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Předložená disertační práce Ing. Petry Hanusové se zabývá problematikou přípravy 

kompozitních materiálů s využitím mechanického legování. Studované systémy byly tvořeny 

Al-B2O3 a dalším prvkem (uhlík, titan, niob a chrom). Práce obsahuje 104 číslovaných stran 

textu (včetně seznamu publikací autorky) doplněného 77 obrázky a 19 tabulkami. Práce je 

tradičně členěna následující hlavní kapitoly: Úvod, Teoretická část, Cíle práce, 

Experimentální materiál a metody, Experimentální výsledky, Celková diskuse a shrnutí 

dosažených výsledků, Závěr. Teoretická část práce je zaměřena na popis intermetalických 

sloučenin, práškové metalurgie obecně a mechanochemické syntézy. Rozsah této kapitoly i 

počet citovaných prací je s ohledem na rozsah práce optimální. Citované práce zahrnují 

základní práce z oboru i zcela aktuální literaturu. Tato kapitola je ale v určitých aspektech i 

nejslabším článkem celé práce. Důvodem jsou především terminologické problémy, jak je 

uvedeno níže ve výčtu otázek a připomínek. Za hlavní považuji to, že boridy jsou v této části 

řazeny mezi intermetalické fáze, což není pravdivé. Dále je neobvyklé a nepříliš šťastné, že se 

literární rozbor objevuje v poměrně velkém rozsahu i k uvození některých částí výsledků. 

Experimenty byly naplánovány logicky správně, zvolený přístup je originální. Jenom mi 

nepřipadá obsah zcela související s názvem práce, protože například v systému Al-B2O3-C 

není možný vznik žádných intermetalických fází, ale pouze boridů a karbidů, což jsou fáze 

intersticiální. Autorka se pokouší o diskusi výsledků včetně rozboru termodynamických dat a 

ve většině případů dochází k logickým závěrům. V některých případech však vychází 

z poněkud nepravděpodobných dat. Například přítomnost hydridu niobu nebo kyseliny borité 

zjištěných RTG difrakcí nejsou příliš pravděpodobné. Z jakého počtu experimentů tyto závěry 

vycházejí? Byly tyto experimenty opakovány pro ověření? 

K dosaženým závěrům a prezentovaným stanoviskům mám následující dotazy a připomínky: 

1) V práci je jako výhoda mechanického legování uváděno to, že se jedná o ekonomický 

proces. Podle mnoha dostupných literárních dat naopak ekonomika procesu nevychází 

příliš příznivě z důvodu potřené značné doby procesu. 

2) Na str. 4 je uvedeno, že TiAl má strukturu fcc, zatímco FeAl má strukturu bcc. Ani 

jedno tvrzení není pravdivé. Struktura fáze TiAl je tetragonální (prostorová grupa 

P4/mmm). V případě fáze FeAl se jedná o superstrukturu tvořenou dvěma prolnutými 

prostými mřížkami (strukturní typ B2, struktura typu CsCl).  

3) Jaká je chemická podstata fází FeAl a Fe3Al? Jedná se chemicky opravdu o 

sloučeniny?  

4) V celé práci je používán pojem „tuhá látka“. Podle současné teorie se používá pojem 

„pevná látka“. 

5) Str. 13: „Většina materiálů, které byly vyrobeny cestou práškové metalurgie, mohou 

být následně zpracovány protlačováním. Jedná se především o slinuté karbidy a 

technickou keramiku.“ Je skutečně možné zpracovat slinuté karbidy a keramiku 

protlačováním? Jaké vlastnosti materiálu jsou pro tuto technologii požadovány? 

6) Str.18: „SPS proces je založen na jiskrovém elektrickém výboji“. Současní vědci, a 

tím i dostupná literatura, stále nemají zcela jasno v tom, zda při SPS dochází nebo 

nedochází k elektrickému výboji, a už vůbec ne o jeho charakteru. Jaký je názor 

autorky na mechanismus slinování metodou SPS? 



7) Str. 22: „Je poměrně jednoduché identifikovat zapálení reakce a to pomocí měřené 

teploty mlecí nádoby.“ Naopak se domnívám, že stanovení skutečné iniciační teploty 

při mechanickém legování je velmi problematické, ne-li nemožné. Ačkoliv teplota 

pláště mlecí nádoby může být např. 100 °C, lze očekávat, že v místě kolizí bude 

prášek dosahovat možná i řádově odlišných teplot. 

 

Jako hlavní výhodu předložené práce vidím zcela originální přístup k přípravě kompozitního 

materiálu. Výsledky práce již byly úspěšně publikovány, což dokazuje vědecký potenciál 

dosažených výsledků a aktuálnost tématu. Podle mého názoru doktorandka prokázala 

potřebné znalosti. 

Práce se vyznačuje velkým množstvím zajímavých experimentálních dat a přes výše uvedené 

drobné formální nedostatky považuji práci za velmi přínosnou a splňující požadavky kladené 

na disertační práce. Z těchto důvodů práci doporučuji k obhajobě.  

 

V Praze dne 18.1.2018 

 

 

 

 

doc. Ing. Pavel Novák, Ph.D. 

Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze  

 


