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c í |p r á c ea j e h o n a p | n ě n i
práce na téma,,Využití
pro úpravupovrchu3D tištěných
Baka|ářská
|aserového
míkroobrábění
práceje rozdě]ena
kovových
součástí',
splňujezadáníV p|némrozsabu'Před|ožená
do čtYřkapÍto]
a má ce|kem53 stran'

||.

obsahovézpracovánía přístupk řešení

pro optima|izaci
V úVodU5i autor k|adeza cí|optima izacijednot]ivýchparametrů]aseru'KritérÍurn
popjsovacího
by|odosáhnutíco nejvyšší
kva]itypoVrchupomocí|aserového
strol.epomocí|a5erového
jež Vznik|techno]o8ií
zdroje 5 krátkou (ns) délkoupu|su.Výchozípovrch pro optima|izaci,
DIV]Ls
prášku,
pa.ametru
spékáním
kovového
dosahujehodnot8}]m
fu.
Kapito|a2 se zaobírározborem 50učasného
stavu, kde autor charakte|izuieiednotIiVé
|aserové
technologie,stav povrchu součástíVyrobených3D metodou DMLS a faktory oV|iVňUjící
kva|jtu
povrchUsoUčásti'
potřebné
Ve Vlastnírn
návrhu řešeníautor nastiňu],e
zařízení,
materiála samotný
postup experimentumikroobrábění'
samotný experimentje rozdě|endo tří tzv' režimů'
V prvním
režimuautor Variujepararnetrpřekrytí]aserového
spotu,kde mu VZnik]arnatice64 Vzorků.Po této
čá5tiexperimentuautorVybralčtyřiViŽLlá|ně
nej]épe
VypadajícíVzorky,
u kterýchnás edně VyhodnotÍ|
úběrna Vrstvu'Dá|eautor vyhodnocovalV|iVprůměrného
Výkonu aserovéhozdroje na profi]ovou
drsnosttestovanýchpo|í,kde z půVodních
hodnot drsnostifu = 8i]m doš|oke Ž epšení
na Rá= 4,3um.
Vdruhém režirnuautor ana|yzujedůVodytepeIně oVIivněnéob|asti,jež Vznjk|aV]ivernpoužití
překrYtípulsů'TřetírežimpojednáVaI
VysokýchenergiíVpu|sUs kornbinacíVeIkého
o poUžití
naopak
nízkýchhodnotenergiíV pu|su'Ve VYhodnocení
experimentujižautorshrnujevýsIedky,
kde závěrern
povrchu
počáteční'
dodáVá,žeVliVna Výs|ednou
dr5nost
má idrsnost

jevy,kteréVznikají
V záVěruBP aUtorpopisujenežádoucí
běhemprocesurnikroobrábění
krátkou
pu|su
použjtí
pro eliminacinežádoucích
délkou
bez možností
tzv. kompenzačních
strategií
útvarů
V krainích
Do|ohách
testovacích
oo|í'
Rešeršníčásti práce obsahuje nelogické č|eněnípodkapjtol, kde techno|ogie laserovébo
mikroobráběníjeposunutado jinéúrovněpodkapito|,
práce
nežtechno|ogie
ostatní.K rešeršní
částÍ
pouzeV].ednomodstaVci].e
mám někoIikV\'tek.Popisstěžejnítechno|o8ie
|a5erového
mikroobrábění
poněkudstrohé.Postrádámzde např. apiikační
přík|ady
techno|ogie,
kLadya zápory.Dále mi zde
].ejí

chybípřjdaná hodnota rešeršní
části,předevšíminformacio tom, ].estli].jž
toto téma někdo řeši|,
popř' jakým Žpůsobem'oproti tomu technologÍeIaserového
svařoVání,kteréje Věnovánostejný
prostor,do tématuBP VůbecneŽapadá'

V případěexperimenté|ní
překrytí|aserového
částipráceoceňuji,žeaUtorpracovaI
s parametrem
přik]áně|
parametru
zde bychse spíše
k testování
různých
VeIikostí
sppo urč]tém
kroku,kde
,,spotu..'

tÁ(ULTÁsÍBoJN|

(ÁftDRÁ

i]!|VÍR7|ŤY

oBBÁBĚNí

):or,rto..t^,

rrcnNolocrr

by Výs|edkemby|aVe|káÚspora testovanýchpo|í'Velkou VýtkUmém k VizLrálnímu
Výběrupovrchů
testovanýchpo|í,kteréje Ve|]cesUbjektjvní.
LJ laseremovlivněnýchpovrchůse neiŽespo|éhatna
protožeV mnohapřípadechitmaVépoVrchyVykazují
ViŽuájnÍVýběr,
|epší
hodnotyd15ností'

práce a úprava
Formá|niná|eŽitosti

ll|.

BP po formá|nístránce
obsahujeI
minimumgramatických
chyba přek]epů
popiskYobrázků
an8|ické
(přítomný/minu|ý)
nesjednocené
časyVyjadřoVání
popislŽe odstranitpouze hrubou5iIou..;
netechnické
vyjadřoVání:
,,''']aserový
,,tentopísekje
Vrhán...,,
(korektně:maximé|ní
špatněVo]enoutermino|o8ii:E.* . určitýpráh poškoŽení
enelgie
V puIsu),drážkování
]a5erU(korektně:překrytíšrafování).
NěkteréVětnéÍormUace jsou pro
čtenářemnohdyne5rozumiteIné'
po].menování
pro typy dé|ekpu|sů'Jednou auto. L]Vádí,
nesjednocené
že p5 déka pu]suje
u]trakrátká,
a pak krátká.
nedostatečný,
resp.téměřžádnýseŽnamsymbo|ů,
kterýje V ob|astitechno]ogieIaserového
mikroobrábění
Ve1midů]ežitýsIovnízápisyrovnic'ne pomocísymbo|ů
ChYbÍčísIoVání
VšechroVnic

tv.

otázky, připomínky

PročjsteV experimentuVoliIkonstantníVzdá]enost
šrafovéní
a konstantní
úhe|?
lak by se procesmikroobráběníchova|,
kdybysteIaserovýZdroj,,naIadi].'
na Větší
hodnoty
dé|kypujsu?
Ve třetímrežimupíšete
o tom, žese na materiá|uVyskytlykapičky
Ti na materiá|uMs1' Čím
si toto vysvětlujete, když je d|e materiá|ového s|oženíVtomto prášku pauze 0,7o/a
průrněrného
množství?

V.

práce
S|ovníhodnocenidip|omové

ProblematikatechnoIogie Iaserovéhomikroobráběníje VeImi kompIexní,protoŽe se jedná
o interdíscip|ínární
obor,ježVyžaduje
odbornostV mnoha oborech(techno|o8ie
obrábění,materiá|y,
jevy)'
fyziká]nía optické
Autor BP prokázalzna]ostVliVůjím Žkoumánýchprocesníchparametrů'
spráVněanalyzovaI
a VyhodnotÍ|
VŽnikajícíjevy
během procesU]aserového
rnikroobrábění'
ceIkovou
úroveňpráce sráží
mnoho formá|ních
nedostatků.
Prácidoporllčuji
k obhajobě'

Navrhovanávýslednák|asifikace:
VeImidobře

V Plzni'dne4' června
201B
podpisoponentapráce

