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Disertační práce vznikla na Katedře fyziky materiálů MFF, UK a na pracovišti neutronové difrakce 

ÚJF AVČR. ToF ND experimenty byly provedeny v National Laboratory v  Los Alamos (LANSCE).  

 

Práce se zabývá studiem mikrostruktury a mechanických vlastností hořčíku a hořčíkových slitin se 

zaměřením na mechanismy plastické deformace a jejich vývoj s mechanickým zatížením.  

Slitiny hořčíku  (stejně jako hliníku a titánu)  patří mezi strategické lehké slitiny s velkým aplikačním 

a ekologickým potenciálem v leteckém, automobilovém průmyslu a významné uplatnění mají i  v 

medicíně, implantační chirurgii a ortopedii. 

 

Hořčík a jeho slitiny (díky své hexagonální struktuře) vykazují bohatou variabilitu deformačních 

mechanismů. Přestože se vztah mezi deformačními a mechanickými vlastnostmi hořčíku zkoumá 

desítky let, představuje uvedené  téma  stále aktuální vědeckou problematiku. 

  

Předložená práce se zaměřuje na vývoj in-situ charakterizačních metod (metody akustické emise- AE a 

metod, založených na neutronové difrakci - ND).  Vlastní výzkum je realizován na   polykrystalickém 

hořčíku se slabou příměsí Zr ('čistý' Mg), kde je na základě výsledků obou pokročilých metod 

hodnocena asymetrie  strukturní odezvy při  namáhání v tahu a v tlaku.  Na dalších dvou slitinách s 2 a 

9 wt% Al  je sledován vliv této příměsi. Výsledky jsou porovnány s teoretickým modelem procesu 

deformace.  

 

Disertační práce má logicky vystavěnou osnovu a organizaci textu. Je psána věcně, dobrou, čtivou,  

angličtinou.  

 

V první kapitole autor čtenáře seznamuje s předmětem výzkumu - deformační mechanismy obecně  

hexagonálních materiálů (HCP) se zaměřením na Mg. Jsou srozumitelně popsány hlavní skluzové, 

dislokační systémy, dvojčatění, podmínky jejich vzniku.  

 

Druhá kapitola se věnuje hlavním experimentálním technikám - AE a ND, různým přístupům ke 

zpracování dat a  hodnocení výsledků. Zde je nutné zmínit pěkně popsanou klasifikaci mikro/makro 

deformací a jejich vyšetřování pomocí ND, dále metodu určení podílu a typu skluzových systémů 

pomocí vícenásobné konvoluční metody fitování celého difrakčního profilu (CMWP). Na konci 

experimentální části této kapitoly jsou zmíněny použité instrumentace metod optické a elektronové 

mikroskopie. Teoretická část této kapitoly začíná nezbytným  úvodem do krystalografie HCP, dále 

uvádí výpočet Schmidova faktoru (SF). Nakonec je popsán teoretický model procesu deformace na 

základě Eshelbyho aproximace stavu napjatosti v okolí inkluze a následné homogenizace (EPSC 

modeling).  

 

V kapitole 3 jsou popsány testované materiály,  jejich výchozí vlastnosti a podmínky vlastních 

mechanických zkoušek vč. specifikace hlavních insitu charakterizačních metod.  

 

Kapitola 4 zahrnuje popis výsledků metod AE a ND pro studium asymetrie  tah-tlak v 'čistém' Mg.  

Byly ukázány výhody zpracování ASK plně samplovaných záznamů AE vůči konvečně pojatému 

parametrickému zpracování. Výsledky charakterizačních metod jsou široce diskutovány, dány do 

vzájemné souvislosti a vyvozené závěry jsou podpořeny teoretickým modelem EPSC.    



K této kapitole je přiřazena podrobná analýza dvojčatových variant pro tahové a tlakové zatížení 

slitiny Mg2Al.  Pomocí ND určené poměrné objemové zastoupení různých typů dvojčatových systémů 

v jednotlivých krocích daného zatížení velmi dobře koresponduje s předpovědí modelu EPSC. Pro  

konkrétní strukturu zrn určenou pomocí EBSD po 1% zatížení byla výsledná naindukovaná dvojčatová 

struktura úspěšně porovnána s poměrem napočítaných SF.  

 

V kapitole 5 je vyvíjenými insitu metodami studován vliv hliníku ve dvou koncentracích  2 a 9wt% v 

porovnání s 'čistým' Mg. Slitina Mg9Al vykazovala oproti 'čistému' Mg a Mg2Al slitině odlišné 

chování, které bylo věrně vysvětleno odlišnou kinetikou dvojčat během zatěžování a odlehčování. 

Tato část byla doplněna záznamy z rychlé kamery a  SEM  po zatížení, a pak po odlehčení. Klíčové  

důležité závěry jsou na konci  této kapitoly  přehledně shrnuty v bodech.  

 

Disertační práce je zakončena celkovým shrnujícím závěrem s návazným výhledem do blízké 

budoucnosti. 

 

Přestože motivace práce byla převážně metodická, je nutno kladně hodnotit zdařilou analýzu  

výsledků, doplněnou o teoretické modelování, fundovanou diskuzi  a fyzikální interpretaci. 

Výsledky disertační práce jsou obsahem 5 publikací  ve významných impaktovaných časopisech (J 

Alloy Compd, Mat Sci Eng A, Int J Plast, Acta Mater), kde byl doktorand  autorem nebo 

spoluautorem,  dále byly dílčí výsledky presentovány na konferenci  Progress in Acoustic Emission v 

Japonsku a  na symposiu Magnesium Technology 2017, kde sborník přednášek vyšel v nakladatelství  

Springer Int. Publishing. 

  

Drobné připomínky a  korekce 

 

str.32  Použitá kamera je asi PixeLINK, 

str. 36  q
s
  (místo g) v textu pod vztahem (2.27), 

str. 44 , obr. 4.3, kde jsou uvedeny typické signály přiřazené dvojčatění a lavinovitému charakteru 

 dislokačního mechanismu. Pokud signál na obr. 4.3a odpovídá dvojčatění, měl by asi mít vůči 

 signálu z dislokací obr.4.3b o řádově vyšší amplitudu (viz obr.4.6 a text v diskuzi na 

 str.62), 

str.51 obr.4.10,  přehlednosti by pomohlo  uvést  označení 'true strain' a 'AE' k jednotlivým průběhům, 

str. 65, odkaz na obr 19a (druhý odstavec 'Non-basal slip - ...') je asi  na obr 4.24a,  

str, 68-73 Není úplně zřejmé, že celá analýza (kap.4.3)  byla provedena na materiálu Mg2Al (viz 

 popisek obr. 4.28 a vliv Al je obsahem až kap. 5)  Co bránilo provést tuto analýzu na 'čistém' 

 Mg (obr.4.23) ? 

str. 94 obr. 5.18, 5.19 a 5.20 by bylo vhodné uvést  měřítka.  

 Jsou uvedeny snímky z vysokorychlostní  kamery pouze v zatíženém a odlehčeném stavu 

 (podobně jako při SEM pozorování). Bylo by dobré specifikovat podmínky tohoto 

 experimentu - popis instrumentace použití rychlé  kamery, parametry, způsob spouštění 

 (trigger), parametry :  rychlost (frames/s), rozlišení, popř. světelné podmínky. Patrně nebyly 

 plně využity výhody vysokorychlostního záznamu.   

 

Poznámka ke grafické úpravě - nevyvážená velikost obrázků, některé  obrázky jsou velmi malé (např. 

4.33, 4.35, 5.3, 5.5, 5.15, 5.19 ), některé možná zbytečně velké např.  2.1.,  4.36.  

 

Otázky do diskuze 

 

1.  Kritérium spouštění skluzových systémů a dvojčatění je klasicky postaveno na  min. hodnotě 

kritického smykového napětí a výši Schmidova faktoru. V rešerši je uveden odkaz na ref. [43] s 

tvrzením, že né vždy aktivní varianty dvojčatění souvisí s nejvyšším SF. Můžete tuto skutečnost nějak 

komentovat? 

 

2. Jaký vliv mají  případné skluzové procesy po hranicích zrn, a jak je lze  popsanými metodikami 

postihnout?  



 

3. Ve výsledku ASK analýzy akustické emise je důležité přisouzení fyzikálního významu jednotlivým 

nezávislým klastrům. V práci je tato fyzikální identifikace  provedena na základě úrovně vnějšího 

napětí, při kterém se spustí daný deformační mechanismus. Klastru s nejnižším spouštěcím napětím 

byl tedy přisouzen bazální skluz  (zřejmě ve shodě s Tab 1.2)  atd.,  navíc průběhy dobře korelovaly s 

modelovou predikcí (obr.4.24). Jak si vysvětlujete, že klastr 2, odpovídající bazálnímu skluzu, je vůči 

klastru 3 (non-basal slip) posunut k vyšším energiím AE  a k vyšším  frekvencím (obr. 4.6) ?     

 

Celkový komentář a závěrečné hodnocení 

 

Práce obsahuje velmi cenné a původní  poznatky, které výrazně posunuly znalosti o studovaných 

jevech v kovových materiálech.  

 

Lze tedy shrnout, že Mgr. Jan Čapek prokázal schopnost samostatné tvůrčí vědecké práce,  vytvořil  

významné dílo v oboru. Předložený text, svým rozsahem, výsledky a kvalitou zpracování, splňuje 

podmínky kladené na doktorskou disertační práci. 

 

Doporučují proto, aby byl Mgr. Janu Čapkovi, na základě úspěšné obhajoby a ve smyslu 

platných předpisů, udělen titul PhD. 

 

         

          

 

 

 

V Praze dne 28.8. 2017                               Ing. Michal Landa, CSc. 
 

   

 

  

 


