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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na analýzu teplot likvidu. Teoretická část byla věnována 

krystalizaci a tuhnutí oceli, vlivu teplot likvidu na fázové přeměny a možnosti, jak lze tyto 

teploty stanovit. Experimentální část je věnována měření teplot likvidu pomocí přímé 

termické analýzy pro nástrojovou ocel 51CrV4. Dále výpočtům v databázi CompuTherm 

a využití empirické rovnice k ověření a porovnání vypočtených a naměřených dat. 

Klíčová slova: teplota likvidu, nástrojová ocel, termická analýza 

Abstract  

The thesis is focused on the analysis of lyquidus temperatures. The theoretical part was 

devoted to the crystallization and solidification of steel, the effect of liquidus temperatures on 

phase transformations and the possibility of how these temperatures can be determined. The 

experimental part is devoted to measuring liquidus temperatures using direct thermal analysis 

for tool steel 51CrV4. Furthermore, calculations in the CompuTherm database and the use of 

empirical equations to verify and compare the calculated and measured data. 

Keywords: liquidus temperature, tool steel, thermal analysis 

 



4 
 

Latečka, M.: Experimentální a teoretické stanovení teploty likvidu u nástrojových ocelí. Diplomová práce. 
Katedra metalurgických technologií, FMT, VŠB- TU Ostrava, 2022. 

OBSAH 

SEZNAM VELIČIN ................................................................................................................. 6 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK ............................................................................................ 6 

1 ÚVOD......................................................................................................................... 7 

2 TEORETICKÁ ČÁST ...................................................................................................... 8 

2.1 Ocel ...................................................................................................................... 8 

2.1.1 Nástrojové oceli .................................................................................................... 8 

2.1.2 Rozdělení nástrojových ocelí podle chemického složení ..................................... 9 

2.1.3 Výroba nástrojových ocelí .................................................................................. 10 

2.1.4 Způsob využití v praxi ......................................................................................... 11 

2.2 Význam teploty likvidu při krystalizaci a tuhnutí oceli ......................................... 12 

2.3 Fázové přeměny .................................................................................................. 14 

2.3.1 Fázový diagram železo – uhlík ............................................................................ 14 

2.3.2 Základní fáze v diagramu železo - uhlík .............................................................. 15 

2.3.3 Další fáze a struktury vyskytující se v diagramu Fe-Fe3C .................................... 16 

2.3.4 Vliv škodlivých prvků na fázové transformace oceli ........................................... 18 

2.3.5 Vliv přísadových prvků na fázové transformace nástrojové oceli ...................... 18 

2.4 Vznik krystalizačních zárodků (nukleace) ............................................................. 20 

2.5 Homogenní krystalizace (nukleace) ..................................................................... 21 

2.6 Heterogenní krystalizace ..................................................................................... 22 

2.7 Vliv teplot fázových transformací na segregace a vady oceli při tuhnutí .............. 23 

2.8 Význam teplot fázových transformací při odlévání oceli ...................................... 24 

2.8.1 Teplota likvidu vs. licí teplota ............................................................................. 24 

2.8.2 Vliv interval tuhnutí ............................................................................................ 24 

2.8.3 Rozpětí dvoufázového pásma (intervalu tuhnutí) oceli vs. licí rychlost ............. 24 

2.9 Nástroje k identifikaci teplot likvidu u ocelí ......................................................... 25 

2.9.1 Rozdělení metod termické analýzy .................................................................... 26 

2.9.2 Přímá termická analýza ...................................................................................... 27 

2.9.3 Diferenční termická analýza ............................................................................... 27 

2.9.4 Termogravimetrie ............................................................................................... 28 

2.9.5 Diferenční skenovací kalorimetrie ...................................................................... 28 



5 
 

Latečka, M.: Experimentální a teoretické stanovení teploty likvidu u nástrojových ocelí. Diplomová práce. 
Katedra metalurgických technologií, FMT, VŠB- TU Ostrava, 2022. 

2.10 Termodynamické výpočty a databáze ................................................................. 29 

3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST ............................................................................................ 31 

3.1 Popis experimentálního zařízení ......................................................................... 31 

3.1.1 Kalibrace zařízení ................................................................................................ 32 

3.1.2 Příprava vzorku pro kalibraci .............................................................................. 32 

3.1.3 Experimentální podmínky kalibrace ................................................................... 32 

3.1.4 Vyhodnocení teplotní křivky standardního kovu (niklu) .................................... 33 

3.2 Charakteristika nástrojové oceli typu 51CrV4 ...................................................... 34 

3.2.1 Příprava vzorku oceli pro experiment ................................................................ 34 

3.2.2 Metodika měření přímé termické analýzy pro nástrojové jakosti oceli ............. 36 

3.2.3 Metodika identifikace křivek TL (ohřev/ochlazování) ........................................ 38 

3.2.4 Vyhodnocení experimentu pro ocel 51CrV4 ...................................................... 39 

3.3 Výpočet teploty likvidu pomocí databáze CompuTherm ...................................... 40 

3.4 Výpočet teploty likvidu pomocí empirických rovnic pro ocel ............................... 42 

3.5 Stanovení regresní rovnice pro výpočet teploty likvidu ....................................... 42 

3.6 Shrnutí všech naměřených výsledků a jejich porovnání ....................................... 44 

4 ZÁVĚR ...................................................................................................................... 47 

5 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY................................................................................. 49 

 

 

 

 

  



6 
 

Latečka, M.: Experimentální a teoretické stanovení teploty likvidu u nástrojových ocelí. Diplomová práce. 
Katedra metalurgických technologií, FMT, VŠB- TU Ostrava, 2022. 

Seznam veličin  

Veličina Název Jednotka 

∆G změna Gibbsovy energie Jmol-1 

Gs molární volná entalpie tuhé fáze Jmol-1 

G1 molární volná entalpie taveniny Jmol-1 

𝜌 hustota Kg/m3 

l délka hrany krychlového krystalického zárodku m 

M molekulová hmotnost krystalického zárodku kg·mol-1 

σ mezifázové napětí mezi krystalickým zárodkem a taveninou m2 

T stupeň přechlazení taveniny K, °C 

T teplota K, °C 

Seznam použitých zkratek 

Označení Popis 

TL Teplota likvidu 

TS Teplota solidu 

PTA Přímá termická analýza 

DSC Diferenční skenovací kalorimetrie 

TG Termogravimetrie 

DTA Diferenční termická analýza 

TA Termická analýza 

NO Nástrojové oceli 

PM Prášková metalurgie 
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1 ÚVOD 

V době, kdy nároky zákazníků na vyráběné oceli jsou neustále zvyšovány, je potřeba 

stanovit optimální teploty pro její odlévání. K tomu je potřeba pochopit vlastnosti oceli a znát 

teploty fázových přeměn. Tyto informace nám pomůžou při výrobě oceli a také při jejím 

tepelném zpracovaní. Důležitá a v provozních podmínkách velmi kritická je znalost teploty 

likvidu, která souvisí s optimálním nastavením licí teploty.  

V teoretické části je pozornost zaměřena na studium nástrojové oceli a možnostem 

využití v praxi. Další kapitola je věnována studii teplot fázových přeměn oceli. Zde se věnuji 

tvorbě fázových diagramů, diagramu železa s uhlíkem a vlivu chemického složení na teploty 

fázové transformace. Následující teorie krystalizace a tuhnutí oceli zahrnuje homogenní 

a heterogenní nukleaci, parametry ovlivňující odlévání a tuhnutí oceli a segregační vady. 

V posledních kapitolách teoretické části jsou studovány možnosti využití stanovení teplot 

likvidu pomocí metod termické analýzy a výpočtových databází.  

V experimentální části předkládané diplomové práce se věnuji stanovení teplot likvidu 

pomocí přímé termické analýzy, výpočtům teploty likvidu v databázi CompuTherm 

a empirickým výpočtům. Následně pak porovnání všech hodnot, doporučení optimální licí 

teploty pro nástrojovou ocel 51CrV4 a sestavení vlastní regresní rovnice pro výpočet teploty 

likvidu. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Ocel 
  

Ocel je slitina železa s obsahem uhlíku do 2,14 % a dalšími prvky. Tyto prvky jsou 

doprovodné nebo legující. Doprovodné prvky obecně souvisí se samotnou výrobou, bez nich 

ocel nelze vyrobit (Mn, Si, P, S), ale jen do určitého obsahu. Při obsazích uhlíku vyšších než 

2,14 % se hovoří o litinách.  Množství uhlíku se při tom snižuje na požadovanou úroveň 

stejně jako podíl nečistot, jakými jsou především síra a fosfor. Ocel lze rozdělit podle oblasti 

použití na konstrukční, automatové, nástrojové oceli. 

Hustota oceli je 7850 kg/m³. Měrná tepelná kapacita oceli je cca 469 J.kg−1.K−1  

(závisí na obsahu příměsí). Bod tavení oceli je přibližně 1 539 °C. Jak se materiálový výzkum 

a věda zdokonalují, je pravděpodobné, že v budoucnu se na trh dostane mnohem více 

ocelových slitin, které budou lehčí a pevnější než kdykoli předtím. Přesný počet druhů ocelí je 

nejistý, některé výzkumy uvádějí, že existuje více než 3500 druhů oceli a přibližně 75 % 

moderních ocelí bylo vyvinuto za posledních 20. let. Zájem roste především o nástrojové oceli 

díky nárůstu aplikací nástrojové oceli v automobilovém sektoru. Nástrojová ocel poskytuje 

mnoho výhod, jako je vysoký stupeň mikročistoty, nízké množství stopových prvků, 

vynikající vlastnosti leptání a leštění, díky čemuž je vhodná pro použití v různých 

průmyslových odvětvích konečného použití. Nástrojové oceli jsou ekonomické materiály, 

které lze použít pro výrobu všech typů řezných nástrojů. Nástrojové oceli se používají 

v různých průmyslových odvětvích, jako je mimo jiné automobilový průmysl, letecký 

průmysl, chemický, lékařský a ropný a plynárenský průmysl. Je však pravdou, že nejen 

ve stavebnictví či strojírenství na ocel narazíme. Na konkrétně nerezovou ocel můžeme 

narazit i doma, jelikož je z ní vyrobena řada kuchyňského nádobí a nářadí (například hrnce 

nebo příbory). [2,6,4] 

2.1.1 Nástrojové oceli  

Nástrojové oceli (dále v textu jako NO) jsou komplexně legované materiály 

pro náročné použití s legujícími prvky zejména Cr, W, V, Mo, Ni. Hlavními požadavky 

na tyto oceli jsou odolnost povrchu nástroje v místě intenzivního kontaktu se zpracovávaným 

materiálem a pevnost tělesa, které musí přenášet technologické zatížení. Základními 

požadavky na tyto oceli jsou tvrdost, otěruvzdornost a tzv. řezivost, čímž se rozumí schopnost 

oceli udržet kvalitu ostří. Hlavní výhodou řezných ocelí je možnost jejich tepelného 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Litina
https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADra
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fosfor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hustota
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kilogram
https://cs.wikipedia.org/wiki/Metr_krychlov%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Brn%C3%A1_tepeln%C3%A1_kapacita
https://cs.wikipedia.org/wiki/Joule
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kelvin
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stupe%C5%88_Celsia
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zpracování, jež ovlivňuje strukturu materiálu a tím mění mechanické vlastnosti materiálu 

především tvrdost, rozměrovou stálost, pevnost. [6,4] 

Díky vývoji a moderní technologii se dá daleko lépe vyhovět požadavkům 

na vlastnosti materiálu. Ty se vylepšují změnou chemického složení, tepelným zpracováním 

a úpravou povrchu. Nástrojové oceli se odlévají do ingotů a následným tvářením nebo 

odléváním přímo do forem, které mají tvar výsledného nástroje. Dále lze využít k výrobě 

nástrojů technologii výroby pomocí práškové metalurgie. Budoucnost nástrojových ocelí je 

v 3D tisku kovů. Výzvou je spolehlivá 3D tisková nástrojová ocel, která odpovídá kvalitě 

tradičních procesů. Existují dva nedávné průlomy, které patrně ovlivní budoucnost výroby. 

Jedním z těchto průlomů jsou nanostrukturované ocelové prášky, které byly navrženy 

pro proces fúze laserového prášku. Tento tisknutelný ocelový prášek dosahuje po tepelném 

zpracování tvrdosti přes 50 HRC, navíc si zachovává vysokou tažnost a houževnatost. Tento 

ocelový prášek obsahuje méně uhlíku než většina nástrojových ocelí, takže během procesu 3D 

tisku nepraská. Další průlom ve 3D tisku nástrojové oceli spočívá v metodě, která používá 

metodu tisku na kov, která zaručuje rychlou tvorbu přesných nástrojů a dílů. Tato metoda, 

nazývaná Atomic Diffusion Additive Manufacturing využívá také kovové prášky. Tyto prášky 

jsou však uzavřeny v plastových pojivech, která se po dokončení procesu tisku rozpustí. 

Potištěné díly jsou pak sintrovány všechny najednou, čímž se maximalizuje pevnost 

a trvanlivost hotových výrobků. Tyto nové metody musí být nadále zdokonalovány, 

ale budoucnost 3D tištěné nástrojové oceli začíná vypadat jasně. Výroba nástrojových ocelí 

3D tiskem znamená, že pracovní postupy lze výrazně zjednodušit a dodací lhůty nebudou ani 

zdaleka tak dlouhé. Kromě toho tyto technologie mohou výrazně zlepšit konstrukční 

flexibilitu ocelových dílů. [6,4] 

2.1.2 Rozdělení nástrojových ocelí podle chemického složení 

Na nástrojové oceli má vliv hlavně chemické složení (nejvíce uhlík). Ocel může 

dosáhnout odlišných chemických a mechanických vlastností oceli, které ovlivňuje 

mnoho prvků například  (W, Mo, Si, V, Ni).  
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NO dělíme na: [4,6] 

1. Nelegované oceli: V nelegovaných nástrojových ocelích se vyskytuje 0,4 až 1,1 % C 

a nízký obsah manganu, který zvyšuje podíl zbytkového austenitu, což vede ke snížení 

tvrdosti. Nevýhodou nelegovaných nástrojových ocelí je jejich malá prokalitelnost. Uplatnění 

najde ve výrobě ručního nářadí. 

2. Legované oceli: Součet legujících prvků se obvykle pohybuje v rozmezí 3-5 %. K legování 

se používá wolfram, chrom, vanad a molybden. Mají vyšší tvrdost a prokalitelnost než 

nelegované nástrojové oceli. Jsou používané pro výrobu nástrojů v zemědělství a mají 

podobné použití jako nelegované oceli. 

3. Rychlořezné oceli: Základním legujícím prvkem je wolfram nebo molybden. Obsah uhlíku 

se ocelí pohybuje nad 0,7 % C. Dalšími typickými legujícími prvky rychlořezných ocelí, které 

se v nich vyskytují ve větším množství, jsou to vanad a chrom. Mají odolnost proti poklesu 

tvrdosti až do teplot okolo 550 °C. Rychlořezné oceli se hlavně používají na nejrůznější typy 

obráběcích nástrojů. [4,6] 

2.1.3 Výroba nástrojových ocelí 

K výrobě nástrojových ocelí je nejčastěji využívána elektrická oblouková pec (EOP). 

Tento druh výroby lze rozdělit do dvou fází. V první fázi se taví vsázka s menšími rafinacemi 

nebo úplně bez rafinace. Ve druhé fázi se lije kov do licí pánve. V licí pánvi pak probíhá 

většina rafinačních operací, jako jsou VOD (Vacuum Oxygen Decarburization) a AOD 

(Argon Oxygen Decarburization). Schéma EOP je zachyceno na Obr. 1.[6,15] 

 

Obr. 1:  Elektrická oblouková pec [15] 
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Hlavními důvody a výhody rafinačních operací je zkrácení doby výrobních pochodů 

(zvyšování produktivity), konzistence a zlepšená kvalita  [2,6].  

2.1.4 Způsob využití v praxi   

Jedním z nejdůležitějších požadavků pro nástrojové oceli je odolnost nástroje v bodě 

nejintenzivnějšího kontaktu s opracovávaným materiálem a pevnost. Využití nástrojové oceli 

můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin to pro obrábění nebo pro využití v práškové 

metalurgii (PM).  

Způsoby využití jsou [4,6]:  

1. pro obrábění – pro obrábění se používají řezné nástroje např: frézy, soustružnické nože, 

vrtáky, výstružníky, pilové kotouče atd. Vzhledem k složení a způsobu dosažení tvrdosti musí 

tyto nástroje snášet teplotu okolo 600 °C. Dalším velice důležitým faktorem je odolnost proti 

otěru, protože je-li tato odolnost vyšší, naostřený nástroj je schopen udržet svůj přesný tvar 

při kontaktu nástroje s obrobkem.  

2. využití v metalurgii (prášková metalurgie): V PM se nástroje vyrábí z prášku, 

při rychlém ochlazení se tavenina rozpráší na drobné kapičky. Vznikají tak velice drobné 

částice o velikosti okolo 65 µm s jemným přerozdělením legur a karbidů. Posléze je prášek 

plněn do kapslí a zhutňován za vysoké teploty a tlaku izostatickým lisováním. Díky PM je 

možné vyrábět NO s vysokým obsahem legur, které není možné vyrábět konvenčními 

metalurgickými způsoby. K těmto vlastnostem patří vysoká schopnost snášet tlakové zatížení, 

odolnost proti korozi, odolnost proti opotřebení, vysoká houževnatost a výborná brousitelnost. 

[1,4,6] 

Hlavní hledisko při uplatňování této technologie je úspora kovů a energií. Slinované 

kovové součásti se mohou dobře uplatnit i jako náhrada plastů. Hlavní směry rozvoje se 

očekávají na výrobě slinovaných strojních součástí, rychlořezných a jiných nástrojových 

materiálů (viz Obr. 2) charakteristické svou vysokou odolností proti opotřebení a dlouhou 

životností, vysokou rychlostí úběru kovu a maximální spolehlivostí, a to i v náročných 

podmínkách, jako jsou složité dráhy nástrojů nebo hluboké dutiny, špičková výkonnost 

při obrábění za sucha i za mokra a vynikající kvalita obrobené plochy při dodržení přísných 

tolerancí. Využití hlavně ve strojírenství, kdy používání je vyvoláno snahou snížit náklady 

na výrobu a údržbu řezného nástroje oproti nákladům na využití celistvého nebo pájeného 

nástroje. 
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Obr. 2: Břitové destičky [4]  

Novým směrem je využívání práškové metalurgie při výrobě valivých ložisek 

a ozubených kol. Významnou oblastí využívání práškové metalurgie je výroba super slitin 

pro součásti motorů letadel, včetně využívání nových vlastností disperzně zpevněných 

hliníkových součástí. [4, 6]  

2.2 Význam teploty likvidu při krystalizaci a tuhnutí oceli  

Krystalizace tavenin je proces přechodu látek ze stavu likvidu (tavenina) do stavu 

solidu (krystal). Krystalizaci lze také chápat jako přechod systému z jednoho rovnovážného 

stavu (shluky atomů) do stavu druhého (krystalická látka). 

 

Obr. 3: Definice intervalu tuhnutí [30] 

Krystalizace tavenin je nejdůležitější pro stanovení teplot odlévání, způsobu 

krystalizace a podmínek tuhnutí. TL určuje začátek procesu tuhnutí naopak konec tuhnutí 
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charakterizuje TS. V tomto intervalu je krystalizační oblast (dvoufázová) v termodynamické 

rovnováze s odlišným chemickým složením v rozmezí XB min a XB max, jak můžeme vidět 

na Obr. 3 [1,5] 

Sestavení diagramu pomocí křivek chladnutí studované slitiny se získá termickou 

analýzou v závislosti čas – teplota nebo v závislosti složení – teplota, jak můžeme vidět 

na Obr. 4. Koncentrační a teplotní poměry lze hodnotit pomocí křivek likvidu a solidu 

binárních diagramů A-B.  

 

Obr. 4: Binární diagram systému A - B v závislosti teplota – složení [10] 

Křivka určující závislost teploty tání na složení tuhé fáze je křivka solidu a určuje 

začátek tání pevného roztoku. Křivka, která určuje závislost teploty tuhnutí na složení kapalné 

fáze je křivou likvidu. Křivka likvidu odpovídá teplotám, při kterých tuhne dvousložková 

kapalná fáze za vzniku pevného roztoku. [5,7] 

Vysvětlivky k obr. 4.:[5,7] 

Solidus – křivka solidu určuje mezní složení tuhé fáze, 

Likvidus – křivka likvidu určuje oblast, kde existuje jenom kapalná fáze. 

Tuhý roztok α - tuhý roztok, 

Tavenina α - směs tuhé a tekuté fáze, 

Tavenina - kapalná fáze 
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2.3 Fázové přeměny 

Fázovým přechodem (též přeměnou) nazýváme děj, při kterém narušíme 

termodynamickou rovnováhu soustavy, a dojde ke změně fáze. Z pohledu teorie fázových 

přeměn představuje krystalizace přeměnu, jež probíhá za uplatnění mechanismu difuze 

a z tohoto hlediska je potřeba nahlížet také na vztahy mezi strukturou původní a nově 

vznikající fáze, energetické otázky přeměny (termodynamiku přeměny) a časový průběh 

přeměny (kinetiku přeměny). [1,5] 

Fázové přeměny dělíme na [1,5]: 

1. termodynamické přeměny - krystalizace probíhá mechanismem platným pro přeměny 

1. řádu, kdy se volná entalpie G původní a nové fáze mění při konstantním tlaku různou 

rychlostí v závislosti na teplotě při obou stranách teoretické teploty přeměny/tuhnutí. 

2. kinetické přeměny - kinetický proces krystalizace lze klasifikovat jednak z hlediska 

nukleace (homogenní, heterogenní) a jednak z hlediska dalších dějů např. transport hmoty 

a energie v tavenině a v krystalu. 

3. proudění v tavenině, např. laminární, turbulentní, termokapilární a vztlaková konvekce, 

nucené proudění (rotace, magnetické pole apod.), 

4. růst krystalu, tj. rychlost přemísťování fázového rozhraní krystal/tavenina v závislosti 

na teplotních a koncentračních gradientech. 

2.3.1 Fázový diagram železo – uhlík 

Fázový diagram znázorňuje oblast teplot fázových transformací. Oddělující čáry 

pro jednotlivé oblasti znázorňují hodnoty teploty a tlaku se nazývají křivky fázových přeměn. 

Metoda termické analýzy se využívá pro sestavování těchto diagramů pomocí křivek 

z chladnutí. Při zkoumání slitinových systému je tato znalost fázových transformací a definice 

fázových diagramu velmi důležitým krokem v popisu vlastností systému. 

Pro vlastnosti železa má největší  vliv obsah uhlíku, ale také přítomnost doprovodných 

prvků v oceli pro výsledné vlastnosti mají největší význam slitiny železa (litina, ocel). 

Rozpustnost uhlíku je pro každou modifikaci železa odlišná, jak můžeme vidět metastabilním 

diagramu železo-uhlík (viz Obr. 5). 

.  



15 
 

Latečka, M.: Experimentální a teoretické stanovení teploty likvidu u nástrojových ocelí. Diplomová práce. 
Katedra metalurgických technologií, FMT, VŠB- TU Ostrava, 2022. 

V diagramu železo – uhlík můžeme vidět směsi a fáze. Diagram právě tyto fáze 

popisuje a ukazuje za jakých teplot a za jakého chemického složení je fáze stabilní. Horní 

křivka je křivka likvidu, nad touto křivkou je stabilní tekutá fáze. Při ochlazování taveniny 

dojde k začátku krystalizace právě při této teplotě. To je velice důležitý parametr ke stanovení 

optimální licí teploty oceli.  [1,5,7,27] 

 

Obr. 5: Diagram železo – uhlík [27] 

 

2.3.2 Základní fáze v diagramu železo - uhlík 

Základní rozdělení vyplývá ze tří základních fází: [9,27] 

Ferit je intersticiální tuhý roztok uhlíku v železe α, který se ve struktuře může vyskytovat 

až do teploty 912 °C. Je velmi tvárný a měkký. Maximální obsah uhlíku, který je možno 

v něm rozpustit, je 0,02 % při eutektoidní teplotě 727 °C. 

Delta ferit je intersticiální tuhý roztok uhlíku v železe δ. Maximální rozpustnost uhlíku 

v delta feritu je 0,10 % při 1 495 °C. S klesající teplotou tato rozpustnost klesá až do teploty 

1 394 °C. 

Cementit (Fe3C) je intersticiální chemická sloučenina železa a uhlíku. Je křehký, s tvrdostí 

700–800 HV. Celkový obsah v litině se vyskytuje v pěti různých formách, které se liší 

způsobem, jakým je vyloučen ve struktuře. [9,27] 
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2.3.3 Další fáze a struktury vyskytující se v diagramu Fe-Fe3C 

V diagramu soustavy Fe-Fe3C jsou tři teploty (peritektická, eutektická, eutektoidní), 

při kterých jsou v rovnováze tři fáze. V těchto teplotách probíhají reakce za konstantní 

teploty. Jejich produkty samostatné fáze je austenit a směsi ledeburit a perlit. Tyto reakce jsou 

základem pro mnohé procesy tepelného zpracování oceli. [9,27] 

Austenit vzniká z taveniny a delta feritu při peritektické reakci. Je to intersticiální tuhý roztok 

uhlíku v železe γ. Nevykazuje žádné magnetické vlastnosti. Na metalografickém výbrusu má 

šedou barvu a je tvárný. Rozpustnost uhlíku v austenitu je 2,14 % při 1148 °C. Je to hranice 

obsahu uhlíku mezi rozdělení na ocel a litinu. Austenit je výchozí fází překrystalizačních 

pochodů. [9,11] 

Perlit vzniká nukleací (heterogenních) zárodků na hranicích austenitických zrn, kdy rychlost 

této nukleace je závislá na ploše mezifázového rozhraní. Perlit se vyskytuje ve formě 

lamelární a globulární. Ve slitinových ocelí pak jako perlit s vláknitými karbidy. Jednou 

z nejstabilnějších forem je perlit globulární, který vzniká ochlazováním přes eutektoidní 

teplotu. [9,11] 

Ledeburit je strukturní směs cementitu  a austenitu, která vzniká při eutektické reakci 

z taveniny. V eutektické teplotě se přítomný austenit mění na perlit. Ledeburit se skládá 

z perlitu a cementitu. Tyto struktury se vyskytují v kombinacích se samostatnými fázemi 

a mezi sebou navzájem,  tak tvoří reálné struktury slitin železa s uhlíkem. Eutektoidní bod 

(0,765 Hm% C; 727 °C) rozděluje ocel na  nadeuktoidní a podeutektoidní. Eutektický bod  

(4,3 Hm% C; 1147 °C)  rozděluje litiny na  podeutektické a nadeutektické. [9, 11, 18] 

 

Optimalizace postupu tepelného zpracování musí vycházet ze znalostí průběhu 

a charakteru fázových transformací konkrétního materiálu. Termodynamika a kinetika 

fázových transformací, určuje povahu výsledných produktů při rozpadu austenitu během 

plynulého ochlazování při normalizačním žíhání. K tomuto účelu se běžně využívá diagram 

anizotropického rozpadu austenitu – ARA diagramu dané oceli. Během dohřevu dochází 

k transformaci podchlazeného austenitu na perlit. Materiál se nachází v teplotní oblasti 

transformace na perlit déle. To vysvětluje experimentálně pozorovanou skutečnost, 

že k transformaci dochází až během opětovného ohřevu [30], kdy bylo pomocí dilatační 

křivky znázorněno, kdy proběhne přeměna na perlit. Zásadní otázkou při studii oceli 51CrV4 



17 
 

Latečka, M.: Experimentální a teoretické stanovení teploty likvidu u nástrojových ocelí. Diplomová práce. 
Katedra metalurgických technologií, FMT, VŠB- TU Ostrava, 2022. 

je jak, během takového ochlazení materiálu může docházet k fázovým transformacím, a jaký 

mají tyto transformace vliv na výsledné vlastnosti. Výsledky provedených simulací ukázaly, 

že pokud je materiál během manipulace ochlazen pod teplotu 700 °C, během následujícího 

dohřevu nevyhnutelně dochází k fázové transformaci viz Obr. 6. [9,27,31]  

 

Obr. 6:  Dilatační křivka pro ocel 51CrV4 [31] 

 Zatímco při ochlazení nad 700 °C zůstává ve struktuře stále austenit jako jediná fáze, jak 

můžeme vidět na Obr. 7 [31] 

 

      Obr. 7: Dilatační křivka pro ocel 51CrV4 [31] 
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2.3.4 Vliv škodlivých prvků na fázové transformace oceli 
 

Prvky, které mají vliv na vlastnosti oceli je celá řada. Kromě uhlíku se rozdělují 

na prvky doprovodné (S, P), tyto prvky jsou ve většině případů nežádoucí a na prvky 

přísadové, které slouží především k legování oceli. Síra je nežádoucí a do oceli se dostává 

z paliva a rud, je náchylná k lámavosti za červeného žáru a snižuje plastické vlastnosti oceli. 

Fosfor je naopak náchylný k segregaci. Má sklon k lámavosti za studena, zhoršuje vrubovou 

houževnatost a také tvařitelnost oceli.. Fosfor a síra výrazně ovlivňují snížení teploty solidu 

a likvidu. Poslední skupinou  jsou plynné prvky (dusík, vodík, kyslík), které  mají na fázové 

transformace však  nepatrný vliv. [9,11] 

2.3.5 Vliv přísadových prvků na fázové transformace nástrojové oceli 

Přísadovým prvkem, který výrazně ovlivňuje fázové transformace ocelí, je uhlík, který  

má vliv na nástrojové oceli, a hlavně na tvrdost, která je pro nástrojovou ocel důležitá, vzrůstá 

s jeho zvyšujícím se obsahem. Další způsob, jak zvýšit tvrdost oceli je tepelného zpracování  

(kalení). 

 

 

Obr. 8: Tepelné zpracování nástrojové oceli  [12] 

U nelegovaných ocelí zvyšují tvrdost karbidotvorné prvky hlavně vanad, chrom, 

molybden a wolfram. Nástrojové oceli jsou v průběhu práce vystavovány vlivu vysokých 

teplot (pro tlakové lití, nástroje pro lisování za tepla). Proto je potřeba, aby ocel byla proti 

tomuto jevu odolná. Při následném popouštění dojde ke snížení tvrdosti, a naopak ke zvýšení 
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houževnatosti, která určuje odolnost vůči tvorbě trhlin, mechanickým rázům. Závisí to 

zejména na množství vměstků a velikosti karbidů, znalosti teplot a intervalu tuhnutí nám 

pomáhají ke stanovení vhodných teplot tepelného zpracovaní nástrojové oceli, příklad je 

uveden na Obr. 8 [1,7,9] 

Žíhání na měkko - účelem je vytvoření měkké, tvárné a dobře obrobitelné struktury, která je 

vhodná pro konečné tepelné zpracování nástrojů. 

Kalení - schopnost materiálu dosáhnout kalením určité tvrdosti. 

Popouštění -  tepelné zpracování oceli, během kterého se odstraňuje vnitřní pnutí 

po předchozím kalení. Ocel se téměř vždy po kalení popouští.  

Proces vlivu legujících prvků popisuje literární studie [29]. Její výsledky dokazují, že 

tepelné zpracování a chemické složení oceli má na její výsledné vlastnosti velký vliv. Tato 

skutečnost souvisí s vývojem techniky i snižováním hmotnosti konstrukcí, kdy jsou vlastnosti 

materiálů využívány velmi blízko svého limitu. Tyto vlastnosti mohou být kromě chemického 

složení významně ovlivněny také mikrostrukturou, která je právě řízená tepelným 

zpracováním. Optimalizace postupu tepelného zpracování pochopitelně musí vycházet 

ze znalostí průběhu a charakteru fázových transformací konkrétního materiálu. 

Termodynamika a kinetika fázových transformací určující povahu výsledných produktů 

při rozpadu austenitu během plynulého ochlazování při normalizačním žíhání nebo kalení, je 

citlivou funkcí rychlosti ochlazování z teploty austenitizace. Teplotně-časové vymezení 

procesů, probíhajících při anizotermickém rozpadu austenitu v průběhu ochlazování, má 

prvořadý význam pro specifikaci tepelného režimu a optimálních postupů tepelného 

zpracování reálných výrobků z dané oceli, umožňujících spolehlivé dosahování komplexu 

požadovaných vlastností, zejména mechanických, kde je možné vidět srovnání dvou 

podobných nástrojových 51CrV4 a 52CrMoV4. Oba tyto materiály byly vyráběny 

optimalizovaným průběhem. Přidáním jednoho významného prvku do oceli lze výrazně 

zlepšit mechanické vlastnosti oceli, který má výrazný vliv na zvýšení pevnosti v tahu.  Oba 

materiály dosahovaly vysokých hodnot tlakového napětí, kdy ocel 52CrMoV4 nabývala 

vyšších hodnot než ocel 51CrV4. Porovnání tlakového napětí pro obě oceli je k vidění 

na Obr. 9. Materiál 52CrMoV4 má tedy lepší kvalitu než 51CrV4. Také tvrdost povrchu 

a jádra obou materiálů, měřená podle Brinella, vyšla lépe pro Chrom – molybdenovou ocel. 

[29] 
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Obr. 9 Porovnání tlakového napětí [29] 

2.4 Vznik krystalizačních zárodků (nukleace)  

Proces Krystalizace se řídí termodynamickými zákony, kdy z přesyceného roztoku 

můžeme vyvolat nukleaci vložením zárodku krystalu nebo nečistoty. Takto vložená pevná 

fáze poslouží jako krystalizační jádro (nukleus), v kterém začne krystalizace z roztoku.  

Vznik  zárodku umožní snížení volné energie, která je funkcí  objemu a povrchu 

zárodku.  V roztocích nasycených nebo nenasycených podminuje vznik zárodku zvýšení 

volné energie. Tato volná energie v přesyceném roztoku má parabolický průběh, jestliže 

poloměr zárodku překročí kritickou hodnotu při tvorbě zárodků, stane se termodynamicky 

stabilní a jeho další růst je ovlivněný snižováním jeho volné energie viz Obr. 10 [1,5]. 

 

r - poloměr zárodku 

rc- kritický poloměr zárodku 

Obr. 10: Snižování volné energie [5] 
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Z hlediska fázových přeměn se nukleace dělí do dvou hlavních skupin, na přeměny 

homogenní a přeměny heterogenní [5,9] 

2.5 Homogenní krystalizace (nukleace) 

Homogenní krystalizace (nukleace) může vzniknout v objemu staré soustavy. 

Při nukleaci je energie malá, proto probíhá hlavně ve stavech energeticky nenáročných, nově 

vznikající fáze jsou méně energeticky náročné než stará fáze. Kvůli energetické náročnosti 

homogenní nukleace se jedná spíše o vzácný jev, kdy atomy původní nestabilní fáze jsou 

tepelně aktivovány a tím musí překonat energetickou bariéru pro vznik nového uskupení 

zárodku nově vznikající stabilní fáze. [5,9] 

Homogenní nukleace (viz Obr. 11) probíhá v homogenním objemu taveniny a vzniká 

ve velice vzácných případech u čistých kovů. Vytvoření zárodku je spojené se změnou volné 

entalpie ∆G spočívající v uvolnění volné energie, tvaru koule s poloměrem r. Tato výsledná 

funkce je maximem na křivce Gibbsovy volné energie a odpovídá zárodku kritické velikosti 

r*. Růst zárodků o velikosti r < r* by vedl ke zvyšování Gibbsovy energie soustavy, což není 

možné, a proto bude docházet k rozpouštění těchto zárodků u podkritické velikosti. Tento jev 

je doprovázen snižováním volné energie systému.. Při nadkritických rozměrech zárodku r > r* 

,který způsobuje jejich růst dochází ke snižování Gibbsovy volné energie soustavy, a proto 

z těchto důvodu probíhá růst zárodků samovolně.[5,9] 

 

∆G – Gibbsova energie 

r*  –  kritická velikost zárodku 

Obr. 11: Homogenní nukleace [7] 
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Změnu volné entalpie soustavy při vzniku krystalizačních zárodků tuhé fáze 

v tavenině určuje rovnice: 

∆G=𝜌.
ρ

M
(Gs-G1)+6l2σ         (1) 

kde 

Gs - molární volná entalpie tuhé fáze [J.mol-1] 

G1 – molární volná entalpie taveniny [J.mol-1] 

l – délka hrany krychlového krystalického zárodku [m] 

𝜌  – hustota [kg.m-3] 

M – molekulová hmotnost krystalického zárodku [kg·mol−1] 

σ – mezifázové napětí mezi krystalickým zárodkem a taveninou [J·m-2] 

2.6 Heterogenní krystalizace 

Heterogenní fáze je ve srovnání s nukleací homogenní výhodnější především 

z energetického hlediska, probíhá na přítomném cizím povrchu. V heterogenní krystalizaci  

dochází k fluktuaci energie v malém objemu, díky čemuž dochází k tvorbě zárodků, které 

následně rostou, a tím se zmenšují původní fázi a zvětšuje se fáze nová. V heterogenní 

krystalizaci dochází k nukleaci na určitých místech fáze původní, ale také na místech různých 

nečistot, stěn formy nebo také v případě poruch krystalových mřížek.  

Ovlivněním procesu nukleace lze dosáhnout různého počtu nukleačních zárodků, 

a tudíž velikosti zrn (fází) ve ztuhlém materiálu. Pokud bude počet zárodků krystalu velký, 

bude ztuhlý materiál tvořen velkým počtem malých zrn. Jemnozrnné materiály a materiály 

s jemnými částicemi fází mají vyšší pevnostní vlastnosti v porovnání s hrubozrnnými. 

Pro vznik krystalů je postačující přechlazení cca 0,02 (Ts) to je teplota přechlazení, která je 

asi desetkrát menší než u nukleace homogenní.  Z toho vyplývá, že heterogenní krystalizace 

(nukleace) je snazší a nastává při mnohem menší hodnotě přechlazení než homogenní 

nukleace. Fyzikální podstata krystalizace z heterogenních zárodků spočívá ve snížení 

mezifázového napětí v soustavě tavenina - cizí částice – vznikající zárodek, a proto je taky 

hodnota nutné energie pro vznik aktivního zárodku nižší. Z tohoto důvodu probíhá 

heterogenní krystalizace již při malém přechlazení. Povrchové mezifázové napětí, smáčivost 

mezi zárodkem a taveninou jsou nejdůležitější veličiny, které rozhodují o tom, zda se cizí 

zárodek stane aktivním [5,9] 
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Proces nukleace lze ovlivnit zejména dvěma způsoby: [9] 

1. rychlostí ochlazování taveniny - technologie řízeného ochlazování byla původně vyvinuta 

pro NO, dnes je však běžně používána i u nelegovaných a legovaných ocelí. Řadí se 

do skupiny tepelně mechanického zpracování. Kombinací účinků tváření a tepelného 

zpracování dosáhneme zjemnění austenitického zrna a tím i výsledné struktury. Ve většině 

případů je požadována výsledná struktura feriticko-perlitická. [5,9] 

2. očkováním - proces, při kterém se do taveniny, před samotným litím, přidávají vhodné 

prvky (očkovadla) stejného nebo podobného chemického složení za cílem zvýšení počtu 

krystalografických zárodků. Díky vyššímu počtu zárodků dochází ke zjemnění zrnité 

struktury. Tyto očkovací přísady jsou zpravidla jemnozrnné. Cílem je podpořit nebo vytvořit 

krystalizační zárodky v tavenině a tím vlastně ovlivnit její krystalizací. Očkování je poměrně 

často využívaným procesem ve slévárnách. Díky zjemnění zrna dosahujeme lepších 

mechanických vlastností materiálu jako např. zvýšení tvrdosti nebo pevnosti. Dochází také 

ke snížení pórovitosti, snížení pravděpodobnosti vzniku trhlin. Zlepší se také obrobitelnost. 

Pro úspěšnou krystalizaci je důležité, aby krystaly vytvářely s roztokem suspenzi, která by 

měla být neustále promíchávána. Zamezí se tím klesání krystalů na dno krystalizátoru 

a následného shlukování a vzniku agregátů. Problém s agregací se promítá do dalších kroků 

výroby [5, 9] 

2.7 Vliv teplot fázových transformací na segregace a vady oceli při tuhnutí  

Tuhnutí a krystalizace lze popsat jako přeměnu atomů na povrchu (taveniny) do tuhé 

fáze, kdy vznikající krystaly s odlišnou koncentraci než tavenina původní. Tento výskyt 

segregace je důsledek selektivní krystalizace nebo současného rozdělení tekutého kovu v 

závislosti na hustotě. Uplatňuje se zde vliv omezené difuze v tuhé fázi a tavenině, 

konvenčního proudění a druhu dendritické struktury v tavenině oceli během jejího tuhnutí, 

které ovlivňuje šířku krystalizačního pásma a která vede ke vzniku segregace. Krystaly se 

vylučují na hranici mezi likvidem a solidem a obsahuje nižší koncentraci přítomných 

legujících  (doprovodných prvků)  tavenina se o tyto prvky obohacuje. [1,8] 

Znalost teplot likvidu nám pomáhá nejen určit teploty odlévání, abychom předešli 

přehřátí oceli ale i co nejvíce zmenšit dvou fázové rozhraní během tuhnutí, a tím zabránit 

nežádoucím segregačním jevům. [8,9] 
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2.8 Význam teplot fázových transformací při odlévání oceli 

Fázové transformace při odlévání oceli jsou ovlivněny řadou parametrů. Ocel mění 

fáze při různých teplotách (fázové přeměny). Technologické podmínky ukazují důležitost 

a význam porozumět teplotám likvidu. Nejdůležitější teploty fázových přeměn oceli zahrnují 

teplotu solidu  (tuhnutí) a likvidu (tání). Teplotní rozsah mezi teplotou solidu a likvidu určuje  

(dvoufázová zóna), kde se kapalná fáze mění na pevnou. Znalost teplot umožňuje předcházet 

oceli ke sklonu vnitřním vadám a stanovení teploty likvidu oceli umožňuje správné nastavení 

ocelového odlitku.[1,9] 

2.8.1 Teplota likvidu vs. licí teplota 

Pro jakost oceli je jednou z hlavních podmínek správné nastavení licí teploty. 

Základem pro dodržení optimálních podmínek pro odlévání oceli je pro danou značku oceli 

znalost teplot likvidu, protože od teplot likvidu se odvíjí licí teplota oceli. Nastavení 

správných podmínek pro odlévání oceli zamezuje riziku vzniku spálení oceli nebo přehřátí 

oceli.  

TL má primární vliv na krystalizaci, vlastnosti oceli a na strukturu. TL je ovlivněna 

hlavně ovlivněna u uhlíkových ocelí. Také u speciálních ocelí (nástrojové oceli) se musí 

počítat s vlivem legujících prvků. To vyžaduje rozdílný stupeň přehřátí v závislosti 

na chemickém složení. Na tekutost a potřebnou teplotu oceli (přehřátí oceli) je potřeb 

uvažovat o vlivu některých prvků jako například (Cr, V, Ti).[1,9] 

2.8.2 Vliv interval tuhnutí 

Vliv intervalu tuhnutí a jeho znalost má význam pro stanovení optimálních licích 

teplot. Interval tuhnutí je dvoufázové krystalizační pásmo mezi likvidem a solidem, kde 

dochází k fázovým přeměnám, které doprovází tuhnutí a proces krystalizace taveniny 

při přechodu z kapalné fáze do tuhé fáze. Pro jakost oceli je široký interval nežádoucí 

z důvodu vyšší nehomogenity v oceli (nežádoucí prvky), které tento interval rozšiřují, a který 

dává prostor pro rozvoj segregace a tím možnost ke vzniku případných vad v oceli. Tyto vady 

negativně ovlivňují další procesy v navazující výrobě (zpracování oceli).  [1,2,9] 

2.8.3 Rozpětí dvoufázového pásma (intervalu tuhnutí) oceli vs. licí rychlost 

Rychlost při odlévání oceli jsi lze představit, jako rychlost lití jakou opouští předlitek 

krystalizátor. Tato rychlost lití je vyjádřena množstvím odlitého kovu za jednotku času. Oceli, 

které mají sklon k hustotě (oceli s vyšším obsahem Al, obsahem V a Cr) je potřeba odlévat 
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rychleji. Naopak oceli (s vyšším obsahem Mn, Si, Ni) je vhodné odlévat menšími rychlostmi. 

Licí rychlost je třeba přizpůsobit i náchylnosti některých typů ocelí ke vzniku určitých typů 

možných vad (trhlin, vycezenin nebo zavalenin). Například  nízkouhlíkové a korozivzdorné 

oceli jsou méně náchylné ke vzniku trhlin a proto je možné odlévat tyto oceli rychleji. Naopak 

oceli, které mají obsah uhlíku okolo 0,20% C nebo některé oceli s vyšším obsahem uhlíku, 

které mají sklon ke vzniku trhlin a vyžadují pomalejší lití. 

 Rychlost plynulého odlévání ovlivňuje rozložení teploty, jak je uvedeno v literární studii 

[32,33], a také metalurgickou délku. V tomto literárním rozboru se autor zabýval, jak 

ovlivňuje rychlost lití metalurgickou délku předlitku (viz Obr. 12), která  má více výrazný 

vliv na možnost tvorby defektů jako vyboulení, praskliny atd. Rychlost odlévání lze zvýšit 

nebo snížit a správně udržovat pomocí chlazení v sekundární chladící zóně. Tato studie  

ukazuje důležitost znalostí fázových přeměn pro správné nastavení rychlosti lití v praxi 

a jejich vliv na výslednou jakost oceli. [2,9,32,33] 

 

Obr. 12 Vliv rychlosti na metalurgickou délku [32]   

 

2.9 Nástroje k identifikaci teplot likvidu u ocelí  

. Základním úkolem těchto metod je získat informace o teplotách fázových 

transformací pro vypracování technologických postupů, např. ochlazování, lití, tváření. 

Nástroje pro identifikaci teplot likvidu je soubor metod při, kterých je sledován vzorek a jeho 

vlastnosti v závislosti na teplotě a na čase. Metody termické analýzy lze sledovat při zahřívání 

nebo ochlazování. Metody termické analýzy našly uplatnění při kontrole výroby 

a při ověřování jakosti výrobků.  

V současné době existuje mnoho metod termické analýzy, například metody termické 
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analýzy dle sledované veličiny (TG, DTA, DSC). U moderních přístrojů je pak možné, 

v rámci jednoho experimentu, provádět měření více vlastností zároveň. Pro experimentální 

zjištění teplot solidu a likvidu je možné využít v laboratorních podmínkách přístroje 

používané pro metodu termické analýzy vzorku. [11,12,14] 

2.9.1 Rozdělení metod termické analýzy 

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

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

nebo magnetických vlastností.  

Podle toho, která vlastnost systému je sledována, se rozlišuje i druh termické analýzy. 

1. Metody charakteristické změnou tepelných vlastností zkoumané látky [10,18]: 

a. diferenční termická analýza (DTA) - zaznamenává rozdíl teploty mezi standartem  

a vzorkem při ohřevu nebo chladnutí, zachycení dějů ve vzorku spojených s výměnou 

tepla.  

b. přímá termická analýza (PTA) – sleduje křivku ohřevu nebo chladnutí zkoumaného 

vzorku, prodlevy nebo zlomy na křivce se indikují jako např. fázové přeměny, 

vylučování z taveniny apod.,   

c. kompenzační dynamická kalorimetrie (DSC) - měří se tepelný tok dodávaný 

do vzorku případně do referenční látky tak, aby teplotní rozdíl mezi standartem 

a vzorkem byl nulový. Vzorek i standard jsou umístěny v prostředí, jehož teplota se 

mění řízenou rychlostí.[10,18] 

2. Metody spojené se změnou obsahu složek zkoumané látky [18]: 

a. termogravimetrie (TG) - měří se hmotnost vzorku v závislosti na teplotě, výsledný 

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

křivka, 

b. analýza uvolněných plynů (EGA) - zjišťuje se spojení i množství plynné fáze 

v závislosti na teplotě vzorku. Tato metoda vhodně doplňuje metodu TG. Využívá se 

při plynové chromatografie nebo hmotnostní spektrometrie. 

c. derivační termogravimetrická křivka (DTG) – metoda ke zjištění změny hmotnosti,       

které v průběhu děje proběhly těsně za sebou. 

d. diferenční tlaková analýza (DPA) - měří se rozdíl tlaků  v komůrce se vzorkem 
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a v komůrce se standardem. [10,18] 

2.9.2 Přímá termická analýza  

Věnuje se možnostem zpřesnění teplot likvidu a solidu u nástrojových průmyslově 

vyráběných jakostí oceli, a to jak plynule litých předlitků tak i ingotů. Pomocí využití znalosti 

skutečných teplot likvidu a solidu může významně ovlivňovat proces optimalizace výroby 

ingotů i plynule odlévaných předlitků, a to jak v rámci přímé úpravy licích teplot nebo 

při nastavování okrajových podmínek numerických simulací. Metoda přímé termické analýzy 

pro studium ocelí a implementovatelnost experimentálně získaných výsledků v průmyslové 

praxi může přispět k optimalizaci průběhu lití a tuhnutí oceli.  

Přímá termická analýza je založena na přímém měření změny teploty vzorku 

především při řízeném ochlazování. Tato metoda byla v minulosti a je i dnes využívána 

především pro měření teplot likvidu a solidu kovových materiálů především při řízeném 

ochlazování vzorku. Přímá termická analýza umožnuje se zabývat změnami termo-fyzikálních 

vlastností vzorku a změnou teplot. Charakteristikou přímé termické analýzy je měření teplot 

vzorku při lineárním ochlazování nebo ohřevu.  

Metoda přímé termické analýzy zahrnuje několik metod měření k získání prověření, 

zda je schopna v rámci nastavených laboratorních podmínek generovat relevantní 

a reprodukovatelné výsledky a můžeme tak nastavit podmínky experimentálního měření, 

na základě analýzy chování standardního kovu se věnuji v experimentální části v kapitole 

3.1.1 a 3.1.2 a v průběhu experimentu identifikovat vlivy experimentálních podmínek 

na výsledné experimentální hodnoty. [16,17,18] 

2.9.3 Diferenční termická analýza 

Diferenční termická analýza měří v intervalu teplot a zkoumá rozdíl mezi srovnávacím 

(etalon) a zkoumaným vzorkem. Jako etalony se používají nejčastěji MgO, SiO2 nebo Al2O3. 

Výsledkem této analýzy je křivka, která nám ukazuje teplotní závislost 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. Pokud 

křivku DTA zderivujeme, dostaneme  derivační diferenční termickou analýzu, která umožňuje  

zjistit teploty začínajících změn a rozlišit jevy, které se překrývají. [19,20] 
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2.9.4 Termogravimetrie  

Termogravimetrie se zabývá změnami hmotnosti zkoumaného vzorku v závislosti 

na teplotě. Grafickým znázorněním této metody je křivka, která určuje závislost hmotnosti 

vzorku na teplotě. V průběhu měření můžou nastat dvě změny na zkoumané křivce. Přímka 

vodorovná, která určuje úbytek hmotnosti vzorku, se na křivce se projeví vodorovnou čarou, 

a pokud však nastane, změna složení na křivce se tyto změny projeví jako sestupný schod. 

Teploty těchto změn jsou závislé na složení. Porovnání  křivek DTA a TG je uvedena 

na Obr. 13. [16,17,18] 

 

Obr. 13: Porovnaní křivky DTA a TG [12] 

2.9.5 Diferenční skenovací kalorimetrie  

Podstatou metody je měření tepla ve studovaném systému (fyzikální, chemické 

pochody), kdy prvním typem měření spočívá v referenčním a zkoumaném vzorku, kdy je 

potřeba držet teplotu, tak aby oba vzorky byly zahřívány současně. Do zkoumaného vzorku je 

potřeba dodat energii pro udržení nulového rozdílu. Studovanou veličinou je pak potřebný 

elektrický příkon k udržení konstantní teploty obou vzorků. Další typem metody DSC je 

s tepelným tokem, kdy je zaznamenáván rozdíl teplot do vzorku nebo od vzorku. Snížení 

dodaného tepla se projeví pikem na zkoumané křivce. Tato metoda používá ke zkoumání 

probíhajících dějů v materiálu (tání, krystalizace). Například jak můžeme vidět na Obr. 14 

krystalizace je exotermní proces a na křivce se projeví záporným pikem. Oproti tomu teplota 

tání je energie spotřebovaná a v tomto případě bude vrchol piku křivky na opačné straně. 

[12,15,20] 



29 
 

Latečka, M.: Experimentální a teoretické stanovení teploty likvidu u nástrojových ocelí. Diplomová práce. 
Katedra metalurgických technologií, FMT, VŠB- TU Ostrava, 2022. 

 

Tg – Teplota skelného přechodu 

Obr. 14: DSC křivka s typickými endotermními a exotermními ději [20] 

 

2.10 Termodynamické výpočty a databáze 

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

teploty vypočítat pomocí empiricky stanovených rovnic nebo termodynamických databází, 

které jsou závislé na správnosti obsažených dat. V této části se budu věnovat rozboru 

literárních zdrojů, které se týkají výpočtového stanovení teploty likvidu a využití databáze 

CompuTherm a porovnání výsledků obou těchto metod. Výhodou softwarových databází jsou 

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 experimentálně. Výpočtové softwarové 

(např. CompuTherm, IDS, Thermo-Cale) metody mohou být porovnávány s naměřenými daty 

a jejich výsledky, tak mohou být použity k optimalizaci výroby a následného zpracování 

analyzovaných ocelí. Naopak využití empirických rovnic má nevýhodu, že jsou vhodné jen 

pro určitou jakost oceli a nejsou vhodné pro všechny druhy chemického složení. Empirické 

rovnice jsou odvozeny z regresní analýzy z laboratorně naměřených údajů pro určitý typ 

oceli. Tyto stanovené výsledky jsou vhodné jen pro tuto studovanou ocel, kdy v případě 

změny chemického složení oceli už nemusí regresní rovnice poskytnout věrohodný výpočet 

teploty likvidu. Dalším problémem empirických výpočtů může být jednoduchá forma rovnic, 

které jsou často lineárními funkcemi složení, a tedy použitelné pouze na slitiny s méně 
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rozmanitým chemickým složením. Aktuální termodynamická databáze pro slitinové systémy 

na bázi železa bylo testováno a publikováno mnoho experimentálních dat. [6,25] 

 

Obr. 15:  Porovnání naměřené a vypočtené rovnováhy při 1 200 °C [25] 

Ve studované literatuře byla pomocí chemického složení porovnávána data databáze 

s naměřenými daty a vypočítanými daty porovnány shody výsledků měření. Databázi lze 

použít k výpočtu fázové rovnováhy pro vícesložkové slitiny, jako je rovnováha mezi feritem 

a austenitem. Podíl každé fáze jako funkce teploty, lze také vypočítat rozdělení komponent 

v různých fázích.  Kromě rovnovážných výpočtů lze také provádět Scheilovy simulace 

(používané pro popis krystalizace). Pomocí této databáze srovnávat mezi vypočítaným 

a experimentálně pozorovaným rovnovážným složením pro Fe, C, Co, Cr, Mo, Si, V a W 

v austenitu, feritu, při 1 200 °C. Porovnání mezi vypočtenou a naměřenou rovnováhou složení 

Cr, Mo, Fe, V W atd.  při 1 200 °C můžeme vidět na Obr. 15.[6,25] 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Cílem pro experimentální část je stanovení teplot likvidu s použitím metody přímé 

termické analýzy pro nástrojovou ocel 51CrV4. 

V experimentální práci bylo využito zařízení Netzsch STA 449 F3 Jupiter ke stanovení 

fázových přeměn. Ve výpočtové části byly pomocí výpočtové databáze CompuTherm 

a s využitím empirických rovnic stanovena teplota likvidu pro ocel 51CrV4.  Prostřednictvím  

vyhodnocených teplotních křivek likvidu, empirických výpočtů a počítačové databáze byly 

porovnány a stanoveny optimální teploty likvidu pro ocel 51CrV4. Tyto teploty mohou být 

využité při výrobě nebo zpracování oceli. Z výsledků výpočtů teplot likvidu 

termodynamickou databází CompuTherm byla stanovena i regresní rovnice. 

3.1 Popis experimentálního zařízení 

Pro identifikaci teplot likvidu pro ocel 51CrV4 metodou přímé termické analýzy byl 

použit stroj Netzsch STA 449 F3 Jupiter. Na Obr. 16 je vidět schéma zařízení, které je 

vybaveno elektrickou válcovou pecí s (termočlánkem 1),  (grafitovým topným tělesem 2), 

(nosičem 3), (korundovou trubicí 4), (radiační štíty 5), (evakuační systémem 6) (systémem 

vah 7), (zařízením pro průtok plynu 8)  (zdvihacím zařízením 9),  (10,11 funkce pro pročištění 

plynu) a (ochranou 12). 

 

Obr. 16: Netzsch STA 449 F3 Jupiter 

Součástí stroje je tlaková láhev argonu, který se používá pro udržení inertní atmosféry 

uvnitř pecního prostoru v průběhu termické analýzy.  
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3.1.1 Kalibrace zařízení  

Kalibrace zařízení probíhala na čistém niklu (standartní kov) z důvodu jeho známé 

teploty tání. Přesná znalost této teploty tání standardního kovu umožnuje otestovat používaný 

experimentální systém a jeho vliv na tuto předem známou teplotu tání a je možné 

identifikovat odchylky od známé teploty tání a nastavit tak vhodné korekční hodnoty 

pro měřící zařízení. Výsledkem tohoto měření je, že se získá teplota tání čistého kovu, která 

není zatížena heterogenitou struktury oproti oceli. Vyhodnocené výsledky nám určí odchylku 

stroje, kterou můžeme vidět v Tab. 3. 

3.1.2 Příprava vzorku pro kalibraci 

Pro kalibraci stroje byl použit čistý nikl 4N5 viz Tab. 1 ve formě tyčinek o průměru 

3,5 mm o hmotnosti 20 g. Posléze byl nastříhaný nikl ponořen do acetonu a očištěn pomocí 

ultrazvukové čističky S 10 H ELMASONIC. Po vysušení niklu, byl následně vyplněn 

korundový kelímek (viz Obr. 18) 

Tab. 1: Chemické složení niklu 4N5  [HM %] 

Fe Cu Ti Co Mn V Cr Zr Mg Si 

0.0002 0,0001 0,0002 0,0001 0,0002 0,0005 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 

3.1.3 Experimentální podmínky kalibrace 

Měření za účelem kalibrace systému probíhalo ve dvou navazujících cyklech. První 

ohřev byl s ohledem na formu připraveného vzorku niklu vždy zahájen ohřevem zkoumaného 

vzorku vyšší rychlostí 20 °Cmin-1 z počáteční teploty cca 20 °C na cílovou teplotu ohřevu 

1 520 °C. Posléze řízeně ochlazován na teplotu 1 200 °C. Následně byl daný vzorek ohříván 

opět, ale tentokrát rychlostí 5 °Cmin-1 na cílovou teplotu ohřevu do kompletního natavení 

1 520 °C, a poté zvolenou rychlostí opět ochlazován na teplotu 1 200 °C.  
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Tab. 2: Experimentální podmínky kalibrace niklem 

vzorek hmotnost 

rychlost ohřevu 

a ochlazování, 

(Cmin-1) 

experimentální podmínky 

Ni 20 g 5 
atmosféra: inertní (Ar, 

6N); 50 mlmin-1 

teplotní program 

cyklování, lineární 

Ohřev/ochlazování 

3.1.4 Vyhodnocení teplotní křivky standardního kovu (niklu) 

Vyhodnocení standartního kovu při ohřevu je zaměřeno na teplotu tání standartního 

kovu. Je to bod na teplotní křivce, kdy začne tání kovu, který se projeví změnou na teplotní 

křivce. Tato teplota se identifikuje pomocí extrapolace křivky (proložení tečen na křivce). 

Vyhodnocena teplota 1442,1 °C se odečte od teploty tání niklu (1455 °C) (viz Obr. 17). 

 

Obr. 17: Teplotní křivka tání niklu 

Tato teplota je zaokrouhlena na celá čísla na teplotu 1 442 °C. Rozdíl mezi teplotou 

tání niklu 1455 °C a naměřenou teplotou je 13 °C Tab. 3, která bude přičítána 

k vyhodnoceným teplotám oceli 51CrV4.  
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Tab. 3: Experimentálně stanovené teploty tání niklu 

Výpočet odchylky Teplota [°C] 

Standardizovaná teplota tání niklu  1 455 

Naměřená teplota niklu 1 442 

Rozdíl teplot niklu  13 

3.2 Charakteristika nástrojové oceli typu 51CrV4 

Chrom-vanadová ocel (viz Tab. 4) je ušlechtilá nízkolegovaná vhodná 

k zušlechťování využívána pro namáhavé díly. Ocel má dobrou pevnost a při střídavém 

namáhání má vysoké hodnoty meze únavy, avšak nižší houževnatost na rozdíl od Chrom – 

molybdenovým ocelí. Ocel je odolná proti opotřebení a v praxi se využívá pro výrobu 

pastorkové hřídele nebo pro listové a vinuté pružiny. [4,6] 

Tab. 4: Chemické složení oceli 51CrV4 [HM %]  

  C Si Mn P S Cr V 

Jakost 51CrV4 0,5 0,22 0,88 0,012 0,001 0,95 0,13 

Tavba 63 513 Mo Ti Al N Sn Ni Cu 

TL 1 496 °C 0,03 0,002 0,014 0,0049 0,007 0,08 0,09 

  W B As Sb Ce Ca Nb 

  0 0 0 0 0 0 0.002 

3.2.1 Příprava vzorku oceli pro experiment 

Počátečním krokem měření byla příprava vzorků (broušení), kdy očištěný vzorek 

za pomocí frézky od oxidovaných, následně smáčen v acetonu a dočištěný pomocí 

ultrazvukové čističky. Ocelový vzorek konického valečku byl před experimentem zvážen 

a popsán (číslo a tavba vzorku) a poté byl připravený na vložení do korundového kelímku, jak 

můžeme vidět na Obr. 18. 
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Obr. 18: Korundový kelímek a vzorky oceli a niklu 

 

Obr. 19: TG tyč s připraveným vzorkem v korundovém kelímku 

Takto připravený vzorek s kelímkem byl umístěn na (TG tyč) k vidění na Obr. 19. 

Termogravimetrická tyč (TG) je vhodná pro různé typy měřeni termických analýz například 

(termogravimetrická analýza, přímá termická analýza, diferenční termická analýza) 

Pro všechna měření 4 vzorků oceli bylo využito korundových kelímků. 

Experiment probíhal na stroji Netzsch STA 449 F3 jeho parametry můžeme vidět 

v Tab. 5. Na kterém proběhla kalibrace pomocí standartního kovu (niklu) viz kapitola 3.1.1. 

V průběhu analýzy byla zaznamenávána data (parametry měření, nastavení) a následně jejich 

vyhodnocena pomocí počítače (softwaru). 

.  
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Tab. 5: Parametry Netzsch STA F3 Jupiter 

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

TG 

Teplotní rozsah zařízení 20 – 2 000 °C 

Teplotní program izotermní výdrž; cyklování, lineární ohřev/ochlazování; 

Rychlost ohřevu                                 

nebo ochlazování 

0,01-50 °C.min-1 

Maximální nosnost 30 g 

Typ senzoru DSC plochý sensor 

Atmosféra  inertní,  

3.2.2 Metodika měření přímé termické analýzy pro nástrojové jakosti oceli 

Analýza teplot křivky likvidu (viz Obr. 20) probíhala ve vysokoteplotní oblasti 

v rozmezí teplot 20–1560 °C a v průběhu jednotlivých analýz byly dodrženy identické 

experimentální podmínky. Před samotným měřením byla provedena 3. krát manuální 

evakuace (očištění prostoru uvnitř stroje). Tato evakuace plynu je nastavena také automaticky, 

v následně připraveném programu pro experiment přímé termické analýzy. 

 

Obr. 20: Analýza teplot křivky likvidu ohřev/ochlazování 
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Metodou přímé termické analýzy byly postupně  ve dvou cyklech měřeny teploty 

likvidu vzorku o hmotnosti 25 g s teplotním programem lineárního ohřevu o rychlostí 5 °C 

min -1. lze vidět v Tab. 6.   

Tab. 6: Podmínky řízeného ohřevu/ochlazování 

Ocel 
Čistá hmotnost 

vzorku 

Rychlost 

ohřevu 
Atmosféra 

Teplotní 

program 

51CrV4 25 g 5 (°C·min-1) 
Inertní (Ar, 6N); 

50 ml.min-1 

cyklování, 

lineární ohřev     

a ochlazování 

 

Obr. 21: Nastavení teplotního programu 

Předehřátí každého vzorku bylo nastavené na rychlost 20 °C.min-1 a to z důvodu 

zrychlení celkové doby experimentu, kdy dosažení na teplotu 1300 °C nemá vliv na výsledky 

zkoumaného vzorku oceli. Teplotní program byl nastaven cyklicky, jak pro ochlazování, 

tak i pro ohřev vzorku. Jak můžeme vidět na Obr. 21, v dalším průběhu už byl vzorek ohříván 

5 °C. min -1 rychlostí na teplotu 1560 °C. Na této teplotě proběhla izotermální výdrž po dobu 

5. min a následně byl vzorek stejnou rychlostí ochlazován na 1300 °C (1. cyklus 

ohřev/ochlazování). Po tomto prvním cyklu následoval za stejných podmínek a stejnou 

rychlostí cyklus druhý (2. cyklus ohřev/ochlazování)  a poté ochlazování z teploty 1300 °C 

na teplotu 20 °C už proběhlo také zrychlenou rychlostí 20°C.min-1. Vliv cyklu je velice 

významný a jeho zařazení je důležité z důvodu získání většího počtu dat a hodnocených 

křivek.  
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3.2.3 Metodika identifikace křivek TL (ohřev/ochlazování) 

Metodika identifikace ohřevu TL spočívá v extrapolaci teploty a k tomu se využívá 

proložení pomocných tečen  (viz Obr. 22). Tato změna na teplotní křivce je typická pro tání 

u slitin, která má bod tání v časovém rozmezí na rozdíl od čistého kovu, který taje v jednom 

čase. 

 

Obr. 22: Křivka ohřevu TL 

Teplota likvidu je na křivce ochlazování jako maximální možná teplota v rozmezí, kde 

probíhá fázová přeměna TL při ochlazování (viz Obr. 23). Tyto teploty likvidu z teplotní 

křivky byly korigovány o přičtení 13 °C (ohřev, ochlazování) podle standardu (niklu) 

viz v předešlé kapitole 3.1.4. 

 

Obr. 23: Křivka ochlazování TL 
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3.2.4 Vyhodnocení experimentu pro ocel 51CrV4 

Při procesu vyhodnocení 4 vzorků metodou přímé termické analýzy bylo vyhodnoceno 

postupné tání surových hodnot teplot z křivek ohřevu/ochlazování. K těmto surovým 

hodnotám bylo nutné připočíst 13 °C jako odchylku stroje  Netzsch STA 449 F3 Jupiter (viz. 

Tab. 3), kdy pomocí této metodiky měření bylo dosaženo reálných hodnot vzorku. 

Tab. 7: Vyhodnocení TL ohřev/ochlazování oceli 51CrV4 

Vzorek 

51CrV4 

 

Pořadí cyklu 

Ohřev 

[°C] 

 

Průměr 

[°C] 

Ochlazování 

[°C] 

Průměr 

[°C] 

 

Vzorek č. 1 

 

1. 

 

1 493 °C 

 

 

 

1 489 °C 

 

 

 

Vzorek č. 1 

 

2. 

 

1 494 °C 

1 494 °C  

1 488 °C 

1 489 °C 

 

Vzorek č. 2 

 

1. 

 

1 494 °C 

  

1 490 °C 

 

 

 

Vzorek č. 2 

 

2. 

 

1 494 °C 

1 494 °C  

1 489 °C 

1 490 °C 

 

Vzorek č. 3 

 

1. 

 

1 487 °C 

  

1 482 °C 

 

 

 

Vzorek č. 3 

 

2. 

 

1 487 °C 

1 487 °C  

1 481 °C 

1 482 °C 

 

Vzorek č. 4 

 

1. 

 

1 485 °C 

  

1 481 °C 

 

 

Vzorek č. 4 

 

2. 

 

1 486 °C 

1 486 °C  

1 479 °C 

1 480 °C 

Metodou přímé termické analýzy byla první vybraná jakost proměřena a na základě 

provedeného hodnocení křivek ohřevu a ohlazování byly stanoveny teploty likvidu (TL). 

Teploty TL byly získány v režimu cyklických experimentů, tzn. jak pro první, tak pro druhý 
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ohřev a jak pro první, tak pro druhé ochlazování, Ve vztahu k teplotám TL, experimentálně 

stanoveným u této analyzované jakosti, naměřené TL byly od min 1 479 °C –  max 1 494 °C. 

Bylo by tedy možné uvažovat, že teplotní režim může mít vliv na výsledné hodnoty 

TL. Můžeme tedy přistoupit k vyhodnocení hodnot, jak vyplývá z Tab. 7 všechny hodnoty 

při ohřevu jsou o přibližně 5°C vyšší než naměřené hodnoty při ochlazování a pro naše 

vyhodnocení směrodatnější, kdy pro správnou predikci konečné TL je vhodnější použít vždy 

naměřenou teplotu vyšší. 

3.3 Výpočet teploty likvidu pomocí databáze CompuTherm 

Pro stanovení teplot fázových přeměn se využívá databáze CompuTherm, která má 3. 

modely (Lever, Back Diffusion a Scheil). Back difusion  a Scheil jsou limitovány správným 

nastavením rychlostí ochlazovaní, kdy se liší ochlazování ve středu odlitého materiálu 

a na povrchu. Nastavená teplota se obvykle volí podle rychlosti ochlazování ve středu 

materiálu. Jakou rychlostí je ochlazován střed materiálu lze přibližně stanovit pomocí 

numerického modelování, kde je potřeba definovat termofyzikální vlastnosti oceli, které 

potom můžou vést ke zkreslení finálních výsledků a nejsou tak příliš vhodné pro tento typ 

výpočtů. V této experimentální části byl použit mikrosegregační model Lever. Tento model se 

vyznačuje dobrou difuzí v pevné fázi. Na základě vložených dat chemického složení příslušné 

oceli lze vypočítat (teplotu solidu, teplotu likvidu, hustotu, viskozitu, rozpad austenitu). V této 

práci byl použit výpočet na bázi Fe, kde se definuje celá řada prvků například (C, Al, W, V, 

Mo, Cu, Mn, Cr, ard). Existují však i další možnosti výpočtu a to na bázi Ti, Al, Mg, Cu nebo 

Ni.  

Výpočty v CompuTherm jsou založeny na základě zvoleného materiálu, kdy 

do zobrazené karty Composition  bylo potřeba zadat 66 různých variant chemického složení 

oceli, které bylo připraveno v programu Excel a následně postupně zadáno do programu karty 

Composition, jak můžeme vidět na Obr. 24. 66 prozkoumaných variant chemického složení  

ukázalo, že se teplota likvidu v mezích obsahu prvků v daném studovaném typu oceli může 

lišit až o 19 °C, což významně mění podmínky lití, resp. teplotu přehřátí, zejména na zařízení 

plynulého odlévání oceli. 66 kombinací chemického složení studované jakosti představuje 

minimum kombinací v rozpětí mezních obsahů prvků dle normy a jedná se také o min. počet 

soubor dat nezbytných pro následnou regresní analýzu k sestrojení vlastní rovnice pro výpočet 

teploty likvidu   
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Obr. 24: Karta Composition 

V dalším kroku v záložce Thermal, na Obr. 25 je umožněno nastavit termodynamické 

parametry oceli, ale hlavně jsou zde zobrazeny vypočítané teploty likvidu v Tab. 8.  

 

Obr. 25: Záložka programu Thermal 
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Tab. 8: Vypočtené teploty likvidu pro ocel  51CrV4 [°C] 

CompuTherm - software TL [°C] Rozdíl [°C] min/max 

Min TL (°C) 1 473 °C  

Průměr TL (°C) 1 483 °C 19 °C 

Max TL (°C) 1 492 °C  

 

3.4 Výpočet teploty likvidu pomocí empirických rovnic pro ocel   

Empirických rovnic pro výpočet teplot likvidu existuje mnoho od různých autorů 

(např. T. Myslivec, L. Šmrha, W. Dubovick). Řada těchto empirických rovnic pro odhad 

teploty likvidu byla odvozena pomocí regresní analýzy z laboratorně naměřených údajů 

pro konkrétní ocel. Rovnice pro výpočet likvidu: 

TL = 1537 - 88(%C) - 25(%S) - 5(%Cu) - 8(%Si) - 5(%Mn) - 2 (%Mo) - 4(%Ni) – 

1.5(%Cr) - 18(%Ti) - 2(%V) - 30(%P)                             (2) 

TL = 1536 - 90(%C) + 6,2(%Si) + 1.7(%Mn) + 28(%P) + 40(%S) + 2.6(%Cu) + 

2.9(%Ni) + 1.8(%Cr) + 5.1(%Al)}                                     (3) 

TL = 1537 - 73.1(%C) - 2.5(%Al) - 1.5(%Cr) - 4.0(%Mn) - 5(%Mo)- 3.5(%Ni) - 30(%P) 

- 14(%Si) - 45(%S) - 4(%V)                                               (4) 

Vypočtené hodnoty teplot likvidu od různých autorů jsou k vidění v Tab. 9, která je uvedena 

v kap. 3.6. 

3.5 Stanovení regresní rovnice pro výpočet teploty likvidu 

Stanovení regresní rovnice pro výpočet teploty likvidu oceli je možné pouze 

za předpokladu využití dostatečného množství termodynamických výsledků pro různé 

kombinace obsahů prvků a současně v mezích obsahů prvků dané značky oceli. 

Zpracování dat metodou vícenásobné regresní analýzy bylo provedeno pro výše 
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uvedených 66 kombinací chemického složení oceli 51CrV4 v tabulkovém procesoru Excel 

pomocí doplňku Analýza dat lze vidět na Obr. 26 a statistické metody Regrese. Při uvažování 

standardně používané hladiny významnosti α = 0,05, což prakticky znamená 5% 

nespolehlivost výsledků (či opačně 95% jistotu, spolehlivost výsledků), kdy výsledkem této 

regresní metody je určení závislosti TL na proměnných pomocí vhodného matematického 

modelu. 

 

Obr. 26: Analýza dat – regrese 

Tato analýza regresního modelu zahrnuje hodnoty spolehlivosti, analýzu rozptylu, 

regresní analýzu. Regresní koeficienty prvků mají záporná znaménka, což znamená, že 

s rostoucím obsahem daného prvku teplota likvidu klesá. V případě změny chemického 

složení oceli nemusí regresní rovnice poskytnout věrohodný výpočet teploty likvidu 

v požadované přesnosti. Problémem u empirických rovnic může být jednoduchá forma rovnic, 

které jsou často lineárními funkcemi složení, a tedy použitelné pouze na slitiny s méně 

rozmanitým chemickým složením.. Výsledný matematický model nabývá tvaru dle: 

Y= b0 + b1X1 + b2X2 … + biXi                                    (5) 

X1, X2, Xi – proměnné  

b0, b1, b2, bi – regresní koeficienty rovnice [23] 
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Pokud budeme uvažovat při stanovení rovnice výpočtu teploty likvidu metodou 

vícenásobné regresní analýzy se všemi prvky studované značky oceli, získáme rovnici 

pro ocel 51CrV4: 

TL=1538-65*C-8*Si-5*Mn-1.5*Cr-2*Mo-4*Ni-5*Cu-30*P-25*S-14*As-10*Sn-2*V-

0.02*Al-1*W.                                                             (6) 

 

3.6 Shrnutí všech naměřených výsledků a jejich porovnání  

Při doporučení vybraných finálních TL je potřeba si uvědomit, že výsledky byly 

získány experimentálně (v laboratoři) a nepůsobí na ně jiné provozní faktory, které je třeba 

při provozní implementaci velmi obezřetně respektovat.  V Tab. 7  jsou uvedeny hodnoty 

přímé termické analýzy TL (ohřev, ochlazování) pro čtyři vzorky oceli 51CrV4. Kromě 

metody přímé termické analýzy, stanovenými TL jsou v této tabulce uvedené vypočítané 

hodnoty pomocí empirických rovnic a také využití speciálního softwaru (CompuTherm).  

V souladu s výše uvedeným přístupem k výběru finálních TL byly pro studované 

vzorky oceli 51CrV4 zvolena nejvyšší hodnota TL (1494 °C) získaná pomocí metody přímé 

termické analýzy. Vzhledem k tomu, že zařazené vzorky jsou speciálními typy ocelí 

(nástrojová) s komplexnějším chemickým složením a strukturou. To může do značné míry 

souviset s méně přesnou predikcí TL a s  rozptyly teplot všech naměřených a vypočtených 

teplot.  

Výpočty v CompuTherm jsou z principu založeny na chemickém složení oceli 

a výsledné teploty fázových přeměn, jsou pak jeho odrazem. Výpočty a software často 

nezahrnují zcela všechny aspekty, které by mohly mít vliv na výsledné vypočítané hodnoty 

(teploty fázové transformace, tepelné kapacity). Výpočty v CompuTherm byly predikované  

TL ve vztahu k experimentálně stanoveným byly převážně TL nižší než experimentálně 

naměřené. Přesto zvolená teplota z těchto výpočtů byla zvolena nejvyšší vypočtena (1492 °C) 

(viz Tab. 9). 

 V případě empirických výpočtů  proto  nelze ve většině případů počítat se 

zastoupením všech prvků analyzovaných v ocelích. Empiricky vypočtené  TL byly finálně 
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o 2-3 °C vyšší oproti naměřeným hodnotám.  Teplota likvidu patří z pohledu nastavení lití 

k nejkritičtější fázi a je důležitá především ve vztahu k nastavení teploty přehřátí oceli 

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

vybrat tu nejvyšší naměřenou TL (1496°C ) a raději  počítat s určitou rezervou, aby nedošlo 

k tomu, že ocel začne tuhnout dříve.  

Zjištěné skutečnosti prokazují, že aplikace metody přímé termické analýzy doplněná 

o porovnání s vypočtenými hodnotami je mnohem přínosnější a užitečnější, než izolované 

využívání pouze jednoho přístupu, kterého volba může navíc vést k rozdílům mezi 

skutečnými a vypočtenými hodnotami. Větší rozdíly oproti výpočtům lze očekávat zejména 

v případě speciálních ocelí, s vysokým obsahem uhlíku, nebo legujících prvků. Matoucí je to, 

že bez naměřených dat, nelze správnost predikce výpočtem dopředu potvrdit, ani zjistit rozsah 

odchylky výpočtu. Provozně používané vzorce navíc generují různý rozsah odchylky od TL 

Tab. 9: Shrnutí všech naměřených výsledků 

Jakost 

51CrV4 

PTA [°C] CompuTherm 

Model Lever 

[°C] Empirické 

výpočty 

[°C] 

Vzorek 1 
TL 1. 

ohřev 
1493 

Minimální 

vypočtena hodnota 

TL 

1473 

Rovnice (2) 

Pro výpočet 

TL 
1496 

Vzorek 1 
TL 2. 

ohřev 
1494     

Vzorek 2 
TL 1. 

ohřev 
1494 

Maximální 

vypočtena hodnota 

TL 

1492 

Rovnice (3) 

pro výpočet 

TL 

1484 

Vzorek 2 
TL 2. 

ohřev 
1494     

Vzorek 3 
TL 1. 

ohřev 
1487 

Průměrná 

vypočtena hodnota 

TL 

1483 

Rovnice (4) 

pro výpočet 

TL 

1496 

Vzorek 3 
TL 2. 

ohřev 
1487     

Vzorek 4 
TL 1. 

ohřev 
1485 

Min – Max rozdíl 

vypočtených 

hodnot TL 

19 

Rovnice (6)  

regresní 

rovnice TL  

1491 

Vzorek 4  
TL 2. 

ohřev 
1486     
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TL- pro jakost 51CrV4  

PTA – přímá termická analýza 

CompuTherm  (software) – modul Lever 

Empirický výpočet (rovnice 2,3,4) – výpočet TL od různých autorů  

Stanovení regresní rovnice pro výpočet TL - rovnice (6) 
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4 ZÁVĚR 

Ve vypracované diplomové práci bylo pomocí metody přímé termické analýzy cílem 

stanovit teplotu likvidu pro vybranou nástrojovou ocel jakosti 51CrV4. V literární části byla 

diplomová práce zaměřena na poznatky z oblasti procesu významu teplot likvidu při tuhnutí 

a krystalizaci oceli. Pozornost byla zaměřena především na teplotu likvidu a správné 

nastavení licí teploty oceli. 

Na základě literárních poznatků byla práce zaměřena také na to, jak teplotu fázových 

transformací ovlivňuje chemické složení taveniny oceli. Většina ať už doprovodných nebo 

legujících prvků teploty fázových transformací snižuje. Samozřejmě se v práci věnuji 

i metodám přímé termické analýzy, ale uvádím i další možnosti zjištění teplot likvidu pomocí 

výpočtu. Patří sem výpočet za pomoci termodynamické databáze CompuTherm a empirické 

rovnice. Výsledky získané provedením výpočtového stanovení teplot likvidu fázových 

transformací oceli by měly být ověřeny i experimentálními metodami. 

Experimentální část diplomové práce byla zaměřena na měření čtyř vzorků nástrojové 

oceli a zjištění optimálních teplot likvidu. V práci byla použita přímá termická analýza, 

software CompuTherm a empirické výpočty. Mezi výsledky metod přímé termické analýzy 

a výpočtovými metodami existují jisté rozdíly, které souvisí s odlišnými okrajovými 

podmínkami, ale neznamenají nesprávnost jedné z nich. Data ze všech tří metod jsou korektní 

a významná.  

Poznatky z experimentální části stanovení teploty likvidu oceli lze shrnout následovně: 

1. Pro naměření teplot likvidu bylo využito zařízení Netzsch STA 449 F3 Jupiter. 

Na základě měření niklu (standartní materiál), který pomohl identifikovat (teplotu 

tání) pro podmínky přímé termické analýzy ke stanovení teplot likvidu 

u nástrojové oceli 51CrV4, byl posuzován také cyklus standartního kovu, který se 

neprokázal jako statisticky významný.  

2. V průběhu experimentu přímé termické analýzy bylo zjištěno, že mezi 

naměřenými a vypočtenými hodnotami jsou jisté rozdíly, které se pohybovaly 

až o deset stupňů Celsia. Lze tedy říct, že rozdíly mezi vypočtenými hodnotami 

jsou značné a bez znalosti naměřených hodnot je není možné předem predikovat 

TL. Doporučenou teplotou je nejvyšší naměřená hodnota (1494 °C) vyhodnocena 

metodou přímé termické analýzy a to z důvodu snaze předejít brzkému tuhnutí 
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oceli.  

Ve druhé části bylo ve výpočetním programu CompuTherm pomocí regresních rovnic 

na základě 66 různých variant chemického složení oceli. Pro stanovení teplot likvidu pro ocel 

51CrV4 bylo využito mikrosegregačního modelu Lever Z tohoto pohledu je vhodnější 

pro rovnovážné podmínky použít techniku Lever, který předpokládána změnu tuhé fáze 

austenitu na ferit, modely Scheil a Back Diffusion tuto změnu nepředpovídají, proto nejsou 

příliš vhodné pro výpočet teploty likvidu. Naměřené výsledky minimální a maximální 

hodnoty byly značně rozdílné o 19 °C, jak lze vidět v Tab. 9. Z tohoto pohledu tedy, kdy  

byly vypočtené teploty převážně nižší nelze říct, že by pro ocel 51CrV4 byl tento způsob 

stanovení teplot likvidu nejvhodnější, avšak i v tomto případě byl zvolena nejvyšší vypočtena 

a doporučena teplota (1492 °C). 

V poslední části byly hodnoty vypočtených empirických rovnice o 2 ž 3 °C vyšší než 

u termické analýzy, za kterou byly hodnoty téměř ve shodě, kdy na základě těchto výsledků 

v této práci pro ocel 51CrV4 jsou pro predikci jednoznačně přesnější a hodnoty konstantnější. 

Doporučena TL vypočtena empirickými výpočty je (1496 °C). Lze tedy konstatovat, že jsou 

pro tento typ oceli vhodnější než vypočtené teploty z programu CompuTherm. 

Na základě provedené diskuse přínosu využití metody přímé termické analýzy 

a empirických výpočtů lze tedy uvést, jako vhodné možnosti pro determinaci teplot likvidu. 

Na  základě provedených analýz jsou tyto dvě metody vhodnější k určení teplot likvidu 

nástrojové oceli 51CrV4 s potenciálem s možností použití i na další typy materiálu. 
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