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Předložená disertační práce se zaměřuje na studium mikrostruktury a mechanických vlastností slitin 

na bázi intermetalické sloučeniny Ni3Al. Intermetalická sloučenina Ni3Al je perspektivním 

vysokoteplotním materiálem určeným pro náročné aplikace, proto téma práce považuji za velmi 

aktuální.  

Práce je poměrně rozsáhlá, čítá celkem 187 stran. Je vypracována srozumitelně, pečlivě a věcně na 

odpovídající úrovni. Formální stránce bych pouze vyčetl drobné chyby typu překlepů, případně 

nesprávných označení (např. str. 157 „Katedra fyzikálních materiálů“, „Tahová zkouška…při zátěži 

100 kN..“ atd.). 

V teoretické části autor popisuje rovnovážné fázové diagramy systémů Al-Ni a Al-Ni-B a fáze přítomné 

v těchto systémech. Další část je pak věnována struktuře, strukturním poruchám, fyzikálním a 

mechanickým vlastnostem této fáze včetně creepového chování. Je popsán rovněž vliv boru na 

mechanické vlastnosti fáze Ni3Al.  

V experimentální části práce autor připravil 4 binární slitiny Ni-Al a dvě ternární slitiny Ni-Al-B. 

Materiály byly připraveny vakuovým indukčním tavením a odstředivým případně gravitačním litím. 

Následně byly směrově krystalizovány Bridgmanovou metodou rychlostmi 10-70 mm/h. Na získaných 

materiálech byl proveden velmi detailní strukturní, fázový a chemický rozbor s použitím světelné a 

elektronové mikroskopie, EDS analýzy a rtg. difrakční analýzy. Zde bych chtěl upozornit na některé 

nepřesnosti – např. obr. 9.26b, 9.27b na str. 100 a 101 nejsou „difrakční spektra“. Na základě 

získaných dat byla vypracována strukturní mapa. Dále byla provedena kvantitativní analýza 

strukturních objektů u směrově krystalizovaných materiálů zahrnující měření vzdáleností primárních 

větví dendritů, objemového podílu síťoví, velikosti zrn fáze Ni3Al. Rovněž byla sledována a 

kvantitativně vyhodnocena porozita materiálů. Z mechanických vlastností byla měřena tvrdost, 

mechanické vlastnosti v tahu a creepové křivky.  

V rámci disertační práce byl získán velký objem nových dosud nepublikovaných dat. Jejich diskuze i 

závěry analýz jsou logické. 

K práci mám následující dotazy: 

1. Lze říci, že bor, podobně jako v jiných slitinách, způsobuje zjemnění zrn ve struktuře intermetalika 

Ni3Al? 

2. Str. 92, obr. 9.22: Proč je u vyšších rychlostí krystalizace rozdíl v obsahu boru mezi začátkem a 

koncem tyče menší? Jak toto může ovlivnit mechanické vlastnosti směrově krystalizovaných slitin? 

3. Str. 115, Tab. 9.15: Vysvětlete působení boru na morfologii dendritů. Z tabulky se zdá, že bor 

způsobuje zhrubnutí dendritů? 



4. Str. 140, obr. 9.57: Vysvětlete existenci maxima porozity při středních koncentracích hliníku. 

5. Str. 142, obr. 9.59: Z tohoto obrázku se zdá, že bor podporuje vznik pórů. Prosím vysvětlete. 

6. Str. 158-159, obr. 12.2 a-c: Při jaké teplotě byly realizovány tyto tahové zkoušky? Vysvětlete 

působení boru na mez kluzu, mez pevnosti a tažnost. 

7. Tabulky např. 9.14, 9.15 na str. 115: Má uvádění hodnot vzdáleností větví dendritů na dvě 

desetinná místa fyzikální smysl vzhledem k použité metodě měření? 

 

 

I přes drobné výhrady lze celkově shrnout, že práce naplnila své cíle. Úroveň práce odpovídá 

standardu disertačních prací. Autor prokázal dobré teoretické zvládnutí problematiky i schopnost 

samostatné vědecké práce. 

 

Z výše uvedených důvodů disertační práci Ing. Martina Pohludky doporučuji k obhajobě.  

 

 

 

 

          
 

V Praze dne 15. 9. 2014       podpis 


