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Předložená disertační prezentuje výsledky bádání autora na poli intermetalik Ti-Al. Práce je poměrně 

rozsáhlá a obsahuje značný objem teoretických poznatků i experimentálních výsledků. Po formální 

stránce práci nelze, až na drobné překlepy, v zásadě nic vytknout. Práce má celkem 165 stran, je v ní 

citováno 147 prací. Práce je standardně členěna na teoretickou část, cíle, experimentální část, 

výsledky a jejich diskuzi, závěr.  

V teoretické části autor popisuje aplikace intermetalik Ti-Al, mechanismy jejich tuhnutí, typy 

mikrostruktur těchto materiálů, mechanické vlastnosti, postupy přípravy, vlivy dalších legujících prvků 

na vlastnosti. Teoretická část svědčí o zvládnutí dané problematiky autorem.  

Hlavním cílem experimentální části práce bylo ověření různých metalurgických postupů přípravy 

intermetalik na bázi Ti-Al zejména s ohledem na jejich kontaminaci a na výsledné strukturně-

mechanické charakteristiky. Dále byl sledován vliv přídavků yttria na vlastnosti intermetalik.  

V experimentální části práce bylo připraveno celkem 17 materiálů. Jednalo se o binární slitiny Ti-Al, 

ternární slitiny Ti-Al-Nb, Ti-Al-Ta, Ti-Al-Y a kvaternární slitiny Ti-Al-Nb-Y a Ti-Al-Ta-Y. Zkoumané 

materiály byly připravovány metodami plazmového tavení, vakuového indukčního tavení 

v korundových a grafitových kelímcích s následným gravitačním odlitím a rovněž metodou vakuového 

indukčního tavení s odstředivým litím. Pro sledování procesu krystalizace slitin bylo využito 

usměrněné tuhnutí s rychlým zachlazením rozhraní mezi kapalnou a tuhou fází. U připravených 

materiálů byly studovány chemické a fázové složení, mikrostruktura a mechanické vlastnosti. Vybrané 

slitiny byly rovněž tepelně zpracovávány za účelem modifikace struktury a vlastností. V rámci práce 

byl získán velký objem dat týkajících se vztahů mezi podmínkami přípravy, chemickým složením 

s důrazem na homogenitu a obsahy nečistot, strukturou a výslednými vlastnostmi. Autor zjištěné údaje 

ve většině případů diskutuje a konfrontuje s odbornou literaturou. 

Z provedených a zhodnocených experimentů plynou hlavní závěry práce: Autor prokázal, že použitá 

metoda plazmového tavení není příliš vhodná pro přípravu slitin Ti-Al z důvodu nehomogenity 

vyrobených materiálů. Vhodnější se jeví vakuové tavení v kelímcích, kde však je třeba vždy počítat 

s kontaminací kyslíkem nebo uhlíkem. Tato kontaminace však nemusí v určitých případech být zcela 

na závadu. Z tohoto důvodu je třeba pečlivě kontrolovat parametry tavení a lití.   

Celkový dojem z předložené práce je kladný. Autor prokázal dostatečné znalosti a orientaci ve 

studované problematice. Je škoda, že získané výsledky byly publikovány převážně pouze na 

konferencích.  

K disertační práci mám několik dotazů, které by autor měl při obhajobě zodpovědět: 

1. Str. 61 – Měření obsahu intersticiálních prvků: Jaká je přesnost a mez detekce použité měřící 

metody? Proč nebyl měřen i obsah vodíku? 



2. Str. 65 i dále v textu a tabulkách – Jaká je přesnost metody EDS? Má smysl udávat zjištěné 

koncentrace (zejména lehkých prvků) s přesností na 0,01%? 

3. Str. 76-77 (obr. 72, 73, 78) – vliv yttria na velikost dendritických větví: Mohl by autor zdůvodnit vliv Y 

na morfologii dendritů?   

4. Str. 78 (obr. 79) – vliv yttria na velikost zrna: Nemůže být lokální nárůst při 0,1 % Y způsoben např. 

jinou licí teplotou? Jak si toto lze vysvětlit?  

5. Str. 86 (obr. 90): Mohl by autor naznačit mechanismus působení Y na mezilamelární vzdálenost?  

6. Str. 92 (obr. 97): Proč Y vede ke snížení obsahu C?  

7. Str. 102 (obr. 116): Proč s rostoucím obsahem tvrdých karbidů klesá celková tvrdost slitiny? 

8. Str. 137 (obr. 164): Proč s rostoucím obsahem karbidů klesá mez kluzu? 

9. Str. 144 (obr. 171): Vysvětlete pokles meze kluzu po tepelném zpracování. 

10. Str. 146 (obr. 172): Vysvětlete překvapivý nárůst meze kluzu s teplotou u slitin 8Nb-Y a 8Ta-Y. 

 

Celkově lze shrnout, že disertační práce naplnila stanovené cíle. Autor v ní prokázal schopnost 

orientovat se v odborné problematice a řešit výzkumný problém. 

 

Z výše uvedených důvodů disertační práci Ing. Tomáše Čegana doporučuji k obhajobě. 

  

 

 

 

 

          

  
podpis       v Praze dne 13. 12. 2013 

 
 
 
 

        


