
Posudek oponenta dizertační práce 

 

 

 

Dizertační práce Adama Bábíka „Polymerní kompozity s vyššími užitnými 

vlastnostmi“ se zabývá studiem dlouhovláknových kompozitů s různými mezivrstvami na 

rozhraní vlákno/matrice. 

V teoretické části diplomové práce jsou popsány základní typy polymerních matric, 

vyztužujících materiálů a jsou popsány technologie výroby vláknových kompozitů. 

 V experimentální části jsou uvedeny použité materiály, technologie přípravy vzorků a 

techniky a zařízení použité pro analýzu vzorků.  

Ve výsledkové části jsou diskutovány jednotlivé způsoby povrchových úprav vláken, 

vlastnosti mezivrstev a vlastnosti kompozitů. Autor práce provedl řadu zajímavých 

experimentů, jejichž výsledky mohou sloužit jako vodítko pro nastavení depoziční aparatury, 

čímž nalezl základní závislosti např. závislosti drsnosti, adheze, tvrdosti a modulu pružnosti 

vrstev na efektivním výkonu, apod. 

Celá disertační práce je prezentována velice přehledně a srozumitelně s logickým 

členěním textu. Kvalita zpracování svědčí o tom, že autor textu dané problematice rozumí. 

 

Z formálních chyb bych uvedl jen toto: 

V kapitole 2.2.2.1 „Vazebná činidla“ je téměř celá první polovina textu věnována 

něčemu jinému než vazebným činidlům.  

V kapitole 3.2.2 by bylo vhodné doplnit funkční schéma zařízení nebo doplnit popisky 

do obrázku 3.3, aby bylo zřejmé, co je komora manipulátoru, depoziční komora, reakční 

komora, oddělovací komora a její boční kohout. Možná by pak bylo i zjevné, co znamená 

neznámá zkratka LN2 v kapitole 3.2.2.1 bod 2. 

V kapitole 3.2.2.1, tabulce 3.1 na stranách 34 – 35 a i dále v textu je používána 

jednotka „sccm“. Doporučoval bych ji nahradit např. jednotkou cm
3
/min, anebo ji i ponechat 

a někde v textu uvést její definici, ale v každém případě uvést jaké jsou standardní podmínky. 

 

Mám následující dotazy, které by mohl Ing. Bábík vysvětlit při obhajobě: 

V návaznosti na informace uvedené v kapitole 2.2.3.2: Lze poměr depozic polymeru 

na vlákně a stěnách reaktoru nějakým způsobem ovlivnit, např. povrchovou úpravou trubice, 

vzájemným poměrem velikostí povrchů nebo jiným postupem?  

Podle tabulky 4.5, str. 64 je modul pružnosti vláken (i komerčně dodaných) značně 

nižší než běžně uváděné hodnoty (shrnuté např. v tab. 2.2, str.11). Čím si to vysvětlujete? 

Podle tabulky 4.5 je také zřejmé, že očištěním vláken v O2 plazmatu došlo k výrazné 

ztrátě pevnosti a tažnosti. Při deponování pp-TVS pak došlo ke zvýšení pevnosti až o 50%, 

v případě vrstvy o tloušťce 100 nm, ale pevnosti pro ostatní tloušťky plazmatické vrstvy jsou 

nižší a mají velký rozptyl hodnot bez nějaké zřetelné závislosti. V 2. odstavci na str. 68 je 

uvedeno, že důvodem proč plazmatická úprava vláken výrazněji nezvýšila pevnost, je 

znečištěni vláken uhlovodíky. Byly provedeny nějaké experimenty k potvrzení tohoto tvrzení? 



(Vím že byl XPS analýzou nalezen uhlík na povrchu vláken, ale neexistuje informace v jaké 

je formě)    

Podle obrázku 4.17, str. 68 má graf závislosti depoziční rychlosti na efektivním 

výkonu pro průtok TVS 0,45 sccm maximum při 2,5W. V disertační práci depozice probíhala 

s průtokem 0,8 sccm a efektivním výkonem 0,1-10,0 W a byly sledovány závislosti různých 

výsledných vlastností na efektivním výkonu. Má stejný vliv jako hodnota efektivního výkonu 

i velikost průtoku monomeru? 

V grafech na str.71 – Má autor vytvořenu nějakou hypotézu nebo je mu známo z 

literatury, proč adheze a modul pružnosti deponované vrstvy strmě roste s hodnotou 

efektivního výkonu? Byla při nějakých měřeních nalezena maxima těchto křivek? (pokud je 

to žádoucí) 

 

 

 

Závěrem je nutno říct, že doktorand splnil zadání dizertační práce a jeho práce je 

přínosem jak pro další studium, tak pro výrobce v praxi. Na základě výše uvedeného 

hodnocení doporučuji tuto dizertační práci k obhajobě s hodnocením: 

 

splnil zadání. 
 

 

 

  
V Brně dne 25. 10. 2013 

 

Ing. Jan Prokeš, Ph.D. 


