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Abstract 
 In the article is presented the methodology of analytical calculation of molar and 
specific heat capacity of austenitic 1Cr18Ni9 stainless steel. The 1Cr18Ni9 steel is non-
stabilised chromium-nickel steel. 
 The chemical content (in weight percentages) of the steel, heating and cooling curves 
of the Wolfson test probe type (made of 1Cr18Ni9) is the input for the calculation. Mathematical 
equations described in the article are the active part of the model and the thermal dependence of 
1Cr18Ni9 molar heat capacity and the thermal dependence of 1Cr18Ni9 specific heat capacity 
are main results.  
 The heat capacity model presented in the article takes 6 chemical components 
of austenitic 1Cr18Ni9 steel into account (C, Si, Mn, Cr, Ni, Fe) and heating and cooling curves 
of the probe are applied into the heat capacity model. Heating process of the probe in the 
LM 112.10 electrical resistance furnace up to 850 °C was repeated and recorded six times and 
the average value was taken into account. Cooling process in the Isomax 166 oil of 30 °C was 
repeated and recorded six times and the average value was taken into account as well. Alfa and 
beta modifications of two chemical components (Mn and Ni) are applied into the heat capacity 
model and no stress and strain states were applied. The rule of Neumann and Kopp was applied 
as a basic rule necessary for creating of the heat capacity model. Computing procedures were 
realised by program software Microsoft Excel. 
 The heat capacity model as a function of temperature described in the article can be 
helpfully applied to calculate a specific heat capacity for chosen austenitic steel in a dependency 
of the steel chemical content and as a function of the heating and cooling curve. 

 

Keywords: Molar heat capacity, specific heat capacity, heating and cooling curve (rate), non-
stabilised 1Cr18Ni9 austenitic chromium-nickel steel, alfa and beta modification of 
Mn and Ni 

 
 

Abstrakt 
 V článku je opísaná metodológia analytického výpočtu molovej a hmotnostnej 
tepelnej kapacity austenitickej nehrdzavejúcej ocele 1Cr18Ni9. Táto oceľ 1Cr18Ni9 je 
nestabilizovaná chróm-niklová oceľ. 
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 Obsah chemických prvkov tejto ocele v hmotnostných percentách, priebeh ohrevu a 
ochladzovania sondy typu Wolfsonovho testu vyrobenej z 1Cr18Ni9 ocele tvorí vstupné údaje 
pre výpočet. Matematické rovnice opísané v článku sú aktívnou časťou modelu, teplotná 
závislosť molovej tepelnej kapacity ocele 1Cr18Ni9 a teplotná závislosť hmotnostnej tepelnej 
kapacity ocele 1Cr18Ni9 sú hlavnými výsledkami. 
 Model tepelnej kapacity pre austenitickú oceľ 1Cr18Ni9 uvedený v článku uvažuje 6 
chemických prvkov (C, Si, Mn, Cr, Ni, Fe) a do výpočtu sú zahrnuté konkrétne namerané 
teplotné priebehy pri ohreve a ochladzovaní sondy. Ohrev sondy na teplotu 850 °C prebiehal v 
elektrickej odporovej peci typu LM 112.10, bol nameraný a zaznamenaný šesť-krát, pričom pri 
výpočte bola uvažovaná stredná hodnota. Ochladzovanie prebiehalo v oleji Isomax 166 
s teplotou 30 °C, meranie prebehlo šesť krát, pričom pri výpočte bola uvažovaná opäť stredná 
hodnota. V modeli tepelnej kapacity sú zahrnuté aj modifikácie alfa a beta dvoch chemických 
prvkov (Mn a Ni) a napäťové ani deformačné stavy v modeli nie sú zahrnuté. V modeli tepelnej 
kapacity je zahrnuté Neumannovo-Koppovo pravidlo, bez aplikácie ktorého by nemohol byť 
model tepelnej kapacity vytvorený. Výpočtové procedúry boli realizované pomocou 
programového softvéru Microsoft Excel. 
 Teplotne závislý model tepelnej kapacity opísaný v tomto článku môže byť použitý 
pre výpočet špecifickej tepelnej kapacity pre ľubovoľnú vybranú austenitickú oceľ v závislosti 
od chemického zloženia vybranej austenitickej ocele a tento model tepelnej kapacity je tiež 
funkciou priebehu teplôt pri ohreve a ochladzovaní. 

 
 

Úvod 
 Presnosť aplikácie numerickej simulácie závisí vo výraznej miere od presnosti a 
spoľahlivosti vstupných údajov, medzi inými aj od fyzikálnych a mechanických vlastností ako 
funkcií teploty. Každý riešiteľ nejakého technického problému musí zvažovať konkrétne 
špecifické podmienky, za ktorých sa daný dej alebo proces odohráva. Aplikácia numerickej 
simulácie si preto pre rôzne procesy podľa [1], [2] alebo [3] vyžaduje kvantitatívne poznanie 
podmienok jednoznačnosti. Od miery priblíženia sa vstupných údajov použitých v simulačnom 
modeli skutočným podmienkam v praxi závisí do istej miery aj možnosť predikcie správania 
sa spracovávanej súčiastky. Definovaním podmienok jednoznačnosti pri ochladzovaní súčiastok 
v kaliacich olejoch pomocou inverzno-numericko-korelačnej metódy sa zaoberá napr. [4]. Podľa 
[4] patrí medzi dôležité podmienky jednoznačnosti v praxi najčastejšie používaná okrajová 
podmienka tretieho druhu známa aj ako Fourierova okrajová podmienka, riešením ktorej 
získame koeficient prestupu tepla na povrchu ochladzovanej súčiastky. Podľa [5] má koeficient 
prestupu tepla významný vplyv na výsledky kalenia, ktorými sú deformácia, zvyškové napätia a 
distribúcia tvrdosti. 
 Definovanie hmotnostnej tepelnej kapacity pri konštantnom tlaku pre konkrétny 
priebeh teploty pri ohreve alebo ochladzovaní predstavuje dôležitú fyzikálnu podmienku 
jednoznačnosti procesu.  
 Vo všeobecnosti vzhľadom na fyzikálne zákonitosti platí, že pri zmene teplotného 
priebehu (zmene rýchlosti) sa teplotná závislosť fyzikálnych a mechanických vlastností tuhých 
látok viac alebo menej mení. Na zmenu rýchlosti napr. pri kalení vo vodných ochladzovacích 
prostrediach alebo v olejoch má podľa [6] nezanedbateľný vplyv drsnosť na povrchu tepelne 
spracovávanej súčiastky. Vo vodných prostrediach a v olejoch s vysokou viskozitou sa podľa [6] 
v dôsledku vyššej povrchovej drsnosti zvyšuje rýchlosť ochladzovania, čo sa prejaví zvýšenou 
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hustotou tepelného toku a spoločným dôsledkom môže byť namiesto bainitickej štruktúry 
štruktúra martenzitická s vyššou tvrdosťou a zároveň s nižšou húževnatosťou. Podľa výsledkov 
uvedených v [6] sa vyššia drsnosť na povrchu súčiastok pri ochladzovaní v olejoch s nižšou 
viskozitou prejaví opačným účinkom ako vo vode a v olejoch s vysokou viskozitou. 
 Na konkrétnu teplotnú závislosť tuhej látky okrem iného vplýva aj jej aktuálne 
chemické, fázové alebo štruktúrne zloženie (niektoré látky vykazujú fázové premeny v tuhom 
stave). Platí teda, že podmienky jednoznačnosti riešeného technického problému sú spravidla 
časovo, teplotne, štruktúrne, napäťovo, deformačne, prípadne inak závislé. 

 
 

1. Stručná charakteristika ocele  
 Nestabilizovaná austenitická chróm-niklová oceľ 1Cr18Ni9 patrí do skupiny 
koróziivzdorných chrómniklových ocelí. Podľa [7] je vhodná pre chemický, potravinársky a 
kvasný priemysel, s dobrou odolnosťou proti atmosferickej a pôdnej korózii. Podľa [7] sa 
vyznačuje možnosťou vynikajúceho lesku, jej pevnosť sa dá zvýšiť tvárnením za studena, po 
zvarovaní je nutné podrobiť ju rozpúšťaciemu žíhaniu, maximálna teplota použitia je v rozsahu 
teplôt 350 až 400 °C, v stave po tvárnení za studena len do 300 °C. Podľa [8] je austenitická 
chrómniklová oceľ 1Cr18Ni9 (ako aj ďalšie chrómniklové austenitické ocele) vhodná na tlakové 
nádoby do teploty až 350 °C, ale ak prostredie nevyvoláva medzikryštálovú koróziu, je možné 
použiť ju až do teploty 550 °C. Vo všeobecnosti austenitické ocele možno podľa [9] použiť aj 
pri teplotách, pri ktorých už feritické koróziivzdorné ocele nemajú dostatočnú pevnosť (550 až 
600 °C). 
 Od Cr-Ni, prípadne Cr-Ni-Mo koróziivzdorných ocelí sa požaduje odolnosť proti 
medzikryštálovej korózii [11]. Paradoxne, podľa [10] najčastejšie sa prejavuje v 
koróziivzdorných austenitických oceliach a vo feritických oceliach s vysokým obsahom chrómu. 
Ako je uvedené v [9], medzikryštálová korózia úzko súvisí so štruktúrou a čistotou hraníc zŕn. 
Príčiny medzikryštálovej korózie sa najčastejšie vysvetľujú teóriou ochudobnenia hraníc zŕn 
o chróm, na ktorých sa vylučujú karbidy chrómu Cr23C6 [11], resp. podľa [12] karbidy 
(Fe,Cr)23C6. K vylučovaniu týchto častíc na hraniciach zŕn stačí teplotná expozícia v intervale 
teplôt 500 až 800 °C, pričom na scitlivenie pri teplote 850 °C stačí výdrž 10 minút [12]. Na 
obr. 1 podľa [12] vidíme mikroštruktúru austenitickej chróm-nikel-molybdénovej 
koróziivzdornej nestabilizovanej ocele AISI 316 v stave po rozpúšťacom žíhaní pri 1050  °C po 
dobu trvania 60 minút a ochladzovanej vo vode. Na obr. 2 podľa [12] vidíme mikroštruktúru 
austenitickej koróziivzdornej nestabilizovanej ocele AISI 316 v stave po izotermickej teplotnej 
expozícii pri teplote 650  °C po dobu trvania 1000 hodín a ochladzovanej vo vode. 
 Podľa [10] v prípade, že sa vylúčia karbidy na hraniciach zŕn, interkryštalickú 
(medzikryštálovú) koróziu interpretujeme ako „teóriu ochudobnenia“ v dôsledku zmeny 
chemického zloženia tuhého roztoku na rozhraní zŕn v okolí precipitátu, ako teóriu napätí 
v dôsledku energetických rozdielov v miestach vylúčenia sekundárnej fázy alebo ako teóriu 
mikročlánkov v dôsledku vzniku mikročlánkov v miestach výskytu vylúčených častíc a tuhého 
roztoku. Podľa [9] karbidy pozorované na hraniciach zŕn v 18/8 CrNi austenitickej oceli 
stabilizovanej titánom sú typu Cr23C6, pričom vo vnútri zŕn boli pozorované jemnejšie karbidy 
titánu TiC. Austenitické ocele sa stávajú odolné proti medzikryštálovej korózii pridávaním 
prvku, ktorý má vyššiu afinitu k uhlíku ako chróm. Týmito stabilizačnými prvkami sú Ti, Nb a 
V, pričom sa potom v austenitických oceliach vyvárajú okrem karbidov chrómu aj TiC, NbC a 
VC [9]. Podľa [13] sa pri stabilizácii austenitických ocelí používajú najmä titán a niób, v menšej 
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Fig.1 Microstructure of AISI 316 austenitic steel 
after solution annealing at 1050°C for 60 
minutes followed by water quenching [12] 

Fig.2 Microstructure of AISI 316 austenitic steel 
after thermal exposition at 650°C for 1000 hours 
followed by water quenching [12] 

miere vanád a zirkón, resp. tantal, pričom sa tvoria prednostne karbidy, karbonitridy alebo 
nitridy stabilizujúcich prísad. 

 

 
 
 
 

 
 

1.1  Štruktúrne zmeny 
 Austenitické nehrzdavejúce ocele majú v celom teplotnom intervale monofázovú 
štruktúru, bez polymorfnej premeny [13]. Majú kubickú plošne centrovanú mriežku K 12 [13]. 
Austenitická oceľ 1Cr18Ni9 si podľa [7] austenitickú štruktúru zachováva pri normálnej teplote 
(podľa [14] normálnou teplotou rozumieme hodnotu 0 °C pri atmosferickom tlaku 101 325 Pa), 
ale aj pri veľmi nízkych mínusových teplotách. Neprítomnosť fázových premien robí túto oceľ 
citlivou na rast zrna pri vysokých teplotách, ako je tomu aj u feritických koróziivzdorných ocelí, 
bez možnej regenerácie tepelným spracovaním [7]. Zhrubnutie zrna, ktoré môžeme vyhodnotiť 
napr. podľa [15, 16] však ako je uvedené v [7], nevedie u austenitických ocelí ku zkrehnutiu. 
Ťažnosť a húževnatosť austenitických koróziivzdorných ocelí je ich veľmi významnou 
vlastnosťou [7]. Podľa [13] majú austenitické ocele dobrú húževnatosť od hlbokých 
kryogénnych teplôt až po vysoké teploty, asi do 600 °C. Pretože sú austenitické ocele 
monofázové, môžu sa spevňovať iba substitučne, precipitačne alebo zjemnením zŕn [13]. 
 Štruktúra austenitických koróziivzdorných ocelí nie je podľa [7] pre všetky chemické 
zloženia úplne stabilná. Popri precipitačných pochodoch uhlíka (prípadne dusíka) z presýteného 
tuhého roztoku, môžu nastať dva prípady premeny austenitu na martenzit [7]. Prvý prípad môže 
podľa [7] nastať v prípade poklesu teploty pod bod martenzit štart (Ms), ktorá je závislá na 
chemickom zložení. Pre bežné koróziivzdorné ocele je pri obsahu Niklu v oceli približne 6 % 
teplota Ms podľa [7] okolo 45 °C, pri 9 % Ni je teplota Ms podľa [7] okolo –200 °C alebo pri 10 
% Ni je teplota Ms podľa [7] okolo –100 °C. Druhý prípad môže podľa [7] nastať v prípade 
deformácie za studena, pričom k martenzitickej premene dochádza potom pod teplotou 
označovanou Md, to znamená v prípade austenitickej ocele plasticky deformovanej. 
Rozhodujúcim je v obidvoch prípadoch pre túto premenu obsah niklu a mangánu, ale tiež 
chrómu a intersticiálne rozpustených prvkov (uhlíka a dusíka), ktorých vplyv je nemenej 
významný, pretože podobne ako nikel a mangán ovplyvňujú stabilitu austenitu. 
 V našom prípade budeme pre austenitickú oceľ 1Cr18Ni9 v celom skúmanom 
intervale predpokladať monofázovú austenitickú štruktúru s mriežkou K12. 



Acta Metallurgica Slovaca, 14, 2008, 1 (34 - 49)                                                                                                               38 

 

1.2  Chemické zloženie 
 Chrómniklové austenitické ocele obsahujú podľa [7] 12 až 25 % chrómu, 8 až 38 % 
niklu, 0,01 až 0,15 % uhlíku, prípadne sú ďalej legované dusíkom a molybdénom, meďou, 
mangánom, kremíkom, prípadne stabilizované titánom a nióbom pre zvýšenie mechanických 
vlastností a koróznej odolnosti. 
 Priemerné hodnoty smerného chemického zloženia austenitickej chrómniklovej ocele 
1Cr18Ni9 podľa [8] je uvedené v tabuľke 1. V tabuľke 1 je zároveň uvedená aj molová 
hmotnosť jednotlivých chemických prvkov podľa [17] a ich uvažovaná hmotnosť, dôležitá 
pre výpočet látkového množstva.  

 
Table 1 Average values of indicative chemical composition and atomic weight of austenitic 1Cr18Ni9 steel 

Chemický prvok C Si Mn Cr Ni Fe P S N2 

Obsah chemických 
prvkov v [hm. %] 

0,100 1,000 2,000 18,500 9,000 69,155 0,045 0,030 0,170 

Molová hmotnosť v 
[kg.kmol−1] 

12,011 28,086 54,938 51,996 58,710 55,847 30,974 32,064 14,007 

uvažovaná hmotnosť 
v [kg] 

0,100 1,000 2,000 18,500 9,000 69,155 0,045 0,030 0,170 

 
 

 Pre výpočet teplotnej závislosti tepelnej kapacity 1Cr18Ni9 ocele obsah fosforu, síry 
a dusíka nebudeme uvažovať. 

 
 

2. Teoretické východiská 
 Pojem tepelná kapacita (podobne ako pojmy teplota a teplo) bol zavedený na základe 
experimentálnych pozorovaní a meraní, preto je rôznymi autormi definovaný odlišným 
spôsobom, napr. podľa [18] je  tepelná kapacita mierou schopnosti látok prijímať teplo. 
Je konštantou úmernosti medzi množstvom preneseného tepla a zmenou teploty systému, ktorá 
tým bola spôsobená [18].  Podľa [19] množstvo tepla potrebné na zmenu teploty telesa o jeden 
stupeň nazývame jeho tepelnou kapacitou. Pri danom telese tepelná kapacita závisí ešte aj od 
toho, aký dej prebieha počas ohrievania, napr. tuhé látky sa rozťahujú [19]. Z tohto dôvodu 
tepelnú kapacitu vždy vzťahujeme na konkrétny dej a konkrétne podmienky. Stredná tepelná 

kapacita [ ] 2

1

T
TCC =  [J.K−1] určitého systému pre dané podmienky je podľa [18] a [20] daná 

rovnicou (1). 
 

 [ ]
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CC

−
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kde Q  [J] je množstvo tepla (energie vo forme tepla), ktoré spôsobí vzrast (pokles) teploty 

systému z 1T  ( )2T  [K] na teplotu 2T  ( )1T  [K]. 

 Pretože Qd  [J] nie je totálny diferenciál, čo znamená, že teplo, ktoré si systém 
vymieňa s okolím závisí na ceste, po ktorej dej alebo proces (napr. ohrev, ochladzovanie, 
kalenie) prebieha, majú tepelné kapacity charakter procesových extenzívnych fyzikálnych 
veličín. Väčšina dejov a technických procesov v praxi prebieha buď pri konštantnom tlaku alebo 
objeme. Pre nás budú aktuálnejšie procesy prebiehajúce pri konštantnom tlaku (izobarické 
procesy), preto ak podľa [17], [18], [19], [20], [21], [22] platí, že HQp dd =  [J], potom pre 
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hmotnostnú tepelnú kapacitu pri konštantnom tlaku pc  [J.kg−1.K−1] platí vzťah (2) a pre molovú 
tepelnú kapacitu pri konštantnom tlaku molp,C  [J.mol−1.K−1] platí vzťah (3). 
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kde m  [kg] je hmotnosť uvažovanej látky v danej sústave, Q∂  [J] je zmena energie vo forme 

tepla uvažovanej látky v danej sústave pri konštantnom tlaku, H∂  [J] je zmena entalpie 
uvažovanej látky v danej sústave a kde n  [mol], resp. [kmol] je látkové množstvo (počet molov) 
uvažovanej látky v danej sústave. 
 Medzi pc  [J.g−1.K−1], resp. v [J.kg−1.K−1] a molp,C  [J.mol−1.K−1], resp. v [J.kmol−1.K−1] 
platí vzťah (4). 

 

 ,molp,
p M

C
c =  [J.kg−1.K−1] (4) 

 

kde M  [g.mol−1], resp. v [kg.kmol−1] je molová (molárna) hmotnosť (atómová hmotnosť) danej 
látky. 
 Podľa [18] je možné molovú tepelnú kapacitu pri konštantnom tlaku molp,C  tuhej fázy 

tvorenej viacerými prvkami (rôzne chemické zloženie) vypočítať podľa zmiešavacieho pravidla 
zohľadňujúceho molové tepelné kapacity molp,C  jednotlivých prvkov tvoriacich túto fázu 

(Neumannovo – Koppovo empirické pravidlo). Podobne aj podľa [17] je možné v prípade, že 
chýbajú experimentálne namerané teplotné závislosti molových tepelných kapacít 
viaczložkových tuhých sústav, na ich výpočet použiť Koppovo pravidlo. 
 Vychádzajúc z [17] a [18] napr. pre tuhý roztok obsahujúci látkové množstvo En  

molov prvku E, Fn  molov prvku F a Gn  molov prvku G pre molovú tepelnú kapacitu pri 

konštantnom tlaku ( )
tuh.roz.molp,C  tuhého roztoku platí vzťah (5). 

 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ,

Gmolp,GFmolp,FEmolp,Etuh.roz.molp, CxCxCxC ++=  [J.mol−1.K−1] (5) 

 
kde Ex  [-], Fx [-], a Gx [-] sú molové zlomky jednotlivých prvkov (chemické prvky), ktoré oceľ 

obsahuje, ( )
Emolp,C  [J.mol−1.K−1], ( )

Fmolp,C  [J.mol−1.K−1], ( )
Gmolp,C  [J.mol−1.K−1] sú molové 

tepelné kapacity pri konštantnom tlaku pre jednotlivé prvky E, F a G, ktoré oceľ obsahuje a 
vypočítame ich podľa príslušných vzťahov a konštánt uvedených v [17] a jej prílohách.  
 Molový zlomok Ex  a podobne aj molové zlomky Fx  a Gx  jednotlivých prvkov 

E až G v oceli vypočítame podľa vzťahu (6), pričom všeobecne pre molový zlomok i-tej zložky 
v sústave ix  [-] (pre daný prvok v oceli), ktorá obsahuje celkovo k  uvažovaných zložiek 

( k  uvažovaných chemických prvkov v oceli, pričom k  je reálne, celé, kladné číslo), platí vzťah 
(7). 
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 [kmol] je súčet konečného počtu látkových množstiev podľa 

počtu zložiek v sústave (počet uvažovaných chemických prvkov v oceli).  
 Látkové množstvá jednotlivých uvažovaných zložiek v sústave in  [kmol], pričom 

1...k=i  ( 1...k=i  pre príslušný chemický prvok v oceli) vypočítame podľa vzťahu (8). 
 

 ,
M

m
n

i

i
i =  [kmol] (8) 

 

kde im  [kg] je hmotnosť i-tej až k-tej zložky v sústave (hmotnosť i-teho až k-teho uvažovaného 

chemického prvku v oceli), iM  [kg.kmol−1] je molová hmotnosť i-tej až k-tej zložky v sústave 

(molová hmotnosť i-teho až k-teho uvažovaného chemického prvku v oceli). 
 Pri termodynamických výpočtoch, napr. pre konkrétny priebeh ohrevu určitej ocele, 
ktorej poznáme aspoň smerné chemické zloženie v hm. %, potrebujeme poznať závislosť 
molovej tepelnej kapacity od teploty. Táto závislosť sa často vyjadruje podľa [17] a [18] 
mocninovým radom, v ktorom sa obyčajne stačí obmedziť na niekoľko prvých členov. Tento 
mocninový rad pre prvé 4 členy udáva rovnica (9). 

 

 ,dTcTbTaC 32
molp,

−− +++=  [J.mol−1.K−1] (9) 

 

kde a , b , c  a d  sú konštanty vypočítané na základe experimentálnych meraní molových 
tepelných kapacít pri konštantnom tlaku a nájdeme ich podľa potreby v [17]. Ak dochádza 
v kove k fázovým premenám, prestáva byť závislosť molp,C  na teplote spojitá a monotónna [18]. 

Pri alotropických premenách a pri zmenách skupenstva sa molové tepelné kapacity menia 
skokom [18]. Pri magnetických premenách sa molové tepelné kapacity menia v závislosti na 
teplote anomálne [18]. 

 
 

3. Podmienky výpočtu 
 Podmienky výpočtu vychádzajú z faktov uvedených v predchádzajúcich kapitolách. 
Vstupnými údajmi do výpočtu sú obsahy jednotlivých chemických prvkov (v hm. %) 1Cr18Ni9 
ocele, pričom budeme uvažovať priemerné hodnoty obsahu C, Si, Mn, Cr, Ni a Fe, ako sú 
uvedené v tabuľke 1.  
 Dôležitým vstupom je teplotný záznam ohrevu (obr. 3, priemer z 6 meraní) a 
ochladzovania (obr. 4, priemer z 6 meraní), ktorý bol nameraný v ťažisku valcovej sondy 
vyrobenej z 1Cr18Ni9 ocele. Teplota pri ohreve bola zaznamenávaná jeden krát za sekundu, pri 
ochladzovaní päť krát za sekundu. 
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Fig.7 Relation between heating rate and temperature 
during heating of 1Cr18Ni9 steel 

Fig.8 Relation between cooling rate and 
temperature during cooling of 1Cr18Ni9 
steel 

 
     Fig.3 Time dependence of 1Cr18Ni9 steel heating                        Fig.4 Time dependence of 1Cr18Ni9 steel cooling 

 
 

 Ako doplňujúce údaje dôležité pre názornú predstavu procesu možno chápať časový 
priebeh rýchlosti pri ohreve (obr. 5) a pri ochladzovaní (obr. 6) nameraný v ťažisku sondy, resp. 
vzťah medzi rýchlosťou pri ohreve a teplotou pri ohreve na obr. 7 a vzťah medzi rýchlosťou pri 
ochladzovaní a teplotou pri ochladzovaní na obr. 8.  

 

 
 Fig.5 Time dependence of 1Cr18Ni9 steel heating rate                  Fig.6 Time dependence of 1Cr18Ni9 steel cooling rate 
 

 

 
 
 
 
 

 Ohrev prebiehal v elektrickej odporovej komorovej peci typu LM 112.10, pre 
ochladzovanie bola použitá oceľová vaňa s olejom Isomax 166, ktorého vybraný teplotno-
časový priebeh pri meraní (ochladzovaní valcovej sondy z teploty 850 °C ± 5 °C do oleja 
s teplotou 30 °C ± 2 °C) je na obr. 9.  
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Fig.9 Time dependence of temperature changes of Isomax 166 Oil during the probe cooling from 850 °C 

 
 

 Priemer skúšobnej valcovej sondy bol 12,5 mm, jej výška 60 mm. Teplota v ťažisku 
sondy bola meraná pomocou zapuzdreného termočlánku 304 SS typu K s priemerom puzdra 
1,5 mm a meracieho zariadenia NI USB 9211, ktoré komunikovalo priamo s počítačom. 
Metodológia merania vychádza z [1], kde sa pomocou inverznej metódy výpočtom hľadala 
závislosť kombinovaného koeficienta prestupu tepla od teploty povrchu sondy.  
 Ďalšími údajmi dôležitými pre výpočet sú napr. molové hodnoty uvažovaných 
chemických prvkov a ich hmotnosti (tab. 1).  
 Keďže štruktúra 1Cr18Ni9 ocele je monofázová (austenitická), pre železo nemusíme 
v modeli tepelnej kapacity uvažovať alotropické premeny, čím sa matematický model výpočtu a 
samotný výpočet zjednoduší. Pre mangán a nikel stačí v modeli tepelnej kapacity uvažovať 
mangán alfa, mangán beta, nikel alfa a nikel beta. V štruktúre 1Cr18Ni9 nebudeme uvažovať 
karbidickú fázu, budeme predpokladať, že všetky prvky sú rozpustené v tuhom roztoku, teda 
štruktúru 1Cr18Ni9 ocele bude tvoriť vysokolegovaný austenit. 
 Matematický model výpočtu, ktorý v sebe zahŕňa vzťahy, konštanty a ďalšie údaje, 
ideovo vychádza z [17] a [18], pričom tieto boli detailne rozpracované aj v článku s názvom 
„Model špecifickej tepelnej kapacity rýchloreznej ocele BÖHLER S600“ (článok zatial nebol 
publikovaný). 

 
 

4. Matematický model výpočtu 
 Podľa vzťahu (8) a údajov z tabuľky 1 vypočítame látkové množstvá in  [kmol] pre 
jednotlivé uvažované chemické prvky austenitickej ocele  1Cr18Ni9. Vypočítané látkové 
množstvá in  [kmol] sú uvedené v tabuľke 2. 

 
  Table 2  Matter amounts of chemical components considered in 1Cr18Ni9 austenitic steel 

Chemický prvok C Si Mn Cr Ni Fe 

Látkové množstvo in  v [kmol] 0,008326 0,035605 0,036405 0,355797 0,153296 1,238294 

 
  

 Podľa vzťahov (6 a 7) a údajov z tabuľky 2 vypočítame molové zlomky ix  [-] 
pre výpočet kapacity uvažovaných chemických prvkov austenitickej ocele 1Cr18Ni9 z tab. 1. 
Vypočítané molové zlomky ix  [-] sú uvedené v tabuľke 3. 
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    Table 3  Atomic fractions of chemical components considered in 1Cr18Ni9 austenitic steel 
Chemický prvok C Si Mn Cr Ni Fe 

molový zlomok ix  [-] 0,004555 0,01948 0,019918 0,194667 0,083873 0,677507 

 
 

 Všeobecnú závislosť molovej tepelnej kapacity od teploty udáva vzťah (9). 
Vychádzajúc z údajov podľa [17] pre teplotné závislosti molových tepelných kapacít pri 
konštantnom tlaku pre jednotlivé uvažované chemické prvky austenitickej ocele 1Cr18Ni9, 
dostávame rovnice (10 až 17). Pre železo budeme uvažovať len jednu teplotnú závislosť molp,C , a 
to pre modifikáciu γ  ( )γFe , teda austenit. Austenitická štruktúra v oceli 1Cr18Ni9 sa vyskytuje 
podľa [7] v teplotnom intervale približne od 73,15 K (−200 °C) do 1723,15 K (1450 °C) podľa 
[8] a [23]. 
 Pre modifikáciu γ  ( )γFe  (austenit, ktorý má K12 mriežku podľa [18] označovanú 

f.c.c., face –centered –cubic), bude platiť teplotná závislosť molp,C  v teplotnom intervale nad 

298 K (24,85 °C) podľa [17], do 1723,15 K (1450 °C) podľa [8] a podľa [23].  
 Pre teplotnú závislosť molovej tepelnej kapacity pri konštantnom tlaku molp,C  

pre chemický prvok uhlík  (C) platí rovnica (10), podľa [17] v teplotnom intervale 
298 K (24,85 °C) až 2300 K (2026,85 °C). 

 

 ( ) 3253
Cmolp, 8263108,79104,2717,18 −−− −⋅−⋅+= TTTC  [J.mol−1.K−1]  (10) 

 

 Pre teplotnú závislosť molovej tepelnej kapacity pri konštantnom tlaku molp,C  
pre chemický prvok kremík  v tuhom skupenstve ( )sSi  platí rovnica (11), podľa [17] 
v teplotnom intervale 298 K (24,85 °C) až 1700 K (1426,85 °C). 

 

 ( )( )
3253

Simolp, 864510,15410,4729723
S

−−− −⋅−⋅+= TTT,C  [J.mol−1.K−1]   (11) 

 

 Pre teplotnú závislosť molovej tepelnej kapacity pri konštantnom tlaku molp,C  

pre mangán alfa ( )αMn  platí rovnica (12), podľa [17] v teplotnom intervale 298 K (24,85 °C) 

až 993 K (719,85 °C). 
 

 ( ) 3253
Mnmolp, 827110,571104,1618823

α

−−− −⋅−⋅+= TTT,C  [J.mol−1.K−1]  (12) 

 

 Pre teplotnú závislosť molovej tepelnej kapacity pri konštantnom tlaku molp,C  
pre mangán beta ( )βMn  platí rovnica (13), podľa [17] v teplotnom intervale 
nad 993 K (719,85 °C) do 1363 K (1089,85 °C). 

 

 ( ) 33
Mnmolp, 1122310772934

β

−− −⋅+= TT,,C  [J.mol−1.K−1]  (13) 

 
 Pre teplotnú závislosť molovej tepelnej kapacity pri konštantnom tlaku molp,C  

pre chemický prvok chróm (Cr) platí rovnica (14), podľa [17] v teplotnom intervale 
298 K (24,85 °C) až 2130 K (1856,85 °C). 

 

 ( ) 3253
Crmolp, 89691069,31089,947,24 −−− −⋅−⋅+= TTTC  [J.mol−1.K−1]  (14) 
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 Pre teplotnú závislosť molovej tepelnej kapacity pri konštantnom tlaku molp,C  pre 
nikel alfa ( )αNi  platí rovnica (15), podľa [17] v teplotnom intervale 298 K (24,85 °C) až 631 K 
(357,85 °C). 

 

 ( ) 33
Nimolp, 6378105,2901,17

α

−− −⋅+= TTC  [J.mol−1.K−1]  (15) 

 

 Pre teplotnú závislosť molovej tepelnej kapacity pri konštantnom tlaku molp,C  pre 
nikel beta ( )βNi  platí rovnica (16), podľa [17] v teplotnom intervale nad 631 K (357,85 °C) do 
1728 K (1454,85 °C). 

 

 ( ) 33
Nimolp, 65511054,714,25

β

−− −⋅+= TTC  [J.mol−1.K−1]  (16) 

 

 Pre teplotnú závislosť molovej tepelnej kapacity pri konštantnom tlaku molp,C  
pre železo gama ( )γFe  austenitickej ocele 1Cr18Ni9 platí podľa [17] rovnica (17), v teplotnom 
intervale od 298 K (24,85 °C) podľa [17]  do 1723,15 K (1450 °C) podľa [8] a [23].  

 

 ( ) 33
Femolp, 11591056123020

γ

−− +⋅+= TT,,C  [J.mol−1.K−1]  (17) 

 

 Pre výslednú molovú tepelnú kapacitu pri konštantnom tlaku ( )
1Cr18Ni9molp,C  

austenitickej ocele 1Cr18Ni9 vzhľadom na jej teplotnú závislosť (pri ohreve alebo 
ochladzovaní) platí vzťah (18), ktorého prvý  člen platí pre teplotný interval 
298 K (24,85 °C) do 631 K (719,85 °C), druhý  člen platí pre teplotný interval 
nad 631 K (719,85 °C) do 993 K (719,85 °C) a tretí člen platí pre teplotný interval nad 
993 K (719,85 °C) do 1363 K (1089,85 °C). 

 

 ( ) ( ) ( ) ( )
III.1Cr18Ni9,molp,II.1Cr18Ni9,molp,I.1Cr18Ni9,molp,1Cr18Ni9molp, CCCC ++= , [J.mol−1.K−1]  (18) 

 

kde pre ( )
I.1Cr18Ni9,molp,C  platí vzťah (19), pre ( )

II.1Cr18Ni9,molp,C  platí vzťah (20) a pre 

( )
III.1Cr18Ni9,molp,C  platí vzťah (21). 

 

 

( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( )

( )
γ

γ

α
α

α
α

SS

Femolp,Fe

Nimolp,NiCrmolp,CrMnmolp,Mn

Simolp,SiCmolp,CI.1Cr18Ni9,molp,

Cx

CxCxCx

CxCxC

+

++++

++=

 [J.mol−1.K−1]  (19) 

 

 

( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( )

( )
γ

γ

β
β

α
α

SS

Femolp,Fe

Nimolp,NiCrmolp,CrMnmolp,Mn

Simolp,SiCmolp,CII.1Cr18Ni9,molp,

Cx

CxCxCx

CxCxC

+

++++

++=

 [J.mol−1.K−1]  (20) 

 

 

( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( )

( )
γγ

ββββ

SS

Femolp,Fe

Nimolp,NiCrmolp,CrMnmolp,Mn

Simolp,SiCmolp,CIII.1Cr18Ni9,molp,

Cx

CxCxCx

CxCxC

+

++++

++=

 [J.mol−1.K−1] (21) 



Acta Metallurgica Slovaca, 14, 2008, 1 (34 - 49)                                                                                                               45 

 

Fig.10 Temperature dependence of molar heat 
capacity of Fe gama and for 1Cr18Ni9 steel 

Fig.11 Temperature dependence of relative fault 
of molar heat capacity between Fe and 
1Cr18Ni9 steel 

 Vychádzajúc zo vzťahu (4), pre výslednú teplotnú závislosť hmotnostnej tepelnej 
kapacity pri konštantnom tlaku ( )

1Cr18Ni9pc  [J.kg−1.K−1] austenitickej ocele 1Cr18Ni9 od 

molovej tepelnej kapacity pri konštantnom tlaku ( )
1Cr18Ni9molp,C  [J.kmol−1.K−1] platí vzťah (22). 

 

 ( ) ( )
( ) ,

1Cr18Ni9

1Cr18Ni9molp,

1Cr18Ni9p M

C
c =  [J.kg−1.K−1]  (22) 

 

kde ( )1Cr18Ni9M  v [kg.kmol−1] je molová hmotnosť uvažovanej látky, v našom prípade 

austenitickej ocele 1Cr18Ni9, pričom pre ( )1Cr18Ni9M  platí vzťah (23). 
 

 ( ) ,,...,MxM 621k kde ,
k

1i
ii1Cr18Ni9 ==∑

=

 [J.kg−1.K−1]  (23) 

 

pričom, CC11 MxMx = , SiSi22 MxMx = , … až FeFe66 MxMx = , ktorých hodnoty molových 

hmotností nájdeme v tabuľke 1 a hodnoty molových zlomkov pre jednotlivé chemické prvky 
v tabuľke 3. 
 Pre relatívnu chybu v percentách pre molp,C medzi železom a oceľou 1Cr18Ni9, resp. 

pre pc  medzi železom a oceľou 1Cr18Ni9 platí vzťah (24), resp. vzťah (25). 

 

 
( ) ( )( )

( )
1Cr18Ni9molp,

1Cr18Ni9molp,Femolp,
rel

100

C

CC −
=δ  [%]  (24) 

 

 
( ) ( )( )

( )
1Cr18Ni9p

1Cr18Ni9pFep
rel

100

c

cc −
=δ  [%]  (25) 

 
 

5. Výsledky 
 Na obr. 10 máme možnosť porovnať výslednú teplotnú závislosť molovej tepelnej 
kapacity pri konštantnom tlaku pre železo gama a austenitickú oceľ 1Cr18Ni9 vypočítanú pre 
ohrev na teplotu 850 °C, ktorá zároveň platí pre proces ochladzovania do oleja Isomax 166 
s teplotou 30 °C.  
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Fig.12 Temperature dependence of specific heat 
capacity of Fe gama and for 1Cr18Ni9 steel 
during heating and cooling 

Fig.13 Temperature dependence of relative fault 
of specific heat capacity between Fe and 
1Cr18Ni9 steel during heating and cooling 

 

Fig.14 Comparing of temperature dependence 
of molar heat capacity of 1Cr18Ni9 steel 
during heating and cooling 

Fig.15 Comparing of temperature dependence 
of specific heat capacity of 1Cr18Ni9 steel 
during heating and cooling 

 Na obr. 11 je priebeh relatívnej chyby medzi vypočítanými hodnotami molovej 
tepelnej kapacity železa gama a ocele 1Cr18Ni9 v závislosti od teploty pri ohreve na 850 °C a 
ochladzovaní do oleja s teplotou 30 °C. 

 

 
 
 
 
 
 

 Na obr. 12 máme možnosť sledovať hľadanú teplotnú závislosť hmotnostnej tepelnej 
kapacity pri konštantnom tlaku austenitickej ocele 1Cr18Ni9 v porovnaní so železom gama pri 
ohreve na teplotu 850 °C. 
 Na obr. 13 je priebeh relatívnej chyby medzi vypočítanými hodnotami hmotnostnej 
tepelnej kapacity železa gama a ocele 1Cr18Ni9 v závislosti od teploty pri ohreve na 850 °C a 
ochladzovaní do oleja Isomax 166 s teplotou 30 °C. 
 Porovnanie teplotného priebehu molovej tepelnej kapacity pri konštantnom tlaku 
austenitickej ocele 1Cr18Ni9 pre ohrev na teplotu 850 °C a pre ochladzovanie z teploty 850 °C 
do oleja Isomax 166 s teplotou 30 °C vidíme na obr. 14. Podobné porovnanie, ale pre 
hmotnostnú tepelnú kapacitu austenitickej ocele 1Cr18Ni9 vidíme na obr. 15. Krivka pre 
ochladzovanie (kratšia) na  obr. 14 a 15 je zámerne dopočítaná len po teplotu približne 70 °C 
aby bolo jasné, že na obrázkoch sú dve krivky. 

 

 
 
 
 
 
 

6. Diskusia 
 Najvyššia dosiahnutá relatívna chyba vo výpočte, ak porovnávame hmotnostnú 
tepelnú kapacitu železa gama a ocele 1Cr18Ni9 sa pohybuje do 5,25 %. Ak by sme závislosť na 
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Fig.16 Comparing of temperature dependence 
of specific heat capacity of 1Cr18Ni9 steel 
during heating from Číhal and counted 

Fig.17 Temperature dependence of relative fault 
of 1Cr18Ni9 steel specific heat capacity 
during heating between the capacity from 
Číhal and counted 

obr. 12 dosadili do simulačného modelu, dopustili by sme sa určitej chyby, avšak bez 
experimentálne nameraných údajov ťažko vyčísliť túto hodnotu. 
 Pre určité verifikovanie našej vypočítanej teplotnej závislosti hmotnostnej tepelnej 
kapacity pre oceľ 1Cr18Ni9 uvádzame na obr. 16 aj teplotnú závislosť tej istej ocele podľa [7], 
avšak pre podmienky, o ktorých nevieme nič, ako sám Číhal v [7] o tom píše. Maximálnu 
hodnotu relatívnej chyby 11 % (obr. 17) považujeme vzhľadom aj na túto skutočnosť za dobrý 
výsledok ktorý naznačuje, že metodológia použitá pre výpočet tepelnej kapacity poskytuje 
rádovo akceptovateľné výsledky. Dá sa predpokladať, že tepelná kapacita podľa Číhala bola 
nameraná pri ohreve na vyššiu teplotu ako 850 °C (napr. na teplotu rozpúšťacieho žíhania okolo 
1050 °C) z čoho vyplývajú rozdiely. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 V závislosti tepelnej kapacity austenitickej ocele 1Cr18Ni9 (obr. 10, 12, 14, 15) sa 
prejavila (vzhľadom na relatívne vysoký hmotnostný podiel niklu) zmena niklu alfa na beta, 
ktorú možno vidieť na obr. 18 spolu s teplotnou závislosťou molovej tepelenej kapacity 
mangánu a ocele 1Cr18Ni9. Úlohou niklu je podľa Číhala [7] stabilizovať austenit, a to podľa 
špecifických podmienok pre danú austenitickú oceľ v širokom teplotnom pásme. Je otázkou 
podmienok pri experimentálnom meraní tepelnej kapacity austenitickej ocele 1Cr18Ni9 
ako sa v skutočnosti vplyv niklu prejaví. Pre porovnanie s tepelnou kapacitou ocele 1Cr18Ni9 
uvádzame na obr. 19 aj teplotnú závislosť molovej tepelnej kapacity uhlíka, kremíka, chrómu a 
železa gama, ktoré v uvažovanom teplotnom intervale nevykazujú žiadne alotropické premeny. 
Každý prvok sa na výslednej tepelnej kapacite ocele 1Cr18Ni9 podľa uvedeného modelu prejaví 
v zmysle platnosti Neumannovho-Koppovho pravidla, čo je možné vidieť na obr. 18 a  19. 
 Použitý model tepelnej kapacity pre oceľ 1Cr18Ni9 je postavený pre 6 chemických 
prvkov, má v sebe zahrnuté teplotné modifikácie dvoch prvkov (mangánu a niklu), jeho teplotná 
použiteľnosť je limitovaná teplotou tavenia železa, resp. samotnej ocele 1Cr18Ni9. Model je 
teda po matematickej stránke vyriešený pre tuhé skupenstvo látky do teploty zhruba 1450 °C. 
 Uvedený model tepelnej kapacity je možné ľahko prispôsobiť pre potreby aj inej 
austenitickej ocele (iné chemické zloženie, iný počet chemických prvkov, iné chemické prvky s 
alotropickými premenami) a aplikovať ho pre ľubovoľný teplotný režim. V tomto modeli nie je 
uvažovaný vplyv napäťových a deformačných stavov. 
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Fig.18 Temperature dependence of molar heat 
capacity of  Mn, Ni and of 1Cr18Ni9 steel 

Fig.19 Temperature dependence of molar heat 
capacity of C, Si, Fe gama, Cr and of 
1Cr18Ni9 steel 

 
 
 
 

 
 

7. Záver 
 Teplotná závislosť tepelnej kapacity je jednou z dôležitých súčastí fyzikálneho 
modelu pri počítačovom modelovaní, napr. pomocou programového súboru ANSYS. Pretože 
experimentálne nameraných a zverejnených údajov teplotno-fyzikálnych vlastností pre rôzne 
materiály je nedostatok (navyše cena experimentálneho meracieho zariadenia je vysoká), zvolili 
sme výpočet ako prostriedok pre dosiahnutie napr. v článku uvedenej teplotnej závislosti 
tepelnej kapacity austenitickej ocele 1Cr18Ni9. Presnosť týchto výpočtov v porovnaní 
s experimantálne nameranými údajmi teplotne závislých tepelných kapacít pre tie isté 
podmienky zostáva zatial diskutabilná. 
 Presnosť teplotno-fyzikálnych vlastností zásadne vplýva na presnosť numericky 
modelovaných procesov, nepriamo ovplyvňuje výpočet napr. parametrov pri tepelnom 
spracovaní a následne aj ich aplikáciu v praxi. 
 Existujúci model teplotnej závislosti špecifickej tepelnej kapacity pri konštantnom 
tlaku je samozrejme možné ďalej spresňovať, napr. za predpokladu, žeby sme pre výpočet 
vychádzali zo známeho fázového a štruktúrneho zloženia skúmanej ocele, resp. sústavy, 
prípadne do neho zakomponovali vplyv napäťových a deformačných stavov. 
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