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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
Cílem předložené práce bylo studium mikrostruktury dvou slitin na bázi systému Al-Li, které byly připraveny metodou 

rychlého tuhnutí, konkrétně nástřikem taveniny na rotující chlazený válec (melt spinning) zaručující rychlý odvod 

tepla. Extrémně vysoké rychlosti tuhnutí až řádu 106 K/s mohou vést k tvorbě velmi jemnozrnného materiálu, 

ke zvýšení meze rozpustnosti příměsí a k potlačení vzniku primárních fází. V práci byl studován vývoj mikrostruktury 

a fázového složení během tepelného zpracování v oboru teplot 20 až 540 °C. Těžištěm experimentální části práce 

bylo zjištění teplot fázových přechodů metodou měření elektrického odporu v režimu lineárního ohřevu a poté STEM 

pozorování během in-situ žíhání přímo v elektronovém mikroskopu. Měření byla doplněna EDX analýzou složení 

částic přítomných ve studovaných slitinách.  

Autorka práce zjistila, že tenké pásky obou slitin připravené metodou melt spinning mají jemnozrnnou strukturu 

s velikostí zrna v řádu jednotek m. Tato velikost zrna se zachovala i po žíhání u teplot až do 540 °C. Uvnitř zrn byly 

pozorovány primární částice o velikosti do 100 nm. EDX analýza prokázala, že se jedná o částice obsahující současně 

Cu a Fe. K prvním změnám fázového složení dochází při teplotě 220 °C, kdy se začínají vytvářet destičkovité a 

jehlicovité sekundární částice. Při dalším zvýšení teploty žíhání se primární částice začínají rozpouštět. Současně se 

tvoří disperzní částice bohaté na Zr a Sc.  Pro nejvyšší teploty žíhání je typické rozpouštění primárních částic uvnitř 

zrn a naopak hrubnutí částic u hranic zrn. U těchto částic je pozorováno, že už neobsahují současně Cu a Fe, ale oba 

prvky jsou v různých částicích obsaženy samostatně.    

Předložená práce je přehledně členěna a je sepsána velmi kvalitní angličtinou prakticky bez gramatických chyb. V 

rešeršní části se autorka věnuje rozboru fázových diagramů a popisu principu zobrazovacích metod, které v práci 

použila. Těžištěm práce je experimentální část, která přináší původní vědecké výsledky. Uvedené výsledky jsou 

vesměs dokumentovány kvalitními obrázky.  

K předložené práci mám několik drobných formálních připomínek: 

1. V práci není uveden údaj o rychlosti ohřevu při rezistometrických měřeních, což ztěžuje porovnání s výsledky 

studia mikrostruktury při in-situ žíhání v elektronovém mikroskopu.  

2. Pro slitinu Al-Li autorka uvádí, že u teplot 220 až 240 °C se začínají tvořit destičkovité a jehlicovité částice. 

Bohužel právě pro tyto teploty chybí v práci obrázky mikrostruktur.  Pro možnost lepšího srovnání jednotlivých 

mikrostruktur by rovněž bylo vhodnější uvést obrázky mikrostruktur ve stejném zvětšení pro všechny studované 

teploty.  

3. V obrázcích 4.3. a 4.4. chtěla autorka dokumentovat rozpouštění původních primárních částic obsahujících 

současně Cu a Fe a vznik částic obsahujících vždy separátně jen jednu z těchto příměsí. V textu k obrázku by bylo 

vhodné uvést, jaká barva odpovídá které příměsi.  

4. V závěru je uvedeno, že primární částice jsou ve výchozím materiálu umístěny především po hranicích zrn. 

Nicméně obr. 3.3. a 3.4. ukazují, že většina částic je naopak umístěna uvnitř zrn.   

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
Při obhajobě by se měla autorka vyjádřit k následujícím dotazům: 

1. Na některých TEM snímcích jsou viditelné dislokace. Jakým způsobem v materiálu dislokace vznikly a proč jsou 

viditelné jen na některých snímcích? 

2. Ve finálním vzorku po celé sekvenci žíhání byla stále pozorována jemnozrnná struktura. Autorka uvádí, že poněkud 

hrubší struktura byla pozorována u slitiny obsahující Sc. Většinou bývá v Al slitinách vliv Sc opačný. Z jak velké 

statistiky při určování velikosti zrna autorka vycházela? 

3. Je možné učinit nějaký obecný závěr o vlivu přidání Sc do Al-Li slitiny?   

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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