
 

 

Oponentský posudek  disertační práce 

Ing. Martina Slaného 

Vypracované na VUT Strojní fakultě Ústavu Strojírenské technologie 

Na téma : Studium účinku pasivních silových složek řezání na vlastnosti 

obrobeného povrchu. 

 
Posuzovaná disertační práce řeší zajímavý problém který analyzuje zvláštní stav složek 

řezných sil  a jejich vliv na jakost obrobeného povrchu. Zvláštností tohoto problému je 

skutečnost která se  objevuje při obrábění vysoce přesných součástí ,kdy při této operaci 

převládají pasivní složky řezné síly nad složkami hlavními.Tento jev je významný např. při 

dokončovacích operacích. A právě dokončovací operace vystružování je analyzovaná  

s ohledem jejího vlivu na jakost obrobeného povrchu.. Znalost pasivních složek je významná 

proto,že jsou vytvořeny předpoklady posoudit vliv technologických vlivů na jakost 

obrobeného povrchu. 

Z tohoto hlediska je zvolené téma aktuální a jeho řešení obsahuje všechny předpoklady 

zpracovat informace, které pomohou při zabezpečování funkčních vlastností obrobených 

povrchů tj. jejich integrity. 

Cíle disertační práce jsou dobře formulovány i když by si řešená problematika zasloužila 

podrobnější analýzu stability a nestability plastické deformace a také analýzu geometrie 

nástrojů pro sledovanou technologii obrábění pro nové a opotřebené nástroje. 

Aby bylo možné provést dokonalý rozbor sledovaného procesu zvolil disertant následující 

postup: 

- vycházet z hodnocení procesu makro a mikro  obrábění 

- formulovat velkou pozornost nástrojům i obráběcím strojům a to se zaměřením na 

jakost obrobeného povrchu 

- věnovat velkou pozornost opotřebení nástrojů  

- celou práci posuzovat z hlediska přesného obrábění. 

To se mu podařilo a zpracovaná disertační práce je obsahově i metodiky uspořádána a zadaný 

problém je zpracován v kapitolách představujících teoretická východiska a experimentální 

část která řeší  vlivy silového zatížení při řezání a jejich vliv na opotřebení nástroje a integritu 

povrchu 

Teoretická část disertační práce vychází ze současného stavu poznatku v oboru přesného 

řezání.. Oponentovi zde chybí více informací o vlastním procesu řezání  jako plastické 

deformaci probíhající za extrémních podmínek zatěžování. Tyto podmínky totiž 

nejvýznamněji ovlivňují chování materiálu ,nástroje a jakost obrobeného povrchu..Jistě by 

bylo vhodné uvést v této kapitole  informace o zvoleném  materiálu a jeho chování. Chybí  i 

analýza vlivu poloměru ostří na proces řezání a výpočet minimální tloušťky třísky. 

Experimentální část disertační práce je zpracována velice pečlivě a je možné konstatovat že 

výsledky uvedené v kapitole experimentů se dají využít pro zlepšení jak trvanlivosti nástrojů, 

tak i pro zlepšení jakosti obrobeného povrchu. 

Kladně je možné zhodnotit analýzu vřezávání jednotlivých břitů do materiálu a závěry o 

chování materiálu před břity nástroje.Ve srovnání s běžným modelem řezání je tříska při 

řezání výrazně ovlivněna poloměrem ostří. To se projevuje zvětšením úhlu čela , který potom 

ovlivňuje velikost řezné a vedlejší složky řezné síly. Tříska je pilovitá a ovlivní to i vzniklou 

drsnost povrchu. Znalost uvedených veličin umožňuje  vypočítat  minimální hloubku třísky 

Tento jev  se projeví i na stavu řezné části nástroje , kdy dochází  ke vzniku různých typů 

opotřebení . 



Velice pečlivě je zpracovaná kapitola o integritě povrchu především kapitola  pojednávající o 

hodnocení  obrobeného povrchu s ohledem na působení složek řezné síly .a s ohledem na 

použité nástrojové materiály.  

V této kapitole je disertační práce zaměřena na  hodnocená experimentů  nástroje m MT3 

výrobku firmy HAM-FINAL. Disertant velice pečlivě popsal metodiku experimentů  a 

dosažené výsledky které orientoval na analýzu  vytváření nového povrchu .a doporučení  pro 

konstrukci nových výstružníků. 

Velmi dobře je popsán a funkce jak řezné části nástroje, tak i funkce opěrných vodítek. 

Na základě provedené analýzy byla formulována filosofie řešeného problému..To je popis  

kontaktu nástroje s obrobkem, a zhodnocení plastické deformace v jednotlivých oblastech 

procesu  řezání..Významná je i poslední část procesu řezání kdy dochází k postupnému 

vyjíždění břitů ze záběru . Řezné složky všech břitů se snižují a narůstají pasivní složky řezné 

síly. Současně dochází k růstu posuvové složky.. .Při postupném vyjetí  břitů ze záběru vzniká 

otřep 

Hodnocení experimentální části 

Podstatná část disertační práce je zpracována v kapitole o provedených experimentech. 

Obsahem experimentů bylo provedení s zhodnocení operace přesného vystružování při 

využití moderní vystružovací hlavice MT3  určené pro řezné rychlosti až 200 m.min
-1 

a na 

hodnocení pasivních složek řezné síly  při vystružování..Uvedené experimenty přesného 

řezání jsou přínosné především proto, že umožňují překlenout mezeru mezi makro a mikro 

řezáním při použití různých nástrojových materiálů. Význam provedených experimentů je i 

v tom, že ukazuje cestu mechanismu tvoření třísky a vznik nového obrobeného povrchu při 

vysoce přesných metodách obrábění.. 

Výzkum přesného obrábění odpovídá současným požadavkům a stává se tak doporučením pro 

další výzkum v této oblasti. 

V této souvislosti je třeba vyzdvihnout metodiku měření a postup zpracování získávaných 

dat..Tato umožnila definovat sledovaný problém  především funkci vodítek na nástroji a 

mechanismus vřezávání nástroje do materiálu. Tuto část pokládám za přínosnou a umožňující 

lépe posuzovat mechanismus vysoce přesného obrábění. 

Dalším přínosem hodnocené disertační zprávy je zhodnocení chování nástrojových materiálů 

a materiálů vodítek testovaných nástrojů. Řezné části byly osazeny cermety s povlakem PVD. 

Pro materiály vodítek byl použit PKD. Výsledky ukázaly  výraznější změny v hodnocených 

veličinách a také v hodnotách zvolených pro hodnocení jakosti povrchu především při 

zvyšující se řezné rychlosti. 

 

Vychází-li se z teorie makrořezání je možné konstatovat, že při přesném řezání jsou řezné síly 

rozděleny na smykové a třecí . Přesto je třeba vědět, že řezné síly při mikro řezání jsou 

rozdílné.. Především proto, že významný vliv má minimální tloušťka třísky.a její tvorba. 

 

Závěr 

Posuzovaná disertační práce řeší velice aktuální problém který vychází ze současných 

požadavků na rozvoj technologických metod Tyto požadavky jsou vyjádřeny zmenšováním 

rozměrů součástí a zvyšováním jejich jakostí. 

Zadaný problém a jeho řešení zpracoval disertant velmi zodpovědně, kdy vychází při řešení 

svého zadání z podmínek makro řezání a doplňuje o studium vlivu pasivních složek řezání na 

trvanlivost nástrojů a jakost obrobeného povrchu. 

Disertační práce je zpracována velmi dobře jak po stránce formální, tak i obsahové. 

Posuzovaná práce jednoznačně ukazuje že autor má dobře zvládnutou teorii řezání, že umí 

využívat moderní výpočtové i měřící metodiky. 



Posuzovaná disertační práce prokazuje že autor  umí řešit i složité technologické problémy, 

ale že umí výsledky své práce transformovat tak, že mohou být využity při řešení provozních 

problémů. 

 

Svým postupem řešení a zpracovanými podklady také prokázal, že má zvládnuté moderní 

výzkumné i praktické náročné problémy . 

 

 

 

Na základě studia předložené disertační práce  doporučuji aby  Ing. Martinovi  Slanému  byl 

přiznán akademický titul PhD. 

 

 

Prof.Ing.Bohumil Bumbálek, Csc.                                       V Brně dne 26.10.2013 
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