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Posuzovaná práce obsahuje l09 stran včetně příloh. Po grafické střánce je práce pěkně

zpíacoýána. Po formálni stŘince práce obsahuje několik překlepů a celou řadu nepřesných

formulací a technických popisů. Díky tomu jsou některé pasiťe pláce obtížně srozumitelné.

V úvodujsou lrymezeny cíle a čl€nění práce. Náplni diplomové práce bylo experimentilní
a numerické ověření ohybové tuhosti sendvičů s kompozitnimi potahy a aramidovou voštinou a

dále únosnosti a způsobu porušováni závitových vložek vlepených do sendviče pro růZné módy
z^těž§yáLíli.

V prvni části páce je uvedena definice kompozitů a sendvičových struktur, jejich histoňe,

zrikladní rozdělení a vlastnosti. Na tyto podkapitoly navazuje přehled způsobů zavaděni

osamělých sil do sendvičových kon§trukcí. Popis současného stavu je ploveden výstižně a
přehledně, takže si lze po prostudování úvodní kapitoly vytvořit velice dobrý náhled do řešené

problematiky. Vadou na káse ovšem je občasné použiti nesprávné terminologie.

Nrisledujicí dvě člísti piice se zabýVaji návrhem a výrobou zkušebních těles a

expe mentálním zjištbvlinim jejich mechanických vlastností. Jsou zde popsány použité

materiály, technologie výIoby zkušebních vzorků, zkušebni zařizeni, postup měřeni a

vyhodnocení výsledků. Velice oceňuji, že autor výrobu zkušebnich těles plováděl sám. Takto si

mohl udělat jasnou pŤedstaqr o reálných dimenzích zkoumaIrých konstrukcí. Zkoušky byly
realizoviány standardním způsobem v tlhacim §troji pomocí zkušebních přípravků. Pň zkouškách

byly zjištbvány elastické vlastnosti kompozitních potahů navržených sendvičů a maximální síla
potfubná na v}4ržení vložky ze sendviče i způsob porušení spoje.

Čtvrtá eást práce obsahuje popis MKP modelů v}-tvoiených v softwaru HypeImesh /

optistruct pro lineámi výpočtové modely a v softwaru ANSYS Workbench pro nelineámí
výpočtové modely. Modelovány by|y oba druhy zkušebních tě]es, včetně zatéžoýacích
připravků, Modely jsou detailni a zahmují i kontakty mezi zkušebním tělesem a zkušebním
přípravkem. Spoje mezi vložkami a okolni strukturou, slejně jako spojení potahu s voštinovým
jádlem je modelováno pomoci kohezních prvků. Porovnání výsledků numerických simulaci a
experimentálnich měření bylo provedeno pomoci závi§Iosti zátěžná síla posuv přičniku a
způsobu porušováni.
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K práci mrám následující poznámky, připomínky a doporučeni:

Pfi popisu z^těžoviní ávitových vložek ve směru kolmo k rovině panelu se správně
polržiyá Ýýíaz v},trženi vložky (tah) nebo v},tlačení vložky (tlak). Při namáháni vložky
v rovině panelu se pakjedná o smykové případně ohybové zatížení.

Při smykovém namáháni vložek je zatižení přene§eno do sendviče hlavně otlačením
hlavy vložky o potah sendvič€. Proto se pro zý,ýšení únosnosti vlořk ve smyku oblakle
7vétšuje tloušll,a polahu v daném místě,

V práci je uvedeno, že měřeni deformaci zkušebních vzolků bylo prováděno odečitánim
posuvu pŤíčníku zkušebního stroje. Tento způsob měření deformacije obecně nepřesný a
pro t€ o typ měřeni se použivají jiné píostředky.

V popisu porušeni zkr-ršebních těles je nesprávně použit výraz delaminace pro oddělení
potahu od voštiny (angl, disbonding), Pojem delaminace se používá plo označeni
oddělení vrstev laminátu.

Porovnání výsledků experimentů a výpočtů by si zasloužilo plovést v samostatné
kapitole. Tak, jak je to provedeno v předkládané práci, je poměmě nepřehledné. Dále
bych uvítal souhmné tabulky porovnávajicí zrněřené a vypočtené paramotry zkoušených
variant,

V přiloze autor zaměnil označení materiálových listu použitých prepregů. S tim
pravděpodobně souvisi i to, že v popisu vzorků nekorespondují uved€né tloušťky potahů
s použitými materiáy.

Na diplomanta miim tyto dotazy:

. zohledňoval diplomant při návrhu zkušebnich vzorků hmotnostní (případně objemový)
podíl pryskyřice v potahu? Tento parametr ovlivňuje velikost náplavu pryskyřice
na voštině a tedy soudržno§t potahu s voštinou.

. vytvrzení zkušebnich těles probíhalo v peci pod vakuem nebo v autoklávu s přetlakem?

. Jaký výpočetní model by dipIomant použil pro simulaci chovrání celé konstrukce ajaký
k odhadu únosno§ti závitových vložek?

celkové shrnulí a závěrečné konstaaováttí

záýétem lze iici, že pláce má dobrou odbomou i grafickou úroveň. Diplomant prokázal
dobré znalo§ti v oblasti modelovriní chováni kompozitních materiálů pomocí MKP a

experimenáního zjišťování materiálových paíametrů, což vwlývá i z enorínniho rozsahu práce

a řešené problemaliky. Dle mého názoru by řešenou prob|ematiku bylo možné zpracovat jako

minimálně dvě samostatné diplomové práce,

Práce splňuje zadlíní a doporučuji ji k obhajobě. Navrhuji klasifikovat známkou C -

dobře.

Y Praze dne 22,1,2o16, 
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