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Diplomová práce se zabývá vysoce aktuální  problematikou - studiem materiálu, který je
použ í ván na výrobu palivových tyč í  jaderných reaktorů  a souvisí  s bezpeč ností  provozu
jademých elektráren. Konkré tně se jedná o simulaci podmí nek, kter'ým je zkoumaný materiál
vystaven v pří padě havárie typu LoCA, kdy v dů sledku ú niku chladí cí  mé dia v primrí rní m
okruhu dojde k nebezpeč né mu zvýš ení  teploty uvnitř reaktor a následně k poruš ení
povlakových trubek palivových tyč í .

Diplomová práce je po formální  stránce vyváž ená a dobře zpracovaná. obsahuje teoretickou
č ást v rozsahu l8 stran, experimentální  č ást v rozsahu 20 stran, věcnou diskusi a podrobný
závěr v rozsahu 6 stran, seznam použ itých zkratek a 28 literární ch odkazů  pŤeváž ně
v anglické m jazyce. Bylo nalezeno několik nepodstatných gramatických a stylistických chyb,
které  jsou v práci vyznaěeny, a není  potřeba je uvádět v oponentní m posudku. Pouze bych
upozornila na nesprávné  zvětš ení  sní mků  ze světelné ho mikroskopu na obr. 36 až  45
v dů sledku ú prav jejich velikosti. Pokud je ve sní mku znánoměno měří tko, není  potřeba
v popisu zvětš ení  uvádět.

Po odborné  stránce má práce velmi dobrou ú roveň. Struč ná nicmé ně kvalitní  literární  reš erš e
zahrnuje popis vlastností  a struktury zirkonia a jeho slitin, které  byly vyví jeny jako náhrada
korozivzdorných ocelí  použ í vaných pro výrobu jaderných reaktoru pohanějí cí ch lodě a
ponorky a později pro reaktory vjaderných elektrárnách. Jsou uvedeny vlivy rizných
legují cí ch prvků  použ í vaných v zirkoniových slitinách a změny způ sobené  radiací  a tepelnou
expozicí  při havárii LOCA. Pozomost je zaměřena zejmé na na fázové  transformace' které
mohou vé st ke zkřehnutí  slitin a následné mu poruš ení  povlakových trubek jaderné ho paliva'
Lze uvé st porrze jedinou drobnou výku týkají ci se cí lů  práce, které  nejsou explicitně
vyjádřeny, ale pouze nastí něny v kapitole 6. a 8.1.

Experimentální  program zahrnuje studium struktury afž aových transformací  vpovlakových
trubkách ze zirkoniové  slitiny El10 chráněné  ruznými typy vrstev zhotovených PVD depozicí
před a po teplotní  expozici při 1200"C, která má simulovat podmí nky při havárii.
Mikrostruktura byla pozorovií na pomocí  světelné  a řádkovací  elektronové  mikroskopie při
využ ití  energiově disperzní  rtg. mikroanalýzy a rtg. difrakč ní  fé aové  analýzy. Experiment byl
precizně proveden a výsledky správně vyhodnoceny. V diskusi byl zhodnocen vliv
detekovaných fázi na mechanické  vlastnosti povlakových trubek. Byl jednoznač ně prokázán
pozitivní  vliv PVD vrstev a byla vybrána nejvhodnějš í  povrchová ú prava povlakových trubek,
která mů ž e zamezit jejich poruš ení  při manipulaci s palivovými tyč emi a při ohřevu tyč í
během havárie jaderné  elektrárny.
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L Dotazy na autora práce:

1) Na difraktogramu vzorku č . 1 po tepelné  expozici uvedené m na straně 38 se vyskytuje
difrakč ní  linie označ ená jako Zr (002), která mů Že pocházet od zirkoniové  matrice. Uvádí  se,
ž e tato linie mů ž e pří sluš et i fázi Cr2Zr, a ztoho se odvozuje moŽná pří tomnost
ní zkotavitelné ho eutektika. Máte i jiné  podklady pro futo domněnku? Mů ž ete b|í ž e objasnit
v zní k tohoto eutektika?

2) Mů ž ete upřesnit, jak mohou ochraruré  vrstvy na povlakových trubkách palivových tyč í
zvýš it bezpeč nost provozu jaderné  elektrárny?

Autor diplomové  práce proké ual schopnost k samostatné  a tvořivé  práci. osvojil si nároč né
experimentální  metody, dokázal správně interpretovat a zhodnotit výsledky a vytvořiÍ  závěry
pro j ej ich praktické  využ ití .

Navrhovaná výsledná klasifikace (neho dí cí  š  lcrtnět e) výborně
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