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1. Problematika práce
Obrábění niklových slitin je pro svou náročnost stále v centru pozornosti. Jakékoliv poznání z této
oblasti je tedy vysoce aktuální, a to jak pro obec akademickou, tak především pro možnou
průmyslovou aplikaci. Cílem bakalářské práce bylo zjistit chování monolitních fréz z řezné keramiky
při obrábění niklové slitiny Alloy 625 a na jeho základě doporučit vstupní parametry procesu. Tyto
cíle jsou uvedeny jak v anotaci práce, tak v samostatné kapitole, která postrádá vlastní označení.
Vhodnější by bylo zahrnout ji do kapitoly s vlastním číslem, nebo jako součást kapitoly Úvod.

2. Dosažené výsledky
Výsledky experimentů potvrdily, že obrábění niklových slitin je složitý proces s mnoha vstupními
parametry. Pro zvolené řezné podmínky bylo zjištěno, že výsledné parametry obrábění nejsou
uspokojivé. Proto se autor pokusil naznačit doporučená opatření ke zkvalitnění procesu. Škoda, že
své závěry blíže neodůvodnil, ani se nepokusil (byť aspoň v jednom případě) svá tvrzení ověřit.

3. Původnost práce
Práce vychází z poměrně podrobné teoretické části, někdy nad rámec bakalářské práce (např. kapitola
o chemickém složení niklových slitin a materiálů obráběcích nástrojů). Spolu s experimentální částí
práce, kterou lze do značné míry pokládat za dílo autora, však tvoří vyvážený celek. Oceňuji dobrou
práci s doporučenou literaturou včetně literatury zahraniční.

4. Formální náležitosti práce
Práce je po obsahové i po formální stránce provedena v souladu s požadavky na bakalářskou práci.
Bakalářská práce není prosta formálních chyb gramatického rázu (Niklové slitiny, z pravidla,
oděr,...), zajímavých slovních spojení (užitečné nežádoucí prvky) či obtížně uchopitelných vět
(...karbidové nástroje...jsou namáhány v oblasti řezání). Práce je doplněna o vhodnou
fotodokumentaci průběhu experimentů.

5. Dotazy na studenta
1. Jak souvisí rozdělení niklových superslitin do 5 skupin obrobitelnosti s rozdělením ostatních
materiál do tříd obrobitelnosti?
2. Ve výčtu řezné keramiky postrádám oxidickou keramiku vyztuženou SiC. Není pro obrábění
niklových slitin vhodná? Do které z uváděných skupin řezné keramiky patří materiál CERAZUR, ze
kterého byly vyrobeny frézy pro experiment?
3. V souvislosti s řezným nástrojem je vždy důležitá jeho geometrie. Jak to s ní bylo u použitých
nástrojů?

6. Celkové zhodnocení práce
Autor bakalářské práce projevil velmi dobrou znalost řešené problematiky a schopnost analyzovat
hlavní body zadaného problému. Práce je logicky členěna a v závěru se autor pokusil i o doporučení
výsledků pro využití v praxi. Ke kladům práce je třeba přiřadit i skutečnost, že se jednalo o první
takto postavený experiment v rámci pracoviště a v blízké budoucnosti bude na něj možné navázat
další experimentální činností. Bakalářskou práci pana Martina Vydomuse doporučuji k obhajobě.
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