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Aktuálnost tématu disertační práce:   

Předložená disertační práce je pro oblast přípravy pokročilých keramických materiálů aktuální s ohledem na 

stále existující některé nekonzistentní výsledky získané při vysokoteplotním izostatickém tlakovém slinování 

(HIP) uvedené v dostupné literatuře. Z hlediska těchto materiálů je pro jejich úspěšnou aplikaci důležité 

dosáhnout úroveň pórovitosti blížící se nule při současně co možná nejmenších velikostech zrn a právě na 

tuto problematiku je tato práce zaměřena. 

Splnění stanovených cílů: 

Je potěšující, že mohu s plnou odpovědností konstatovat splnění cílů stanovených zadáním a to pro čtyři 

různé druhy komerčně dostupných výchozích prášků nejčastěji využívaných pro aplikace v oblasti pokročilých 

keramických materiálů. 

Postup řešení problému a výsledky disertace: 

K této části posudku mohu uvést následující. Postup řešení je logický, což dokládá i uspořádání  
jednotlivých kapitol začínajících úvodní kapitolou, na kterou navazuje relevantní obsáhlá teoretická část. 
V dalších kapitolách jsou stručně popsány výsledky již publikované a potřebné pro splnění stanovených cílů 
této disertační práce a v plném znění jsou uvedeny v dodatku. Dosud nepublikované výsledky splňující 
stanovené cíle (3) a (4) jsou uvedeny v kapitolách  7, 8, 9 a 10, ze kterých vyplývají optimální podmínky pro 
dosažení potřebné konečné mikrostruktury předslinovaných  vzorků na úroveň 92 – 96% t.h. a následujícím 
zhutněním pomocí metody HIP na hustoty blízké teoretickým za současného minimálního zvětšení velikosti 
částic. Optimální podmínky pro přípravu vzorků s uzavřenou pórovitosti a “post-HIPing“ pro čtyři použité 
prášky jsou uvedeny na Str. 56 
 
Význam pro praxi nebo rozvoj vědního oboru:  

Jak již bylo řečeno, pro současnou pokročilou keramiku s ohledem na její uplatnění v různých aplikacích se 

většinou požaduje mikrostruktura charakterizovaná pórovitostí blížící se k nule při pokud možno co nejmenším 

vzrůstu velikosti zrn během dosažení konečných vlastností. Optimalizace postupů, kterými je možné 

dosáhnout potřebných vlastností produktů pro komerčně vyráběné h-Al2O3, t- a c-ZrO2  prášky stabilizované 3 

resp. 8 mol.% Y2O3, dává předpoklad i pro další technické aplikace než pro ty, které jsou  
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uvedeny v této práci  (luminiscentní transparentní korundová keramika dopovaná Er3+, balistická ochrana).  

Z početného experimentálního materiálu byly získány poznatky, které potvrdily kritickou hustotu 92 -96% t.h. 

(nezávislou na rychlosti ohřevu v rozsahu 2 -100 °C / min) pro použité prášky. Dále bych zdůraznil diskutované 

nedostatky při použití standardní kinetické rovnice pro růst zrn, ve které není zahrnut synergický účinek tlaku, 

což neumožnilo přímé stanovení parametru n vyjadřujícího mechanizmus růstu zrn. Za důležitý poznatek 

považuji existenci teplotních oblastí, při nichž nedochází k aktivaci růstu zrn za tlaků, které jsou dostatečné 

pro odstranění pórů. Autor sám poukazuje na možnost pomocí variací tří proměnných dosáhnout téměř stejné 

parametry konečného produktu. Nabízí se i možnost pokusit se o návrh a popis řekněme nultého modelu 

s lepší korelací s experimentálními výsledky.  

Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň: 

Formální úprava splňuje všechny podmínky pro disertační práci a je sepsána srozumitelně v anglickém 

jazyce. 

Zda dizertační práce splňuje podmínky uvedené v § 47 odst. 4 zákona: 

Autor disertační práce prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo 

vývoje.  Disertační práce obsahuje původní a uveřejněné výsledky, jejichž seznam je obsahem kapitoly 13 (5 

publikací, 3 přednášky a jeden poster na konferencích). 

 Připomínky a dotazy: 

Str. 8 – Obr.  4  Jak se bude měnit čistota argonu po několika cyklech (předpokládám, že topný článek je 

grafitový)? V práci jsem nenalezl žádné hodnoty hmotností vzorku před a po „hipování“ s ohledem na velmi 

nízký parciální tlak kyslíku. 

Str. 13    Je možné zevšeobecnit, s ohledem na práce [20,35,36] a výsledky získané v této práci na Str. 66, že 

nemá smysl aplikovat nižší tlaky nežli maximální možné a sledovat závislost teplota – čas – vlastnosti?  

Str. 17     Existuje vysvětlení pro tak rozdílné výsledky, které jsou uvedeny na Obr.15-C (1300-200-1-96%t.h) 

a v Tab. 8 (1300-200-1-99,8%t.h)? 

Str. 42     Tab . 7 uvádí teploty, které byly, předpokládám, experimentálně zjištěny, jak je uvedeno v ( [8] –

Obr.2). Jediným rozdílem je minutová prodleva. Jaký byl důvod pro tuto změnu? 

Str. 43     Jaké parametry rozhodly o výběru optimálních podmínek na Str. 66 (hustota, velikost zrn, tvrdost, 

pevnost, transparentnost atd.) s ohledem na podobné hodnoty v Tab. 8 (TM-DAR-1) a v Tab. 9 ( TZ3Y-7,8)? 

Str. 57     I když nelze aplikovat modely pro růst zrn v beztlakovém režimu, jak konstatuje i sám disertant, 

z početných výsledků lze pozorovat ve více případech pokles velikosti zrn  při vyšším tlaku, i když vezmeme 

do úvahy standardní odchylky např. Tab. 8 ,Str .43 vzorky DAR 1-5 za předpokladu, že došlo k aktivaci růstu 

zrn. Jiná situace je dle výsledků uvedených v Tab. 9 (TZ3Y) Str.45 a Obr. 43, 44 na straně 46, z nichž je 

zřejmé, že do teploty 1300°C nedochází k růstu zrn a k pohyblivosti hranic zrn dochází až nad touto teplotou. 

Pro vzorky TZ8Y a TZ8SB je tato teplota nižší a vliv tlaku na růst zrn je méně průkazný. Jsou to však 

výsledky, které naznačují teplotní oblasti, při nichž nedochází k dostatečné aktivaci růstu zrn, což je důležité 

pro splnění zadaných cílů.    

Str. 61-Obr. 60     Čím by se dal vysvětlit pokles hustoty při teplotě  1300°C,  i když vezmeme v úvahu 0,3%-ní 

chybu platnou pro všechna měření? 

Str. 61-Obr. 60-63    Výsledky neposkytují možnost jednoznačného vyjádření o vlivu tlaku na růst zrn. 

Nepomohl by k rozhodnutí např. experiment, zrealizovaný s hodnotami 1400°C –  4h -0,1MPa  (D-0,1MPa) 

pro TM-DAR  a porovnat (D-0,1MPa) s (D-200MPa) v Tab. 8 na Str. 43. 
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Celkové zhodnocení práce:   

Disertační práci Ing. Tomáše Spusty doporučuji k obhajobě pro udělení akademického titulu “doktor“ (Ph.D.). 

 

V…Oščadnici…………………dne…28.1.2020………   ………………………………………… 

                         Ing. Zdeněk Pánek, DrSc. 

                                                                                

 

 

 

 

 

 


