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1. Przedmiot oceny

Recenzja dotyczy pracy doktorskiej obejmującej 105 stron, 83 rysunki i 10 tablic.

Praca została napisana w klasycznym układzie. Zawiera spis treści, wykaz ważniejszych

oznaczeń, przegląd literatury, cel i tezę pracy' wyniki badan własnych, dyskusję wyników,

podsumowanie oraz wykaz literatury. obejmuje zagadnienie procesu odkształcania na gorąco

stopu na osnowie fazy międzymetalicznej typu Fe-Al. WiĘe się z prowadzonymi w ostatnich

latach badaniami w wielu ośrodkach nad wlwarzanięm nowej generacji materiałów dla

przemysłu samochodowego' lotniczego i kosmicznego, bardziej wytrzymałymi, lzejszymi

i odpornymi na działanie cotaz wyŻszej temperatury. Cechy te posiadają stopy na osnowię

uporządkowanych faz międzymetalicznych, tzw. ,,intermetaliki'' (z ang. ,,intermetallics''),

naleŻące do unikalnej klasy materiałów metalicznych o właściwoŚciach pośrednich pomiędzy

metalami a ceramiką. Zasadniczą słabością stopów na osnowie uporządkowanych faz

międzymetalicznych jest niska plastycznośó w temperaturze pokojowej i w waruŃach

przeróbki plastycznej oraz podatność do kruchego pękania. Te niekorzystne właściwości

ogtaniczają powszechne wykorzystanie stopów na osnowie uporządkowanych faz

międzymetalicznych w charakterzę matetiałów konstrukcyjnych. Stopy na osnowie fazy

międzymetalicznej FeAl, ze względu na większą zawartoŚć aluminium, a przęz to mniejszą

gęstość, stanowią przedmiot szczegó|nych zainteresowań. Charakteryzują się unikalną

kombinacją doskonałej odporności na działanie atmosfery utleniającej, nawęglającej lub

zawierającej związki siarki, połączonej z wysoką odpornością na zuŻycie ścierne i erozję,

względnie niską gęstością i wysoką opornością w podwyższonej temperaturze.



Realizacja badan w zakresie procesu odkształcania na gorąco stopu na osnowie fazy

międzymetalicznej typu Fe-Al ma charakter aktualny i nowatorski, jest w pełni uzasadniona,

spełnia oczekiwania w aspekcie naukowym i ma znaczenie Zatowno poznawcze jak

i technologicznę. W pracy zawarto kompleksową analizę wpływu podstawowych parametrów

procesu odksŻałcania takich jak: temperatura, odkształcenie, prędkość odkształcenia, warunki

chłodzenia na strukturę i właściwości mechaniczne stopu na osnowie aluminidku Żęlaza. Na

podkreślenie zasługuj e zawarta w pracy analiza teoretyczna procesu odkształcania na gorąco

orźV opracowane modele rekrystalizacji dynamicznej. Bibliografta zawiera 734 cytowania' w

tym 9 pozycji z udziałem Autora. Do przyjęcia są proporcje zawartości przeglądu

piśmiennictwa, badań własnych oraz podsumowania wyników badan. Zamieszczony w pracy

materiał ilustracyjny w postaci wykresów i tabel dostatecznie podkreśla wyniki badan

własnych i w wystarczającym stopniu stanowi wsparcie merytoryczne dla wniosków

końcowych rozptaw. Autor uŻywa poprawnej terminologii technicznej. Rozprawa napisana

jest w języku czeskim.

2. ogólna oc€na pracy

Studium literaturowe obejmuje cztery zagadnienia. W pierwszym scharakteryzowano

strukturę stopów w oparciu o podwójny układ równowagi FeAl, wskazano na występowanie

faztypu FęAl, FesAl w zaleŻności od zawartości Al, przedstawiono właściwości mechaniczne

w zależności od temperatury, możliwości ich zwiększenia drogą składu chemicznego. Podano

przykłady wyrobów wykonanych ze stopów FeAl i Fe3Al oraz moŻ|iwości technologiczne

wytwarzania wyrobów poprzęz odlewanie, prasowanie proszków, prasowanie

na gorąco i zimno. W drugim rozdziale scharakteryzowano właściwości vłytrzymałościowe

i plastyczne stopu FeAl w zaleŻności od warunków chłodzenia, podczas pełzania materiału'

w zaleŻności od rozmiarów ziatna, na skutek długotrwałego vłyŻaruaria, zadanego

odkształcenia, temperatury, prędkości odkształcenia. W dalszej części rozdziału Autor

przedstawia równania opisujące zależnośc napręŻenia uplastyczniającego od parametrów

odkształcania, z lwzględnieniem energii aktywacji oTaz wzoty na ułamek rekrystalizacji

i rozmiar zrekrystalizowanego ziama.Rozdział kończy podanie zaleŻności Avramiego, które

określa udział zrekrystalizowanej struktury w zaleŻności od czasu pIzerw pomiędzy

odkształceniami parametrami odkształcania oraz podanie za|eŻności na połówkowy cZaS

rekrystalizacj i.

Reasumując studium literaturowe uwazam, Że obejmuje poprawnie opracowane

zagadnienie wytwarzania, właściwości i zastosowania stopów na osnowie fazy



międzymetalicznej FeAl w oparciu o dobrze dobrane pozycje literaturowe. Na podkreślenie

zasługuje znacząca ilość publikacji, cytowanie pozycji Źródłowych i 9 pozycji bezpośrednio

związanych z tematyką Iozprawy, w których doktorant jest autorem. Szkoda, Że przegląd

literatury nie kończy się podsumowaniem, czy wnioskami, które uzasadniają zakres badan

i wybór stopu Fe-4OAl modyfikowanęgo cyrkonem i borem. W trzecim rozdziale Autor

podaje 5 celów pracy' które mają charakter naukowy i utylitarny. Brak jest tezy pracy ale

mozna to uzasadnić technologicznym charakterem pracy. Brak takze schematu badań

własnych, co ułatwia zrozumienie za]<resu i kolejności realizowanych badań własnych.

Kolejny rozdział dotyczy badan eksperymentalnych, a rozpoczyna go charakterystyka

symulatora Gleeble i walcarki duo K350. Dalej Autor przedstawia proces odlewania

wlewków, badania struktury po odlaniu i homogenizacji oraz zaktes realizowanych badan

plastometrycznych i walcowania dla określenia kinetyki rekrystalizacji statycznej

i dynamicznej oraz optymalizacj i temperatury walcowania.

Badania własne obejmują szeroki zakres badń dla różnych składów chemicznych,

obejmują badania plastyczności, próby walcowania, badania mikroskopowe na mikroskopie

świetnym i elektronowym' co stanowi znaczący materiał badawczy. Badania

przeprowadzone zostały starannie, a wyniki badań są dobrze opracowane i podsumowane' Na

uwagę zwraca matematyczne opracowanie wyników badan plastyczności i wysoka jakość

obrazow struktur i dokument acja badań strukturalnych.

Jednocześnie mam kilka uwag, które wymagają wyjaśnienia podczas publicznej obrony:

l. Na rys. 3, str. 7 podano zależność prędkości odkształcenia od zawartości aluminium.

Prędkość odkształcenia ma wymiar s-l a podano w GPa. Czy to dotyczy prędkości

odkształcenia?

2. W jaki sposób nagrzewano próbki w badaniach plastometrycznych na symulatorze Gleeble,

czy do zadanej temperatury, czy do zadanej temperatury nagrzewania i następnym chłodzeniu

do temperatury odkształcenia? Zvłłacam uwagę' że sposób na1rzewania ma istotny wpływ na

uzyskane wyniki.

3. Czy określono temperatury przemiarty fazowej porządek-nieporządek i czy nie należy

określaó energię aktywacji w zakresie jednej fazy?

4. Jak wyjaŚnió rczbieŻność zależności ilości fazy zreh'tystalizowanej od odkształcenia dla

temperatury 1100oC, co pokazano na ryS. 57? Czy nie wynika tarozbieŻnośc z przemiany

fazowej.

Zwtacarrl uwagę' że na rysunkach powinno się zamieszczai symbole wielkości np. mez kluzu

w spisie oznaczen występuje jako R., o0,2, 6y .



Zaularte w recenzji uwagi mają charakter polemiczny i nie podwaŻają dobrej oceny

całości opracowania, które cechuje dobry warsztat badawczy, starannie dobrany materiał

eksperymentalny, staranne wykonanie badan i opracowanie wyników.

Na uwagę zasługuje opracowanie współzależności pomiędzy naprężeniem uplastyczniającym

i odpowiadającym maksymalnej wartości odkształceniem a parametrami odkształcenia,

Wznaczenie za|eżności pomiędzy ilością fazy zrel<rystalizowanej a czasem wytrzymania po

odkształceniu w różnych temperaturach oraz określenie optymalnych temperatur walcowania.

Podsumowując ocenę pracy stwierdzam, Że zaprezentowane w recenzowanym opracowaniu

wyniki badan i wnioski mają duŻą wartość poznawczą. Wskazują na umiejętności doktoranta

w zakresie doboru metod badawczych, opanowania warsztatu badawczęgo, umiejętności

opracowania i analizy wyników oraz wy ciągania wnio sków.

Stwierdzam, ze opiniowana praca doktorska inż. Vóclava Śumśala nt. ''Deformaćni

chovrlni aluminidu że|ęza typu Fe4OAl-Zr-B za tepla'' spełnia wymagania stawiane

rozpfawom doktorskim i wnioskuję o dopuszczęnie inŻ. Yilclava Śumśala do publicznej

obrony.


