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1. Dosažené výsledky
Diplomová práce se zabývá návrhem technologie obrábění duralových slitin s využitím CNC
obráběcích strojů. V úvodní části práce je popsána problematika obrábění hliníkových slitin a použití
vhodných nástrojů pro jejich opracování.
Praktická část je opřena o experiment, ve kterém byly navrženy a odzkoušeny řezné podmínky
vybraných VBD pro obrábění těles brusných kotoučů z hliníkových slitin. U vzniklých obrobených
povrchů byla sledována drsnost povrchu. V závěru byly testované VBD ekonomicky zhodnoceny.
Výsledky práce budou využity ve společnosti Urdiamant s. r. o.

2. Problematika práce
Za účelem zefektivnení výroby byly testovány VBD pro obrábění těles brusných kotoučů z hliníkové
slitiny na základě požadavků splečnosti Urdiamant s. r. o.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student využíval konzultací a aktivně přistupoval k tvorbě diplomové práce.
Diplomant sám navázal spolupráci s panem doc. Mgr. Petrem Vašinou, Ph.D. z Masarykovy
univerzity Přírodovědecké fakulty Ústavu fyzikální elektroniky. V rámci této spolupráce byly
testovány VBD s nově vytvořeným nanokompozitním povlakem TiC. S doc. Mgr. Petrem Vašinou,
Ph.D. bylo dohodnuto ve spolupráci pokračovat i v budoucnu. Z výsledků práce bude vytvořena
společná publikace do sborníku Fakulty strojní VŠB-TUO.

4. Formální náležitosti práce
Student dodržel formální zásady pro zpracování diplomové práce dané Fakultou strojní VŠB-TUO.
Zápis citací je zpracován podle normy ISO 690. Množství citací a výběr literatury svědčí o zájmu
studenta o řešené téma.

5. Dotazy na studenta
Jaké  jsou metody povlakování SK bežně užívané v praxi, uveďte jejich výhody a nevýhody?
V práci jste používal destičky ze slinutých karbidů s hybridním povlakem PVD-PECVD, který byl ve
stádiu testování. Bude se dále pokračovat na vývoji tohoto povlaku?
Jak byste zhodnotil průběh opotřebení nástrojů v experimentu?
Nemám další dotazy. Všechny dotazy byly zodpovězeny během konzultací práce.

6. Celkové zhodnocení práce
Předloženou diplomovou práci Bc. Jakuba Straky doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení
výborně.
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