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Diplomová práce studenta Bc. Petra Zemene na téma ,,Vliv frézovánína stabilitu upnutí
nástroje v tepelnémupínači...splňuje zadénív plnémrozsahu.
V úvodních teoretických kapitolách diplomant rozsáhle popisuje principy systému upnutí
stopkových nástrojůa jejich vlilu na proces obrábění.oceňuji zde, že skutečněpředkládá
novinky na trhu, které se při přesném obrábění používají.Dále se věnuje stabilitě řezného
plocesu zrizných úhlůpohledu' tak aby zjištěnéinformace mohl použítvpřípravě a řešení
experimentální ěásti. Specifikuje zde na zá]<Laďěteoretického rozboru zjednotliv'ých
informačních zdrojů, které veličiny řezného procesu nejvíce ovlivňují jeho stabilitu a
ovlivňuj í upínacíschopnost drŽríku.
Díky rešeršidiplomant provedl zik|adní ana|ýzupříčinnestability upnutí nástroje v tepelném
upínači a navrhl matici experimentů se zkoumanými druhy ďržákn. Jednotlivé varianty
podrobil proměření v daných místechupínacíčástia ze zjištěnýchvýsledkůvypoěítal velikost
upínacísíly. Dále provedl kontrolu vyváženi sestavy nástroj _ upínač.Z méhopohledu v této
části postrádám kontrolu geometrických rozměru upínačea nástroje po opětovnémupnutí.
Dále provedl experimenty, kde měnil vybranéveličiny Ťeznýchpodmínekdle teorie a rozdělil
je na experiment I a2, což přispívá kvelmi dobréorientaci. Získanévýsledky zanesl do 3D
grafii, kteréjsou v textu práce a tedy jej vhodně doplňují.Z méhopohledu by jsem zde uvítal
určitou sumarizující tabulku, která by přispěla ke zjednodušenía interpretaci souhrnného
rozboru. Déle, vzhledem k tomu, že práce mě|a za cíl určenívlivu frézování na stabilitu
řeznéhopÍocesuočekával by jsem podrobný rozbor pruběhu sil vybranéčásti záběru nástroje
pro jednotlivé varianty a pokusil se je dát do korelace. Na druhou stranu preivedené
experimenty viditelně neprokiuaIy nestabilitu řeznéhoprocesu' cožje vidět např. na pruběhu
drsnosti povrchu a tedy to moŽná nebylo nutnéprovést.
I tak přes uvedenépřipomínky práce lykazuje vysokou odbornost studenta a jeho schopnost
orientovat se a vyuŽítpoznatkůz informačníchzdrojůa studiem získartýchznalostí.
Souhrnně tuto práci hodnotímjako velmi přínosnou pro obor, ptáce splňuje zadénív plném
rozsahu s jednoznačným závěrem a doporučeníma obsahuje velmi cennéqfsledky potřebné
pro dalšípokračování.Proto práci doporučujik obhajobě.
K práci mám týo doplňujícíotžnky:
I) Z jakéhodůvodubyla zvolena 4 btitá fréza?
2) Jak se nástroj choval přinájezduavýjezduzmístaŤezu?
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