
OPONENTSKÝPOSUDEK

Disertační práce

OPONENT:

TÉMAPRÁCE:

Ing. Ryszard Konderla, Ph.D.

Vliv posuvové rychlosti na povrchová napětí při frézování kalených

ocelí

AUTOR PRÁCE:

ŠKOLITEL:

Ing. Pavel Nováček

doc. Ing. Robert Čep, Ph.D.

Předkládaná disertační práce se zabývá experimentálním ověřováním vlivu parametrů
obrábění, jako je řezná rychlost a posuv, na integritu povrchu - zbytková napětí a drsnost
povrchu, při procesu frézování. Práce je rozčleněná do 13 kapitol, které pojednávají v úvodu
o zbytkových napětích vnesených do povrchové části obrobku obrábění a o samotné
technologii obrábění kovu. Experimentální část je založená na testování vlivu posuvové
rychlosti na integritu povrchu při použití HSC a HSF. V závěru jsou popsány přínosy této
práce jak pro praxi, tak i pro vědu.

Posouzení práce

V teoretické části práce autor popisuje teorii vzniku podpovrchových napětí vlivem
obrábění a vliv podpovrchových napětí na samotnou součást. Dále se zabývá vznikem
tahových a tlakových podpovrchových napětí a jejich rozdělením podle zasaženého objemu
materiálu. V dalších kapitolách jsou detailně popsané způsoby měření podpovrchových
napětí s detailním popisem fyzikální RTG metody, která je také použitá při samotném
experimentu.

Následující část práce se zabývá obráběním kovových materiálů. Jsou popsány
základní vlastnosti materiálu, které mají vliv na jeho obrobitelnost. Ve zkratce jsou popsány
materiály řezné části nástroje ajedna z kapitol se také zabývá HSC obráběním.

Samostatná kapitola je věnována také drsnosti povrchu, a to metodám měření, které
jsou rozděleny do tří části: dotykové metody, optické metody a metody porovnávací.

Praktická část je rozdělaná na návrh experimentu, experimentální část a zaver.
Pro testování byl zvolen materiál 1.2343(19 552), který byl zakalen na 45 ± 2 HRC.
Tento materiál se používá pro výrobu forem vhodných k lití hliníku popřípadě nástrojů
pro tváření za tepla. Jako nástroj byla zvolená pětizubá fréza GO FWX D050-22-07 předního



světového výrobce IS CAR. Tato fréza byla osazená VBD typu H600 WXCU 070515T
z materiálu IC81 O.

Obráběno bylo 15 hranolů o rozměrech (40x40x330) mm ze všech 4 stran, Úběľ byl
2 mm, rozdělen do 4 řezů s tloušťkou ap= 1 mm. Řezné podmínky byly zvoleny jako
kombinace řezné rychlosti v rozsahu ve = (200+500) m·min-I a posuvu na zub
fz = (0,6+ 1,0) mm.

Na obrobeném povrchu bylo měřené zbytkové napětí metodou RTG. Napětí bylo
měřeno vždy na třech místech a to na náběhové, středové a výběhové části hranolu,
Z naměřených výsledků byly vytvořeny grafy a mapy rozložení zbytkových napětí v površích
vzorků,

Druhým srovnávacím parametrem byla drsnost povrchu Ra (průměrná aritmetická
úchylka posuzovaného profilu) a Rz (největší výška profilu v rozsahu základní délky).
Tyto výsledky byly taktéž prezentovány pomocí grafů v závislosti na posuvu.

V závěru práce jsou shrnuté veškeré výsledky a popsány přínosy pro vědu, praxi
a také návrhy dalších experimentů odrážejících se od této práce.

Připomínky k předkládané práci

• Obrázek č. 32 je velmi špatně čitelný a tím také ztrácí na své vypovídací schopnosti.
• U některých a grafů (č. 16, 22, 23) chybí jednotky a popisy jednotlivých os - čtenář

tak neví, co přesně je v grafu znázorněno.
• Na straně č. 67, kde je popisována mapa napětí vzorku č. 16 se text odkazuje na body

,,3b" a ,,2c", přitom v grafu jsou uvedené body s označení "n", "s", "v".

Dotazy k předkládané práci

• V kapitole 5.4 se autor odkazuje při vysvětlování tvorby třísky u klasického způsobu
obrábění a u HSC obrábění na to, že "horní interval řezné rychlosti je u běžných
řezných materiálů a konvenčních nástrojů omezen prudkým poklesem řezivosti
způsobeném náhlou plastickou deformací, kterou způsobuje intenzivně rostoucí
procesní teplo. Můžete blíže specifikovat horní interval řezné rychlosti, běžné řezné
materiály a konvenční nástroje?

• Při návrhu experimentu jste zvolil obrobení plochy hranolu (40 mm) na dva průchody
frézou (3/4 a 1/4). Jaký vliv má pozice frézovací hlavy vůči obrobku na zbytková
napětí v povrchu vzorku a na drsnost povrchu? Není toto příčina velkého rozptylu
zbytkových napětí v povrchu vzorku?

• V jakém směru se měřila drsnost povrchu na vzorku - rovnoběžně nebo kolmo na
podélnou osu hranolu? Bude se drsnost povrchu lišit v obou směrech?

• PľOČ se předem neurčila hranice opotřebení VBD? Opotřebení nástroje se hodnotilo
pouze pohledově bez změření. Tento parametr má dosti podstatný vliv na velikost
zbytkových napětí vnesených do povrchu součásti.



Pozitivní poznámky

• Předkládané práce je velmi přehledně zpracovaná na výborné grafické i slohové
úrovni.

• Velice vyzdvihuji počet provedených experimentů a počet naměřených dat, které by
byly vhodné také pro statistické zpracování.

• Autor v práci prokázal velice dobré znalosti probírané problematiky.
• Pozitivně hodnotím také fakt, že byl experiment dělán na dvou univerzitách - tímto

autor prokázal své výborné komunikační schopnosti a schopnost experiment
naplánovat v určitém časovém sledu.

• Kladně hodnotím také přiměřenou publikační aktivitu autora a to hlavně na
zahraničních konferencích a časopisech.

Závěr

Závěrem lze říci, že uvedené připomínky k disertační práci Ing. Pavla Nováčka
na téma Vliv posuvové rychlosti na povrchová napětí při frézování kalených ocelí jsou pouze
formálního charakteru. Autor ve své práci splnil všechny vytýčené cíle a práce může sloužit
také jako odrazový můstek jak pro návrh dalších experimentů na vědecké úrovni tak také
z této práce můžou čerpat firmy zabývající se obráběním kalených ocelí.

Mohu tedy konstatovat, že předkládaná disertační práce Ing. Pavla Nováčka na téma
Vliv posuvové rychlosti na povrchová napětí při frézování kalených ocelí i navzdory
uvedeným připomínkám splňuje kladené požadavky na závěrečnou disertační práci a proto
ji DOPORUČUJI k obhajobě a po jejím úspěšném absolvování

Udělit Ing. Pavlovi NOV ÁČKOVI
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