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Podľa požiadaviek z menovacieho dekrétu sa v posudku vyjadrujem
k nasledujúcim otázkam:

- aktuálnosť zvolenej témy,
- splnenie ciel'a práce,
- metódy spracovania,
- výsledky práce a nové poznatky,
- prínosy práce,
- iné.

Predložená doktorandská dizertačná práca Ing Adama Janáska pojednáva
o možnostiach aplikácie keramických rezných nástrojov v podmienkach
pravidelného inepravidelného prerušovaného rezu. Práca nadväzuje na doteraz
vykonané práce viacerých autorov a zaoberá sa testovaním keramických rezných
materiálov vo forme vymeniteľných platničiek od dvoch rôznych svetových
výrobcov. Materiály, ktoré je možné považovať za nové a výkonné boli
podrobené rozsiahlemu testovaniu z pohľadu účinku mechanických a tepelných
rázov, sledovaný bol charakter ich opotrebenia, doktorand sledoval aj charakter
triesky, študoval vnútorné pnutia, či stav povrchu. Prácu považujem vzhľadom
na uvedené za vysoko aktuálnu a vhodne doplňajúcu doterajšie práce podobného
druhu. Oceňujem použitú metodiku spracovania experimentálnych prác,
ktorých rozsah je značný, ako aj efektívnu spoluprácu s inými pracoviskami
počas riešenia problematiky. Práca svojim zameraním jednoznačne patrí do



študovaného odboru - Strojírenská technologie. Postavené ciele dizertačnej
práce postupne plnil a v konečnom dôsledku splnil. Postavené ciele uvedené
v ú ode práce plne akceptujem. Testovanie nástrojov sústružením
v podmienkach plynulého rezu je hlboko prepracované a pri experimentálnej
činnosti široko využívané. Hodnotenie nástrojov v podmienkach prerušovaného
rezu sústružením je problematika menej prebádaná a z tohto pohľadu hodnotím
snahy dizertanta ako veľmi užitočné a problematiku ako aktuálnu, zvlášť pri
testovaní množstva novovyvíjaných prostriedkov na rezanie kovu. Doktorand
pri spracovaní problematiky využíva súčasné vybavenie pracovísk, vrátane
prípravku vyvinutého na materskom pracovisku. Práca tvorí kompaktný
monotematický celok, popisujúci problematiku prerušovaného obrábania
všeobecne, návrh metodiky vyhotovenia a spracovania experimentu. Doktorand
testoval nástroje keramické, prevzaté od troch rôznych výrobcov. Práca má
výbornú formálnu úroveň spracovania, rozsah práce je značný.

Cieľom práce bolo získanie informácií o chovaní sa rezného keramického
materiálu pri nasadení do prerušovaného rezu. Doktorand vybral pre analýzu
vhodné podmienky. K použitým metódam spracovania nemám výhrady, pretože
boli použité nástroje a metódy, ktoré hodnoverne poukazujú na získané
výsledky. Prezentované prínosy a výsledky práce považujem za užitočné
a reálne. Spracovaním sumárnych výsledkov a záverov preukázal schopnosť
samostatne vedecky pracovať. Vzhľadom k tomu, že poznám snahy a orientáciu
pracoviska v tejto oblasti, ako aj výsledky prác, považujem zvolenú tému za
vhodnú a dizertabilnú.
Jednotlivé kapitoly sú usporiadané v logickom slede. Oceňujem bohatú
prílohovú časť práce, ako aj ostatné jej periférne časti (vlastná publikačná
činnosť, záverečné hodnotenie v jazyku anglickom a pod.) Na celkovej dobrej
úrovni spracovania formálnej aj obsahovej, sa určite podpísala aj skúsená ruka
školiteľa, ktorý je autorom prác podobného charakteru a ktorých obsah poznám.
Téma doktorandskej dizertačnej práce vychádza z aktuálnej oblasti rozvoja
technológie obrábania. Práca tiež ukázala oblasti, pre ktoré je prínosná.

K práci mám nasledovné otázky či konštatovania:

Môže doktorand porovnať doteraz overované rezné materiály z pohľadu
vhodnosti využitia pri prerušovanom reze s materiálmi, ktoré v tejto práci
overoval?
Je možné zdôvodniť skutočnosť, že pre rozdielne obrábané materiály je
závislosť počtu rázov na počte upnutých líšt celkom opačná? (v rozsahu
vyšetrovaného počtu líšt ide o funkcie rastúce a v opačnom prípade
klesajúce - obr. 83 a 84 ? )
Krivky - funkcie preložené nameranými hodnotami sú preložené metódou
matematickej štatistiky. Prosím vyjadriť sa, ku vhodnosti takéhoto
spracovania výsledkov.



Rovnako, pokiaľ je možné by si žiadala vysvetlenie skutočnosť, že podľa
obr. 88 vykazujú krivky priebehu extrém ( minimá ). Dá sa vysvetliť tento
jav?

- Na základe čoho boli vytypované aplikované posuvy?
Poznámka: Hodnotiť tvorenie triesky pri predmetnom prerušovanom reze
sa mi zdá nenáležité.
Prečo je v názve práce pojem nepravidelný rez, keď práca v celom
rozsahu pojednáva aj o pravidelnom?

- Konštatovanie, že najhoršia kvalita povrchu sa dosiahla pri najväčšom
posuve nebolo potrebné. Táto skutočnosť je samozrejmá. Počet líšt sa ale
na kvalite môže podpísať.
Aký je názor doktoranda na použitie rezného prostredia?

- V záveroch spomína novú metodiku testovania prerušovaným rezom. Akú
metodiku má na mysli - stručne?

- V prípade, že by bol doktorand postavený opakovane pred podobný
problém, riešil by ho rovnako, alebo by niečo zmenil? Ak áno, tak čo
a ako?

K zvoleným metódam spracovania nemám pripomienky. Posudzovaná práca
prináša cenné myšlienky, ktoré obohacujú a rozvíjajú daný vedný odbor. Prínosy
vidím aj v oblasti pedagogiky, ktoré v práci bližšie nerozvádza.
Pozitívne hodnotím publikované práce autorom, ktoré súvisia s riešenou
problematikou.
Ciele práce odpovedajú charakteru dizertácie a možno ich považovať za reálne
a postupne boli plnené. Úroveň poznania problematiky doktorandom je dobrá
o čom svedčí uvedený počet titulov literárnych prameňov.
Autoreferát je spracovaný obvyklým spôsobom a nemám k nemu žiadne
pripomienky.
Záver:
Možno konštatovať, že predložená doktorandská práca je spracovaná z hľadiska
obsahu, metodiky a cieľov v súlade s podmienkami stanovenými príslušnou
legislatívou. Práca rieši aktuálny problém. Doktorand spracovaním práce
dokázal, že je schopný riešiť i náročnejšie úlohy.
Práca obsahovo splňa podmienky stanovené príslušnou legislatívou
o doktorandskom štúdiu a preto

odporúčam
aby doktorand prácu obhajoval a po úspešnej obhajobe udeliť akademický
titul" PhD".

v Žiline, 22 . 9 . 2015 prof. Ing. Joze' Pilc, CSc.
oponen


