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1. Aktuálnosť zvolenej témy 

Autorka dizertačnej práce sa venuje v súčasnosti stále viac aktuálnej téme využitia 

elektroerozívneho obrábania konkrétne drôtového elektorerozívneho obrábania 

v strojárskom priemysle. Táto technológia je využívaná hlavne pre obrábanie 

ťažkoobrobiteľných materiálov. Elektroerozívne drôtové rezanie je používané hlavne 

v nástrojárskych firmách, kde podiel tejto technológie stále rastie. V strojárskej praxi 

stále rastú aj požiadavky na obrábanie veľmi malých obrobkov, kde je používaná 

technológia mikro - WEDM. Na základe vyššie uvedených skutočností konštatujem 

aktuálnosť a dôležitosť riešenia danej problematiky.  

 

2. Cieľ dizertačnej práce a jeho splnenie 

V dizertačnej práci je stanovený hlavný cieľ „zefektívnenie výroby na elektroerozívnej 

drôtovej rezačke“ 

Tento cieľ bol ďalej rozdelený na niekoľko ďalších krokov, ktoré deklarovali: zostavenie 

grafu priebehu rezacieho impulzu, výrobu vzoriek, prípravu metalografických výbrusov, 

analýzu obrobeného povrchu, meranie charakteristík povrchu a vyhodnotenie 

experimentov pomocou programu MiniTab.  

Po zhodnotení dizertačnej práce a na základe dosiahnutých výsledkov konštatujem, že 

autorka dizertačnej práce vytýčený cieľ splnila. 

 



3. Postup riešenie problému a výsledky dizertačnej práce 

Autorka v dizertačnej práci použila analytický rozbor dostupnej hlavne zahraničnej 

literatúry. Autorka analyzuje výsledky svetového výskumu v oblasti elektroerozívneho 

drôtového obrábania. V práci je využité plánovanie a vyhodnocovanie experimentov, ako 

aj metódy štatistického hodnotenia výsledkov prostredníctvom programu MiniTab. 

Zvolené metódy spracovania dizertačnej práce je možné pokladať za vhodné.  

Výsledkom dizertačnej práce sú predovšetkým realizované a vyhodnotené experimenty 

pre zefektívnenie výroby na elektroerozívnych drôtových rezačkách. Z týchto výsledkov 

vyplynuli nové poznatky ako správne nastaviť parametre elektroerozívneho rezania, 

ktorých konkrétne hodnoty boli určené a optimalizované na str. 49. V práci boli 

stanovené vzťahy pre výpočet výsledného indexu rýchlosti Iv (str. 45) a pre počet 

pretrhnutí drôtu (str. 46).  Za nové poznatky je možné považovať aj výsledky analýz 

obrábaného povrchu, kde bol stanovený vplyv rýchlosti posuvu na štruktúru povrchu 

vzoriek. Z metalografických výbrusov je jasné zloženie a hrúbka povrchovej vrstvy 

(kap.8.3). 

4. Prínosy práce pre ďalší rozvoj vedy, techniky 

Prínosom práce je stanovenie konkrétnych hodnôt parametrov nastavovaných 

parametre elektroerozívneho rezania. Tieto hodnoty preukázateľne ovplyvňujú rezný 

proces čo vyplynulo z vyhodnotenia experimentov. Z analýz povrchu vzoriek vyplynuli 

poznatky o vplyve parametrov rezania na povrch obrábaných vzoriek. Skúmaním 

metalografických výbrusov bol zistený stav povrchu konkrétne zloženie a hrúbka 

ovplyvnenej vrstvy. Z praktického hľadiska sú dosiahnuté výsledky využiteľné pre 

správne nastavenie parametrov rezania.  

Formálna stránka vypracovania dizertačnej práce 

Práca poskytuje veľmi dobre spracovaný prehľad technológie, strojov, nástrojových 

elektród, obrábaných materiálov používaných pri elektroerozívnom obrábaní. Súčasťou 

sú aj výsledky výskumu v oblasti elektroerozívneho obrábania. Musím konštatovať, že 

dizertantka veľmi dobre zvolila rozsah opisu týchto výsledkov (jasne a stručne). Po 

preštudovaní celej dizertačnej práce musím konštatovať nasledujúce formálne 

nedostatky práce:  

v práci sú drobné terminologické nedostatky ako napríklad uvádzanie parametra drsnosti 

povrchu Ry ako najvyššia výška profilu (str. 10 a 16), v zozname symbolov je to 

parameter Rz, 

pri vzťahu č. 2 str. 20 nie sú uvedené jednotky pre parameter Wi, 

na strane 35 máte najskôr uvedený obr. 34 a až potom obr. 33, 

na niektorých stranách máte vynechané značne veľké miesta na koncoch strán. 

Predchádzajúce konštatovania vedú k záveru že predložená práca spĺňa nároky kladené na 

dizertačné práce a odporúčam prijať ju k obhajobe. Po úspešnej obhajobe navrhujem 

Ing. Kateřine Mouralové udeliť akademický titul „Ph.D.“  

 



Vyjadrenie k predloženým tézam dizertačnej práce 

Tézy dizertačnej práce majú nasledujúce členenie: obsah práce, ciele dizertačnej práce, 

súčasný stav riešenej problematiky vo forme „Moderní technologie WEDM“, 

experimentálnu časť spolu s metódami spracovania, závery - kde sú uvedené hlavné 

výsledky práce a zoznam použitej literatúry.   

Po preštudovaní téz dizertačnej práce konštatujem, že bolo splnené ich členenie ako aj 

obsahová stránka téz. 

Mám tieto otázky:  

1. Sú v súčasnosti aj iné možnosti prenosu dát do riadiaceho systému CNC stroja 

okrem internetového kábla? 

2. Je možné obrábať CBN a PCD materiály brúsením? Ak áno objasnite spôsob 

odoberania materiálu z obrobku! 

3. Vysvetlite tvrdenie na str. 29 „Titán je veľmi silný a ľahký kov....“! 

4. Prečo si myslíte že napr. frézovaním je titán ťažkoobrobiteľný? Aké sú možnosti 

zlepšenia rezných podmienok pre obrábanie titánu frézovaním? 

5. Uveďte normy pre bezpečnosť práce s elektroerozívnymi strojmi! 

 

 

 

V Trnave dňa: 3. 06. 2015                                                       Doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. 

                                                                                                        oponent 


