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DrSc.
cíle předmětu
Znalosti:
Porozumění základním fyzikálním jevům, které probíhají při tavení, krystalizaci, chladnutí a termomechanickém 
zpracování kovových materiálů.

Schopnosti:
Orientace ve fázových diagramech a jejich používání, identifikace mikrostruktury různých kovových materiálů .
stručná anotace předmětu
Osnova přednášky:
1. Termodynamika vícefázových soustav (roztoky a jejich volná energie, heterogenní rovnováha - Gibbsovo fázové 
pravidlo, směsné fáze, směsi fází). 2. Teorie tuhých roztoků, model párových vazeb. 3. Tuhnutí binárního systému 
(homogenní a heterogenní nukleace). 4. Mikrostruktura a fáze, poruchy krystalové mříže. 5. Difuze v kovech a slitinách. 
6. Fázové transformace v pevné fázi (martenzitická a bainitická transformace, precipitace). 7. Teorie dislokací (napěťové 
a deformační pole dislokací). 8. Teorie dislokací (energie dislokací, nakupení, síly na dislokaci). 9. Teorie dislokací 
(rozštěpení dislokací, Peierls-Nabarrovo napětí). 10. Mechanické dvojčatění. Interakce dislokací s překážkami (jiné 
dislokace, příměsové atomy, precipitáty, hranice zrn, odvození Hall-Petchova vztahu). 11. Zpevnění plastickou 
deformací (monokrystaly, polykrystaly). 12. Statické zotavení, statická rekrystalizace. 13. Dynamické zotavení, 
dynamická rekrystalizace.
Osnova cvičení:
1. Krystalové struktury, parametr směstnání, intersticiální polohy. 2. Fázové diagramy, Gibbsovo fázové pravidlo. 3. 
Termodynamika fázových diagramů, společná tečna. 3. Použití pákového pravidla v binárních a ternárních fázových 
diagramech. 4. Nukleace v kovech a slitinách. 5. Úvod do bodových poruch.. Difuze v kovech a slitinách - řešení 
Fickových zákonů. 7. Difuze ve slitinách - Kirkendallův jev, koeficient vzájemné difuze, Matanova analýza. 8. Dislokace 
- napěťové pole, síly, energie. 9. Dislokace - pohyb, rozštěpení, dislokační reakce. 10. Systém Fe-C, fázová pole. 11. 
Fázové transformace v ocelích, zušlechťování. 12. Digramy izotermického rozpadu austenitu (IRA). 13. Diagramy 
anizotermického rozpadu austenitu (ARA).
klíčová slova
Teorie tuhých roztoků, teorie dislokací, difuze, krystalizace, fázové transformace, zpevnění, odpevnění.
rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
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