
Oponentský posudek disertační práce Ing. Víta Horníka 
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niklových superslitin MAR-M 247 a IN 713LC 

 

Předložená práce studuje mechanismy vysokoteplotního poškození moderních 

niklových superslitin určených zejména pro součásti leteckých motorů a plynových turbín. 

Jejich znalost je nezbytná pro maximální využití uvedených materiálů při dodržení 

požadované spolehlivosti zařízení. Zvýšení provozní teploty i jen o několik stupňů či zvýšení 

otáček i jen o pár procent znamená zvýšení účinnosti či zvýšení výkonu zařízení představující 

konkurenční výhody rozhodující o prodejnosti a ziskovosti finálního výrobku. 

Aktuálnost tématu disertační práce 

Práce je velmi aktuální jak z pohledu výroby energetických zařízení s vyšší užitnou 

hodnotou, tak i z hlediska pochopení mechanismů poškození umožňující jejich cílené a 

efektivní potlačení. 

Splnění stanoveného cíle disertační práce 

Cíl disertační práce spočívající v popisu chování vybraných niklových superslitin během 

únavového namáhání a kombinovaného namáhání únava-creep byl rozplánován do sedmi 

specifických etap (viz s. 31), z nichž všechny byly beze zbytku splněny. 

Postup řešení problému 

Autor vyšel z aktuálního stavu poznání ve studované problematice a s využitím 

špičkového vybavení domovského pracoviště naplňoval jednotlivé etapy plánovaných 

výzkumných prací. Vedle výsledků vysokoteplotních únavových zkoušek při různých 

amplitudách napětí a různých úrovních středního napětí identifikoval mechanismy porušování 

zejména pomocí REM a TEM. Diskuse dosažených výsledků s porovnáním výsledků jiných 

autorů patří k nejcennějším částem disertace a její úroveň spolu s přehlednými závěry výrazně 

převyšuje většinu disertací, které oponent hodnotil. 

Výsledky disertace s uvedením konkrétního přínosu doktoranda 

Výsledky disertace naplňující stanovený cíl – popis vysokoteplotního mechanického 

chování obou studovaných niklových superslitin – jsou velmi jasně a srozumitelně 

formulovány. Přímý přínos doktoranda je zřejmý z úrovně diskuse a závěrů, ovšem bližší 

specifikaci jeho přínosu v disertaci explicitně nenajdeme. Přínos lze konkrétně upřesnit během 

obhajoby, obecně jej potvrzuje autorská účast v řadě publikací souvisejících s problematikou 

disertace. 

Význam pro praxi nebo rozvoj vědního oboru 

Jak již bylo řečeno, výsledky disertace jsou nejen praktickým přínosem pro vývojáře a 

výrobce turbín a podobných zařízení, ale i teoretickým přínosem pro studium 

vysokoteplotních degradačních procesů a jejich mechanismů. Tak lze např. cíleně modifikovat 

složení superslitin efektivněji než častým způsobem pokus – omyl. 

Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň 

Formální úprava disertace je velmi dobrá, snímky REM i TEM jsou velmi ostré a 

zobrazení lomů při dvou zvětšeních umožňuje dobrou orientaci v rámci lomové plochy i 

soustředění se na detail místa iniciace trhlin. Práce je velmi čtivá, formulace jasné a 

jednoznačné. Připomínky lze mít pouze k interpunkci (a místy i slovosledu) připomínající spíš 
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angličtinu než češtinu. Nápadné je časté používání volného přívlastku (odděleného čárkami), 

který je typický pro beletrii a v odborném jazyce bývá vzácností. Překlepy atp. jsou velmi 

vzácné. Soupis literatury je velmi nejednotný a po formální stránce velmi vzdálený obvykle 

doporučované ČSN ISO 690, ale záznamy jsou úplné, umožňující jednoznačnou identifikaci 

zdroje. Také zápis fyzikálních veličin kurzívou (viz ČSN ISO 80000-1 an.) není (na rozdíl od 

seznamu použitých symbolů) jednotný. 

Doporučení udělení akademického titulu Ph.D. 

Předložená disertační práce splňuje podmínky uvedené v § 47 odst. 4 VŠ zákona. 

Ing. Horník tak prokázal svoji způsobilost k samostatné vědecké práci. Proto doporučuji 

předložit jeho disertační práci k obhajobě. 

Stručné vyjádření k předloženým tezím 

Teze disertace ctí požadované členění, byť ne vždy názvy jejich kapitol doslovně 

odpovídají formulaci tohoto členění v žádosti o posudek. Jako celek představují velmi zdařilý 

a plně reprezentativní výtah disertační práce a mohou být předány do tisku ve stávajícím 

provedení. 

Otázky k obhajobě 

1. Potlačit současně únavové i creepové poškození připomíná svou protikladností bájnou 

plavbu mezi Skyllou a Charybdou. Můžete se zmínit o vlivu obsahu uhlíku v niklových 

superslitinách ve vztahu k těmto poškozením? 

2. V textu na s. 52 ve vztahu k obr. 36 píšete: Při středním napětí 400 MPa má křivka sklon 

strmější a únavové vlastnosti těles klesají výrazně rychleji (ve srovnání s nižšími středními 

napětími). Uvedená křivka však má velkou nejistotu směrnice (viz velký rozptyl 

experimentálních bodů a navíc konkávní tvar experimentální závislosti oproti 

předpokládanému konvexnímu). Bylo statisticky testováno, zda je rozdíl ve strmostech 

statisticky významný? 

3. Popište, co je to rafting (zde precipitátů ’), jak kvalitativně závisí na působícím napětí a 

jakým mechanismem se uskutečňuje. 

4. V disertaci uvádíte řadu cenných výsledků, resp. nových poznatků. Který (které) 

považujete za nejdůležitější a proč? Jaký byl váš konkrétní přínos k jejich dosažení? 
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