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Oponentní posudek disertační práce Ing. Ivo Šuláka 

„ Termomechanická a izotermická únava povrchově 

upravené niklové superslitiny“ 

 

1. Úvod 

Předložená práce byla podána jako disertační práce na Ústavu materiálových věd a 

inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Ústředním tématem je 

izotermická a termomechanická únava niklové superslitiny a vliv povrchových úprav 

na únavové chování a životnost. Práce má 143 stran textu a vložených obrázků 

včetně seznamu použité literatury, seznamu zkratek a symbolů a přehledu publikační 

aktivity autora a jeho účasti na konferencích. Práce je rozdělena do 9 kapitol včetně 

úvodu, závěrů a cílů práce v kapitole 5. 

2. Aktuálnost tématu práce 

Niklové superslitiny patří k nejčastěji používaným materiálům pro konstrukci výrobu 

náročných součástí motorů v letectví i pro výrobu stacionárních turbín pro výrobu 

elektrické energie. Při provozu za vysokých teplot a napětí s časově proměnným 

průběhem jsou podrobeny degradačním procesům, které snižují životnost součástí. 

Dosažení vysokých teplot a dlouhé životnosti vede ke zvýšení účinnosti a šetření 

materiálem a prací. Vhodné povrchové úpravy mohou významně přispět k dosažení 

tohoto cíle. Studium vlivu povrchových úprav superslitin na hlavní poškozující 

procesy jako je únava a termomechanická únava je tedy aktuálním tématem. 

 

3. Cíl práce a jejich naplnění 

Hlavním cíle práce bylo provedení zkoušek nízkocyklové izotermické a 

termomechanické únavy povlakované niklové superslitiny MAR-M247 a superslitiny 

bez povlaků za vysokých teplot a analýza vzniku únavových trhlin včetně analýzy 

vlivu tepelných a environmentálních bariér na mechanismus poškození této slitiny. 

Autor zvládl a využil náročná experimentální zařízení pro mechanické zkoušky řízené 

počítačem v ÚFM AVČR, zvládl řadu dalších experimentálních technik pro analýzu 

poškození (FESEM, TEM, STEM, EDS). Cíle práce byly naplněny včetně analýzy 

poškození při různých režimech zatěžování a vlivu povrchových úprav. 

 

4. Postup řešení problému a výsledky práce 

Autor nejdříve analyzoval výchozí mikrostrukturu superslitiny i strukturu nanesených 

povlaků. Postupně se věnoval zkouškám izotermické a termomechanické únavy 
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nepovlakované a poté povlakované superslitiny. V obou případech vyhodnotil 

základní mechanické charakteristiky jako jsou křivky zpevnění/změkčení včetně 

relaxace napětí při prodlevách, cyklické deformační křivky a křivky životnosti. Na 

zkoušených vzorcích pak provedl řadu strukturních pozorování a studium poškození. 

V kapitole 8 shrnul dosažené výsledky na povlakované i nepovlakované superslitině 

a srovnal jejich chování při izotermickém i termomechanickém namáhání. Diskutoval 

vliv povlaků na únavovou životnost zejména při dvou režimech zatěžování a to 

s prodlevami a při termomechanické únavě, které se ukázaly jako nejvíce 

poškozující. Výsledkem práce jsou cenné poznatky jak o mechanismu poškození 

superslitiny při různých režimech zatěžování tak zejména vliv povlaků na toto 

poškození a na výslednou únavovou životnost. 

 

5. Význam pro praxi a rozvoj vědního oboru 

Předložená práce přispívá k pochopení mechanismů poškození superslitin při 

nenáročnějších způsobech mechanického a tepelného zatěžování. Na rozdíl od 

dosavadních prací převážně prováděných na modelových materiálech byly získány 

nové poznatky na technicky významném materiálu, niklové superslitině a to nejen 

v základním stavu, ale i při nanesení tepelně environmentálních bariér. Lze tedy 

konstatovat významný příspěvek jak v oblasti vědy o materiálech, tak i pro 

technickou praxi. Ochranné bariéry spolu s vnitřním chlazením součásti turbín vedou 

k možnosti zvýšení teploty plynů a tím ke zvýšení účinnosti. 

6. Organizace, úprava a jazyková úroveň disertační práce 

Práce je účelně rozdělena do 9 kapitol. V prvních pěti kapitolách kromě úvodu a cílů 

práce jsou v kapitole 2 na základě literatury ukázány hlavní rysy únavy kovových 

materiálů se zaměřením na nízkocyklovou únavu při vysokých teplotách. V kapitole 3 

jsou uvedeny mikrostrukturní charakteristiky niklových superslitin, zejména jejich 

strukturní složky. Kapitola 4 je věnována přehledu povrchových úprav niklových 

superslitin a dosavadním poznatkům o únavovém chování těchto povlakovaných 

materiálů. Popisu experimentálních technik je věnována kapitola 6, vlastním 

výsledkům kapitola 7 a jejich diskusi kapitola 8. V kapitole 9 jsou prezentovány hlavní 

závěry práce. Toto rozdělení je logické a přehledné. Práce je psána jasně na dobré 

jazykové úrovni s velmi malým počtem drobných chyb. Je doprovázena velkým 

počtem obrázků a ilustrací (často barevných). Je třeba ocenit kvalitu snímků 

z transmisního elektronového mikroskopu i snímků z rastrovacího elektronového 

mikroskopu V řadě grafů jsou však použity pro různé závislosti téměř stejné symboly 

(lišící se snad barvou) což ztěžuje identifikaci daných závislostí. Odkaz y na literaturu 

jsou v řadě případů neúplné (např. str. 15, „v práci Thomase [50]“ má být správně 

„v práci Thomase et al. [50]“). 

7. Kritické poznámky a body k diskusi při obhajobě 



(i) str . 10 (Nastane pjechod z krystaloqrafickeho ..) Je oblast II sireni trhliny vzdy 
nekrystaloqraficka? 

(ii) str. 11 (Teto zavislosti ... ) Co je odvozena Wohlerova kfivka? 

(iii) str. 12 (Pricny skluz dislokaci je potlacen ..) Jaka je uloha prlcneho skluzu 
dislokaci pro charakter skluzu? 

(iv) str. 16 ((b) mimo fazi .. . ) Jak nejlepe prelozit out-of-phase? 

(v) str. 59 Chybi vysvetlenl velicin ve vztahu (7.2), napr, odkaz na obr.6.2. Jak byla 
urcena koriqovana cyklicka deforrnacnl ktivka? Je tato kfivka relevantni? 

(vi) str. 60 a take str. 85. U veliciny K' chybi jednotky 

(vii) str. 60 a 61 Zatimco u 1/b nebo 1/c nemusi byt zavorka, rnela by byt u 2Nf 

(viii) str. 108 ((iii) Poskozenl zpusobene creepem ... ) Byla zjistena systernaticka 
prttomnost kavit, nap]. na hranicich zrn? (ojedinela kavita na obr. 7.19 neindikuje 
creepove poskozeni). Jak je odhad creepoveho poskozeni (str. 118 a 119) spravny? 

(ix) str. 113 U prezentace vztahu (8.1) chybi citace; Je vztah (8.2) pro urceni capf 

spravny? Proc brat hodnotu capf? 

(x) str. 115 Lze ocekavat mnohem vetsi creepove poskozeni pouze pf prodlevach 
jen v tahu, event. jen v tlaku? Je efekt prodlevy v tahu opacny nez v t1aku? 

8. Vyjadreni k tezim prace 

Teze strucne a vystizne vystihuji hlavni obsah prace spolu s cilem a hlavnimi 
vysledky prace. Jejich cleneni odpovida pozadavkurn na ne kladenyrn . 

9. Shrnuti a doporucenl 

Pfedlozena disertacnl prace ukazuje, ze autor dovede vedecky pracovat na vysoke 
urovni. Dovede se orientovat ve svetove literature a dosazene vysledky 
prezentovane nejen v teto praci, ale i v rade impaktovanych publikaci 
v mezinarodnlch cascpisech svedc! originalite vysledku a vysoke urovni jejich 
hodnoceni. Navrhuji proto, aby prace byla uznana jako disertacnl prace a na 
jejim zaklade byl ing. Ivo Sulakovi udelen akademicky titul Ph.D. 

/t/2 V Brne 15. 10.2019 

Prof. RNDr. Jaroslav Polak, DrSc. dr.h.c. 
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