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Abstrakt 

Převážná většina kovů a slitin používaných v technické praxi je vyráběna 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

experimentů za účelem přípravy metodiky přímé termické analýzy pro podmínky studia 

reálných jakostí oceli a identifikace vlivu vybraných experimentálních podmínek. Rovněž 

byla provedena praktická implementace metody plánovaného experimentu (DOE) do 

systému hodnocení naměřených dat. Bylo provedeno rovněž srovnání výsledků paralelně 

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

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

studovanou jakost oceli. 

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

odlévání ingotů, termodynamický software 

Abstract 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

significantly reduce utility properties of cast steel and operational reliability of final steel 
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product. Experimental study of steel solidification process is one of the ways to eliminate 

their possible impacts on quality of cast steel during solidification and to achieve required 

properties of steel without any additional treatment. Dozens of steel grades (continuously 

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

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

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

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

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

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

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

whole process of refinement of TL and TS temperatures represent a final recommendation 

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

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

casting, ingot casting, thermodynamic software  
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Úvod  

V dnešní době začínají znovu nabývat na významu experimentální práce 

realizované mimo virtuální prostor výkonných počítačových stanic. Tyto virtuální systémy 

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

generovat důležité poznatky. I nejdokonalejší software při špatně nastavených okrajových 

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

měření jsou v některých oblastech zdokonalování výrobních procesů stále nezastupitelná. 

Jednou z významných výzev v oblasti optimalizace procesů výroby, konkrétně 

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

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

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

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

sekundárního zpracování oceli před zahájením jejího vlastního odlévání. Implementace 

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

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

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

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

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

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

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

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

doktorandky, ustoupila v oblasti studia fázových přeměn ocelí tato metoda na konci 20. 

století jiným přístupům determinace těchto teplot.  

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

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

a Regionálního materiálově technologického výzkumného centra (RMTVC) podařilo oživit 

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

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

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

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

navazujícího programu udržitelnosti LO1203 “ financovaného Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy České republiky a dvou projektů aplikovaného výzkumu  

a experimentálního vývoje. 

Po úvodních kapitolách věnovaných v souladu s jejími cíli definovanými  

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

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

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

Pozornost je také zaměřena na stručné seznámení se s alternativními metodami  

či výpočtovými přístupy stanovování teplot likvidu a solidu.  

Obsáhlejší část disertační práce je věnována vlastní rozsáhlé experimentální 

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

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

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

z plynulého odlévání i lití do kokil.  

Do procesu hodnocení relevantnosti naměřených dat byla velmi efektivně a 

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

korektně nastaveného plánu experimentu vyhodnocovat statistickou významnost kritických 

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

Předkládaná disertační práce také využila originálního přístupu řešitelského týmu, 

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

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

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

a výpočty v sofistikovaných termodynamických softwarech IDS (Solidification Analysis 

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

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

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

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

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

Fakulty materiálově-technologické a pracovního nasazení jejich pracovníků v rámci 

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

plodné spolupráce s průmyslovými partnery v rámci řešených projektů aplikovaného 

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

tuhnutí oceli s aplikačním výstupem pro optimalizaci technologie plynulého odlévání oceli 

v inovativních rozměrech sochorů a TA04010035 - Výzkum a vývoj progresivních 

technologických postupů výroby a zpracování oceli pro výkovky z nástrojových ocelí 

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

jejich úspěšném dořešení. 

1 Analýza literárních poznatků z oblasti procesu tuhnutí oceli  

a termické analýzy 

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

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

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

nezbytným předpokladem zajištění korektních podmínek průběhu tuhnutí a způsobu 

krystalizace oceli. Z tohoto pohledu lze za kritické parametry považovat teplotu likvidu  

a solidu, neboť během tuhnutí oceli probíhá změna kapalné fáze na fázi pevnou v určitém 

teplotním intervalu ohraničeném shora teplotou likvidu a ze spodu teplotou solidu. Znalost 

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

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

tuhnutí a strukturu odlité oceli [2].  

Disertační práce je zaměřena na experimentální studium procesu a problematiky 

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

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

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

přímou implementaci do procesu řízení výroby nebo pro numerické optimalizace procesu 

tuhnutí oceli.  

V návaznosti na zaměření předkládané disertační práce byla provedena analýza 

literárních poznatků, která byla zaměřena na základní aspekty související s procesem 

krystalizace a tuhnutí oceli. Tato analýza byla v disertační práci zpracována v rozsahu 33 

stran v kapitole 1 disertační práce a věnuje se nejprve obecným teoretickým poznatkům 

z oblasti průběhu tuhnutí a způsobu krystalizace oceli, energetickým a kinetickým 
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podmínkám krystalizace, procesu nukleace zárodků nové fáze v oceli, segregacím a s nimi 

souvisejícím vadám plynule litých předlitků a ingotů. 

Ve vztahu zaměření disertační práce na oblast metalurgie oceli byl do analýzy 

literárních poznatků zařazen rovněž rozbor hlavních parametrů ovlivňujících nastavení 

odlévání a tuhnutí oceli. Pozornost zde byla zaměřena na vybrané parametry, které jsou 

nejčastěji zmiňovány v souvislosti s technologickými podmínkami odlévaní oceli: licí 

teplota, rychlost odlévání, interval tuhnutí oceli. Ve vztahu k tématu disertační práce 

umožňují tyto parametry poukázat na souvislosti a důležitost významu znalosti teploty 

likvidu a teploty solidu pro proces tuhnutí a odlévání oceli.  

Součástí analýzy literárních poznatků je rovněž přehled experimentálních nástrojů, 

které jsou využívány k identifikaci teplot likvidu a solidu, tj. stručná charakteristika 

v současnosti nejvyužívanějších metod termické analýzy.  

Analýzu literárních poznatků z oblasti procesu tuhnutí oceli a termické analýzy 

uzavírá stručný přehled vybraných konkrétních aplikací metody přímé termické analýzy  

a příbuzných metod termické analýzy v metalurgii zaměřený na experimentální stanovování 

teplot fázových přeměn ve vysokoteplotní oblasti, zejména pak nad teplotou 1000 °C.  

1.1 Nástroje k identifikaci  

Mezi klasické a v současné době nejpoužívanější termo-analytické metody se řadí 

termogravimetrie (TG), diferenční termická analýza (DTA) a diferenční skenovací 

kalorimetrie (DSC) [54-58]. Existují rovněž i metody simultánní v kombinacích TG/DTA  

a TG/DSC. Obecně, jsou metody termické analýzy založeny na detekci změny teploty 

vyvolané tepelně zabarveným dějem nebo na detekci rozměrových změn vzorku [54]. Do 

skupiny experimentálních termo-analytických metod se řadí rovněž i přímá termická 

analýza. Ta umožňuje studovat změny termo-fyzikálních vlastností zkoumaného vzorku  

v souvislosti se změnou teploty [59]. Metoda přímé termické analýzy je založena na 

přímém měření teploty studovaného vzorku při jeho plynulém lineárním ohřevu  

a ochlazování [55,56,58]. Kromě výše uvedených experimentálních metod termické 

analýzy existují rovněž možnosti stanovit teploty likvidu a solidu teoreticky, na základě 

výpočtu. Jedná se o výpočet z empirických rovnic (empirických výpočtových vztahů), při 

kterém lze na základě údajů chemické složení tyto zmiňované teploty vypočítat [2]. 

Současná doba nabízí rovněž využití mnoha různých termodynamických databází  

a speciálních profesionálních software a komerčních databází. Lze jmenovat například 

software IDS (Solidification Analysis Package) [60], Thermo-Calc (databáze TCFE7, popř. 

TCFE8) [61] či Computherm. 

1.2 Aplikace metody přímé termické analýzy a příbuzných metod  

v metalurgii  

Analýzu literárních poznatků z oblasti procesu tuhnutí oceli a termické analýzy 

uzavírá stručný přehled vybraných konkrétních aplikací metody přímé termické analýzy a 

příbuzných metod termické analýzy v metalurgii zaměřený na experimentální stanovování 

teplot fázových přeměn ve vysokoteplotní oblasti, zejména pak nad teplotou 1000 °C. 

Literární rešerše zaměřená na nejnovější konkrétní možnosti aplikace [62-64,73] metody 

přímé termické analýzy byla provedena s cílem poukázat na opět rostoucí potenciál této 

metody pro stanovování teplot fázových přeměn (teplot likvidu a solidu) u složitých multi-

komponentních heterogenních materiálů na bázi železa. V současné době s ohledem na 
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zaměření disertační práce nebylo možné mimo činnost vlastního pracoviště dohledat 

novější literaturu věnující se využití metody přímé termické analýzy pro experimentální 

stanovení teplot vysokoteplotních fázových přeměn (teplot likvidu a solidu) u ocelí 

metodou přímé termické analýzy. Současná literatura se v této souvislosti věnuje 

především metodám termické analýzy DTA a DSC [65-72]. Je zřejmé, že i přes značný a 

na dřívějších i současných pracích doložený potenciál se v současné době metoda přímé 

termické analýzy v metalurgické praxi při výrobě oceli příliš nepoužívá. Znovuzavedení 

této metody do procesu precizace teplot likvidu a solidu v návaznosti na řešené projekty 

aplikovaného výzkumu se věnuje vlastní experimentální část této disertační práce.  

2 Cíle disertační práce 

Základním cílem disertační práce je zpřesnění teplot vysokoteplotních fázových 

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

pomocí metody přímé termické analýzy.    

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

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

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

do systému hodnocení naměřených dat. 

Jednotlivé fáze řešení disertační práce lze na základě vlastních zkušeností  

a převzatých poznatků koncipovat následovně: 

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

 Rozbor způsobu aplikace metody přímé termické analýzy a příbuzných metod 

v metalurgii, 

 Příprava metodiky přímé termické analýzy pro podmínky reálných jakostí ocelí: 

- realizace experimentů přímé termické analýzy na standardním kovu 

(niklu), 

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

- zhodnocení výsledků experimentů na standardním materiálu se 

zaměřením na identifikaci vlivu vybraných experimentálních podmínek,  

- aplikace metody plánovaného experimentu (DOE) za účelem kvantifikace 

vlivu studovaných experimentálních podmínek přímé termické analýzy na 

korektnost naměřených dat.   

 Aplikace připravené metodiky přímé termické analýzy na vzorcích reálných 

jakostí oceli: 

- realizace experimentů přímé termické analýzy na sérii vzorků vybraných 

jakostí oceli, 

- stanovení teplot likvidu a solidu z teplotních křivek, 

- aplikace metody plánovaného experimentu (DOE) za účelem kvantifikace 

vlivu experimentálních podmínek přímé termické analýzy v souvislosti 

s přímým doporučením konkrétních teplot likvidu a solidu do průmyslové 

praxe.  
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- diskuse dosažených výsledků u studovaných jakostí oceli a jejich 

porovnání  

s výsledky jiných paralelně aplikovaných metod termické analýzy, 

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

každou studovanou jakost oceli.   

 Diskuse přínosu využití metody přímé termické analýzy pro zpřesnění teplot 

likvidu a solidu reálných jakostí oceli. 

3 Experimentální studium teplot likvidu a solidu reálných jakostí 

oceli  

Experimentální část disertační práce je zaměřena na experimentální studium teplot 

fázových přeměn oceli během jejího tuhnutí s využitím metody přímé termické analýzy 

(PTA). Konkrétně se věnuje možnostem zpřesnění teplot likvidu a solidu u reálných 

průmyslově vyráběných jakostí oceli, a to jak plynule litých předlitků, tak ingotů.  

Experimentální studium bylo zaměřeno na 14 jakostí reálných ocelí pro plynulé lité 

předlitky, přičemž se jednalo o tyto druhy ocelí: oceli určené pro odlévání sochorů malých 

a velkých průřezů (Ø 130 - 400 mm), převážně trubkových jakostí oceli určených k těžbě 

ropy a plynu, oceli pro náročnější podmínky v energetickém průmyslu. Experimentální 

měření pomocí metody přímé termické analýzy bylo také věnováno ocelím (11 jakostí) 

odlévaným do kokil, přičemž výsledné ingoty představovaly tyto druhy ocelí: nástrojové a 

ložiskové oceli určené pro speciální strojní součásti pro náročné použití. Rámcový přehled 

jakostí oceli analyzovaných v průběhu řešení projektů aplikovaného výzkumu, za jejichž 

podpory vznikla tato disertační práce, je uveden v tab. 1.  

Tab. 1 Rámcový přehled jakostí oceli analyzovaných v průběhu řešení projektů 

aplikovaného výzkumu  

Charakteristika oceli Označení jakosti dle normy  

P
ly

n
u

le
 l

it
é 

p
ř
e
d

li
tk

y
 

trubkové jakosti oceli menších 

kruhových sochorů určené k těžbě 

ropy a plynu (naftovodné  

a pažnicové trubky)  

 EN 10280-1, EN10210-1, EN 10216-1, 

EN10216-2, EN10224, EN10297-1 

 API 5L - stupeň A, B, X42, X46, X52, 

X56,  

 API 5CT - stupeň J55, K55, L80-1, N80-1, 

N80Q, P110, Q125 

trubkové oceli pro výrobu větších 

kruhových sochorů pro náročnější 

podmínky v energetickém průmyslu 

(kotlové trubky), oceli k výrobě 

pažnicových trubek  

 API 5L - stupeň B, X42,X52, X56,  

API 5L- T95 

 API 5 CT - stupeň J55, K55, L80-1, N80-1, 

N80Q, P110, Q125 

 SAE 1526; SAE 1518; SAE 1527; SAE 

4125 

In
g
o
ty

 

výkovky z nástrojových  

a ložiskových ocelí (tlusté desky, 

ocelové pásy, bloky, kladky, tyče 

určené pro speciální strojní součásti 

pro náročné použití) 

 EN 10027-1: 100CrMo6, 100CrMo7, 

X37CrMoV5-1, 56NiCrMoV7, 

40CrMnNiMo8-6-4, X40CrMoV5-1, 

X37CrMoV5-1, 51CrV4, 34CrAlNi7, 

40CrMnMo7 
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3.1 Stručná charakteristika experimentálního zařízení  

Experimentální měření byla v rámci přeložené disertační práce realizována na 

moderním, vysoce sofistikovaném experimentálním zařízení pro simultánní vysokoteplotní 

termickou analýzu Netzsch STA 449 F3 Jupiter, jež umožňuje studovat termo-fyzikální  

a termodynamické vlastnosti materiálů za vysokých teplot (tab. 2, obr. 1).  

Tab. 2 Experimentální možnosti systému Netzsch STA 449 F3 Jupiter 

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

Teplotní rozsah + 20 °C do + 2000 °C 

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

Teplotní programy lineární ohřev / ochlazování; izotermní výdrž; cyklování 

Hmotnost vzorku do 30 g (35 g) 

Atmosféra vakuum; inertní; reakční 

Typ Cp sensoru DSC plochý sensor 

 

 
 

Obr. 1 Experimentální systém Netzsch STA 449 F3 Jupiter 

Teplota studovaného vzorku je snímána v jeho středu prostřednictvím termočlánku 

Pt/PtRh 10 %. Standardně je využívána měřicí tyč TG se senzorem typu „S“ (obr. 2). 

Vzorky byly analyzovány v korundových kelímcích inovovaného tvaru, který zajišťuje 

lepší odezvu termočlánku na děje probíhající uvnitř zkoumaného vzorku (obr. 3, obr. 4).  

 

  

 

Obr. 2 Měřící TG tyč, standardně 

dodávaný držák vzorků typu S 

Obr. 3 Inovovaný 

korundový kelímek 

Obr. 4 Tvar a rozměry 

korundového kelímku (mm) 
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Výchozí ocelové polotovary byly jednotně upraveny do finální podoby válečků 

kónického tvaru s vyfrézovaným středem (obr. 5), aby co nejvěrněji odpovídaly tvaru 

používaného korundového kelímku (obr. 4) 

 
  

Obr. 5 Foto vzorku oceli 

3.2 Příprava metodiky přímé termické analýzy pro podmínky reálných 

jakostí oceli 

Experimentálnímu studiu teplot likvidu a teplot solidu studovaných jakostí oceli 

předcházela celá řada metodických měření na standardním kovu. Cílem realizace série 

metodických experimentů s využitím čistého standardního kovu (niklu) bylo vytvoření 

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

metody přímé termické analýzy. K realizaci metodických měření na čistém standardním 

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

tání standardního kovu (niklu) umožnuje otestovat používaný experimentální systém a jeho 

vliv na tuto předem „známou“ teplotu. Různým nastavením experimentálního systému, 

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

identifikovat vliv těchto různých podmínek prostřednictvím odchylky od známé teploty 

tání a nastavit tak vhodné korekční hodnoty.  

V rámci přípravy metodiky přímé termické analýzy umožnila provedená metodická 

měření na standardním kovu (niklu):     

 prověřit, že metoda přímé termické analýzy je schopna v rámci nastavených 

laboratorních podmínek generovat relevantní a reprodukovatelné výsledky  

a čímž umožnila kvantifikovat (vyčíslit) hodnotu teplotní korekce pro 

experimenty na reálných vzorcích oceli, 

 zmapovat chování námi nastaveného experimentálního systému na základě 

analýzy chování standardního kovu v průběhu experimentu a identifikovat 

vlivy experimentálních podmínek na výsledné experimentální hodnoty, 

 standardizovat nastavení experimentů přímé termické analýzy pro následné 

experimenty na reálných heterogenních matriálech (ocelích). 

3.2.1 Využití metody plánovaného experimentu DOE k zajištění statistické 

korektnosti naměřených dat 

Do procesu hodnocení relevantnosti naměřených experimentálních dat byla velmi 

efektivně a originálně implementována metoda plánovaného experimentu (DOE). Metoda 

plánovaného experimentu byla zvolena z důvodu malého rozsahu statistického souboru 

dat, v jejichž důsledku nebylo možné aplikovat standardní metody statistické analýzy 

vedoucí k identifikaci statistické významnosti kritických faktorů procesu a jejich 

příslušnosti k jednomu či více výběrovým souborům, ze kterých je možné korektně počítat 

průměrnou hodnotu. 
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Plánovaný nebo také navrhovaný experiment DOE (Design of Experiments), 

představuje progresivní a efektivní tzv. aktivní statistickou metodu, jež umožňuje zjistit 

vazby a vztahy mezi určitými veličinami zkoumaného procesu. Prostřednictvím 

postupného a vědomého nastavení vybraných vstupních parametrů (faktorů), jež jsou 

považovány za pravděpodobně vlivné v rámci zkoumaného procesu, umožnuje DOE 

kvantifikovat vliv a významnost jednotlivých faktorů (popř. jejich různých interakcí) na 

sledovanou veličinu, označovanou jako odezva (response) [78, 79] či ukazatel kvality 

(Y) [80]. Plánovaný experiment DOE reprezentuje posloupnost zkoušek (jednotlivých 

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

vstupních parametrů zkoumaného procesu, aby bylo možné sledovat a identifikovat 

odpovídající změny výstupní proměnné [95]. Výstupem DOE je navržený a realizovaný 

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

rozlišit statistickou významnost jednotlivých zvolených faktorů a jejich vzájemné 

interakce [81]. 

Metoda DOE umožnila v rámci korektně nastaveného plánu experimentu 

vyhodnotit statistickou významnost kritických faktorů experimentu, především pak režim  

a cyklování na kvalitu naměřených dat:  

 kombinace faktorů: vliv hmotnosti vzorku a vliv rychlosti ohřevu a ochlazování 

na výslednou teplotu tání a tuhnutí niklu (tab. 3, tab. 4),   

 kombinace faktorů: vliv teplotního režimu (ohřev x ochlazování) a vliv volby 

režimu cyklických experimentů na teplotu tání a tuhnutí niklu (tab. 5).  

Tab. 3 Seznam faktorů a úrovní použitých pro konstrukci DOE: širší interval hmotnosti  

Faktor Označení  Dolní úroveň Horní úroveň 

hmotnost vzorku (g) M 10 20 

rychlost ohřevu nebo ochlazování (°C.min-1) VOH nebo VOCH 5 20 

Tab. 4 Seznam faktorů a úrovní použitých pro konstrukci DOE: zúžený hmotnostní 

interval 

Faktor Označení  Dolní úroveň Horní úroveň 

hmotnost vzorku (g) M 17 20 

rychlost ohřevu / ochlazování (°C.min-1) VOH, VOCH 5 20 

Tab. 5 Seznam faktorů a úrovní pro konstrukci plánovaného experimentu DOE: vliv 

režim, cyklus  

Faktor Označení  Dolní úroveň Horní úroveň 

režim   R ohřev (OH) ochlazování (OCH) 

cyklus  C 1. cyklus (1.) 2. cyklus (2.) 

Plánovaný experiment DOE byl v souladu s odpovídajícími principy statistické 

analýzy dat zvolen v principiálně analogických aplikacích jako hojně používaný úplný 

faktorový experiment (Full Factorial Design) na dvou úrovních, pro dvě úrovně faktorů  

a všechny čtyři jejich možné kombinace. Statistická významnost vybraných faktorů byla 

testována na hladině významnosti  = 0,05 v prostředí programu STATGRAPHIC Plus. 
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3.2.2 Celkové shrnutí výsledků metodických experimentů pro podmínky 

experimentálního studia teplot likvidu a solidu reálných jakostí oceli 

Využití přístupu doplňujícího metodické experimenty o originální aplikaci metody 

DOE na čistém niklu umožnily potvrdit a zpřesnit již dříve formulované teoretické závěry 

v tezích disertační práce a standardizovat nastavení experimentů přímé termické analýzy 

(identifkovat podmínky experimentu: optimální hmotnost zkoumaného vzorku, optimální 

rychlost ohřevu / ochlazování) pro experimenty na reálných heterogenních materiálech 

(ocelích):  

 kombinace faktorů hmotnost vzorku a rychlost ochlazování se prokázala  

v souladu se statistickou významností hmotnosti vzorku analyzovaného  

v podmínkách lineárního ochlazování na teplotu tuhnutí (tab. 6) jako statisticky 

významná; pro experimenty přímé termické analýzy je proto vhodné udržovat 

stabilní hmotnost studovaných vzorků (20 g a více), aby se eliminoval vliv 

hmotnosti vzorku, 

 na základě předchozích znalostí v souladu s dosažením rovnovážných 

podmínek byla pro studium teplot likvidu a solidu a reálné vzorky oceli vybrána 

nejnižší rychlost ohřevu / ochlazování (5 °Cmin
-1

), i když nebyl zjištěn žádný 

statisticky významný vliv rychlosti ohřevu. 

Tab. 6 Rozbor statistické významnosti: odhadované efekty vlivu studovaných faktorů   

Hmotnostní 

interval (g) 

Studované 

faktory 
P-value 

Statistická 

významnost 

R-squared  

adjusted 

value 

<10;20> 

M, VOH 

hmotnost  0,4139 NE 

31 % rychlost ohřevu 0,1599 NE 

Interakce 0,7435 NE 

M, VOCH 

hmotnost  0,011 ANO 

90 % rychlost ochl. 0,4043 NE 

Interakce 0,351 NE 

<17;20> 

M, VOH 

hmotnost  0,3036 NE 

29 % rychlost ohřevu 0,1972 NE 

Interakce 0,7324 NE 

M, VOCH 

hmotnost  0,0285 ANO 

82 % rychlost ochl. 0,4093 NE 

Interakce 0,3503 NE 

Aplikace DOE k identifikaci statistické významnosti vlivu volby teplotního režimu 

experimentu (ohřev x ochlazování) v kombinaci s realizací cyklických měření v rámci 

jedné analýzy poskytla nejhodnotnější zjištění ve vztahu k analýzám přímé termické 

analýzy na reálných vzorcích oceli. Dopad účinků teplotního režimu na standardní kov  

v kombinaci s různými cykly ukazuje, jak tyto podmínky fungují:  

 výsledky DOE (tab. 7) na čistém standardu odhalily statistickou významnost 

teplotního režimu. Tento závěr je důležitý v souvislosti s kvantifikací hodnoty 

teplotní korekce pro ostatní materiály (reálné oceli).  Teplotní korekce by měla 

být provedena zvlášť pro podmínky ohřevu a ochlazování,  
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 cyklus není sám o sobě statisticky významný, ale pouze v interakci s teplotním 

režimem (tab. 7), což indikuje závěr, že v průběhu dvou cyklů, kdy vzorek 

čistého niklu projde dvakrát roztavením a utuhnutím, u něj nedochází 

k takovým změnám materiálových vlastností, které by statisticky významně 

ovlivnily výsledné odezvy a z nich odečtené teploty tání či tuhnutí u 

studovaného niklu. Pokud tedy u nestandardizovaných heterogenních materiálů 

dochází ke statisticky významným rozdílům mezi hodnotami odečítanými 

v prvním a druhém cyklu ohřevu / ochlazování, nachází se příčina změny 

v daném studovaném materiálu a nikoliv v okrajových experimentálních 

podmínkách. 

Tab. 7 Rozbor statistické významnosti: odhadované efekty vlivu studovaných faktorů   

Faktor  P-value 
Statistická 

významnost  

R-squared 

adjusted value 

R, C  

režim 0,0478 ANO 

84 % cyklus 0,1888 NE 

interakce 0,0271 ANO 

Výše uvedený přístup rozšiřující v dnešní době stále více v průmyslových 

podmínkách využívanou metodu DOE o velmi originální využití je zcela připraven  

k aplikaci na skutečné materiály (reálné vzorky oceli) a umožňuje jednoznačnou 

identifikaci statisticky významných vlivů cyklu či teplotního režimu pro každou jakost 

ocel. Jak naznačují v současnosti zpracovávané výsledky pro několik desítek jakostí ocelí, 

statistická významnost cyklu, teplotního režimu a nebo jejich interakce je identifikována 

v různých kombinacích. Proto je vhodné tuto metodu aplikovat na výsledky PTA každé 

série experimentů pro danou tavbu, resp. jakost oceli. To rovněž souvisí s definováním 

přístupu k průměrování a sdružování dosažených teplot likvidu a solidu a určením, které 

hodnoty budou použity v rámci finálního doporučení (kvantifikace) jedné správné teploty 

likvidu a solidu. Konečná kvantifikace jedné správné teploty likvidu a teploty solidu 

představuje další úkol. Aplikace DOE umožňuje (představuje) nejjednodušší způsob 

identifikace statistické významnosti klíčových efektů experimentálních podmínek a jejich 

preciznější zpřesnění bez časově a finančně náročných a rozsáhlých materiálových analýz 

a také bez použití velkého datového souboru. DOE umožnuje pracovat s daty, které již 

mají technologický kontext odpovídající studovanému účelu a metodologickému zázemí. 

Znalost systému a podmínek, která se projevuje v sestavovaném plánu v rámci DOE, 

nahrazuje jinak potřebné velké množství měření (dat) pro provedení ucelené statistické a 

umožňuje tuto provést i při existenci malého souboru výsledků. Umožňuje tedy určit 

statistickou významnost a správnost nastavení modelu. 

3.3 Nastavení a průběh realizace experimentů na reálných jakostech 

oceli 

Na základě výše připravené metodiky bylo uskutečněno postupné proměřování teplot 

likvidu a solidu 25 různých jakostí oceli (14 plynule odlévaných a 11 ingotových jakostí). 

Nastavení teplotního programu jednotlivých experimentů přímé termické analýzy na 

vzorcích oceli splňovalo požadavky výše připravené metodiky (hmotnost vzorku 20 g a více, 

rychlost ohřevu a ochlazování 5 °Cmin
-1

). Analýza teplot likvidu a solidu probíhala ve 
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vysokoteplotní oblasti v rozmezí teplot 20-1600 °C. V průběhu jednotlivých analýz byly 

dodrženy identické experimentální podmínky, tab. 8.  

Tab. 81 Podmínky nastavení experimentů přímé termické analýzy na reálných jakostech  

Vzorek Experimentální podmínky 

Ocel Atmosféra:  

inertní (Ar, 6N); 

50 ml.min
-1

 

Teplotní program: 

cyklování, lineární 

ohřev / ochlazování 
Hmotnost, g 20-24 

Rychlost ohřevu / 

ochlazování, °C·min
-1

 
5 

Měřicí tyč:   

TG, senzor typu „S” 

Termočlánek:  

Pt/PtRh 10 % 

Metodou přímé termické analýzy byly postupně proměřeny teploty likvidu a solidu 

vzorků oceli v rozmezí hmotnosti 20 až 25 g, jak v podmínkách řízeného lineárního 

ohřevu, tak ochlazování rychlostí ohřevu a ochlazování 5 °Cmin
-1

 v režimu cyklických 

experimentů. V rámci každé jedné analýzy vzorku oceli byly vždy provedeny 2 cykly 

ohřevu i ochlazování (tj. jedno opakování) za totožných podmínek. Je tedy zřejmé, že 

každý vzorek byl ve dvou cyklech roztavený a následně ochlazen bezpečně pod teplotu TS. 

Zařazení dvou cyklů bylo realizováno v rámci snahy zvýšit počet odečitatelných hodnot 

z křivek (hodnotitelných dat) v rámci jednoho vzorku, neboť počet jednotlivých 

analyzovaných vzorků pro každou tavbu oceli je zpravidla omezen z důvodu ekonomické 

náročnosti zpravidla na 2, max. 3 kusy. Toto nastavení umožnilo získat již v rámci jednoho 

experimentu 4 hodnoty TL a 4 hodnoty TS. Na základě provedení dvou experimentálních 

měření pro každou studovanou jakost bylo výsledkem celkem 8 hodnot TL a 8 hodnot TS.  

3.4 Proces vyhodnocení teplotních křivek, identifikace TL a TS 

V další fázi proběhlo klasické hodnocení experimentálně získaných teplotních 

křivek. Ve vysokoteplotní oblasti bylo tedy u všech studovaných 25 jakostí oceli metodou 

přímé termické analýzy detekováno postupné tání, resp. tuhnutí vzorku oceli a provedeno 

odečtení primárních (surových) hodnot teplot likvidu a solidu z křivek ohřevu a 

ochlazování. Tyto naměřené teploty likvidu a solidu byly odečteny z teplotních křivek na 

základě zvoleného způsobu identifikace představeného v disertační práci a korigovány na 

teplotu tání standardu (niklu) a experimentální podmínky.  

3.5 Využití metody plánovaného experimentu DOE při procesu 

zpřesňování a výběru relevantních TL a TS 

Metoda plánovaného experimentu DOE byla u reálných jakostí oceli aplikována  

v rozsahu plánu pro prověřování vlivu dvou z praktického hlediska kritických faktorů: vliv 

různého režimu změny teploty (ohřev vs. ochlazování) a opakování (cyklu) na kvalitu TL a 

zvlášť sestaveného plánu pro TS, tab. 10. Vstupními daty jednotlivých plánů experimentu 

DOE a tedy sledovanými ukazateli kvality Y jsou v tomto případě teplota likvidu (TL), 

nebo teplota solidu (TS). 

Tab. 10 Seznam faktorů a úrovní pro konstrukci plánovaného experimentu DOE  

Faktor Označení  Dolní úroveň Horní úroveň 

režim   R ohřev (OH) ochlazování (OCH) 

cyklus  C 1. cyklus (1.) 2. cyklus (2.) 
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Využití metody DOE v procesu zpřesňování teplot TL a TS umožnilo nalézt způsob, 

jak efektivně a systematicky přistupovat k třídění, seskupování a vyhodnocování dat na 

základě vytvoření plánu experimentu, na jehož základě lze rozlišit statistickou významnost 

zvolených klíčových faktorů a jejich vzájemné interakce.  

DOE umožnilo i při relativně malém počtu experimentů zjistit, které relevantní 

odečtené TL, resp. TS lze použít pro výpočet jedné hodnoty dané teploty fázové přeměny. 

Zda pro výstupy daného experimentu lze pro TL použít průměr ze všech odečtených hodnot 

bez rozlišení režimu ohřevu a ochlazování či cyklu, nebo zda je nutné hodnoty ohřevu  

a ochlazování hodnotit zvlášť nebo zda výsledky z druhého cyklu jsou statisticky 

významně odlišné od prvního cyklu a tudíž je není možné pro stanovení teploty TL, resp. 

TS použít. 

V původním (předcházejícím) procesu výběru relevantních TL a TS bylo k jejich 

průměrování přistupováno tak, že byl zohledňován teplotní režim (ohřev x ochlazování), 

ale nebyl prozatím respektován možný vliv 2. cyklu, přestože se o jeho možném vlivu 

diskutovalo. Chyběly totiž jednoznačné důkazy o tomto vlivu. Hodnoty TL a TS byly do 

průměru zařazovány podle příslušnosti k danému teplotnímu režimu (ohřev a ochlazování 

zvlášť), ale bez rozlišení cyklu.  

Od aplikace DOE lze očekávat, že je schopna generovat korektní a jednoznačný 

přístup, jak pracovat s jednotlivými experimentálními daty při výběru relevantních TL a TS 

pro jednotlivé jakosti oceli, čímž umožní vyprecizovat výběr relevantních finálních TL a TS 

na základě sestaveného modelu. A to statisticky korektně i s ohledem na omezené 

množství vstupních dat. Aplikace metody DOE umožňuje identifikovat změnu v 

okrajových podmínkách v průběhu experimentu, aniž by bylo nutné realizovat složitý 

materiálový výzkum. Pro účely této disertační práce a rozhodnutí, které hodnoty jsou pro 

další zpracování korektní a které nikoliv, je tato metoda dostačující a vzhledem ke své 

nenáročnosti velmi efektivní. 

Do finálního výpočtu (průměru) TL, resp. TS budou na základě výsledku testu 

statistické významnosti seskupovány pouze ty hodnoty, které náleží ke shodnému 

výběrovému souboru.: 

1. Pokud je na základě testu významnosti zjištěno, že faktor režimu je statisticky 

významný, náleží hodnoty TL, resp. TS z každého režimu k jinému výběrovému 

souboru a je nutné vypočítat průměrnou hodnotu TL, resp. TS zvlášť pro každý 

režim.  

2. V případě, že bude faktor cyklu určen jako statisticky významný, není možné 

teploty (TL, resp. TS) z druhého cyklu využít pro výpočet průměrné hodnoty TL, 

resp. TS vůbec, neboť naměřené teploty druhého cyklu náleží k samostatnému 

výběrovému souboru a existuje předpoklad, že tyto hodnoty byly ovlivněny 

změnami parametrů měření, možná: změna chemického složení materiálu, 

změna kontaktu vzorku s kelímkem po prvním přetavení, případně další obtížně 

identifikovatelné vlivy. 

3.6 Výsledků experimentálních měření a DOE na reálných jakostech 

oceli a jejich diskuse 

S ohledem na  požadavek dodržení přiměřeného rozsahu a zachování přehlednosti  

a srozumitelnosti disertační práce je diskuse experimentálních výsledků (teplot TL a TS) 

v disertační práci detailně vysvětlena na dvou vybraných jakosti oceli: jedné plynule 
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odlévané (PLP12), jedné ingotové (ING7). Na těchto dvou jakostech oceli je představena  

a vysvětlena podstata aplikace metody DOE a postup výběru relevantních TL a TS, včetně 

výběru finálních TL a TS pro tyto jakosti. Zbývající jakosti oceli analyzované v předložené 

disertační práci jsou pak diskutovány společně v měřítku, které je nezbytné pro dokreslení 

(doplnění) celkového pohledu v rámci souhrnného finálního zhodnocení.  

V rámci následující kapitoly jsou představeny vybrané výsledky napříč všemi 25 

zkoumanými jakostmi oceli, aby bylo zřejmé, jakých výsledků bylo aplikací metody přímé 

termické analýzy a metody DOE v rámci předložené disertační práce dosaženo a jak je lze 

interpretovat v souvislosti s jejich zpřesněním, jež představuje výběr a doporučení jedné 

finální teploty TL a TS pro každou jednotlivou jakost.  

3.6.1 Rozbor statistické významnosti: statistická významnosti vlivu teplotního 

režimu 

Na základě výsledků experimentů přímé termické analýzy, společně s aplikací 

metody plánovaného experimentu DOE bylo možné mezi analyzovanými jakostmi oceli 

nalézt takové (např. jakost oceli PLP12), u nichž byl prostřednictvím DOE identifikován 

statisticky významný vliv teplotního režimu na teplotu TL i TS (tab. 11). Statistickou 

významnost tohoto faktoru u TL dokládá příslušná hodnota P-value (0,0002), jejíž hodnota 

je nižší než kritická hodnota významnosti (0,05). Cyklus v případě TL (s hodnotou P-value 

0,2191) se jako statisticky významný neprojevil. V případě teploty TS byl realizací DOE 

identifikován jako statisticky významný pouze vliv teplotního režimu. Významnost tohoto 

faktoru je doložena hodnotou P-value (0,0024). Cyklus nebyl v případě TS identifikován 

sám o sobě statisticky významný, nicméně se jako statisticky významný projevil 

v interakci s režimem (P-value 0,0455), tab. 11. 

Tab. 11 Rozbor statistické významnosti jakosti PLP12: odhadované efekty vlivu 

studovaných faktorů teplotu likvidu a solidu u oceli  

Faktor 
Ukazatel 

kvality (Y) 
P-value 

Statistická 

významnost 

R-squared 

adjusted value 

R, C  

TL 

režim  0,0002 ANO 

99 % cyklus  0,2191 NE 

interakce 0,2191 NE  

TS 

režim  0,0024 ANO 

95 % cyklus  0,1647 NE 

interakce 0,0455 ANO 

Jaký je pak praktický přístup k výběru (výpočtu) relevantních TL a TS na základě 

výsledků realizovaného DOE shrnuje tab. 12. V této tabulce je názorně vysvětlen způsob 

výpočtu relevantních TL a TS pro vybranou jakost PLP 12, nicméně je tato tab. 12 

sestavena zcela univerzálně a lze ji v této podobě použít také pro další studované jakosti 

oceli. Ačkoliv byly u aktuálně diskutované jakosti oceli PLP 12 (rovněž i dalších jakostí 

zařazených do disertační práce) termické analýze podrobeny vždy 2 vzorky oceli, je tato 

tabulka formálně připravena pro neomezený počet n-vzorků.  
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Tab. 12 Způsob výpočtu TL a TS na základě výše definovaného přístupu a výsledků DOE  

u jakosti PLP12 

Přeměna: TL TS 

Režim: Ohřev Ochlazování Ohřev Ochlazování 

Cyklus: 1. 2.* 1. 2.* 1. 2.* 1. 2.* 

Vzorek 1: 1520,1 1519,9 1517,2 1517,0 1462,3 1466,4 1471,3 1471,4 

Vzorek 2: 1520,0 1520,2 1517,7 1517,1 1462,2 1466,8 1475,0 1472,4 

…         

Průměry: 1520,1 1517,3 1464,4 1472,5 

*Hodnoty u 2. cyklu se vyplňují pouze v případě, že v rámci realizace příslušného DOE 

nebyla nalezena statistická významnost cyklu. V opačném případě lze předpokládat, že 

hodnoty 2. cyklu se jako skupina dat liší od 1. cyklu a nelze je zařadit do výpočtu průměrů. 

Pokud bychom se řídili navrženým postupem vyplývajícím z interpretace výsledků 

realizovaného DOE (tab. 11), byly by z praktického hlediska v případě TL do procesu 

průměrování, na základě identifikované statistické významnosti teplotního režimu  

a statistické nevýznamnosti cyklu, zahrnuty TL dle příslušnosti k danému teplotnímu 

režimu bez rozlišení cyklů. To znamená, že průměrná teplota TL pro tuto jakost bude 

vypočtena ze čtyř hodnot, zvlášť pro ohřev a zvlášť pro ochlazování a z obou cyklů, jak 

vyplývá z tab. 12.  Vysokou kvalitu použitého modelu pro TL dokládá vysoká hodnota  

R-squared adjusted value (99 %).  

Ve vztahu k volbě přístupu k průměrování dat a výpočtu relevantních TS pro tuto 

jakost je podle výsledků DOE - statistická významnost pouze faktoru teplotního režimu 

(tab. 11) průměr vypočítán ze čtyř hodnot TS (tab. 12) jako v případě TL. Tedy zvlášť pro 

daný teplotní režim, tj. zvlášť ohřev a ochlazování a klidně z obou cyklů.  

Z tab. 11 lze také vyčíst, že v případě TS byl prostřednictvím DOE identifikován 

statistický významný vliv vzniku možné interakce mezi sledovanými faktory. Účinek 

interakce je v této souvislosti vykládán tak, že pokud by se pro tuto danou skupinu hodnot 

projevil i cyklus statisticky významný, by bylo nutné rozlišit nejen teplotní režim (ohřev  

a ochlazování), ale vyřadit při výpočtu průměru také 2. cyklus, neboť je evidentní, že mezi 

1. a 2. cyklem došlo k nějaké změně ve vlastním materiálu, která se projevila statisticky 

odlišnými hodnotami TS u 1. cyklu v porovnání s TS z 2. cyklu. Což obecně platí i pro TL. 

Přestože není znám ani identifikován důvod změny, je pouze na základě zjištění statisticky 

významné odlišnosti mezi hodnotami z 1. a 2. cyklu nezbytné vyloučit data z druhého 

cyklu z průměrování, neboť tato nejsou relevantní. 

Na základě výše identifikovaných statistických významností zvolených faktorů  

(tab. 11) a závěrů DOE byly pro jakost PLP12 dle tab. 12 vypočteny teploty 2 teploty TL 

(jedna z ohřevu, jedna z ochlazování) a 2 teploty TS (jedna z ohřevu, jedna z ochlazování), 

které budou následně zařazeny do procesu dalšího porovnání, který je vysvětlen v kap. 3.7. 

3.6.2 Rozbor statistické významnosti jakosti: statistická významnost cyklu 

V rámci hodnocení výsledků experimentů přímé termické analýzy společně 

s metodou plánovaného experimentu DOE bylo možné mezi analyzovanými jakostmi oceli 

nalézt takové (např. ING 7), u nichž byl prostřednictvím DOE identifikován i statisticky 

významný vliv cyklu s hodnotou P-value 0,316 (tab. 13). Statistická významnost cyklu 

byla identifikována u teploty TS. Rovněž byl u této jakosti oceli pro oba ukazatele kvality 

(tj. TL i TS) rovněž identifkován i statisticky významný vliv faktoru teplotního režimu  
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(P-value 0,0002), u TS se navíc projevila jako statisticky významná i možná interakce 

faktorů (P-value 0,0071).  

Na příkladu této jakosti nebude primárně diskutován statisticky významný vliv 

faktoru teplotního režimu na TL i TS, i přestože je zde jednoznačně tento vliv evidentní 

(tab. 13), neboť byl vysvětlen na příkladu předchozí jakosti PLP 12 a interpretace, resp. 

způsob výpočtu průměrných TL a TS při projevu statistické významnosti faktoru teplotního 

režimu je identická i pro tuto jakost ING 7 a stejně tak i obecně pro další zařazené jakosti 

v této disertační práci. Pozornost bude soustředěna na interpretaci statistické významnosti 

cyklu ve vztahu k tomu, které teploty TS bude možné při projevu statistické významnosti 

cyklu zahrnout do výpočtu průměrné / průměrných TS pro tuto jakost.  

Tab. 132 Rozbor statistické významnosti jakosti ING7: odhadované efekty vlivu 

studovaných faktorů teplotu likvidu a solidu u oceli  

Faktor 
Ukazatel 

kvality (Y) 
P-value 

Statistická 

významnost 

R-squared 

adjusted value 

R, C  

TL 

režim  0,0002 ANO 

99 % cyklus  0,5930 NE 

interakce 0,0586 NE 

TS 

režim  0,0002 ANO 

99 % cyklus  0,0316 ANO 

interakce 0,0071 ANO 

Tab. 13 jednoznačně dokládá, že nejen teplotní režim, ale i cyklus má na základě 

výsledků DOE v rámci nastavených experimentálních podmínek a používané metodice 

přímé termické analýzy má u této jakosti ING 7 statisticky významný vliv na výsledné 

hodnoty TS. Při výpočtu relevantních TS je nutné respektovat příslušnost TS danému 

teplotnímu režimu a rozlišit tedy při výpočtu TS ohřev i ochlazování, ale rovněž vyřadit 

také 2. cyklus, neboť je evidentní, že mezi 1. a 2. cyklem došlo k nějaké změně ve vlastním 

materiálu, která se projevila statisticky odlišnými hodnotami TS v 1. cyklu v porovnání 

s TS z 2. cyklu. V této souvislosti budou u této jakosti výsledkem celkem dvě průměrné 

hodnoty TS (jedna TS pro ohřev a jedna TS pro ochlazování), přičemž do procesu 

průměrování nebudou zahrnuty TS získané v 2. cyklu, které model DOE vyřadil z procesu 

průměrování (tab. 14). Statistická významnost vzájemné interakce u TS prakticky 

podporuje závěry DOE (tab. 13) o nutnosti rozlišit nejen teplotní režim, ale rovněž vyřadit 

data (teploty TS) získané v 2. cyklu experimentálního měření.  

Tab. 14 Způsob výpočtu TL a TS na základě výše definovaného přístupu a výsledků DOE  

u jakosti ING7 

Přeměna: TL TS 

Režim: Ohřev Ochlazování Ohřev Ochlazování 

Cyklus: 1. 2.* 1. 2.* 1. 2.* 1. 2.* 

Vzorek 1: 1486,3 1487,0 1482,3 1481,2 1411,1  1442,4  

Vzorek 2: 1486,6 1486,9 1482,5 1482,1 1409,8  1438,3  

Průměry: 1486,7 1482,0 1410,5  1440,4  

*Hodnoty u 2. cyklu se vyplňují pouze v případě, že v rámci realizace příslušného DOE nebyla 

nalezena statistická významnost cyklu. V opačném případě lze předpokládat, že hodnoty 2. 

cyklu se jako skupina dat liší od 1. cyklu a nelze je zařadit do výpočtu průměrů. 
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Pro jakost ING7 byly na základě realizovaného DOE a výše identifikovaných 

statistických významností sledovaných faktorů (tab. 13) vypočteny dle tab. 14 a následně 

zařazeny do procesu dalšího porovnání (kap. 3.7): 2 teploty TL (jedna z ohřevu a jedna 

z ochlazování) a 2 teploty TS (jedna z ohřevu a jedna z ochlazování a pouze z 1. cyklu). 

Interpretace, resp. finální stanovisko, které hodnoty TS budou zařazeny do procesu 

průměrování a při výpočtu relevantních TS, projeví-li se cyklus jako statisticky významný, 

je samozřejmě analogicky platné obecně i pro teplotu TL, pokud je u TL pomocí DOE 

identifikován vliv cyklu jako statisticky významný.  

3.6.3 Rozbor statistické významnosti jakosti: vliv sledovaných faktorů bez 

statistické významnosti  

Mezi zkoumanými jakostmi oceli, bylo především u teplot TS rovněž nalézt jakosti 

(např. PLP 10), u nichž nebyla prostřednictvím metody DOE identifikována významnost 

ani jednoho ze studovaných faktorů (tab. 15).  

Tab. 153 Rozbor statistické významnosti jakosti PLP 10: odhadované efekty vlivu 

studovaných faktorů teplotu likvidu a solidu u oceli  

Jakost 
Ukazatel 

kvality (Y) 

Sledované faktory 
Kvalita 

modelu 

režim cyklus interakce  

PLP10 
TL ANO  NE  NE  99 % 

TS NE  NE NE  55 % 

Způsob výpočtu průměrné TS, resp. výběr hodnot TS, které budou na základě 

výsledků DOE zařazeny do výpočtu jejich průměru na příkladu této jakosti v případě, kdy 

nebyl identifikován statisticky významný vliv žádného ze sledovaných faktorů na teplotu 

TS, shrnuje tab. 16. Pro teplotu TL, u níž byl identifkován jako statisticky významný 

teplotní režim, jsou získány celkem dvě průměrné TL, zvlášť pro ohřev a ochlazování.   

Tab. 16 Výpočet TL a TS do procesu porovnání a finálního doporučení na příkladu jakosti 

PLP10 

Přeměna: TL TS 

Režim: Ohřev Ochlazování Ohřev Ochlazování 

Cyklus: 1. 2.* 1. 2.* 1. 2.* 1. 2.* 

Vzorek 1: 1504,7 1504,4 1499,4 1499,8 1450,6 1451,2 1446,9 1453,6 

Vzorek 2: 1502,7 1501,9 1497,7 1497,6 1446,1 1446,7 1448,9 1453,1 

Průměry: 1503,4 1498,6 1449,6 

*Hodnoty u 2. cyklu se vyplňují pouze v případě, že v rámci realizace příslušného DOE nebyla 

nalezena statistická významnost cyklu. V opačném případě lze předpokládat, že hodnoty 2. 

cyklu se jako skupina dat liší od 1. cyklu a nelze je zařadit do výpočtu průměrů. 

Na příkladu této jakosti PLP 10 je vidět přínos jednoznačné identifikace statisticky 

významného vlivu teplotního režimu a cyklu na výsledné hodnoty teplot fázových přeměn 

pomocí DOE. Obecně, není-li tedy prokázána statistická významnost žádného ze 

zkoumaných faktorů, je v souvislosti se stanovením relevantních TS (obecně platí i pro TL) 

proveden jejich výpočet bez rozlišení režimu i cyklu (tab. 16). Výsledkem tedy bude 
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pouze jedna TS, resp. jedna TL. Zde u TS (obecně samozřejmě i pro TL), je kromě 

objektivizace přístupu přínos také v tom, že může vést ke snížení počtu vypočtených 

průměrů (tab. 16). V rámci omezeného množství naměřených hodnot pak dojde ke zvýšení 

počtu dat na jednu hodnotu, což je z pohledu relevantnosti hodnot také velmi pozitivní. 

Na příkladu této diskuse lze rovněž ukázat, že i heterogenní materiál (konkrétně 

tato analyzovaná jakost) se může ve vztahu k hodnocení statistické významnosti sledované 

kombinace faktorů chovat zcela stejně jako standardní materiál, ale nemusí. Na čistém 

materiálu (niklu) cyklus vliv nemá, ale vliv má režim (tab. 7). Touto diskusí lze rovněž 

doložit, že každá další (jiná) analyzovaná jakost oceli se může ve vztahu k hodnocení 

statistické významnosti naprosto identické kombinace faktorů chovat zcela odlišně, a to  

i v rámci série vzorků dané jedné jakosti, tj. odlišně pro TL i TS. Lépe řečeno, projev 

heterogenity (druhu) dané oceli je zcela odlišný. Z důvodu blíže neidentifikovaných změn 

v materiálu (není to otázka experimentálního zařízení, to se chová stejně jak pro nikl, tak 

pro ocel). Toto lze doložit komplexním shrnutím výsledků DOE kompletně pro všechny 

zbývající studované jakosti (tab. 17 a tab. 18), kde jsou tyto rozdíly zřejmé. U některých 

jakostí jsou v podstatě fázové přeměny při tání a tuhnutí z pohledu TL a TS stejné (můžeme 

počítat se všemi hodnotami bez rozlišení vlivu režimu i cyklu, někde vliv cyklu je, někde 

není, příp. rozlišit režim). Tento finální souhrn dokládá, že je opravdu nezbytné jednotlivé 

jakosti posuzovat individuálně a prověřovat vždy, pomocí vytvořeného plánu experimentu 

DOE statistickou významnost vlivu režimu a cyklu. Aby tedy byla statistická významnost 

pro každou sérii experimentů jednoznačně prokázána a identifikována, je třeba realizovat 

DOE zvlášť pro TL i TS z každé série relevantních vzorků (min. 2) z dané tavby. Je třeba 

realizovat DOE zvlášť pro TL i TS z každé série relevantních vzorků (min. 2) z dané tavby. 

3.6.4 Souhrnné zhodnocení aplikace metody přímé termické analýzy s DOE  

u všech analyzovaných jakostí oceli  

Tento rozdílný charakter výsledků dokládá tab. 17, které uvádí celkové shrnutí 

výsledků DOE pro všech 14 plynule odlévaných jakostí oceli.  V tabulce jsou uvedeny 

sledované ukazatele kvality (TL i TS) a výsledné efekty studovaných faktorů (režim, 

cyklus, interakce) z pohledu jejich statistické významnosti.  

Tab. 17 Souhrnný rozbor statistické významnosti: odhadované efekty vlivu studovaných 

faktorů teplotu likvidu a solidu u vzorků plynule odlévané oceli 

Jakost 
Ukazatel 

kvality (Y) 

Sledované faktory 
Kvalita modelu 

režim cyklus interakce 

PLP1 
TL ANO NE NE  96 % 

TS ANO NE NE  97 % 

PLP2 
TL ANO NE NE  87 % 

TS ANO NE NE  97 % 

PLP3 
TL ANO NE NE  95 % 

TS ANO  NE NE  97 % 

PLP4 
TL ANO NE NE  96 % 

TS ANO NE NE  90 % 

PLP5 
TL ANO NE NE  98 % 

TS NE NE NE  7 % 
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PLP6 
TL ANO NE NE  90 % 

TS ANO NE NE  99 % 

PLP7 
TL ANO  NE  NE  94 % 

TS ANO  NE  NE  84 % 

PLP8 
TL ANO  NE  NE  95 % 

TS ANO  ANO  NE  93 % 

PLP9 
TL ANO  NE  NE  92 % 

TS ANO NE NE  88 % 

PLP10 
TL ANO  NE  NE  99 % 

TS NE  NE NE  55 % 

PLP11 
TL ANO  NE  ANO  99 % 

TS ANO NE NE 85 % 

PLP12 
TL ANO  NE  NE  99 % 

TS ANO NE ANO 95 % 

PLP13 
TL ANO  NE  NE  95 % 

TS NE  NE NE  57 % 

PLP14 
TL ANO NE NE  98 % 

TS NE  NE NE  6 % 

Pro další potvrzení (zdůraznění) různorodosti dat (výsledků) z pohledu statistické 

významnosti těchto vybraných klíčových vlivů na TL a TS a dokreslení celkové představy 

z pohledu dalších analyzovaných jakostí (ingotových) je uvedena tab. 18, která jen 

podtrhuje výše formulované závěry a poukazuje na to, že se to netýká jen jakostí plynule 

litých předlitků, ale také ingotových jakostí ocelí a že se i tento matriál chová různorodě. 

Je patrné, že u skupiny plynule litých jakostí i ingotových nelze pravděpodobně vysledovat 

nějaký přímý vliv samotné použité technologie a je nezbytné metodu DOE aplikovat  

u obou dvou technologií výroby (pro PLP i ingoty).  

Tab. 18 Celkový rozbor statistické významnosti: odhadované efekty vlivu studovaných 

faktorů teplotu likvidu a solidu u vzorků oceli odlévané do ingotů  

Jakost 
Ukazatel 

kvality (Y) 

Sledované faktory 
Kvalita modelu 

režim cyklus interakce 

ING1 
TL ANO NE NE  95 % 

TS NE NE NE  52 % 

ING2 
TL ANO NE NE  82 % 

TS ANO NE NE  98 % 

ING3 
TL NE NE NE  21 % 

TS NE NE NE  49 % 

ING4 
TL ANO NE NE  99 % 

TS NE NE  ANO  79 % 

ING5 
TL ANO NE NE  93 % 

TS NE NE NE  38 % 
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ING6 
TL ANO NE NE  95 % 

TS NE NE NE  43 % 

ING7 
TL ANO  NE  NE  99 % 

TS ANO  ANO ANO  99 % 

ING8 
TL ANO NE NE  93 % 

TS NE NE NE  34 % 

ING9 
TL ANO NE  NE  83 % 

TS ANO NE NE  75 % 

ING10 
TL ANO  NE  NE  88 % 

TS ANO NE NE 71 % 

ING11 
TL ANO  NE  NE  85 % 

TS NE NE NE 36 % 

U obou skupin jakostí je možné pozorovat, že je dosaženo různých kombinací 

statistické významnosti sledovaných faktorů, nejen pro každou jednotlivou jakost, ale i 

odhadované statistické významnosti v rámci dané jakosti a samotných TL a TS.  

Korektnost využitého testování DOE je jak u plynule litých jakostí oceli, tak u 

jakostí odlévaných do kokil podtržena obecně vysokou výsledná kvalitou použitého 

modelu plánovaného experimentu (u většiny jakostí ocelí nad hranicí 80 %).  

Souhrnná diskuse výsledků pro 25 různých jakostí oceli podtrhla, že využití metody 

plánovaného experimentu DOE umožnuje potvrdit a kvantifikovat obecně předpokládaný 

úsudek o statistické významnosti teplotního režimu a umožnila rozklíčovat a jednoznačně 

vyřešit otázku vnímání cyklu při hodnocení experimentálních dat a z pohledu statistické 

významnosti. Z pohledu volby konkrétního přístupu k průměrování dat je nutné při 

výpočtu průměrných / relevantních TL i TS vhodné aplikovat nastavené DOE jako pro TL a 

TS a na základě výsledků rozlišovat či nerozlišovat ohřev i ochlazování a vyřadit či 

nevyřadit 2. cyklus. Přestože se statistický významnost cyklu neprojevuje často, je třeba 

cyklus vnímat jako potenciálně vlivný a u studovaných ocelí jako statisticky významný 

faktor. Je třeba také vnímat rozdíly mezi statistickou významností TL a TS. TS je v tomto 

směru problematičtější.  

Také v souvislosti s typem analyzovaného materiálu, tedy heterogenní ocelí je 

metoda DOE schopna velice precizně identifikovat statistickou významnost efektů (vlivů) 

studovaných faktorů (režim, cyklus) s vysokou kvalitou modelu, čímž mj. vytváří silnou 

základnu determinující / podtrhující správnost závěrečných rozhodnutí o dalším způsobu 

třídění těchto dat. Kvalita modelu u ocelí ve srovnání s kvalitou modelu u čistého 

standardního materiálu (84 %, tab. 7) je blízká, a v mnoha případech ocelí i vyšší. 

Nicméně z tab. 17 a 18 je vidět, že je kvalita modelů v některých případech nižší či nízká  

a zde je prostor na zvážení, zda toto rozdělení respektovat anebo preventivně v podstatě 

použít jenom první cyklus a zvlášť ohřev a ochlazování?  

Aplikace DOE na výsledky studia teplot TL a TS reálných jakostí oceli za účelem 

jejich přesnění jednoznačně potvrzuje vhodnost využití metody DOE v souvislosti s prací 

experimentálními daty a volbou přístupu výběru (výpočtu, stanovení relevantních TL a TS 

pro jednotlivou jakost.  
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3.7 Metodika výběru TL a TS doporučených pro průmyslovou praxi 

Výběr jedné finální TL a TS je výsledkem procesu vzájemného srovnání 

experimentálních výsledků (tedy teplot TL a TS) stanovených metodou přímé termické 

analýzy (PTA) s výsledky experimentálního studia těchto teplot paralelně použitou 

metodou DTA (diferenční termické analýzy). Metodou DTA byly na zařízení SETARAM 

SETSYS 18TM (obr. 6) ve spolupráci s pracovníky Katedry fyzikální chemie a teorie 

technologických pochodů simultánně proměřeny TL a TS všech 25 zařazených jakostí oceli. 

Jednalo malé“ vzorky oceli (hmotnost cca 120-210 mg) analyzované pouze při ohřevu. 

Teploty TL a TS v průběhu ochlazování měřeny nebyly.  

Tento přístup je unikátní. Jedná se o spojení dvou robustních metod, dvou různých 

profesionálních zařízení a dvou odlišných variant hmotnosti analyzovaných vzorků 

(„velké“ a „malé“ vzorky). „Malý“ vzorek je vnímán v souvislosti dostat se k jádru co 

nejčistších materiálů a omezit všechny možné vlivy ve vztahu k provozu, kde působí vlivy 

heterogenity (proto „velké“ vzorky). Každá z těchto metod má své výhody a nevýhody. 

Simultánní využití obou umožňuje tyto nevýhody významně omezit a v konečném 

důsledku doporučit průmyslovým partnerům v praxi využitelné TL a TS. V této souvislosti 

je dosaženo mnohem preciznějších výsledků a zároveň je eliminováno případné zanedbání 

jednoho možného přístupu. V rámci procesu výběru finálních TL a TS je jasně prokázán 

význam paralelního nasazení obou metod, jejich přesnost a reprodukovatelnost především 

ve vztahu k doporučení kritičtějších hodnot TL a TS s ohledem na jejich obezřetnou 

provozní implementaci. Celkový pohled na simultánní využití více přístupů vedoucím 

k preciznějšímu zpřesnění teplot likvidu a solidu (tj. paralelního využití různých metod 

termické analýzy) je doplněn teoreticky stanovenými teplotami TL a TS vypočtenými na 

základě údajů chemického složení pomocí empirických rovnic a rovněž s využitím 

komerčních databází a specializovaných SW: IDS (Solidification Analysis Package), 

Computherm a Thermo-Calc.  

 

 

Obr. 6 SETARAM SETSYS 18TM Foto a rozměry vzorku pro analýzu DTA 

Finální teploty TL, resp. TS jsou vybrány s ohledem na níže formulované doporučení: 

 finální TL, resp. TS pro provozní doporučení budou vybírány z dat získaných  

z metod měření PTA nebo DTA, nikoliv z výpočtových vztahů, které 

nepostihují veškeré aspekty procesu tání a tuhnutí oceli. Pokud existuje robustní 

metodika měření na reálném materiálu, je vždy lepší používat reálná, nikoliv 

predikovaná data. 
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 u finálních TL a TS bude zohledněno to, že přestože byly výsledky získány 

experimentálně (v laboratorních podmínkách) a postihují reálný pohled na 

chování zkoumaného vzorku oceli, nepůsobí na ně jiné provozní faktory, které 

je třeba při provozní implementaci velmi obezřetně respektovat, tím že bude 

logicky vybrána ta teplota, jejíž nedodržení může technologii výroby oceli (lití) 

více ohrozit, tzn. je z pohledu nastavení procesu lití kritičtější a aby zároveň 

umožnila zpřesnit toto dané preventivní nastavení.  

Z toho vyplývá, že na základě výše uvedeného budou doporučeny pro úpravu 

technologie odlévání dle následujícího přístupu vybrány:   

1. experimentální výsledky s vysokou mírou reprodukovatelnosti, které jsou 

přesnější než vypočtené (buď z PTA nebo DTA), 

2. z hlediska zabezpečení ohrožení procesu výroby oceli, byly ze tří TL (2x režim 

ohřevu, 1x režim ochlazování) doporučeny pro každou jakost oceli doporučeny 

vždy:  

 ty nejvyšší experimentálně určené TL,  

 a nejnižší experimentálně TS.  

U výše podrobně diskutovaných jakostí oceli PLP 12, ING 7, PLP 10 na základě 

výsledků z přímé termické analýzy (PTA) a metody DOE (kap. 3.6, tab. 12, tab. 14, 

tab. 16) byly dle výše představeného postupu výběru finálních TL a TS do procesu srovnání 

s DTA zařazeny tyto teploty (tab. 19): 

Tab. 19 Celkový rozbor statistické významnosti: odhadované efekty vlivu studovaných 

faktorů teplotu likvidu a solidu u vzorků oceli odlévané do ingotů  

Jakost   PTA DTA 

PLP12 
TL 1520 1516 

TS 1464 1450 

ING7 
TL 1487 1483 

TS 1411 1421 

PLP10 
TL 1503 1498 

TS 1450 1447 

Teplota TL je nejkritičtější z pohledu nastavení procesu lití jako takového vzhledem 

ke svému technologickému významu především ve vztahu k nastavení teploty přehřátí 

oceli před odléváním. Při výběru doporučení jedné finální TL do provozních podmínek je 

vhodné vybrat tu nejvyšší naměřenou TL a raději předpokládat, počítat s určitou rezervou, 

aby nedošlo k tomu, že ocel začne tuhnout dříve, tam kde nemá. 

Teplota solidu, je jako doporučená vybrána ta spodní (tj. nejnižší naměřená TS).  TS 

souvisí zejména s průběhem vlastního procesu tuhnutí, kdy v dvou-fázové oblasti mezi TL 

a TS dochází k segregačním jevům. Z provozního hlediska jeví teplota solidu jako méně 

významná, nicméně její význam však není možné zanedbat. Konkrétním příkladem její 

důležitosti je především odlévání ingotů o větších hmotnostech. Hlavním důvodem je 

samozřejmě skutečnost, že ve dvoufázové oblasti mezi TL a TS existují podmínky 

podporující celou řadu procesů ve výsledku negativně ovlivňující jakost utuhlého ingotu. 
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V případě kontinuálního lití souvisí volba výběru nejnižší TS se způsobem nastavení 

procesu chlazení.  

Korektní nastavení TS pak spolu s TL může významně ovlivnit výsledky 

numerických simulací, pomocí kterých dochází k doporučeným zásahům při optimalizaci 

procesu odlévání oceli. 

1. Bylo rozhodnuto, že z obou metod získaných TL, resp. TS pro každou jakost bude za 

finální doporučena ta hodnota, které implementace je nejméně kritická z pohledu vlivu 

na technologii odlévání oceli: 

2. V případě TL, byla vždy doporučena nejvyšší hodnota z obou relevantních metod, 

případně režimů. Důvodem je dodržení teploty přehřátí požadované v provozních 

podmínkách. Teplota solidu, která má být implementována do další vědecko-výzkumné 

činnosti, byla vybrána jako minimální hodnota z dat obou relevantních metod termické 

analýzy a režimů. To zamezí predikci teploty solidu při teplotě, kde ocel nemusí být  

v tuhém stavu. Volba maximální hodnoty TL a minimální hodnoty TS také vytvoří 

nejširší možný teplotní interval dvoufázového pásma a umožní například mnohem 

přesnější numerickou simulaci chování oceli v průběhu jejího tuhnutí. 

3.8 Diskuse finálních TL a TS u vzorků jakostí plynule odlévané oceli  

a ingotů 

V tabulkách tab. 20, tab. 21 jsou uvedeny veškeré experimentálně i výpočtově 

získané TL a TS pro všech 25 analyzovaných jakostí (pro PLP a ingoty). Hodnoty v obou 

tabulkách jsou získány vždy ze dvou korektně realizovaných analýz – PTA a DTA 

realizovaných na příslušných zařízeních. Experimentálně získané TL a TS jsou uvedeny ve 

formě průměrných teplot, přičemž průměrné teploty TL a TS byly vypočteny na základě 

provedeného DOE pouze u PTA. Finálně doporučená TL, resp. TS pro danou jakost je 

získána z porovnání výsledků (experimentálně stanovených TL a TS) z PTA s DTA dle 

dříve nastavených kritérií (nejvyšší experimentální TL, nejnižší experimentální TS). 

Konkrétní, finálně doporučené TL a TS pro každou jednotlivou jakost jsou v těchto 

tabulkách zvýrazněny tučně. V tab. 21 jsou kromě experimentálně (metodami termické 

analýzy), stanovenými TL a TS uvedeny teploty TL a TS získané výpočtem z empirických 

výpočetních vztahů, které byly k dispozici od průmyslového partnera (pro TL i TS) a rovněž 

s využitím speciálních software (IDS, TC). Výpočet TS se však v praxi průmyslového 

partnera nepovažuje za spolehlivý a v podstatě se nevyužívá. 

Mezi výsledky obou metod termické analýzy existují jisté rozdíly, které souvisí  

s odlišnými okrajovými podmínkami a neznamenají nesprávnost jedné z nich. Vliv většiny 

rozdílných okrajových podmínek je eliminován u obou metod korekcí na základě 

experimentů se standardními materiály. Rozdíl ve výsledcích je založen především na 

rozdílném charakteru procesu tání a tuhnutí mezi malým a velkým vzorkem reálného 

heterogenního systému, kterým je ocel. Data z obou metod jsou korektní a významná. Tyto 

skutečnosti opět podtrhují vhodnost experimentálního studia pomocí metod termické 

analýzy nejen pro TS, ale i TL, neboť využití tohoto paralelního přístupu, včetně dalších 

metod jejich identifikace (empirické vztahy, termodynamické SW) poukazuje na 

nezanedbatelnou sílu, pokud se jedná o doporučení konkrétních teplot TL. A vůbec 

komplikovanějších TS. 
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Tab. 19 Finálně doporučené TL a TS u jakostí plynule odlévané oceli 

Jakost   PTA DTA IDS1 
TC2 / 

Computherm3 

Průmyslový partner 

TL(1)
4 TL(2)

5 

PLP1 
TL 1515 1510 1517 1517 1513 1515 

TS 1466 1485 1477 1457 - - 

PLP2 
TL 1515 1515 1518 1518* 1512 1513 

TS 1469 1489 1477 1486* - - 

PLP3 
TL 1515 1517 1521 1522* 1515 1516 

TS 1469 1488 1482 1490* - - 

PLP4 
TL 1489 1486 1492 1492 1483 1486 

TS 1419 1418 1424 - - - 

PLP5 
TL 1493 1492 1497 1498 1492 1495 

TS 1435 1430 1437 - - - 

PLP6 
TL 1472 1472 1477 1477 1467 1471 

TS 1372 1363 1383 1366 - - 

PLP7 
TL 1487 1481 1487 1487 1480 1487 

TS 1415 1415 1413 - - - 

PLP8 
TL 1496 1485 1494 1494 1488 1491 

TS 1426 1418 1421 1405 - - 

PLP9 
TL 1509 1509 1513 1513* 1508 1510 

TS 1460 1479 1471 1424* - - 

PLP10 
TL 1503 1498 1502 1503 1497 1500 

TS 1450 1447 1446 1449 - - 

PLP11 
TL 1491 1488 1491 1491 1485 1488 

TS 1426 1426 1422 1422 - - 

PLP12 
TL 1520 1516 1520 1527 1516 1519 

TS 1464 1450 1484 1485 - - 

PLP13 
TL 1516 1513 1515 1511 1511 1513 

TS 1471 1479 1480 - - - 

PLP14 
TL 1507 1502 1508 1508 1503 1506 

TS 1449 1462 1447 1427 - - 
1 IDS: do výpočtu nezahrnuty prvky: Sn, B, As, Sb, Pb, Bi. 
2 ThermoCalc: do výpočtu nezahrnuty prvky: Sn, As, Sb, Pb, Bi. 
3 Computherm: SW použit u hodnot TL TS označených * 
4 Výpočet půmyslového partnera (empirické vztahy): 
5 do výpočtu nezahrnuty prvky: Al, N, Ca, Sb, Pb, Bi, 
6 do výpočtu nezahrnuty prvky: P, S, Al, N, V, Nb, Ca, Sn, B, As, Sb, Pb, Bi. 
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Tab. 21 Finálně doporučené TL a TS u oceli odlévané do ingotů  

Jakost   PTA DTA IDS ThermoCalc VHM 

ING1 

TL 1462 1464 1476 1477 1485 

TS 1405 1362 1381 1381 1282 

ING2 
TL 1447 1444 1448 1451 1463 

TS 1308 1307 1302 1309 1097 

ING3 
TL 1485 1486 1487 1488 1496 

TS 1436 1432 1417 - 1358 

ING4 
TL 1480 1471 1475 1480 1491 

TS 1407 1397 1386 1395 1354 

ING5 
TL 1475 1470 1470 1475 1488 

TS 1391 1374 1361 1311 1334 

ING6 
TL 1501 1498 1500 1504 1506 

TS 1442 1445 1438 1451 1390 

ING7 
TL 1487 1483 1486 1487 1496 

TS 1411 1421 1413 1413 1316 

ING8 
TL 1452 1447 1450 1453 1464 

TS 1386 1322 1298 1334 1099 

ING9 
TL 1492 1488 1495 1496 1502 

TS 1439 1446 1431 1440 1401 

ING10 
TL 1477 1471 1476 1477 1484 

TS 1399 1401 1383 1393 1282 

ING11 
TL 1487 1483 1485 1487 1495 

TS 1428 1426 1408 1427 1339 
1 IDS: do výpočtu nezahrnuty prvky: Sn, As, Sb, Ce, H a O. 
2 ThermoCalc: do výpočtu nezahrnuty prvky: Sn. 
3 Výpočet průmyslového partnera (empirické vztahy), nezahrnuty prvky: Ti, Nb, N, As a W.  

3.9 Rozbor rozsahu dvoufázové oblasti  

Pro dokreslení významu determinace TS bylo dále přistoupeno ke srovnání 

teplotních intervalů dvoufázového pásma mezi TL a TS z finálně doporučených TL a TS, 

zvlášť pro PLP (tab. 22) a ingoty (tab. 23). Šířka dvoufázové zóny mezi TL a TS 

(zpřesnění teplotního intervalu dvoufázového pásma) u každé z těchto ocelí je kritická, 

především z toho důvodu, že v teplotním intervalu mezi TL a TS existují podmínky pro 

intenzivní rozvoj vad a procesů snižujících kvalitu PLP i ingotů.  

Na základě znalosti experimentálně stanovených finálně doporučených TL a TS, 

resp. na základě jejich rozdílů (tab. 22, tab. 23), je možné mnohem přesněji určit, jak moc 

je daná studovaná ocel riziková z pohledu nastavení technologie lití. Když má ocel širší 

teplotní interval mezi TL a TS, tak bude z pohledu technologie a rizikovosti vzniku vad, 

které souvisí s procesem krystalizace a tuhnutí oceli (segregační jevy, pnutí) více náchylná. 
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V tab. 22, tab. 23 jsou ve sloupci TA uvedeny hodnoty teplotního intervalu mezi 

na základě termické analýzy finálně doporučenými TL a TS. V dalších dvou sloupcích jsou 

pak tyto teplotní intervaly získané pro jednotlivé typy použitých výpočtů (IDS, 

Computherm nebo TC). V posledních dvou sloupcích jsou pak uvedeny rozdíly 

mezi šířkou dvoufázové oblasti experimentálně zjištěnou pomocí metod termické analýzy  

a šířkou dvoufázové oblasti vypočtenou pomocí uvedených numerických metod.  

Tab. 22 Rozsah dvoufázových teplotních intervalů u jednotlivých jakostí plynule odlévané 

oceli při využití různých metod identifikace; °C 

Jakost TA IDS 
TC 

/Computherm 

Odchylka od TA 

IDS TC 

PLP1 49 40 60 -9 11 

PLP2 46 41 32 -5 -14 

PLP3 48 39 32 -9 -16 

PLP4 71 68 - -3 - 

PLP5 63 60 - -3 - 

PLP6 109 94 111 -15 2 

PLP7 72 74 - 2 - 

PLP8 78 73 89 -5 11 

PLP9 49 42 89 -7 40 

PLP10 56 56 54 0 -2 

PLP11 65 69 69 4 4 

PLP12 70 36 42 -34 -28 

PLP13 45 35 - -10 - 

PLP14 58 61 81 3 23 

Tab. 23 Rozsah dvoufázových teplotních intervalů u jednotlivých ingotových jakostí oceli 

při využití různých metod identifikace; °C 

Jakost TA IDS TC PP 
Odchylka od TA 

IDS TC PP 

ING1 99 95 96 203 -4 -3 104 

ING2 140 146 142 366 6 2 226 

ING3 54 70 - 138 16 - 84 

ING4 83 89 85 137 6 2 54 

ING5 101 109 164 154 8 63 53 

ING6 59 62 53 116 3 -6 57 

ING7 76 73 74 180 -3 -2 104 

ING8 130 152 119 365 22 -11 235 

ING9 53 64 56 101 11 3 48 

ING10 78 93 84 202 15 6 124 

ING11 61 77 60 156 16 -1 95 

Při srovnání rozsahu dvoufázových oblastí plynule odlévaných a ingotových jakostí 

oceli je na první pohled patrné, že napříč použitými metodami jejich stanovení jsou 
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zpravidla u ingotových jakostí oceli širší. Vzhledem k tomu, že zařazené ingotové jakosti 

jsou tvořeny speciálními typy ocelí (nástrojové, ložiskové) s komplexnějším chemickým 

složením a strukturou. To může do značné míry souviset s méně přesnou predikcí  

i v případě TL.  

Zjištěné skutečnosti prokazují, že aplikace dvou rozdílných metod termické analýzy 

doplněná o konfrontaci s vypočtenými hodnotami je mnohem přínosnější a užitečnější, než 

izolované využívání pouze jednoho přístupu, kterého volba může navíc vést k významným 

rozdílům mezi skutečnými a vypočtenými hodnotami. Větší rozdíly oproti výpočtům lze 

očekávat zejména v případě speciálních ocelí, s vysokým obsahem uhlíku, nebo legujících 

prvků. Záludné je to, že bez naměřených dat, nelze správnost predikce výpočtem dopředu 

potvrdit, ani zjistit rozsah odchylky výpočtu. Provozně používané vzorce navíc generují 

různý rozsah odchylky od TL, resp. TS u různých jakostí. 
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4 Závěr 

V rámci předložené disertační práce byla pomocí metody přímé termické analýzy 

řešena problematika fázových změn v oceli během jejího tuhnutí. Diskutované fázové 

přeměny, konkrétně teplota likvidu (TL) a solidu (TS) mají zásadní vliv na průběh procesu 

odlévání oceli a jejich znalost je kritická pro řádný průběh tuhnutí oceli. Experimentální 

studium bylo zaměřeno na 14 jakostí reálných ocelí pro plynulé lité předlitky, přičemž se 

jednalo o tyto druhy ocelí: oceli určené pro odlévání sochorů malých a velkých průřezů  

(Ø 130 - 400 mm), převážně trubkových jakostí oceli určených k těžbě ropy a plynu, oceli 

pro náročnější podmínky v energetickém průmyslu. Experimentální měření pomocí metody 

přímé termické analýzy bylo také věnováno ocelím (11 jakostí) odlévaným do kokil, 

přičemž výsledné ingoty představovaly tyto druhy ocelí: nástrojové a ložiskové oceli 

určené pro speciální strojní součásti pro náročné použití. Realizovaná výzkumná činnost 

byla součástí projektů CZ.1.05/2.1.00/01.0040 - Regionální materiálově technologické 

výzkumné centrum", v rámci Operační programu Výzkum a vývoj pro inovace, 

financovaného ze strukturálních fondů EU a ze státního rozpočtu ČR a LO1203 - program 

udržitelnosti“ financovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

pod záštitou Regionálního materiálově technologického výzkumného centra (RMTVC), 

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

tuhnutí oceli s aplikačním výstupem pro optimalizaci technologie plynulého odlévání 

oceliv inovativních rozměrech sochorů a TA04010035 - Výzkum a vývoj progresivních 

technologických postupů výroby a zpracování oceli pro výkovky z nástrojových ocelí 

určených pro speciální strojní součásti s vyšší přidanou hodnotou. Je nutné zdůraznit, že 

realizace této disertační práce by nebyla možná bez podpory rozsáhlé multidisciplinární 

spolupráce v rámci pracovišť Fakulty materiálově-technologické v rámci dvou projektů 

Studentské Grantové soutěže SP2018/77 a SP2018/60. 

V úvodní části disertační práce byla provedena analýza literárních poznatků  

z oblasti procesu krystalizace a tuhnutí oceli, vad v oceli, segregačních dějů. Pozornost 

byla rovněž věnována rozboru hlavních parametrů ovlivňujících proces tuhnutí oceli  

a samozřejmě metodám termické analýzy a způsobům výpočtové predikce teplot likvidu  

a solidu.  

V rámci experimentální části disertační práce byl proveden rozsáhlý experimentální 

výzkum zaměřený na optimalizaci metodiky aplikace metody přímé termické analýzy  

a precizaci získávaných dat pro podmínky reálných průmyslově vyráběných jakostí oceli. 

Metoda přímé termické analýzy byla realizována na zařízení Netzsch STA 449 F3 Jupiter. 

Celkem byly provedeny stovky relevantních experimentů na standartním materiálu (čistém 

niklu) a tavbách zmiňovaných ocelí. 

Hlavní poznatky získané v průběhu vlastního experimentálního studia fázových 

změn v oceli během jejího tuhnutí lze shrnout následovně: 

3. Na základě stability výsledků mezi jednotlivými opakováními je možné konstatovat, že 

metoda přímé termické analýzy realizované na zařízení Netzsch STA 449 F3 Jupiter 

pro podmínky standardního materiálu (čistého niklu) je robustní a výsledky jsou 

reprodukovatelné. 

4. Metodické experimenty na standardním materiálu umožnily na základě studovaných 

vlivů hmotnosti a rychlosti identifikovat podmínky experimentu přímé termické 

analýzy ke stanovení teplot likvidu a solidu u vzorků reálných jakostí oceli: tj. 

optimální hmotnost zkoumaného vzorku (nad 20 g), optimální rychlost ohřevu a 
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ochlazování (5 °Cmin
-1

), které zároveň vedou k vyčíslení teplotní korekce vyjadřující 

sumární standardizovanou chybu vycházející z okrajových podmínek měření na 

zařízení Netzsch STA 449 F3 Jupiter. 

5. Originální implementace metody plánovaného experimentu (DOE) do systému 

hodnocení naměřených dat umožnila vytvoření standardizované metodiky identifikace 

statisticky významných parametrů a potvrdila závěry z bodu 2. Metoda plánovaného 

experimentu byla zvolena z důvodu malého rozsahu statistického souboru dat, kde není 

možné aplikovat standardní metody statistické analýzy vedoucí k identifikaci 

statistické významnosti kritických faktorů procesu a jejich příslušnosti k jednomu či 

více výběrovým souborům, ze kterých je možné korektně počítat průměrnou hodnotu. 

6. V rámci dříve diskutovaného a velmi těžce materiálově analyzovatelného vlivu rozdílu 

mezi režimem ohřevu a ochlazování. Pro standardní materiál bylo identifikací 

statistické významnosti u faktoru režim (myšleno volba mezi ohřevem a ochlazováním) 

jednoznačně prokázáno, že teploty tání na odečtené z křivek ohřevu tvoří oproti 

teplotám tání odečtených z křivek chladnutí výběr z jiného základního statistického 

souboru. Je tedy vhodné používat teplotní korekci zvlášť pro ohřev (X °C) a zvlášť pro 

ochlazování (X °C). 

7. Dalším kritickým faktorem, který byl z pohledu svého vlivu na ukazatel kvality (zde 

teplota tání, resp. tuhnutí) posuzován, byl cyklus. Vliv cyklu se u standardního 

materiálu (čistého niklu) neprokázal jako statisticky významný, což mj. znamená, že 

okrajové podmínky pro tvorbu teplotní křivky se mezi prvním a druhým cyklem 

obsahujícího ohřev a ochlazování nemění a pro průběžnou kalibraci na standardní 

materiál je možné používat data (teploty tání i tuhnutí) z obou cyklů a využít tak 

většího výběrového souboru. 

8. Na základě metodických experimentů na čistém niklu a jejich standardizace včetně 

implementace metody plánovaného experimentu byla připravena metodika pro studium 

a vyhodnocení dat získaných metodou přímé termické analýzy na zařízení Netzsch 

STA 449 F3 Jupiter.  

Tato metoda byla v rámci této disertační práce dále uplatněna a rozšířena o další 

kroky při determinaci teplot likvidu a oceli reálných jakostí oceli odlitých jak technologií 

plynulého odlévání, tak litím oceli do kokil: 

9. Stabilita výsledků mezi jednotlivými opakováními dokládá, že metoda přímé termické 

analýzy realizované na zařízení Netzsch STA 449 F3 Jupiter pro podmínky reálných 

jakostí oceli studovaných v rozsahu této disertační práce je robustní a výsledky jsou 

reprodukovatelné. 

10. Metoda plánovaného experimentu byla aplikována v rozsahu plánu pro prověřování 

vlivu dvou z praktického hlediska kritických faktorů: vliv různého režimu změny 

teploty (ohřev vs. ochlazování) a opakování (cyklu) na kvalitu TL a zvlášť sestaveného 

plánu pro TS. Do finálního výpočtu (průměru) TL, resp. TS budou na základě výsledku 

testu statistické významnosti seskupovány pouze ty hodnoty, které náleží ke shodnému 

výběrovému souboru.  

11. Pokud je na základě testu významnosti zjištěno, že faktor režimu je statisticky 

významný, náleží hodnoty TL, resp. TS z každého režimu k jinému výběrovému 

souboru a je nutné vypočítat průměrnou hodnotu TL, resp. TS zvlášť pro každý režim. 

V případě, že bude faktor cyklu určen jako statisticky významný, není možné teploty 

(TL, resp. TS) z druhého cyklu využít pro výpočet průměrné hodnoty TL, resp. TS 
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vůbec, neboť naměřené teploty druhého cyklu náleží k samostatnému výběrovému 

souboru a existuje předpoklad, že tyto hodnoty byly ovlivněny změnami parametrů 

měření, možná: změna chemického složení materiálu, změna kontaktu vzorku  

s kelímkem po prvním přetavení, případně další obtížně identifikovatelné vlivy. 

12. Aplikace metody DOE umožňuje identifikovat změnu v okrajových podmínkách  

v průběhu experimentu, aniž by bylo nutné realizovat složitý materiálový výzkum. Pro 

účely této disertační práce a rozhodnutí, které hodnoty jsou pro další zpracování 

korektní a které nikoliv, je tato metoda dostačující a vzhledem ke své nenáročnosti 

velmi efektivní. 

13. Bylo jednoznačně potvrzeno, že statistická významnost režimu a cyklu se u některých 

jakostí oceli neshoduje se závěry učiněnými pro standardní materiál (čistý nikl). 

Rozdíly byly rovněž zaznamenány i ve statistické významnosti faktorů napříč studium 

TL a TS u jedné jakosti / tavby oceli. Je tedy nezbytné, aby byla metoda DOE 

aplikována individuálně při determinaci TL a TS pomocí metody přímé termické 

analýzy pro každou tavbu zvlášť. 

14. Na pracovišti je doktorandka součástí týmu, který systematicky prověřuje TL a TS nejen 

na základě metody přímé termické analýzy, ale rovněž souběžně realizovanými 

experimenty metodou DTA, či DSC na malých vzorcích totožných taveb. Pro 

verifikaci naměřených dat je také využívána celá řada výpočtů pomocí 

termodynamických databází profesionálních software. V rámci další části disertační 

práce bylo realizováno srovnání výsledků z metody přímé termické analýzy, právě  

s výsledky využití metody DTA, termodynamických výpočtů či empirických vztahů 

aplikovaných průmyslovými partnery, na jejichž ocelích, byly vědecko-výzkumné 

práce realizovány. Lze konstatovat následující poznatky: 

15. Bylo zjištěno, že mezi výsledky metod termické analýzy a vypočtenými hodnotami 

existují značné rozdíly. I u obecně lépe predikovatelné teploty likvidu, se u některých 

jakostí pohyboval rozdíl mezi naměřenou teplotou a vypočtenou v řádu desítek stupňů 

Celsia. V případě obecně hůře predikovatelné teploty likvidu, byly rozdíly mezi reálně 

získanými daty a vypočtenými významnější a dosahovali i stovek stupňů Celsia. 

Obecně je možné konstatovat, že výpočty pro plynule odlité jakosti vykazovali větší 

shodu, než výpočty pro komplexnější jakosti oceli lité do kokil. Rozsáhlá statistická  

a materiálová analýza těchto odchylek není součástí této disertační práce. Je možné 

pouze konstatovat, že rozdíly mezi experimentálně zjištěnými hodnotami  

a vypočtenými TL, resp. TS jsou proměnlivé a bez realizace měření pomocí metod 

termické analýzy je není možné předem predikovat. 

16. Bylo rozhodnuto, že finální teploty TL, resp. TS pro provozní doporučení budou 

vybírány z dat získaných z metod měření přímé termické analýzy nebo DTA, nikoliv  

z výpočtových vztahů, které nepostihují veškeré aspekty procesu tání a tuhnutí oceli. 

Pokud existuje robustní metodika měření na reálném materiálu, je vždy lepší používat 

reálná, nikoliv predikovaná data. 

17. Mezi výsledky obou metod termické analýzy existují jisté rozdíly, které souvisí  

s odlišnými okrajovými podmínkami a neznamenají nesprávnost jedné z nich. Vliv 

většiny rozdílných okrajových podmínek je eliminován u obou metod korekcí na 

základě experimentů se standardními materiály. Rozdíl ve výsledcích je založen 

především na rozdílném charakteru procesu tání a tuhnutí mezi malým a velkým 

vzorkem reálného heterogenního systému, kterým je ocel. Data z obou metod jsou 

korektní a významná. 
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18. Bylo rozhodnuto, že z obou metod získaných TL, resp. TS pro každou jakost bude za 

finální doporučena ta hodnota, které implementace je nejméně kritická z pohledu vlivu 

na technologii odlévání oceli: 

19. V případě TL, byla vždy doporučena nejvyšší hodnota z obou relevantních metod, 

případně režimů. Důvodem je dodržení teploty přehřátí požadované v provozních 

podmínkách. Teplota solidu, která má být implementována do další vědecko-výzkumné 

činnosti, byla vybrána jako minimální hodnota z dat obou relevantních metod termické 

analýzy a režimů. To zamezí predikci teploty solidu při teplotě, kde ocel nemusí být  

v tuhém stavu. Volba maximální hodnoty TL a minimální hodnoty TS také vytvoří 

nejširší možný teplotní interval dvoufázového pásma a umožní například mnohem 

přesnější numerickou simulaci chování oceli v průběhu jejího tuhnutí. 

Na základě provedené kritické diskuse přínosu využití metody přímé termické 

analýzy lze konstatovat, že byla vytvořena unikátní a robustní metodika určená  

k determinaci teplot likvidu a solidu reálných jakostí oceli s potenciálem rozšíření i na 

další typy materiálů. 

5 Přínos disertační práce pro rozvoj vědního oboru a technickou 

praxi 

Předpokládaný přínos této disertační práce na téma „Studium fázových změn 

v oceli během jejího tuhnutí“ lze shrnout do následujících bodů: 

1. V rámci řešení disertační práce byla prezentována analýza poznatků k problematice 

procesu krystalizace a tuhnutí oceli s důrazem na praktické aspekty studia teplot 

likvidu a solidu metodami termické analýzy a výpočty. 

2. Byla dále dopracována, v některých směrech inovována a na velkém množství 

realizovaných měření reálných jakostí oceli verifikována, standardizována robustní 

metodika přímé termické analýzy na velkých vzorcích na zařízení Netzsch STA 449 

F3 Jupiter. 

3. Byla vytvořena zcela originální metodika statistického zpracování naměřených dat, 

kdy základní statistický soubor tvoří malý počet opakování a není možné použít 

běžných statisticko-analytických metod k identifikaci statisticky významných 

parametrů procesu. Aplikací metody plánovaného experimentu (DOE) a využitím 

testování významnosti v ní aplikované byl: 

a) kvantifikován a jako statisticky významný identifikován vliv negativní nízké 

hmotnosti vzorku na kvalitu výstupů metody přímé termické analýzy; 

b) kvantifikován a jako statisticky významný identifikován vliv teplotního 

režimu, zatímco vliv cyklu v rámci metodických experimentů na standardním 

materiálu (čistém niklu) nebyl vyhodnocen jako statisticky významný; 

c) vytvořen robustní systém k posuzování statistické významnosti vlivu režimu 

a opakování cyklu ohřevu a ochlazování na kvalitu TL, resp. TS analyzované 

tavby / jakosti oceli. 

4. Na základě srovnání výsledků metody přímé termické analýzy se simultánně 

realizovanými měřeními pomocí metody diferenční termické analýzy a výpočty 

stanovenými teplotami likvidu a solidu byl doložen význam kombinace obou metod 

termické analýzy pro precizaci teplot likvidu a solidu reálných jakostí oceli. 
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5. Poznatky získané v průběhu řešení předkládané disertační práce bude možné po 

úspěšné obhajobě implementovat do výuky vybraných předmětů v bakalářském  

i magisterském studijním programu Moderní metalurgické technologie. Vhodnými 

předměty jsou: Úvod do studia materiálů a metalurgie (636-2001/01), Základy 

aplikované statistiky (639-2013/01), Lití a krystalizace oceli (618-3006/01), Modelování 

a vizualizace metalurgických procesů (618-3007/01), Pokročilé metody numerických 

simulací metalurgických procesů (618-3009/01), Počítačová podpora lití a tuhnutí 

odlitků (618-3029/01). 

6. Využití používaných metod autorka této disertační práce publikovala 

v mezinárodních impaktovaných a dalších periodikách a na mezinárodních  

a tuzemských konferencích, kterých se aktivně účastnila. Disertační práce předkládá 

ucelené výsledky vědecko-výzkumné činnosti, které svou komplexností podtrhují 

důležitost korektního přístupu k determinaci teplot likvidu a solidu a k metodám 

matematicko-statistického zpracování naměřených dat, které umožňují na základě 

finální kriticky provedené diskuse maximalizovat aplikovatelnost výsledků výzkumné 

činnosti do provozní praxe. 

6 Conclusion  

In the framework of this Ph.D. thesis a problems of phase transformations in steel 

during its solidification by use of direct thermal analysis method was solved. Experimental 

study on 14 real steel grades of continuous cast billets with small and large diameter (Ø130 

- 400 mm) was focused, specifically on steel grades for tubular steel production in oil fuel 

and natural gas extraction industry casting of, mainly steel which were mainly used in of 

steel grades for oil and gas extraction and steels used in conditions of power industry. 

Experimental measurements using the direct thermal analysis method were also devoted to 

ingot steels (11 steel grades) of processing of forgings cast into the mould which represents 

by the types of steels: tool and bearing steels used in conditions designed for special 

machine engineering use. All realized research activities were part of the projects: No. 

CZ.1.05/2.1.00/01.0040, "Regional Materials Science and Technology Centre” (RMTVC) 

financed from the EU structural funds and the Czech government, project No. LO1203 

"Regional Materials Science and Technology Centre - Feasibility Program" funded by 

Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic and project of applied 

research and experimental development: TA03011277 "The research and development in 

the field of numerical and material analysis of steel solidification with application output in 

the optimization of the continuous casting technology at innovative dimensions of billets" 

and TA04010035 "The research and development of an advanced production technology of 

the production and processing of tool steels for forgings for special components with 

higher added value”. It should be emphasized that the realization of this Ph.D. thesis could 

not be completed without the support of vast multidisciplinary cooperation within the 

Faculty of Materials Science and Technology within the framework of the projects of 

Student Grant Competition SP2018 / 77 and SP2018 / 60. In the experimental part of the 

thesis extensive experimental research to optimize the methodology for application of the 

method of direct thermal analysis and specifying the data obtained for conditions of real 

industrial grade steel grades was carried out. The direct thermal analysis method on the 

Netzsch STA 449 F3 Jupiter, experimental system, was performed. They were carried out 

hundreds of relevant experiments on a standard material (pure nickel) and mentioned type 

of steels. 
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The main findings obtained during the experimental study of steel phase 

transformations during its solidification can be summarized as follows: 

1. Based on the stability of the results and also due the repeated experiments can be stated 

that the method of direct thermal analysis realized on the Netzsch STA 449 F3 Jupiter 

experimental system in conditions for the standard material (pure nickel) is robust and 

generates a reproducible results. 

2. Methodological experiments on pure standard material due to study of the influences of 

effects of sample mass and heating / cooling rates enabled to identify an experimental 

conditions of direct thermal analysis experiments to determine the liquidus and solidus 

temperatures for samples of the real steel grades: i.e. optimal mass of the studied 

sample (over 20 g), the optimal heating / cooling rate (5 °Cmin
-1

), which led to the 

quantification of the value of temperature correction which represents a final 

standardized error of the influences of boundary conditions of the direct thermal 

analysis measurement on Netzsch STA 449 F3 Jupiter experimental system. 

3. An original implementation of the method of planned experiment DOE at the process 

of the evaluation of the correctness of measured data allowed to generate  

a standardized methodology approach for identification of statistical significance of 

studied parameters and confirm conclusions defined (mentioned) in point 2. 

4. In the previously discussed impact of the effect of character of temperature mode on 

pure nickel standard due to identification of statistical significance of studied factor - 

character of temperature mode (it means the use the heating vs. cooling conditions in 

direct TA experiments) was brightly (precisely) proven that the melting point 

temperatures read from the heating curve vs. to temperatures achieved from cooling 

curve represent another (different) basic statistical data file. Therefore, at the process of 

quantification of the values of temperature correction should be apply the approach that 

use the values of temperature correction separately for heating (X °C) and cooling 

conditions (X °C) is appropriate.  

5. Another critical factor that has been study in relation to identification of its impact to 

studied quality indicator (i.e. melting point temperature, resp. solidification point 

temperature) was the cycle (it means influence of the using sequences in direct TA 

experiments). The effect of the cycle on the standard material (pure nickel) has not 

been statistically significant, which means that the boundary conditions for the 

temperature curve formation between the first and second cycles including heating and 

cooling mode don’t change and measured data (melting and solidification point 

temperatures) from both cycles can be used for continuous calibration which allows the 

use a large range of obtain data file.  

6. Realization of methodological experiments on pure nickel standard and implementation 

of method DOE to evaluation of measured data allowed the methodology of direct 

thermal analysis on experimental system Netzsch STA 449 F3 Jupiter background 

developed.  

Then, in the frame of this Ph.D. thesis this method was further applied and 

expanded to determination of liquidus and solidus temperatures of real steel grades cast 

into continuous cast billets and cast steel into moulds:   

7. The stability of the results of repeated experiments demonstrates that the direct thermal 

analysis method performed on Netzsch STA 449 F3 Jupiter experimental system is 

robust in relation to its use in conditions of studied real steel grades (in the framework 

of this Ph.D. thesis) and the results are reproducible.  
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8. The method of planned experiment DOE was applied to analyse the impact of two of 

the practical aspects (critical factors): the effect of different temperature modes 

(heating vs. cooling) and use the sequences (second cycle) in direct TA experiments on 

studied responses (i.e. TL and TS temperatures) by the specially design plan of DOE for 

TL and TS. To final quantification of relevant TL, resp. TS temperatures for studied steel 

grade on basis of the result of the test of statistical significance testing by DOE only 

values that belong to the identical data file were included. 

9. If the temperature mode statistically significant the TL, resp. TS values belong to 

another data file and is necessary to calculate the mean value of TL, resp. TS separately 

for each temperature mode. If the cycle identified to be statistically significant, it is not 

possible include to the calculation of the mean value TL, reps. TS the temperatures from 

this second cycle. There is a presumption that these values have been affected by 

changes of the measurement parameters, e.g.: change of the chemical composition of 

the material during the experiment, change of the sample contact with the crucible after 

the first re-melting, or other difficult to identify influences.   

10. The application of DOE allows identify changes of boundary conditions during the 

direct TA experiment running, without a performance of complex material research. 

For the purpose of this Ph.D. and the decision that values are correct for further process 

of determination of relevant TL, resp. TS temperatures and whose are not, this method  

is sufficient (appropriate) and very effective. 

11. It was confirmed that the statistical significance of the temperature mode and effect of 

sequences (cycle) for some of studied steel grades and for standard material (pure 

nickel) is different. Differences in statistical significance of studied factors within 

individual steel grade (melt) and its TL and TS temperatures were observed. Is 

necessary a DOE applied individually for each steel grades and TL, resp. TS separately.  

12. In the next step of Ph.D. thesis a comparison of the results from the direct thermal 

analysis method was realized, specifically with the results from DTA method, 

thermodynamic calculations or empirical relations used in conditions of industrial 

partners. The following findings can be noted: 

13. It was found significant differences between the results of the thermal analysis methods 

and the calculated values. Differences between experimentally determined 

temperatures and the calculated temperatures were tens and also a hundreds of degrees 

of Celsius. Generally it can be stated that the calculations of TL and TS temperatures of 

continuously cast billets have a higher consistency than the calculations performed for 

steel grades cast into moulds. It can be said that the differences between the 

experimentally determined values and the calculated TL, reps. TS temperatures are 

variable. Without the realization of measurements with the use a thermal analysis 

method is not to be possible to predict them.  

14. It was decided that the final TL and TS temperature for operational recommendations 

will be selected from data obtained from direct thermal analysis or DTA methods, not 

from thermodynamic calculations or empirical equations that don’t affect all aspects of 

the steel melting and solidification process of steel. It is always better to use real 

experimental data due to a robust methodology for measuring real material rather than 

the predicted data. 

15. There are some differences between the results of both methods of thermal analysis 

that are related to different experimental conditions and character of used thermo-

analytical methods (it means different character of the process of melting and 
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solidification between small and large sample of real heterogeneous system). The effect 

(influences) of different experimentally conditions by the correction based on 

methodological experiments with standard materials is eliminated. 

16. From the two mentioned methods of thermal analysis was as the final one proper TL, 

resp. TS temperature of each steel grade was recommended a value that is the least 

critical in relation to negative impact in process of its implementation into steel casting 

technology: 

17. In the case of TL, the highest value from both relevant methods of thermal analysis, and 

also eventually according to the temperature regimes was always recommended (in 

relation to superheat setting of steel before casting). Solidus temperature which has to 

be implemented into the real conditions of industrial partner represents as the minimum 

TS value from methods of thermal analysis and temperatures modes (to prevents to 

reach the solidus temperature at which a steel not be in solid state). The choice of 

maximum TL value and minimum value of TS also generate the widest temperature 

range of two-phase zone region (interval) as possible and allows more precise 

conditions for numerical simulation of the behaviour of the steel during its 

solidification process. 

On the basis of critical discussion of avail of utilization of the direct thermal 

analysis method can be stated that a unique and robust methodology of determination of 

liquidus and solidus temperatures of real steel grades with the potential for extension on 

other types of materials was generate.  
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