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Znalosti:
Prohloubení teoretických znalostí tuhých roztoků a fázových transformací a jejich aplikace při výrobě a 
termomechanickém zpracování kovových materiálů. Seznámení se s degradačními procesy koroze, oxidace a radiačního 
poškození kovových materiálů. 

Schopnosti:
Řešení jednoduchých problémů v oblasti fyzikální metalurgie a materiálového inženýrství.
stručná anotace předmětu
Osnova přednášky:
1. Mechanické vlastnosti tuhých roztoků.
2. Difuzní fázové transformace.
3. Bezdifuzní fázové transformace. 
4. Tepelně-mechanické zpracování slitin, 
5. Superplasticita a tečení.
6. Slitiny hliníku - klasifikace, zpevnění, výrobní procesy.
7. Vlastnosti intermetalických fází.
8. Slitiny s tvarovou pamětí.
9. Radiační poškození materiálů (vliv toku a dávky záření, změny struktury, mechanických a fyzikálních vlastností).
10. Prášková metalurgie (výroba prášku, lisování, spékání, HIPování). 
11. Oxidace kovových materiálů.
12. Úvod do koroze, typy korozního napadení 
13. Protikorozní ochrana.

Osnova cvičení:
Sedm cvičení na konkrétních případech (case studies) po 4h.
klíčová slova
Tuhý roztok; fázové transformace; termomechanické zpracování; radiační poškození; oxidace; koroze.
rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studenti pracují samostatně či ve dvojicích, z každého řešeného problému odevzdávají písemný protokol. Odevzdání 
všech 7 protokolů je podmínkou udělení zápočtu.
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