
Oponentský posudek 

 

na 

disertační práci Ing. Davida Jecha  

 

„Příprava a strukturní stabilita nanokrystalických tepelných bariér“. 

 

 

Aktuálnost tématu disertační práce 

 

Tématika práce je mimořádně aktuální. Celosvětová snaha zlepšit ekonomické a ekologické parametry 

leteckého provozu se neobejde bez nárůstu pracovních teplot v proudových motorech - a pro jeho 

umožnění je nezbytná inovace systémů tepelných bariér. Také pro uplatnění v pozemních 

energetických zařízeních je mimořádně užitečné zefektivnit ochranu kovových komponent 

povrchovými úpravami, které pomůžou zvýšit pracovní teploty, a tím účinnost. 

 

 

Vyjádření k postupu řešení problému, k použitým metodám, ke splnění stanoveného cíle 

 

Postup řešení byl zvolen vhodně, měření vlastností nástřiků vždy doprovázel důkladný rozbor 

mikrostruktury, a obojí bylo posléze diskutováno v širokých souvislostech. 

Použité metody byly vhodné. Jedná se o standardní metody, které jsou ve světě rutinně aplikovány 

(pecní testy), ale i o metody, které jsou poměrně unikátní (spalovací test). Všechny tyto testy jsou 

velmi časově a finančně náročné (často probíhají non-stop), a jejich správné naplánování a udržení 

přístrojů v provozu vyžaduje velkou pečlivost. 

Stanovené cíle práce, tak jak jsou rozepsány na straně 30, byly splněny. 

 

 

Stanovisko k výsledkům disertační práce a původnímu konkrétnímu přínosu diplomanta  

 

Výsledky práce přinášejí zajímavou kombinaci optimalizace parametrů plazmových nástřiků, 

sledování kinetiky tepelných dějů na malých objemech látek (DTA), realizace nástřiků, strukturních 

inspekcí, měření mechanických vlastností (mikrotvrdost), tepelných testů, a nakonec studia poškození 

vyvolaných tepelnou expozicí v různých režimech několika testů. To vše bylo předkladatelem práce 

velmi dobře splněno.  

Konkrétní přínos doktoranda spočívá zejména v tom, že pro řešení disertační práce byly vyvinuty a 

odzkoušeny nové metody zkoumání žárově stříkaných povlaků:  

- metodika hodnocení tepelných bariér pomocí spalovacího testu  

Jde o kvazi-provozní test, kdy nástřik je vystaven toků plynů s podobnou chemií, kinetikou i teplotami 

jako v reálném provozu motorů a turbín. Donedávna nebyl v ČR takový testovací aparát instalován. 

 

 

Posouzení systematičnosti, přehlednosti, formální úpravy a jazykové úrovně disertace 

 

Systematičnost a přehlednost práce jsou na velmi dobré úrovni. Úvodní teoretická přehledová část má 

vynikající úroveň a zachycuje vše podstatné z tak dynamicky se vyvíjejícího oboru, jakým je vývoj, 

výroba a zkoušení tepelných bariér. K formální a jazykové stránce nemám výhrady. Nedokonalosti, 

které mají charakter překlepů či drobných stylistických neobratností, jsou v práci přítomny, ale 

v nepatrné míře, bez vlivu na celkový výborný dojem. 

 

 

 

Zhodnocení významu pro obor 

 

Práce je nazvána „Příprava a strukturní stabilita nanokrystalických tepelných bariér“. Myslím si, 

že nano-krystalinita plyne v rámci použitých materiálů a technologie tak trochu z „podstaty věci“ a to, 

jak dospět od klasicky krystalických k nanokrystalickým strukturám, není těžištěm práce. Důležitým 

přínosem je však použití přídavku mullitu do svrchního ochranného nástřiku na bázi YSZ a potvrzení, 



že finální zvolené parametry nástřiku jsou skutečně pro tento systém velmi vhodné. Struktura 

kombinující nanokrystalické a hrubozrnnější oblasti je výhodná z hlediska odolnosti proti šíření trhlin, 

což doktorand přesvědčivě dokládá na základě literatury i vlastních vzorků. 

Z mnoha hledisek jsou nástřiky provedené optimálními parametry velmi dobré a při současném stavu 

techniky a poznatků představují dosažitelnou špičkovou úroveň. 

Můj názor dále je, že testy teplotního cyklování jsou velmi přínosné. Metodika ověřená v rámci této 

práce je nyní mj. používána k badatelským cílům Centra kompetence TAČR, jehož účastníkem je mj. i 

světově významná firma v letectví Honeywell.  

 

 

Vyjádření k publikacím doktoranda 

 

V seznamu literatury jsou články v recenzovaných zahraničních časopisech, u několika z nich je 

předkladatel práce prvním autorem. Jeho publikační činnost lze považovat za velmi dobrou.  

 

 

Shrnující vyjádření oponenta, zda doporučuje či nedoporučuje disertační práci k obhajobě 

 

Předložená disertační práce Ing. Davida Jecha „Příprava a strukturní stabilita nanokrystalických 

tepelných bariér“ je kvalitní a představuje velmi zdařilé zpracování rozsáhlého souboru výsledků 

řady měření. Doporučuji Komisi předloženou práci přijmout. 

 

 

Vyjádření k Tezím disertační práce (zkrácená verze, k otištění v edici PhD Thesis) 

 

Teze disertační práce zachycují vše podstatné ve zkrácené podobě, plně souhlasím s jejich zněním. 

 

 

V Praze, 23. 12. 2018 

 

doc. Ing. Pavel CTIBOR, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotazy pro Ing. D. Jecha k obhajobě jeho disertační práce: 

 

1) Je uvedeno, že kovový BC měl velikost prášku 38±10 µm a keramický TC měl 45±10 µm. 

Proč kov, vždy tavitelný za nižší dodávky tepelné energie než keramika, měl menší velikost? 

Nemělo to za důsledek přehřátí materiálu, oxidaci BC, přílišné odpařování při stříkání? 

2) Mezivrstva YSZ Amperit 827 měla velmi nízkou účinnost nanášení, jen 8,83 %. Proč? Proč bylo 

další experimentování prováděno na nástřiku, který má tak (z hlediska eventuální aplikace 

v průmyslu) nepříznivou účinnost nanášení? – Proč vlastně byl zvolen jednou YSZ – HOSP a 

podruhé klasický (tj. pro svrchní referenční povlak a pro mezivrstvu pod nově vyvíjený povlak? 

3) Parametry stříkání, Tab.7: Průměr anody se neměnil pro různě velký proud I ? (Např. v Limoges 

tohle provádějí a sledují, má to vliv na stabilitu hoření, fluktuace proudu plazmatu.) 

4) Na str. 62 je nejasná formulace, která nechává čtenáři pochybnost, zda trhliny byly započítány do 

pórovitosti (což by měly být), anebo nebyly; prosím o objasnění. 

5) Str. 74, grafy: Nemá být uvnitř grafů správně jednotka [µm.h-1]? Prosím o objasnění. 


