
OPONENTNÍ POSUDEK 

doktorandské disertační práce 

 

OPONENT:   Ing. Karel Kouřil, Ph.D., HAM – FINAL s.r.o. 

TÉMA PRÁCE:  Příspěvek k obrábění Ni superslitiny a hodnocení řezivosti vybraných 

řezných materiálů 

AUTOR:   Ing. Tomáš ZLÁMAL 

 

 

 

Předložená disertační práce se zabývá studiem aspektů obrábění těžkoobrobitelných 

materiálů, konkrétně superslitin na bázi Ni.  

Práce reaguje na požadavky trhu, kde se stále ve větší míře objevují tyto materiály a 

to především v energetice, leteckém průmyslu atd.   

Tato práce je vítaným příspěvkem pro zmapování aktuálních možností obrábění 

superslitin konvenčními metodami třískového obrábění.  

 

 

Posouzení práce 

V teoretické části práce autor popisuje dosavadní poznatky získané analýzou 

současného stavu procesu třískového obrábění superslitin. Dále autor uvádí charakteristiku 

„superslitin“ se zaměřením na superstlitiny na bázi Ni, chemické složení Ni superslitin a 

strukturu Ni superslitin, jejich rozdělení a použití. V následujících kapitolách práce předkládá 

současný stav poznání v oblasti obrábění a obrobitelnost Ni superslitin, obrobitelnost Ni 

superslitin, hodnocení obrobitelnosti Ni superslitin. Samostatná část je věnována nástrojům 

a řezným podmínkám pro obrábění niklových slitin. 

V praktické části práce je navržen a realizován samotný experiment obrábění slitiny 

s využitím nástrojů z keramiky a KNB.  

 Získané výsledky jsou přehledně zpracovány do tabulek a grafů a vhodně doplněny 

například fotografiemi opotřebení VBD. Na konci práce provádí autor diskusi dosažených 

výsledků a shrnutí formou závěru. Celá práce je zaměřena prakticky a je patrné, že autor má 

s návrhem technologie obrábění a testováním praktické zkušenosti.  

 

 

 

Pozitivní poznámky 

 

 Předkládaná práce je přehledně zpracována na dobré grafické i slohové úrovni.  



 Kladně hodnotím šíři pohledu na proces obrábění včetně utváření třísky a vybraných 

hodnot reprezentujících integritu povrchu.  

 

Připomínky a dotazy k předložené práci 

 Proč byla pro experimenty použita jen jedna geometrie VBD? 

 Proč byly k experimentům použity jen po jednou z řezných materiálů ze skupin řezná 

keramika a KBN? Zvláště u KBN jsou velké rozdíly mezi jednotlivými výrobci a 

dokonce sortami KBN.  

 Jaké konkrétní doporučení vyplývají pro praxi z výsledků práce?  

 

 

Závěr 

 

Doktorská disertační práce Ing. Tomáše ZLÁMALA splnila vytýčené cíle. Při řešení 

byly naplněny vědecké i praktické cíle. 

Práce shrnuje v teoretické části současný stav techniky v oblasti obrábění superslitin 

konvenční technologií.   

V praktické části je navržen a realizován experiment, jehož výsledky jsou přínosem 

pro vědecké i praxi v oblasti obrábění superslitin. Autor prokazuje své dobré znalosti 

z teoretické oblasti obrábění. Ovládá vědecké a experimentální metody, tím prokazuje 

způsobilost k tvůrčí vědecké práci. 

Proto DOPORUČUJI doktorskou disertační práci Ing. Tomáše ZLÁMALA k obhajobě a 

po jejím úspěšném absolvování udělení vědecké hodnosti Ph.D. 
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