
Posudek disertační práce Ing. Antonína Knoba  

“Povrchové úpravy skleněných vláken pro polymerní kompozity” 

 

Práce se zabývá velmi aktuálním tématem aplikačního výzkumu, a to zlepšováním 

mechanických vlastností vláknových kompozitů pomocí povrchových úprav vláken. 

V souladu se současnými technologickými trendy usiluje o zlepšení adhezní pevnosti mezi 

skelným vláknem a matricí pomocí plazmaticky nanášených polymerních povlaků vláken, což 

je perspektivní způsob, jak dosáhnout lepší únosnosti kompozitu při použití relativně levné 

výztuže. Nejrozsáhlejší část práce je věnována problematice plazmové depozice polymerní 

mezivrstvy na skleněná vlákna pro výrobu kompozitů a vlivu parametrů této depozice na 

složení a vlastnosti nanášené mezivrstvy. Tato problematika svou náročností v některých 

směrech přesahuje mé pouze všeobecné znalosti chemie a fyziky, takže se k některým částem 

práce nemohu odborně vyjadřovat. Testované postupy jsou dotaženy až k poloprovoznímu 

zařízení pro kontinuální depozici polymerních povlaků, což je podstatná fáze přechodu 

k jejich praktickému využití. Perspektivnost v praxi bude záležet také na ekonomických 

ukazatelích, jejichž posouzení je však mimo rozsah práce. 

Práce je převážně experimentální, shrnující výsledky velmi široké škály experimentů, 

vhodně doplněná výpočtovou simulací některých testů pomocí metody konečných prvků, 

umožňující zjistit skutečné rozložení smykových napětí při testu. Textově práce sestává ze tří 

hlavních částí, teoretické, experimentální a výsledkové. Teoretická část je velmi fundovaná 

z pohledu chemie i fyzikálních metod, v mechanice je erudice autora zjevně slabší. O tom 

svědčí jak terminologické nepřesnosti (pnutí, po odlehčení se obnoví elastická deformace, 

nižší elasticita v úseku vratné deformace), tak i věcné chyby ve značení a jednotkách veličin, 

které se někde promítají až do rovnic mechaniky.  

V kapitole o experimentech práce obsáhle a fundovaně popisuje použité metody a 

postupy, od používaných materiálů a přípravy vzorků, přes parametry ovlivňující výsledné 

složení a vlastnosti vrstev, až po použité zkušební metody a zařízení. V této části oceňuji 

didaktickou úroveň jejího zpracování, prakticky jedinou výhradou je chybějící popis scratch 

testu, používaného pro hodnocení adheze nanášené vrstvy. 

Experimentální výsledky práce jsou velmi rozsáhlé a jejich zpracování je s výjimkou 

statistického velmi kvalitní. Z pohledu struktury vědecké práce mi chybí v práci diskusní část, 

která by uváděla omezující podmínky použitých metod a postupů a porovnávala dosažené 

výsledky s jinými výsledky známými z literatury; toto je zřejmě z aplikačního pohledu 

nahrazeno porovnáním posuzovaných vlastností se stávajícími komerčně vyráběnými 

materiály. Z pohledu disertability práce pak zde chybí přesnější vymezení podílu autora 

disertace. Závěr shrnuje celý rozsah odvedených prací, dosažených výsledků a zjištěných 

závislostí i jejich zdůvodnění; z pohledu mechaniky, resp. uživatele bych uvítal přehlednější 

oddělení uživatelsky podstatných mechanických vlastností vyšetřovaných kompozitů. 

 

Hlavní metodologické nedostatky práce: 

1. Nejsou vůbec uvedeny statistické metody, které vedly k posouzení, který rozdíl v IFSS 

je mírný, jednoznačně průkazný, neprůkazný, méně průkazný (str. 90). Podobně bez 

zdůvodnění je nárůst max. smykového napětí o cca 150% označen jako mírný  (str. 

92). Jako mírný nárůst modulu pružnosti je označen jak nárůst o několik GPa na 

rozhraní mezi matricí a mezivrstvou stejně jako nárůst o 40-60 GPa (na 

několikanásobek) mezi mezivrstvou a vláknem (str. 85). 

2. Není popsán výpočet průměrné integrální depoziční rychlosti (str. 105). Pokud je to 

aritmetický nebo vážený průměr z hodnot naměřených podél trubice, jak jsou v něm 

zohledněny dvě blízké pozice O, N v její střední části? Způsob výpočtu průměrné 



depoziční rychlosti je obzvlášť důležitý při jejím velmi nerovnoměrném rozložení 

podél trubice, např. pro 60W na obr. 4.40. 

 

Další závažnější připomínky: 

 Značení povrchových napětí na str. 15 jsou zmatená, následně rovnice (2.2) chybná. 

 Scratch test, použitý na str. 84, není vůbec popsán, takže není jasné, jak se při něm 

vyhodnocuje kritické napětí, které je navíc v obr. 4.15 uváděno v mN.  

 Nesprávné použití pojmu viskoelastická anizotropie na str. 85, k němuž chybí jakýkoli 

odkaz na literaturu. Podobně není vysvětlen pojem storage modul. 

 Konstatování v závěru na str. 121 „Vzhledem k ... relativně úzkému intervalu mezi 

hodnotami modulu pružnosti matrice a vláken je z hlediska zkoumaných mechanických 

vlastností vliv výkonu téměř zanedbatelný“ je nepodložené, protože z pohledu napětí na 

rozhraních a porušení je právě rozhodující, zda se vlastnosti mezivrstvy blíží spíše matrici, 

nebo vláknům. 

 Polohy umístění vzorků v tubulární komoře na obr. 4.29 (str. 100) nejsou popsány 

jednoznačně. Zatímco střed je bod, zde se středem zřejmě myslí osa trubice a okrajem její 

plášť; v důsledku pak je obtížné rozlišení mezi radiální a axiální polohou vzorků. Není 

vysvětleno, proč jsou dva vzorky umístěny vedle sebe (pozice N,O), což může zkreslovat 

průměry. Také není vysvětleno, jaký je význam polohy elektrod (živá, zem). 

 Není uvedena definice extinkčního (absorpčního) koeficientu (str. 34), což vzhledem 

k mezioborovosti práce a jeho různému významu i jednotkám v různých oborech 

komplikuje pochopení. 

 

Drobné formální připomínky: 

 Str. 12: kyslík tvoří 60-70% chemického složení vlákna, není však uvedeno zda 

objemových, hmotnostních či jiných?  

 Str. 32: pomíchané označení IR vs. FTIR. 

 Str. 38: vertikálně předjíždí – nedává smysl, asi má být horizontálně. 

 Na str. 42 a jinde používaná jednotka sccm není v SI a není nikde vysvětlena. 

 Str. 61: síla se neměří (mikro)váhou, ale snímačem síly, siloměrem. 

 Str. 65: na obr. 3.16 je jiné značení průměru vlákna než v doprovodném textu.  

 Str. 78: v obr. 4.9 (a) je síla v mN je označena jako kritické napětí. 

 Str. 79: tlouštka mezivrstvy uvedena omylem 1000 μm. 

 Str. 81: záměna odkazů na obr. 4.9 a, b.  

 Str. 85: uváděna tloušťka mezivrstvy 5μm, zatímco v obr. 4.16 je jen 1 μm.  

 Str. 89: obr. 4.19 přináší duplicitně stejné informace jako tab. 4.5.  

 Str. 90: chybí odkaz na přílohu 1 uvádějící tloušťky vrstev. 

 Str. 91: u vzorku GF 76 je v textu uváděno zvýšení IFSS oproti neupraveným vláknům o 

40%, zatímco čísla v tabulce dávají 71%. Obr. 4.20 přináší duplicitně stejné informace 

jako tab. 4.6, v níž je však chybně uvedená hodnota relativní odchylky u vzorku GF76. 

 Str. 92: v textu uvedena poloha max. smyk. napětí 7,5 μm od okraje vlákna, zatímco 

v grafu na obr. 4.22a je to 10 μm. 

 Str. 94: termín VAT ventil není vysvětlen.  

 Str. 103: RMS drsnost je definována až zde, i když je používána dříve. Její slovní popis v 

textu je nepřesný. Extinkční koeficient je v obr. 4.33 chybně uveden jako bezrozměrný. 

 Str. 105: jsou zde bez vysvětlení zmiňovány polohy pod a mezi elektrodami, 

nesrozumitelné.  

 Str. 111: chybná jednotka u směrnice závislosti síly na prodloužení (správně posuvu nebo 

průhybu). 



Formální a jazyková úroveň práce 

Grafická a formální úroveň práce je velmi dobrá, narušují ji pouze občas chybně uvedené 

jednotky v tabulkách a grafech (tab. 4.10 – 4.15, obr. 4.9a, obr. 4.15b), z nichž některé lze 

označit za pouhé překlepy. Po jazykové stránce se v práci vyskytuje jen malé množství 

pravopisných chyb a autor se vyjadřuje většinou logicky a srozumitelně. Výjimkou je občasné 

použití nepřesně přeložených anglických termínů (substrate je podložka, nikoli substrát, 

derivation nemusí znamenat derivaci, ale odvození, generation zde není generace, ale 

generování, controlled znamená řízený nebo regulovaný, nikoli kontrolovaný, pyramid je 

jehlan, alumina je oxid hlinitý) nebo dokonce přímé použití anglického termínu v českém 

textu, které jej činí téměř nesrozumitelným (bulk, bulkový).  

 

Disertabilita práce a závěr 

Cíle práce formulované v zadání a v úvodu disertace byly splněny a autorovy publikace 

splňují zákonné podmínky pro disertabilitu práce. Použité vědecké a metodologické přístupy 

jsou ve velké většině adekvátní. Autor však zřejmě nepoužil potřebné statistické metody pro 

posouzení významnosti zjištěných závislostí (str. 90 aj.), nikde se o nich v práci nezmiňuje. 

Jejich využití by významně zvýšilo váhu formulovaných závěrů.  

Z rozsahu práce, který zahrnuje velmi širokou škálu experimentálních (a v menší míře také 

výpočtových) přístupů a metod, je zřejmé, že práce nemůže být celá individuálním dílem 

jednoho autora. Touto otázkou se však autor s výjimkou poděkování v práci vůbec nezabývá. 

Proto je třeba, aby autor při obhajobě práce specifikoval, které části práce prováděl osobně, na 

kterých se přímo podílel a které výsledky jsou naopak dílem jeho spolupracovníků. 

 

Přes uvedené výhrady jsou výsledky dosažené v disertační práci významné pro rozvoj oboru a 

pokud autor doloží svůj dominantní podíl na jejich dosažení, mohu doporučit disertační 

práci k obhajobě. 

 

 

Otázky k obhajobě: 

1. V práci je uvedeno několik konstatování o významnosti rozdílů ve zjištěných 

vlastnostech různých materiálů. Jakými statistickými metodami lze tuto významnost 

posuzovat a jaké z nich byly v práci použity? 

2. Vysvětlete způsob výpočtu průměrné integrální depoziční rychlosti. Jaká jsou omezení 

jeho platnosti?  

3. Vysvětlete nejasné formulace u porovnávání mezifázové adheze pro komerční úpravu 

a plazmový polymer na str. 80. 

4. Vysvětlete rozpor mezi rovnicemi (3.4) a (3.5) na str. 64 včetně správných jednotek. 

 

 

 

 

V Brně dne 5.10.2016    Prof. Ing. Jiří Burša, PhD. 


