
 
OPONENTSKÝ POSUDEK DISERTAČNÍ PRÁCE 

 
 

Autor práce:  Mgr. Ksenyia ILLKOVÁ. 
 
Název práce: Influence of Solid Solution Elements and Precipitate 

Formation on the Mechanical Behaviour of Magnesium 
Alloys 

Oponent:   prof. Dr. RNDr. Miroslav KARLÍK 

   ČVUT- FJFI, katedra materiálů 

 

Hořčíkové slitiny jsou nejlehčí konstrukční materiály. Avšak jejich nevýhodou je 
hexagonální krystalová mřížka, která významně omezuje plastickou deformaci. Ta je 
mnohem komplikovanější než u slitin železa, hliníku či mědi, které mají mřížku 
kubickou. Z tohoto důvodu jsou hořčíkové slitiny často používány ve formě odlitků. 
Nicméně v posledních deseti letech došlo v předních světových laboratořích ke zvýšení 
intenzity výzkumu tvářených slitin hořčíku. Téma disertační práce je tedy velmi 
aktuální. 

Předložená práce se zabývá studiem vlivu přísad Ca, Al, Ce, Y a Nd do základní 
slitiny Mg-1hm.% Mn a jejich vlivem na strukturu, precipitaci částic a mechanické 
vlastnosti těchto materiálů. Slitiny obsahující přibližně 1 hm.% vápníku (MX10), hliníku 
(AM11), ceru (ME11), yttria (MW11), neodymu (MN11) a 8 hm.% hliníku (AM81) 
byly průtlačně lisovány nepřímým způsobem (slisovací poměr 30:1, teplota 300°C) 
dvěma různými rychlostmi do tvaru kruhových tyčí, takže vzniklo celkem 14 různých 
vzorků. Tyto vzorky byly v některých případech podrobeny žíhání v rozmezí 120 až 
500°C pro studium vlivu příměsí na stabilitu mikrostruktury výlisků. 

Disertační práce má 89 stran textu a je standardně rozčleněna do 6 kapitol. Úvodní 
kapitola (29 stran) shrnuje strukturu a vlastnosti materiálů na bázi hořčíku, jejich výhody 
a současné výzvy pro zlepšení některých klíčových vlastností. Podrobně jsou popsány: 
vliv hlavních příměsí, skluzové systémy, módy dvojčatění a typické deformační textury. 
Dále je vysvětlen princip, výhody a nevýhody jedné z hlavních experimentálních metod, 
akustické emise, která byla použita k identifikaci dislokačních procesů a dvojčatění 
v oblastech s různou texturou v průběhu tahových a tlakových zkoušek.  

V kapitole 2 (2 strany) jsou formulovány tři cíle práce, a to: 

1)  Studium vlivu příměsových prvků Al, Ca, Y, Ce, Nd na mikrostrukturu po 
průtlačném lisování, 

2) Studium vývoje mikrostruktury při plastické deformaci,  

3)  Studium vztahu mezi vlastnostmi po lisování (mikrostruktura a zejména 
textura v závislosti na obsahu příměsových prvků) a deformačními 
mechanismy v tahu a tlaku.  



Další kapitola (6 stran) je věnována popisu studovaných materiálů a detailů při 
experimentálních metodách, kterými byly: světelná metalografie (SM), určování textury 
RTG difrakcí, deformační zkoušky, akustická emise a difrakce zpětně odražených 
elektronů (electron backscatter diffraction – EBSD). 

Dosažené výsledky jsou v kapitole 4. (24 stran) prezentovány zvlášť pro slitiny 
bez vzácných zemin (rare earths – RE) a pro slitiny s obsahem RE. V první odstavci je 
uvedena mikrostruktura (velikost zrn po lisování a žíhání, složení částic) a textura slitin, 
ve druhém mechanické vlastnosti, deformační mechanismy a signály akustické emise při 
jednotlivých tahových a tlakových zkouškách. Tato data jsou doplněna o snímky 
lomových ploch zkušebních těles ze slitiny Mg-1Mn-8Al, která vykazovala výrazné 
rozdíly v tažnosti v závislosti na rychlosti lisování, EBSD analýzu skluzových čar a 
dvojčat u slitiny, Mg-1Mn-1Al. 

V kapitole 5 (13 stran) jsou získané výsledky diskutovány. Diskuse zahrnuje: 
A) Vliv parametrů lisování na mikrostrukturu a texturu, B) Vliv mikrostruktury a textury 
na mechanické vlastnosti, vliv na mez kluzu, asymetrii tah-tlak, plato meze kluzu, vliv 
mikrostruktury a textury na tažnost, aktivace nebazálních skluzových systémů, a 
C) vztah mezi mikrostrukturou a deformačním chováním – aktivita deformačních 
mechanismů zjištěná metodou akustické emise. Dále jsou diskutovány: D) dynamická 
rekrystalizace (DRX) během průtlačného lisování, množství nukleačních zárodků 
v závislosti na teplotě a rychlosti deformace, typ textury, podíl rekrystalizovaných zrn, 
vliv přísady 1hm% Nd nebo 8hm%Al na zjemnění zrna a texturu, vliv nukleace 
stimulované částicemi. 

Závěry (kap. 6) jsou na 2 stranách, bibliografie zahrnuje celkem 128 odkazů. 
Následují seznam publikací autorky, vztahujících se k dané práci (je uvedeno celkem 7 
článků, z toho 5 v mezinárodních časopisech), dále pak seznamy tabulek a obrázků. 

Práce je napsaná v angličtině, a to velmi dobře. Je přehledná a graficky dobře 
zpracovaná. Pouze v diskuzi by bylo vhodné zařadit více odkazů na diskutované 
výsledky (grafy, mikrofotografie), aby se čtenář snadněji orientoval. 

Hlavním přínosem této disertační práce je získání rozsáhlého souboru 
experimentálních dat charakterizujících několik hořčíkových slitin s různými přísadami 
připravených průtlačným lisováním různými rychlostmi. Kromě charakterizace struktury 
zrn a textury připravených materiálů byly identifikovány dislokačních procesy a 
dvojčatění v oblastech s různou texturou v průběhu tahových a tlakových zkoušek 
metodou akustické emise. Mezi akustickou emisí během deformačních zkoušek a 
mikrostrukturou, texturou a distribucí částic byla zjištěna přímá souvislost. 

V práci jsem nenalezl žádné závažnější nedostatky či chyby, i grafická úprava 
textu je velmi pečlivá. Mám jen drobné připomínky, které významně neovlivňují kvalitu 
textu: A) Negativní znaménka Millerových indexů by měla být správně umístěna nad 
číslicemi a ne před nimi, tak jak je to v celé práci!, B) Str. 77, 5. závěr – Mechanické 
vlastnosti – v závěru by se neměl používat podmiňovací způsob. Vypadá to pak spíše 
jako spekulace a ne závěr Vaší práce., C) V závěru by bylo vhodné uvádět namísto 
značek slitin jejich složení, aby ho čtenář nemusel hledat v experimentálních metodách. 



K diskusi při obhajobě bych měl následující náměty:  

1)  V důsledku čeho vznikly tmavé vlnité objekty orientované rovnoběžně se 
směrem lisování, viditelné na snímcích na straně 48? 

2) Proč nebyly částice Mn na snímcích na str. 61 dokumentovány ve zpětně 
odražených elektronech? Byly by lépe viditelné ve světlém kontrastu. 

3) Na str. 62, obr. 4.3.2 jsou zvýrazněny hranice dvojčat, které mají velmi 
nepravidelný nebo zaoblený tvar. To je pro mechanická dvojčata dosti 
neobvyklé. Prosím o komentář. 

4)  Jak si vysvětlujete zjemnění zrna a ovlivnění textury ve výliscích přísadou Nd, 
který netvoří částice a zůstává v tuhém roztoku? 

5)  K jaké změně segregace příměsí dochází při 500°C? 

 

Závěr 

Doktorská disertační práce Mgr. Ksenyi Illkové je zpracována na velmi aktuální 
téma vlivu přísad Ca, Al, Ce, Y a Nd do základní slitiny Mg-1hm.% Mn a jejich 
vlivem na strukturu, precipitaci částic a mechanické vlastnosti těchto materiálů 
průtlačně lisovaných za tepla. Cíle práce byly beze zbytku splněny. Doktorandka 
prokázala schopnost samostatně pracovat tvůrčím způsobem a dosažené výsledky 
kvalitně prezentovat. V seznamu literatury jsou odkazy na pět publikací autorky 
v mezinárodních časopisech, což je na doktoranda výborná publikační aktivita.  

Práce splňuje všechny obsahové i formální požadavky, stanovené na doktorské 
disertační práce v §47 Zákona o vysokých školách č.111/98 Sb. Proto je možné bez 
jakýchkoliv pochybností doporučit, aby byla přijata k obhajobě. 

 

 

 
V Praze, dne 9. srpna 2013 
 
 

         


