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Komentáře k diplomové práci:
Diplomová práce V. Leciána se zabývá experimentálním studiem mechanického chování
uhlíkových laminátů vyrobených z uhlíkové tkaniny českého výrobce Kordárna Plus a.s.
Práce obsahuje 112 stran textu včetně seznamu použité literatury, použitých symbolů a
zkratek, obrázků a tabulek.
Literární studie je dobře a cíleně na dané téma zpracována na 38 stranách. Jednotlivé kapitoly
jsou logicky řazeny, formálních chyb není mnoho.
V praktické části jsou v souladu se zadáním práce uvedeny výsledky měření mechanických
vlastností v tahu, tlaku a ohybu, uhlíkových laminátů vyrobených z 2 typů tkanin
(platno,kepr) a 4typů epoxidových pryskyřic. Cílem práce bylo ověřit zpracovatelnost
pryskyřic s tkaninou kordkarbon a zmapovat výsledné mechanické vlastnosti výsledných
produktů. Toto je i hlavním přínosem práce. Práce je také doplněna teoretickým modelem
bimodulární struktury testovaných materiálů. Experimentálně naměřený modul pružnosti
v ohybu je porovnán s hodnotou určenou z modelu, výsledky vykazují poměrně dobrou
shodu. Graficky je práce zpracována velmi pěkně a přehledně.
Diplomant tak dle mého soudu prokázal schopnost samostatného tvůrčího přístupu, splnil
beze zbytku zadání diplomové práce a proto tuto diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
Otázky oponenta diplomové práce:
Jaká byla zvolena orientace jednotlivých lamin ve struktuře zkušebních prvků?
Lze zkušební prvek považovat za 2D ortotropní v materiálovém souřadném systému?
Kolik elastických konstant by bylo nutno určit pro komplexní popis elastického chování
daných plošných struktur ?
Co jsou to momenty M- , M+ ?

V Zlíně dne 15.5.2014
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