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Abstract 
 In the article is presented the methodology of analytical calculation of molar and 
specific heat capacity of BÖHLER S600 high-speed steel.  
 The chemical content (in weight percentages) of the steel, heating or cooling curves is 
generally the input of the calculation. Heating and cooling curves can be acquired applying by 
probes of the Wolfson test type, whereas the probes are made of BÖHLER S600 (B.S600).  
 Mathematical equations described in the article are the active part of the model. 
The thermal dependence of B.S600 molar heat capacity and the thermal dependence of B.S600 
specific heat capacity are main results.  
 The heat capacity model presented in the article takes 8 chemical components of 
BÖHLER S600 steel into account (C, Si, Mn, Cr, Mo, V, W, Fe) and heating curves of the 
probes are applied into the heat capacity model. 
 Heating process of the probes in the LM 112.10 electrical resistance furnace up to 
1126 °C was repeated and recorded six times and the average value was taken into account. 
 Steel allotropic changes are remembered in the heat capacity model, no external stress 
and strain states as a load 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 calculation methodology and the heat capacity model as a function of 
temperature described in the article can be helpfully applied to calculate a heat capacity for a 
chosen high speed steel, tool steel or steel in a dependency of the steel chemical content 
and as a function of the heating or cooling process. 
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Abstrakt 
 V článku je opísaná metodológia analytického výpočtu molovej a hmotnostnej 
tepelnej kapacity rýchloreznej ocele BÖHLER S600 (B.S600).  
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 Obsah chemických prvkov tejto ocele v hmotnostných percentách, priebeh ohrevu 
alebo ochladzovania tvoria spravidla vstupné údaje pre výpočet. Krivky priebehu ohrevu 
a ochladzovania môžeme získať aplikáciou sond  odvodených z Wolfsonovho testu, pričom 
sondy sú vyrobené z ocele B.S600.  
 Matematické rovnice opísané v článku sú aktívnou časťou modelu. Teplotná závislosť 
molovej tepelnej kapacity ocele B.S600 a teplotná závislosť hmotnostnej tepelnej kapacity ocele 
B.S600 sú hlavnými výsledkami. 
 Model tepelnej kapacity pre rýchloreznú oceľ B.S600 uvedený v článku uvažuje 8 
chemických prvkov (C, Si, Mn, Cr, Mo, V, W, Fe) a do výpočtu sú zahrnuté konkrétne 
namerané teplotné priebehy pri ohreve sondy. 
 Ohrev sondy na teplotu 1126 °C prebiehal v elektrickej odporovej peci typu 
LM 112.10, bol nameraný a zaznamenaný šesť-krát, pričom pri výpočte bola uvažovaná stredná 
hodnota.  
 V modeli tepelnej kapacity ocele B.S600 sú zahrnuté aj alotropické premeny tejto 
ocele, žiadne vonkajšie napäťové ani deformačné stavy aplikované ako záťaž v modeli zahrnuté 
nie sú. V modeli tepelnej kapacity je uplatnené Neumannovo-Koppovo pravidlo, bez aplikácie 
ktorého by nemohol byť model tepelnej kapacity vytvorený. Výpočtové procedúry boli 
realizované pomocou programového softvéru Microsoft Excel. 
 Metodológia výpočtu a teplotne závislý model tepelnej kapacity opísaný v tomto 
článku môže byť použitý pre výpočet tepelnej kapacity ľubovoľnej vybranej rýchloreznej ocele, 
nástrojovej ocele alebo ocele v závislosti od chemického zloženia vybranej ocele a tento model 
tepelnej kapacity je tiež funkciou priebehu teplôt pri ohreve alebo pri ochladzovaní. 

 
 

Úvod 
 Predikcia správania sa spracovávanej súčiastky počas rôznych režimov zaťaženia 
a spracovania je možná len v prípadoch, ak sú dostatočne známe podmienky jednoznačnosti 
procesu [1]. Aplikácia numerickej simulácie pre rôzne procesy vyžaduje kvantitatívne poznanie 
podmienok jednoznačnosti [1], medzi ktoré patria aj fyzikálne podmienky jednoznačnosti. 
Definovanie teplotnej závislosti hmotnostnej (špecifickej) tepelnej kapacity pri konštantnom 
tlaku predstavuje dôležitú fyzikálnu podmienku jednoznačnosti procesu.  
 V tomto príspevku sme sa zamerali na vytvorenie konkrétnej teplotnej závislosti 
hmotnostnej tepelnej kapacity pri konštantnom tlaku pre vybranú rýchloreznú oceľ 
BÖHLER S600. Pri zachovaní určitých pravidiel, ktoré boli pri vytváraní modelu použité, 
je možné tento model aplikovať pre vybranú oceľ vzhľadom na jej chemické zloženie, teplotný 
priebeh a uvažované podmienky jednoznačnosti riešeného technického problému.  

 
 

1. Stručná charakteristika ocele  
 Rýchlorezná oceľ BÖHLER S600 (STN 41 9830, AISI M2, DIN HS 6-5-2, R6M5, 
W.-Nr. 1.3343, POLDI MAXIMUM SPECIAL MO 5) je molybdénom, volfrámom, vanádom a 
chrómom vysokolegovaná nástrojová oceľ s vysokou húževnatosťou, dobrou odolnosťou proti 
opotrebeniu, dobrými reznými vlastnosťami, univerzálne využiteľná napr. na razníky, strižníky, 
špirálové vrtáky, závitníky, výstružníky, preťahovacie tŕne, sústružnícke nože, frézy všetkých 
druhov, píly na rezanie kovov, atď. [2]. Podľa [3, 4] sú rýchlorezné ocele charakteristické 
vynikajúcou tvrdosťou, odolnosťou proti opotrebeniu a výbornými reznými vlastnosťami aj pri 
zvýšených teplotách do 650 °C.  
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 Podľa [5] sú odolnosť proti opotrebeniu a tvrdosť za červeného žiaru považované za 
základné vlastnosti rýchlorezných ocelí. 
 Rýchlorezná oceľ BÖHLER S600 sa vyznačuje napriek mnohým pozitívam zlou 
obrobiteľnosťou v stave žíhanom na mäkko, vysokou náchylnosťou k oxidácii a oduhličeniu a 
obtiažnou tvárniteľnosťou za tepla. Aj napriek uvedeným nedostatkom patrí v celosvetovom 
meradle medzi najpoužívanejšie vysokolegované nástrojové ocele zo sortimentu vyrábaných 
rýchlorezných ocelí. 
 V súčasnosti sa veľká pozornosť v súvislosti s rýchloreznými oceľami venuje 
metódam vytvárania povrchových vrstiev, ktorými sa podstatne zvyšuje ich odolnosť proti 
opotrebeniu. Pre zvýšenie životnosti strižníkov vyrobených z  rýchloreznej ocele STN 41 9830 
sa odporúča v [6] vytvoriť na povrchu strižníkov tenké špeciálne vrstvy, ktoré by zabezpečili 
vyššiu odolnosť voči opotrebeniu. Nitridácia preťahovacích tŕňov vyrobených z  rýchloreznej 
ocele STN 41 9830 s využitím mikropulznej plazmy je spomínaná napr. v [7]. Nitridáciou 
je vytvorená na povrchu malá vrstva o hrúbke cca 10 µm, ktorá zvýši tvrdosť a oteruvzdornosť 
povrchu, a tým sa dosiahne aj zlepšenie reznosti nástroja [7]. Problematikou napr. výroby TiN 
vrstiev plazmovou nitridáciou na nástroje vyrobené z rýchloreznej ocele M2  sa zaoberali autori 
v [8]. 
 Vynikajúce mechanické vlastnosti (napr. tvrdosť 3800 až 7000 HV 0,25) a vyššiu 
odolnosť proti opotrebeniu v porovnaní s vrstvami na báze TiN alebo Ti(C,N) dosahujú Ti-Si-B-
N vrstvy opísané v [9]. 
 Pre konkrétnu predstavu vnútornej štruktúry tejto ocele vyrobenej konvenčnou 
metalurgiou uvádzame jej mikroštruktúru v stave po žíhaní na mäkko (obr. 1), v ktorom sa ocele 
bežne predávajú a mikroštruktúru tej istej ocele BÖHLER S600 v stave po kalení, bez 
popustenia (obr. 2). 

 

 
Fig.1 Microstructure of BÖHLER S600 (STN 41 9830) 

high speed steel in a condition after soft annealing, 
REM, 1000x 

 
Fig.2 Microstructure of  BÖHLER S600 (STN 41 9830) 

high speed steel in a condition after hardening, 
not tempered, REM, 1000x, different place 

 
 

 Smerné chemické zloženie ocele BÖHLER S600 podľa [2] je uvedené v tabuľke 1. 
V tabuľke 1 je zároveň uvedená aj molová hmotnosť jednotlivých chemických prvkov podľa 
[10] a ich uvažovaná jednotková hmotnosť, dôležitá pre výpočet látkového množstva. 
 Rýchlorezná oceľ BÖHLER S600 bežne obsahuje aj iné ako uvedené chemické prvky 
(napr. Al, Cu, P, S, Sb, Sn, atď.), tie však vzhľadom na svoje zanedbateľné množstvo (rádovo 
desatiny, stotiny až tisíciny hm. %) zrejme nemajú podstatný vplyv na zmenu tvaru hľadanej 
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závislosti tepelnej kapacity pri konštantnom tlaku ako funkcie teploty. Zvyšok do 100 hm. % je 
doplnený obsahom železa (pre výpočet má najvyššiu váhu), čo približne zodpovedá skutočnosti.  
  
Table 1  Indicative (required) chemical composition and atomic weight of BÖHLER S600 high speed steel 

Chemický prvok C Si Mn Cr Mo V W Fe 

Obsah chemických prvkov 
v [hm. %] 

0,90 0,25 0,30 4,10 5,00 1,80 6,40 81,6 

Molová hmotnosť v [kg.kmol−1] 12,011 28,086 54,938 51,996 95,940 50,942 183,85 55,847 

uvažovaná hmotnosť v [kg] 0,90 0,25 0,30 4,10 5,00 1,80 6,40 81,6 

 
   

2. Teoretické východiská 
 V príspevku sa budeme vo všeobecnosti zaoberať predovšetkým tepelnými 
kapacitami pri konštantnom tlaku (sú funkciou teploty a tlaku) tuhých látok, ktorých zástupcom 
budú ocele, neskôr rýchlorezná oceľ B.S600. Oceľ B.S600 budeme chápať ako tuhý roztok 8 
prvkov, v ktorom prebiehajú v závislosti od teploty fázové premeny. 
 Pojem tepelná kapacita (podobne ako pojmy teplota a teplo) bol zavedený na základe 
experimentálnych pozorovaní a meraní, preto je rôznymi autormi definovaný odlišným 
spôsobom. Podľa [11] je  tepelná kapacita mierou schopnosti látok prijímať teplo. Je konštantou 
úmernosti medzi množstvom preneseného tepla a zmenou teploty systému, ktorá tým bola 
spôsobená [11]. Predstavme si podľa [10] homogénnu jednozložkovú sústavu, ktorá pri 
termodynamickej zmene nemení ani svoje skupenstvo, ani chemické zloženie. Na jej zohriatie o 
1 °C treba dodať z okolia teplo, ktoré sa nazýva tepelná kapacita homogénnej jednozložkovej 
sústavy [10]. Podľa [12] predstavuje tepelná kapacita energiu potrebnú na zvýšenie objemovej 
jednotky látky o 1 °C. Realizuje sa zvýšením amplitúdy tepelných kmitov častíc v mriežke [12]. 
Podľa [13] 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 [13]. Z tohto dôvodu tepelnú kapacitu vždy 
vzťahujeme na konkrétny dej a konkrétne podmienky. Pre dosiahnutie rovnakého zvýšenia 
teploty musíme rôznym látkam dodať rôzne množstvo tepla [14]. Podľa [14] je schopnosť 
jednotkového množstva látky prijať určité množstvo energie pri jej ohriatí o 1 K definovaná ako 
špecifická tepelná kapacita látky. 

 Stredná tepelná kapacita [ ] 2

1

T
TCC =  [J.K−1] určitého systému pre dané podmienky je 

podľa [11] a [14] daná rovnicou (1). 
 

 [ ]
12

T
T T

2

1 T

Q
CC

−
== , [J.K−1] (1) 

 
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 hodnota strednej tepelnej kapacity [ ] 2

1

T
TCC =  [J.K−1] je ovplyvnená 

veľkosťou teplotného rozdielu ( )12 TT −  [K], definuje sa podľa [11] a [13] pre infinitezimálny 

(nekonečne malý) teplotný interval ( ) ,012 →−TT  tzv. pravá (skutočná) tepelná kapacita, pre 

ktorú platí vzťah (2). 
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 Tepelná kapacita vztiahnutá na jednotkovú hmotnosť látky sa nazýva hmotnostná 
tepelná kapacita c  [J.kg−1.K−1] (kedysi špecifická tepelná kapacita) a platí pre ňu vzťah (3). 

 

 ,
d
d1
T

Q

mm

C
c ==  [J.kg−1.K−1] (3) 

 

kde m  [kg] je hmotnosť uvažovanej látky v danej sústave. 
 Tepelná kapacita vztiahnutá na jednotku látkového množstva (1 mol) sa nazýva 
molová (molárna) tepelná kapacita molC  [J.mol−1.K−1], resp. [J.kmol−1.K−1] a platí pre ňu vzťah 
(4). 

 

 ,
d

d1
mol T

Q

nn

C
C ==  [J.mol−1.K−1] (4) 

 

 kde n  [mol], resp. [kmol] je látkové množstvo (počet molov) uvažovanej látky v 
danej sústave. Rovnice (3) a (4) podľa [11] nepostačujú pre určenie hmotnostnej tepelnej 
kapacity c [J.kg−1.K−1] alebo molovej tepelnej kapacity molC  [J.mol−1.K−1], 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. Preto 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 zaujímavejšie 
procesy prebiehajúce pri konštantnom tlaku (izobarické procesy), preto ak podľa [11], [10], [13], 
[14], [15], [16] platí, že HQp dd =  [J], potom pre hmotnostnú tepelnú kapacitu pri 
konštantnom tlaku pc  [J.kg−1.K−1] platí vzťah (5) a pre molovú tepelnú kapacitu pri 
konštantnom tlaku molp,C  [J.mol−1.K−1] platí vzťah (6). 
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 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 (7). 

 

 ,molp,
p M

C
c =  [J.kg−1.K−1] (7) 

 

kde M  [g.mol−1], resp. v [kg.kmol−1] je molová (molárna) hmotnosť (atómová hmotnosť) danej 
látky. 
 Na začiatku 19. storočia podľa [10] Dulong a Petit zistili, že molové tepelné kapacity 

molp,C  a molV,C  prvkov v tuhom stave sú približne rovnaké vzhľadom na malú objemovú 

rozťažnosť tuhých látok. Možno ich vyjadriť vzťahmi (8) [10] a (9) [11]. 
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 RC 3molp, =  [J.mol−1.K−1] (8) 

 

 25,94353243molV, ≅≅= RC , [J.mol−1.K−1] (9) 
 

kde R  je podľa [11] molová (molárna) plynová konštanta a má hodnotu 8314,41 [J.kmol−1.K−1]. 
Podľa [14] je R  definovaná ako univerzálna plynová konštanta, ktorá má rovnakú hodnotu 
(8314,510 ± 0,070) [J.kmol−1.K−1] pre všetky látky. Podľa [11] ≅= RC 3molp,  26 až 

27 [J.mol−1.K−1], pričom rozdiel medzi molp,C  a molV,C  prvkov v tuhom stave je približne 5 až 

7 %, čo predstavuje hodnotu z intervalu 1,3 až 1,89 [J.mol−1.K−1]. Rozdiel medzi molp,C  a molV,C  

vyjadruje Mayerov vzťah (10). 
 

,RCC =− molV,molp,  [J.mol−1.K−1]  (10) 

 

pričom pri teplote 0 K je tento rozdiel pre ľubovoľnú látku 0 J.mol−1.K−1, pri izbovej teplote 
dosahuje tento rozdiel niekoľko percent z hodnoty molp,C  [J.mol−1.K−1] a pri teplotách blízko 
teplôt tavenia danej látky sa blíži tento rozdiel (pre látkové množstvo 1 mol) k hodnote 
8,31451 [J.mol−1.K−1]. 
 Pri čistých kovoch sa podľa [10] hodnoty mólových tepelných kapacít (pri 
konštantnom tlaku) pre 1 mol látky v danej sústave a v daných podmienkach pohybujú v rozpätí 
29 až 33 J.mol−1.K−1. Ak pripustíme, že pre čisté kovy je ≅molp,C  33 [J.mol−1.K−1] 
a ≅molV,C  24,94353 [J.mol−1.K−1], potom podľa Mayerovho vzťahu (10) bude rozdiel medzi 
nimi rovný 8,05647 [J.mol−1.K−1]. Ak ďalej urobíme podiel R/C molp, , teda 31451833 ,/ , 
dostaneme číslo približne 4973 ≅, . Ak podobne urobíme podiel R/C molV, , teda 

3145189435324 ,/, , dostaneme číslo 03, . Pre kovy by sme tak potom mohli napísať, že vzťah 
(8) pre molp,C  nadobudne podobu vzťahu (11) a vzťah (9) pre molV,C  zostane nezmenený. 

 
 334molp, ≅≅ RC  [J.mol−1.K−1]  (11) 

 
 Pri teplotách v blízkosti teplôt tavenia jednotlivých čistých kovov sa dá pre 

molp,C  teoreticky predpokladať maximálna hodnota 25804334molp, ,RC ≅≅  J.mol−1.K−1, pričom 
R/C molp, , teda 043145182580433 ,,/, = . Pre čisté kovy by sme potom mohli pri teplotách 

blízkych teplotám tavenia napísať, že RRRCC =−=− 34molV,molp,  [J.mol−1.K−1].  
 Podľa Dulongovho – Petitovho zákona ako je popísaný v [11] pre tuhé látky platí, že 
pri relatívne vysokých teplotách (v závislosti od vlastností jednotlivých prvkov 
v Mendelejevovej periodickej tabuľke prvkov), napr. pre olovo už pri teplotách okolo 300 °C 
dochádza k tomu, že molové tepelné kapacity pri konštantnom tlaku podobne ako pri 
konštantnom objeme neprevyšujú (asymptoticky sa k nej blížia) pre všetky chemicky čisté prvky 
určitú hodnotu ( ≅molV,C  24,94353 J.mol−1.K−1), resp. ( ≅molp,C  26 až 27, resp. 29 až 

33,25804 J.mol−1.K−1). Treba zdôrazniť, že tieto hodnoty platia pre čisté chemické prvky a 
látkové množstvo 1 mol. Dá sa predpokladať, že v prípade zliatin alebo mnoho-prvkových 
(mnoho-zložkových) tuhých sústav (heterogénnych) sa jednotlivé zložky (chemické prvky) ako 
súčasti celku budú správať odlišne vzhľadom na celok ako chemické prvky tvoriace osve len 
jednu homogénnu fázu. 
 Podľa [11] je možné molovú tepelnú kapacitu pri konštantnom tlaku molp,C  tuhej fázy 

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

(Neumannovo – Koppovo empirické pravidlo). Podobne aj podľa [10] je možné v prípade, že 
chýbajú experimentálne namerané teplotné závislosti molových tepelných kapacít 
viaczložkových tuhých sústav, na ich výpočet použiť Koppovo pravidlo. 
 Vychádzajúc z [11] a [10] 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 (12). 

 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ,CxCxCxC
Gmolp,GFmolp,FEmolp,Etuh.roz.molp, ++=  [J.mol−1.K−1]   (12) 

 

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 [10] a jej prílohách.  
 Molový zlomok Ex  a podobne aj molové zlomky Fx  a Gx  jednotlivých prvkov 

E až G v oceli vypočítame podľa vzťahu (13), 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 
(14). 

 

 ,
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kde )...( k321

k

1i
i nnnnn +++=∑

=

 [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 (15). 
 

 ,
M

m
n

i

i
i =  [kmol]  (15) 

 

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 [10] a [11] 
mocninovým radom, v ktorom sa obyčajne stačí obmedziť na niekoľko prvých členov. Tento 
mocninový rad pre prvé 4 členy udáva rovnica (16). 
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 ,dTcTbTaC 32
molp,

−− +++=  [J.mol−1.K−1] (16) 

 

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 [10]. Ak dochádza 
v kove k fázovým premenám, prestáva byť závislosť molp,C  na teplote spojitá a monotónna [11]. 
Pri alotropických premenách a pri zmenách skupenstva sa molové tepelné kapacity menia 
skokom [11]. Pri magnetických premenách sa molové tepelné kapacity menia v závislosti na 
teplote anomálne [11]. Zmenu spojitosti a monotónnosti, teda aj skokové zmeny v teplotnej 
závislosti tepelnej kapacity predpokladáme aj u rýchloreznej ocele B.S600. 

 
 

3. Podmienky výpočtu a experimentu 
 Vstupnými údajmi pre výpočet tepelnej kapacity vybranej ocele BÖHLER S600 sú 
obsahy jednotlivých uvažovaných chemických prvkov (v hm. %), pričom uvažujeme priemerné 
hodnoty obsahu C, Si, Mn, Cr, Mo, V, W, Fe, ako sú uvedené v tabuľke 1.  
 Pre výpočet tepelnej kapacity ocele B.S600 je dôležitým vstupom aj časový priebeh 
teplôt pri ohreve, ktorý vidíme na obr. 3. Teplotno-časový priebeh ohrevu na obr. 3 je konkrétny 
ohrev sondy vyrobenej z rýchloreznej ocele BÖHLER S600, ktorého záznam chápeme ako 
implicitné vyjadrenie podmienok ohrevu. V týchto podmienkach je zachytený vplyv konkrétnej 
reálnej štruktúry ocele B.S600 a aj vplyv fázových premien, ktoré v materiály počas ohrevu 
reálne prebiehajú. Stav mikroštruktúry materiálu sondy pred začiatkom ohrevu zodpovedal 
štruktúre na obr. 1 (zmes feritickej matrice a karbidov). Model tepelnej kapacity nepriamou 
formou uvažuje konkrétny typ štruktúry a samozrejme aj fázové premeny prvého a druhého 
druhu prebiehajúce počas ohrevu sondy. Alotropické premeny v oceli B.S600 sa týkajú železa a 
mangánu. Karbidická fáza je v modeli tepelnej kapacity ocele B.S600 uvažovaná taktiež 
nepriamou formou. 
 Priemer skúšobnej valcovej sondy bol 12,5 mm, jej výška 60 mm. Ohrev sondy 
prebiehal v elektrickej odporovej komorovej peci typu LM 112.10. 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. Teplota bola 
zaznamenávaná jeden krát za sekundu. 
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Fig.3 Time-temperature dependence of applied heating up process 
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 Ďalšími údajmi dôležitými pre výpočet tepelnej kapacity sú napr. molové hodnoty 
uvažovaných chemických prvkov a ich hmotnosti (tab. 1).  
 Metodológia merania vychádza napr. z [1], kde sa pomocou inverznej metódy 
výpočtom hľadala závislosť kombinovaného koeficienta prestupu tepla od teploty povrchu 
sondy pre jednotlivé prípady teploty chladiaceho prostredia (kaliaci olej Isomax 166).  

 
 

4. Výpočet 
 Podľa vzťahu (15) a údajov z tab. 1 vypočítame látkové množstvá in  [kmol] 
pre jednotlivé chemické prvky z tab. 1 uvedené pre oceľ B.S600 ako smerné. Vypočítané 
látkové množstvá in  [kmol] sú uvedené v tabuľke 2. 

 
Table 2  Matter amounts of chemical components considered in BÖHLER S600 high speed steel 

Chemický prvok C Si Mn Cr Mo V W Fe 

Látkové množstvo in  v 

[kmol] 
0,07493 0,00890 0,00546 0,07885 0,05212 0,03533 0,03481 1,46114 

 
 

 Podľa vzťahov (13 a 14) a údajov z tabuľky 2 vypočítame molové zlomky ix  [-] 
pre jednotlivé chemické prvky z tab. 1 uvedené pre oceľ B.S600 ako smerné. Vypočítané 
molové zlomky ix  [-] sú uvedené v tabuľke 3. 

 
Table 3  Atomic fractions of chemical components considered in BÖHLER S600 high speed steel 

Chemický prvok C Si Mn Cr Mo V W Fe 

molový zlomok ix  [-] 0,04278 0,00508 0,00312 0,04502 0,02975 0,02017 0,01988 0,83420 

 
 

 Všeobecnú závislosť molovej tepelnej kapacity od teploty udáva vzťah (16). 
Vychádzajúc z údajov podľa [10] pre teplotné závislosti molových tepelných kapacít pri 
konštantnom tlaku pre jednotlivé uvažované chemické prvky rýchloreznej ocele B.S600, 
dostávame rovnice (17 až 32). Pre železo budeme uvažovať 4 teplotné závislosti molp,C . 

 Prvú pre modifikáciu α  ( )αFe , ktorá sa vyznačuje kubickou priestorovo centrovanou 

mriežkou 8K  (označovaná b.c.c., body – centered – cubic [11]) platnou v širokom teplotnom 

intervale podľa [12] až do teploty 1043,15 K (770 °C), ktorá predstavuje Curieho teplotu. 
Prekročením Curieho teploty stráca železo alfa svoje feromagnetické vlastnosti a stáva sa 
nemagnetické. Podľa [18] je αFe  feromagnetické do 1041,15 K (768 °C), podľa [17] je αFe  

feromagnetické do 1033,15 K (760 °C), podľa [10] do 1033 K (759,85 °C).  
 Druhá teplotná závislosť molp,C  pre modifikáciu β , nemagnetické železo αFe , 

kedysi v literatúre označovanej βFe  alebo beta železo, sa vyznačuje tiež kubickou priestorovo 

centrovanou mriežkou 8K  existujúcou podľa [10] v teplotnom intervale nad 1033 K (759,85 °C) 

do 1179 K (905,85 °C), podľa [12] v teplotnom intervale nad 1043,15 K (770 °C) do 1183,15 K 
(910 °C), podľa [17] v teplotnom intervale nad 1033,15 K (760 °C) do 1185,15 K (912 °C) alebo 
podľa [18] v teplotnom intervale nad 1041,15 K (768 °C) až 1183,15 K (910 °C).  
 Tretia  teplotná závislosť molp,C  pre modifikáciu γ  ( )γFe  nazývaná tiež austenit, 

sa vyznačuje kubickou plošne centrovanou mriežkou 12K  (označovaná f.c.c., face –centered –

cubic [11]) existujúcou podľa [10] v teplotnom intervale nad 1179 K (905,85 °C) do 
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1674 K (1400,85 °C), podľa [12] v teplotnom intervale nad 1183,15 K (910 °C) do 
1665,15 K (1392 °C), podľa [17] v teplotnom intervale nad 1185,15 K (912 °C) 
do 1665,15 K (1392 °C), podľa [18] v teplotnom intervale nad 1183,15 K (910 °C) do 
1667,15 K (1394 °C) a podľa [19] v teplotnom intervale nad 1184,15 K (911 °C) do 
1665,15 K (1392 °C). 
 Štvrtá teplotná závislosť molp,C  pre modifikáciu δ  ( )δFe  sa vyznačuje kubickou 
priestorovo centrovanou mriežkou 8K  existujúcou podľa [10] v teplotnom intervale 
nad 1674 K (1400,85 °C) do 1809 K (1535,85 °C), podľa [12] v teplotnom intervale 
nad 1665,15 K (1392 °C) do 1809,15 K (1536 °C), podľa [17] a [19] v teplotnom intervale 
nad 1665,15 K (1392 °C) do 1811,15 K (1538 °C), podľa [18] v teplotnom intervale 
nad 1667,15 K (1394 °C) do 1811,15 K (1538 °C), podľa [20] do 1535 °C.  
 Pre teplotné závislosti molových tepelných kapacít pri konštantnom tlaku 
jednotlivých chemických prvkov platia rovnice (17) až (32), ktoré sú prehľadne uvedené 
v tabuľke 4 spolu s príslušnými koeficientmi. 

 

Table 4 Equations for molp,C  

equations  a b⋅103 c⋅10−5 d  

( ) 32

Cmolp, dcba −− +++= TTTC  [J.mol−1.K−1] 17,18 4,27 −8,79 −8263 (17) 

       

( )( )
32

Simolp, dcba
S

−− +++= TTTC  [J.mol−1.K−1] 23,97 2,47 −4,15 −8645 (18) 

       

( )( )
3

Simolp, da
L

−+= TC  [J.mol−1.K−1] 25,64   31969 (19) 

       

( ) 32

Mnmolp, dcba
α

−− +++= TTTC  [J.mol−1.K−1] 23,88 14,16 −1,57 −8271 (20) 

       

( ) 3

Mnmolp, dba
β

−++= TTC  [J.mol−1.K−1] 34,9 2,77  −11223 (21) 

       

( ) 32

Mnmolp, dcba
γ

−− +++= TTTC  [J.mol−1.K−1] 25,27 14,92 −1,86 −7301 (22) 

       

( ) 3

Mnmolp, da
δ

−+= TC  [J.mol−1.K−1] 46,51   −20487 (23) 

       

( ) 3

Mnmolp, da
L

−+= TC  [J.mol−1.K−1] 46,09   −5199 (24) 

       

( ) 32

Crmolp, dcba −− +++= TTTC  [J.mol−1.K−1] 24,47 9,89 −3,69 −8969 (25) 

  a b⋅103 c⋅10−5 d  

( ) 3

Momolp, dba −++= TTC  [J.mol−1.K−1] 22,96 5,45  −7084 (26) 
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( ) 32

Vmolp, dcba −− +++= TTTC  [J.mol−1.K−1] 20,53 10,81 0,84 −6316 (27) 

       

( ) 3

Wmolp, dba −++= TTC  [J.mol−1.K−1] 23,67 36,29  −8665 (28) 

       

( ) 32

Femolp, dcba
α

−− +++= TTTC  [J.mol−1.K−1] 14,11 29,72 −1,8 −5585 (29) 

       

( ) 3

Femolp, da
β

−+= TC  [J.mol−1.K−1] 43,54   −18391 (30) 

       

( ) 3

Femolp, dba
γ

−++= TTC  [J.mol−1.K−1] 20,30 12,56  1159 (31) 

       

( ) 3

Femolp, da
δ

−+= TC  [J.mol−1.K−1] 43,12   −18982 (32) 

 

 

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

pre chemický prvok uhlík  (C) platí rovnica (17), podľa [10] v teplotnom intervale 
298 K (24,85 °C) až 2300 K (2026,85 °C). 
 Pre teplotnú závislosť molovej tepelnej kapacity pri konštantnom tlaku molp,C  

pre chemický prvok kremík  v tuhom skupenstve ( )SSi  platí rovnica (18), podľa [10] 

v teplotnom intervale 298 K (24,85 °C) až 1700 K (1426,85 °C). 
 Pre teplotnú závislosť molovej tepelnej kapacity pri konštantnom tlaku molp,C  

pre chemický prvok kremík  v kvapalnom skupenstve ( )LSi  platí rovnica (19), podľa [10] 

v teplotnom intervale nad 1700 K (1426,85 °C) do 1800 K (1526,85 °C). 
 Pretože mangán (podobne ako železo) vykazuje alotropické modifikácie, uvádzame 
preň až 5 rovníc (20 až 24). Pre teplotnú závislosť molovej tepelnej kapacity pri konštantnom 
tlaku molp,C  pre mangán alfa ( )αMn  platí rovnica (20), podľa [10] v teplotnom intervale 

298 K (24,85 °C) až 993 K (719,85 °C). 
 Pre teplotnú závislosť molovej tepelnej kapacity pri konštantnom tlaku molp,C  

pre mangán beta ( )βMn  platí rovnica (21), podľa [10] v teplotnom intervale 

nad 993 K (719,85 °C) do 1363 K (1089,85 °C). 
 Pre teplotnú závislosť molovej tepelnej kapacity pri konštantnom tlaku molp,C  

pre mangán gama ( )γMn  platí rovnica (22), podľa [10] v teplotnom intervale 

nad 1363 K (1089,85 °C) do 1409 K (1135,85 °C). 
 Pre teplotnú závislosť molovej tepelnej kapacity pri konštantnom tlaku molp,C  

pre mangán delta ( )δMn  platí rovnica (23), podľa [10] v teplotnom intervale 

nad 1409 K (1135,85 °C) do 1517 K (1243,85 °C). 
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 Pre teplotnú závislosť molovej tepelnej kapacity pri konštantnom tlaku molp,C  

pre mangán v kvapalnom stave ( )LMn  platí rovnica (24), podľa [10] v teplotnom intervale nad 

1517 K (1243,85 °C) do 2425 K (2151,85 °C). 
 Pre teplotnú závislosť molovej tepelnej kapacity pri konštantnom tlaku molp,C  

pre chemický prvok chróm (Cr) platí rovnica (25), podľa [10] v teplotnom intervale 
298 K (24,85 °C) až 2130 K (1856,85 °C). 
 Pre teplotnú závislosť molovej tepelnej kapacity pri konštantnom tlaku molp,C  

pre chemický prvok molybdén (Mo) platí rovnica (26), podľa [10] v teplotnom intervale 
298 K (24,85 °C) až 1800 K (1526,85 °C). 
 Pre teplotnú závislosť molovej tepelnej kapacity pri konštantnom tlaku molp,C  

pre chemický prvok vanád (V) platí rovnica (27), podľa [10] v teplotnom intervale 
298 K (24,85 °C) až 2175 K (1901,85 °C). 
 Pre teplotnú závislosť molovej tepelnej kapacity pri konštantnom tlaku molp,C  

pre chemický prvok volfrám  (W) platí rovnica (28), podľa [10] v teplotnom intervale 
298 K (24,85 °C) až 2073 K (1799,85 °C). 
 Pre teplotnú závislosť molovej tepelnej kapacity pri konštantnom tlaku molp,C  

pre železo alfa ( )αFe  platí rovnica (29), podľa [10] v teplotnom intervale 298 K (24,85 °C) až 

1033 K (759,85 °C). 
 Pre teplotnú závislosť molovej tepelnej kapacity pri konštantnom tlaku molp,C  

pre železo beta ( )βFe  platí rovnica (30), podľa [10] v teplotnom intervale 

nad 1033 K (759,85 °C) do 1179 K (905,85 °C). 
 Pre teplotnú závislosť molovej tepelnej kapacity pri konštantnom tlaku molp,C  

pre železo gama ( )γFe  platí rovnica (31), podľa [10] v teplotnom intervale 

nad 1179 K (905,85 °C) do 1674 K (1400,85 °C). 
 Pre teplotnú závislosť molovej tepelnej kapacity pri konštantnom tlaku molp,C  

pre železo delta ( )δFe  platí rovnica (32), podľa [10] v teplotnom intervale nad 1674 K 

(1400,85 °C) do 1809 K (1535,85 °C). 
 Pre výslednú molovú tepelnú kapacitu pri konštantnom tlaku ( )

B.S600molp,C  

rýchloreznej ocele BÖHLER S600 vzhľadom na jej teplotnú závislosť (pri ohreve alebo 
ochladzovaní) platí vzťah (33), ktorého prvý  člen platí pre teplotný interval 
298 K (24,85 °C) do 993 K (719,85 °C), druhý  člen platí pre teplotný interval 
nad 993 K (719,85 °C) do 1033 K (759,85 °C), tretí  člen platí pre teplotný interval nad 1033 K 
(759,85 °C) do 1179 K (905,85 °C), štvrtý  člen platí pre teplotný interval nad 1179 K 
(905,85 °C) do 1363 K (1089,85 °C), piaty člen platí pre teplotný interval 
nad 1363 K (1089,85 °C) do 1409 K (1135,85 °C), šiesty člen platí pre teplotný interval nad 
1409 K (1135,85 °C) do 1517 K (1243,85 °C), siedmy člen platí pre teplotný interval nad 
1517 K (1243,85 °C) do 1674 K (1400,85 °C), ôsmy člen platí pre teplotný interval nad 1674 K 
(1400,85 °C) do 1700 K (1426,85 °C) a deviaty člen vzťahu (33) platí pre teplotný interval 
nad 1700 K (1426,85 °C) do 1809 K (1535,85 °C). Nad teplotou 1809 K (1535,85 °C) je 
uvažovaná oceľ už v kvapalnom stave.  

 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ,C...CCC
IX.B.S600,molp,II.B.S600,molp,I.B.S600,molp,B.S600molp, +++= [J.mol−1.K−1]  (33) 
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kde pre ( )
I.B.S600,molp,C  platí vzťah (34), pre ( )

II.B.S600,molp,C  platí vzťah (35), pre 

( )
III.B.S600,molp,C  platí vzťah (36), pre ( )

IV.B.S600,molp,C  platí vzťah (37), pre ( )
V.B.S600,molp,C  platí 

vzťah (38), pre ( )
VI.B.S600,molp,C  platí vzťah (39), pre ( )

VII.B.S600,molp,C  platí vzťah (40), pre 

( )
VIII.B.S600,molp,C  platí vzťah (41) a pre ( )

IX.B.S600,molp,C  platí vzťah (42). Vzťahy (34) až (42) sú 

prehľadne uvedené v tabuľke 5. 
 

Table 5 Equations for ( )
B.S600molp,C  

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

( ) ( ) ( )
αα

αα

SS

Femolp,FeWmolp,WVmolp,V

Momolp,MoCrmolp,CrMnmolp,Mn

Simolp,SiCmolp,CI.B.S600,molp,

CxCxCx

CxCxCx

CxCxC

+++

++++

++=

 [J.mol−1.K−1] (34) 

   

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

( ) ( ) ( )
αα

ββ

SS

Femolp,FeWmolp,WVmolp,V

Momolp,MoCrmolp,CrMnmolp,Mn

Simolp,SiCmolp,CII.B.S600,molp,

CxCxCx

CxCxCx

CxCxC

+++

++++

++=

 [J.mol−1.K−1] (35) 

   

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

( ) ( ) ( )
ββ

ββ

SS

Femolp,FeWmolp,WVmolp,V

Momolp,MoCrmolp,CrMnmolp,Mn

Simolp,SiCmolp,CIII.B.S600,molp,
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( ) ( ) ( )
δδ
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SS
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CxCxCx

CxCxCx

CxCxC
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CxCxC

+++

++++

++=
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 Vychádzajúc zo všeobecne platného vzťahu (7), pre výslednú teplotnú závislosť 
hmotnostnej tepelnej kapacity pri konštantnom tlaku ( )

B.S600pc  [J.kg−1.K−1] rýchloreznej ocele 

BÖHLER S600 od molovej tepelnej kapacity pri konštantnom tlaku ( )
B.S600molp,C  [J.kmol−1.K−1] 

tej istej ocele platí vzťah (43). 
 

 ( ) ( )
( ) ,

B.S600

B.S600molp,

B.S600p M

C
c =  [J.kg−1.K−1]  (43) 

 
kde ( )B.S600M  v [kg.kmol−1] je molová hmotnosť uvažovanej látky, v našom prípade 

rýchloreznej ocele BÖHLER S600, pričom pre ( )B.S600M  platí vzťah (44). 

 ( ) ,,...,MxM 821k kde ,
k

1i
iiB.S600 ==∑

=

 [J.kg−1.K−1]  (44) 

 

pričom, CC11 MxMx = , SiSi22 MxMx = , … až FeFe88 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 BÖHLER S600, 

resp. pre pc  medzi železom a oceľou BÖHLER S600 platí vzťah (45), resp. vzťah (46). 

 

 
( ) ( )( )

( )
B.S600molp,

B.S600molp,Femolp,
rel

100

C

CC −
=δ  [%]  (45) 

 
 

 
( ) ( )( )

( )
B.S600p

B.S600pFep
rel

100

c

cc −
=δ  [%]  (46) 

 
 

5. Výsledky 
 Na obr. 4 máme možnosť porovnať výslednú teplotnú závislosť molovej tepelnej 
kapacity pri konštantnom tlaku pre železo a rýchloreznú oceľ BÖHLER S600.  
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Fig.4 Temperature dependence of molar heat capacity 
of Fe and for B.S600 steel 

Fig.5 Temperature dependence of relative fault 
of molar heat capacity between Fe and 
B.S600 steel 

Fig. 6 Temperature dependence of specific heat 
capacity of Fe and for B.S600 steel 

Fig. 7 Temperature dependence of relative fault 
of specific heat capacity between Fe and 
B.S600 steel 

 Na obr. 5 je priebeh relatívnej chyby medzi vypočítanými hodnotami molovej 
tepelnej kapacity železa a ocele B.S600 v závislosti od teploty. 

 

 
 
 
 
 
 

 Na obr. 6 máme možnosť sledovať hľadanú teplotnú závislosť hmotnostnej tepelnej 
kapacity pri konštantnom tlaku rýchloreznej ocele BÖHLER S600 v porovnaní so železom. 

 

 
 

 
 
 
 

 Na obr. 7 je priebeh relatívnej chyby medzi vypočítanými hodnotami hmotnostnej 
tepelnej kapacity železa a ocele B.S600 v závislosti od teploty pri ohreve na 1126 °C. 

 
 

6. Diskusia 
 Na základe dosiahnutých výsledkov (obr. 4 až 7) môžeme povedať, že v prípade 
aplikácie teplotnej závislosti hmotnostnej tepelnej kapacity železa namiesto teplotnej závislosti 
hmotnostnej tepelnej kapacity rýchloreznej ocele B.S600 do simulačného modelu sa dopúšťame 
relatívnej chyby do 7,5 %, pričom samozrejme neuvažujeme chybu merania termočlánku, chybu 
meracieho prístroja, atď. Relatívna chyba vypočítanej teplotnej závislosti medzi hodnotami 
molovej tepelnej kapacity pre železo a oceľ B.S600 dosahuje hodnôt do 4,7 %. 
 Tieto chyby majú informatívno-porovnávací charakter. Skutočnú chybu nepoznáme, 
pretože nemáme možnosť vypočítanú závislosť porovnať ani s nameranými údajmi, ani s údajmi 
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Fig.8 Temperature dependence of molar heat capacity 
of C, Si, Mn, Fe and of B.S600 steel 

Fig.9 Temperature dependence of molar heat 
capacity of Mo, V, Cr, W and of B.S600 
steel 

publikovanými pre teplotnú závislosť tepelnej kapacity ocele B.S600, prípadne inej, chemickým 
zložením podobnej rýchloreznej ocele. 
 Vo vybranej oceli BÖHLER S600 je z hľadiska hmotnostného zloženia najbohatšie 
zastúpeným chemickým prvkom železo (81,6 hm. %), ktorého alotropické premeny sa prejavili 
na výslednej teplotnej závislosti tepelnej kapacity rýchloreznej ocele výrazne (obr. 4, 6 a 8). 
Oceľ B.S600 obsahuje napr. aj mangán (0,3 hm. %), ktorý podobne ako železo vykazuje 
alotropické premeny v tuhom stave, avšak jeho vplyv na celkovú teplotnú závislosť tepelnej 
kapacity tejto ocele sa v tomto množstve neprejavil (obr. 8). Teplotné závislosti molových 
tepelných kapacít zvyšných prvkov uvažovaných vo výpočte tepelnej kapacity ocele B.S600 sú 
na obr. 8 a 9. 
 Použitý model tepelnej kapacity pre oceľ B.S600 je postavený pre 8 chemických 
prvkov, má v sebe zahrnuté alotropické premeny 2 prvkov a jeho teplotná použiteľnosť je 
limitovaná teplotou tavenia železa, resp. ocele. 
 

 
 
 
 
 
 

 Model je teda po matematickej stránke vyriešený pre tuhé skupenstvo látky do teploty 
zhruba 1535,85 °C, v závislosti na skutočnej teplote tavenia ocele. 
 Metodologicky a matematicky je model tepelnej kapacity postavený tak, že pri ohreve 
nad určité hodnoty teplôt (v prípade mangánu nad 1243,85 °C a v prípade kremíku nad 
1426,85 °C) je napr. mangán alebo kremík už v tekutom stave. Vzhľadom na nízky hmotnostný 
podiel mangánu v rýchloreznej oceli B.S600 sa dá predpokladať menší vplyv na zmenu tvaru 
teplotnej závislosti tepelnej kapacity v celom intervale skúmaných teplôt ako napr. u ocelí alebo 
zliatin železa s vysokým hmotnostným podielom mangánu.  
 Uvedený model tepelnej kapacity je možné ľahko prispôsobiť pre potreby inej ocele s 
alotropickými premenami (iné chemické zloženie, iný počet chemických prvkov, iné chemické 
prvky s alotropickými premenami), najľahšie však pre inú rýchloreznú alebo inú nástrojovú oceľ 
a pre potreby ľubovoľného teplotného režimu. 
 
 

7. Záver 
 Teplotná závislosť tepelnej kapacity je jednou z dôležitých súčastí fyzikálneho 
modelu pri počítačovom modelovaní, napr. pomocou programového súboru ANSYS. 
 Meranie, výber z vhodnej literatúry alebo výpočet teplotno-fyzikálnych vlastností 
vhodných pre dané podmienky numericky modelovaných procesov (napr. pri tepelnom 
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spracovaní) zásadne ovplyvňujú najprv výsledky počítačových simulácií (napr. parametre pri 
tepelnom spracovaní) a následne aj ich aplikáciu v praxi za účelom dosiahnutia požadovaných 
vlastností spracovávaných súčiastok. Žiaľ, experimentálne nameraných a publikovaných 
teplotných závislostí fyzikálnych a mechanických vlastností ocelí a vôbec tuhých látok pre rôzne 
podmienky je málo, preto (pre potreby numerických simulácií) bol použitý tento výpočtový 
model. 
 Spresnenie existujúceho modelu teplotnej závislosti špecifickej tepelnej kapacity 
pri konštantnom tlaku je možné za predpokladu, žeby sme do modelu aplikovali experimentálne 
zistené chemické, fázové a štruktúrne zloženie skúmanej ocele, ďalej napäťové a deformačné 
stavy, zvyškové napätia, pričom vzhľadom na vysoký počet rovníc a údajov v nich je možné 
predpokladať vytvorenie jednoduchého programového súboru, ktorý by celý proces definovania 
( )

ocelepc  [J.kg−1.K−1] vybranej ocele pre dané podmienky jednoznačnosti podstatne zjednodušil. 
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