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Oponentský posudek disertační práce na téma: 

  

 

Vliv vibrací brousicího nástroje na strukturu broušeného povrchu 

 

 

Disertační práci předložil:    Ing.  P e t r   L u k o v i c s  

                                             doktorand Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky  

                                             FSI VUT v Brně 

 

 

  

     Předložená disertační práce obsahuje 126 stran textu, 14 tabulek a 99 obrázků. Svým 

rozsahem odpovídá zvyklostem. Jazykové a formální zpracování disertační práce je na dobré 

úrovni.   

 

     Disertační práce má následující strukturu:           

 

     V úvodu doktorand rozebírá obecné skutečnosti, vymezující závažnost potřeby řešení 

problematiky hodnocení geometrické jakosti povrchu, zprostředkovaně analýzou vibrací ve 

zkoumaném systému stroj – nástroj – přípravek – obrobek. Následuje vymezení problémů, 

které je nutno řešit. 

 

     V první části doktorand v šesti bodech stanovuje cíle své doktorské dizertační práce. 

 

     V druhé části rozebírá předmět kmitání technologických soustav. 

 

     Třetí část je věnována metodám hodnocení jakosti. Zabývá se pravidly a postupy při 

měření a vyhodnocování výsledků. 

 

     Čtvrtá část je věnována podmínkám, za kterých se provádí zkoumání technologického 

procesu. 

 

     Pátá část je věnována hodnocení jakosti měřicích systémů vibrací. 

 

     V šesté části se rozebírá vliv vibrací na jakost obrobených ploch. 

 

     Sedmá část je věnována časovým souvislostem technologických charakteristik. 
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     V osmé části je provedeno stručné shrnutí.          

 

     Práce je doplněna přehledem použité literatury a seznamy obrázků a tabulek. 

 

   

     K dosažení cílů disertační práce zvolil doktorand logický postup provedení a vyhodnocení 

experimentů. 

     Posoudil možnosti a pro experimenty vybral rovinnou horizontální brusku, na které je 

obrábění realizováno obvodem brousicího kotouče. S ohledem na obvyklou technologickou 

praxi doktorand pro experimenty zvolil brousící kotouče z elektrokorundu, diamantu a 

kubického nitridu bóru. Brousicí kotouče byly vyváženy. Pro experimentální vzorky vybral 

dva typy ocelového materiálu v kaleném stavu. Jedním je ložisková ocel, druhým ocel 

využívaná pro výrobu nástrojů.       

     K provedení experimentů provedl výběr vhodných řezných podmínek. 

     K získání experimentálních výsledků zvolil dvojí systém snímání vibrací. Jedná se o 

bezdotykově pracující laserinterferometr a dotykový piezoelektrický systém. Zkoumaným 

parametrem je amplituda první harmonické složky vibrací. Pomocí příslušného softwaru 

provedl vzájemné statistické porovnání výsledků měření vibrací. 

 

     Pro popis vlastností broušeného povrchu, z možností daných systémem GPS (Geometrical 

product specifications – Geometrické požadavky na výrobky), zvolil tři parametry profilu 

drsnosti povrchu. Největší výšku profilu Rz, průměrnou aritmetickou úchylku posuzovaného 

profilu Ra a vzájemný materiálový poměr profilu Rmr. Všechny parametry jsou definovány 

na základní délce vymezující frekvenční vlastnosti profilu. Pro snímání nerovností povrchu 

profilovou metodou 2D použil dotykový profilometr.  

      

     Po důkladné přípravě, spočívající v rozboru možnosti snímání vibrací a využití regresní 

analýzy k nalezení matematických vztahů pro hodnocení výsledků experimentů a statistickém 

ošetření podmínek, byly provedeny vlastní experimenty a analyzovány dosažené výsledky. 

Vliv jednotlivých zkoumaných faktorů na geometrickou jakost vyšetřovaných ploch byl 

kvantifikován a byl popisován odvozenými matematickými vztahy.  

 

  

     Dlouhodobé sledování časových změn nalezených závislostí bylo provedeno využitím 

jiných, vhodnějších prostředků a za jiných podmínek. Výsledky těchto experimentů jsou 

významné z hlediska posuzování intenzity opotřebení pohyblivých částí výrobního zařízení. 

Umožňují predikci stavu výrobních zařízení využitím změn parametrů kmitání a dosažitelné 

geometrické jakosti povrchu funkčních ploch. Nalezená míra závislostí umožňuje 

optimalizovat řezné podmínky, zahrnující hloubku úběru, rychlost posuvu a řeznou rychlost a 

zabezpečit efektivitu broušení.  

 



 

3 
 

 

 

     Zkoumání závislosti vlastností funkčně náročných povrchů na parametrech řezného 

procesu, zejména na řezných podmínkách, je v závislosti na rozvoji možností a na potřebách, 

průběžně prováděno. Vlivu vibrací technologického systému na vlastnosti povrchu však není 

běžně věnována příslušná pozornost. Práce je v tomto smyslu aktuální. Výsledky předložené 

disertační práce jsou významným přínosem v dané oblasti. 

     Všechny podmínky experimentů, zejména prostředky a hodnoty parametrů, byly voleny 

s ohledem na možnosti praktických aplikací výsledků. 

     Výsledky doktorand předložil v číselné i grafické formě.  

 

      

     V práci se vyskytuje i řada formálních nedostatků, způsobených překlepy, nedůsledností 

používání zavedených názvů a pojmů, v označování grafů apod., kterým se bylo možno při 

větší pozornosti při zpracování vyhnout. V žádném případě však nesnižují úroveň a 

srozumitelnost práce. 

 

 

      Doktorand vypracováním disertační práce splnil zadané cíle a prokázal detailní znalost 

řešené problematiky a svoji prací přispěl rozvoji poznání i technické praxi. V dané oblasti 

získal původní výsledky. Současně je třeba ocenit péči pracoviště a dobré vedení doktoranda 

školitelem. 

 

      Doktorand prokázal způsobilost k samostatné vědecké práci. Doporučuji předložit 

disertační práci k obhajobě a navrhuji, aby po úspěšné obhajobě své disertační práce 

byla disertantovi udělena vědecká hodnost doktor (Ph.D.)    

 

 

 

V Brně 30. září 2013                                                         Posudek vypracoval: 

                                                                                           doc. Ing. Miroslav T y k a l, CSc. 

      

      

  


