
 

1 

Oponentský posudek na doktorskou disertační práci RNDr. Jany 
Šmilauerové: Phase transformations in modern titanium alloys 

 
 

Popisná část 
 

Disertační práce RNDr. Jany Šmilauerové „Phase transformations in modern 
titanium alloys“ se zabývá především formováním omega fáze ve dvou typech 
metastabilních beta titanových slitinách, Ti-15Mo and LCB (Low-Cost Beta). 

Práce je logicky a přehledně rozdělena do 5 kapitol. V teoretickém úvodu a 
přehledu literatury podává autorka informaci o studovaném materiálu – titanových 
slitinách. Přehledným způsobem shrnuje aplikační sféru Ti slitin, možné 
rovnovážné a metastabilní fáze ve slitinách titanu, klasifikaci Ti slitin a zejména 
fázové transformace v těchto slitinách. 

Druhá kapitola definuje cíle dizertační práce, kterými jsou konkrétně: 
• Studium růstu částic omega fáze během stárnutí při vybraných teplotách. 
• Výzkum vlivu omega precipitátů na okolní matrici beta fáze. 
• Studium a analýza prostorového uspořádání omega fáze. 
• Určení kinetiky růstu omega fáze. 

Třetí kapitola podrobně popisuje užité experimentální techniky, jak pro 
přípravu monokrystalických vzorků, tak i pro jejich charakterizaci. 

Jádrem práce je popis získaných experimentálních výsledků a jejich 
zevrubná diskuse v kapitole č. 4. 

Poslední kapitola shrnuje závěry plynoucí z uvedené práce. 
 
 

Hodnotící část 
 

Aktuálnost řešeného tématu, případné aplikace výsledků v praxi 
 

Zvolené téma dizertační práce je bezpochyby aktuální pro další vývoj 
poznatků v oboru titanových slitin, které jsou korozivzdorným materiálem s nízkou 
hustotou a vysokou pevností. 

Aplikační potenciál Ti-slitin je obrovský (letecký a kosmický průmysl, 
automobilový průmysl, loďařství, medicína), a proto se jedná i o téma velice úzce 
spojené se strojírenskou, případně i lékařskou praxí. 

Zásadní pro mechanické vlastnosti Ti-slitin je legování některými prvky, 
které podstatně ovlivňuje fázové složení, mimo jiné i formování metastabilní 
omega fáze. Ta především byla objektem výzkumu popisovaném v dizertační práci.  
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Proto shledávám zvolené téma jako velmi vhodný a aktuální směr 
materiálového výzkumu. 

 
Použité metody a postupy 

 

Autorka ve své práci velmi systematicky postupuje od výroby 
monokrystalických vzorků, přes charakterizaci jejich kvality pomocí některých 
experimentálních metod, až po samotné měření získaných vzorků sadou vhodných 
experimentálních metod. Tomuto postupu a volbě experimentálních technik nelze 
nic vytknout, snad s jedinou výjimkou. 

Jak autorka správně poznamenává (str. 22), SAXS metoda nepřináší přímý 
obrázek mikrostruktury, nýbrž jeho Fourierův obraz, který je nutno interpretovat. 
Zároveň správně uvádí, že je pro tuto interpretaci vhodné mít již jistou předběžnou 
znalost mikrostruktury materiálu, nebo je žádoucí kombinovat SAXS s dalšími 
technikami, zejména elektronovou mikroskopií. Nicméně elektronová mikroskopie 
v práci nebyla použita. Bylo by vhodné upřesnit, proč nebylo v tomto případě nutno 
sáhnout k této standardní experimentální technice. 

 
Výsledky práce (a které z nich lze považovat za nové vědecké poznatky) 

 

Mezi hlavní výsledky dizertační práce je možno zařadit: 
1.  otestování spolehlivé metody pro vytvoření monokrystalů metastabilních 

beta Ti-slitin, 
2.  ověření orientačních vztahů mezi omega a beta mřížkami, 
3.  určení vývoje mřížkových parametrů a misfitu omega-beta v závislosti na 

teplotě a době žíhání, 
4.  určení velikosti a tvaru částic omega fáze z tvaru difrakčních maxim v 

reciprokém prostoru a SAXS dat, 
5.  zjištění, že růst omega částic odpovídá LSW teoretickému vztahu, 
6.  zjištění, že pro beta fázi je tvar intenzity difuzního rozptylu v reciprokém 

prostoru určen deformačními poli kvůli přítomnosti omega precipitátů, 
7.  určení, že omega fáze v beta fázi tvoří částečně uspořádaný kubický systém 

omega precipitátů se základními vektory paralelně s <100> směry, 
8.  že toto uspořádání je odvozené v zásadě od elastické interakční energie mezi 
částicemi (určeno modelováním), 

9.  práce vyloučila uspořádání paralelně s <111> směrem indikovaný v dřívější 
práci jiných autorů,  

10.  určení difuzních koeficientů legovacích prvků a jejich teplotní závislosti. 
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Jako nový výsledek lze označit ve výše uvedeném seznamu položky 1, 3, 4, 5, 6, 8 
a 10. Ostatní body jsou potvrzením předchozích poznatků, což je však taktéž 
důležitý prvek pro další vývoj Ti slitin. 

 
Kvalita formálního zpracování práce  

 

Formální zpracování práce je na vysoké úrovni a oponent nemá připomínek. 
 

Význam práce pro další rozvoj vědního oboru 
 

Použité difrakční metody přinášejí informaci z velkého objemu vzorku a tedy 
statisticky velmi relevantní, což se ukázalo jako velmi prospěšné pro určování 
parametrů mikrostuktury i difuzních koeficientů. 

Práce ověřila metodickou vhodnost použití metody SAXS pro výzkum 
precipitátů omega fáze v beta Ti-slitinách. Zejména in-situ sledování vývoje 
precipitátů, nezatížené případnými změnami mikrostruktury během ochlazování, 
přináší nové možnosti pro studium daných slitin při zvýšených teplotách 
odpovídajících teplotám jejich tepelného zpracování. 

Výsledky práce je v oboru Ti-slitin možno využít např. při hledání korelace 
„termomechanické zpracování - mikrostrukturní parametry - mechanické 

vlastnosti“ a při optimalizaci mikrostruktury. 
 

Přednosti a nedostatky 
 

Práce je velmi pečlivě zpracována a experimentální výsledky jsou zevrubně 
diskutovány, včetně argumentů zdůvodňujících možné interpretace získaných 
výsledků. 

Rozsah experimentálních výsledků, které byly během práce shromážděny, 
ukazuje na vysokou zběhlost experimentátorky při jejich získávání. Záběr 
použitých technik pro charakterizaci slitin studovaných v dizertační práci je velmi 
široký (DSC, SAXS, difrakce rtg záření, difuzní rozptyl, elektronová difrakce - 
EBSD, prvková analýza). Jejich zvládnutí svědčí o schopnostech autorky orientovat 
se v širokém spektru experimentálních technik nezbytných pro dosažení předem 
vytyčených cílů. 

K přednostem práce patří též hluboká orientace ve vyhodnocovacích 
procedurách pro naměřená data, jak se například prokázalo v části vyhodnocující 
difuzní rozptyl rtg záření v okolí difrakčních maxim a jeho využití pro získání 
mikrostrukturních parametrů, či v části vyhodnocení SAXS dat. K netriviálním 
patří též interpretace dat z DSC metody. Autorka projevila též rozsáhlé znalosti v 
modelování. Za prvé v modelování SAXS dat, za druhé v modelování interakční 
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energie částic a za třetí v modelování difuze legovacích prvků v okolí rozhraní 
beta-omega fází. 

K dizertační práci mám několik terminologických a podobných poznámek, 
které formuluji v příloze, a které mohou být případně využity v další práci v dané 
oblasti. 

V následujících odstavcích předkládám autorce k vyjádření několik 
komentářů a dotazů: 

 
Str. 37:  
„During cooling, alpha phase starts to precipitate around 550degC, 

presumably at compositionally favourable sites such as Mo depleted pockets which 

remained in the beta matrix after omega particles which reverted back to beta 

phase during heating.”  
Je možné, že takové nehomogenity jsou přítomny po relativně dlouhé době 

na relativně vysoké teplotě (jedná se o popis chladicí fáze DSC signálu)? 
 
Str. 60, Fig. 4.21:  
Spolu s dalšími parametry by bylo vhodné ukázat i frakční objem omega 

precipitátů a jeho vývoj s dobou žíhání. (Pokud je následně dopočítáván rozptylový 
kontrast, Fig. 4.22, pak musí být frakční objem již určen, zřejmě z nalezených 
geometrických parametrů). 

 
Str. 76: 
„The value 2.3 eV of the activation energy for Ti-15Mo as well as the 

diffusion coeficients correspond well to the values for Mo diffusion in titanium 

[168-171]. The differences between the values determined in this work and in the 

literature can be ascribed to the extrapolation of the literature data.” 
Pokud vezmeme v úvahu logaritmickou škálu v Fig. 4.34, tak některá data 

(difuzní koeficienty) vzatá z literatury není možno označit za dobře odpovídající 
výsledkům této práce. Která literární data (je mezi nimi velký rozptyl) je možno 
vzít jako nejvhodnější pro srovnání s dif. koeficienty určenými v této práci? Dále: 
rozdíly jsou připisovány (pouze) extrapolaci dat převzatých z literatury. Opravdu 
není možné připsat rozdíly částečně i nepřesnostem v modelování SAXS dat v této 
práci? Použité modely mají mnoho zjednodušujících předpokladů, které ne vždy 
jsou splněny. 
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Závěr 
 

Závěrem lze říci, že autorka 
• prokázala teoretické i experimentální znalosti a dovednosti nutné k samostatné 

vědecké práci v oboru materiálový výzkum, 
• získala rozsáhlé znalosti v oblasti modelování dat, 
• systematicky a s přehledem zvládla interpretaci naměřených dat, 
• během práce na disertaci průběžně publikovala výsledky dosažené při 

experimentech v mezinárodních vědeckých časopisech. 
Prezentovaná disertační práce tedy jednoznačně prokazuje předpoklady autorky 
k samostatné tvořivé práci. 

 
Disertační práce splnila vytčené cíle a její autorka prokázala schopnost 
samostatné vědecké práce. Práce obsahuje publikované a vědecky přínosné 
výsledky. Proto po úspěšné obhajobě doporučuji udělení titulu Ph.D. 

 
 
 

V Řeži dne 05.09.2016            RNDr. Pavel Strunz, CSc.   
             Ústav jaderné fyziky AV ČR v. v. i. 

                         250 68 Husinec - Řež 
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Příloha 
 
 
Terminologické a další poznámky: 
 
Str. 7-8:  
Omega fáze je sice metastabilní fází, ale velmi podstatnou, zejména v rámci 

této dizertační práce. Stálo by proto za úvahu ukázat v práci strukturu této fáze 
podobně, jako je ukázána struktura fází alfa a beta v obr. 1.1. Pro čtenáře by pak 
bylo zřejmě jednodušší představit si rozdíly mezi dvěma hexagonálními fázemi alfa 
a omega.  

 
Str. 12:  
V sekci 1.4.2 je psáno „Precipitates of the alpha phase are incoherent with 

the beta matrix, and the two phases obey an orientation relationship.” 
Jsou tyto dvě fáze (alfa a beta) skutečně nekoherentní, zatímco beta a omega 

jsou koherentní (str. 8)? 
 
Str. 20: 
ř. 1: „Small-angle scattering (SAS) is a phenomenon in which radiation 

elastically interacts with inhomogeneities in matter and consequently deviates from 

its incident direction.” 
Zřejmě vhodnější by bylo napsat specificky, že se jedná o koherentní rozptyl, 

tedy např. „radiation coherently elastically interacts with inhomogeneities” 
 
Str. 20: 
ř. 11-12: „SANS "sees" a contrast in neutron scattering cross-section” 

�„SANS "sees" a contrast in neutron scattering length density or magnetization 

density and orientation” 
 
Str. 20: 
ř. 19-20: „... about characteristic distances between ordered or partially 

ordered scatterers” 
�„... about characteristic distances between ordered or partially ordered 

scattering particles” 
(aby nedošlo k záměně se skutečnými jednotlivými „scatterers”, což jsou i v 
případě maloúhlového rozptylu jednotlivé atomy) 

 
Str. 21: 
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„The measured intensity in the detector plane is typically represented as a 

function of the magnitude of the scattering vector Q” 
�„The measured intensity in the detector plane is typically represented as a 

function of the magnitude of the scattering vector Q or its components Qx, Qy in 

case of anisotropic scttering” 
(anizotropní rozptyl je právě případ této práce). 

 
Str. 21: 
Symbol dσ/dΩ(Q) je v práci používán pro makroskopický účinný průřez. 

Protože tento symbol je v literatuře většinou používán pro mikroskopický účinný 
průřez, bylo by vhodnější v práci explicitně napsat, že se jedná o „makroskopický 
účinný průřez”, a nikoliv pouze „účinný průřez”. 
(Pozn: v literatuře je makroskopický účinný průřez většinou označován dΣ/dΩ (Q)) 

 
Str. 21: 
„In SAXS data evaluation, the measured intensity I(Q) is converted to 

absolute intensity dσ/dΩ(Q), which is independent of the measurement geometry, 

sample thickness, and measurement time.” 
Tento postup je označován standardně jako „raw data treatment”, nikoliv jako 
vyhodnocení dat (data evaluation) samotné.  
Vyhodnocení dat je získání informace o ρ(r) z měřeného I(Q) či z dσ/dΩ(Q). 

 
Str. 22: 
„... Φ0A with an empty beam” 
Jedna možnost kalibrace je jistě měření toku prázdného svazku (bez vzorku). 

Nicméně zbytek odstavce se týká jiného druhu kalibrace pomocí standardního 
vzorku (glassy carbon) 

 
Str. 22 (a 23): 
„...the difracted angles are calibrated by silver behenate standard” 
Pokud byl měřen prázdný svazek (zřejmě s atenuátorem), jak zmíněno výše, 

pak je znám střed svazku a tudíž difrakční úhel plyne z geometrie. Pak sepoužívá 
AgBE spíš ke kalibraci vlnové dély nežli úhlu. 

 
Str. 35:  
„A shallow exothermic peak with the onset at (256+2)degC can be 

observed.” 
Spíše se zdá, že nástup peaku je až nad 300degC. 

 
Str. 57:  
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NN⊥

2= V / L0 
spíše NN⊥

2= V / L0
3 

 
Str. 59, Fig. 4.20:  
Oblast měřené rozptylové křivky pod beamstopem (těsné okolí Q=0) by 

neměla být zobrazována, neboť to může být pro čtenáře zavádějící. 
 


