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Evička


	Jméno Vedoucího: Ing. Pavel Kožmín, Ph.D.
	Posudek: Diplomová práce Bc. Lucie Prokešové se zabývá studiem vysoce aktuálního fenoménu tepelné akumulace v materiálu při procesech laserového mikroobrábění, které se rychle rozvíjí s cílem uplatnění v nejen technických oborech. Práce v rozsahu 58 stran je velmi vhodně rozčleněna do devíti kapitol vč. dodatečných příloh, přičemž na první pohled z obsahu je možné rozlišit jak teoretickou tak i praktickou část práce.Počáteční kapitoly autorka věnuje teoretickému základu zkoumané problematiky včetně představení způsobu měření tepelných jevů pomocí měřících systémů s infračervenými detektory pracující na základě metody infračervené pyrometrie využívající Planckův a Wienův zákon. Tuto část práce hodnotím jako velmi zdařilou, autorka ve svých tezích zapracovává výsledky nebo závěry z odborné literatury jak tuzemské, tak i zahraniční. Některé formulace se sice zdají neúplné či nepřesné, jako např. na str. 16, kde ve výčtu ovlivňující absorbci materiálu při laserovém mikroobrábění diplomantka opomněla na faktor délky pulsu u laserového zdroje, dále opět na str. 16 neuvádí, že část laserového záření, které je monochromatické, proniká skrz materiál, což vyplývá m.j. z Lambertova-Beerova zákona, ale z pohledu zaměření práce vnímám tyto detaily jako druhořadé. Na jiném místě na str. 17 ve větné formulaci zase rozlišuje pojem ablace a vypařování, což je v podstatě z pohledu laserového mikroobrábění stejné. Těžištěm práce a jejím největším přínosem je rozsáhlá kapitola č.8 zahrnující návrh měřícího systému, provedení, vyhodnocení a diskusi výsledků experimentu spočívajícího v řešení tepelné akumulace v austenitické oceli 1.4301 ve vztahu na drsnost povrchu po obrábění 10mm dlouhé drážky a efektivitu úběru materiálu při různých pulzních energií a skenovacích rychlostech při jednom průchodu laserovým svazkem. Autorka výsledky dokumentuje v nespočetném množství tabulek a grafů a výsledkům věnuje podrobnou diskusi. Vesměs s její interpretací souhlasím a velmi kladně hodnotím hloubku zanoření do tématu a hlavně způsob měření daného jevu, který je svým způsobem autentický. Rovněž si myslím, že některé parciální přístupy při nastavování procesních parametrů laserového mikroobrábění a závěry z proběhnuvšího měření je možné přímo uplatnit v praxi. Závěr práce shrnující získané poznatky koresponduje s obecně publikovanými závěry, že efektivita úběru materiálu s kvalitním obrobeným povrchem i s ohledem na případnou tepelnou akumulaci v materiálu odpovídá hustotě energie (Fluence) při laserovém mikrobrábění s použitím ultrakrátkých pulsů v rozsahu 3-5 J/cm2. Rovněž konstatuji, že i přes některé překlepy či nevhodné termíny (např. odběr materiálu místo úběr materiálu) má předložená diplomová práce vysokou grafickou a stylistickou úroveň.
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