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Úvod 
Předložená disertační práce je rozvržena do deseti kapitol. První dvě kapitoly jsou úvodní a obsahují i 

cíle disertační práce. Další tři kapitoly jsou věnovány přehledu teorie technologie frézování a 

opotřebení nástroje. Jsou definovány základní pojmy, jako měrný řezný odpor, průřez třísky, řezné 

síly a jejich matematické modely včetně vlivu sil vznikajících při opotřebení nástroje. Šestá kapitola 

obsahuje přehled základních pojmů známých o nestabilním obrábění. Sedmá kapitola je věnována 

stavu znalostí o kompozitních materiálech určených k průmyslovému použití. Jsou podrobně popsány 

druhy materiálů, jejich struktura, vlastnosti. Jsou zde také specifikovány, porovnány, řezné materiály 

pro obrábění kompozitů. S využitím publikovaných studií je podrobně popsán proces řezání 

kompozitních materiálů včetně modelu působících řezných sil. 

Osmá a devátá kapitola disertační práce obsahují autorovo vlastní měření a analýzu měrných řezných 

sil. V osmé kapitole je popsáno použité měřicí zařízení, vzorky obráběných materiálů, detailně 

specifikovány nástroje a řezné podmínky. K testování byly vybrány dva typy materiálů: sklo-

polyesterový kompozit a uhlíko-epoxydový kompozit. U obou typů byly měřeny řezné síly při změně 

několika parametrů: posuvu na zub, orientace vláken vzhledem ke směru posuvové rychlosti, šířce 

záběru a řezné rychlosti. Protože řezné síly závisí na použitém povlaku nástroje, byly uskutečněny 

zkoušky čtyř typů povlaků při obdobných změnách parametrů.  

Devátá kapitola se věnuje měření zvukových spekter při obrábění oceli a sklo-polyesterového 

kompozitu. Kvůli rychlejšímu průběhu opotřebení byly zvoleny poflakované a nepovlakované nástroje 

z HSS. Byl analyzován zvuk měnící se v závislosti na opotřebení nástroje pro různé řezné rychlosti. 

Současně se měřily působící síly. 

Desátá kapitola uvádí závěry celé práce. Práci uzavírá seznam referenčních publikací, publikací autora 

několik příloh s dodatkovými informacemi. 

Hodnocení disertační práce 
Téma disertační práce je velmi aktuální. Obrábění kompozitních materiálů není již akademickou 

kuriozitou, ale stále častějším požadavkem v různých odvětvích průmyslu. Struktura kompozitů se 

vyvíjí, mění se jejich vlastnosti. Znalosti o jejich technologicky správném obrábění jsou vzácné. Autor 

shromáždil, a podrobně analyzoval, velkou řadu publikací nejen na téma „kompozity a jejich silové 

zatížení při frézování “. Studoval i související témata, jako je stabilita obrábění a zvukové projevy při 

obrábění. Z 87 pramenů různých druhů není cca 30% starších než 5 let, a jsou to z více než poloviny 

práce o kompozitech a jejich vlastnostech nebo o nástrojích pro obrábění kompozitů. Jen o tři 

publikace méně obsahuje seznam prací o stáří 5 až 10 let. Týkají se monitoringu opotřebení a stability 

obrábění i kompozitů. Zbylé práce lze zahrnout pod klasiku obrábění. Avšak jen 4 práce mají v titulku 

slovo „řezná síla“ nebo „specifická řezná síla“. I z této „statistiky“ publikací lze soudit na nedostatek 

znalostí o silovém zatížení nástrojů při obrábění kompozitů a tudíž na aktuálnost tématu.  



Disertační práce Ing. Fialy nepochybně splnila vytčené cíle. Přínosem práce jsou nové znalosti o 

zkoumaných jevech při frézování kompozitů. Byla získána rozsáhlá data týkající se měrných řezných 

sil, mechanizmu hřbetního opotřebení nástrojů, chování nástrojových povlaků. To vše v závislosti na 

řadě proměnlivých parametrů řezného procesu. Doktorand zvolil správné zkušební metody a testy 

vlastností zkoumaných materiálů. Vyrovnal se dobře se specifickými vlastnostmi kompozitů adaptací 

postupů zkoušek podle zjištěných vlastností.  

Za originální a přínosný považují jeho pokusy o monitoring opotřebení nástroje v průběhu obrábění. 

Metoda sledování hlukového spektra přinesla velmi zajímavé výsledky, které se nabízí k dalšímu 

zkoumání a později i k praktickému použití. Hlukové spektrum již používají někteří výrobci CNC frézek 

k monitorování nestability obrábění a k potlačení samobuzených kmitů. Obdobný postup by byl 

pravděpodobně možný pro monitoring opotřebení.   

Práce je formálně velmi pěkná a jazykově kultivovaná. Autor používá obvyklých, správných 

technických termínů. Pouze  termín „dominantní frekvence o vysoké intenzitě“, i když v běžné řeči 

používaný, by měl být nahrazen termínem „dominantní (rozumí se spektrální) čára o vysoké intenzitě 

(hodnotě)“. V souvislosti okolního textu však nemůže tato odchylka způsobit nedorozumění. Všechny 

grafy a tabulky jsou přehledné, čitelné, a srozumitelně popsané. Fotografie rovněž. Citace literatury 

v textu i v seznamu odpovídá používané normě. Doporučuji v anglických citacích použít k označení 

stránek zkratky „p.“ místo „s.“ nebo „str.“ jak je uvedeno v několika případech. Textu jsem našel jen 

několik překlepů a jednu chybu formátování.  

Závěr  
Disertační práce Ing. Zdeňka Fialy přináší praktické znalosti, obsahuje originální metody a přispívá 

k rozvoji oboru obrábění kompozitních materiálů. Z těchto důvodů doporučuji disertační práci 

k obhajobě. 

Doc. Ing. Pavel Bach, CSc,  

Ústav výrobních strojů a zařízení, FS ČVUT v Praze. 

18. března 2014. 

 

Vyjádření k tézím disertace 

Předložené teze mají požadovaný obsah a strukturu. Přehled současného stavu problematiky je 

dostatečný. Cíle práce jsou srozumitelně vyjádřeny. Téze obsahují popis hlavních výsledků a výstižný 

závěr. Drobné překlepy lze opravit podle výčtu uvedeného shora v posudku práce. Mají-li být teze 

vytištěny, doporučoval bych upravit znění odvolávek na disertační práci. Jde např. o odvolávku 

„Podrobnosti jsou uvedeny v disertační práci v kapitolách 8.1.1 a 8.1.2.“ Zdá se mi, že čtenář 

publikovaných tézí, nemající disertaci po ruce, neocení takovou podrobnost. Stačila by snad běžná 

odvolávka na seznam literatury (někdy s uvedením kapitoly), kde by byla disertační práce uvedena. 

pb. 


