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Ing. Annamária Naughton Duszová, PhD. (doktorka materiálového výskumu a žiaruvzdornej 
keramiky, vedúca projektov a kopromotérka), má rozsiahle skúsenosti s medzinárodným 
výskumom keramických materiálov, kompozitov a nanokompozitov s keramickou matricou pre 
aplikácie v extrémnych podmienkach. V roku 2016 Dr. Naughton Duszová sa stala vedúcou 
medzinárodného projektu – Reintegration, ktorý bol zameraný na 
vývoj  ultravysokoteplotných keramických materiálov (UHTC), ako napríklad: ZrB2, TaC a HfC. V 
súčasnosti, ako vedúca projektu SASPRO 2 pracuje na vývoji vysoko-entropických UHTC 
pomocou spekania (Spark Plasma Sintering) a následnou podrobnou mikroštruktúrnou 
analýzou. Získala viaceré vedecké ocenenia, ako aj granty a štipendiá v mnohých špičkových 
medzinárodných inštitúciách. Má rozsiahle skúsenosti s riadením projektov (PRINCE2 Cert), čo 
dokazujú dve patentové prihlášky. Je autorkou/spoluautorkou 32 recenzovaných publikácií a 
knižných kapitol z oblasti pokročilej keramiky s 948/831 citáciami v SCOPUS a hindexom 14.

"Účasť na tomto výskumnom projekte, najmä v rámci ÚMV SAV ako hostiteľského inštitútu, 
hlboko ovplyvní moju kariéru nad rámec súčasných možností. Tento výskumný projekt
výrazne rozšíri moje vedomosti a skúsenosti a taktiež mi dá nové zručnosti a kompetencie, ktoré 
urýchlia moju budúcu vedeckú kariéru a rozvoj. Tieto nové/vylepšené zručnosti
zahŕňajú výučbu a vedenie študentov, prístup k vhodnejším laboratórnym podmienkam a
väčšie možnosti spolupráce v rámci aplikačného sektora."

ZHRNUTIE PROJEKTU

Dvojvázová vysokoentropická ultravysokoteplotná keramika 

Hlavným cieľom navrhovaného projektu je vývoj, príprava a charakterizácia novej dvojfázovej 
vysoko entropickej ultra vysokoteplotnej keramiky (DPHE-UHTC) s očakávanými výrazne 
zlepšenými vlastnosťami za izbových a vysokých/ultra vysokých teplôt. Systémy sa pripravia z 
vysoko kvalitných komerčných karbidov a boridov ako východiskových práškov mletím spolu s 
grafitovou prísadou vo vysokoenergetickom guľovom mlyne v argóne, aby sa vytvorili dve 
vysoko entropické fázy po následnom spekaní (SPS). Mikroštruktúrne charakteristiky 
skúmaných systémov budú študované na mikro, nano a atómovej úrovni pomocou röntgenovej 
difrakcie (XRD), rastrovacieho elektrónového mikroskopu (SEM) a transmisnej elektrónovej 
mikroskopie (TEM, HREM) spojenej s EDS analýzou. Mechanické vlastnosti – tvrdosť, ohybová 
pevnosť a lomová húževnatosť sa budú testovať pomocou štandardných skúšok. Lomové 
charakteristiky, ako iniciačné centrum lomu a mechanizmy lomu, sa budú skúmať pomocou 
fraktografických metód. 
Na charakterizáciu vlastností jednotlivých zŕn a hraníc zŕn sa použijú nanoindentačné testy a 
mikro/nano mechanické skúšky mikroútvarov. Tribologické vlastnosti sa budú skúmať pri 
izbovej a vysokých teplotách do 800°C a charakteristiky opotrebovania sa budú študovať 
pomocou pokročilých metód pod zameraným iónovým lúčom (FIB), SEM, TEM a Ramanovou 
spektroskopiou. Vysokoteplotné charakteristiky systémov budú študované pomocou oxidácie, 
ablácie, odolnosti voči tepelnému šoku a deformácie pri tečení pomocou pokročilých metód. Pre 
optimalizované systémy bude určený vzťah „príprava - mikroštruktúra -vlastnosti“.

"Po ukončení môjho projektu získam 
prehľad o mikroštruktúrnom výskume 
pokročilej keramiky na mikro, nano a 
atómovej úrovni, ako aj mikropilierovom 
a mikrokonzolovom testovaní 
jednotlivých zŕn a hraníc zŕn pokročilých 
UHTC. Moje zručnosti obohatí aj 
tribologická charakterizácia nových UHTC 
a vývoj nových materiálov. 
Budem mať tiež príležitosť byť 
konzultant magisterských a dokto- 
randských študentov a rozvíjať 
spoluprácu medzi projektami a 
priemyslom. Všetky tieto nové skúsenosti 
a poznatky spolu s mojimi existujúcimi 
znalosťami urýchlia môj rozvoj 
nezávislého výskumníka a vedúceho 
ďalších projektov."



INSERT
 PHOTO

Tento pprojekt získal financovanie z výskumného a inovačného programu 
Európskej únie Horizont 2020 v rámci Marie Skłodowska-Curie Dohody o 
grante č. 945478.  
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