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Předkládaná disertační práce se zabývá experimentálním ověřováním vlivu tepelných 

a mechanických rázů a jejich následných vlivů na stav ostří při pravidelném nebo 

nepravidelném přerušovaném řezu. Testovány jsou celkem čtyři druhy keramických 

vyměnitelných břitových destiček od dvou světových dodavatelů vždy na bázi nitridické nebo 

oxidové keramiky. Porovnáván byl vždy materiál odlišný svým chemickým složením. Pro 

testování byla použita běžná ocel typ C45, referenční etanolový materiál pro třídu 

obrobitelnosti 14b, a ocel typ 14MoV6-3, materiál s vyšší houževnatostí vhodná pro práci za 

vyšších teplot. 

 

 

Posouzení práce 

V teoretické části práce autor popisuje dosavadní stav techniky v oblasti rozdělení 

materiálů pro řezné nástroje s důrazem na keramické materiály pro řezné nástroje. Popisuje 

jejich chemické složení a mechanické vlastnosti. Dále uvádí možnosti jejich využítí při 

různých technologiích obrábění. Nepoměl uvést vliv geometrických parametrů VBD na 

proces řezání u nástrojů z řezné keramiky.   

V dalších kapitolách uvádí teoretický základ pro měření vnitřního pnutí, zbytkových a 

povrchových napětí na obrobené ploše. Dále popisuje klasifikaci zbytkových napětí, metody 

měření zbytkových napětí. 

Práce dále předkládá přehled metod testování nástrojů přerušovaným řezem. 

Popisuje vliv přerušovaného řezu na topografii povrchu na opotřebení nástroje. Samostatná 

kapitola je věnována vlivu mechanických a tepelných rázů na proces obrábění, specificky na 

opotřebení nástrojů.  

Praktická část práce je rozdělena na návrh experimentu, experimentální část a závěr. 

Pro testování byla využita metoda podélného soustružení tzv. lištový test, tj. „válec s 

lopatkami“. Původní metodika testování využívala pouze měření přerušovaným řezem a 

cílený parametr byl maximální počet rázů, kterým je destička schopna odolávat. Z důvodu 

úspory materiálu byl zvolen maximální limit 6 000 rázů, který byl zvolen na základě 

zkušeností, případně destrukce břitu (lom). Po dosažení jednotlivých limitů byla destička 



považovaná za schopnou odolávat rázům nebo naopak. Toto omezení a metodika testování 

vypovídala pouze o vlivu mechanických rázů, nikoliv o vlivu tepelných rázů na stav ostří nebo 

vlivu časových prodlev mezi rázy a stanovovala pouze v omezené míře životnost nástroje a 

určení vhodnosti jednotlivých použitých nástrojových materiálů. 

Pro hlubší zkoumání vlivu mechanických a tepelných rázů byla navržena nová 

metodika testování, tzn. porovnání pravidelného přerušovaného řezu (upnuté 4 a 1 lišta) a 

nepravidelného přerušovaného řezu (upnuté 3 a 2 lišty). Kritériem pro ukončení testů byla 

destrukce břitu (lom) nebo zhoršení kvality povrchu. 

Jako hlavní zkoumaný parametr bylo zvoleno měření mechanických rázů na 

simulátoru přerušovaného řezu. Jako další rozšířený způsob měření vlivu procesu obrábění 

pravidelným nebo nepravidelným přerušovaným řezem byl dodatečně experiment rozšířen o 

další následující měření: 

- měření tepelných rázů, 

- měření opotřebení řezného nástroje, 

- charakteristika tvorby třísky, 

- měření vnitřního pnutí, 

- měření parametrů drsnosti povrchu při prvotním záběru. 

 

Získané výsledky jsou přehledně zpracovány do tabulek a grafů a vhodně doplněny 

fotografiemi. Na konci práce provádí autor diskusi dosažených výsledků a shrnutí formou 

závěru. Celá práce je zaměřena prakticky a je patrné, že autor má s návrhem technologie 

obrábění přerušovaným řezem praktické zkušenosti.  

 

 

 

Pozitivní poznámky 

 

 Předkládaná práce je velmi přehledně zpracována na výborné grafické i slohové 

úrovni.  

 Teoretická část je široce zaměřena, přesto je vyzvednuto podstatné.  

 Praktická část práce obsahuje dostatečný počet opakování experimentů.   

 Kladně hodnotím použití celé rady metod měření a sledovaných parametrů na 

obrobené ploše i nástroji.  

 

Připomínky a dotazy k předložené práci 

 Fotografie opotřebení VBD str 97 -98 jsou pořízeny za nedostatečného osvětlení a 

nemají tak dostatečnou vypovídající schopnost.  

 Jak autor uvádí „z teoretického hlediska a podle profesora Vasilka, by měl mít tepelný 

ráz mnohem negativnější účinek na břit než ráz mechanický“. V závěru není tato 



hypotéza dostatečně diskutována. Zvláště s ohledem na rozdílné výsledky pro 

materiály 14MoV6-3 a C45, potvrzuje nebo vyvrací výsledky experimentů tuto 

hypotézu?  

 Na základě čeho byly zvoleny řezné parametry vc, f, ap? Hloubka řezu byla zvolena ap 

= 1 mm, co je menší hodnota jak poloměr špičky nástroje 1,2 mm respektive 1,6 mm. 

Zvolená „čtvercová destička (tvaru S) se pak chová jako „kruhová“. Vzal autor práce 

uvedené v úvahu? 

 Proč byly vybrány VBD s různými poloměry špičky (ISCAR rƐ= 1,2 mm, SAINT-GOBAIN 

rƐ= 1,6 mm)? Tento rozměr má vliv na trvanlivost VBD, jako i na vlastnosti obrobené 

plochy (Ra, Rz, povrchové napětí, …) opotřebení nástroje atd.  

 Jak lze konkrétněji výsledky práce zobecnit jako doporučení pro praxi? 

 

 

 

 

Závěr 

 

Doktorská disertační práce Ing. Adama Janáska splnila vytýčené cíle. Při řešení byly 

naplněny vědecké i praktické cíle. 

Práce shrnuje v teoretické části současný stav techniky v oblasti přerušovaného 

soustružení VBD z řezné kemramiky. V praktické části je navržen a realizován rozsáhlý 

experiment, jehož výsledky jsou přínosem pro vědecké poznaní. V oblasti praktického využití 

jsou výstupem doporučení pro technologií obrábění.  

Autor prokazuje své velmi dobré znalosti z teoretické oblasti a velmi dobrou práci 

s literaturou.  Ovládá vědecké a experimentální metody, tím prokazuje způsobilost k tvůrčí 

vědecké práci. 

Proto DOPORUČUJI doktorskou disertační práci Ing. Adama Janáska k obhajobě a po 

jejím úspěšném absolvování udělení vědecké hodnosti Ph.D. 
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