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l. Problematika práce (v1'rnezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a
návaznost na praxi, posouzení náročnosti zadání práce po stráLnce odbomé i časové):

Téma dip|omové práce ''obrábění dítů z uhlíkových. kompozitů'' bylo zadáno na
zák|adě požadavku společnosti LETov LETECKA \ryRoBA s.r.o.. Jejím cí|em bylo
z|epšit stávající technologii obrábění uhlíkového kompozitu, tak aby při zachování
požadované kvality obrobku bylo dosaženo snížení výrobních nákladů.

Vzhledem k tomu, že obrábění uhlíkových kompozitů je poměrně mladý obor, je i
obtížně dostupná literatura, která by tuto problematiku řešila komplexně' Časově
náročné bylo zejména provedení a vyhodnocení jednotlivých testů, které jsou
základem experimentální části práce.

Posouzení dosažených výsledků (v..ipočty, projekční nebo programové řešení'
experimentá1ní práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického využití):

Nejprve student postupuje od obecných struktur kompozitních materiálů a jejich
vlastností, až po technologie používané k výrobě dílů z uhlíkových kornpozitů. V části
věnované obrábění jsou objasněny principy obrábění kompozitů ve srovnání s
běžnými kovovými materiály. V kapitole o nástrojích jsou uvedeny v|astnosti
moderních řezných materiáIů' Kapito|u 1.5 věnovanou upínání by bylo asi logičtější
začlenit před optimalizaci 1.4. Dále jsou popsány možné vady vznikající při obrábění
kompozitůo včetně způsobu jejich odhalení, což je nezbytný základ pro posuzování
testů v experimentální části.

Teoretická část je vhodný studijní materiál pro technology a programátory NC
strojů, kteří se obráběním kompozitních materiálů zabývaji.



Stěžejní částí práce bylo provedení testů nových nástrojů od předních světových
výrobců na reá|ných materiá|ech, které jsou běžně používány v |eteckých

konstrukcích. Výsledky testů by|y studentem vyhodnoceny z kvalitativního i
ekonomického hlediska. Pro obrábění reaktop|astu byl nalezeno řešení, které povede

ke snížení nákladů na obrábění o 42oÁ, PÍi testech frézování termop|astu by| určen
okruh vhodných nástrojů a použitelných řezných podmínek' Vzh|edem k výrazně
vyšší životnosti dosahované při obrábění termoplastů neby|o možné v rámci řešení

této diplomové práce experimentá|ně ověřit životnosti nástrojů. Student proto

správně navrhuje tuto oblast dále řešit.

3' Původnost práce (proporce rozsahu jednotlivých částí dle jejich důležítosti a forma

zpracovini, jaká část práce j e pře vzaÍa a do jaké míry 1ze práci pok1'ádat za dilo studenta):

Teoretická část práce dostatečně prezentuje zadanou problematiku a student zde

čerpá ze široké škáty pramenů. Získané informace jsou pak rozčleněny do oddělených

kapito|, které popisují jednotlivé oblasti související s kompozitními materiá|y' jejich

obiáběním, vadami, kontrolními metodami a optima|izací výroby. Významný podí|

studenta je vidět zejména v experimentální části práce. Jednotlivé testy jsou dáIe

kvalitativně a ekonomicky hodnoceny. Výsledky jsou poté prezentovány v tabulkové i
graÍické formě. Rozsáhlá je i část s přílohami, kde je na fotografiích podrobně

zdokumentován průběh zkoušek jednotlivých nástrojů.

4. Formální ná|ežitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsažené v dokumentu

FS_SME_05_0o3 ,,Zásady pro lypracovóní diplomové (bakalářské) práce,,, dá]le chyby a

opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vněj ší úprava, grafické přílohy' jak práce

odpovídá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům):

GraÍická úprava a členění diplomové práce odpovídá požadavkům dokumentu

FS_SME-05-003. Rozsah textové části práce je 65 stran, což splňuje požadované

minimum 45 stran. Detai|y zkoušek jsou uvedeny v samostatné pří|oze, tak aby text

v experimentá|ní části by| dostatečně přehledný.

Veškerá díla uvedená v ''Seznamu použité |iteratury'' mají uveden odkaz v textové

část práce.

V práci se vyskyt|y následující chyby formá|ního charakteru' které nemají zásadní

v|iv na výsledky práce:

- v seznamu použifých značek a symbolů chybí některé symboly a zkratky v textu

použité např.:Cno H, D, |' Fd' sK PAN

- v kapitole 2'2 je odkaz na obr. 3.6, správně mábÝt 2.6.

- v Tab. 10 jsou uvedeny výs|edky testů 1 a 2, správně má být test 2 a 3

. k kapito|e |.2.3 je definován způsob sousledného a nesousledného frézování' na

orr.1'í4 jsou uvedeny pojmy sousměrné a nesousměrné a v kapitole 3.2.2 se hovoří o
,,frézováni v protisměru ( ve směru) posuvu k hodnocenému obrobenému povrchu''

5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, kIeré by mě1 student odpovědět u obhajoby práce'

nezbýný bod posudku):

Zhodnot'te možné způsoby chlazení místa řezu při obrábění uh|íkových kompozitů?

V jaké situaci se pro optimalizační výpočet použije kritérium minimáIních výrobních

nák|adů a kdy kritérium maximáIní výrobnosti?



Jaký je doporučený materiál nástroje pro obrábění reaktoplastu a proč?

6. Celkové zhodnocení prirce (zda svědčí o dostatečných odbomých znalostech a
schopnostech studenta, zdapráct doporučuje k obhajobě):

Student prokázal dobrou orientaci v zadané problematice. Cíle stanovené v úvodu
diplomové práce se podařilo závěrem splnit'

Celkové hodnocení práce:

Předloženou diplomovou práci doporuěuji k obhajobě a navrhuji hodnocení

velmi dobře.
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