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Abstrakt 

Hlavním cílem diplomové práce je analýza teplot fázových transformací oceli. 

Teoretická část se zabývá průběhem fázových transformací v oceli, tzn. za jakých teplot k nim 

dochází, které prvky jejich hodnotu ovlivňují, jaký význam mají teploty fázových 

transformací při odlévání oceli nebo jejím tepelném zpracování a jakými způsoby se tyto 

teploty dají stanovit. Experimentální část je zaměřena na stanovení teplot fázových 

transformací daných jakostí oceli (18CrNiMo7-6 a 20MnCr5) pomocí termodynamických 

výpočtů v software CompuTherm a návrhem regresních rovnic pro výpočet těchto teplot. 

Klíčová slova 

Ocel, fáze, transformace, teplota likvidu, teplota solidu, austenit. 

 

Abstract 

The main aim of the diploma thesis is the analysis of phase transformation 

temperatures of steel. The theoretical part includes the characteristic of phase transformations 

in steel, ie. at what temperatures do they occur, which elements affect them, what is the 

significance of the phase transformation temperatures in steel casting or its heat treatment and 

in what ways these temperatures can be determined. The experimental part is focused on the 

determination of phase transformation temperatures of given steel grades (18CrNiMo7-6 and 

20MnCr5) by thermodynamic calculation in CompuTherm software and the design of 

regression equations for the calculation of these temperatures. 
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SEZNAM VELIČIN A ZKRATEK 

Veličina Rozměr Definice veličiny 

D [m2·s-1] Koeficient difúze 

Di [m2·s-1] Difúzní koeficient látky i 

D0 [m2·s-1] Frekvenční faktor 

F [J·mol-1] Helmholtzova energie 

F [1] Počet fází 

G [J] Gibbsova energie 

𝐺𝑗 [J] Gibbsova energie fáze j 

𝐺𝑚
𝑗

 [J·mol-1] 
Molární Gibbsova energie 

fáze j 

𝐺𝑚
𝑐  [J·mol-1] 

Celková molární Gibbsova 

energie soustavy 

H [J·mol-1] Entalpie 

Ji [kg·m-2·s-1] Difúzní tok látky i 

K [1] Počet složek 

N [mol] Látkové množství 

𝑛𝑖
𝑗
 [mol] 

Látkové množství složky i ve 

fázi j 

P [Pa] Tlak 

pj [Pa] Tlak fáze j 

Q [J·mol-1] Aktivační energie difúze 

R [J·mol-1·K-1] Plynová konstanta 

S [J·mol-1·K-1] Entropie 

T [K] Termodynamická teplota 

TL [°C] Teplota likvidu 

TS [°C] Teplota solidu 

U [J·mol-1] Vnitřní energie 

V [1] Počet stupňů volnosti 

X1, X2,…Xi [1] 
Nezávislá proměnná modelu 

(regresor) 

𝑥𝑖
𝑗
 [1] 

Molární zlomek složky i ve 

fázi j 

𝑥𝑖
𝑐

 [1] 
Celkový molární zlomek 

složky i 

Y [1] 
Závislá proměnná modelu 

(odezva) 

β0, β1, β2…βi [1] 
Parametry modelu (regresní 

koeficienty) 

𝜇𝑖
𝑗
 [J·mol-1] 

Chemický potenciál složky i 

ve fázi j 

∂Ci/∂x [1] Gradient koncentrace látky i 

 

  



12 

 

Chudobová, L.: Stanovení teplot fázových transformací oceli. Diplomová práce. VŠB – TU Ostrava, FMT, 2020. 

Zkratka Definice zkratky 

DSC  Diferenční skenovací kalorimetrie (Differential Scanning Calorimetry) 

DTA Diferenční termická analýza (Differential Thermal Analysis) 

DDTA 
Derivační diferenční termická analýza (Derivative Differential Thermal 

Analysis) 

DTG Derivační termogravimetrie (Derivative Thermogravimetry) 

EGA Analýza vyvinutého plynu (Evolved gas analysis) 

IDS Interdendritické tuhnutí (Inter Dendritic Solidification) 

TA Termická analýza (Thermal Analysis) 

TC Thermo-Calc 

TG Termogravimetrická analýza (Thermogravimetry) 

TL Teplota likvidu 

TMA Termomechanická analýza (Thermomechanical Analysis) 

TOA Termooptometrie (Thermo Optometry Analysis) 

TS Teplota solidu 

STA Simultánní termická analýza (Simultaneous Thermal Analysis) 
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ÚVOD 

Znalost teplot fázových transformací oceli je velice důležitá ať už při její výrobě nebo 

tepelném zpracování. Tyto teploty nám umožňují pochopit základní vlastnosti oceli, stanovit 

správnou teplotu odlévání nebo optimalizovat nastavení metalurgických procesů. Všechny 

tyto aspekty vedou ke zvýšení jakosti vyráběné oceli, což je při neustále se zvyšujícím 

požadavkům na kvalitu oceli velmi důležité. 

Cílem diplomové práce je stanovit pro vybrané jakosti oceli teploty fázových 

transformací a navrhnout regresní rovnici pro výpočet likvidu, solidu a teploty rozpadu 

austenitu daných jakostí oceli. 

Teoretická část diplomové práce je v první části zaměřena na charakteristiku železa 

tzn. na vlastnosti čistého železa a jeho modifikace ale hlavně na možné existující fáze 

a probíhající reakce ve slitinách železa s uhlíkem. Následující část teoretického rozboru se 

zabývá teorií fázových přeměn, je zde rozebrána termodynamika a kinetika fázových přeměn, 

podmínky fázové rovnováhy a tvorba fázových diagramů. Další kapitola teoretické části je 

zaměřena na metody stanovení teplot fázových transformací oceli, jsou zde uvedeny metody 

termické analýzy, dilatometrie a výpočtové stanovení teplot likvidu a solidu. V poslední části 

teoretického rozboru je uveden význam teplot fázových transformací při výrobě a zpracování 

oceli. 

Experimentální část diplomové práce se zabývá stanovením teplot fázových 

transformací ocelí 18CrNiMo7-6 a 20MnCr5. A následně návrhem regresních rovnic pro 

výpočty těchto teplot. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

Tato část diplomové práce je zaměřena na teorii fázových přeměn oceli. Jsou zde 

uvedeny fáze, které se mohou v oceli vyskytovat a také reakce fázových přeměn, ke kterým 

může docházet. Dále jsou zde zmíněny metody stanovení teplot fázových transformací 

a rovněž jejich význam pro výrobu a následné zpracování oceli. 

1.1 Úvod do fázových přeměn kovových slitin 

Protože každá slitina je za různých teplot tvořena rozdílnými fázemi (pevná – kapalná 

– plynná), je nutná existence fázových přeměn (důvodem je fakt, že výchozí strukturní stav 

materiálu není stabilní v porovnání s novým stavem). Na růst nové fáze v kovech mají vliv 

tyto faktory: termodynamické, kinetické a krystalografické. Směr probíhajících reakcí daného 

systému určují termodynamické veličiny [1]. 

Při fázových přeměnách dochází ke změně skupenství nebo krystalové struktury 

starých a nově vznikajících fází. Při daných vnějších podmínkách probíhají tyto změny 

směrem k rovnovážnému stavu. Při fázové transformaci kovů může být matečná fáze zcela 

nahrazena fází novou nebo v ní může vznikat podíl jedné nebo více nových fází [1]. 

Pomocí fázových přeměn lze měnit strukturní charakteristiky materiálu a tím pádem 

i jejich užitné vlastnosti [1]. 

Protože je tato diplomová práce zaměřena na studium teplot fázových přeměn v oceli 

a jejich využití v metalurgii a následném zpracování, je v následující kapitole (1.2) věnována 

pozornost primárně základním vlastnostem čistého železa a změnám vlastností železa 

v závislosti na jeho modifikacích při různých teplotách a obsahu příměsí (dalších kovových či 

nekovových prvků). 

1.2  Čisté železo 

Železo je prvek s atomovým číslem 26 a atomovou hmotností 55,874. Výroba čistých 

druhů železa je poměrně obtížná a náklady na jeho výrobu jsou značné. Čisté železo je velmi 

měkké, dobře tvárné a má malou pevnost. Teplota tání železa se většinou udává v rozpětí 

1536 – 1539 °C. Na vlastnosti železa mají značný vliv příměsi [2, 3]. 

1.2.1 Vlastnosti železa 

Tepelná vodivost železa klesá se vzrůstající teplotou a se zvětšujícím se množstvím 

příměsí. Součinitel tepelné roztažnosti naopak roste se vzrůstající teplotou, ale většina přísad 

jej rovněž zmenšuje. Elektrický odpor se s teplotou i s obsahem příměsí výrazně zvyšuje. 

Z magnetických vlastností je důležitý feromagnetismus (legováním a tepelným zpracováním 

lze získat slitiny železa rozlišných magnetických vlastností). Hustota železa se s vzrůstající 

teplotou mění v závislosti na změně součinitele tepelné roztažnosti [3]. 
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1.2.2 Krystalická mřížka kovů 

Kovy se přirozeně vyskytují ve stavu krystalickém, který se vyznačuje pravidelným, 

periodickým uspořádáním základních částic. Tento stav je pro ně přirozený, protože energie 

pravidelně uspořádaných atomů je nižší než energie nepravidelného rozložení atomů. 

Základní stavební jednotkou krystalové mřížky je elementární (základní) buňka, což je 

nejmenší úsek krystalické mřížky, jehož periodickým opakováním daná mřížka vzniká. 

Elementární buňka se volí podle základního pravidla, že souměrnost (symetrie) buňky by 

měla odrážet co nejlépe souměrnost celého krystalu. Základní buňky jsou v prostorové mřížce 

shodné rozměrově, tvarem a vzájemnou orientací [2, 4, 5]. 

Existuje sedm druhů krystalových soustav (triklinická, monoklinická, ortorombická, 

hexagonální, romboedrická, tetragonální a kubická). Soustavy jsou tvořeny ze 14 rozdílných 

prostorových mřížek a každé z nich lze přiřadit jednu elementární buňku. Největší praktický 

význam mají mřížka kubická prostorově centrovaná a kubická plošně centrovaná, a to 

z toho důvodu, že v nich krystalizuje většina kovů [4]. 

U mnoha kovů je typ krystalové mřížky závislý na teplotě (tento jev se nazývá 

alotropie nebo polymorfie). Mřížky s těsnějším uspořádáním atomů jsou zpravidla stabilnější 

za nižších teplot [6]. 

Skutečné kovy nemají dokonalé krystalové mřížky, ale obsahují mnoho vad, které 

mohou vznikat během krystalizace kovu při jeho chladnutí nebo vlivem dalšího 

technologického zpracování. Rozlišujeme vady: bodové, čárové, plošné a prostorové [2]. 

Protože železo může tvořit mřížku kubickou prostorově nebo plošně centrovanou, jsou 

v následujících dvou kapitolách 1.2.2.1 a 1.2.2.2 uvedeny obecné informace o těchto 

mřížkách. Kapitola 1.2.3 je pak již zaměřena na konkrétní modifikace mřížky železa. 

1.2.2.1 Mřížka kubická prostorově centrovaná 

Elementární buňkou mřížky kubické prostorově centrované je krychle. Jednotlivé 

atomy jsou umístěny ve vrcholech této buňky a v jejím středu (přesně ve středu tělesových 

úhlopříček). Počet atomů, které na buňku připadají je 2 a míra zaplnění elementární buňky 

atomy (poměr objemu atomů k objemu celé buňky) je 68 %. Na míře zaplnění závisí 

schopnost difúze atomů, obecně při nižší míře zaplnění bude difúze snadnější [4]. 

V nezaplněném prostoru buňky mohou existovat dutiny určité velikosti, do kterých se 

mohou umístit atomy prvků s malým atomárním poloměrem (např. vodík, kyslík nebo dusík). 

Tyto prvky se nazývají intersticiální a dutiny v mřížce jsou tzv. intersticiální polohy. Příklad 

dutin a možné umístění intersticiálních atomů je uveden na Obr. 1. Velikost dutin je důležitá 

z hlediska rozpustnosti malých atomů v základní mřížce. V mřížce kubické prostorově 

centrované existují dutiny oktaedrické a tetraedrické. Oba typy dutin jsou ale poměrně malé, 

a proto je v této mřížce rozpustnost intersticiálních prvků nízká [4]. 
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1.2.2.2 Mřížka kubická plošně centrovaná 

Elementární buňkou je opět krychle, atomy jsou umístěny ve vrcholech buňky a také 

ve středech všech stran. Počet atomů připadajících na jednu elementární buňku je 4 a míra 

zaplnění buňky je 74 %, proto u tohoto typu mřížky bude obtížnější difúze atomů [4]. 

V mřížce kubické plošně centrované se opět vyskytují dutiny tetraedrické, které jsou 

malé a oktaedrické dutiny, které jsou naopak relativně velké. Příklad dutin a možné umístění 

intersticiálních atomů je uveden na Obr. 2. V důsledku toho bude rozpustnost intersticiálních 

atomů vyšší než u prostorově centrované mřížky (a to i přes to, že celkový volný prostor je 

u plošně centrované mřížky nižší) [4]. 

1.2.2.3 Tuhé roztoky 

Krystalová mřížka může být tvořena atomy několika prvků, kdy jeden z nich je 

základní a zbytek je považován za příměsi. Atomy příměsí jsou v krystalové mřížce 

základního prvku rozpuštěny a tvoří tak tzv. tuhé roztoky. Tyto roztoky lze rozdělit do dvou 

skupin z hlediska toho, v jakých polohách mřížky se atomy příměsí vyskytují [4, 5]. 

Jedná se o substituční tuhý roztok, kdy atomy příměsí nahrazují v krystalové mřížce 

atomy základního prvku. Může existovat neomezená rozpustnost. A dále je to intersticiální 

tuhý roztok, kde jsou atomy příměsí umístěny v dutinách (intersticiálních polohách). 

Obr. 1:  Příklady dutin v mřížce kubické prostorově 

centrované a možnosti umístění intersticiálních atomů [2] 

Obr. 2:  Příklady dutin v mřížce kubické plošně centrované 

a možnosti umístění intersticiálních atomů [2] 
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Intersticiální tuhý roztok se tvoří, pokud jsou příměsi prvky s malým atomárním poloměrem. 

Rozpustnost těchto roztoků je vždy omezená [4, 5]. 

1.2.3 Modifikace železa 

Železo je polymorfní kov, který může za určitých podmínek tvořit tři rozdílné 

krystalové modifikace, ale jen dva rozdílné typy mřížek (viz Obr. 3). Patří sem železo alfa α, 

které je jeho nízkoteplotní modifikací. Má kubickou prostorově centrovanou mřížku a je 

stabilní pod teplotou 911 °C. V Curieho bodě (768 °C = A2) ztrácí svoje feromagnetické 

vlastnosti a stává se nad touto teplotou paramagnetickým (někdy se tato paramagnetická 

modifikace označuje jako β). Dále pak existuje železo gama γ, které je střední teplotní 

modifikace železa. Má mřížku kubickou plošně centrovanou a je stabilní v teplotním intervalu 

911 - 1392 °C. A nakonec železo delta δ, které je vysokoteplotní modifikací železa v pevném 

stavu. Má, stejně jako železo alfa, mřížku kubickou prostorově centrovanou a je stabilní 

v intervalu teplot 1392 – 1536 °C [7]. 

Překrystalizační body čistého železa (tzv. kritické teploty), kdy se mění jednotlivé 

modifikace se udávají takto: A3 (přeměna α  ⇄ γ): 911 °C a A4 (přeměna γ ⇄ δ): 1392 °C [2]. 

Parametry obou mřížek se se vzrůstající teplotou zvyšují (viz Obr. 4). Při přeměně 

krystalové mřížky kubické prostorově centrované v mřížku kubickou plošně centrovanou 

(přeměna železa α na železo γ) dochází ke změně počtu atomů strukturní mřížky ze 2 na 4. 

Těsnější uspořádání atomů v mřížce železa γ (oproti železu α) způsobuje při přeměně α → γ 

zmenšení objemu, a naopak při přeměně γ → α jeho zvětšení. Obdobné jsou i změny při 

polymorfních přeměnách γ ⇄ δ. Tyto objemové změny mohou mít nepříznivý vliv zejména 

při tepelném zpracování oceli [3]. 

Výše zmíněné údaje jsou platné pro normální tlak. S rostoucím tlakem teplota 

přeměny α  ⇄ γ klesá a teplota přeměny γ ⇄ δ naopak roste [3]. 

Následující kapitola (1.3) je již zaměřena na fázové přeměny slitiny železa s uhlíkem 

do obsahu 2,14 %, tedy oceli. Jsou zde uvedeny fáze a reakce, které mohou v oceli existovat. 

Obr. 3:  Křivky ochlazování a ohřevu železa [2] 

Obr. 4:  Mřížkové parametry železa v závislosti na 

teplotě [2] 
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Dále je zde zmíněna tvorba a význam tzv. transformačních IRA a ARA diagramů a také vlivy 

chemického složení oceli na teploty fázových transformací. 

1.3 Slitiny železa s uhlíkem, metastabilní diagram železo-uhlík 

Z kovů a slitin, které jsou běžně využívány v technické praxi, mají největší význam 

slitiny železa (oceli a litiny). Pro výsledné vlastnosti železa a z něj vyráběných slitin má 

rozhodující vliv obsah uhlíku, ale také přítomnost dalších doprovodných prvků. Jedná se 

například o zvyšování pevnostních vlastností [3, 4]. 

Uhlík se v každé modifikaci železa rozpouští v poměrně malém množství. Vzhledem 

k malé atomární velikosti atomu uhlíku vytváří uhlík v železe intersticiální tuhý roztok. 

Atomy uhlíku jsou tedy u jednotlivých modifikací železa umístěny v dutinách krystalové 

mřížky. Rozpustnost uhlíku je pro každou modifikaci železa rozdílná, jak je patrné 

z rovnovážného metastabilního diagramu „železo-uhlík“ na Obr. 5. Železo δ v sobě může 

rozpustit maximálně 0,1 hm.% uhlíku (při teplotě 1499 °C), vzniká tuhý roztok δ-ferit. Dále 

železo γ v sobě rozpustí maximálně 2,14 hm.% uhlíku (při teplotě 1147 °C), vznikne tuhý 

roztok nazývaný austenit. A nakonec rozpustnost uhlíku v železe α je při teplotě 727 °C 

0,02 hm.%, příslušný tuhý roztok se označuje jako ferit. Mnohem vyšší rozpustnost uhlíku 

v austenitu souvisí s typem krystalové mřížky, která je u austenitu kubická plošně centrovaná. 

To znamená, že atom má nízkou difúzní schopnost, ale vyšší rozpustnost malých 

intersticiálních atomů. Na tomto rozdílu rozpustnosti uhlíku ve dvou různých 

polymorfních formách železa je založeno tepelné zpracování oceli [5, 6, 7]. 

Pokud bude množství uhlíku nad mezí rozpustnosti, bude uhlík přítomen buď jako 

tvrdý a křehký karbid železa Fe3C (cementit), který bude s železem tvořit metastabilní 

Obr. 5:  Rovnovážný metastabilní diagram železo – uhlík se strukturním popisem [4] 
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soustavu nebo jako velmi měkký čistý uhlík (ve formě grafitu), který s železem vytváří 

soustavu stabilní [4, 7]. 

Metastabilní soustava má technický význam v podstatě v celém svém rozsahu, ale 

největšího významu nabývá při nižších koncentracích uhlíku. Rovnovážný diagram se 

z technického hlediska může rozdělit do dvou základních oblastí, a to na oceli (s množstvím 

uhlíku do 2,14 %) a litiny (s obsahem uhlíku nad 2,14 %). Oceli dále dělí eutektoidní bod 

(0,8 %C) na podeutektoidní a nadeutektoidní. U podeutektoidních ocelí probíhá z hlediska 

struktury důležitá peritektická reakce, při které vzniká austenit. Podobně jsou rozděleny 

i litiny eutektickým bodem (4,3 %C) na podeutektické a nadeutektické [3, 5]. 

Výše uvedený rovnovážný diagram dvousložkové soustavy popisuje, které fáze nebo 

směsi těchto fází jsou za určitých teplot a za určitého chemického složení stabilní. Na 

vodorovné ose je uveden v hmotnostních procentech obsah uhlíku. Svislá osa je osou teploty. 

Horní linie je nazývána křivkou likvidu (udává teplotu likvidu TL, jinak řečeno teplotu tání, 

při daném obsahu uhlíku), nad kterou je stabilní pouze tekutá fáze. Pokud dojde k ochlazování 

taveniny, začíná při této teplotě krystalizace. Tento parametr má z praktického hlediska 

velký význam, protože je důležitý z hlediska stanovení správné licí teploty oceli. Čímž je 

následně ovlivněna jak povrchová jakost odlitého ocelového ingotu či plynule litého 

předlitku, tak jeho vnitřní struktura (velikost dendritů, hloubka krystalizačního pásma, 

množství vycezenin apod.) [4]. 

Pod křivkou likvidu se pak nachází křivka solidu, která udává hodnotu teploty tuhnutí 

oceli (teplotu solidu TS). Rozdíl mezi teplotou likvidu a solidu určuje velikost tzv. 

dvoufázového pásma, tedy teplotní rozpětí, kdy se zcela tekutá fáze transformuje na zcela 

tuhou fázi. Velikost dvoufázového pásma ovlivňuje velikost objemových vad v oceli. 

1.3.1 Fáze existující v metastabilní soustavě Fe - C 

V metastabilní soustavě železo – uhlík mohou vznikat následující fáze: 

Cementit je intermediální fází a chemickou sloučeninou karbid Fe3C. Je velmi tvrdý, 

křehký a netvárný. Je tvořen složitou rombickou mřížkou. Má feromagnetické vlastnosti, 

které však ztrácí při teplotě 217 °C. Je nestabilní a za určitých podmínek se rozkládá za 

vzniku grafitu (který krystalizuje v hexagonální soustavě). Cementitu existuje pět druhů: 

primární, sekundární, terciární, eutektický a eutektoidní [2]. 

Ferit je intersticiální tuhý roztok uhlíku v modifikaci Feα. Má kubickou prostorově 

centrovanou mřížku a polyedrickou strukturu. Maximální rozpustnost uhlíku ve feritu je 

0,02 % při teplotě 727 °C [2]. 

Austenit je dalším intersticiálním roztokem uhlíku, tentokrát v modifikaci Feγ. Je 

plastický, s nízkou tvrdostí a nízkou mezí průtažnosti. Má kubickou plošně centrovanou 

mřížku a struktura je tvořena pravidelnými zrny. Maximální rozpustnost uhlíku v austenitu je 

2,14 % při teplotě 1147 °C [2]. 

Ferit δ je intersticiální tuhý roztok, který vytváří vysokoteplotní modifikace Feδ 

s uhlíkem. Má mřížku kubickou středně centrovanou a maximální rozpustnost uhlíku činí 

0,1 % při teplotě 1499 °C [2]. 
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Ledeburit je metastabilní eutektikum, které se skládá z jemné směsi krystalů 

eutektického cementitu (tvořící matrici) a austenitu [6]. 

Perlit se skládá ze směsi feritu a eutektoidního cementitu. Má z větší části lamelární 

charakter a je přítomný ve struktuře konstrukčních i nástrojových ocelí [4, 6]. 

1.3.2 Reakce v metastabilní soustavě Fe – C 

Z rovnovážného diagramu je zřejmé, že v metastabilní soustavě železo – uhlík budou 

probíhat tři důležité reakce: reakce peritektická, eutektická a eutektoidní [2]. 

Peritektická reakce probíhá při teplotě 1499 °C. Dochází ke vzniku austenitu (tuhého 

roztoku γ) z tuhého roztoku δ a taveniny, schématický zápis: δ0,10%C + tav.0,51%C → γ0,16%C. 

Reakce probíhá ve slitinách, kdy je obsah uhlíku v rozmezí 0,10 – 0,51 hm.% (tzn. pouze 

u podeutektoidních ocelí) [2, 4]. 

Eutektická reakce probíhá při teplotě 1147 °C. Vzniká ledeburit (směs austenitu 

a cementitu) z taveniny, schématický zápis: tav.4,3%C → γ2,14%C + Fe3C. K reakci dochází 

v těch slitinách, kdy je obsah uhlíku v intervalu 2,14 hm.% - 6,687 hm.% [2, 4]. 

Eutektoidní reakce je difúzní reakcí, probíhající při teplotě 727 °C. Vytváří se perlit 

(směs feritu a cementitu) z austenitu, schématický zápis: γ0,765%C → α0,02%C + Fe3C. Reakce se 

uskuteční ve slitinách, kdy je obsah uhlíku v rozmezí 0,02 hm.% - 6,687 hm.% [2, 4]. 

1.3.3 Transformace austenitu 

Austenit je u polymorfních ocelí rovnovážnou strukturní složkou existující při vyšších 

teplotách. Jak již bylo uvedeno výše, austenit vzniká přeměnou feriticko-cementitické 

struktury, což je označováno jako proces austenitizace. U tohoto procesu jsou důležité dva 

pochody, a to homogenizace austenitu a růst austenitického zrna [3]. 

Při ochlazování austenitu mohou vznikat různé fáze nebo strukturní složky. Základem 

probíhajících přeměn je za rovnovážných podmínek změna kubické plošně centrované mřížky 

železa γ na prostorově centrovanou mřížku železa α, dochází také ke snížení obsahu uhlíku 

a ke vzniku cementitu. Pro alotropickou přeměnu mřížky železa je zapotřebí difúze atomů 

železa a pro přerozdělení uhlíku a vznik karbidu je nutná difúze uhlíku. Oba tyto procesy 

ovlivňuje transformační teplota [8]. 

Perlitická transformace je přeměnou austenitu, ke které dochází při jeho pomalém 

ochlazování (nebo při vyšší teplotě izotermické výdrže). Za rovnovážných podmínek a při 

eutektoidní koncentraci vzniká z austenitu perlit, což je směs feritu a cementitu. Růst perlitu 

je tedy podmíněn vznikem zárodků obou těchto fází. Uvedená přeměna patří mezi difúzní 

a rychlost růstu perlitu nezávisí na čase, ale roste s rostoucím přechlazením. S rostoucím 

podchlazením austenitu se zmenšuje množství cementitu a tloušťka perlitických lamel. Na 

perlitickou transformaci mají značný vliv přísadové prvky, které ve většině případů tuto 

přeměnu zpomalují. Vzniklý perlit dosahuje z možných transformací austenitu nejmenší 

tvrdosti, jeho struktura je znázorněna na Obr. 6 [4, 8]. 
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Bainitická transformace probíhá při středně rychlém ochlazování (nebo při střední 

teplotě izotermické výdrže), a to při teplotách pod asi 550 °C a nad teplotou martenzitické 

přeměny. Vzniká bainit, který se skládá z feritu (jenž vzniká smykovým mechanismem) 

a cementitu (který vzniká difúzním mechanismem). S teplotou přeměny a s chemickým 

složením austenitu se mění i struktura vznikajícího bainitu, rozlišujeme tzv. bainit horní 

a dolní. Struktura dolního bainitu je uvedena na Obr. 7, na rozdíl od perlitu je bainit tvrdší 

a má jemnější strukturu [4, 8]. 

Martenzitická transformace nastává při rychlém ochlazování austenitu, maximální 

rychlost, při které jsou ještě difúzní přeměny potlačeny, se označuje jako kritická rychlost 

ochlazování. Touto přeměnou vzniká martenzit, což je přesycený tuhý roztok uhlíku 

v železe α, vzhledem k vysokému podílu uhlíku vykazuje martenzit vysokou tvrdost. Vzniká 

bezdifúzní přeměnou, a to smykovým mechanismem (tzn. chemické složení martenzitu bude 

stejné jako složení výchozího austenitu). Teplota, kdy martenzitická přeměna začíná, nezávisí 

na rychlosti ochlazování austenitu, ale je funkcí stavu austenitu (především jeho chemickým 

složením). Martenzitická struktura je znázorněna na Obr. 8 [4, 6, 8]. 

Obr. 6:  Struktura perlitu [4] 

Obr. 7:  Struktura bainitu [1] 

Obr. 8:  Struktura martenzitu [1] 
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1.3.3.1 IRA a ARA diagramy 

Jedná se o transformační diagramy, které znázorňují průběh přeměny přechlazeného 

austenitu a popisují transformační změny jeho struktury. Udávají vliv času a teploty na průběh 

dané přeměny. Jsou sestrojovány pro jednu konkrétní ocel s určitým chemickým složením. 

Jsou v nich zaznamenány údaje o počátku a konci jednotlivých přeměn. Mají velký praktický 

význam při následném tepelném zpracování oceli. Dá se z nich zjistit, jaké tepelné zpracování 

bude pro danou ocel nejvhodnější a při jaké teplotě bude prováděno, aby byla získána 

požadovaná přeměna a struktura. Tyto diagramy jsou nejčastěji sestavovány za pomoci 

dilatometrie nebo některou z metod termické analýzy [3, 8, 9]. 

Používají se dva druhy diagramů, a to IRA diagramy (izotermický rozpad austenitu), 

kdy dochází k transformaci austenitu při konstantní teplotě, a ARA diagramy (anizotermický 

rozpad austenitu), které znázorňují jeho přeměny při různých rychlostech ochlazování [8, 9]. 

IRA diagramy popisují přeměny austenitu na ferit, perlit, bainit a rovněž je zde 

zakreslena teplota Ms, která udává počátek martenzitické přeměny. Tvar a polohu křivek 

nejvíce ovlivňuje chemické složení. Všechny přísadové prvky zvyšují stabilitu austenitu 

a křivky diagramu se proto posouvají doprava (k delším časům), tvar křivek ale nemění. 

Karbidotvorné prvky výrazně mění tvar křivek a zvýrazňují přechod mezi perlitickou 

a bainitickou oblastí. Rozložení diagramu je dále ovlivněno podmínkami austenitizace. Při 

větší chemické homogenitě a větším austenitickém zrnu budou křivky posunuty doprava 

[8, 9]. 

ARA diagramy jsou sestrojovány pro plynulé ochlazování oceli různými 

konstantními rychlostmi. Počátky a konce jednotlivých přeměn jsou stanovovány pro 

jednotlivé rychlosti ochlazování. Dále se do těchto diagramů uvádějí hodnoty naměřených 

tvrdostí a podíly jednotlivých fází pro dané rychlosti ochlazování. Vliv přísadových prvků 

a podmínek austenitizace je obdobný jako u IRA diagramů [8, 9]. 

Diagramy IRA a ARA jsou tvarem křivek téměř shodné, ale jejich poloha je odlišná. Při 

plynulém ochlazování se přeměny posunou doprava k delším časům, viz Obr. 9 [8, 9]. 

Obr. 9:  Schématické porovnání IRA a ARA 

diagramu [9] 
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1.3.4 Vlivy chemického složení oceli na teploty fázové transformace 

V ocelích se kromě uhlíku vyskytují i další prvky, které rovněž ovlivňují konečné 

vlastnosti těchto slitin. Jejich množství v oceli je určeno použitými surovinami a výrobním 

procesem. Tyto prvky označujeme buď jako doprovodné a rozlišujeme doprovodné prvky 

prospěšné a škodlivé (nečistoty). Nebo označujeme další prvky v železe jako slitinové neboli 

přísadové prvky (tzv. legury), které jsou do oceli záměrně přidávány s cílem ovlivnit její 

výsledné vlastnosti [2]. 

Vliv přísad na teploty fázových transformací vysokopevnostních nízkolegovaných 

ocelí je popsán například v práci [10], kde byly použity vzorky oceli s odlišným počátečním 

složením (viz Tab. 1). Protože obecně platí, že při zvyšování pevnosti se zhoršuje 

houževnatost, tažnost a tvárnost, je při vývoji těchto typů ocelí důležitá rovnováha mezi mezí 

kluzu a tažností a také vliv mikrostruktury na rázovou houževnatost. Po kalení vzorků oceli 

s odlišným počátečním složením byly získány různé mikrostruktury: bainitické, smíšené 

bainiticko-martenzitické a plně martenzitické. Bylo zjištěno, že vícefázové mikrostruktury 

umožňují zlepšit výše uvedené vlastnosti. Pomocí dilatometrie byly získány diagramy fázové 

transformace při kontinuálním chlazení zkoumaných ocelí. Je zřejmé, že se zvyšujícím se 

obsahem molybdenu a chromu (a rovněž se zvětšující se velikostí zrna austenitu) se snižují 

teploty fázové transformace a je tak podpořena tvorba martenzitu. Daná ocel pak dosahuje 

vyšších hodnot tvrdosti. Srovnání hodnot tvrdostí u jednotlivých ocelí je uvedeno na Obr. 10. 

1.3.4.1 Vliv škodlivých doprovodných prvků na teploty fázových transformací oceli 

Škodlivé doprovodné prvky se také nazývají nečistoty a jejich množství se snažíme 

snížit na minimum. Podle obsahu nečistot v oceli se určuje její jakost. Mezi nejběžnější 

nečistoty patří: síra, fosfor, dusík, vodík a kyslík [7]. 

Síra se do oceli dostává z rud a z paliva hutnických pecí. Její obsah je záměrně 

snižován a u běžně vyráběných ocelí je nižší než 0,02 hm.%. Žádoucí je ale naopak u tzv. 

automatových ocelí, kdy její zvýšený obsah podporuje lámavost třísky při obrábění. Se 

železem vytváří síra nízkotavitelný sulfid FeS (teplota tavení je 985 °C), který se vylučuje na 

hranicích austenitických zrn a zeslabuje tak jejich soudržnost. Při tváření za tepla pak dochází 

k tzv. lámavosti za červeného žáru (jedná se o teploty kolem 1000 °C). Síra dále zhoršuje 

Obr. 10:  Závislost tvrdosti zkoumaných ocelí na 

obsahu martenzitu [10] 

Tab. 1:  Chemické složení vzorků oceli [10] 
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svařitelnost a korozní odolnost ocelí. Její nepříznivý vliv se dá potlačit přidáním manganu, se 

kterým vytváří sulfid MnS, který má teplotu tání 1620 °C a snadno přechází do strusky. Síra 

výrazně snižuje teploty solidu a likvidu [2, 3, 7]. 

Fosfor se do oceli dostává převážně z rud, použitých na výrobu surového železa. Jeho 

obsah je podle norem u běžně vyráběných ocelí přípustný maximálně  

0,02 – 0,04 hm.% (běžně do max. 0,025 hm.%). Některé speciální značky ocelí vyžadují 

velmi nízký obsah například pod 0,010 hm.%. Fosfor podobně jako síra segreguje na 

hranicích zrn. Jeho přítomnost způsobuje lom oceli za tzv. modrého žáru (kolem teploty 

300 °C), nepříznivě ovlivňuje svařitelnost, snižuje vrubovou houževnatost a způsobuje 

popouštěcí křehkost. Fosfor výrazně snižuje teploty solidu a likvidu [2, 3, 7]. 

Dusík se do oceli dostane z pecní atmosféry. U ocelí vyráběných konvertorovým 

procesem je jeho obsah obvykle pod 0,006 hm.%, u elektroocelí pak může být koncentrace 

dusíku vyšší. Při poklesu teploty se dusík vyloučí na hranicích zrn ve formě nitridů železa, ty 

způsobují pokles vrubové houževnatosti, zvýšení meze kluzu a pokles tvařitelnosti. Tento jev 

je nazýván stárnutí oceli. Dusík dále může tvořit nitridy hliníku, které se využívají pro 

zlepšení některých vlastností - např. stabilizaci austenitického zrna (zrno pak u tepelných 

operací, např. cementaci, nehrubne).  Dusík snižuje teplotu solidy a likvidu [2, 3, 7]. 

Vodík se do oceli dostává z pecní atmosféry nebo z vlhkosti vsázky. Jeho obsah 

v běžných ocelích (které prošli procesem vakuování) je do 0,0003 hm.%. Do oceli se vodík 

dostává v atomární formě a jeho rozpustnost v železe je vysoká, s klesající teplotou se ale 

rozpustnost snižuje. Vodík se při tuhnutí vylučuje v atomární formě v místech poruch, kde 

vyvolává vysoké pnutí, které může vést ke vzniku trhlinek (tzv. vloček). Jeho obsah se dá 

snižovat tzv. protivločkovým žíháním nebo vakuovým tavením či vakuovým odléváním. 

Vodík snižuje teploty solidu a likvidu [2, 3, 7]. 

Kyslík se do oceli dostane při zkujňování železa. Je v oceli hlavním zdrojem vměstků, 

snižuje tedy vrubovou houževnatost a zvyšuje přechodovou teplotu. Z oceli se odstraňuje 

přidáním dezoxidačních činidel, které mají vyšší afinitu ke kyslíku než železo (Al, Mn, Si, 

Ca). Kyslík snižuje teploty solidu a likvidu [2, 3, 7]. 

Vliv plynných prvků (dusík, vodík a kyslík) na teploty fázových transformací je ale 

tak nepatrný, že se s nimi při stanovení teplot fázových transformací neuvažuje. 

1.3.4.2 Vliv prospěšných doprovodných prvků na teploty fázových transformací oceli 

Tyto prvky se používají ke zmírnění nebo odstranění některých negativních účinků 

v oceli přítomných nečistot [2]. 

Křemík je dezoxidačním prvkem, jeho množství v běžných ocelích nepřekračuje 

0,5 hm.%. U ocelí zvyšuje jejich pevnost a tvrdost, ale snižuje tvařitelnost za studena a také 

zpomaluje fázové přeměny v tuhém stavu. Křemík snižuje teploty solidu a likvidu [2, 7]. 

Mangan se v běžně vyráběné oceli vyskytuje do 0,8 hm.%. Rozšiřuje oblast austenitu 

a pokud je rozpuštěný ve feritu, zvyšuje jeho pevnost tvrdost a houževnatost. Mangan snižuje 

teploty solidu a likvidu. Mnoho značek ocelí vyžaduje mangan jako leguru, proto by se dal 

zařadit i do následující skupiny tzv. přísadových prvků [2, 7]. 



25 

 

Chudobová, L.: Stanovení teplot fázových transformací oceli. Diplomová práce. VŠB – TU Ostrava, FMT, 2020. 

1.3.4.3 Vliv přísadových prvků (legur) na teploty fázových transformací oceli 

Kromě výše uvedených doprovodných prvků, které jsou v oceli přítomny vždy, se do 

oceli přidávají i tzv. legury, které mají zlepšovat některé vlastnosti nedosažitelné uhlíkem 

nebo prospěšnými doprovodnými prvky (například odolnost proti korozi, žárupevnost, 

tvrdost, houževnatost, prokalitelnost apod). Nejúčinnější k dosažení požadovaných vlastností 

je kombinace více přísadových prvků, nejběžnější legující prvky jsou: Cr, Ni, Mo, V, Ti, W 

apod. Jejich obsah se v ocelích pohybuje od několika setin procent do desítek procent [7]. 

Chrom patří mezi feritotvorné prvky, krystalizuje v mřížce kubické prostorově 

centrované. Dá se použít u nízkolegovaných ocelí na zvýšení jejich prokalitelnosti. Na bázi 

chromu jsou vyráběny žáruvzdorné a korozivzdorné oceli. Chrom snižuje teploty solidu 

a likvidu [2]. 

Nikl patří do skupiny austenitotvorných prvků, krystalizuje v mřížce kubické plošně 

centrované. Při nízkých teplotách zvyšuje u ocelí tvárnost a houževnatost. Slitiny železa 

s vysokým obsahem niklu jsou kyselinovzdorné. Nikl snižuje teploty solidu a likvidu [2]. 

Molybden je feritotvorný prvek, krystalizuje v mřížce kubické plošně centrované. 

Dále patří mezi karbidotvorné prvky, vznikající karbidy molybdenu zvyšují pevnostní 

charakteristiky ocelí za vysokých teplot. Snižuje teploty počátku a konce martenzitické 

transformace. Molybden snižuje teploty solidu a likvidu [2]. 

Vanad patří mezi feritotvorné prvky, krystalizuje v mřížce kubické prostorově 

centrované. Přísada vanadu bývá většinou kombinována i s jinými legujícími prvky. Jeho 

nejdůležitější vlastností je zjemnění zrna oceli. Přidává se do konstrukčních ocelí, které mají 

vysokou pevnost za vyšší teplot [2]. 

1.4 Teorie fázových přeměn 

Protože ke správnému experimentálnímu stanovení fázových přeměn a jejich teplot je 

třeba znát i jejich teorii, je jí věnována tato kapitola. Tzn. je zde uvedena jejich klasifikace, 

termodynamika a kinetika. Je zde také zmíněn význam fázových rovnováh a tvorba 

rovnovážných diagramů. 

1.4.1 Základní pojmy 

Soustava je hranicemi (skutečnými nebo myšlenými) oddělená část hmoty, ve které 

probíhají chemické, fyzikální nebo fyzikálně-chemické změny, a to následkem působení 

různých vlivů [2, 4].  

Složka je základní chemickou součástí soustavy (v jednom ze skupenství), jedná se 

o chemické prvky nebo sloučeniny. Při probíhajících procesech nemění své složení, ani 

nemůže vzniknout či naopak zaniknout [2, 4].  

Fáze představuje homogenní fyzikální součást soustavy. Každá fáze je od ostatních 

oddělena stykovými plochami a lze je od sebe mechanicky oddělovat. Při procesech, které 

v soustavě probíhají, může měnit své složení, nově vznikat i zanikat. Základním kritériem pro 

třídění fází je jejich skupenství [2, 4]. 
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Pokud je v soustavě přítomna jenom jedna fáze, jedná se o homogenní (stejnorodou) 

soustavu, při výskytu více fází hovoříme o heterogenní (nestejnorodé) soustavě [4]. 

1.4.2 Klasifikace fázových přeměn 

Fázové přeměny lze klasifikovat z hlediska termodynamického a kinetického. 

1.4.2.1 Klasifikace fázových přeměn z termodynamického hlediska 

Jedná se o způsob rozdělení, který je založen na tom, jaké vlastnosti se budou měnit 

konečným skokem v době přechodu. Takto se dělí změny na fázové přeměny prvního 

druhu, při nichž se mění konečným skokem objem a entropie. Do této kategorie spadá např. 

krystalizace, překrystalizace, vypařování a další přeměny, které doprovází změna objemu 

a pohlcení nebo uvolnění latentního tepla. Dále jsou to fázové přeměny druhého druhu, 

kam patří reakce, u kterých se mění konečným skokem měrné teplo, stlačitelnost a teplotní 

roztažnost. Patří sem například přechod z feromagnetického do paramagnetického stavu [6]. 

1.4.2.2 Klasifikace fázových přeměn z kinetického hlediska 

U tohoto způsobu rozdělení existuje dělení z hlediska nukleace a z hlediska růstu 

nové fáze. Třídění z hlediska nukleace nové fáze se běžně nepoužívá. Třídění z hlediska růstu 

nové fáze se dále rozděluje na homogenní a heterogenní růst. Při homogenním růstu nové fáze 

v soustavě nevznikají diskontinuální oblasti. Naopak u heterogenního růstu nové fáze při 

fázové přeměně vznikají zárodky, které dále rostou na úkor svého okolí. V průběhu 

heterogenní přeměny tak v soustavě vznikají diskontinuální oblasti, přestože výchozí 

a konečný stav je tvořen jedinou fází [6]. 

Heterogenní přeměny se dále dělí podle děje, který růst nové fáze kontroluje. Patří zde 

růst kontrolovaný odvodem tepla (krystalizace), tepelně aktivovaný neboli difúzní růst 

(uplatňuje se při dostatečně velkém tepelném pohybu atomů) a atermální růst (který 

nastává u fázových přeměn v oblasti, kde je intenzita tepelného pohybu nevýznamná). Na 

většině fázových přeměn se podílejí jak difúzní, tak i bezdifúzní děje [6]. 

1.4.3 Termodynamika fázových přeměn 

Pokud chceme znát za jakých podmínek dochází k transformaci jedné fáze na druhou 

nebo na směs několika fází, potřebujeme změřit stabilitu jednotlivých fází. V tomto nám 

pomáhá termodynamika [1]. 

Termodynamika se zabývá přeměnami různých druhů energie, směry průběhu dějů 

a podmínkami dosažení rovnováhy. Umožňuje určit hybnou sílu pochodu, jeho směr a do jaké 

míry může tento pochod probíhat. Má velký význam při studiu chování materiálů, protože 

všechny změny v materiálu probíhající podléhají termodynamickým zákonům. Veškeré 

metalurgické procesy doprovází uvolňování nebo spotřeba energie [4, 11]. 

Termodynamika soustav se zabývá soustavami, které jsou tvořeny různými složkami. 

Z metalurgického hlediska nás zajímají slitiny, které jsou tvořeny kovem, popřípadě 

nekovovými prvky, které mohou zásadně ovlivňovat výsledné termodynamické a mechanické 
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vlastnosti materiálu. Pokud tyto vlastnosti ovlivňují pozitivně, mluvíme o legurách, pokud 

negativně, jedná se o nečistoty [12]. 

Mezi základní funkce popisující energii soustavy patří: entalpie H [J·mol-1] 

(p = konst.), vnitřní energie U [J·mol-1] (V = konst.), volná energie (Helmholtzova energie) F 

[J·mol-1] (V, T = konst.) a volná entalpie (Gibbsova energie) G [J] (p, T = konst.) [11, 13]. 

1.4.3.1 Gibbsova a Helmholtzova energie 

Gibbsova energie (volná entalpie) je (jak bylo již uvedeno výše) energie, kterou 

soustava vymění s okolím v průběhu děje, který probíhá za konstantního tlaku a teploty 

[11, 14]. 

Gibbsova energie vyjádřená v diferenciální formě, kde výraz TdS představuje vázanou 

energii, je vyjádřena následující rovnicí [13, 14]: 

𝑑𝐺 = 𝑑𝐻 − 𝑇𝑑𝑆     (J)    (1) 

kde G je Gibbsova energie  (J), 

      H – entalpie  (J·mol-1), 

      T – termodynamická teplota  (K), 

      S – entropie  (J·mol-1·K-1). 

Podle výsledku Gibbsovy energie lze určit, jestli bude daný děj probíhat. Pokud bude 

výsledek záporný, bude děj termodynamicky schůdný. Při kladném výsledku bude děj 

termodynamicky neschůdný a pokud bude Gibbsova energie rovna nule, bude se děj nacházet 

v termodynamické rovnováze [14]. 

Helmholtzova energie představuje energii, kterou soustava vymění s okolím v průběh 

dějů probíhajících za konstantního objemu a teplotě. Pro její výpočet je uváděn tento 

diferenciální vztah [13, 14]: 

𝑑𝐹 = 𝑑𝑈 − 𝑇𝑑𝑆     (J·mol-1)   (2) 

kde F je Helmholtzova energie  (J·mol-1), 

      U – vnitřní energie  (J·mol-1), 

      T – termodynamická teplota  (K), 

      S – entropie  (J·mol-1·K-1). 

1.4.3.2 Chemický potenciál 

Pokud máme v soustavě podmínky konstantního tlaku a teploty, potom každá 

samovolná změna soustavy probíhá tak, že soustava přechází ze stavu s vyšší Gibbsovou 

energií do stavu s nižší Gibbsovou energií. Každá změna v soustavě je tedy přechodem ze 

stavu o vyšším potenciálu do stavu o nižším potenciálu [13, 14]. 

Chemický potenciál dané složky je tedy veličina, která vyjadřuje, jak se mění G, když 

je do soustavy přidávána jedna složka při konstantní teplotě, tlaku a látkovém množství druhé 
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složky. Chemické potenciály jsou tzv. intenzivními veličinami, tudíž jsou závislé na složení 

soustavy, ale nezávisejí na množství složek v soustavě [13, 14]. 

1.4.4 Podmínky fázové rovnováhy 

Výše zmíněné energie jsou důležité z hlediska uskutečnění chemických reakcí. Děj 

tedy může probíhat samovolně, pokud obě tyto funkce (F a G) klesají a pro dosažení 

rovnováhy musejí obě funkce dosáhnout minima. Systém bude v rovnováze, pokud nebude 

existovat žádná hnací síla ke změnám [1, 12, 14]. 

Následkem vychýlení z rovnovážného stavu bude zvýšení hodnoty Gibbsovy energie 

systému. Pokud máme v systému více fází (např. 2), pak bude změna Gibbsovy energie 

systému dvou fází rovna součtu změn Gibbsových energií jednotlivých fází [1, 12]. 

K řešení fázových rovnováh a k získání teplot fázových transformací oceli (např. 

teploty likvidu nebo solidu) je v termodynamice využíváno dvou metod, a to použití 

diferenciální nebo integrální podmínky fázových rovnováh [12]. 

1.4.4.1 Diferenciální podmínka fázové rovnováhy 

Při řešení fázové rovnováhy můžeme rovněž vycházet z chemických potenciálů, jedná 

se o tzv. diferenciální podmínku. Pokud spočítáme všechny chemické potenciály a následně 

porovnáme jejich jednotlivé hodnoty pro stejné složky, získáme rovnice pro vyjádření 

diferenciální podmínky fázové rovnováhy [12]. 

Pokud je systém v rovnováze, potom je hodnota Gibbsovy energie minimální a platí 

tudíž podmínky pro extrém. Chemický potenciál složky i ve fázi j soustavy lze vyjádřit 

vztahem [12, 14]: 

𝜇𝑖
𝑗

= (
𝜕𝐺𝑗

𝜕𝑛
𝑖
𝑗)

𝑇,𝑝,𝑛𝑗≠𝑖

= (
𝜕𝐺𝑚

𝑗

𝜕𝑥
𝑖
𝑗 )

𝑇,𝑝,𝑛𝑗≠𝑖

     (J·mol-1)  (3) 

kde μi
j je chemický potenciál složky i ve fázi j  (J·mol-1), 

      Gj – Gibbsova energie fáze j  (J), 

      ni
j – látkové množství složky i ve fázi j  (mol), 

      T – teplota  (K), 

      p – tlak  (Pa), 

      n – látkové množství  (mol), 

      Gm
j – molární Gibbsova energie fáze j  (J·mol-1), 

      xi
j – molární zlomek složky i ve fázi j  (1). 

Pokud pro řešení fázové rovnováhy použijeme diferenciální podmínku, potom pomocí 

numerické hodnoty hledáme složení fází, kdy nabývají chemické potenciály hodnot nula (jsou 

v termodynamické rovnováze) [12]. 
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1.4.4.2 Integrální podmínka fázové rovnováhy 

Hodnotu molární Gibbsovy energie fáze integrální podmínky modelujeme vhodnými 

termodynamickými modely fáze. Rovnovážný stav je podmíněn minimální hodnotou 

Gibbsovy energie, proto při řešení hledáme minimum pro celkovou molární Gibbsovu energii 

soustavy. Řešení se provádí speciálními matematickými metodami. Integrální podmínku pro 

řešení fázové rovnováhy lze vyjádřit vztahem [12]: 

𝐺𝑚
𝑐 = ∑ 𝑝𝑗𝑓

𝑗=𝑖 𝐺𝑚
𝑗

(𝑝, 𝑇, 𝑥𝑖=1,𝑠
𝑐 ); 𝐺𝑚

𝑐 → 𝑚𝑖𝑛    (4) 

kde Gm
c je celková molární Gibbsova energie soustavy  (J·mol-1), 

      pj – tlak fáze j  (Pa), 

      Gm
j – molární Gibbsova energie fáze j  (J·mol-1), 

      p – tlak  (Pa), 

      T – teplota  (K), 

      xc
i=1,s – celkový molární zlomek složky i  (1). 

1.4.4.3 Termodynamické podmínky stability 

Z hlediska struktury slitin je stav soustavy vyjádřen energiemi atomů a molekul a je 

termodynamicky definován stavovými funkcemi. Pokud soustava není schopna samovolně 

měnit svůj stav, je rovnovážná. Jestliže soustava samovolně přechází z tohoto stavu do 

jiného, jedná se o nerovnovážnou soustavu [1, 2]. 

Nerovnovážné soustavy lze dále dělit podle toho, jak velký je potřeba zásah, aby došlo 

k porušení rovnovážného stavu na: nestabilní rovnováhu, kdy je potřeba nejmenší zásah 

(soustava má snahu se samovolně měnit) a po vychýlení soustava přejde do jiného 

rovnovážného stavu. Dochází k poklesu volné entalpie soustavy. Dále pak může existovat 

metastabilní rovnováha, kdy se po vychýlení soustava může vrátit zpět do této rovnováhy. 

Nakonec může nastat stabilní rovnováha, kdy se soustava samovolně nemění a k vychýlení 

takovéto soustavy a jejímu přechodu do jiného rovnovážného stavu je nutný velký zásah 

[2, 4]. 

1.4.5 Gibbsův zákon fází 

Gibbsův zákon fází se používá k charakterizaci rovnováhy v heterogenních 

vícesložkových a vícefázových soustavách. Udává vzájemný vztah mezi počtem fází, složek 

a stavovými veličinami, které jednoznačně určují stav soustavy, tzv. stupně volnosti. Jak již 

bylo řečeno výše, fáze je homogenní část soustavy, která má ve všech místech stejné 

vlastnosti, od ostatních fází je oddělena rozhraním, na kterém se skokem mění její vlastnosti. 

Dále je zde důležitý počet složek, který je minimálním počtem čistých látek, ze kterých lze 

danou soustavu složit. Pokud spolu látky v soustavě chemicky nereagují, tak se počet složek 

rovná počtu čistých látek. Jestli mezi sebou ale látky chemicky reagují, je nutno od počtu 

čistých látek odečíst počet rovnic, kterými tyto látky navzájem souvisí. Posledním 

parametrem je počet stupňů volnosti, který udává počet nezávisle proměnných veličin 
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určujících termodynamický stav soustavy. Jedná se tedy o počet nezávisle proměnných, které 

můžeme v soustavě měnit, aniž by došlo k porušení rovnováhy soustavy [2, 13, 14]. 

Z těchto poznatků lze odvodit Gibbsův zákon fází, který se dá interpretovat takto: 

počet stupňů volnosti se rovná rozdílu počtu složek a počtu fází zvětšenému o dvě [13, 14]: 

𝑣 = 𝑘 − 𝑓 + 2     (1)    (5) 

kde v je počet stupňů volnosti  (1), 

      k – počet složek  (1), 

      f – počet fází  (1). 

Z uvedeného zákona vyplývá, že v podvojných a vícesložkových soustavách je 

v určitých teplotních intervalech možná rovnovážná koexistence dvou a více fází. Jedná 

se například o známou rovnovážnou koexistenci kapalného a tuhého roztoku mezi 

teplotami likvidu a solidu [6]. 

Na základě Gibbsova zákona lze dělit soustavy z hlediska počtu složek, počtu fází 

nebo počtu nezávisle proměnných [14]. 

1.4.6 Fázový diagram soustavy 

Pomocí fázového diagramu znázorňujeme oblasti tlaků a teplot, při kterých jsou její 

různé fáze termodynamicky stabilní. Čáry, které oddělují jednotlivé oblasti, se nazývají 

křivky fázových přeměn a znázorňují hodnoty tlaku a teploty, kdy jsou vedle sebe 

v rovnováze dvě fáze [14]. 

Pro sestrojení rovnovážných diagramů se využívá termické analýzy a diagram se poté 

sestaví z křivek chladnutí (např. výše uvedený Obr. 5 Metastabilní diagram Fe-C). Dále se 

pro studium rovnovážných diagramů může použít strukturně fázová analýza jednotlivých fází 

přítomných ve slitině, a to metodami elektronové a rentgenové difrakce. Také se může použít 

chemické analýzy izolovaných fází [2]. 

Při zkoumání slitinových systému je znalost fázových rovnováh, fázových 

transformací a samotná definice fázových diagramů důležitým krokem: v popisu základních 

vlastností systému, určení jeho možných technologických aplikací a pro další vývoj materiálu. 

Spolehlivá definice fázového diagramu musí být (v závislosti na složitosti systému) získána 

z výsledků řady výzkumů, které zahrnují jak experimentální metody, tak termodynamické 

výpočty. Některé slitiny mohou mít jednoduché fázové diagramy, ale existují i velice složité 

komplexní fázové diagramy. 

Např. autorka práce [15] se mimo jiné zabývá i ternárními systémy (Fe-C-Cr a Fe-C-

Ni). Chrom patří mezi feritotvorné prvky. Snižuje teplotu ukončení transformace α feritu na 

austenit (γ) a teplotu peritektické reakce. Naopak teplotu počátku transformace α feritu na 

austenit zvyšuje. Část chromu se v ternárních slitinách rozpouští v základní kovové matrici 

a část vytváří s uhlíkem karbidy. Na Obr. 11 je uveden metastabilní diagram Fe-Cr-C, plná 

čára znázorňuje složení pro 5 hm.% Cr (přerušovaná je pro diagram Fe-Fe3C). Z diagramu je 

patrné, že s vyšším obsahem chromu dochází ke zúžení oblasti austenitu a eutektoidní bod se 
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posune doleva a k vyšším teplotám. V oblasti vysokých teplot se s rostoucím obsahem 

chromu rozšiřuje oblast transformace austenitu na δ ferit a zároveň dochází k rozšíření oblasti 

peritektické reakce. Peritektický bod se posune doprava a k nižším teplotám. 

1.4.6.1 Rovnovážný diagram jednosložkové soustavy 

Z Gibbsova zákona fází plyne, že počet fází u jednosložkové soustavy nemůže být za 

rovnováhy větší než 3. Jednosložkové soustavy se tedy mohou v závislosti na teplotě a tlaku 

vyskytovat ve stavu plynném, kapalném nebo tuhém [6, 14]. 

Volné entalpie se za konstantního tlaku rovnají pouze při jedné teplotě, při všech 

ostatních teplotách jsou hodnoty volných entalpií různých fází rozdílné. Fázi, která je 

stabilnější, přísluší nižší hodnota volné entalpie [2]. 

U jednosložkové soustavy mohou nastat tři případy z hlediska počtu fází. Pokud se 

soustava sestává pouze z jedné fáze, můžeme v daném rozsahu měnit teplotu i tlak (v 

diagramu jsou tyto oblasti znázorněny plochami) nebo v soustavě koexistují dvě fáze 

(znázorněno křivkou), popřípadě nastane rovnováha tří fází současně (znázorněno bodem). 

Uvedené situace jsou znázorněny na Obr. 12 [14]. 

Obr. 11:  Rovnovážný metastabilní diagram Fe-Cr-C (plná čára, 5 hm.% Cr) a Fe-Fe3C 

(přerušovaná čára) [15] 
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1.4.6.2 Rovnovážný diagram dvousložkové soustavy 

Pro zobrazení stavu dvousložkové jednofázové soustavy musíme použít prostorový 

diagram, ve kterém na souřadnicové osy vynášíme teplotu, tlak a chemické složení. V praxi se 

nejčastěji používá izobarických anebo izotermických řezů těchto diagramů [12, 14]. 

Ve dvousložkové soustavě je tedy volná entalpie funkcí teploty, tlaku a chemického 

složení. Stabilní rovnováha nastává v tom případě, když je volná entalpie minimální, což se 

děje, pokud koncentrace obou fází leží na tečných bodech společné tečny ke křivkám volné 

entalpie [2]. 

Dvě fáze mohou být v rovnováze při takových koncentracích, kdy malé změny 

koncentrace vyvolají stejné změny volné entalpie. Chemický potenciál představuje změny 

volné entalpie fáze, kterou vyvolá malá změna koncentrace složky v této fázi [2]. 

1.4.7 Kinetika fázových přeměn 

Z technologického hlediska má velký význam, jak rychle změny probíhají, proto je 

důležité je posuzovat i z hlediska kinetiky, která se zabývá studiem podmínek rozhodujících 

o rychlosti přechodu z méně stabilního stavu do stabilnějšího stavu [1]. 

Mezi metastabilním a stabilním stavem existují energetické bariéry, které musejí být 

při přechodu mezi stavy překonány. Rychlost tohoto přechodu závisí na energii bariér 

a rychlosti pohybu atomů nebo molekul v soustavě (tuto rychlost výrazně ovlivňuje 

pohyblivost částic) [6]. 

Kinetika fázových přeměn se zabývá jejich rychlostí a mechanismem, kterým se 

uskutečňují. Za její pomoci lze modelovat fázové přeměny probíhající v čase. Cílem je 

především teoretické a experimentální studium mechanismů vzniku zárodků nové fáze 

(nukleace), fázových transformací, pohyb mezifázového rozhraní, vývoj fázových struktur, 

difúze v homogenních a heterogenních vícefázových soustavách, rychlost a mechanismy 

dosažení fázové rovnováhy apod. Vychází z poznatků chemické kinetiky (která vyjadřuje 

reakční rychlosti jako funkce koncentrací reagujících látek a daných rychlostních konstant). 

[6, 12]. 

Obr. 12:  Schématický fázový diagram 

jednosložkové soustavy [14] 
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Při studiu kinetiky lze využít dvou metod. První vychází z rozboru počáteční situace 

zkoumaného jevu, kdy se dále pokračuje rozbory situací ve stádiích vývoje a je zakončena 

popisem charakteristických podmínek jeho ukončení. Druhá metoda spočívá v tom, že 

konečný stav reakce je předpovídán na základě použití obecně platných zákonitostí, tato 

metoda je využívána v termodynamice [6]. 

1.4.7.1 Difúze 

Většina změn uskutečňujících se v kovových soustavách má difúzní charakter. Mnoho 

reakcí se uskutečňuje přednostně na fázovém rozhraní, protože jsou zde pro reakce příznivější 

podmínky. Rychlost těchto reakcí je limitována přísunem reagujících složek. K popisu difúze 

využíváme dva Fickovy zákony [2, 6]. 

Při difúzi dochází k přemisťování atomů na větší vzdálenost, než je střední 

meziatomová vzdálenost daného kovu. Důsledkem je tedy pohyb složky ve směsi, který je 

vyvolán nerovnoměrným rozložením chemického složení v různých místech směsi (obvykle 

dochází k přemisťování z místa s vyšší koncentrací do místa s nižší koncentrací dané složky). 

Tento pohyb trvá tak dlouho, dokud soustava nedosáhne termodynamické rovnováhy [2, 12]. 

Významnými faktory, které difúzi ovlivňují, jsou: tvar krystalické mřížky (při difúzi 

atomů s těsněji uspořádanou mřížkou je zapotřebí vyšší aktivační energie), vazby mezi atomy 

(difúze proběhne lépe, čím slabší je vazba) a teplota [12]. 

Mechanismy difúze 

Difúze složek v soustavách kovů a jejich slitin může probíhat různými mechanismy. 

Důležitá pro soustavu kovů je hlavně objemová difúze, která probíhá nejčastěji vakančním 

mechanismem. V intersticiálních tuhých roztocích se difúze rozpuštěného prvku uskutečňuje 

přeskoky z jedné intersticiální polohy do jiné neobsazené intersticiální polohy. Tímto dochází 

ke statistickému snížení koncentračního gradientu [2, 12]. 

Difúze v čistých kovech může probíhat těmito způsoby: substitučním mechanismem 

(sousední atomy si vymění místa), intersticiálním mechanismem (dochází k umístění atomu 

v intersticiální poloze a k jeho migraci) nebo vakančním mechanismem (spočívá v migraci 

vakantních míst v mřížce) [2, 4]. 

1. Fickův zákon 

1. Fickův zákon je definován následně: rychlost difúze je dána látkovým množstvím 

látky i, které projde za časovou jednotku určitou plochou [6, 13]: 

𝐽𝑖 = −𝐷𝑖
𝜕𝐶𝑖

𝜕𝑥
     (kg·m-2·s-1)    (6) 

kde Ji je difúzní tok látky i  (kg·m-2·s-1), 

      Di – difúzní koeficient látky i  (m2·s-1), 

      ∂Ci/∂x – gradient koncentrace látky i  (1). 

Tento tvar 1. Fickova zákona má omezené použití a nehodí se pro popis difúze 

vícesložkových neideálních soustav (jako jsou tuhé roztoky) [12]. 
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2. Fickův zákon 

2. Fickův zákon popisuje závislost koncentrace složky na čase a místě difúzního 

sloupce, při jednosměrné difúzi má následující tvar [13]: 

(
𝜕𝑐

𝜕𝑡
)

𝑥
= 𝐷𝑥 ∙ (

𝜕2

𝜕𝑥2)
𝑡
     (1)    (7) 

Za pomoci této diferenciální rovnice je možné (při známých počátečních podmínkách) 

určit koncentraci v jednotlivých místech difúzního sloupce v každém čase t [13]. 

Koeficient difúze se s teplotou mění podle následujícího vztahu [2, 4]: 

𝐷 =  𝐷0𝑒𝑥𝑝 (−
𝑄

𝑅𝑇
)     (m2·s-1)   (8) 

kde D je koeficient difúze  (m2·s-1), 

      D0 – frekvenční faktor  (m2·s-1), 

      Q – aktivační energie difúze  (J·mol-1), 

      R – plynová konstanta  (J·mol-1·K-1), 

      T – absolutní teplota  (K). 

Popis difúze u vícesložkových soustav je prováděn pomocí difúzních koeficientů 

všech složek ve všech fázích, je nutné znát závislosti všech těchto difúzních koeficientů na 

teplotě a koncentraci [12]. 

Ve vícesložkových tuhých roztocích je používán upravený přístup, který vychází 

z vakantního mechanismu difúze, ten zohledňuje rozdílnou difúzi intersticiálních 

a substitučních složek. Navíc používá gradientů chemických potenciálů k výpočtu hnací síly 

difúze [12]. 

1.5 Metody stanovení teplot fázových transformací oceli 

Výše uvedené teoretické poznatky o fázových transformacích jsou využívány pro 

správné experimentální nebo výpočtové stanovení fázových přeměn. Tato kapitola se zabývá 

právě metodami jejich stanovení v oceli. Patří sem: metody termické analýzy, dilatometrie 

a výpočtové metody (výpočet pomocí empiricky stanovených rovnic a pomocí softwaru 

CompuTherm). Pro přesnější stanovení teplot fázových transformací je výhodné uvedené 

metody vhodně kombinovat. 

1.5.1 Termická analýza 

Do termické analýzy se řadí metody, které analyzují změny složení a vlastností daného 

systému při jeho zahřívání nebo ochlazování. Dané metody sledují změny složení vzorku 

nebo změnu jeho vlastností, která je vyvolána například fázovou přeměnou. Tepelné zatížení 

vzorku může být dynamické (jedná se o zahřívání nebo ochlazování) nebo statické (probíhá 

při konstantní teplotě v závislosti na čase) [16, 17]. 

V současné době existuje mnoho metod termické analýzy, které se dají rozdělit podle 

vlastnosti, jejíž změna je sledována jako funkce teploty. Metody termické analýzy se dají dále 
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rozdělit na primární, jako jsou například často používané metody DTA (diferenční termická 

analýza), TG (termogravimetrická analýza) nebo DSC (diferenční skenovací kalorimetrie) 

a na sekundární, které na primární metody navazují, například metoda EGA (Evolved Gas 

Analysis neboli analýza vyvinutého plynu) která může navazovat na metodu TG. 

U moderních přístrojů je pak možné, v rámci jednoho experimentu, provádět měření více 

vlastností zároveň. Tato metoda je označována jako simultánní termická analýza (STA), patří 

sem například TG/DSC nebo TG/DTA apod. [16, 17, 18]. 

1.5.1.1 Termogravimetrie (TG) 

Termogravimetrická analýza měří změny hmotnosti vzorku v závislosti na teplotě. 

Výsledkem této metody je termogravimetrická křivka, která je grafickým znázorněním 

závislosti hmotnosti na teplotě. Pokud nedojde ke změně složení vzorku, bude závislostí 

vodorovná přímka (prodleva). Pokud nastane úbytek hmotnosti (změna složení), tak se na 

křivce objeví sestupný schod (zlom). Teploty, při kterých nastávají tyto změny, jsou závislé 

na složení. Velikost těchto změn pak souvisí s obsahem složky, která je zodpovědná za úbytek 

hmotnosti. Na osu x se vynáší čas a na osu y hmotnost. Pokud křivku zderivujeme, dostaneme 

tzv. derivační termogravimetrii (DTG). Tato metoda je vhodná pro zjišťování změn 

hmotností, které při daném ději proběhly rychle za sebou. Vzniklá křivka neobsahuje 

prodlevy a zlomy, ale tzv. píky. Inflexní body zlomů křivky TG pak odpovídají vrcholům 

píků křivky DTG na teplotní ose. Porovnání obou křivek je uvedeno na Obr. 13. 

Termogravimetrie je používána pro identifikaci probíhajících dějů i pro odečtení velikosti 

příslušných změn, například pro sledování tepelného rozkladu, reakcí v pevné fázi nebo 

stanovení čistoty chemických sloučenin [18, 19, 20]. 

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

zařízení pro měření a řízení teploty a registračního zařízení (počítače). Samotný experiment je 

prováděn na termováhách. Použitý přístroj může mít jedno ze tří uspořádání, a to: vertikální 

se vzorkem položeným na mechanismu termovah, vertikální se vzorkem zavěšeným na 

termováhách nebo horizontální uspořádání. Pro zaznamenávání změn hmotnosti se používá 

Obr. 13:  Porovnání křivek DTG a TG (BCD – schod, B 

– počátek schodu, C – inflexní bod, D – konec schodu, Bi 

– počáteční teplota, Di – konečná teplota, BiDi – reakční 

interval, FG – výška schodu) [16] 
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buď výchylkové metody (dojde k vychýlení vahadla z rovnovážné polohy a změna je 

zaznamenána) nebo metody kompenzační (opět dojde k vychýlení vahadla, tyto výchylky jsou 

ale vyrovnávány zpět do rovnovážné polohy) [21, 22]. 

Mezi parametry, které termogravimetrii ovlivňují, patří příprava vzorku (navážka, 

velikost částic, homogenita), tvar a velikost kelímku, pecní atmosféra, tlak a vlhkost v peci 

a aplikovaný teplotní režim [16]. 

1.5.1.2 Diferenční termická analýza (DTA) 

Diferenční termická analýza se řadí mezi dynamické metody. Měří teplotní rozdíl mezi 

vzorkem a srovnávacím materiálem jako funkci teploty při zahřívání nebo ochlazování 

materiálu. Při změně teploty dochází ve zkoumaném vzorku k fyzikálním nebo chemickým 

změnám, které se projevují uvolňováním nebo spotřebováním tepelné energie. Tato metoda 

tedy měří změny teplot mezi zkoumaným vzorkem a srovnávacím vzorkem, který těmto 

změnám nepodléhá. Výsledkem analýzy je DTA křivka, která znázorňuje závislost teplotního 

rozdílu na teplotě (času). Pokud ve zkoumaném vzorku proběhne při určité teplotě 

exotermický pochod, projeví se to zvýšením teploty vůči srovnávacímu materiálu a na křivce 

se objeví minimum. Tvar získané křivky je znázorněn na Obr. 14. Pokud křivku DTA 

zderivujeme, dostaneme tzv. derivační diferenční termickou analýzu (DDTA), která umožňuje 

přesněji zjistit teploty začínajících změn a rozlišit jevy, které se překrývají. Tato metoda je 

využívána při zkoumání nových systémů, sledování jejich čistoty a stability, při studiu reakční 

kinetiky nebo při konstrukci fázových diagramů [18, 19, 20]. 

Zařízení pro diferenční termickou analýzu je složeno z těchto základních částí: 

elektrické pece, držáků vzorků, nádobek na vzorky, měřící hlavy (jejíž součástí jsou 

termoelektrické články), regulátoru teploty a záznamového zařízení (počítač) [16, 21]. 

Mezi parametry, které ovlivňují diferenční termickou analýzu, patří konstrukce 

zařízení, rychlost ohřevu, pecní atmosféra, tepelné zdroje, příprava vzorku, měření teploty 

záznamem termoanalytických křivek apod. [16]. 

Obr. 14:  Vlevo – křivka přímého ohřevu (TS – studovaný vzorek, TR – 

referenční vzorek), vpravo – křivka DTA (1 – exotermní děj, 2 – 

endotermní děj) [16] 
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Srovnání metody DTA a přímé termické analýzy (TA) pro měření teplot likvidu 

a solidu uvádějí na příkladu analýzy elektrotechnické oceli s nízkým obsahem uhlíku autoři 

práce [23]. Bylo provedeno několik měření dané oceli a výsledky jsou zaznamenány v Tab. 2. 

Na základě stanovených údajů lze konstatovat, že existuje nízká variabilita mezi jednotlivými 

výsledky, a to nezávisle na použité metodě a rozdílné hmotnosti vzorků. Z naměřených 

hodnot je zřejmé, že se zvyšující se rychlostí chlazení budou teploty solidu klesat. Teploty 

likvidu jsou pro obě rychlosti chlazení srovnatelné. Znalost těchto teplot a vliv rychlosti 

ochlazování oceli na jejich hodnotu je důležitý zejména pro stanovení správné teploty přehřátí 

dané oceli před jejím kontinuálním litím. 

1.5.1.3 Diferenční skenovací kalorimetrie  

Principem diferenční skenovací kalorimetrie (dále jen DSC) je udržení stejné teploty 

studovaného a referenčního vzorku. Oba tyto vzorky jsou zahřívány současně vedle sebe. Pro 

udržení nulového teplotního rozdílu je potřeba dodat energii do vzorku (pro endotermní děje) 

nebo do referenční látky (pro exotermní děje). Jsou používány dva základní typy analyzátorů, 

a to DSC s kompenzací příkonu (neboli „obrácená“ DTA), která je založena na zachování 

nulového rozdílu mezi měřeným a srovnávacím vzorkem. Měřenou veličinou je elektrický 

příkon potřebný k udržení konstantní teploty obou vzorků. Dalším typem analyzátoru je DSC 

s tepelným tokem, kdy je měřen rozdíl teplot analyzovaného a referenčního vzorku, které jsou 

propojeny tepelným mostem. Rozdíl teplot je pak zaznamenán jako tepelný tok od vzorku 

nebo do vzorku. Příklad tvaru DSC křivky je uveden na Obr. 15. Tato metoda je nejčastěji 

používána ke studiu tepelných vlastností materiálů, a ke studiu probíhajících dějů v materiálu 

(tání, krystalizace apod.) [16, 20, 21]. 

Zařízení pro DSC s kompenzací příkonu je složeno ze dvou odělených obvodů, 

kontrolního (k měření průměrné teploty vzorků a vyrovnávání tepelného výkonu) a řídícího 

(k zaznamenávání rozdílu teplot mezi zkoumaným a srovnávacím vzorkem a ke kompenzaci 

teplotních rozdílů). Zařízení pro DSC s tepelným tokem se skládá z měřící hlavy s držákem 

vzorku a srovnávací látky, pece, termostatu, zdroje plynů, zdroje napětí a počítače 

k zaznamenávání naměřených signálů [21]. 

Tab. 2:  Naměřené teploty solidu a likvidu [23] 
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1.5.1.4 Termomechanická analýza (TMA) 

Termomechanická analýza je souborem více termoanalytických metod, které studují 

roztažnost, pokřivení, penetraci, expanzi a kompresi studovaného vzorku v závislosti na 

teplotě nebo zatížení. Rozlišujeme termomechanickou analýzu se statickým zatížením 

a termomechanickou analýzu s dynamickým zatížením. Uvedené mechanické vlastnosti lze 

většinou studovat na jednom přístroji. Tato metoda je využívána k analýze materiálů, které 

budou vystavovány výrazným teplotním změnám, při kterých by si měly zachovat stálé 

vlastnosti [20, 22]. 

1.5.1.5 Termooptická analýza (TOA) 

Termooptická analýza je souborem termoanalytických metod zabývajících se studiem 

optických vlastností v závislosti s měnící se teplotou. Mezi tyto metody patří 

termomikroskopie (přímé studium vzorku), termorefraktometrie (studium indexu lomu), 

termospektrometrie (studium odraženého nebo prošlého záření určité vlnové délky), 

termofotometrie (studium intenzity odraženého nebo prošlého záření) a termoluminiscence 

(studium emitovaného záření). Uvedené metody jsou důležité pro rozlišování vzájemně se 

překrývajících dějů. Používají se při studiu fázových přechodů, krystalizaci apod. Často 

bývají kombinovány s dalšími metodami termické analýzy [22]. 

1.5.1.6 Kombinované metody termické analýzy 

Jedná se o kombinaci dvou a více metod, které jsou při analýze vzorku používány 

postupně. Jsou náročnější na množství vzorku, protože je potřeba mít na každou analýzu nový 

vzorek zkoumaného matriálu. Významnou výhodou je možnost kombinace i jiných metod než 

termoanalytických (například atomová absorpce, spektroskopie apod.) [16, 21]. 

Obr. 15:  Křivka DSC (nulová čára – křivka naměřená 

s prázdným zařízením, Ti – počáteční teplota píku, Te – 

extrapolovaný počátek, Tp – maximální teplota píku, Tc – 

extrapolovaný konec, Tf – teplota konce píku) [16] 
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1.5.1.7 Simultánní metody termické analýzy (STA) 

Simultánní metody umožňují při použití jednoho vzorku zkoumat více fyzikálních 

vlastností během jednoho měření (experimentální podmínky jsou tak stále stejné). Mezi 

nejrozšířenější metody patří TG-DTA a TG-DSC. Pro upřesnění popisu dějů probíhajících 

mezi pevnou a plynnou fází se používá například metoda TG-EGA apod [16, 21]. 

1.5.2 Dilatometrie 

Dilatometrie je další možnou metodou k určení teplot fázových transformací, a tudíž 

i k následnému sestrojení rozpadových diagramů na základě výrazných změn fyzikálních 

vlastností. Při ohřevu nebo ochlazování lineární rychlostí dochází u vzorku k rozměrovým 

změnám, tato metoda je založena na jejich pozorování. Změny délky vzorku jsou přenášeny 

pomocí křemenných tyčinek do měřící části dilatometru. Výsledkem dilatometrické analýzy je 

dilatometrická křivka, která graficky znázorňuje závislost dilatace vzorku na čase. Příklad 

dilatometrické křivky pro nízkouhlíkové oceli je uveden na Obr. 16 (vlevo) [9]. 

Pokud dojde na dilatační křivce ke zlomu, značí to, že došlo k fázové transformaci. 

Pro vyhodnocení těchto odchylek se používají dvě metody, metoda tečen nebo metoda 

derivace dilatační křivky, porovnání těchto metod je znázorněno na Obr. 16 (vpravo). 

Vyhodnocením získáme souřadnice času a teploty pro jednotlivé fázové transformace, které 

jsou následně použity pro konstrukci izotermických a anizotermických rozpadových diagramů 

oceli [9]. 

Autoři práce [24] se zabývají stanovením teplot fázových transformací pro dvě různé 

podeutektoidní oceli za pomoci dilatometrie. Teploty určující začátek rozsahu koexistence 

feritu a austenitu během zahřívání, jakož i teplota určující dokončení tohoto rozsahu během 

chlazení je velmi důležitá, např. během tepelně-mechanického zpracování. Dilatometrická 

křivka podeutektoidní oceli C35 získaná dilatometrem DT1000 je znázorněna na Obr. 17, 

ze kterého jsou jasné teploty odpovídající začátku (Ac1s) a konci (Ac1f) transformace perlitu 

na austenit a také teplota ukončení přeměny feritu na austenit (Ac3). Pro podeutektoidní ocel 

C56 (která obsahovala velmi malé množství feritu a účinek této fáze na dilatometrickou 

křivku byl nedostatečný) musel být pro stanovení teplot fázových transformací použit 

dilatometr L78 RITA s vysokým rozlišením. 

Obr. 16:  Vlevo – dilatační křivky nízkouhlíkové oceli, vpravo – určení souřadnic fázových přeměn 

nízkouhlíkové oceli pomocí metody tečen i pomocí derivace dilatační křivky v CCT software [9] 
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Metoda dilatometrické analýzy byla srovnána s DTA metodou například autory v práci 

[25] a [26]. Dilatometrie umožňuje studovat teplotu rozpadu austenitu při vysokých 

rychlostech chlazení, které odpovídají skutečným podmínkám při výrobě a následném 

tepelném zpracování oceli. Její nevýhodou ale může být nestejnoměrné teplotní pole ve 

vzorcích (kvůli jejich větší velikosti). Naproti tomu při DTA analýze jsou použity vzorky 

menší, tudíž je u nich dosaženo homogenního teplotního pole. Nevýhodou menších vzorků je 

ale fakt, že při analýze může dojít k jejich oduhličení, což může způsobit značné zkreslení 

výsledků. I když se DTA analýza na rozdíl od dilatometrie běžně nepoužívá pro stanovení 

teplot fázových transformací během chlazení, byly teploty stanovené oběma metodami 

v dobré shodě. Při zahřívání oceli byly stanoveny teploty eutektoidní fázové transformace 

(Ac1) a teplota konce transformace feritu na austenit (Ac3). Při ochlazování oceli byly získány 

teploty počátku tvorby feritu (Ar3), počátku tvorby perlitu (Ar1) a počátku tvorby bainitu (Bs). 

Příklady křivek získaných oběma metodami jsou uvedeny na Obr. 18.  

Obr. 17:  Dilatační křivka podeutektoidní oceli C35 (získaná 

dilatometrem DT1000) [24] 

A1 A2 

B1 B2 

Obr. 18:  DTA křivka pro zahřívání (A1) a ochlazování (A2) oceli, dilatometrická křivka pro 

zahřívání (B1) a ochlazování (B2) oceli [25] 
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1.5.3 Výpočtové stanovení teplot likvidu a solidu 

Kromě experimentálních způsobů stanovení teplot likvidu a solidu oceli je možné tyto 

teploty vypočítat pomocí empiricky stanovených rovnic nebo termodynamických databází 

(např. IDS, Thermo-Calc či CompuTherm a další). 

V teoretické části bych uvedla pouze rozbor některých literárních zdrojů, které se 

týkají výpočtového stanovení teplot likvidu a solidu. V experimentální části (kapitola 2) je 

pak metoda výpočtu pomocí termodynamických rovnic a metoda využití databáze 

CompuTherm podrobněji charakterizována. 

Použití empirických rovnic jednoduchého tvaru má nevýhodu v tom, že byly 

stanoveny pouze pro určitou jakost oceli a nejsou tak použitelné pro všechny varianty 

chemického složení. Navzdory tomu jsou často také aplikovány na vysoce legované oceli, 

například nerezové oceli. V takových slitinách existuje mnoho chemických interakcí mezi 

rozpuštěnými látkami, které nelze s těmito lineárními rovnicemi popsat. Proto by se k celému 

problému mělo přistupovat i z termodynamického hlediska. Tuto problematiku řeší autoři 

práce [27], kteří na základě empirických rovnic z literatury testovali rovnice 

termodynamického chemického potenciálu k odhadu teplot likvidu nízkolegovaných 

a nerezových ocelí. Data byla porovnána s experimentálně stanovenými teplotami metodou 

DTA. K termodynamickým výpočtům byly využity údaje z databáze IDS (Inter dendritic 

solidification) a TC (Thermo-Calc). Nejlepší shodu s experimentálními výsledky vykazovaly 

výpočty za pomoci termodynamických rovnic a s využitím databáze IDS. V Tab. 3 jsou 

uvedeny výsledky pro všechny studované slitiny, získané různými metodami. Dále byly 

optimalizovány nové analytické rovnice pro nízkolegované a nerezové oceli pomocí regresní 

analýzy. Tyto regresní rovnice rovněž přinesly lepší shodu s experimentálními hodnotami než 

rovnice empirické. 

Dalším srovnáním empirických rovnic s experimentální DTA analýzou a výpočtem za 

pomoci softwaru IDS a Thermo-Calc se zabývají autoři práce [28] a [29]. Obě tyto práce se 

zabývají stanovením teplot fázové transformace oceli ve vysokoteplotní oblasti, konkrétně se 

jedná o určení teploty likvidu, solidu a teploty peritektické transformace. Protože je příliš 

obtížné charakterizovat všechny problémy vlivu legujících prvků na teploty fázové 

transformace pomocí jedné jednoduché rovnice, doporučuje se používat empirické rovnice 

pouze pro přibližné určení teploty likvidu, respektive solidu. Experimentální určení teplot 

fázových transformací může být ovlivněno řadou faktorů (instrumentálními vlivy, parametry 

vzorku, vlivy prostředí, experimentálními parametry nebo například metodikou hodnocení). 

Tab. 3:  Porovnání průměrné chyby mezi naměřenou teplotou likvidu a její vypočtenou hodnotou 

(různými metodami) pro všechny uvažované slitiny [27] 
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Naproti tomu výpočtové metody za použití softwaru, používající termodynamické databáze, 

jsou závislé právě na správnosti dat obsažených v databázích. Jejich výhodou jsou ale nízké 

výpočetní náklady (po počáteční investici do zakoupení často finančně nákladné licence), 

všestrannost a jejich vysoká přesnost. Na druhou stranu by ale měla být vypočtená data vždy 

srovnána s hodnotami získanými za pomoci experimentu. V obou případech poskytly 

výpočtové softwarové metody dobrou shodu s naměřenými daty a jejich výsledky tak mohou 

být použity k optimalizaci výroby a následného zpracování analyzovaných ocelí. 

Autoři práce [30] se zabývají srovnáním výpočtu fázových transformací feritické 

nerezové oceli (s vysokým obsahem chromu a hliníku) za pomoci empirických rovnic se 

softwarem Thermo-Calc a experimentální metodou DSC. Vzorky oceli byly za účelem 

zjištění, jestli existují zřejmé rozdíly v obsahu prvků v objemu ingotu, odebrány z různých 

míst. Rozdíl mezi fázovými teplotami jednotlivých vzorků byl ale minimální. Vzorky byly 

testovány při různých rychlostech zahřívání a výsledky ukázaly, že teplota solidu i likvidu se 

s rostoucí rychlostí zahřívání zvyšovala. Autoři práce stanovili pro danou ocel nejvhodnější 

empirickou rovnici pro stanovení teploty likvidu. Tato rovnice dosahovala větší přesnosti 

(shody s experimentální hodnotou), než při použití softwaru Thermo-Calc. Tento vzorec (viz 

Obr. 19) je tedy pro danou ocel nejlepší volbou pro výpočet teploty likvidu. 

Kromě výpočtu, za pomoci empirických rovnic, je možné teploty fázových 

transformací oceli stanovit numerickou simulací. Využívané modely vyžadují identifikaci 

jejich koeficientů na základě měření získané laboratorním testováním (dilatometrie). Přesnost 

identifikace vysoce ovlivňuje spolehlivost modelování. To je patrné zejména v případě 

modelů fázové transformace po tepelném zpracování oceli s vysokou pevností, které jsou 

rozhodující pro predikci jejích výsledných užitných vlastností. U numerické simulace se při 

každé teplotě měří fázové frakce, čímž se získá kvantitativní informace o transformační 

kinetice. Správně identifikované numerické modely by proto měly předpovídat teploty 

transformace a fázové frakce v každém časovém kroku nejen pro kontinuální chlazení, ale 

také pro změny teplotních gradientů v čase. Autoři práce [31] využívají dva přístupy 

k modelování kinetiky difúzně závislých fázových transformací, a to JMAK (Johnson-Mehl-

Avrami-Kolmogorov) rovnici a Leblond model. Oba tyto způsoby byly následně autory práce 

upraveny s cílem získání přesnějších dat. Byly analyzovány a testovány různé optimalizační 

techniky, na základě kterých byl stanoven nejlepší postup pro optimalizaci. Algoritmy byly 

Obr. 19:  Nejvhodnější empirická rovnice 

pro stanovení teploty likvidu pro danou 

ocel [30] 
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přizpůsobeny tak, aby umožňovaly zefektivnit identifikační proces. Příklad vizualizace 

teploty počátku tvorby feritu získaný numerickou simulací je uveden na Obr. 20. 

Využitím softwaru CompuTherm k výpočtu teplot fázových transformací a jeho 

srovnáním s experimentálními metodami DTA a DSC se zabývají autoři práce [32] a [33]. Pro 

výpočty v softwaru CompuTherm bylo využito pákové pravidlo (lever). Variabilita 

jednotlivých výsledků je způsobena především vysokým obsahem legujících prvků 

v analyzovaných ocelích. Proto by pro správnou optimalizaci procesu měly být všechny 

vypočítané hodnoty následně ověřeny i experimentálně. Nicméně bylo dosaženo velice dobré 

shody vypočítaných teplot likvidu oceli a teplot stanovených experimentálními metodami. 

Naopak vzhledem k vysoké složitosti stanovení teplot solidu se vypočtené a naměřené teploty 

značně odlišují. 

1.6 Význam teplot fázových transformací při výrobě a zpracování oceli 

Pro měnící se světový trh ocelářského průmyslu, který využívá další technologické 

procesy výroby oceli, je znalost teplot fázových transformací pro pochopení základních 

vlastností oceli velice důležitá. Moderní ekonomická výroba a zpracování oceli a rovněž 

neustále se zvyšující požadavky zákazníka na kvalitu vyráběné oceli vyžadují přesné 

informace o teplotách fázových transformací oceli [28, 33]. 

Z praktického hlediska je důležité pro ocel stanovit především teploty fázových 

transformací ve vysokoteplotní oblasti, a to teploty likvidu (TL), solidu (TS) a rovněž teplotu 

rozpadu austenitu. Tyto teploty jsou hlavními předpoklady pro optimalizaci nastavení 

parametrů metalurgických procesů, a tudíž jejich lepší řízení. Patří sem například technologie 

odlévání, tepelná a chemická homogenizace taveniny, filtrace oceli, optimalizace struskových 

režimů apod. Správné nastavení technologie výroby významně ovlivňuje konečnou jakost 

odlité oceli (předvalky nebo ingoty). Jsou také důležité pro nastavení podmínek fyzikálního 

a numerického modelování těchto procesů [23, 29]. 

Obr. 20:  Vizualizace teplot počátku tvorby feritu jako funkce dvou 

vstupních parametrů [31] 
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Další důležitou oblastí využití znalosti teplot fázové transformace je tuhnutí oceli, 

protože přeměny, které se vyskytují v oceli během jejího chlazení, jsou jedním 

z rozhodujících faktorů, které nejvíce ovlivňují konečné vlastnosti oceli. Zejména 

transformace austenitu při různých rychlostech chlazení a různém stupni podchlazení mají 

velký praktický význam pro tepelné zpracování oceli. Jednotlivé druhy transformací 

(peritektické, bainitické, martenzitické) se liší průběhem a produkty rozkladu austenitu. Po 

tepelném zpracování tedy dostaneme oceli s odlišnými fyzikálními vlastnostmi [25, 32]. 

Znalost teploty likvidu je důležitá především pro zjištění optimální licí teploty 

(přehřátí oceli). Současná znalost teploty solidu umožňuje stanovit šířku tzv. dvoufázového 

pásma, kdy se ocel nachází v pevném i tekutém stavu a je nejnáchylnější pro tvorbu vnitřních 

vad, jako jsou například segregace. Teplota solidu také určuje maximální možnou teplotu 

tváření oceli s různým obsahem uhlíku [27, 34]. 

Při zvyšující se ochlazovací rychlosti probíhají fázové přeměny za nižších teplot, než 

které odpovídají rovnovážnému diagramu. Austenit se při urychleném ochlazování 

transformuje na perlit při nižší teplotě a v určitém rozmezí koncentrace uhlíku, které se 

zvětšuje se vzrůstající rychlostí ochlazování (další zvýšení rychlosti ochlazování vede 

k martenzitické přeměně). Dalším parametrem, který má na teploty rozpadu austenitu vliv, je 

tlak. Se stoupajícím tlakem klesá rozpustnost uhlíku v austenitu a snižuje se teplota počátku 

i konce rozpadu austenitu [34]. 
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2 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST – STANOVENÍ TEPLOT 

FÁZOVÝCH TRANSFORMACÍ OCELI 

Jak již bylo uvedeno v předešlé kapitole (1.6), správné stanovení teplot fázových 

transformací oceli je velmi důležité z hlediska řízení kvality odlévané a zpracovávané oceli. 

Hlavním cílem experimentální části diplomové práce je proto stanovení teplot 

fázových transformací pro vybrané jakosti oceli a návrh regresních rovnic pro výpočet 

likvidu, solidu a počáteční a koncové teploty rozpadu austenitu daných jakostí oceli. 

Pro experimentální část byly zvoleny jakosti: 18CrNiMo7-6 a 20MnCr5. Pro výpočet 

požadovaných teplot bylo využito empirických rovnic a databáze CompuTherm (verze 

13.5.5), která je součástí softwaru ProCAST (verze 2018.0) dostupného na katedře metalurgie 

a slévárenství. 

2.1 Charakteristika vybraných ocelí 

V této kapitole je uvedeno chemické složení zkoumaných ocelí, některé jejich důležité 

vlastnosti a jejich možné použití. Protože se chemické složení jednotlivých ocelí může lišit, 

jsou v následujících podkapitolách uvedeny různé zdroje pro jeho zjištění, jedná se o výrobce 

oceli nebo databáze. V současné době je využíváno značení jakostí oceli ČSN EN, DIN nebo 

W.Nr. a další. V Tab. 4 je uvedeno značení vybraných ocelí podle uvedených norem. 

Tab. 4:  Značení vybraných ocelí podle uvedených norem 

Norma ČSN EN/ISO DIN W.Nr. 

Značení 
18CrNiMo7-6 17CrNiMo6 1.6597 

20MnCr5 20MnCr5 1.7147 

2.1.1 Charakteristika oceli 18CrNiMo7-6 

Chemické složení oceli 18CrNiMo7-6 v závislosti na výrobci či databázi je uvedeno 

v Tab. 5. 

Tab. 5:  Možné chemické složení oceli 18CrNiMo7-6 [35, 36, 37, 38, 39, 40, 41] 

Výrobce/Databáze 
Možné chemické složení oceli 18CrNiMo7-6 [hm. %] 

C Si Mn P S Cr Mo Ni Cu 

AUSA Steel 
0,15 – 

0,21 
≤ 0,40 

0,50 – 

0,90 

≤ 

0,025 

≤ 

0,035 

1,50 – 

1,80 

0,25 – 

0,35 

1,40 – 

1,70 
- 

Ovako 
0,15 – 

0,21 
≤ 0,40 

0,50 – 

0,90 

≤ 

0,025 

≤ 

0,015 

1,50 – 

1,80 

0,25 – 

0,35 

1,40 – 

1,70 
- 

Saarstahl 0,17 0,25 0,50 - - 1,65 0,30 1,55 - 

Sin Thai Special 

Steels 

0,15 – 

0,21 
≤ 0,40 

0,50 – 

0,90 
0,025 0,015 

1,50 – 

1,80 

0,25 – 

0,35 

1,40 – 

1,70 
≤ 0,30 

Steel&Tube 0,18 0,20 0,70 - - 1,65 0,30 1,55 - 

Virgamet 
0,15 -

0,21 
≤ 0,40 

0,50 – 

0,90 

≤ 

0,025 

≤ 

0,035 

1,50 – 

1,80 

0,25 – 

0,35 

1,40 – 

1,70 
- 

SteelNumber.com 
0,15 -

0,21 
≤ 0,40 

0,50 – 

0,90 

≤ 

0,025 

≤ 

0,035 

1,50 – 

1,80 

0,25 – 

0,35 

1,40 – 

1,70 
- 
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Jedná se o legovanou ocel s přídavkem chromu, niklu a molybdenu. Je to cementační 

ocel s vysokou pevností v tahu a s vynikající houževnatostí. Je vhodná pro použití při nízkých 

teplotách.  Tato třída oceli se používá pro součásti a komponenty, které jsou vystaveny 

vysokým tlakům a velmi proměnlivé rychlosti provozu. Používá se k výrobě vysoce 

namáhaných částí převodovky, speciálních ložisek, šroubů, ozubených kol, hřídelí nebo 

součástek pro průmyslová a zemědělská vozidla [35, 38, 40]. 

K následujícím výpočtům v rámci diplomové práce bylo uvažováno chemické složení 

uvedené v Tab. 6, které je zvolené tak, aby vyhovovalo všem výše uvedeným výrobcům 

a databázím. 

Tab. 6:  Chemické složení oceli 18CrNiMo7-6 použité k výpočtům 

 Chemické složení oceli 18CrNiMo7-6 [hm. %] 

C Si Mn P S Cr Mo Ni Cu 

Rozmezí 
0,15 – 

0,21 
≤ 0,40 

0,50 – 

0,90 
≤ 0,025 ≤ 0,035 

1,50 – 

1,80 

0,25 – 

0,35 

1,40 – 

1,70 
≤ 0,30 

min. 0,15 0,00 0,50 0,000 0,000 1,50 0,25 1,40 0,00 

prům. 0,18 0,20 0,70 0,013 0,018 1,65 0,30 1,55 0,15 

max. 0,21 0,40 0,90 0,025 0,035 1,80 0,35 1,70 0,30 

2.1.2 Charakteristika oceli 20MnCr5 

Chemické složení oceli 20MnCr5 v závislosti na výrobci či databázi je uvedeno 

v Tab. 7. 

Tab. 7:  Možné chemické složení oceli 20MnCr5 [36, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48] 

Výrobce/Databáze 
Možné chemické složení oceli 20MnCr5 [hm. %] 

C Si Mn P S Cr Cu 

Lucefin Steel 
0,17 – 

0,22 
≤ 0,40 

1,10 – 

1,40 
≤ 0,025 ≤ 0,035 

1,00 – 

1,30 
- 

Otai Steel 
0,17 – 

0,22 
≤ 0,40 

1,10 – 

1,40 
≤ 0,035 ≤ 0,035 

1,00 – 

1,30 
- 

Ovako 
0,17 – 

0,22 
≤ 0,40 

1,10 – 

1,40 
≤ 0,025 ≤ 0,035 

1,00 – 

1,30 
- 

Saarstahl 0,20 0,25 1,25 - ≤ 0,035 1,15 - 

VIRAT Special Steels 
0,17 – 

0,22 
≤ 0,40 

1,10 – 

1,40 
≤ 0,035 ≤ 0,035 

1,00 – 

1,30 
- 

Virgamet 
0,17 – 

0,22 

0,15 – 

0,40 

1,10 – 

1,40 
≤ 0,025 ≤ 0,035 

1,00 – 

1,30 
≤ 0,40 

SteelNumber.com 
0,17 – 

0,22 
≤ 0,40 

1,10 – 

1,40 
≤ 0,025 ≤ 0,035 

1,00 – 

1,30 
- 

TheWorldMaterial.com 
0,17 – 

0,22 
≤ 0,40 

1,10 – 

1,40 
≤ 0,025 ≤ 0,035 

1,00 – 

1,30 
- 

SW kovy 
0,17 – 

0,22 
≤ 0,40 

1,10 – 

1,40 
≤ 0,035 ≤ 0,035 

1,00 – 

1,30 
- 

 

Jedná se o cementační ocel s přídavkem manganu a chromu, někdy bývá navíc 

modifikována určitým přídavkem boru. Je dobře kalitelná a po kalení dosahuje dobré 

odolnosti proti opotřebení v důsledku vysoké povrchové tvrdosti. Používá se pro nejrůznější 

aplikace v převodech v rotačních strojích. Typické aplikace jsou těla ventilů, čerpadla 
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a armatury, šrouby, ozubená kola, součástky obráběcích strojů, hřídele a jiné mechanické 

ovládací prvky [36, 43, 45]. 

K následujícím výpočtům v rámci diplomové práce bylo uvažováno chemické složení 

uvedené v Tab. 8, které je zvolené tak, aby vyhovovalo všem výše uvedeným výrobcům 

a databázím. 

Tab. 8:  Chemické složení oceli 20MnCr5 použité k výpočtům 

 Chemické složení oceli 20MnCr5 [hm. %] 

C Si Mn P S Cr Cu 

Rozmezí 0,17 – 0,22 ≤ 0,40 
1,10 – 

1,40 
≤ 0,035 ≤ 0,035 

1,00 – 

1,30 
≤ 0,40 

min. 0,17 0,00 1,10 0,000 0,000 1,00 0,00 

prům. 0,20 0,20 1,25 0,018 0,018 1,15 0,20 

max. 0,22 0,40 1,40 0,035 0,035 1,30 0,40 

2.2 Výpočet teploty likvidu 

K výpočtu teplot likvidu bylo v rámci této diplomové práce využito empirických 

rovnic a softwaru CompuTherm. 

2.2.1 Výpočet teploty likvidu pomocí empirických rovnic 

Jak již bylo řečeno výše, jednou z možností výpočtu teplot likvidu je použití empiricky 

stanovených rovnic. Empirických rovnic pro výpočet teplot likvidu existuje mnoho (od více 

různých autorů). 

Protože přesná znalost teplot likvidu je důležitá pro stanovení optimální teploty lití, je 

potřeba empirické rovnice k jejich výpočtu stále zpřesňovat. Řada empirických rovnic pro 

odhad teploty likvidu byla odvozena pomocí regresní analýzy z laboratorně naměřených údajů 

pro konkrétní ocel (konkrétní jakost oceli), proto takto stanovená rovnice poskytuje dobré 

výsledky jen pro studovanou ocel. V případě změny chemického složení oceli nemusí regresní 

rovnice poskytnout věrohodný výpočet teploty likvidu v požadované přesnosti. Dalším 

problémem může být jednoduchá forma rovnic, které jsou často lineárními funkcemi složení, 

a tedy použitelné pouze na slitiny s méně rozmanitým chemickým složením. 

Níže jsou uvedeny rovnice (9-17) různých autorů k určení teplot likvidu oceli [49]. 

Rovnice podle T. Myslivce: 

𝑇𝐿  =  1535 –  73 ·/%𝐶/ − 3 ·/%𝑀𝑛/ − 12 ·/%𝑆𝑖/ − 28 ·/%𝑃/ − 30 ·/%𝑆/ − 7 ·

/%𝐶𝑢/ − 1 ·/%𝐶𝑟/ − 3,5 ·/%𝑁𝑖/ − 3 ·/%𝐴𝑙/ − 1 ·/%𝑆𝑛/ − 2 ·/%𝑀𝑜/ − 18 ·

/%𝑇𝑖/ − 2 ·/%𝑉/ − 1,8 ·/%𝐶𝑜/    (9) 

Rovnice podle L. Šmrhy: 

𝑇𝐿  =  1534 – [80 ·/%𝐶/ + 4 ·/%𝑀𝑛/ + 14 ·/%𝑆𝑖/ + 35 ·/%𝑃/ + 35 ·/%𝑆/ + 1,4 ·

/ %𝐶𝑟/ + 2,6 ·/%𝑁𝑖/ + 1,2 ·/%𝑀𝑜/ + 3,4 ·/%𝐴𝑙/]  (10) 
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Rovnice podle CLESIM: 

𝑇𝐿  =  1537,7 –  100,3 ·/%𝐶/ + 22,1 ·/%𝐶/2 –  13,55 ·/%𝑆𝑖/ + 0,64 ·/%𝑆𝑖/2 –  5,82 ·

/ %𝑀𝑛/ − 0,30 ·/%𝑀𝑛/2 –  4,18 ·/%𝑁𝑖/ − 0,01 ·/%𝑁𝑖/2 –  4,20 ·/%𝐶𝑢/ − 1,59 ·

/%𝐶𝑟/ + 0,007 ·/%𝐶𝑟/2 –  3,0 ·/%𝑀𝑜/   (11) 

Rovnice podle TECTIP: 

𝑇𝐿  =  1535,6 –  88 ·/%𝐶/ − 8 ·/%𝑆𝑖/ − 5 ·/%𝑀𝑛/ − 5 ·/%𝐶𝑢/ − 1,5 ·/%𝐶𝑟/ − 4 ·

/ %𝑁𝑖/ − 2 ·/%𝑀𝑜/ − 18 ·/%𝑇𝑖/   (12) 

Rovnice podle W. Dubovick: 

𝑇𝐿  =  1535 –  66,73 ·/%𝐶/ − 7,8 ·/%𝑆𝑖/ − 5 ·/%𝑀𝑛/ − 30 ·/%𝑃/ − 25 ·/%𝑆/ − 5 ·

/ %𝐶𝑢/ − 1,5 ·/%𝐶𝑟/ − 4 ·/%𝑁𝑖/ − 2 ·/%𝑉/   (13) 

Rovnice podle J. P. Aymard: 

𝑇𝐿  =  1535 –  80 ·/%𝐶/ − 14 ·/%𝑆𝑖/ − 4 ·/%𝑀𝑛/ − 35 ·/%𝑃/ − 35 ·/%𝑆/ − 1,4 ·

/ %𝐶𝑟/ − 2,6 ·/%𝑁𝑖/ − 3,4 ·/%𝐴𝑙/   (14) 

Rovnice podle W. Roeser – T. H. Wensel: 

𝑇𝐿  =  1539 –  𝐾 ·/%𝐶/ − 8 ·/%𝑆𝑖/ − 5 ·/%𝑀𝑛/ − 30 ·/%𝑃/ − 25 ·/%𝑆/ − 5 ·

/%𝐶𝑢/ − 1,5 ·/%𝐶𝑟/ − 4 ·/%𝑁𝑖/ − 2 ·/%𝑀𝑜/ − 2 ·/%𝑉/ − 1 ·/%𝑊/ − 14 ·

/%𝐴𝑠/ − 10 ·/ %𝑆𝑛/ − 1300 ·/%𝐻/ − 90 ·/%𝑁/ − 80 ·/%𝑂/  (15) 

 Obsah uhlíku C  1 % K = 65 

  C > 1 % K = 70 

  C > 2 % K = 75 

  C > 2,5 % K = 80 

Rovnice podle Vest Alpine: 

𝑇𝐿  =  1536,6 –  𝐾 ·/%𝐶/ − 8,1 ·/%𝑆𝑖/ − 5,05 ·/%𝑀𝑛/ − 31 ·/%𝑃/ − 25,5 ·/%𝑆/

 − 1,54 ·/%𝐶𝑟/ − 4 ·/%𝑁𝑖/ − 2,07 ·/%𝑀𝑜/   (16) 

 Obsah uhlíku C = 0 – 0,51 % K = 88,2 

  C = 0,52 – 1,0 % K = 75,1 

Rovnice podle VSŽ Košice, a.s.: 

𝑇𝐿  =  1536 –  𝐾 ·/%𝐶/ − 8 ·/%𝑆𝑖/ − 5 ·/%𝑀𝑛/ − 30 ·/%𝑃/ − 25 ·/%𝑆/ − 1,7 ·

/%𝐴𝑙/ − 5 ·/%𝐶𝑢/ − 1,5 ·/%𝐶𝑟/ − 4 ·/%𝑁𝑖/ − 2 ·/%𝑉/ − 1 ·/%𝑊/ − 1,7 ·

/%𝐶𝑜/ − 12,8 ·/ %𝑍𝑟/ − 7 ·/%𝑁𝑏/ − 3 ·/%𝑇𝑎/ − 14 ·/%𝑇𝑖/ −14 ·/%𝐴𝑠/ − 10 ·/%𝑆𝑛/

     (17) 

 Obsah uhlíku C  0,2 % K = 65 

  C = 0,2 – 0,5 % K = 88 
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2.2.1.1 Výpočet teploty likvidu jakosti 18CrNiMo7-6 

Výše uvedené empirické rovnice jsou použity pro výpočet teplot likvidu oceli pro její 

minimální, průměrné a maximální hmotnostní zastoupení prvků chemického složení. 

Výsledky jsou uvedeny v Tab. 9. 

Tab. 9:  Vypočítané teploty likvidu pro ocel 18CrNiMo7-6 za pomoci empirických rovnic 

Vypočítané teploty likvidu pro ocel 18CrNiMo7-6 [°C] 

Empirické 

rovnice 

TL 

(min. hm.%) 

TL 

(prům. hm.%) 

TL 

(max. hm.%) 

ΔTL 

(min. hm.%) – 

(max. hm.%) 

T. Myslivec 1516 1508 1500 16 

L. Šmrha 1514 1506 1499 15 

CLESIM 1511 1503 1495 17 

TECTIP 1512 1505 1498 14 

W. Dubovick 1515 1508 1501 14 

J. P. Aymard 1515 1508 1500 15 

W. Roeser 1518 1511 1504 14 

Vest Alpine 1512 1505 1498 14 

VSŽ Košice 1516 1509 1497 19 

2.2.1.2 Výpočet teploty likvidu jakosti 20MnCr5 

Výsledné teploty likvidu pro tuto jakost jsou uvedeny v Tab. 10. 

Tab. 10:  Vypočítané teploty likvidu pro ocel 20MnCr5 za pomoci empirických rovnic 

Vypočítané teploty likvidu pro ocel 20MnCr5 [°C] 

Empirické 

rovnice 

TL 

(min. hm.%) 

TL 

(prům. hm.%) 

TL 

(max. hm.%) 

ΔTL 

(min. hm.%) – 

(max. hm.%) 

T. Myslivec 1518 1511 1504 14 

L. Šmrha 1515 1507 1501 14 

CLESIM 1513 1505 1499 14 

TECTIP 1514 1507 1502 12 

W. Dubovick 1517 1510 1504 12 

J. P. Aymard 1516 1508 1502 14 

W. Roeser 1521 1514 1509 12 

Vest Alpine 1515 1508 1503 12 

VSŽ Košice 1518 1507 1501 17 

2.2.1.3 Diskuze výsledků výpočtu teplot likvidu pomocí empirických rovnic 

Z výsledků uvedených v Tab. 9 a Tab. 10 je patrné, že chemické složení oceli má na 

teplotu likvidu značný vliv. Rozdíl této teploty při minimálním a maximálním obsahu 

přítomných prvků může být až 19 °C (v případě oceli 18CrNiMo7-6). 

Je zde také vidět rozdíl mezi vypočítanými teplotami likvidu na základě použité 

empirické rovnice, který může dosahovat až 10 °C (v případě oceli 20MnCr5 a maximálním 

možném chemickém složení). Tyto rozdíly způsobuje fakt, že každý z autorů ve své rovnici 

zohledňuje vliv jiných prvků a používá jejich různé násobky. Proto je pro přesnější stanovení 
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teplot likvidu pro použití v praxi doporučováno tyto hodnoty ověřit i za pomoci dostupné 

termodynamické databáze a experimentálního měření. 

V následující části práce je charakterizována termodynamická databáze CompuTherm, 

která je poté použita k výpočtu teplot fázových transformací daných jakostí oceli. 

2.2.2 Výpočet teploty likvidu pomocí termodynamické databáze CompuTherm 

Další možnou metodou stanovení teplot 

fázových transformací oceli je využití 

termodynamické databáze CompuTherm. Tento 

program umožňuje po zadání chemického 

složení oceli vypočítat termofyzikální 

vlastnosti oceli a popřípadě sledovat změny 

požadovaných vlastností po úpravě chemického 

složení. Mezi vypočitatelné parametry patří 

teplota likvidu, solidu, teploty rozpadu 

austenitu, hustota, entalpie, viskozita nebo 

tepelná vodivost v závislosti na teplotě. 

Výpočet lze provést pro kovové materiály na 

bázi Al, Fe, Ni, Ti, Mg nebo Cu. Pro výpočet 

oceli se používá výpočet na bázi Fe, kde je 

možné dále definovat obsah těchto prvků: Al, 

B, C, Co, Cr, Cu, Mg, Mn, Mo, N, Nb, Ni, P, S, 

Si, Ti, V, W [49, 50, 51]. 

Výpočty v CompuThermu jsou 

uskutečňovány třemi různými 

mikrosegregačními modely Scheil, Lever 

a Back Diffusion. Model Scheil neuvažuje 

s difúzí v pevné fázi, naproti tomu model Lever 

počítá s velmi dobrou difúzi v pevné fázi. Oba 

tyto modely předpokládají buď úplné míchání 

nebo nekonečnou difúzi v kapalině. Model 

Back Difussion je definován rychlostí chlazení. 

Použitím různých metod výpočtu pro stejnou 

slitinu můžeme dostat odlišné termofyzikální 

vlastnosti. Při výpočtech za pomoci modelu 

Lever je předpokládána změna tuhé fáze 

austenitu na ferit, modely Scheil a Back 

Diffusion tuto změnu nepředpovídají, proto 

nejsou příliš vhodné pro výpočet teploty likvidu a solidu oceli. Na Obr. 21 jsou uvedeny 

příklady křivek průběhu fázové frakce pro vybranou nízkouhlíkovou cementační ocel získané 

výše uvedenými metodami [50, 51]. 

Scheil 

Lever 

Back Diffusion 

Obr. 21:  Průběhy fázové frakce pro vybranou 

nízkouhlíkovou cementační ocel získané 

různými modely 
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Na Obr. 22 je ukázáno pracovní prostředí termodynamické databáze CompuTherm. 

Zobrazená karta Composition slouží ke zvolení báze daného materiálu (Fe pro ocel) 

a k určení, kterou metodou bude software výpočty uskutečňovat (Scheil, Lever, Back 

Diffusion). Dále je zde potřeba zadat hodnoty chemického složení oceli. Na Obr. 23 je 

znázorněna karta Thermal, která umožňuje nastavit termodynamické parametry oceli, ale 

hlavně jsou zde zobrazeny vypočítané teploty likvidu a solidu na základě námi zadaného 

chemického složení. 

 

 

  

Obr. 22:  Karta Composition (pracovní prostředí CompuTherm) 
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Na Obr. 24 je znázorněn odečet teploty počátku rozpadu austenitu (na kartě 

Composition), po zobrazení grafu za pomoci Phase Fraction. 

Obr. 23:  Karta Thermal (pracovní prostředí CompuTherm) 

Obr. 24:  Graf rozpadu austenitu (karta Composition, pracovní prostředí CompuTherm) 
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2.2.2.1 Výpočet teploty likvidu jakosti 18CrNiMo7-6 

V tabulce Tab. 11 jsou uvedeny výsledné teploty likvidu pro minimální, průměrné 

a maximální hmotnostní zastoupení prvků chemického složení, vypočítané různými 

mikrosegregačními modely za pomoci databáze CompuTherm. 

Tab. 11:  Vypočítané teploty likvidu pro ocel 18CrNiMo7-6 za použití databáze CompuTherm 

Vypočítané teploty likvidu pro ocel 18CrNiMo7-6 [°C] 

CompuTherm 
TL 

(min. hm.%) 

TL 

(prům. hm.%) 

TL 

(max. hm.%) 

ΔTL 

(min. hm.%) – (max. 

hm.%) 

Scheil 1515 1506 1498 17 
Lever 1514 1506 1497 17 

Back Diffusion 1515 1506 1498 17 

2.2.2.2 Výpočet teplot likvidu jakosti 20MnCr5 

Výsledné teploty pro tuto jakost jsou uvedeny v Tab. 12. 

Tab. 12:  Vypočítané teploty likvidu pro ocel 20MnCr5 za použití databáze CompuTherm 

Vypočítané teploty likvidu pro ocel 20MnCr5 [°C] 

CompuTherm 
TL 

(min. hm.%) 

TL 

(prům. hm.%) 

TL 

(max. hm.%) 

ΔTL 

(min. hm.%) – (max. 

hm.%) 

Scheil 1517 1508 1500 17 

Lever 1516 1508 1499 17 

Back Diffusion 1517 1508 1500 17 

2.2.2.3 Diskuze výsledků výpočtu teplot likvidu pomocí CompuThermu 

Jak je z Tab. 11 a Tab. 12 patrné, teploty likvidu se při použití různých modelů jen 

velmi málo liší (maximálně o 1 °C), a všechny tři mikrosegregační modely jsou tedy pro její 

výpočet vhodné. 

Z Tab. 11 jakosti 18CrNiMo7-6 je zřejmé, teploty likvidu se u minimálního 

hmotnostního zastoupení prvků pohybují okolo 1515 °C, a naopak pro maximální obsah 

prvků klesá hodnota až na 1498 °C. Při použití empirických rovnic pak činila teplota likvidu 

průměrně 1514 °C, resp. 1499 °C. Teplotní rozdíl mezi horní a dolní hranicí teploty likvidu 

pro jednu jakost tedy představuje až 17 °C. 

Podobná situace nastává i u jakosti 20MnCr5 (viz Tab. 12). Teplota likvidu pro 

minimální obsah prvků v mezích dané jakosti činí cca 1517 °C, při maximálním zastoupení 

prvků pro danou jakost pak klesá teplota likvidu na 1500 °C. Při použití empirických rovnic 

pak činila teplota likvidu průměrně 1516 °C, resp. 1502 °C. Teplotní rozdíl je tedy shodný 

jako u jakosti 18CrNiMo7-6 a činí 17 °C. 

Pokud by tedy byly dané jakosti oceli odlévány plynulým způsobem, pak tavební 

chemické složení bude hrát zásadní roli při volbě licí teploty. 

Dále je třeba si na základě získaných výsledků uvědomit, že pokud nemáme 

k dispozici termodynamickou databázi a ke stanovení teplot likvidu využíváme empirické 

rovnice dostupné v literárních zdrojích, pak je vhodné mít k dispozici více rovnic a výsledky 
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zhodnotit jak z pohledu zastoupených prvků v rovnicích, tak i jakostí ocelí, pro které byly 

empirické rovnice sestaveny. V případě výpočtu obou jakostí jsou zprůměrované hodnoty 

teplot likvidu takřka rovny hodnotám získaným termodynamickým výpočtem, ale v případě 

jiné jakosti nemusí být zprůměrování vhodné. Zvláště vezmeme-li v úvahu, že u výpočtu 

pomocí empirických rovnic činil rozdíl teplot likvidu mezi rovnicemi 8 až 10 °C.  Z tohoto 

důvodu je vhodné, aby výpočty byly nejlépe vždy doplněny o experimentální studium teplot 

fázových transformací. Měření na skutečných vzorcích oceli může odhalit heterogenitu 

materiálu, a tedy i vliv chemického složení či podmínek ohřevu/ochlazování na skutečnou 

teplotu likvidu. 

2.3 Výpočet teploty solidu 

K výpočtu teplot solidu bylo v rámci této diplomové práce využito empirických rovnic 

a softwaru CompuTherm. 

2.3.1 Výpočet teploty solidu pomocí empirických rovnic 

Empirických rovnic pro výpočet teplot solidu existuje (stejně jako u výpočtu teploty 

likvidu) více druhů (od různých autorů). Avšak na rozdíl od stanovení rovnic pro výpočet 

teplot likvidu je stanovení empirických rovnic pro výpočet teplot solidu, vzhledem 

k nerovnovážným podmínkám při ohřevu nebo ochlazování, velmi obtížné. Jako příklad jsou 

uvedeny rovnice (18–22), které jsou uvedeny v práci [28]. 

𝑇𝑆 = 1535 − 200 ∙/%𝐶/−12,3 ∙/%𝑆𝑖/−6,8 ∙/%𝑀𝑛/−124,5 ∙/%𝑃/−183,9 ∙/%𝑆/−4,3 ∙

/%𝑁𝑖/−1,4 ∙/%𝐶𝑟/−4,1 ∙/%𝐴𝑙/     (18) 

𝑇𝑆 = 1536 − (415,3 ∙/%𝐶/+12,3 ∙/%𝑆𝑖/+6,8 ∙/%𝑀𝑛/+124,5 ∙/%𝑃/+183,9 ∙

/%𝑆/+4,3 ∙/%𝑁𝑖/+1,4 ∙/%𝐶𝑟/+4,1 ∙/%𝐴𝑙/)    (19) 

𝑇𝑆 = 1536 − 251 ∙/%𝐶/−12,3 ∙/%𝑆𝑖/−6,8 ∙/%𝑀𝑛/−123,4 ∙/%𝑃/−183,9 ∙/%𝑆/−3,3 ∙

/%𝑁𝑖/−1,4 ∙/%𝐶𝑟/−3,1 ∙/%𝐶𝑢/−3,6 ∙/%𝐴𝑙/    (20) 

𝑇𝑆 = 1809 − 175 ∙/%𝐶/−20,5 ∙/%𝑆𝑖/−6,5 ∙/%𝑀𝑛/−500 ∙/%𝑃/−700 ∙/%𝑆/−273,15

     (21) 

𝑇𝑆 = 1809 − (415,5 ∙/%𝐶/+12,3 ∙/%𝑆𝑖/+6,8 ∙/%𝑀𝑛/+124,5 ∙/%𝑃/+183,9 ∙

/%𝑆/+4,1 ∙/%𝐴𝑙/) − 273,15    (22) 

2.3.1.1 Výpočet teploty solidu jakosti 18CrNiMo7-6 

Výše uvedené empirické rovnice jsou použity pro výpočet teplot solidu oceli pro její 

minimální, průměrné a maximální hmotnostní zastoupení prvků chemického složení. 

Výsledky jsou uvedeny v Tab. 13. 
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Tab. 13:  Vypočítané teploty solidu pro ocel 18CrNiMo7-6 za pomoci empirických rovnic uvedených 

v literatuře [28] 

Vypočítané teploty solidu pro ocel 18CrNiMo7-6 [°C] 

Empirické 

rovnice 

TS 

(min. hm.%) 

TS 

(prům. hm.%) 

TS 

(max. hm.%) 

ΔTS 

(min. hm.%) – 

(max. hm.%) 

(18) 1496 1478 1463 33 

(19) 1462 1440 1418 44 

(20) 1488 1471 1454 34 

(21) 1506 1477 1448 58 

(22) 1470 1449 1428 42 

2.3.1.2 Výpočet teploty solidu jakosti 20MnCr5 

Výsledné teploty solidu pro tuto jakost jsou uvedeny v Tab. 14. 

Tab. 14:  Vypočítané teploty solidu pro ocel 20MnCr5 za pomoci empirických rovnic uvedených 

v literatuře [28] 

Vypočítané teploty solidu pro ocel 20MnCr5 [°C] 

Empirické 

rovnice 

TS 

(min. hm.%) 

TS 

(prům. hm.%) 

TS 

(max. hm.%) 

ΔTS 

(min. hm.%) – 

(max. hm.%) 

(18) 1492 1477 1464 28 

(19) 1457 1435 1418 39 

(20) 1484 1467 1453 31 

(21) 1499 1467 1438 61 

(22) 1458 1436 1419 39 

2.3.1.3 Diskuze výsledků výpočtu teplot solidu pomocí empirických rovnic 

Z výsledků v Tab. 13 a Tab. 14 je vidět značný rozdíl mezi vypočítanými teplotami 

solidu na základě použité empirické rovnice. 

U jakosti 18CrNiMo7-6 činila teplota solidu pro minimální zastoupení obsahu prvků 

dané jakosti nejméně 1462 °C a nejvíce 1506 °C. Teplotní rozdíl napříč rovnicemi tedy 

představuje až 44 °C. U maximálního obsahu prvků pak TS představuje 1418 °C, resp. až 

1463 °C. Teplotní rozdíl tedy představuje 45 °C. 

Obdobně je tomu i u jakosti 20MnCr5, kdy může teplotní rozdíl mezi TS při 

minimálním zastoupení prvků dané jakosti činit až 42 °C, resp. až 46 °C při maximálním 

možném zastoupení prvků pro zvolené chemické složení oceli).  

Je tedy zřejmé, že výsledky těchto výpočtů není možné využít. A je nutné použít jiný 

způsob stanovení teploty solidu, která hraje roli při nastavení podmínek ochlazování oceli, 

a tedy velikosti objemových vad v předlitcích či ingotech nebo též při stanovení nulové 

pevnosti oceli (jak již bylo v teoretické části uvedeno). 

Využití další metody ke stanovení teploty solidu, než jen výpočty je tedy ještě více 

žádoucí než u stanovení teploty likvidu. 
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2.3.2 Výpočet teploty solidu pomocí termodynamické databáze CompuTherm 

V této části je pro výpočet teplot solidu použito výše charakterizované 

termodynamické databáze CompuTherm. 

2.3.2.1 Výpočet teploty solidu jakosti 18CrNiMo7-6 

U metody Back Diffusion byla použita rychlost ochlazování 1 K/sec. 

Tab. 15:  Vypočítané teploty solidu pro ocel 18CrNiMo7-6 za použití databáze CompuTherm 

Vypočítané teploty solidu pro ocel 18CrNiMo7-6 [°C] 

CompuTherm 
TS 

(min. hm.%) 

TS 

(prům. hm.%) 

TS 

(max. hm.%) 

ΔTs 

(min. hm.%) – (max. 

hm.%) 

Scheil 1252 1183 1131 121 

Lever 1489 1459 1450 39 

Back Diffusion 1456 1441 1435 21 

2.3.2.2 Výpočet teploty solidu jakosti 20MnCr5 

U metody Back Diffusion byla použita rychlost ochlazování 1 K/sec. 

Tab. 16:  Vypočítané teploty solidu pro ocel 20MnCr5 za použití databáze CompuTherm 

Vypočítané teploty solidu pro ocel 20MnCr5 [°C] 

CompuTherm 
TS 

(min. hm.%) 

TS 

(prům. hm.%) 

TS 

(max. hm.%) 

ΔTs 

(min. hm.%) – (max. 

hm.%) 

Scheil 1222 1125 1099 123 

Lever 1488 1462 1448 40 

Back Diffusion 1443 1425 1415 28 

2.3.2.3 Diskuze výsledků výpočtu teplot solidu pomocí CompuThermu 

Z Tab. 15 a Tab. 16 je vidět, že se výsledky při výpočtu solidu v závislosti na 

použitém modelu velmi liší. Je patrné, že model Scheil není pro výpočet teplot solidu 

použitelný, což dokazují výrazné rozdíly ve výsledných teplotách ve srovnání s modelem 

Lever a Back Diffusion. 

Model Scheil totiž neuvažuje s difúzí v pevné fázi, jak již bylo výše uvedeno. Naproti 

tomu model Lever představuje podmínky za rovnovážného stavu a je pro stanovení teplot 

solidu nejvhodnější. U modelu Back Diffusion je nutné správné nastavení rychlosti 

ochlazování, které hraje roli zejména při plynulém odlévání. Protože se rychlost ochlazování 

na povrchu plynule litého předlitku zásadně liší od rychlosti ochlazování ve středu předlitku, 

obvykle se volí rychlost blízká rychlosti ochlazování středu předlitku, případně se volí střední 

hodnota. Jakou rychlostí je ochlazován střed plynule litého předlitku lze přibližně stanovit 

např. pomocí numerického modelování. Nicméně při nastavení numerické simulace je třeba 

opět definovat termofyzikální vlastnosti oceli, které mohou výsledek do jisté míry zkreslit. 

Proto primárně nejvhodnější volbou zůstává výpočet pomocí Lever. 

Jak je dále z Tab. 15 patrné, teplota solidu se u jakosti 18CrNiMo7-6 v závislosti na 

obsahu prvků v mezích pro danou jakost může pohybovat u výpočtu za rovnovážných 
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podmínek (Lever) v rozmezí od 1489 °C do 1450 °C. Pokud bychom vzali v úvahu 

i v předchozích kapitolách vypočítanou teplotu likvidu, která se pohybovala od 1515 °C do 

1498 °C, pak rozsah dvoufázového pásma, které ovlivňuje rozsah objemových vad jak 

u ocelových ingotů, tak plynule litých předlitků, představuje 26, resp. 48 °C. 

U jakosti 20MnCr5 pak činí za rovnovážných podmínek teplota solidu vypočítaná 

termodynamickou databází CompuTherm 1488, resp. 1448°C. Pokud opět doplníme teploty 

likvidu, které činily 1516, resp. 1499 °C, pak rozsah dvoufázového pásma může kolísat 

v rozpětí 28 až 51 °C. 

Při větším rozsahu dvoufázového pásma hrozí u ocelových poloproduktů větší rozsah 

makrosegragací i středové porézity. 

2.4 Výpočet teplot rozpadu austenitu 

Jak již bylo uvedeno výše (kapitola 1.3.3), austenit (γ) je jedním z intersticiálních 

roztoků uhlíku. Má mřížku kubickou plošně centrovanou a jeho struktura je tvořena 

pravidelnými zrny. Vyskytuje se v oceli při vyšších teplotách a vzniká tzv. austenitizací 

(přeměnou feriticko-cementické struktury). 

Při jeho ochlazování mohou vznikat různé fáze nebo strukturní složky. V závislosti na 

rychlosti ochlazování oceli může vznikat: perlit (nízká rychlost ochlazování), bainit (střední 

rychlost) nebo martenzit (vysoká rychlost ochlazování). Základem probíhajících přeměn je 

změna kubické plošně centrované mřížky železa γ na prostorově centrovanou mřížku železa 

α, dále dochází také ke snížení obsahu uhlíku a ke vzniku cementitu. 

Rozpad austenitu probíhá u podeutektoidních ocelí (s obsahem uhlíku 0,02 hm.% - 

0,765 hm.% - i ocel 20MnCr5) v intervalu dvou teplot, a to mezi: teplotou počátku rozpadu 

austenitu (Ac3) a teplotou konce rozpadu austenitu (Ac1). Na Obr. 25 je uveden příklad grafu 

rozpadu austenitu se znázorněním teplot Ac3 a Ac1 pro ocel 20MnCr5 (s variantou 

chemie č. 10, viz Tab. 33). Pro stanovení jednotlivých regresních rovnic bylo potřeba určit 

teploty pro všechny varianty chemie oceli 20MnCr5 [52]. 

Obr. 25:  Ukázka grafu rozpadu austenitu a se znázorněním teplot Ac3 a Ac1 

– ocel 20MnCr5, varianta chemie č. 10 

Ac3 

Ac1 
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Teploty Ac3 a Ac1 mohou být ovlivněny přítomností jednotlivých prvků v oceli. Prvky 

Ni, Mn nebo C jsou austenitotvorné, tudíž oblast austenitu rozšiřují a snižují tak teploty 

počátku a konce rozpadu austenitu. Naopak prvky jako jsou Si nebo S patří mezi feritotvorné, 

oblast austenitu zužují a zvyšují tak teplotu počátku a konce rozpadu austenitu (stejně se 

chová i P a Cu). Cr patří rovněž mezi feritotvorné prvky, ale teplotu konce rozpadu austenitu 

zvyšuje a teplotu počátku rozpadu austenitu naopak snižuje [52]. 

Vypočítané teploty počátku a konce rozpadu austenitu, za použití termodynamické 

databáze CompuTherm, pro jakost 18CrNiMo7-6 jsou uvedeny v Tab. 32 a pro jakost 

20MnCr5 v Tab. 33 v podobě přílohy diplomové práce. 

Pro jakost 18CrNiMo7-6 je průměrná teplota Ac3 785 °C a Ac1 694 °C. U jakosti 

20MnCr5 nabývají průměrné teploty hodnot 806 °C pro Ac3 a 714 pro Ac1. Vypočítané teploty 

kolísají v závislosti na chemickém složení až o 50 °C (v případě jakosti 18CrNiMo7-6 

a teploty Ac1). 

2.5 Stanovení regresních rovnic pro výpočet teplot fázových transformací 

Pro výpočet regresní rovnice teploty likvidu oceli 18CrNiMo7-6, a teplot likvidu, 

solidu a rozpadu austenitu oceli 20MnCr5 bylo použito 66 různých variant chemického 

složení jednotlivých jakostí oceli. Kompletní tabulky s variantami chemického složení 

a jednotlivými teplotami jsou uvedeny v příloze této diplomové práce (Tab. 32 a Tab. 33). 

Pro výpočty jednotlivých teplot bylo vždy využito termodynamické databáze CompuTherm 

a mikrosegregačního modelu Lever. 

Regresní analýza patří mezi statistické metody. Spočívá v hledání a zkoumání 

závislostí proměnných (tzv. regresorech), jejichž hodnoty jsou obvykle získány při realizaci 

experimentů. Používáme ji k popisu a určení závislosti veličiny Y na X, takto získanou 

závislost vyjadřuje regresní funkce. Podle počtu nezávisle proměnných rozlišujeme modely 

jednoduché a vícenásobné regrese. U vícenásobné regrese závisí proměnná na více než 

jednom regresoru [53, 54]. 

Pro stanovení všech regresních rovnic bylo využito vícenásobné regresní analýzy, 

která uvažuje závislost dané teploty na chemickém složení. Cílem této analýzy je stanovení 

formy závislosti za pomoci vhodné funkce a vystihnout pomocí regresní funkce průběh 

závislosti mezi veličinami Y a X. Je nutné předem určit, která proměnná je závislá (také se ji 

říká odezva) a která je nezávislá (regresor). Regresory bývají násobeny tzv. regresními 

koeficienty [54, 55].  

Výsledkem regresní analýzy je stanovení závislosti mezi proměnnými a popis této 

závislosti za pomoci vhodného matematického modelu, který nabývá následující tvar [55]: 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1 ∙ 𝑋1 + 𝛽2 ∙ 𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑖 ∙ 𝑋𝑖   (23) 

kde Y je závislá proměnná modelu (odezva)  (1), 

      β0, β1, β2…βi  – parametry modelu (regresní koeficienty)  (1), 

      X1, X2,…Xi  – nezávislá proměnná modelu (regresor)  (1). 
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Pro zpracování dat metodou vícenásobné regresní analýzy bylo v jednotlivých 

případech využito tabulkového procesoru Excel, který je součástí balíčku Microsoft Office. 

Pracovní prostředí programu Excel je zobrazeno na Obr. 26. Pro výpočet regrese zvolíme 

kartu Analýza dat a dále v seznamu vybereme položku Regrese. Do políčka vstupní oblast Y 

zadáme závislou proměnnou (v našem případě se jedná o teplotu) a do políčka vstupní oblast 

X vybereme všechny nezávislé proměnné (tzn. všechny prvky zastoupené v dané oceli). 

Při výpočtech regrese uvažujeme se standardní hladinou významnosti α = 0,05, tzn. 

5 % nespolehlivost výsledků (neboli 95 % spolehlivost). Z výsledku, které nám tento program 

poskytne, potom hodnotíme statistickou významnost regresního modelu jako celku, a to 

pomocí Fisherova F-testu (Významnost F), zde je také důležitý parametr Hodnota 

spolehlivosti R. Dále je hodnocena statistická významnost jednotlivých regresních 

koeficientů, a to za pomoci výsledků Studentova t-testu (t-Stat), zde je důležitým parametrem 

hladina významnosti t-testu (Hodnota P). 

Za pomoci uvedených testů a při zhodnocení uvedených parametrů lze určit, které 

aspekty mají na změnu teplot největší vliv a které naopak její hodnotu v podstatě nemění. 

2.5.1 Regresní rovnice pro jakost 18CrNiMo7-6 

Při výpočtu regresní rovnice teploty likvidu oceli 18CrNiMo7-6 byly výsledné 

koeficienty ovlivněny odlehlými hodnotami a nebylo možné s nimi správně provést regresní 

analýzu. Proto byly odlehlé hodnoty, konkrétně teplota 1513 °C (která je výsledkem pro 1. 

a 19. variantu chemického složení) a teplota 1497 °C (výsledek pro 63. variantu) z výpočtu 

regrese vyloučeny. Tzn. v tomto případě bylo použito pro výpočet regrese 63 variant 

chemického složení. Vzhledem k tomu, že tyto odlehlé hodnoty představovaly problém i při 

Obr. 26:  Pracovní prostředí tabulkového procesoru Excel 
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výpočtech ostatních teplot fázových transformací, je v této diplomové práci pro jakost 

18CrNiMo7-6, uvedena pouze výsledná rovnice pro stanovení teploty likvidu.   

Co bylo důvodem výpočtu odlehlých teplot fázových transformací v rámci obsahů 

prvků definovaných v mezích pro danou jakost, které neumožnili získat dostatek dat pro 

realizaci regrese, bude předmětem dalšího šetření. Pozornost bude zaměřena na porovnání 

výpočtů mezi různými verzemi software. Pro aktuální výpočty byla použita verze softwaru 

ProCAST 2018.0 a CompuThermu 13.5.5. 

2.5.1.1 Regresní rovnice teploty likvidu 

V Tab. 17 jsou uvedeny výsledky regresní statistiky, v Tab. 18 je znázorněna analýza 

rozptylu a v Tab. 19 jsou zaznamenány (již uspořádané – podle hodnoty t Stat) výsledky 

regrese. 

Tab. 17:  Regresní statistika (teplota likvidu – ocel 18CrNiMo7-6) 

Regresní statistika 

Násobné R 0,995590217 

Hodnota spolehlivosti R 0,99119988 

Nastavená hodnota spolehlivosti R 0,98970552 

Chyba stř. hodnoty 0,34036521 

Pozorování 63 

 

Tab. 18:  Analýza rozptylu (teplota likvidu - ocel 18CrNiMo7-6) 

ANOVA 

  Rozdíl SS MS F Významnost F 

Regrese 9 691,5743165 76,84159072 663,293926 3,58697E-51 

Rezidua 53 6,139969249 0,115848476     

Celkem 62 697,7142857       

 

Tab. 19:  Uspořádané výsledky regrese (teplota likvidu - ocel 18CrNiMo7-6) 

  Koeficienty Chyba stř. hodnoty t Stat Hodnota P 

Konstatnta 1538,621004 1,161928668 1324,19575 1,85E-121 

C -82,86000468 2,164864331 -38,27491797 2,7229E-40 

Si -11,68567328 0,331995505 -35,19828769 1,9592E-38 

Mn -5,536270893 0,299127307 -18,50807587 8,6156E-25 

Ni -3,361695932 0,488998019 -6,874661656 7,1767E-09 

Cu -3,441916163 0,50858105 -6,767684647 1,0667E-08 

Cr -2,24384064 0,445433305 -5,037433468 5,8201E-06 

Mo -3,60635563 1,637258795 -2,20267904 0,03198804 

S -65,70415002 519,1975951 -0,126549411 0,89977592 

P -0,069690516 727,3157692 -9,58188E-05 0,99992391 
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Nejprve bude vyhodnocena statistická významnost regresního modelu jako celku. 

Dosažená hladina významnosti F-testu (Významnost F) nabývá hodnoty 3,58697·10-51, což je 

mnohem nižší hodnota, než zvolená hladina významnosti α. Z toho lze říci, že chemické 

složení má na teplotu likvidu významný souhrnný vliv, který je charakterizován pomocí 

Hodnoty spolehlivosti R (0,991). Podle této hodnoty lze říci, že souhrnná vlivnost všech prvků 

na teplotu likvidu je 99,1 %. Zbylé necelé jedno procento (0,99 %) vyjadřuje vliv dalších 

aspektů, které ale nejsou předmětem této práce. 

Dále bude vyhodnocena statistická významnost jednotlivých regresních koeficientů. 

Regresní koeficienty prvků C, Si, Mn, Cr, Mo, Ni a Cu nabývají v hladině významnosti t-testu 

(Hodnota P) nižších hodnot, než je zvolená hladina významnosti α, proto mají statisticky 

významnou vlivnost na teplotu likvidu. Tuto podmínku nesplňují koeficienty prvků S a P, 

a tudíž nebude jejich vliv pro zvolené chemické složení a způsob stanovení teploty pomocí 

termodynamické databáze CompuTherm na teplotu likvidu nijak zásadní. Pokud bychom ale 

v dané oceli jejich obsahy zvýšily a udělali z ní automatovou ocel, pak by i tyto prvky na 

teplotu likvidu měly zásadní vliv. 

Vlivnost statisticky významných prvků na teplotu likvidu klesá podle sloupce t-Stat, 

tzn. nejvyšší vliv na teplotu likvidu má v tomto případě uhlík. Regresní koeficienty prvků 

mají záporná znaménka, což znamená, že s rostoucím obsahem daného prvku teplota likvidu 

klesá. Výsledná regresní rovnice pro výpočet teploty likvidu oceli 18CrNiMo7-6 má 

následující tvar: 

𝑇𝐿 = 1538,6 − 82,9 ∙ (%𝐶) − 11,7 ∙ (%𝑆𝑖) − 5,5 ∙ (%𝑀𝑛) − 3,4 ∙ (%𝑁𝑖) − 3,4 ∙ (%𝐶𝑢) −

2,2 ∙ (%𝐶𝑟) − 3,6 ∙ (%𝑀𝑜) − 65,7 ∙ (%𝑆) − 0,1 ∙ (%𝑃)  (24) 

2.5.2 Regresní rovnice pro jakost 20MnCr5 

V této části diplomové práce jsou uvedeny jednotlivé výpočty pro stanovení 

regresních rovnic fázových transformací (teplota likvidu, teplota solidu a teploty rozpadu 

austenitu) oceli 20MnCr5. 

2.5.2.1 Regresní rovnice teploty likvidu 

V Tab. 20 jsou uvedeny výsledky regresní statistiky, v Tab. 21 je znázorněna analýza 

rozptylu a v Tab. 22 jsou zaznamenány (již uspořádané – podle hodnoty t Stat) výsledky 

regrese. 

Tab. 20:  Regresní statistika (teplota likvidu - ocel 20MnCr5) 

Regresní statistika 

Násobné R 0,996395535 

Hodnota spolehlivosti R 0,992804063 

Nastavená hodnota spolehlivosti R 0,991935588 

Chyba stř. hodnoty 0,331335417 

Pozorování 66 
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Tab. 21:  Analýza rozptylu (teplota likvidu – ocel 20MnCr5) 

ANOVA 

  Rozdíl SS MS F Významnost F 

Regrese 7 878,4962132 125,499459 1143,15766 1,11107E-59 

Rezidua 58 6,367423197 0,109783159     

Celkem 65 884,8636364       

 

Tab. 22:  Uspořádané výsledky regrese (teplota likvidu – ocel 20MnCr5) 

  Koeficienty Chyba stř. hodnoty t Stat Hodnota P 

Konstanta 1537,396502 0,828497569 1855,643952 3,845E-140 

Si -16,44958129 0,283452684 -58,03290014 4,4997E-53 

C -82,78367471 2,354520864 -35,15945684 8,3074E-41 

Mn -5,079654832 0,404411411 -12,56061202 3,447E-18 

Cu -3,728872451 0,299410155 -12,4540614 4,9539E-18 

S -40,45298703 3,673305206 -11,01269422 7,7065E-16 

P -31,51513854 4,221029264 -7,466221285 4,8241E-10 

Cr -1,353189354 0,493450182 -2,742301868 0,00810085 

 

Nejprve bude vyhodnocena statistická významnost regresního modelu jako celku. 

Dosažená hladina významnosti F-testu (Významnost F) nabývá hodnoty 1,11107·10-59, což je 

mnohem nižší hodnota, než zvolená hladina významnosti α. Z toho lze říci, že chemické 

složení má na teplotu likvidu významný souhrnný vliv, který je charakterizován pomocí 

Hodnoty spolehlivosti R (0,993). Podle této hodnoty lze říci, že souhrnná vlivnost všech prvků 

na teplotu likvidu je 99,3 %. Zbylé necelé jedno procento (0,97 %) vyjadřuje vliv dalších 

aspektů, které ale nejsou předmětem této práce. 

Dále bude vyhodnocena statistická významnost jednotlivých regresních koeficientů. 

Regresní koeficienty všech prvků nabývají v hladině významnosti t-testu (Hodnota P) nižších 

hodnot, než je zvolená hladina významnosti α, proto mají statisticky významnou vlivnost na 

teplotu likvidu. 

Vlivnost statisticky významných prvků na teplotu likvidu klesá podle sloupce t-Stat, 

tzn. nejvyšší vliv na teplotu likvidu má u zvoleného chemického složení oceli a způsobu 

stanovení teploty pomocí termodynamické databáze CompuTherm v tomto případě křemík. 

Regresní koeficienty prvků mají záporná znaménka, což znamená, že s rostoucím obsahem 

daného prvku teplota likvidu klesá. 

Výsledná regresní rovnice pro výpočet teploty likvidu oceli 20MnCr5 má následující 

tvar: 

𝑇𝐿 = 1537,4 − 16,4 ∙ (%𝑆𝑖) − 82,8 ∙ (%𝐶) − 5,1 ∙ (%𝑀𝑛) − 3,7 ∙ (%𝐶𝑢) − 40,5 ∙ (%𝑆) −

31,5 ∙ (%𝑃) − 1,4 ∙ (%𝐶𝑟)    (25) 
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2.5.2.2 Regresní rovnice teploty solidu 

V Tab. 23 jsou uvedeny výsledky regresní statistiky, v Tab. 24 je znázorněna analýza 

rozptylu a v Tab. 25 jsou zaznamenány (již uspořádané – podle hodnoty t Stat) výsledky 

regrese. 

Tab. 23:  Regresní statistika (teplota solidu – ocel 20MnCr5) 

Regresní statistika 

Násobné R 0,947036619 

Hodnota spolehlivosti R 0,896878358 

Nastavená hodnota spolehlivosti R 0,884432642 

Chyba stř. hodnoty 2,509531336 

Pozorování 66 

 

Tab. 24:  Analýza rozptylu (teplota solidu – ocel 20MnCr5) 

ANOVA 

  Rozdíl SS MS F Významnost F 

Regrese 7 3176,851856 453,8359794 72,0632222 2,95752E-26 

Rezidua 58 365,2693566 6,297747527     

Celkem 65 3542,121212       

 

Tab. 25:  Uspořádané výsledky regrese (teplota solidu – ocel 20MnCr5) 

  Koeficienty Chyba stř. hodnoty t Stat Hodnota P 

Koeficient 1515,888483 6,275032801 241,5745911 8,4819E-89 

Si -29,30308451 2,146867964 -13,64922529 9,216E-20 

S -316,2479242 27,82157913 -11,36700123 2,1759E-16 

C -157,9789518 17,83311891 -8,858739327 2,2697E-12 

P -193,3497983 31,970036 -6,047844248 1,1364E-07 

Cu -7,630100255 2,267729699 -3,364642734 0,00136382 

Cr -1,721143493 3,737387039 -0,460520539 0,64686467 

Mn -1,14593363 3,063008228 -0,374120324 0,70967905 

 

Nejprve bude vyhodnocena statistická významnost regresního modelu jako celku. 

Dosažená hladina významnosti F-testu (Významnost F) nabývá hodnoty 2,95752·10-26, což je 

mnohem nižší hodnota, než zvolená hladina významnosti α. Z toho lze říci, že chemické 

složení má na teplotu solidu významný souhrnný vliv, který je charakterizován pomocí 

Hodnoty spolehlivosti R (0,897). Podle této hodnoty lze říci, že souhrnná vlivnost všech prvků 

na teplotu solidu je 89,7 %. Zbylá procenta (10,3 %) vyjadřují vliv dalších aspektů, které ale 

nejsou předmětem této práce. Vyšší procento vlivu jiných aspektů, než je chemické složení, je 

u teploty solidu způsobeno reakcemi probíhajícími ve dvoufázovém pásmu. 

Dále bude vyhodnocena statistická významnost jednotlivých regresních koeficientů. 

Regresní koeficienty Si, S, C, P a Cu nabývají v hladině významnosti t-testu (Hodnota P) 
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nižších hodnot, než je zvolená hladina významnosti α, proto mají statisticky významnou 

vlivnost na teplotu solidu. Tuto podmínku nesplňují koeficienty prvků Cr a Mn. 

Vlivnost statisticky významných prvků na teplotu solidu klesá podle sloupce t-Stat, 

tzn. nejvyšší vliv na teplotu solidu má u zvoleného chemického složení oceli a způsobu 

stanovení teploty pomocí termodynamické databáze CompuTherm v tomto případě křemík. 

Regresní koeficienty prvků mají záporná znaménka, což znamená, že s rostoucím obsahem 

daného prvku teplota solidu klesá. 

Výsledná regresní rovnice pro výpočet teploty solidu oceli 20MnCr5 má následující 

tvar: 

𝑇𝑆 = 1515,9 − 29,3 ∙ (%𝑆𝑖) − 316,2 ∙ (%𝑆) − 158 ∙ (%𝐶) − 193,3 ∙ (%𝑃) − 7,6 ∙ (%𝐶𝑢) −

1,7 ∙ (%𝐶𝑟) − 1,1 ∙ (%𝑀𝑛)    (26) 

2.5.2.3 Regresní rovnice teploty počátku rozpadu austenitu 

V Tab. 26 jsou uvedeny výsledky regresní statistiky, v Tab. 27 je znázorněna analýza 

rozptylu a v Tab. 28 jsou zaznamenány (již uspořádané – podle hodnoty t Stat) výsledky 

regrese. 

Tab. 26:  Regresní statistika (teplota počátku rozpadu austenitu – ocel 20MnCr5) 

Regresní statistika 

Násobné R 0,969536643 

Hodnota spolehlivosti R 0,940001303 

Nastavená hodnota spolehlivosti R 0,932760081 

Chyba stř. hodnoty 2,874516597 

Pozorování 66 

Tab. 27:  Analýza rozptylu (teplota počátku rozpadu austenitu - ocel 20MnCr5) 

ANOVA 

  Rozdíl SS MS F Významnost F 

Regrese 7 7508,345861 1072,620837 129,812522 5,00069E-33 

Rezidua 58 479,2450485 8,262845664     

Celkem 65 7987,590909       

 

Tab. 28:  Uspořádané výsledky regrese (teplota počátku rozpadu austenitu – ocel 20MnCr5) 

  Koeficienty Chyba stř. hodnoty t Stat Hodnota P 

Konstanta 894,2887924 7,187671129 124,4198262 4,0537E-72 

C -257,5377635 20,42676078 -12,60786114 2,9363E-18 

Mn -27,81174135 3,508490952 -7,926981068 8,1191E-11 

Cu -19,35894126 2,597547423 -7,452776832 5,0818E-10 

Cr -9,31501254 4,280951155 -2,175921239 0,03364824 

S 25,74466378 31,86793876 0,80785469 0,42247522 

P 164,2718251 36,61974559 4,485881113 3,4901E-05 

Si 34,87954084 2,459107605 14,18382049 1,6452E-20 
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Nejprve bude vyhodnocena statistická významnost regresního modelu jako celku. 

Dosažená hladina významnosti F-testu (Významnost F) nabývá hodnoty 5,00069·10-33, což je 

mnohem nižší hodnota, než zvolená hladina významnosti α. Z toho lze říci, že chemické 

složení má na teplotu počátku rozpadu austenitu významný souhrnný vliv, který je 

charakterizován pomocí Hodnoty spolehlivosti R (0,94). Podle této hodnoty lze říci, že 

souhrnná vlivnost všech prvků na teplotu solidu je 94 %. Zbylá procenta (6 %) vyjadřují vliv 

dalších aspektů, které ale nejsou předmětem této práce. 

Dále bude vyhodnocena statistická významnost jednotlivých regresních koeficientů. 

Regresní koeficienty C, Mn, Cu a Cr nabývají v hladině významnosti t-testu (Hodnota P) 

nižších hodnot, než je zvolená hladina významnosti α, proto mají statisticky významnou 

vlivnost na teplotu solidu. Tuto podmínku nesplňují koeficienty prvků S, P a Si. 

Vlivnost statisticky významných prvků na teplotu počátku rozpadu austenitu klesá 

podle sloupce t-Stat, tzn. nejvyšší vliv na teplotu solidu má v tomto případě uhlík. Regresní 

koeficienty prvků mají záporná i kladná znaménka, což znamená, že s rostoucím obsahem 

daného prvku se teplota počátku rozpadu austenitu snižuje nebo zvyšuje. Je to způsobeno tím, 

že některé prvky jsou austenitotvorné a jiné feritotvorné. 

Výsledná regresní rovnice pro výpočet teploty počátku rozpadu austenitu oceli 

20MnCr5 má následující tvar: 

𝐴𝑐3 = 894,3 − 257,5 ∙ (%𝐶) − 27,8 ∙ (%𝑀𝑛) − 19,4 ∙ (%𝐶𝑢) − 9,3 ∙ (%𝐶𝑟) + 25,7 ∙

(%𝑆) + 164,3 ∙ (%𝑃) + 34,9 ∙ (%𝑆𝑖)    (27) 

2.5.2.4 Regresní rovnice teploty konce rozpadu austenitu 

V Tab. 29 jsou uvedeny výsledky regresní statistiky, v Tab. 30 je znázorněna analýza 

rozptylu a v Tab. 31 jsou zaznamenány (již uspořádané – podle hodnoty t Stat) výsledky 

regrese. 

Tab. 29:  Regresní statistika (teplota konce rozpadu austenitu – ocel 20MnCr5) 

Regresní statistika 

Násobné R 0,953566083 

Hodnota spolehlivosti R 0,909288275 

Nastavená hodnota spolehlivosti R 0,898340308 

Chyba stř. hodnoty 2,753003137 

Pozorování 66 

 

Tab. 30:  Analýza rozptylu (teplota konce rozpadu austenitu - ocel 20MnCr5) 

ANOVA 

  Rozdíl SS MS F Významnost F 

Regrese 7 4406,35587 629,47941 83,0554464 7,41979E-28 

Rezidua 58 439,5835238 7,579026273     

Celkem 65 4845,939394       
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Tab. 31:  Uspořádané výsledky regrese (teplota konce rozpadu austenitu – ocel 20MnCr5) 

  Koeficienty Chyba stř. hodnoty t Stat Hodnota P 

Konstanta 728,5971522 6,883829159 105,8418411 4,6098E-68 

Mn -34,63345849 3,360177711 -10,30703179 1E-14 

Cu -10,71898768 2,487742187 -4,308721271 6,4305E-05 

C -55,98951296 19,56326729 -2,861971476 0,00584737 

P 6,362784886 35,07173157 0,181422034 0,85666885 

S 89,44936147 30,52079626 2,930767622 0,00483009 

Si 11,73337296 2,355154588 4,981996943 5,9966E-06 

Cr 32,82570005 4,099983968 8,006299614 5,9776E-11 

 

Nejprve bude vyhodnocena statistická významnost regresního modelu jako celku. 

Dosažená hladina významnosti F-testu (Významnost F) nabývá hodnoty 7,41979·10-28, což je 

mnohem nižší hodnota, než zvolená hladina významnosti α. Z toho lze říci, že chemické 

složení má na teplotu počátku rozpadu austenitu významný souhrnný vliv, který je 

charakterizován pomocí Hodnoty spolehlivosti R (0,909). Podle této hodnoty lze říci, že 

souhrnná vlivnost všech prvků na teplotu solidu je 90,9 %. Zbylá procenta (9,1 %) vyjadřují 

vliv dalších aspektů, které ale nejsou předmětem této práce. 

Dále bude vyhodnocena statistická významnost jednotlivých regresních koeficientů. 

Regresní koeficienty Mn, Cu a C nabývají v hladině významnosti t-testu (Hodnota P) nižších 

hodnot, než je zvolená hladina významnosti α, proto mají statisticky významnou vlivnost na 

teplotu solidu. Tuto podmínku nesplňují koeficienty prvků P, S, Si a Cr. 

Vlivnost statisticky významných prvků na teplotu konce rozpadu austenitu klesá podle 

sloupce t-Stat, tzn. nejvyšší vliv na teplotu solidu má v tomto případě mangan. Regresní 

koeficienty prvků mají záporná i kladná znaménka, což znamená, že s rostoucím obsahem 

daného prvku se teplota počátku rozpadu austenitu snižuje nebo zvyšuje. Je to způsobeno tím, 

že některé prvky jsou austenitotvorné a jiné feritotvorné. 

Výsledná regresní rovnice pro výpočet teploty konce rozpadu austenitu oceli 20MnCr5 

má následující tvar: 

𝐴𝑐1 = 728,6 − 34,6 ∙ (%𝑀𝑛) − 10,7 ∙ (%𝐶𝑢) − 56 ∙ (%𝐶) + 6,4 ∙ (%𝑃) + 89,4 ∙ (%𝑆) +

11,7 ∙ (%𝑆𝑖) + 32,8 ∙ (%𝐶𝑟)    (28) 
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce Stanovení teplot fázových transformací oceli je pro vybrané 

jakosti oceli stanovit teploty fázových transformací a navrhnout regresní rovnici pro výpočet 

likvidu, solidu a teploty rozpadu austenitu daných jakostí oceli. 

Teoretická část diplomové práce se zabývá analýzou teorie fázových přeměn, které 

mohou v oceli probíhat. Na základě rozboru literárních poznatků lze stanovit tyto závěry: 

1. Kovové slitiny, mezi které řadíme i ocel, mění při různých teplotách svou fázi. Mohou 

být ve stavu pevném, kapalném nebo plynném. Teploty, při kterých dochází ke změně 

skupenství, označujeme jako tzv. teploty fázových transformací. 

2. Mezi nejdůležitější teploty fázových transformací ocelí řadíme teplotu likvidu (neboli 

teplotu tání), teplotu solidu (neboli teplotu tuhnutí). Teplotní pásmo mezi teplotou 

likvidu a solidu určuje tzv. dvoufázovou oblast, kdy se mění tekutá fáze na tuhou. 

3. U ocelí je důležitá ale i znalost dalších charakteristických teplot fázových 

transformací, jako je např. teplota rozpadu austenitu. 

4. Správné určení teploty likvidu oceli umožnuje správné nastavení licí teploty oceli. 

5. Znalost rozpětí dvoufázového pásma umožnuje predikci sklonu oceli k vnitřním 

vadám, jako je např. makrosegrace. 

6. Teplota rozpadu austenitu je důležitá z pohledu dalšího tepelného zpracování oceli. 

7. Teplotu fázových transformací ovlivňuje chemické složení taveniny oceli. Většina ať 

už doprovodných nebo legujících prvků teploty fázových transformací snižuje. 

U teplot rozpadu austenitu však mohou některé prvky teplotu zvyšovat. 

8. K určení teplot fázových transformací lze využít metody termické analýzy, 

dilatometrii nebo výpočtové metody (pomocí empiricky stanovených rovnic nebo 

softwaru).  

9. Výsledky získané po provedení výpočtového stanovení teplot fázových transformací 

oceli by měly být ověřeny i experimentálními metodami. 

Experimentální část diplomové práce se zabývá stanovením teplot fázových 

transformací daných jakostí oceli (18CrNiMo7-6 a 20MnCr5) a návrhem regresních rovnic 

pro výpočty těchto teplot. Z experimentální části byly získány tyto poznatky: 

1. Chemické složení má na teploty fázových transformací značný vliv. Toto složení se 

však může lišit podle jednotlivých výrobců, kteří si chemii upravují tak, aby zajistili 

v oceli potřebné vlastnosti. Chemické složení obou cementačních ocelí použité 

k výpočtům je uvedeno v Tab. 6 a 8. 

2. Rozdíl mezi vypočítanými teplotami likvidu a solidu na základě použité empirické 

rovnice může být značný (v našem případě až 46 °C). Výsledné teploty likvidu 

a solidu, pro vybrané chemické složení obou ocelí vypočítané za pomoci uvedených 

empirických rovnic, jsou uvedeny v Tab. 9, 10, 13 a 14. 

3. Pro výpočet teplot likvidu daných ocelí za pomoci databáze CompuTherm jsou 

vhodné všechny tři dostupné mikrosegregační modely (Scheil, Lever i Back 

Diffusion). V případě výpočtu teplot solidu se jeví jako vhodný pouze model Lever. 
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Vypočítané teploty likvidu a solidu, vybraného chemického složení obou ocelí za 

pomoci všech uvedených modelů, jsou uvedeny v Tab. 11, 12, 15 a 16. 

4. Pro stanovení regresních rovnic fázových transformací obou jakostí oceli bylo použito 

66 různých variant chemického složení. Kompletní tabulky s variantami chemického 

složení a jednotlivými vypočítanými teplotami jsou uvedeny v Tab. 32 a Tab. 33. Pro 

výpočty jednotlivých teplot bylo vždy využito termodynamické databáze 

CompuTherm a mikrosegregačního modelu Lever. 

5. Vzhledem k problémům s odlehlými hodnotami u stanovení regresních rovnic 

fázových transformací oceli 18CrNiMo7-6 byla pro tuto ocel vypočítána pouze 

rovnice pro stanovení teploty likvidu.  Chemické složení má statisticky významný vliv 

na teplotu likvidu z 99,1 % a z 0,99 % ovlivňují teplotu likvidu další vlivy. Regresní 

koeficienty prvků C, Si, Mn, Cr, Mo, Ni a Cu nabývají v hladině významnosti t-testu 

(Hodnota P) nižších hodnot, než je zvolená hladina významnosti α, proto mají na 

teplotu likvidu statisticky významnou vlivnost. Tuto podmínku nesplňují koeficienty 

prvků S a P, a tudíž nebude jejich vliv na teplotu likvidu nijak zásadní. Získaná 

rovnice (19) má tento tvar: 

𝑇𝐿 = 1538,6 − 82,9 ∙ (%𝐶) − 11,7 ∙ (%𝑆𝑖) − 5,5 ∙ (%𝑀𝑛) − 3,4 ∙ (%𝑁𝑖) − 3,4

∙ (%𝐶𝑢) − 2,2 ∙ (%𝐶𝑟) − 3,6 ∙ (%𝑀𝑜) − 65,7 ∙ (%𝑆) − 0,1 ∙ (%𝑃) 

 

6. Pro ocel 20MnCr5 má chemické složení statisticky významný vliv na teplotu likvidu 

z 99,3 % a z 0,97 % ovlivňují teplotu likvidu další vlivy. Regresní koeficienty všech 

prvků nabývají v hladině významnosti t-testu (Hodnota P) nižších hodnot, než je 

zvolená hladina významnosti α, proto mají na teplotu likvidu statisticky významnou 

vlivnost. Největší vliv na teplotu likvidu má v tomto případě křemík. Získaná rovnice 

(20) má tento tvar: 

𝑇𝐿 = 1537,4 − 16,4 ∙ (%𝑆𝑖) − 82,8 ∙ (%𝐶) − 5,1 ∙ (%𝑀𝑛) − 3,7 ∙ (%𝐶𝑢) − 40,5

∙ (%𝑆) − 31,5 ∙ (%𝑃) − 1,4 ∙ (%𝐶𝑟) 

 

7. Pro ocel 20MnCr5 má chemické složení statisticky významný vliv na teplotu solidu 

z 89,7 % a z 10,3 % ovlivňují teplotu solidu další vlivy. Vyšší procento vlivu jiných 

aspektů, je u teploty solidu způsobeno reakcemi probíhajícími ve dvoufázovém 

pásmu. Regresní koeficienty prvků Si, S, C, P, a Cu nabývají v hladině významnosti t-

testu (Hodnota P) nižších hodnot, než je zvolená hladina významnosti α, proto mají na 

teplotu solidu statisticky významnou vlivnost. Tuto podmínku nesplňují koeficienty 

prvků Cr a Mn, a tudíž nebude jejich vliv na teplotu solidu nijak zásadní. Získaná 

rovnice (21) má tento tvar: 

𝑇𝑆 = 1515,9 − 29,3 ∙ (%𝑆𝑖) − 316,2 ∙ (%𝑆) − 158 ∙ (%𝐶) − 193,3 ∙ (%𝑃) − 7,6

∙ (%𝐶𝑢) − 1,7 ∙ (%𝐶𝑟) − 1,1 ∙ (%𝑀𝑛) 

 

8. Rozpad austenitu probíhá v teplotním intervalu Ac3 – Ac1. I tyto teploty mohou být 

ovlivněny přítomností jednotlivých prvků v oceli. Prvky austenitotvorné oblast 

austenitu rozšiřují a snižují tak teploty počátku a konce rozpadu austenitu. Naopak 

prvky feritotvorné, oblast austenitu zužují a zvyšují tak teplotu počátku a konce 
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rozpadu austenitu (to se projeví záporným nebo kladným znaménkem u regresních 

koeficientů stanovené rovnice). 

9. Pro ocel 20MnCr5 má chemické složení statisticky významný vliv na teplotu počátku 

rozpadu austenitu (Ac3) z 94 % a z 6 % ovlivňují teplotu Ac3 další vlivy. Regresní 

koeficienty prvků C, Mn, Cu, a Cr nabývají v hladině významnosti t-testu (Hodnota P) 

nižších hodnot, než je zvolená hladina významnosti α, proto mají na teplotu Ac3 

statisticky významnou vlivnost. Tuto podmínku nesplňují koeficienty prvků S, P a Si, 

a tudíž nebude jejich vliv na teplotu Ac3 nijak zásadní. Získaná rovnice (22) má tento 

tvar: 

𝐴𝑐3 = 894,3 − 257,5 ∙ (%𝐶) − 27,8 ∙ (%𝑀𝑛) − 19,4 ∙ (%𝐶𝑢) − 9,3 ∙ (%𝐶𝑟) + 25,7

∙ (%𝑆) + 164,3 ∙ (%𝑃) + 34,9 ∙ (%𝑆𝑖) 

 

10. Pro ocel 20MnCr5 má chemické složení statisticky významný vliv na teplotu konce 

rozpadu austenitu (Ac1) z 90,9 % a z 9,1 % ovlivňují teplotu Ac1 další vlivy. Regresní 

koeficienty prvků Mn, Cu, a C nabývají v hladině významnosti t-testu (Hodnota P) 

nižších hodnot, než je zvolená hladina významnosti α, proto mají na teplotu Ac1 

statisticky významnou vlivnost. Tuto podmínku nesplňují koeficienty prvků P, S, Si, 

a Cr, a tudíž nebude jejich vliv na teplotu Ac1 nijak zásadní. Získaná rovnice (23) má 

tento tvar: 

𝐴𝑐1 = 728,6 − 34,6 ∙ (%𝑀𝑛) − 10,7 ∙ (%𝐶𝑢) − 56 ∙ (%𝐶) + 6,4 ∙ (%𝑃) + 89,4

∙ (%𝑆) + 11,7 ∙ (%𝑆𝑖) + 32,8 ∙ (%𝐶𝑟) 

 

11. Získané rovnice lze použít v provozní praxi pro výpočty fázových transformací 

v limitních hodnotách použitého chemického složení daných jakostí oceli. Při použití 

jiného rozsahu chemického složení lze tyto rovnice použít, ale bez garantovaných 

výsledků. 
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PŘÍLOHY 

č. značení Tl Ts Ac3 Ac1 C Si Mn P S Cr Mo Ni Cu

1 1513 1464 798 719 0

2 1511 1460 804 712 0,2

3 1509 1456 809 702 0,4

4 1512 1468 792 698 0

5 1510 1464 799 701 0,2

6 1507 1460 805 704 0,4

7 1511 1470 784 696 0

8 1508 1466 791 699 0,2

9 1505 1463 797 703 0,4

10 1510 1460 784 699 0

11 1508 1457 791 703 0,2

12 1506 1454 798 706 0,4

13 1509 1465 779 669 0

14 1507 1462 786 686 0,2

15 1504 1458 793 690 0,4

16 1509 1468 772 677 0

17 1506 1464 779 680 0,2

18 1504 1461 785 683 0,4

19 1513 1488 792 706 0,15

20 1511 1482 786 697 0,18

21 1508 1476 781 698 0,21

22 1510 1459 793 700 0,15

23 1507 1455 790 687 0,18

24 1505 1452 787 702 0,21

25 1506 1452 808 714 0,15

26 1504 1449 794 705 0,18

27 1501 1446 791 707 0,21

28 1511 1484 788 712 0,5 0 0

29 1509 1464 789 699 0,7 0,013 0,018

30 1507 1465 779 686 0,9 0,025 0,035

31 1511 1483 787 710 0,5 0 0

32 1509 1464 778 698 0,7 0,013 0,018

33 1506 1464 779 685 0,9 0,025 0,035

34 1510 1482 786 699 0,5 0 0

35 1508 1463 778 686 0,7 0,013 0,018

36 1506 1464 778 684 0,9 0,025 0,035

37 1509 1482 786 699 0,15 0,25

38 1506 1476 780 691 0,18 0,3

39 1504 1470 774 693 0,21 0,35

40 1508 1462 787 700 0,15 0,25

41 1505 1458 783 692 0,18 0,3

42 1502 1454 778 694 0,21 0,35

43 1506 1460 785 701 0,15 0,25

44 1504 1456 781 693 0,18 0,3

45 1501 1452 776 689 0,21 0,35

46 1505 1470 795 706 1,4

47 1504 1470 795 704 1,55

48 1504 1470 784 702 1,7

49 1503 1468 782 705 1,4

50 1502 1468 781 691 1,55

51 1502 1468 782 692 1,7

52 1501 1466 780 694 1,4

53 1500 1466 769 681 1,55

54 1500 1465 770 675 1,7

55 1507 1476 770 684 0 1,5 0

56 1504 1470 774 680 0,2 1,65 0,15

57 1501 1465 780 695 0,4 1,8 0,3

58 1505 1462 777 683 0 1,5 0

59 1502 1457 771 688 0,2 1,65 0,15

60 1499 1452 777 684 0,4 1,8 0,3

61 1504 1460 775 682 0 1,5 0

62 1501 1455 770 677 0,2 1,65 0,15

63 1497 1451 775 681 0,4 1,8 0,3

64 1509 1455 801 713 0,15 0,5 1,4

65 1505 1457 791 681 0,18 0,7 1,55

66 1501 1455 770 675 0,21 0,9 1,7

0,15

1,7

0,2 0,025 0,035 1,5 0,35

0,9

0 0

0,3

1,4

0,013 0,018 1,55

0,025

1,5

0,25

0

0,7 1,65 0,15

0,9 1,8 0,3

0,30,013 0,018

0,025 0,035

1,55

0,21

0,4

0,5

0 0

0,035

0,2 0,7

0 0

1,8

0,18 0 1,65

0,25 1,4

00,3 1,55

0,35 1,7

1,55 0,150,2 0,013 0,018

0,4 0,025 0,035

0

0,5

0 0

1,5 0,3

1,7 0,30,7 1,65

0,9 1,5

0,35

1,4 00,7 1,65

0,9 1,8

0,25

0,15

0,5

0,013 0,018

1,5

0,5 1,8
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č. značení Tl Ts Ac3 Ac1 C Si Mn P S Cr Cu

1 1513 1473 808 712 0,17

2 1511 1469 793 713 0,2

3 1509 1466 791 713 0,22

4 1513 1473 798 709 0,17

5 1510 1469 794 710 0,2

6 1509 1466 791 710 0,22

7 1512 1474 798 706 0,17

8 1509 1469 784 707 0,2

9 1508 1466 781 697 0,22

10 1508 1470 825 727 0,17

11 1506 1465 820 728 0,2

12 1504 1461 816 728 0,22

13 1508 1469 824 724 0,17

14 1505 1464 819 725 0,2

15 1503 1460 815 725 0,22

16 1507 1468 823 721 0,17

17 1504 1463 808 722 0,2

18 1502 1459 804 712 0,22

19 1515 1484 809 713 0 0

20 1511 1466 821 715 0,2 0,018

21 1507 1460 825 718 0,4 0,035

22 1515 1484 808 717 0 0

23 1511 1465 810 720 0,2 0,018

24 1507 1460 825 723 0,4 0,035

25 1514 1484 808 721 0 0

26 1511 1465 810 724 0,2 0,018

27 1507 1460 825 727 0,4 0,035

28 1507 1471 816 722 1,1 0

29 1506 1469 803 718 1,25 0,2

30 1504 1466 801 705 1,4 0,4

31 1506 1460 815 722 1,1 0

32 1505 1459 804 719 1,25 0,2

33 1503 1458 803 705 1,4 0,4

34 1506 1460 815 723 1,1 0

35 1504 1459 804 719 1,25 0,2

36 1503 1458 803 706 1,4 0,4

37 1511 1478 792 698 0

38 1510 1475 789 698 0,018

39 1510 1472 796 699 0,035

40 1507 1470 795 699 0

41 1506 1467 791 700 0,018

42 1506 1464 799 700 0,035

43 1503 1462 797 700 0

44 1502 1459 794 701 0,018

45 1501 1456 801 702 0,035

46 1511 1470 815 712 0,17 0

47 1508 1465 800 712 0,2 0,2

48 1506 1460 795 702 0,22 0,4

49 1511 1467 812 717 0,17 0

50 1508 1462 807 717 0,2 0,2

51 1505 1457 792 707 0,22 0,4

52 1510 1464 819 722 0,17 0

53 1507 1459 803 722 0,2 0,2

54 1505 1454 799 712 0,22 0,4

55 1516 1488 813 713 0

56 1516 1476 810 713 0,018

57 1515 1475 810 714 0,035

58 1511 1477 812 715 0

59 1510 1466 811 716 0,018

60 1509 1466 811 716 0,035

61 1506 1467 812 717 0

62 1505 1457 813 718 0,018

63 1504 1457 812 718 0,035

64 1513 1467 802 722 0,17 1,1

65 1509 1463 798 709 0,2 1,25

66 1507 1460 784 707 0,22 1,4

0 0,035 0,018 1,3 0,4

00,2 0,2

0,22 0,4

0,17 0

1,1 0 1

0,2 1,25

0

0,018

1

0,018 1,15

0,035 1,3

0,22

0

1,4 0 1

0

0,2 0,2

0,4 0,4

0,2 0,4 0

0

1,150,018

0,035

0,17 1,1 0,018

1

0,21,15

1,3

01,25

1,4

0

1,1

0 0,035 1 0,41,25

1,4

0,4

1,1

0,035 0 1,3
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