512 

 

Při porovnávání se vycházelo především s rychlostí ochlazování 6 °C.min
-1

, která byla 

nejblíţe rychlosti experimentu, která činila 5 °C.min
-1

. Rozdíl hmotností mezi zkoumanými 

vzorky činil cca 12 g. 

Z tabulky je moţno vidět, ţe teplota solidu při přibliţné rychlosti ochlazování a 

blízkém chemickém sloţení se lišila o 6 °C. U teploty likvidu tento rozdíl teplot činil 5 °C. 

U srovnání teplot z práce [9] s experimentálními teplotami získanými při ohřevu, byla teplota 

solidu o 18 °C vyšší, zato u teploty likvidu byl rozdíl 7 °C. 

Vyšší ochlazovací rychlosti u experimentů realizovaných v rámci práce [9] neměly 

ţádný vliv na teploty likvidu, kdeţto u teplot solidu došlo k výraznému poklesu teploty aţ o 

45 °C. 

Tyto teplotní rozdíly mezi experimentálně získanými daty a výsledky prací [7, 9] byly 

zřejmě pouze minimálně ovlivněny rychlosti ohřevu, protoţe u všech metod přímé termické 

analýzy byla rychlost měření v rozmezí 5 – 10 °C. min
-1

. Vliv hmotnosti vzorku nebylo moţné 

prokázat, protoţe vzorek o hmotnosti 23 g měl v porovnání se vzorkem o hmotnosti cca 253 g 
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v práci [7] teplotu likvidu niţší o 6 °C. Kdeţto u vzorků s hmotnostní 35 g ve studii [9], byl 

rozdíl v teplotě likvidu 5 °C. Z těchto údajů lze vyvodit, ţe největší vliv na rozdílné teploty 

solidu a likvidu napříč porovnávanými realizacemi mělo zřejmě poněkud odlišné chemické 

sloţení vzorků. Teplotní rozdíly mohou být způsobeny rovněţ konstrukcí experimentálního 

zařízení, neboť dosáhla v průběhu let značného vývoje aţ po dnešní moderní zařízení. S tím je 

spojeno i pouţití různých měřících termočlánků. Čistota proudící atmosféry obklopující 

vzorek během analýzy a druh pouţitého kelímku (Al2O3), i kdyţ není známa jeho konkrétní 

geometrie, byla při všech měřeních stejná, tudíţ vliv těchto experimentálních podmínek na 

výsledné teplotní odchylky lze vyloučit. 
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5 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo vyuţití metody přímé termické analýzy 

k experimentálnímu studiu teplot solidu a likvidu oceli a vyuţití těchto výsledků k porovnání 

se studii prováděnými za různých experimentálních podmínek. 

V teoretické části diplomové práce je pozornost věnována rozdělení metod termických 

analýz spojených se změnami různých fyzikálních vlastností zkoumaných látek. Dále je 

provedena charakteristika jednotlivých druhů termických analýz, výhody a nevýhody, faktory 

ovlivňující průběhy měření, moţnosti vyuţití a popis jednotlivých experimentálních zařízení.  

Následně je proveden rozbor literárních studií týkajících se vyuţití metod termické 

analýzy v oblasti metalurgie. Poznatky zjištěné z rozboru literatury byly shrnuty v kapitole 3 

zabývající se shrnutím literárních poznatků. 

Experimentální část diplomové práce byla zaměřena na získání vysokoteplotních 

fázových přeměn – teplot solidu a likvidu metodou přímé termické analýzy vzorku 

středněuhlíkové nízkolegované oceli jakosti X56 PSL 1.  

Pro studium bylo v experimentální části vyuţito laboratorního zařízení termické 

analýzy STA 449 F3 Jupiter, kde byla pouţita rychlost ohřevu resp. ochlazování 5 °C.min
-1

. 

Zjištěna teplota solidu při ohřevu byla 1478 °C a teplota likvidu měla hodnotu 1514 °C. 

Teplota solidu během ochlazování byla 1466 °C a teplota likvidu činila 1512 °C.  

Získané experimentální teploty solidu a likvidu byly odečteny ze zaznamenaných 

teplotních křivek v programu Proteus Thermal Analysis metodou extrapolace teploty fázové 

přeměny na základě registrovaných změn na teplotní křivce. 

Experimentálně získané teploty vysokoteplotních fázových přeměn byly v následující 

části experimentální práce vyuţity ke srovnání s teplotami získanými metodou přímé termické 

analýzy ve studiích [7, 9]. Porovnání výsledků přineslo následující poznatky: 

1)  Chemické sloţení námi experimentálně studované středně-uhlíkové nízkolegované oceli 

se vloţilo do rovnic získaných metodou regresní analýzy.  Pomocí rovnic (1) a (2) pro 

teploty likvidu získaných při ochlazovaní rychlostí 10 °C.min
-1

 byla teplota likvidu podle 

rovnice (1) 1518 °C a podle rovnice (2) 1503 °C. Nejniţší teplotní rozdíl od 

experimentálně získaných teplot likvidu je 6 °C, který byl zaznamenán pro rovnici (1). 

2) Pro teploty solidu byly pouţity rovnice (3), (4) a (5), kterými byly dosaţeny teploty 

solidu 1464 °C, 1398 °C a 1454 °C. Nejméně vhodná byla rovnice (4), která se lišila od 
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experimentálně získané teploty solidu 80 °C, nejvhodnější naopak rovnice (3), kde byla 

teplotní odchylka 14 °C.  

3) Řízeným ochlazováním rychlostí 6 °C.min
-1

 vzorku oceli s označením 203 byla naměřena 

teploty solidu 1460 °C a teplota likvidu 1507 °C. Ve srovnání s experimentálně 

naměřenými teplotami se teplota solidu liší o 6 °C a u teploty likvidu byla teplotní 

diference 5 °C.  

Vypočítané teplotní rozdíly mezi teplotami solidu a likvidu naměřenými 

experimentálně a teplotami, které byly naměřeny ve studii [7], byly pro teploty likvidu 6 a 

9 °C, pro teploty solidu teplotní rozdíly činily 14, 24 a 80 °C. Ve srovnání s prací [9] byly 

teplotní rozdíly pro teplotu likvidu 5 °C a teplotu solidu 6  °C. 

Znalost teplot likvidu ocelí má velmi praktický dopad pro správné nastavení teploty 

odlévání a tedy pro zajištění velmi dobré kvality plynule litých předlitků. 

Výsledky z experimentálních měření lze vyuţit jako vstupní data pro řadu fyzikálních 

i matematických modelů, jakoţ i pro výpočty termodynamických vztahů. 
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