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„FOSFÁTOVÁ POJIVA V ŽÁRUVZDORNÉ APLIKACI“ 
 
 

Doktorská disertační práce se svým zaměřením orientuje do oblasti, která před 
několika lety prošla zásadními změnami, a to především z hlediska zvyšování kvality 
výrobků (fosfátových pojiv) a současně celkovým snižováním spotřeby žáromateriálů. 
Současně prochází hledáním dalších poznatků a nových možností surovin a 
technologií výroby. Fosfátová pojiva jsou stále používána, vyvíjena a neustále hledají 
průmyslové nové uplatnění. 

 
Práce má 115 stan, cca 55 obrázků a několika příloh, které jsou bez hlubších 

znalostí a zkušeností někdy obtížně interpretovatelné. Cíle jsou formulovány stručně 
a jasně, poskytují dostatek informací o záměrech práce. Teoretická část představuje 
necelou polovinu, stejně jako experimentální část, ale v práci postrádám ucelenou 
diskuzi výsledků, která je průběžně umísťována v textu. Taktéž i závěr je poměrně 
velmi rozsáhlý. 

 
Lze konstatovat, že práce je členěna logicky, doplněná přiměřeným počtem 

citací. Disertant používá dostupných analýz a vhodně je kombinuje. Práce zahrnuje 
velmi široké téma a není v možnostech jedné práce postihnout všechny atributy této 
problematiky. V rozsahu této práce se nedá uspokojivě celou problematiku nejen 
popsat, ale i zkoumat. Základním tématem je chemicky vázaná fosfátová keramika 
(CBPC). Teoretická část se věnuje především CBPC na bázi oxidu hlinitého a na 
bázi oxidu yttritého. Dílčí problém je, že se v přírodě se yttrium vyskytuje pouze ve 
formě sloučenin. Neexistují tedy minerály obsahující čisté yttrium, ale vždy se jedná o 
směsné minerály, které obsahují např. lanthanoidy. 

 
Experimentální práce jsou rozděleny na několik, na sebe navazujících částí 

(etap), které mají svoji logiku a jsou systematicky uspořádány. Asi nejdůležitější lze 
považovat přípravu a podrobné studium neznámých fází ve vzorku A25C. Komerčně 
jsou dodávána pojiva obsahující polyfosfáty a metafosfáty a tyto nebyla použita pro 
porovnání, což je škoda, protože srovnání je důležité. 

 
Práce se podle mne neobešla i bez několika dílčích nedostatků. Pro studium 

tuhnutí a tvrdnutí jsou použity náročné techniky, avšak nikoliv takové, které by byly 
použitelné v praxi. V práci jsou i některé formulace, které by zasloužily správnější 
formulaci nebo vysvětlení: např. monolitické keramiky (str. 24). Název práce je svým 
způsobem problematický, protože se nejedná o reálné žáromateriály, ale jde spíše o 
velmi speciální pojiva pro technickou vysokoteplotní keramiku. Úplně je zanedbáván 
vliv pórů, a to jak z hlediska celkového objemu tak i také z hlediska distribuce. 

Jako nedostatky hodnotím chybné a opakované používání terminologie ve 
formulaci "žáruvzdorná" a podobně - má být správně žárovzdorná (jsem si vědom 
chyby již ve "Wordovském chybovém programu"). Taktéž se nelze ztotožnit s 
názorem, že v oxidové keramice je nejrozšířenější použití korundu a zirkoničité 
keramiky.  



Často zmiňované dobré vysokoteplotní chování (problematická technická 
formulace) a deklarovaná vysoká korozní odolnost, je vzhledem k často 
nenormovanému testování, je značně diskutabilní. Tato problematika je například 
diskutována na straně 43 kde jsou formulace problematické jako je např.: 
„Vysokoteplotní koroze práškového materiálu vodní parou byla testována při 1350 °C 
při atmosférickému tlaku po dobu 300 hodin.“ což asi není reálné. Taktéž interpretace 
výsledků koroze v téže publikaci je diskutabilní. Protože značná část komentářů je 
věnována problematice koroze je potřeba konstatovat, že pro popis dějů 
probíhajících při korozi žáruvzdorného materiálu je potřeba znát mnoho faktorů, které 
zde nejsou vůbec zmiňovány. Formulace jako: „ Při porovnání normalizované korozní 
konstanty byly hodnota téměř 50 krát nižší než u SiC a Si3N4 a přibližně poloviční než 
u Alumosilikátu na bázi barya a stroncia (BSAS)“ také na straně 43, jsou naprosto 
neinterpretovatelné.  

 
Přes uvedené připomínky se domnívám, že doktorand prokázal při vlastním 

zpracování práce schopnost samostatně zpracovávat vědecké a technické poznatky, 
metodicky pracovat jak na teoretické, tak na experimentální úrovni. Práci uspořádal 
přehledně v souladu s metodikou řešení, po formální stránce v souladu s požadavky 
na vědecké práce.  

S ohledem na současný stav, ale i další předpokládaný vývoj, je nalezení 
nových způsobů přípravy těchto materiálu aktuální. Cíle práce byly splněny, přestože 
rozsah realizace je relativně úzce zaměřen na velmi speciální problém. 

 
V oblasti dalších podnětů pro vědeckovýzkumnou práci je možno najít celou 

řadu přínosů, i když dosažené výsledky prozatím nemají jednoznačný praktický 
dopad. Možnost přípravy speciálního fosfátového pojiva na bázi kyselých 
orthofoforečnanů v systému Y2O3-H3PO4 je tedy potvrzena. 

S celkovými závěry je možno souhlasit, výsledky ukazují další možnosti 
zlepšení parametrů a to jak mechanických tak i specifických vlastností, které tyto typy 
materiálů poskytují. Přesto je jisté, že tato práce je jen začátkem, který ukazuje 
možné další cesty a jako nejhodnotnější považuji analýzu doposud neznámé fáze. 

 
Vzhledem k výše uvedenému posouzení doporu čuji doktorskou diserta ční 
práci Ing. Ji řího Švece  k obhajob ě. 
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