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ABSTRAKT 

Tato dizertační práce vznikla pod vedením mého školitele doc. Ing. Luboše Náhlíka, Ph.D. 

a školitele specialisty doc. Ing. Pavla Hutaře, Ph.D. a je zaměřena zejména na aplikaci 

zobecněného konceptu lineárně elastické lomové mechaniky, který umožňuje popsat 

chování trhlin šířících se z obecných singulárních koncentrátorů napětí, jakými jsou 

např. materiálová rozhraní či ostré V-vruby a na ověření platnosti použitých lomových 

kritérií. Získané poznatky jsou využity v další části práce, která se zabývá problematikou 

šíření trhlin v keramických kompozitních materiálech, kde je rozložení pole napětí silně 

ovlivněno existencí materiálového rozhraní a přítomností reziduálních napětí vznikajících 

při výrobě kompozitu. 

 

 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Zobecněná lineárně elastická lomová mechanika, metoda konečných prvků, trhlina,  

V-vrub, kritéria stability, částicový keramický kompozit, vrstevnatý keramický kompozit, 

bifurkace trhliny, reziduální napětí, subkritické šíření trhliny. 

  



ABSTRACT 

This Ph.D. thesis was written under the supervision of Assoc. Prof. Luboš Náhlík, Ph.D. 

and Assoc. Prof. Pavel Hutař, Ph.D. Thesis is focused mainly on application of generalized 

linear elastic fracture mechanics, which allows description of crack behaviour propagating 

from general singular stress concentrators, such as material interfaces or sharp V-notches, 

and verification of validity of used fracture criteria. The obtained results were used in the 

next part of the thesis, which deals with the issue of crack propagating in ceramic 

composites, where the stress distribution field is strongly influenced by the existence of 

material interface and presence of residual stresses, that arise during manufacturing process 

of composite. 
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1 ÚVOD 

Při hodnocení a posuzování technických konstrukcí je třeba brát v úvahu zároveň existenci 

různých defektů, jakými jsou například technologické vruby, vměstky, vady v materiálu 

apod., které tvoří obecné koncentrátory napětí a významně tak mohou ovlivňovat 

bezpečnost a spolehlivost zařízení. V neposlední řadě mohou mít významný vliv 

i na bezpečnost a zdraví člověka. Nejčastěji se vyskytujícími singulárními koncentrátory 

napětí v technické praxi jsou defekty typu trhlina a skoková změna geometrie tělesa (ostrý  

vrub). V literatuře je možné najít velké množství publikací zabývajících se lomovou 

mechanikou a popisem chování konstrukcí s těmito koncentrátory. Nicméně, tato 

problematika stále není uspokojivě vyřešena.  

Lomová mechanika je založena na popisu napjatosti v blízkém okolí vrcholu trhliny 

a základní úlohou je posouzení mezního stavu stability trhliny. Lineárně elastická lomová 

mechanika (LELM) uvažuje vrchol trhliny jako ideálně ostrý a obvykle v jeho okolí 

neuvažuje žádné plastické deformace. Vypočtená napětí ve vrcholu trhliny se tak limitně 

blíží nekonečnu.  

Vztahy pro popis pole napětí v okolí vrcholu trhliny, lomové parametry i kritéria pro popis 

chování trhliny je možné zobecnit i pro případy obecných singulárních koncentrátorů 

napětí, kdy singularita napětí před vrcholem koncentrátoru neodpovídá 𝑟−
1

2, jak je 

předpokládáno v klasické LELM a mluvíme potom o zobecněné LELM. Jedná se obvykle 

o případy s komplikovanějším polem napětí před vrcholem singulárního koncentrátoru, 

do kterého se promítá např. vliv materiálového rozhraní, či blízkost volného povrchu. 

Tato dizertační práce obsahuje rámcový přehled dosažených poznatků v oblasti zobecněné 

LELM. První část se zaměřuje na ověření platnosti konceptu zobecněné LELM na případu 

tzv. ostrého V-vrubu. Pro tento případ existuje v literatuře dostatek experimentálních dat, 

jež lze použít jak k ověření platnosti lomových kritérií (odvozených na základě zobecněné 

LELM), tak ke stanovení nezbytných parametrů. Další část práce je věnována problémům 

spojeným s šířením trhlin v keramických kompozitních materiálech. Vzhledem k faktu, 

že v těchto případech může docházet k interakci vrcholu trhliny s materiálovým rozhraním, 

je zapotřebí změnu singularity napětí, ke které v tomto případě dochází, také zohlednit 

v procedurách popisujících chování trhliny. Mechanismus šíření trhliny v těchto 

materiálech je navíc podstatně ovlivněn nejen materiálovými rozhraními, ale i existencí 

silných reziduálních napětí.  

Získané poznatky jsou následně využity při popisu stabilního i subkritického šíření trhliny 

v keramických kompozitech, kde se kombinuje změna rozložení napětí vlivem existence 

materiálového rozhraní s reziduálními napětími majícími původ v technologickém procesu 

výroby kompozitu. 

Poznamenejme, že ač je studováno chování trhliny ve specifických kompozitech, 

lze získané výsledky zobecnit. 
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2 ANALÝZA ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

V rámci této kapitoly jsou popsány základní pojmy lineární elastické lomové mechaniky, 

které jsou používány v této dizertační práci. 

2.1 Základní pojmy lineární elastické lomové mechaniky 

Lineární elastická lomová mechanika uvažuje studované těleso jako kontinuum, které již 

obsahuje diskontinuitu, např. trhlinu nebo vrub, která mohla vzniknout při výrobě, 

povrchové úpravě, přepravě tělesa, montáži, převozu, či provozu. 

2.1.1 Lineárně elastická lomová mechanika 

Lineárně elastická lomová mechanika je založena na předpokladu lineární izotropní teorie 

pružnosti a platnosti Hookova zákona mezi složkami napětí a deformace v celém tělese, 

včetně oblasti u kořene trhliny. Její využití je tedy omezeno na případy, kdy nedochází 

ke vzniku plastických deformací, respektive kdy u kořene trhliny existuje pouze malá 

plastická zóna a tyto plastické deformace u kořene trhliny je možné zanedbat.  

Trhlina je jedním z typů singulárního koncentrátoru napětí, tzn. že hodnoty složek tenzoru 

napětí v ideálně ostrém vrcholu trhliny nabývají teoreticky nekonečných hodnot (viz 

Obr. 1) a je možné jej obecně popsat vztahem [113]: 

𝜎𝑖𝑗 ≅ 𝑟−𝑝, (1) 

kde 𝜎𝑖𝑗 jsou složky tenzoru napětí, 𝑟 je vzdálenost od vrcholu trhliny a 𝑝 je exponent 

singularity napětí, který nabývá hodnot z intervalu (0; 1). Pokud se trhlina nachází 

v homogenním materiálu, tak je 𝑝 =
1

2
.  

 

Obr. 1 Průběh napětí před vrcholem trhliny v lineárně elastickém materiálu 

Napětí tedy není ideální veličinou pro popis chování trhliny (obecně singulárního 

koncentrátoru), a proto byly v minulém století hledány jiné postupy pro popis jejího 

chování. Jednou z nejrozšířenějších a nejpropracovanějších koncepcí LELM je koncepce 

součinitele intenzity napětí 𝐾. 

2.1.2 Koncepce součinitele intenzity napětí 

Součinitel intenzity napětí 𝐾 patří k nejpoužívanějším veličinám pro popis chování trhliny 

při existenci zanedbatelné plastické zóny. Jednotlivým módům zatěžování (viz Obr. 2) jsou 

přiřazeny odpovídající součinitele intenzity napětí 𝐾𝐼 , 𝐾𝐼𝐼 a 𝐾𝐼𝐼𝐼.  
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a)                     b)        c) 

Obr. 2 Základní módy zatěžování tělesa s trhlinou: a) normálový, b) smykový,  

c) antirovinný smykový [2] 

Rozložení pole napětí a posuvů před kořenem trhliny lze vyjádřit z rovnic [2]: 

𝜎𝑖𝑗 =
𝐾𝑖

√2𝜋𝑟
𝑓𝑖𝑗

(𝑖)
(𝜃),    𝑖 = 𝐼, 𝐼𝐼, 𝐼𝐼𝐼, 

(2) 

𝑢𝑖 =
2𝐾𝑖(1 + 𝜈)

𝐸
√

𝑟

2𝜋
𝑔𝑖

(𝜃, 𝜈),   𝑖 = 𝐼, 𝐼𝐼, 𝐼𝐼𝐼, 
(3) 

kde 𝐾𝑖 (𝑖 = 𝐼, 𝐼𝐼, 𝐼𝐼𝐼) je součinitel intenzity napětí pro jednotlivé módy, 𝑓𝑖𝑗
(𝑖)

 je známá 

funkce polohového úhlu 𝜃, 𝑔𝑖 je známá funkce polohového úhlu 𝜃 a Poissonova čísla 𝜈 

a 𝑟 je vzdálenost od kořene trhliny (viz Obr. 3).  

 

a) b) 

Obr. 3 Lokální souřadnicový systém umístěný v kořeni trhliny: a) polární, b) kartézský 

2.1.3 Faktor hustoty deformační energie 

Koncepce faktoru hustoty deformační energie byla odvozena Sihem v roce 1973 [91] 

pro trhliny v homogenním materiálu. Faktor hustoty deformační energie 𝑆 je veličinou, 

která umožňuje stanovit nejen podmínky stability trhliny, ale i směru jejího dalšího šíření. 

Hustotu deformační energie lze obecně vyjádřit ve tvaru: 

𝑤 =
𝑑𝑊

𝑑𝑉
= ∫ 𝜎𝑖𝑗𝑑𝜀𝑖𝑗

𝜀𝑖𝑗

0
, (4) 

přičemž samotný faktor hustoty deformační energie 𝑆 lze vyjádřit jako součin hustoty 

deformační energie 𝑤 a vzdálenosti od kořene trhliny 𝑟. Po dosazení za jednotlivé složky 

napětí získáme pro rovinnou úlohu vztah: 
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S = 𝑤. 𝑟 = 𝑎11𝐾𝐼
2 + 2𝑎12𝐾𝐼𝐾𝐼𝐼 + 𝑎22𝐾𝐼𝐼

2 , (5) 

kde 𝑎11, 𝑎12, 𝑎22 jsou známé funkce úhlu 𝜃 (detailněji je popsáno v kapitole 4.5.2) a 𝐾𝐼 , 𝐾𝐼𝐼 

jsou součinitele intenzity napětí pro módy zatěžování I a II. 

Další směr šíření trhliny je odvozen za předpokladu, že se bude trhlina vždy šířit ve směru 

minimální hodnoty faktoru hustoty deformační energie. 

2.1.4 Obecný singulární koncentrátor napětí 

Trhlina v homogenním materiálu je specifickým případem singulárního koncentrátoru 

napětí, pro který platí 𝑝 =
1

2
. Obecně však může exponent singularity napětí nabývat 

hodnot (0; 1), jak již bylo zmíněno. Mezi obecné singulární koncentrátory řadíme 

například trhlinu s vrcholem na materiálovém rozhraní, ostrý V-vrub v homogenním 

materiálu, s vrcholem na materiálovém rozhraní nebo materiálová rozhraní obecně.  

2.1.5 Zobecněný součinitel intenzity napětí 

Pro případy těchto obecných singulárních koncentrátorů napětí nebo komplikovanějších 

polí napětí bylo nezbytné pro popis chování šíření trhliny zobecnit klasické přístupy – 

mluvíme o tzv. zobecněné lineárně elastické lomové mechanice. 

Rozložení pole napětí v okolí vrcholu singulárního koncentrátoru napětí lze obecně vyjádřit 

ve tvaru [54], [114]: 

𝜎𝑖𝑗 = ∑
𝐻𝑘

√2𝜋
∙ 𝑟−𝑝𝑘 ∙ 𝑓𝑖𝑗(𝑝𝑘, 𝜃, … )

𝑛

𝑘=1

, (6) 

kde 𝑖, 𝑗 jsou složky polárního souřadnicového systému (𝑟, 𝜃), 𝑛 je počet singularit, 𝐻𝑘 jsou 

zobecněné součinitele intenzity napětí, 𝑝𝑘 jsou exponenty singularity napětí, 𝑓𝑖𝑗(𝑝, 𝜃, … ) 

jsou funkce z analytického řešení závislé na polohovém úhlu 𝜃, geometrii, exponentech 

singularity napětí a elastických konstantách. 

2.1.6 Zobecněný faktor hustoty deformační energie 

Analogicky, viz rovnice (4) a (5), lze vyjádřit i vztah pro výpočet zobecněného faktoru 

hustoty deformační energie [55], [93]: 

Σ(𝛼, 𝜃, 𝑟, 𝜈, 𝜇, … ) = 𝐴11𝐻𝐼
2 + 2𝐴12𝐻𝐼𝐻𝐼𝐼 + 𝐴22𝐻𝐼𝐼

2 , (7) 

kde Σ(𝛼, 𝜃, 𝑟, 𝜈, 𝜇, … ) je zobecněný faktor hustoty deformační energie závislý na složkách 

polárního souřadnicového systému 𝑟, 𝜃, elastických konstantách, geometrii tělesa 

a materiálu. 𝐴11, 𝐴12, 𝐴22 jsou funkcemi nejen polárního úhlu 𝜃, ale i souřadnice 𝑟, modulu 

pružnosti ve smyku 𝜇 a exponentů singularity napětí 𝑝𝐼 , 𝑝𝐼𝐼 (detailněji je popsáno v kapitole 

4.3). 

2.1.7 Kritéria stability 

Kritériem stability je obecně myšlena podmínka, při jejímž splnění nedojde k šíření trhliny 

z uvažovaného koncentrátoru napětí. Dáváme tedy do relace dvě veličiny, a to 1) lomově-

mechanický parametr 𝐿, který popisuje chování trhliny a je možné jej stanovit výpočtem 
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jako funkci proměnných, které jsou pro daný mechanismus porušování rozhodující 

a 2) kritickou hodnotu tohoto parametru 𝐿𝑐𝑟𝑖𝑡 zjištěnou experimentálně, kterou 

považujeme za materiálový parametr. Podmínku stability lze následně formulovat takto 

[78]: 

𝐿 < 𝐿𝑐𝑟𝑖𝑡. (8) 

Kritéria stability dělíme do dvou základních kategorií, a to kritéria energetická (odvozená 

např. z koncepce hnací síly trhliny, z koncepce hustoty deformační energie, z koncepce  

J-integrálu) a kritéria odvozená na základě rozložení napětí a deformací u kořene 

koncentrátoru (koncepce součinitele intenzity napětí K, koncepce kritického rozevření 

trhliny COD, atd.) [104]. 

Autoři kritérií stability vycházejí z různých lomových veličin rozhodujících o případném 

šíření trhliny, jako je například střední napětí, hustota deformační energie, apod. Uveďme 

např. práce [5], [32], [33], [36], [54], [55], [78], [106], [115]. 

Vybraná kritéria stability jsou detailněji popsána v kapitole 4.5. 

2.2 Současný stav sledované problematiky 

V rámci dizertační práce byla provedena rešerše problematiky zobecněné LELM a jejích 

postupů – popisu pole napětí v okolí obecného singulárního koncentrátoru napětí, rešerše 

zobecněných kritérií pro stanovení stability trhliny a jejího dalšího chování ve výrazně 

gradientním poli napětí. Pozornost byla také věnována publikacím zaměřeným na šíření 

trhliny v keramických kompozitních materiálech. 

2.2.1 Aplikace zobecněné LELM na problematiku šíření trhliny z ostrého  

V-vrubu       

Mezi základní úlohy zobecněné LELM patří analytický popis pole napětí v okolí vrcholu  

V-vrubu, který patří k nejčastěji se vyskytujícím konstrukčním prvkům v inženýrské praxi. 

Představuje obecný koncentrátor napětí, který může ve výsledku výrazně ovlivnit únavovou 

životnost konstrukce a její provozní parametry [2], [31]. V literatuře lze nalézt řadu 

publikací zaměřených na problémy převážně křehkého porušování způsobeného právě 

obecnými koncentrátory napětí typu V-vrub. 

Jednou ze základních publikací na toto téma je práce M. L. Williamse z roku 1952 [114] 

a z roku 1957 [113]. Jedna z prvních publikací na toto téma však byla publikována 

K. Wieghardtem již v roce 1907 [111] a v roce 1995 byla vydána její anglická verze [112]. 

Z dalších autorů jmenujme např. C. Atkinsona [4], A. H. Englanda [34], E. Sternberga [97], 

T. Yokoboriho [116], P. Lazzarina [64],[65] a A. Seweryna [88]. 

Rozepsané finální vztahy pro popis pole napětí v okolí vrcholu ostrého V-vrubu jsou 

uvedeny v [55]. 

Jednou z dalších oblastí využití zobecněné LELM v oblasti problematiky V-vrubů 

je formulace kritérií stability pro určení podmínek, za kterých dojde k iniciaci trhliny 

ve vrcholu V-vrubu a jejímu následnému šíření materiálem. Základním předpokladem pro 

odvození těchto kritérií je stejný mechanismus porušení pro trhlinu i pro V-vrub [56]. Mezi 

nejrozšířenější kritéria stability patří kritérium založené na faktoru hustoty deformační 



Kateřina Štegnerová  Dizertační práce 

16 

energie, kritérium střední hodnoty napětí, kritérium maximálního tangenciálního napětí 

a kritérium velikosti plastické zóny. 

Základem pro použití kritéria faktoru hustoty deformační energie je znalost rozložení 

hustoty deformační energie v okolí vrcholu singulárního koncentrátoru napětí. Sihova 

koncepce původně určená pro trhliny [91] byla později zobecněna i pro ostré V-vruby 

a popsána v publikacích autorů G. C. Sih aj. W. Ho [93] a Z. Knésla [55],[56],[57]. Toto 

kritérium je aplikovatelné i na tělesa zatěžovaná kombinovaným namáháním a lze jej využít 

o pro predikci směru šíření trhliny. 

Kritérium střední hodnoty napětí je odvozeno pro případy křehkého porušování těles 

zatížených módem I, případně II a je založeno na střední hodnotě normálové složky napětí 

ve směru iniciované trhliny před vrcholem singulárního koncentrátoru. Jeho autorem byl 

prof. Zdeněk Knésl z Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. [54]. 

2.2.2 Aplikace zobecněné LELM na problematiku šíření trhliny v blízkosti 

volného povrchu 

Řešené problémy týkající se šíření trhlin bývají v praxi často převáděny 

na dvojdimensionální úlohy za podmínky rovinné deformace nebo rovinné napjatosti, aby 

bylo možné použít analytická řešení. Tato úprava je však přijatelná pouze v případě, kdy je 

tloušťka tělesa dostatečně velká, tzn. kdy je oblast vlivu volného povrchu tělesa vzhledem 

k tloušťce tělesa zanedbatelná.  

Je třeba poznamenat, že v takovémto případě nelze použít přístupů klasické LELM, 

protože 𝑝 ≠
1

2
. Děje se tak z důvodu, že na čele trhliny ovlivněné volným povrchem se 

vyskytují současně dva druhy singularit, a to jak singularity typu 𝑟−
1

2, tak tzv. rohová 

singularita vyskytující se v blízkosti hranice čela trhliny a volného povrchu tělesa. Tato 

rohová singularita významně ovlivňuje charakter napjatosti v okolí čela trhliny a jejím 

popisem se zabývají např. práce [8], [9], [49], [50], [86]. 

2.2.3 Aplikace zobecněné LELM na problematiku šíření trhliny v keramických 

kompozitních materiálech 

U řady těles existuje kompexní stav napjatosti, který je dán technologií jejich přípravy 

bez ohledu na jejich další mechanické, tepelné a daší zatížení. Komplexní stav napjatosti 

materiálu tělesa obsažený již z výroby může být způsoben tepelným, mechanickým, 

či termo-mechanickým zpracováním, atd. Speciálním případem jsou pak kompozitní 

materiály, u kterých jsou navíc přítomna výrazná materiálová rozhraní. 

Nezanedbatelný vliv materiálových rozhraní na mechanické a lomové parametry může být 

navíc doplněn o vliv reziduálních napětí vzniklých při výrobě. Názornou ukázkou mohou 

být keramické kompozitní materiály, jež se připravují z prášků za vysokých teplot 

a po ochlazení obsahují ve velké míře také reziduální napětí. Tento fakt může být zdrojem 

problémů při funkci tělesa vyrobeného z kompozitního materiálu, a nebo může být 

s výhodou uvažován při pochopení role reziduálních napětí, kterých lze využít při návrhu 

kompozitu pro jeho optimalizaci, např. lomových vlastností. 
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Keramické kompozitní materiály mají v posledních letech stále širší využití, a to především 

díky jejich nízké hustotě (hmotnosti), odolnosti proti opotřebení a vysokým teplotám. 

Vhodnou kombinací různých materiálů je možné cíleně optimalizovat požadované 

vlastnosti pro konkrétní konstrukce a jejich využití. 

Vývoj kompozitních materiálů je velice nákladný, a proto se stále hledají přístupy, které by 

umožnily s dostatečnou přesností predikovat a optimalizovat jejich výsledné mechanické 

a materiálové vlastnosti numericky [7], [72].  

Významnými faktory, ovlivňujícími lomové chování těchto materiálů, jsou rozdílné 

materiálové a mechanické vlastnosti jednotlivých složek kompozitu a přítomnost 

materiálového rozhraní. V posledních letech byla tato problematika řešena výpočetně 

nebo experimentálně např. v [44], [45], [59], [60], [66], [71], [94]. Vhodnou skladbou 

kompozitu je možno dosáhnout nárůstu tzv. zdánlivé lomové houževnatosti. Predikcí 

velikosti zdánlivé lomové houževnatosti za pomoci kombinace analytických a numerických 

přístupů se zabývají práce [75], [77]. 

Dalším faktorem, který významně ovlivňuje rozložení pole napětí uvnitř keramického 

kompozitu, a tím i jeho lomové chování, je přítomnost reziduálních napětí. Při správné 

volbě geometrie a jednotlivých materiálových složek dochází ke zhouževnatění celého 

kompozitu a zvýšení jeho odolnosti vůči šíření trhlin [12], [17], [41], [42], [73], [75], [76], 

[77], [90], [99]. V publikacích [13], [17], [18], [28], [67], [107] jsou uvedena experimentální 

pozorování, kde bylo toto chování prokázáno na různých typech keramických 

kompozitních materiálů. 

Studiem šíření trhlin ve vrstevnatých keramických kompozitech se zabývají práce [24], [25],  

[79], [80], [84], [85], [100], [102].  

Z provedené rešerše v oblasti keramických kompozitních materiálů plyne, že existují 

základní technologie pro jejich přípravu, nicméně stále se hledají způsoby, jak tyto 

kompozity vyrábět ve větším měřítku, či větších rozměrech s přesně definovanými 

parametry. V oblasti znalosti lomových charakteristik těchto progresivních materiálů 

existují první teoretické práce, které se zabývají odhady efektivních lomových charakteristik 

těchto materiálů, či popisem mechanismu jejich porušení, nicméně tato problematika není 

doposus zdaleka uspokojivě vyřešena.  
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3 FORMULACE PROBLÉMŮ A CÍLŮ PRÁCE 

Cílem dizertační práce je studovat a objasnit způsob šíření trhliny u vybraných úloh lomové 

mechaniky a u jejích aplikací v případech, kdy pole napětí před vrcholem singulárního 

koncentrátoru napětí nemá singulární charakter typu 𝑟−
1

2, ale obecný 𝑟−𝑝 a může být silně 

ovlivněno dalším koncentrátorem napětí, např. materiálovým rozhraním, které významně 

ovlivňuje napjatost v okolí vrcholu koncentrátoru (trhliny). Speciálně je práce zaměřena 

na popis chování trhliny v keramických kompozitech (vrstevnatých i částicových). 

Specifické cíle dizertační práce jsou následující: 

(1) Provést rešeršní práce v oblasti lomových kritérií pro tzv. ostré V-vruby. Ověřit 

existující zobecněná kritéria v případě ostrých V-vrubů. Zaměřit se na nalezení vhodných 

zdrojů experimentálních dat pro šíření trhliny z tohoto typu singulárního koncentrátoru 

napětí. Stanovit podmínky aplikovatelnosti vybraných kritérií, hodnoty potřebných 

parametrů a vybraná kritéria porovnat s experimentálními daty. V rámci provedených prací 

vzít do úvahy různé typy zatěžování a materiálů. 

(2) Využít poznatků získaných v první části řešení dizertační práce k popisu chování trhliny 

v keramických kompozitech. Zaměřit se na dosud málo v literatuře popsaný problém šíření 

trhliny v keramických vrstevnatých kompozitech, kde se trhlina šíří ve výrazně gradientním 

poli napětí v blízkosti materiálového rozhraní. Popsat způsob šíření trhliny v poli silných 

reziduálních napětí způsobených různými materiálovými charakteristikami příslušných 

materiálových komponent. 

(3) Studovat chování šířící se trhliny v částicových kompozitech s výrazným vlivem 

reziduálních napětí a přítomností materiálových rozhraní. Popsat způsob šíření trhliny 

v částicovém kompozitu s křehkou matricí, popsat vliv materiálových rozhraní 

a přítomných reziduálních napětí na chování trhliny v daném typu kompozitu. 

(4) Dosažené výsledky publikovat v zahraničních časopisech zařazených do renomovaných 

vědeckých databází (např. Scopus, Web of Science, atd.) a prezentovat je na významných 

mezinárodních konferencích. 

Ke splnění výše uvedených cílů je zapotřebí: 

(I) Vytvořit trojdimensionální výpočtové modely těles s ostrými V-vruby 

dle experimentálních dat nalezených v literatuře. Jednotlivé modely se od sebe odlišují 

různou geometrií, materiálem a typem zatížení. 

(II) Za použití metody konečných prvků (MKP) stanovit rozložení pole napětí 

v uvažovaných tělesech. Vzít v úvahu gradientní pole napětí v blízkosti materiálového 

rozhraní i vliv reziduálních napětí. 

(III) Stanovit hodnotu exponentu singularity napětí 𝑝 z rozložení pole napětí před 

vrcholem koncentrátoru (trhlina, ostrý V-vrub) v závislosti na geometrii tělesa. 

(IV) Stanovit hodnoty parametrů nezbytných pro další popis chování trhliny ve 

studovaném tělese. 
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(V) Za pomoci vybraných kritérií stability pro tělesa s ostrými V-vruby stanovit podmínky 

pro šíření trhliny z vrcholu tohoto koncentrátoru napětí. Získané výsledky porovnat 

s experimentálními daty nalezenými v literatuře a stanovit podmínky aplikovatelnosti těchto 

kritérií. 

(VI) Využít poznatků získaných v části (VI), vytvořit výpočtové modely kompozitních 

materiálů a popsat způsob šíření trhliny v těchto materiálech. Popsat vliv materiálového 

rozhraní a reziduálních napětí na chování trhliny. 

(VII) Studovat bifurkaci (rozvětvení) trhliny v keramických kompozitních materiálech 

s reziduálními napětími. 

(VIII) Analyzovat získané výsledky, diskutovat je a vyvodit z nich patřičné závěry. Vybrané 

výsledky publikovat v zahraničních recenzovaných časopisech. 
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4 METODIKA ŘEŠENÍ SLEDOVANÉ PROBLEMATIKY 

4.1 Popis pole napětí v tělese v okolí vrcholu singulárního koncentrátoru 

napětí 

Při popisu pole napětí v okolí vrcholu koncentrátoru vycházíme z mechaniky kontinua, 

která stojí na obecných rovnicích lineárně-elastické teorie pružnosti. 

Rovnice rovnováhy popisují rovnováhu sil v tělese vzájemnou vazbou mezi složkami 

napětí. Diferenciální rovnice rovnováhy v případě nulových objemových sil lze 

v kartézském souřadnicovém systému vyjádřit ve tvaru: 

𝜕𝜎𝑥𝑥

𝜕𝑥
+

𝜕𝜎𝑥𝑦

𝜕𝑦
+

𝜕𝜎𝑥𝑧

𝜕𝑧
= 0, 

(9) 

𝜕𝜎𝑥𝑦

𝜕𝑥
+

𝜕𝜎𝑦𝑦

𝜕𝑦
+

𝜕𝜎𝑦𝑧

𝜕𝑧
= 0, 

(10) 

𝜕𝜎𝑥𝑧

𝜕𝑥
+

𝜕𝜎𝑦𝑧

𝜕𝑦
+

𝜕𝜎𝑧𝑧

𝜕𝑧
= 0. 

(11) 

Geometrické rovnice (tzv. Cauchyho vztahy) popisují vazbu mezi složkami vektoru posuvů 

a složkami tenzoru deformace: 

𝜀𝑥 =
𝜕𝑢

𝜕𝑥
, 

(12) 

𝜀𝑦 =
𝜕𝑣

𝜕𝑦
, 

(13) 

𝜀𝑧 =
𝜕𝑤

𝜕𝑧
, 

(14) 

𝜎𝑥𝑦 =
𝜕𝑢

𝜕𝑦
+

𝜕𝑣

𝜕𝑥
, 

(15) 

𝜎𝑦𝑧 =
𝜕𝑣

𝜕𝑧
+

𝜕𝑤

𝜕𝑦
, 

(16) 

𝜎𝑥𝑧 =
𝜕𝑤

𝜕𝑥
+

𝜕𝑢

𝜕𝑧
. 

(17) 

Při zatížení se však těleso deformuje, a proto je nutné znát relaci mezi složkami napětí 

a tenzorem deformace, 𝜎 = 𝑓(𝜀). Potřebná relace je vyjádřena pomocí konstitutivních 

vztahů. V lineárně elastické teorii pružnosti je závislost mezi uvedenými veličinami 

vyjadřena zobecněným Hookovým zákonem: 

𝜀𝑥 =
1

𝐸
∙ [𝜎𝑥 − 𝜇 ∙ (𝜎𝑦 + 𝜎𝑧)], 

(18) 

𝜀𝑦 =
1

𝐸
∙ [𝜎𝑦 − 𝜇 ∙ (𝜎𝑥 + 𝜎𝑧)], 

(19) 
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𝜀𝑧 =
1

𝐸
∙ [𝜎𝑧 − 𝜇 ∙ (𝜎𝑥 + 𝜎𝑦)], 

(20) 

𝜎𝑥𝑦 =
𝜕𝑢

𝜕𝑦
+

𝜕𝑣

𝜕𝑥
, 

(21) 

𝜎𝑦𝑧 =
𝜕𝑣

𝜕𝑧
+

𝜕𝑤

𝜕𝑦
, 

(22) 

𝜎𝑥𝑧 =
𝜕𝑤

𝜕𝑥
+

𝜕𝑢

𝜕𝑧
, 

(23) 

kde 𝐸 je Youngův modul, 𝜇 =
𝐸

2(1+𝜈)
 je modul pružnosti ve smyku a 𝜈 je Poissonovo číslo. 

Při deformaci tělesa musí být zachována jeho spojitost v každém bodě, která je popsána 

za pomoci složek tenzoru deformace rovnicemi kompatibility následovně: 

𝜕2𝜀𝑥𝑥

𝜕𝑦2
+

𝜕2𝜀𝑦𝑦

𝜕𝑥2
− 2

𝜕2𝜀𝑥𝑦

𝜕𝑥𝜕𝑦
= 0, (24) 

𝜕2𝜀𝑦𝑦

𝜕𝑧2
+

𝜕2𝜀𝑧𝑧

𝜕𝑦2
− 2

𝜕2𝜀𝑦𝑧

𝜕𝑦𝜕𝑧
= 0, (25) 

𝜕2𝜀𝑧𝑧

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑥𝑥

𝜕𝑧2
− 2

𝜕2𝑧

𝜕𝑥𝜕𝑧
= 0, (26) 

𝜕

𝜕𝑥
(−

𝜕𝜀𝑦𝑧

𝜕𝑥
+

𝜕𝜀𝑥𝑧

𝜕𝑦
+

𝜕𝜀𝑥𝑦

𝜕𝑧
) −

𝜕2
𝜀𝑥𝑥

𝜕𝑦𝜕𝑧
= 0, (27) 

𝜕

𝜕𝑦
(

𝜕𝜀𝑦𝑧

𝜕𝑥
−

𝜕𝜀𝑥𝑧

𝜕𝑦
+

𝜕𝜀𝑥𝑦

𝜕𝑧
) −

𝜕2
𝜀𝑦𝑦

𝜕𝑥𝜕𝑧
= 0, (28) 

𝜕

𝜕𝑥
(

𝜕𝜀𝑦𝑧

𝜕𝑥
+

𝜕𝜀𝑥𝑧

𝜕𝑦
−

𝜕𝜀𝑥𝑦

𝜕𝑧
) −

𝜕2
𝜀𝑧𝑧

𝜕𝑥𝜕𝑦
= 0. (29) 

Jednotlivé složky tenzoru napětí v rovnicích rovnováhy lze vyjádřit například pomocí 

Airyho funkce napětí Ф(𝑥, 𝑦)  [26]: 

𝜎𝑥𝑥 =
𝜕2Ф(x,y)

𝜕𝑦2 ,                         𝜎𝑦𝑦 =
𝜕2Ф(x,y)

𝜕𝑥2 ,                       𝜎𝑥𝑦 =
𝜕2Ф(x,y)

𝜕𝑥𝜕𝑦
.  

(30) 

Pro zachování spojitosti tělesa musí být zároveň také splněny rovnice kompatibility (24) - 

(29). V tomto případě musí být Airyho funkce napětí Ф(𝑥, 𝑦) biharmonická, což znamená, 

že musí splňovat rovnici: 

∇2∇2Ф(x, y) =
𝜕4Ф(x, y)

𝜕𝑥4
+ 2

𝜕4Ф(x, y)

𝜕𝑥2𝜕𝑦2
+

𝜕4Ф(x, y)

𝜕𝑦4
= 0, (31) 

kde 

∇2= (
𝜕

𝜕𝑥2
+

𝜕

𝜕𝑦2) (32) 

je Laplaceův operátor. 
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Vyjádření rovnice kompatibility v polárních souřadnicích pro dvourozměrné řešení je 

následující: 

∇2(𝜎𝑟𝑟 + 𝜎𝜃𝜃) = 0, (33) 

kde je Laplaceův operátor ∇2
 vyjádřen takto: 

∇2=
𝜕2

𝜕𝑟2
+

1

𝑟

𝜕

𝜕𝑟
+

1

𝑟2

𝜕2

𝜕𝜃2
. (34) 

Airyho funkce napětí v polárních souřadnicích má tvar: 

∇2∇2Ф(𝑟, θ) = 0 (35) 

a složky tenzoru napětí lze následně vyjádřit: 

𝜎𝑟𝑟 =
1

𝑟2

𝜕2Ф(𝑟, θ)

𝜕𝜃2
+

1

𝑟

𝜕Ф(𝑟, θ)

𝜕𝑟
, (36)  

𝜎𝜃𝜃 =
𝜕2Ф(𝑟, θ)

𝜕𝑟2
, (37)  

𝜎𝑟𝜃 = −
1

r

𝜕2Ф(𝑟, θ)

𝜕r𝜕𝜃
+

1

𝑟2

𝜕Ф(𝑟, θ)

𝜕𝜃
. (38)  

Popis pole napětí v okolí obecně singulárního koncentrátoru napětí je možné určit několika 

způsoby. V této práci je popsán postup Williamse [113], [114], který hledal rozložení 

lokálního pole napětí v rohu stěny při různých úhlech 𝜓, viz Obr. 4. V případě trhliny je 

potom uvažován úhel 𝜓 = 2𝜋 spolu s volným nezatíženým povrchem. 

 

Obr. 4 Roh stěny (vlevo), ostrý V-vrub (vpravo) 

Rozložení pole napětí v okolí vrcholu singulárního koncentrátoru lze vyjádřit pomocí 

řešení Airyho funkce napětí Φ: 

Φ = 𝑟𝜆+1 [
𝑐1 sin(𝜆 + 1) 𝜃∗ + 𝑐2 cos(𝜆 + 1) 𝜃∗ + 𝑐3 sin(𝜆 − 1) 𝜃∗ +

+𝑐4cos (𝜆 − 1)𝜃∗ ]

= 𝑟𝜆+1𝐹(𝜃∗, 𝜆), 
(39) 

kde koeficienty 𝑐1, 𝑐2, 𝑐3 a 𝑐4 jsou konstanty, 𝜆 je vlastní číslo a 𝜃∗ je úhel znázorněný 

na Obr. 4. 

Rovnice (36) - (38) lze vyjádřit ve tvaru [2]: 
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𝜎𝑟𝑟 = 𝑟𝜆−1[𝐹′′(𝜃∗) + (𝜆 + 1)𝐹(𝜃∗)], (40) 

𝜎𝜃𝜃 = 𝑟𝜆−1[𝜆(𝜆 + 1)𝐹(𝜃∗)], (41) 

𝜎𝑟𝜃 = 𝑟𝜆−1[−𝜆𝐹′(𝜃∗)], (42) 

kde 𝐹′ =
𝜕𝐹

𝜕𝜃∗ a 𝐹′′ =
𝜕2𝐹

𝜕𝜃∗2. 

Nezatíženost lící V-vrubu je možno vyjádřit následujícími okrajovými podmínkami: 

𝜎𝜃𝜃(𝜃 = 𝜋 ± α) = 0, (43) 

𝜎𝑟𝜃(𝜃 = 𝜋 ± α) = 0. (44) 

Za použití uvedených podmínek jsou sestaveny čtyři rovnice, které obsahují pět 

neznámých, kterými jsou koeficienty 𝑐1, 𝑐2, 𝑐3 a 𝑐4 a vlastní číslo 𝜆. Rovnice lze zapsat 

do maticového tvaru: 

𝑨 ∙ 𝒙 = 0, (45) 

kde 𝒙 =  [𝑐1 𝑐2 𝑐3 𝑐4]𝑇. Neznámá 𝜆 je vypočtena z definice: 

det (𝑨) = 0. (46) 

Pro známé vlastní číslo 𝜆 je potom možné vypočítat vektor neznámých 𝒙. 

Konstanty 𝑐1, 𝑐2, 𝑐3 a 𝑐4 uvažujem obecně za nenulové. Vhodných řešení, které splňují 

okrajové podmínky je nekonečně mnoho, tedy 𝑛 = 1,2,3, …  

Vztah (39) je možné zapsat sumárně ve tvaru: 

Ф(𝑟, 𝜃) = ∑[𝑟𝜆𝑛+1 ∙ 𝐹(𝜆𝑛; 𝜃)]

𝑁

𝑛=1

. (47) 

Pro každé 𝑛 lze vyjádřit příslušné hodnoty koeficientů  𝑐1𝑛 až 𝑐4𝑛. V praxi se však používá 

ve většině případů 𝑛 = 1. 

Speciálním případem V-vrubu je trhlina, u které je úhel rozevření 𝛼 = 0 a pro volné 

nazatížené líce trhliny platí okrajové podmínky: 

𝜎𝜃𝜃(𝜃 = ±𝜋) = 0, (48) 

𝜎𝑟𝜃(𝜃 = ±𝜋) = 0. (49) 

Z rovnice (46) získáme řešení ve tvaru: 

𝜆 =
𝑛

2
; 𝑛 = 1,2,3, … (50) 

Relace mezi vlastním číslem 𝜆 a exponentem singularity napětí 𝑝 je: 

𝑝 = 1 − 𝜆. (51) 

Pro více řešení 𝜆 lze složky tenzoru napětí vyjádřit v následujícím tvaru: 
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𝜎𝑟𝑟
𝑛 = − ∑ 𝜆𝑛𝑟𝜆𝑛−1[𝑎𝑛(𝜆𝑛 + 1) sin(𝜆𝑛 + 1)𝜃 +

𝑁

𝑛=1

+ 𝑏𝑛(𝜆𝑛 + 1) cos(𝜆𝑛 + 1)𝜃 + 𝑐𝑛(𝜆𝑛 − 3) sin(𝜆𝑛 − 1)𝜃 +
+ 𝑑𝑛(𝜆𝑛 − 3) cos(𝜆𝑛 − 1)𝜃]𝐴𝑛, 

(52) 

𝜎𝜃𝜃
𝑛 = ∑ 𝜆𝑛(𝜆𝑛 + 1)𝑟𝜆𝑛−1[𝑎𝑛 sin(𝜆𝑛 + 1)𝜃 + 𝑏𝑛 cos(𝜆𝑛 + 1)𝜃 +

𝑁

𝑛=1

+ 𝑐𝑛 sin(𝜆𝑛 − 1)𝜃 + 𝑑𝑛 cos(𝜆𝑛 − 1)𝜃]𝐴𝑛, 

(53) 

𝜎𝑟𝜃
(𝑛)

= − ∑ 𝜆𝑛𝑟𝜆𝑛−1[𝑎𝑛(𝜆𝑛 + 1) cos(𝜆𝑛 + 1)𝜃 −

𝑁

𝑛=1

− 𝑏𝑛(𝜆𝑛 + 1) sin(𝜆𝑛 + 1)𝜃 + 𝑐𝑛(𝜆𝑛 − 1) cos(𝜆𝑛 − 1)𝜃 −
− 𝑑𝑛(𝜆𝑛 − 1) sin(𝜆𝑛 − 1)𝜃]𝐴𝑛. 

(54) 

Multiplikativní konstanta 𝐴 zde vyjadřuje lineární závislost na vzdáleném zatížení. 

V případě trhliny má obvykle tvar: 

𝐴1 =
𝐾

√2𝜋
, (55) 

kde 𝐾 je součinitel intenzity napětí, blíže popsaný v kapitole 2.1.2 a 4.2.  

Druhý člen rozvoje 𝐴2 odpovídá napětí nezávislému na vzdálenosti od kořene trhliny, 

tzv. T-napětí a je druhým parametrem dvouparametrové lomové mechaniky, která pracuje 

s multiaxialitou napětí před vrcholem trhliny a tvarem plastické zóny, který je ovlivněn 

okrajovými podmínkami úlohy a způsobem zatěžování. 

Pro obecnou hodnotu exponentu singularity napětí jsou složky tenzoru napětí uvedeny 

v kapitole 4.3. 

V případě jednoparametrové lomové mechaniky, nejčastěji užívané v praxi, se zanedbávají 

všechny členy rozvoje, pro které je 𝑘 > 1. V praxi se obvykle využívá jen první řešení, kdy 

𝜆 =
1

2
. Výsledné vztahy pro jednotlivé složky tenzoru napětí potom berou v potaz pouze 

toto jedno řešení. Například rozložení pole napětí před vrcholem trhliny v polárních 

souřadnicích lze vyjádřit vztahem [2]: 

𝜎𝑖𝑗 =
𝐴1

√𝑟
𝑓𝑖𝑗

(1)
(𝜃) + 𝐴2𝑟0𝑓𝑖𝑗

(2)
(𝜃) + 𝐴3𝑟

1
2𝑓𝑖𝑗

(3)
(𝜃) + ⋯, (56) 

kde pro vzdálenost od vrcholu trhliny 𝑟 → 0 nabývá první člen rozvoje výrazně vyšších 

hodnot (z teoretického pohledu jde k nekonečnu) než zbylé členy rozvoje, protože 

lim
𝑟→0

√𝑟 = 0.   (57) 

Velikost napětí tedy nejvíce ovlivňuje první (singulární) člen rozvoje se singularitou typu 

𝑟−
1

2, neboť zbylé členy rozvoje nabývají konečných (případně nulových) hodnot. 
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4.2 Určení součinitele intenzity napětí 

V rámci LELM rozlišujeme tři základní módy zatěžování tělesa obsahujícího trhlinu, které 

jsou závislé na směru působení zatěžovací síly vzhledem k lícím trhliny (viz Obr. 2). 

Každému z těchto módů odpovídá příslušný součinitel intenzity napětí 𝐾𝐼 , 𝐾𝐼𝐼 nebo 𝐾𝐼𝐼𝐼, 

charakterizující napjatost v tělese v okolí trhliny. Při použití polárního souřadnicového 

systému můžeme pole napětí před kořenem trhliny v homogenním materiálu vyjádřit 

v obecném tvaru [2]: 

𝜎𝑖𝑗 = 𝜎𝑖𝑗
𝐼 + 𝜎𝑖𝑗

𝐼𝐼 + 𝜎𝑖𝑗
𝐼𝐼𝐼 a tedy 

𝜎𝑖𝑗 =
𝐾𝐼

√2𝜋𝑟
𝑓𝑖𝑗

(𝐼)
(𝜃) +

𝐾𝐼𝐼

√2𝜋𝑟
𝑓𝑖𝑗

(𝐼𝐼)
(𝜃) +

𝐾𝐼𝐼𝐼

√2𝜋𝑟
𝑓𝑖𝑗

(𝐼𝐼𝐼)
(𝜃),  

(58) 

kde 𝐾𝐼 , 𝐾𝐼𝐼 , 𝐾𝐼𝐼𝐼  [MPa ∙ m
1

2] jsou součinitelé intenzity napětí pro jednotlivé módy 

zatěžování, 𝑓𝑖𝑗
(𝐼)

, 𝑓𝑖𝑗
(𝐼𝐼)

, 𝑓𝑖𝑗
(𝐼𝐼𝐼)

 jsou známé funkce polohového úhlu 𝜃 a 𝑟 je vzdálenost 

od kořene trhliny. V praxi se obvykle vyskytuje obecná napjatost, tedy kombinace těchto 

módů. 

Pole napětí v polárním souřadnicovém systému lze pro jednotlivé módy zatěžování I, II 

a III vyjádřit ve tvaru [2]: 

• mód I: 

𝜎𝑟𝑟(𝑟, 𝜃) =
𝐾𝐼

√2𝜋𝑟
cos (

𝜃

2
) [1 − 𝑠𝑖𝑛 (

𝜃

2
) sin (

3𝜃

2
)], (59) 

𝜎𝜃𝜃(𝑟, 𝜃) =
𝐾𝐼

√2𝜋𝑟
cos (

𝜃

2
) [1 + 𝑠𝑖𝑛 (

𝜃

2
) sin (

3𝜃

2
)], (60) 

𝜏𝑟𝜃(𝑟, 𝜃) =
𝐾𝐼

√2𝜋𝑟
cos (

𝜃

2
) sin (

𝜃

2
) cos (

3𝜃

2
), (61) 

• mód II: 

𝜎𝑟𝑟(𝑟, 𝜃) = −
𝐾𝐼𝐼

√2𝜋𝑟
sin (

𝜃

2
) [2 + 𝑐𝑜𝑠 (

𝜃

2
) cos (

3𝜃

2
)], (62) 

𝜎𝜃𝜃(𝑟, 𝜃) =
𝐾𝐼𝐼

√2𝜋𝑟
sin (

𝜃

2
) 𝑐𝑜𝑠 (

𝜃

2
) cos (

3𝜃

2
), (63) 

𝜏𝑟𝜃(𝑟, 𝜃) =
𝐾𝐼𝐼

√2𝜋𝑟
cos (

𝜃

2
) [1 − sin (

𝜃

2
) cos (

3𝜃

2
)], (64) 

• mód III: 

𝜎𝑟𝜃(𝑟, 𝜃) =
𝐾𝐼𝐼𝐼

√2𝜋𝑟
sin (

𝜃

2
), (65) 

𝜎𝜃𝜃(𝑟, 𝜃) =
𝐾𝐼𝐼𝐼

√2𝜋𝑟
cos (

𝜃

2
). (66) 
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Pole posuvů před kořenem trhliny lze pomocí součinitele intenzity napětí vyjádřit 

analogicky následujícími vztahy [2]: 

• mód I: 

𝑢𝑥(𝑟, 𝜃) =
𝐾𝐼

2𝜇
√

𝑟

2𝜋
𝑐𝑜𝑠 (

𝜃

2
) [𝜅 − 1 + 2𝑠𝑖𝑛2 (

𝜃

2
)], (67) 

𝑢𝑦(𝑟, 𝜃) =
𝐾𝐼

2𝜇
√

𝑟

2𝜋
𝑠𝑖𝑛 (

𝜃

2
) [𝜅 + 1 − 2𝑐𝑜𝑠2 (

𝜃

2
)], (68) 

• mód II: 

𝑢𝑥(𝑟, 𝜃) =
𝐾𝐼𝐼

2𝜇
√

𝑟

2𝜋
𝑠𝑖𝑛 (

𝜃

2
) [𝜅 + 1 + 2𝑐𝑜𝑠2 (

𝜃

2
)], (69) 

𝑢𝑦(𝑟, 𝜃) =
𝐾𝐼𝐼

2𝜇
√

𝑟

2𝜋
cos (

𝜃

2
) [𝜅 − 1 − 2𝑠𝑖𝑛2

(
𝜃

2
)], (70) 

• mód III: 

𝑢𝑧(𝑟, 𝜃) =
𝐾𝐼𝐼𝐼

𝜇
√

𝑟

2𝜋
sin (

𝜃

2
). (71) 

Součinitel intenzity napětí je možné určit za pomocí různých metod – analytických, 

numerických, experimentálních nebo inženýrských [108]. Použití analytických metod je 

omezeno pouze na nejjednodušší případy, a to především na rovinné úlohy, kde je možné 

stanovit charakter napjatosti. U složitějších úloh je třeba nejprve určit rozložení pole napětí 

v okolí vrcholu trhliny numericky, např. metodou konečných prvků. Hodnotu součinitele 

intenzity napětí lze následně odhadnout za pomoci celé řady metod, např. použitím 

definice z posunutí uzlů na lících trhliny, J-integrálu, hnací síly trhliny nebo tzv. přímé 

metody [2]. 

4.2.1 Určení součinitele intenzity napětí z posunutí uzlů na lících trhliny 

Tato metoda se často využívá při numerickém řešení zejména v MKP systémech. Trhlinové 

prvky se nacházejí na lících trhliny a jsou specifické tím, že obvykle umožňují posun 

středového uzlu do 
1

4
 délky prvku směrem k vrcholu trhliny, a tím lépe modelovat 

singularitu napětí typu 𝑟−
1

2, jak je uvedeno na Obr. 5. 

Součinitele intenzity napětí pro jednotlivé módy zatěžování lze následně určit z posuvu 

uzlů na lících trhliny následujícím způsobem [3]: 

𝐾𝐼 =
𝐸

3(1 + 𝜈)(1 + 𝜅)
√

2𝜋

𝐿
[4(𝑣2 − 𝑣4) −

(𝑣3 − 𝑣5)

2
], (72) 

𝐾𝐼𝐼 =
𝐸

3(1 + 𝜈)(1 + 𝜅)
√

2𝜋

𝐿
[4(𝑢2 − 𝑢4) −

(𝑢3 − 𝑢5)

2
], (73) 

kde je funkce 𝜅 vyjádřena ze vztahu: 



Popis šíření trhlin v polích silně nehomogenních a reziduálních napětí 

27 

𝜅 = 3 − 4𝜈 … pro rovinnou napjatost, (74) 

𝜅 =
3−𝜈

1+𝜈
… pro rovinnou deformaci. (75) 

 

Obr. 5 Trhlinové prvky v okolí vrcholu trhliny [104] 

Nevýhodou této metody je však nutnost stanovit charakter napjatosti v uvažovaném místě, 

což je v řadě trojdimensionálních úloh problém. Naopak výhodou této metody je 

jednoduché určení jednotlivých součinitelů intenzity napětí i v případě kombinovaného 

namáhání. 

4.2.2 Určení součinitele intenzity napětí pomocí přímé metody 

Při řešení této disertační práce byla zejména používána tzv. přímá metoda, která využívá 

známého rozložení pole napětí v okolí vrcholu trhliny a definičních vztahů (59) - (66), 

v závislosti na módu zatěžování. Uvažujme nyní mód zatěžování I a upravme vztah (60) 

pro otevírací napětí 𝜎𝜃𝜃(𝑟, 𝜃 = 0). Součinitel intenzity napětí lze potom vyjádřit v závislosti 

na vzdálenosti před vrcholem trhliny ve tvaru: 

𝐾𝐼
∗(𝑟) = 𝜎𝜃𝜃(𝑟) ∙ √2𝜋𝑟. (76) 

Hodnoty 𝐾𝐼
∗(𝑟) v závislosti na 𝑟 jsou následně vyneseny do grafu, jehož lineární část je 

extrapolována lineární funkcí, viz Obr. 6 a rovnice (77). 

Zmíněná lineární funkce je tedy ve tvaru: 

𝐾𝐼
∗(𝑟) = 𝐾𝐼 + 𝑟 ∙ tan

∆𝐾𝐼
∗

∆𝑟
, (77) 

kde 𝐾𝐼 je hledaná hodnota součinitele intenzity napětí pro mód I a 𝑟 = 0. 

 

Obr. 6 Určení součinitele intenzity napětí 𝐾𝐼 přímou metodou 
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4.3 Určení zobecněného součinitele intenzity napětí 

Jak již bylo zmíněno, v případě obecného singulárního koncentrátoru napětí je exponent 

singularity napětí 𝑝 ≠
1

2
, a tedy nelze použít klasického přístupu LELM, ale je nutné jej 

zobecnit. Ze vztahů (40) - (42) lze dosazením hodnoty 𝜆 získat rovnice pro popis pole 

napětí v okolí vrcholu V-vrubu ve tvaru: 

• mód I: 

𝜎𝜃𝜃
𝐼 =

𝐻𝐼

√2𝜋
𝑟−𝑝𝐼[(2 − 3𝑝𝐼 + 𝑝𝐼

2) cos 𝑝𝐼𝜃 + 𝑞𝐼(2 − 3𝑝𝐼 + 𝑝𝐼
2) cos(2 − 𝑝𝐼)𝜃],, (78) 

𝜎𝑟𝑟
𝐼 =

𝐻𝐼

√2𝜋
𝑟−𝑝𝐼[(2 − 𝑝𝐼 − 𝑝𝐼

2) cos 𝑝𝐼𝜃 − 𝑞𝐼(2 − 3𝑝𝐼 + 𝑝𝐼
2) cos(2 − 𝑝𝐼)𝜃], (79) 

𝜎𝑟𝜃
𝐼 =

𝐻𝐼

√2𝜋
𝑟−𝑝𝐼[𝑝𝐼(1 − 𝑝𝐼) sin 𝑝𝐼𝜃 + 𝑞𝐼(2 − 3𝑝𝐼 + 𝑝𝐼

2) sin(2 − 𝑝𝐼)𝜃], (80) 

a  𝜎𝑧𝑧
𝐼 =

−2√2𝜈𝐻𝐼

√𝜋
𝑟−𝑝𝐼  cos(𝑝𝐼𝜃)(𝑝𝐼 − 1)  pro rovinnou deformaci, (81) 

• mód II: 

𝜎𝜃𝜃
𝐼𝐼 =

𝐻𝐼𝐼

√2𝜋
𝑟−𝑝𝐼𝐼 [

−(2 − 3𝑝𝐼𝐼 + 𝑝𝐼𝐼
2 ) sin 𝑝𝐼𝐼𝜃 − 𝑞𝐼𝐼(2 −

−3𝑝𝐼𝐼 + 𝑝𝐼𝐼
2 ) sin(2 − 𝑝𝐼𝐼)𝜃

], (82) 

𝜎𝑟𝑟
𝐼𝐼 =

𝐻𝐼𝐼

√2𝜋
𝑟−𝑝𝐼𝐼 [

−(2 − 𝑝𝐼𝐼 − 𝑝𝐼𝐼
2 ) sin 𝑝𝐼𝐼𝜃 + 𝑞𝐼𝐼(2 −

−3𝑝𝐼𝐼 + 𝑝𝐼𝐼
2 ) sin(2 − 𝑝𝐼𝐼)𝜃

], (83) 

𝜎𝑟𝜃
𝐼𝐼 =

𝐻𝐼𝐼

√2𝜋
𝑟−𝑝𝐼𝐼[𝑝𝐼𝐼(1 − 𝑝𝐼𝐼) cos 𝑝𝐼𝐼𝜃 + 𝑞𝐼𝐼(2 − 3𝑝𝐼𝐼 + 𝑝𝐼𝐼

2 )], (84) 

kde 𝐻𝐼 , 𝐻𝐼𝐼 [MPa ∙ mp] jsou zobecněné součinitele intenzity napětí a konstanty 𝑝𝐼 , 𝑝𝐼𝐼 

a funkce 𝑞𝐼 , 𝑞𝐼𝐼 lze vyjádřit z následujících vztahů [54]: 

sin (2(1 − 𝑝𝐼)(𝜋 − 𝛼)) + (1 − 𝑝𝐼) sin(2(𝜋 − 𝛼)) = 0, (85) 

sin (2(1 − 𝑝𝐼𝐼)(𝜋 − 𝛼)) − (1 − 𝑝𝐼𝐼) sin(2(𝜋 − 𝛼)) = 0, (86) 

𝑞𝐼 = −
cos(𝑝𝐼

(𝜋 − 𝛼))

cos((2 − 𝑝𝐼)(𝜋 − 𝛼))
, (87) 

𝑞𝐼𝐼 = −
sin(𝑝𝐼𝐼

(𝜋 − 𝛼))

sin((2 − 𝑝𝐼𝐼)(𝜋 − 𝛼))
. (88) 

Pokud známe rozložení pole napětí nebo posuvů, například na základě numerického 

výpočtu metodou konečných prvků, lze hodnotu zobecněného součinitele intenzity napětí 

𝐻 určit pomoví tzv. přímé metody (analogicky s určením součinitele intenzity napětí 𝐾, 

viz kapitola 4.2.2. Za použití definičního vztahu (6) lze určit pole hodnot 𝐻∗(𝑟), 

extrapolovat lineární část grafu a pro 𝑟 → 0 odečíst hodnotu 𝐻: 
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𝐻 = lim
𝑟→0

𝜎𝑖𝑗 ∙ √2𝜋 ∙ 𝑟𝑝 ∙ 𝑓𝑖𝑗(𝑝, 𝜃, … ). (89) 

Přesnost této metody je výrazně ovlivněna kvalitou a jemností konečnoprvkové sítě v okolí 

vrcholu koncentrátoru. Poznamenejme, že je tento přístup často používán pro svoji 

robustnost. Poskytuje uživateli také dobrou představu o rozložení pole napětí před 

vrcholem koncentrátoru, tj. zejména informaci o vhodnosti jednoparametrického popisu 

pro danou aplikaci, případně rozsah platnosti tohoto popisu. 

Další z metod stanovení hodnoty 𝐻 je založena na použití dvoustavových (nezávislých na 

integrační cestě) integrálů v kombinaci s numerickými metodami, např. metodou 

konečných prvků. Dvoustavové integrály jsou založeny na J-integrálu [39], [27] nebo  

na M-integrálu [40]. Tato metoda umožňuje výpočet  𝐻 ze vzdálenějších bodů od vrcholu 

trhliny, kde jsou numerické výsledky pole napětí a deformací získané například metodou 

konečných prvků dostatečně přesné a navíc bez nutnosti použití velmi jemné sítě [30],[51], 

[103], [117]. 

Závěrem lze zmínit i metodu založenou na Bettiho recipročním teorému, tzv. Ψ-integrálu, 

kterou lze využít v případě bi-materiálového vrubu v anizotropním prostředí [30], [96], 

[103]. 

4.3.1 Určení exponentu singularity napětí 

Exponent singularity napětí 𝑝 lze získat z analytických vztahů (85) - (86), které odpovídají 

řešení rovinného problému za podmínky rovinné deformace [54]. Stav rovinné deformace 

nastává uprostřed tělesa, a právě z tohoto důvodu v případě tenkostěnných těles již 

analytické řešení nemusí odpovídat skutečnosti, protože zde dochází ke změně rozložení 

pole napětí díky přítomnosti volných povrchů. Průběh exponentu singularity napětí 

vypočtených z analytických vztahů v závislosti na úhlu otevření V-vrubu 𝛼 je patrný  

z Obr. 8. 

Další možností určení exponentu singularity napětí je použití numerického řešení, kdy je 

nezbytné znát rozložení pole napětí nebo deformací v okolí vrcholu V-vrubu.  

 

a)     b)  

Obr. 7 Určení exponentu singularity napětí z rozložení: a) pole napětí před vrcholem  

V-vrubu, b) pole posuvů na lících V-vrubu [95] 

V této dizertační práci bylo pole napětí a deformací stanovováno numericky pomocí 

metody konečných prvků v komerčním systému ANSYS [3]. Metodika výpočtu hodnoty 𝑝 

je znázorněna na Obr. 7. Přesnost této metody je však významně ovlivněna kvalitou 
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a jemností zvolené sítě v okolí V-vrubu, což výrazně zvyšuje nároky na přípravu modelu. 

Výhodou toho řešení však je možnost zahrnutí do řešení i vliv volného povrchu 

a rohových singularit. 

 

Obr. 8 Průběh exponentu singularity napětí v závislosti na úhlu otevření V-vrubu na 

základě analytického řešení pro napěťový stav rovinné deformace 

Jak je zobrazeno na Obr. 7, provedeme lineární regresi daných hodnot a exponent 

singularity napětí lze následně vyčíslit ze vztahů: 

a) Určení z průběhu napětí 𝜎𝜃𝜃 před vrcholem V-vrubu: 

log 𝜎𝜃𝜃 = 𝑝 ∙ log 𝑟 + 𝐵, (90) 

a tedy 

𝑝 =
log 𝜎𝜃𝜃 − 𝐵

log 𝑟
. (91) 

a) Určení z průběhu posuvů 𝑢𝑦 před vrcholem V-vrubu: 

log 𝑢𝑦 = (1 − 𝑝) ∙ log 𝑟 + 𝐶, (92) 

a tedy 

𝑝 =
C − log 𝑢𝑦

log 𝑟
+ 1. (93) 

4.4 Vliv volného povrchu 

Analytické vztahy pro výpočet exponentu singularity napětí (85) a (86) jsou odvozeny 

pro řešení dvojdimensionálních úloh. V případě trojdimensionální úlohy je lze použít, 

pokud má těleso dostatečnou tloušťku, tzn. pokud v jeho středu převládá napěťový stav 

rovinné deformace. Řešení potom odpovídá nekonečně tlustému tělesu. 
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Pro tělesa konečné tloušťky však toto řešení nelze použít v blízkosti volného povrchu. 

Stejně tak v případě nedostatečně tlustých těles toto řešení není korektní, protože exponent 

singularity napětí v blízkosti volného povrchu 𝑝 ≠
1

2
, jak je znázorněno na Obr. 9. 

Z tohoto důvodu je v této dizertační práci exponent singularity napětí vyčíslován 

z numerického řešení rozložení pole napětí a deformací, jak bylo popsáno v přechozí 

kapitole. Toto řešení umožňuje zahrnout vliv volného povrchu, včetně rohových singularit. 

 

Obr. 9 Průběh exponentu singularity napětí po tloušťce tělesa 

4.5 Kritéria stability 

4.5.1 Kritérium středního napětí 

Kritérium středního napětí vychází ze střední hodnoty normálové (tangenciální) složky 

napětí vypočtené před vrcholem koncentrátoru na vzdálenosti 𝑑, viz Obr. 10. Porovnání 

této hodnoty s kritickou hodnotou napětí získáme kritérium stability ve tvaru [54]: 

𝜎 =
1

𝑑
∫ (𝜎𝜃𝜃)𝑚𝑎𝑥𝑑𝑟 < 𝜎𝑐𝑟𝑖𝑡

𝑑

0

. (94) 

Úpravou tohoto kritéria lze získat vztah pro výpočet hodnoty kritického napětí 𝜎𝑐𝑟𝑖𝑡: 

𝜎𝑐𝑟𝑖𝑡 =
2𝐾𝐼𝐶

√2𝜋𝑑
    …pro trhlinu, (95) 

𝜎𝑐𝑟𝑖𝑡 =
𝐻𝐼𝐶

√2𝜋
 ∙

(2−𝑝𝐼)(1+𝑞𝐼)

𝑑𝑝    …pro V-vrub, (96) 

kde 𝑞𝐼 je definováno vztahem (87). 

Za předpokladu stejného mechanismu porušování materiálu s trhlinou a s obecným 

singulárním koncentrátorem napětí lze porovnáním kritických hodnot (95) a (96) získat 

finální vztahy pro výpočet kritického součinitele intenzity napětí 𝐻𝐼𝐶 v závislosti na lomové 

houževnatosti 𝐾𝐼𝐶 , která je materiálovou charakteristikou: 

𝐻𝐼𝐶 = 𝐾𝐼𝐶

2𝑑𝑝−
1
2

(2 − 𝑝)(1 + 𝑞)
. (97) 

Výsledné kritérium stability má potom tvar: 

𝐻𝐼𝐶(𝐾𝐼𝐶 , 𝛼) > 𝐻𝐼(𝜎𝑎𝑝𝑝𝑙, 𝛼). (98) 
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Trhlina se tedy nebude z koncentrátoru šířit, pokud bude hodnota lomového parametru 

(zde 𝐻𝐼) menší, než jeho kritická hodnota (𝐻𝐼𝐶). 

 

Obr. 10 Střední hodnota napětí před vrcholem V-vrubu (případně trhliny pro 𝛼 = 0°) 

Délkový parametr d 

Pro určení délkového parametru 𝑑 neexistuje jednotný vztah. Nejčastěji se za tuto 

vzdálenost považuje velikost zrna, velikost procesní zón, případně velikost plastické 

zóny [119]. Obecně lze tuto hodnotu vyjádřit: 

𝑑 = 𝐶 ∙ (
𝐾𝐼𝐶

𝜎𝑐𝑟𝑖𝑡
)

2

, (99) 

kde 𝐶 je konstanta, která se liší v závislosti na autorovi, viz práce [119]. 

Délkový parametr lze také odvodit z kritéria (94), kdy lze integrací po kritické délce 𝑑 

vyjádřit střední napětí ve tvaru [117]: 

𝜎 =
1

𝑑
∫ ∑ 𝐴𝑖𝑟𝑝−1

∞

𝑖=1

𝜎𝑦𝑦
𝑖 (𝜃 = 0)𝑑𝑥 = ∑

𝐴𝑖

𝑝
𝑑𝑝−1

∞

𝑖=1

𝑑

0

𝜎𝑦𝑦
𝑖 (𝜃 = 0), (100) 

kde je možné členy rozvoje 𝑖 ≥ 2 zanedbat v porovnání s prvním členem rozvoje. Výraz 

lze následně zjednodušit do tvaru: 

𝜎 =
𝐴1

𝑝𝐼
𝑑𝑝𝐼−1𝜎𝑦𝑦

𝐼 (𝜃 = 0). (101) 

V okamžiku počátku šíření trhliny z koncentrátoru napětí platí: 

𝜎 = 𝜎𝑐𝑟𝑖𝑡. (102) 

Pro známý případ trhliny platí v okamžiku šíření: 

𝐴1𝜎𝑦𝑦
𝐼 (𝜃 = 0) =

𝐾𝐼𝐶

√2𝜋
 ∧  𝑝𝐼 = 0,5. (103) 

Potom dosazením do (102) získáme: 

𝜎 = 𝜎𝑐𝑟𝑖𝑡 =
2𝐾𝐼𝐶

√𝜋𝑑
. (104) 
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Z výše uvedeného vztahu získáme výraz pro kritickou vzdálenost 𝑑 [89]: 

𝑑 =
2

𝜋
 (

𝐾𝐼𝐶

𝜎𝑐𝑟𝑖𝑡
)

2

, (105) 

kde 𝜎𝑐𝑟𝑖𝑡 je kritické aplikované napětí. 

4.5.2 Kritérium faktoru hustoty deformační energie 

Kritérium založené na faktoru hustoty deformační energie odvodil pro trhlinu 

v homogenním materiálu Sih v roce 1973 [91]. Toto kritérium umožňuje kromě stanovení 

podmínek pro nestabilní šíření trhliny odhadnout i směr jejího dalšího šíření. Zobecněnou 

koncepci faktoru hustoty deformační energie lze aplikovat na problematiku V-vrubů. 

Obecně lze hustotu deformační energie vyjádřit vztahem (4) dle koncepce prezentované 

Sihem [91]. Detailněji lze tento vztah rozepsat ve tvaru [55]: 

𝑑𝑊

𝑑𝑉
=

1

8𝜇
∙ [𝑘𝑛(𝜎𝑥𝑥 + 𝜎𝑦𝑦)2 + (𝜎𝑥𝑥 − 𝜎𝑦𝑦)2 + 4𝜎𝑥𝑦

2 ], 
(106) 

kde 𝑛 = 1,2 a 𝜇 je modul pružnosti ve smyku. Vyjádření koeficient 𝑘𝑛 se liší pro stav 

rovinné deformace a rovinné napjatosti následovně: 

𝑘1 =
1−𝜈

1+𝜈
  … stav rovinné napjatosti, (107) 

𝑘2 = 1 − 2𝜈 … stav rovinné deformace, (108) 

kde 𝜈 je Poissonovo číslo.  

Rozložení hustoty deformační energie v blízkosti vrcholu ostrého V-vrubu pro kombinaci 

módů zatěžování I a II lze z (4) vyjádřit ve tvaru: 

𝑑𝑊

𝑑𝑉
=

𝐴11𝐻1
2 + 2𝐴12𝐻1𝐻2 + 𝐴22𝐻2

2

𝑟
, 

(109) 

kde 𝐻1, 𝐻2 jsou zobecněné součinitele intenzity napětí, 𝐴11, 𝐴12, 𝐴22 jsou funkcí polárních 

souřadnic s počátkem ve vrcholu V-vrubu (viz Obr. 3a) a lze je vyjádřit jako: 

𝐴11 =
𝑘𝑛𝑈𝐼 + 𝑉𝐼

16𝜋𝜇
𝑟1−2𝑝𝐼 , 

(110) 

𝐴22 =
𝑘𝑛𝑈𝐼𝐼 + 𝑉𝐼𝐼

16𝜋𝜇
𝑟1−2𝑝𝐼𝐼 , 

(111) 

𝐴12 =
𝑘𝑛𝑄 + 𝑇

16𝜋𝜇
𝑟1−𝑝𝐼−𝑝𝐼𝐼 , 

(112) 

a dále 
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𝑈𝐼 = 16(1 − 𝑝𝐼)2𝑐𝑜𝑠2𝑝𝐼𝜃, (113) 

𝑉𝐼 = 4(𝑝𝐼
2(1 − 𝑝𝐼)2 + 𝑞𝐼

2(2 − 3𝑝𝐼 + 𝑝𝐼
2)2

− 2𝑝𝐼𝑞𝐼(1 − 𝑝𝐼)(2 − 3𝑝𝐼 + 𝑝𝐼
2)𝑐𝑜𝑠2𝜃), 

(114) 

𝑈𝐼𝐼 = 16(1 − 𝑝𝐼𝐼)2𝑠𝑖𝑛2𝑝𝐼𝐼𝜃, (115) 

𝑉𝐼𝐼 = 4(𝑝𝐼𝐼
2 (1 − 𝑝𝐼𝐼)2 + 𝑞𝐼𝐼

2 (2 − 3𝑝𝐼𝐼 + 𝑝𝐼𝐼
2 )2

− 2𝑝𝐼𝐼𝑞𝐼𝐼(1 − 𝑝𝐼𝐼)(2 − 3𝑝𝐼𝐼 + 𝑝𝐼𝐼
2 )𝑐𝑜𝑠2𝜃), 

(116) 

𝑄 = −16(1 − 𝑝𝐼)(1 − 𝑝𝐼𝐼)𝑐𝑜𝑠𝑝𝐼𝜃𝑠𝑖𝑛𝑝𝐼𝐼𝜃, (117) 

𝑇 = 4 ∙ [𝑝𝐼𝑝𝐼𝐼(1 − 𝑝𝐼)(1 − 𝑝𝐼𝐼) 𝑠𝑖𝑛(𝑝𝐼 − 𝑝𝐼𝐼) 𝜃 + 

+𝑞𝐼𝑞𝐼𝐼(2 − 3𝑝𝐼 + 𝑝𝐼
2)(2 − 3𝑝𝐼𝐼 + 𝑝𝐼𝐼

2 ) 𝑠𝑖𝑛(𝑝𝐼𝐼 − 𝑝𝐼) 𝜃 + 

+𝑞𝐼𝐼𝑝𝐼(1 − 𝑝𝐼)(2 − 3𝑝𝐼𝐼 + 𝑝𝐼𝐼
2 ) 𝑠𝑖𝑛(2 + 𝑝𝐼 − 𝑝𝐼𝐼) 𝜃 + 

+𝑞𝐼𝑝𝐼𝐼(1 − 𝑝𝐼𝐼)(2 − 3𝑝𝐼 + 𝑝𝐼
2)𝑠𝑖𝑛 (2 + 𝑝𝐼𝐼 − 𝑝𝐼)𝜃]. 

(118) 

Parametr 𝑝 zde reprezentuje exponent singularity napětí, který je funkcí úhlu otevření  

V-vrubu [55] a lze jej vyjádřit ze vztahů (85) - (86) a parametr 𝑞 ze vztahů (87) - (88). 

Hustotu deformační energie lze obecně pro případ ostrých V-vrubů vyjádřit vztahem: 

𝑑𝑊

𝑑𝑉
=

Σ(𝛼, 𝜃, 𝑟, 𝜈, 𝜇)

𝑟
, 

(119) 

kde Σ(𝛼, 𝜃, 𝑟, 𝜈, 𝜇, … ) je zobecněný faktor hustoty deformační energie a je ho možné 

vyjádřit ve tvaru [55] a [93]: 

Σ(𝜃, 𝑟, 𝜈, 𝜇, … ) = 𝐴11𝐻𝐼
2 + 2𝐴12𝐻𝐼𝐻𝐼𝐼 + 𝐴22𝐻𝐼𝐼

2 . (120) 

V případě trhliny je úhel rozevření trhliny 𝛼 = 0°, 𝐻𝐼 = 𝐾𝐼 a 𝐻𝐼𝐼 = 𝐾𝐼𝐼. Vztah (120) přejde 

do formy faktoru hustoty deformační energie 𝑆 původně formulovaný Sihem pro trhlinu 

[91]: 

S = Σ(𝛼 = 0°) = 𝑎11𝐾𝐼
2 + 2𝑎12𝐾𝐼𝐾𝐼𝐼 + 𝑎22𝐾𝐼𝐼

2 . (121) 

Trhlina se vždy šíří ve směru minima faktoru hustoty deformační energie. V případě 

zatěžovacího módu I lze faktor hustoty deformační energie pro V-vrub a trhlinu vyjádřit: 

Σ = 𝐴11𝐻𝐼
2   a   𝑆 = 𝑎11𝐾𝐼

2, (122) 
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kde je funkce  𝑎11 závislá na polární souřadnici 𝜃 (a nezávislá na vzdálenosti od vrcholu 

koncentrátoru 𝑟) na rozdíl od 𝐴11. 

Kritérium stability je odvozeno na základě rovnosti kritických hodnot faktoru hustoty 

deformační energie pro obecný koncentrátor napětí a trhlinu: 

𝐴11𝐻𝐼𝐶
2 = 𝑎11𝐾𝐼𝐶

2 , (123) 

kde je ve funkci 𝐴11, viz (110) uvažováno 𝑟 = 𝑑. Funkce 𝑎11 má tvar [55]: 

𝑎11 =
(2𝑘𝑛 + 1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃)(1 + 𝑐𝑜𝑠𝜃)

16𝜋𝜇
, 

(124) 

kde 𝑘𝑛 je popsáno v (107) a (108). 

Zobecněnou lomovou houževnatost lze následně vyjádřit dosazením a úpravou vztahu 

(123) následovně: 

𝐻𝐼𝐶 = 𝐾𝐼𝐶𝑑𝑝−
1
2√

4𝑘𝑛

𝑘𝑛𝑈1(𝜃 = 0) + 𝑉1(𝜃 = 0)
, 

(125) 

kde 𝑑 je kritická vzdálenost, jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole. Z kritéria hustoty 

deformační energie lze pro její vzdálenost odvodit vztah [89]: 

𝑑 =
1

𝜋
∙ (

𝐾𝐼𝐶

1,122 ∙ 𝜎𝑐
)

2

. 
(126) 

Kritérium stability je uvažováno v tomto případě shodně s (98). Kritickou hodnotu faktoru 

hustoty deformační energie za podmínky rovinné deformace lze pro trhlinu vyjádřit 

ve tvaru [89]: 

S𝑐𝑟𝑖𝑡 =
1 − 2𝜈

4𝜇
∙ 𝐾𝐼𝐶

2 . (127) 

Pro obecný koncentrátor napětí platí: 

𝛴𝑐𝑟𝑖𝑡 = 𝑆𝑐𝑟𝑖𝑡(𝐾𝐼𝐶). (128) 

Kritérium stability pro trhlinu lze následovně definovat ve tvaru: 

𝛴𝑐𝑟𝑖𝑡 = 𝑆𝑐𝑟𝑖𝑡(𝐾𝐼𝐶) > 𝛴(𝜎𝑎𝑝𝑝𝑙). (129) 

Jak již bylo zmíněno, trhlina se bude šířit z V-vrubu ve směru minimální hodnoty faktoru 

hustoty deformační energie, což je vyjádřeno podmínkou: 

(
𝜕𝛴

𝜕𝜃
)

𝜃=𝜃0

= 0 ∧ (
𝜕2𝛴

𝜕𝜃2
)

𝜃=𝜃0

> 0. 
(130) 
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5 ŘEŠENÍ ZADANÉ PROBLEMATIKY A VÝSLEDKY 

5.1 Aplikace zobecněné LELM na problematiku šíření trhliny z ostrého  

V-vrubu 

Problematika stanovení počátku šíření trhliny z ostrého V-vrubu za pomocí zobecněné 

LELM úzce navazuje na autorčinu diplomovou práci [I]. Dílčím cílem této práce je 

porovnání dostupných experimentálně zjištěných dat (nalezených v literatuře) s výsledky 

získanými aplikací kritérií stability založených na zobecněné LELM (která byla vyvinuta na 

Ústavu fyziky materiálů, AV ČR, v. v. i., viz kapitola 4.5) a stanovit tak rozsah jejich 

použitelnosti za různých zatěžujících podmínek pro různé typy materiálů. 

Studie byla provedena na několika tělesech s odlišným materiálem, geometrií a zatížením, 

jak je uvedeno v následujících kapitolách. Byla tak ukázána aplikovatelnost vybraných 

kritérií stability v jednotlivých případech. 

5.1.1 Numerický model 

Ve všech studovaných případech uvedených v následujících kapitolách, byl vytvořen 3D 

numerický model tělesa s V-vrubem s rozměry, materiálem a typem zatěžování shodným 

s experimentálními daty získanými z literatury.  

Model materiálu byl uvažován lineárně elastický, izotropní a homogenní. 

Numerické výpočty byly provedeny pomocí metody konečných prvků (MKP) v prostředí 

ANSYS [3].  

 

Obr. 11 3D konečnoprvková síť numerického modelu tělesa namáhaného tahem 

s detailem zjemnění sítě v blízkosti vrcholu V-vrubu 

Vzorek byl modelován vždy jako 3D těleso, aby bylo možné numericky určit exponent 

singularity napětí a ukázat tak vliv závislosti tohoto exponentu nejen na úhlu rozevření  

V-vrubu, ale také na tloušťce tělesa. Tělesa jsou geometricky, materiálově i zatížením 
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symetrické, a proto je možné modelovat pouze jejich čtvrtinu, případně osminu geometrie 

a aplikovat okrajové podmínky symetrie. Z důvodu přesnosti výsledků je nutné v okolí 

vrcholu V-vrubu použít velmi jemnou síť, viz detail na Obr. 11. 

Ve výpočtu byly použity 20-ti uzlové kvadratické prvky SOLID186. Síť jednotlivých 

modelů obsahovala kolem 350 000 prvků (v závislosti na geometrii), které byly silně 

nehomogenně rozmístěny, protože v okolí vrcholu V-vrubu v numerickém modelu je 

použita velmi jemná síť a speciální trhlinové prvky, které lépe zachytí gradientní změnu 

napětí. Tento fakt vede spolu s 3D geometrií k vyšším nárokům na přípravu numerického 

modelu, hardware a výpočtový čas. 

5.1.2 Tělesa s V-vruby namáhaná tahem 

Jako první byl studován případ tělesa s jednostranným V-vrubem zatížený tahem vyrobený 

z polymethylmethakrylátu (dále jen PMMA), viz geometrie na Obr. 12. Rozměry tělesa  

(viz Tab. 1), zatížení i materiálové charakteristiky (viz Tab. 2) byly uvažovány v souladu 

s experimentem publikovaným v práci Goméze [38]. Díky symetrii těles bylo možné 

v MKP výpočtu modelovat pouze jejich čtvrtinu. [III] 

 

Obr. 12 Těleso s jednostranným V-vrubem zatížený tahem 

Tab. 1 Geometrie těles vycházejících z experimentálních dat publikovaných Gomézem 

v [38] 

Délka 𝐿  196 mm 

Šířka 𝑤 28 mm 

Hloubka vrubu 𝑎 5, 10, 14, 20 mm 

Tloušťka 𝑡 14 mm 

Úhel rozevření vrubu 𝛼 30°, 45°, 60°, 75° 
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Tab. 2 Materiálové charakteristiky experimentálních těles z PMMA 

 PMMA[38] 

Youngův modul 𝐸 [GPa] 3,0 

Poissonovo číslo 𝜈 [-] 0,40 

Lomová houževnatost 𝐾𝐼𝐶  [MPa ∙ √m] 1,0 

Pevnost v tahu 𝜎𝑐 [MPa] 75 

V první řadě je třeba vzít v úvahu změnu exponentu singularity napětí 𝑝 (𝑝 <
1

2
), která je 

závislá na geometrii, a to jak na úhlu rozevření V-vrubu 2𝛼, tak na případné existenci 

volného povrchu. Jak je uvedeno v kapitole 4.3.1, exponent singularity napětí je možné 

stanovit z analytických vztahů (85) a (86) v případě rovinné úlohy, či z numerického řešení 

rozložení pole posuvů nebo napětí.  

Hodnoty 𝑝 určené z numerického řešení rozložení pole posuvů a napětí (Tab. 3) jsou 

v tomto případě v souladu s hodnotami z analytických vztahů. 

Tab. 3 Exponent singularity napětí 𝑝 určený z numerického řešení 

𝛼 [°] 30 45 60 75 

𝑝 [-] 0,489 0,455 0,383 0,249 

V dalším kroku byla odhadnuta hodnota zobecněného součinitele intenzity napětí 𝐻𝐼 pro 

dané aplikované zatížení 𝜎𝑎𝑝𝑝𝑙 za použití tzv. přímé metody [2], viz Obr. 13. Kritická 

hodnota zobecněného součinitele intenzity napětí 𝐻𝐼𝐶 byla stanovena pomocí kritérií 

stability odvozených na základě střední hodnoty napětí a na základě zobecněného faktoru 

hustoty deformační energie, uvedených v kapitole 4.5.  

Protože kritérium stability je definováno jako (98), kritickou hodnotu aplikovaného zatížení 

lze po úpravě vyjádřit ze vztahu [XVIII]: 

𝜎𝑎𝑝𝑝𝑙,𝑐𝑟𝑖𝑡 = 𝜎𝑎𝑝𝑝𝑙 ∙
𝐻𝐼𝐶(𝐾𝐼𝐶)

𝐻𝐼(𝜎𝑎𝑝𝑝𝑙)
, 

(131) 

kde 𝜎𝑎𝑝𝑝𝑙 je aplikované zatížení v numerickém modelu, zobecněná lomová houževnatost 

𝐻𝐼𝐶(𝐾𝐼𝐶) je určena za použití kritéria stability a hodnota zobecněného součinitele napětí 

𝐻𝐼(𝜎𝑎𝑝𝑝𝑙) je určena za použití přímé metody z rozložení pole napětí získaného 

numerickým výpočtem. Z Obr. 13 a Tab. 3 je patrné, že v tomto případě pro 𝛼 = 30° je 

𝐻𝐼(𝜎𝑎𝑝𝑝𝑙) = 0,0241 MPa ∙ m0,489. 

Tato metodika byla použita na několika tělesech s odlišným materiálem, geometrií 

a zatížením (uvedeno dále v této práci) a byla tak ukázána aplikovatelnost vybraných kritérií 

stability v jednotlivých případech.  
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V tomto případě byl studován vliv: 

- úhlu rozevření V-vrubu při konstantní hloubce vrubu, viz Obr. 14, 

- hloubky V-vrubu při konstantním úhlu rozevření vrubu, viz Obr. 15. 

 

Obr. 13 Určení zobecněného součinitele napětí 𝐻𝐼 za použití přímé metody pro 𝛼 = 30° 

 

Obr. 14 Závislost hodnoty kritického napětí 𝜎𝑎𝑝𝑝𝑙,𝑐𝑟𝑖𝑡 na úhlu otevření V-vrubu 𝛼 při 

hloubce V-vrubu 𝑎 = 14 mm 1 

                                                 
1 GSEDF = generalized strain energy density factor (zobecněný faktor hustoty deformační energie); 
MS = mean stress criterion (kritérium střední hodnoty napětí) 
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Z výsledků uvedených na Obr. 14 je patrná velice dobrá shoda mezi vypočtenými 

a experimentálně získanými daty především pro kritérium zobecněného faktoru hustoty 

deformační energie (GSEDF). Kritérium střední hodnoty napětí (MS) vykazuje dobrou 

shodu s experimentem pouze pro menší úhly rozevření V-vrubu, pro úhel rozevření  

V-vrubu 75° a větší již nelze kritérium doporučit. 

Na Obr. 15 jsou uvedeny výsledky v případě studia vlivu hloubky V-vrubu na hodnotu 

kritického aplikovaného napětí. Porovnání mezi vypočtenými a experimentálními daty je 

také v dobré shodě. Rozdíl mezi těmito daty (cca 15 %) je způsoben vlivem volného 

povrchu. Hloubka V-vrubu zde není dostatečná natolik, aby nedocházelo k ovlivnění 

rozložení pole napětí v blízkosti vrcholu V-vrubu volným povrchem tělesa a tzv. rohovou 

singularitou. 

 

Obr. 15 Závislost hodnoty kritického napětí 𝜎𝑎𝑝𝑝𝑙,𝑐𝑟𝑖𝑡 na poměru hloubky vrubu a šířky 

tělesa 𝑎/𝑤 při úhlu otevření V-vrubu 𝛼 = 45° 

Dále jsou v této kapitole uvedeny ostatní studované případy a popsány získané výsledky. 

Metodiky výpočtu je totožná s postupy uvedenými výše. 

Druhým studovaným případem je těleso s oboustranným vrubem zatížené tahem,  

viz Obr. 16. Rozměry tělesa jsou uvedeny v Tab. 4. Pro MKP výpočet bylo možné díky 

symetrii modelovat pouze osminu tělesa. Tento studovaný případ byl již uveden v [I], [II] 

a [IV], v této práci je znovu z důvodu shrnutí kompletních dosažených výsledků v této 

oblasti. 
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Obr. 16 Těleso s oboustranným V-vrubem zatížený tahem 

Tab. 4 Geometrie těles vycházejících z experimentálních dat publikovaných Sewerynem 

v [87] 

Délka 𝐿  192 mm 

Šířka 2𝑤 109 mm 

Hloubka vrubu 𝑎 27 mm 

Tloušťka 𝑡 4 mm (PMMA), 5 mm (dural) 

Úhel rozevření vrubu 𝛼 0° ÷ 70° (krok po 10°) 

Tělesa byla vyrobena z PMMA a z duralu. Materiálové charakteristiky jsou uvedeny  

v Tab. 5. 

Tab. 5 Materiálové charakteristiky experimentálních těles z PMMA a duralu  

 PMMA [87] Dural [87] 

Youngův modul 𝐸 [GPa] 2,3 72,0 

Poissonovo číslo 𝜈 [-] 0,36 0,33 

Lomová houževnatost 𝐾𝐼𝐶  [MPa ∙ √m] 1,9 54,3 

Pevnost v tahu 𝜎𝑐 [MPa] 70 454 

Mez kluzu 𝜎𝑦 [MPa] - 260 

Tab. 6 Exponent singularity napětí 𝑝 určený z numerického řešení pro tělesa z PMMA  

𝛼 [°] 10 20 30 40 50 60 70 

𝑝 [-] 0,500 0,500 0,492 0,474 0,440 0,386 0,304 
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Jak je patrné z výsledků uvedených v grafu na Obr. 17, bylo docíleno dobré shody 

vypočtených hodnot kritických napětí oběma kritérii s experimentálními daty [87] pro úhel 

rozevření V-vrubu 𝛼ϵ〈0°; 70°〉.  

 

Obr. 17 Závislost hodnoty kritického napětí 𝜎𝑎𝑝𝑝𝑙,𝑐𝑟𝑖𝑡 na úhlu otevření V-vrubu 𝛼 pro 

tělesa z PMMA 

Dále bylo uvažováno totéž těleso vyrobené z duralu. Byl proveden MKP výpočet 

s nelineárním modelem materiálu [V] (viz Obr. 18) a na Obr. 19 je zde ukázáno, že velikost 

plastické zóny (šedá oblast) roste s velikostí úhlu rozevření 𝛼. 

V Tab. 7 a na Obr. 20 jsou uvedeny výsledky pro tělesa se stejnou geometrií i zatížením 

vyrobené z duralu (materiálové charakteristiky viz Tab. 5). Těleso vyrobené z duralu však 

nevykazuje typicky křehké chování a z dosažených výsledků je patrné, že za použití kritérií 

stability odvozených za předpokladu platnosti LELM nedosáhneme takové shody jako 

u křehkého PMMA.  

Je vhodné zmínit, že v případě kritéria zobecněného faktoru hustoty deformační energie 

(GSEDF) výsledky vykazují odchylku menší než 15 % ve srovnání s experimentem. 

Použitím kritéria GSEDF lze získat přesnější výsledky ve srovnání s kritériem středního 

napětí (MS), protože bere v úvahu celý tenzor napětí, a ne pouze tangenciální (otevírací) 

složku napětí. Závěrem tedy můžeme říci, že kritérium GSEDF (odvozené za předpokladu 

platnosti LELM) lze aplikovat i na případy, kdy již velikost plastické zóny není 

zanedbatelná a získat tak dostatečně přesný odhad velikosti kritického napětí potřebného 

pro šíření trhliny z vrcholu V-vrubu. 
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Obr. 18 Multilineární model materiálu duralu použitý pro elastoplastický výpočet 

Tab. 7 Exponent singularity napětí 𝑝 určený z numerického řešení pro tělesa z duralu 

𝛼 [°] 10 20 30 40 50 60 70 

𝑝 [-] 0,499 0,497 0,489 0,472 0,439 0,385 0,303 

 

 

Obr. 19 Rozložení tahové složky napětí [MPa] s vykreslením plastické zóny (šedá oblast) na 

duralovém tělese pro úhly rozevření V-vrubu 10°, 40°a 70°(zleva). 

1

MN

MX X

Y

Z

 Duraluminum sample, V-notch opening angle 10 deg.                              

0

28.8889

57.7778

86.6667

115.556

144.444

173.333

202.222

231.111

260

AUG 14 2014

22:00:54

NODAL SOLUTION

STEP=1

SUB =105

TIME=1

SEQV     (AVG)

DMX =.63309

SMN =.066551

SMX =371.503

1

MN

MX X

Y

Z

 Duraluminum sample, V-notch opening angle 40 deg.                              

0

28.8889

57.7778

86.6667

115.556

144.444

173.333

202.222

231.111

260

AUG 14 2014

23:38:16

NODAL SOLUTION

STEP=1

SUB =105

TIME=1

SEQV     (AVG)

DMX =.673352

SMN =.303963

SMX =395.473

1

MN

MX X

Y

Z

 Duraluminum sample, V-notch opening angle 70 deg.                              

0

28.8889

57.7778

86.6667

115.556

144.444

173.333

202.222

231.111

260

AUG 15 2014

01:02:04

NODAL SOLUTION

STEP=1

SUB =107

TIME=1

SEQV     (AVG)

DMX =.908705

SMN =73.0434

SMX =429.941

1

MN

MX X

Y

Z

 Duraluminum sample, V-notch opening angle 40 deg.                              

0

28.8889

57.7778

86.6667

115.556

144.444

173.333

202.222

231.111

260

AUG 14 2014

23:38:16

NODAL SOLUTION

STEP=1

SUB =105

TIME=1

SEQV     (AVG)

DMX =.673352

SMN =.303963

SMX =395.473



Kateřina Štegnerová  Dizertační práce 

44 

 

Obr. 20 Závislost hodnoty kritického napětí 𝜎𝑎𝑝𝑝𝑙,𝑐𝑟𝑖𝑡 na úhlu otevření V-vrubu 𝛼 pro 

tělesa z duralu 

Ze studie provedené na tělesech zatížených tahem vyplývá, že kritérium zobecněného 

faktoru hustoty deformační energie vykazuje lepší shodu s experimentálními hodnotami 

než kritérium středního napětí. 

5.1.3 Tělesa s V-vruby namáhaná ohybem 

Uvedenou metodiku je možné aplikovat i na tělesa zatížená ohybem, protože i zde převládá 

tahový mód zatížení (mód I). V dalším byla studována tělesa zatížená tří- a čtyřbodovým 

ohybem. 

Geometrie těles zatížených tříbodovým ohybem je patrná z Obr. 21. Jako první bylo 

modelováno těleso vyrobené z PMMA. Rozměry těles (Tab. 8), zatížení i materiálové 

charakteristiky (Tab. 9) byly uvažovány v souladu s experimentem, který publikoval Dunn 

v [32]. Díky symetrii těles bylo možné v MKP výpočtu modelovat pouze jejich čtvrtinu 

[XVIII].  

 

Obr. 21 Geometrie tělesa zatíženého tříbodovým ohybem 
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Tab. 8  Geometrie těles vycházejících z experimentálních dat publikovaných Dunnem 

v [32] 

Délka 𝐿  76,2 mm 

Šířka 𝑤 17,8 mm 

Hloubka vrubu 𝑎 1,78; 3,56; 5,33; 7,11 mm 

Tloušťka 𝑡 12,7 mm 

Úhel rozevření vrubu 𝛼 30°, 45°, 60° 

Tab. 9 Materiálové charakteristiky experimentálních těles z PMMA  

 PMMA [32] 

Youngův modul 𝐸 [GPa] 2,3 

Poissonovo číslo 𝜈 [-] 0,36 

Lomová houževnatost 𝐾𝐼𝐶  [MPa ∙ √m] 1,02 

Pevnost v tahu 𝜎𝑐 [MPa] 124 

V provedené studii byly sledovány vlivy úhlu rozevření V-vrubu na velikost kritického 

napětí pro poměry hloubky V-vrubu k šířce tělesa 𝑎/𝑤 = 0,1; 0,2; 0,3 a 0,4. Vypočtené 

hodnoty jsou porovnány s experimentálními daty [32] a výsledky jsou uvedeny na Obr. 22 

až Obr. 25. 

 

Obr. 22 Závislost hodnoty kritického napětí 𝜎𝑎𝑝𝑝𝑙,𝑐𝑟𝑖𝑡 na úhlu otevření V-vrubu 𝛼, 

hloubka V-vrubu 𝑎 = 1,78 mm 
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Obr. 23 Závislost hodnoty kritického napětí 𝜎𝑎𝑝𝑝𝑙,𝑐𝑟𝑖𝑡 na úhlu otevření V-vrubu 𝛼, 

hloubka V-vrubu 𝑎 = 3,56 mm 

 

Obr. 24 Závislost hodnoty kritického napětí 𝜎𝑎𝑝𝑝𝑙,𝑐𝑟𝑖𝑡 na úhlu otevření V-vrubu 𝛼, 

hloubka V-vrubu 𝑎 = 5,33 mm 
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Obr. 25 Závislost hodnoty kritického napětí 𝜎𝑎𝑝𝑝𝑙,𝑐𝑟𝑖𝑡 na úhlu otevření V-vrubu 𝛼, 

hloubka V-vrubu 𝑎 = 7,11 mm 

Predikce hodnot kritického napětí vypočtených pomocí zobecněného součinitele intenzity 

napětí systematicky podhodnocují experimentální data přibližně o 15 – 20 %, což je 

pravděpodobně způsobeno rádiusem ve vrcholu V-vrubu, který má na reálných tělesech 

vždy konečnou hodnotu, kdežto numerický model uvažuje vrchol vrubu dokonale ostrý, 

tj. s rádiusem rovným nule. 

Pro další studii byl vybrán experiment provedený na tělesech vyrobených z částicového 

keramického kompozitu Al2O3/7%ZrO2, který vykazuje křehké lineárně elastické chování, 

který provedl Yosibash a publikoval jej v [117]. Tělesa byla zatížena tří- i čtyřbodovým 

ohybem, viz  Obr. 21 a Obr. 26. Rozměry těles (Tab. 10), zatížení i materiálové 

charakteristiky (viz Tab. 11) byly uvažovány v souladu s experimentem. Díky symetrii těles 

bylo možné v MKP výpočtu modelovat pouze jejich čtvrtinu [XVIII]. 

 

Obr. 26 Geometrie tělesa zatíženého čtyřbodovým ohybem 
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Tab. 10 Geometrie těles vycházejících z experimentálních dat publikovaných Yosibashem 

v [117] 

Délka 𝐿  55 mm 

Šířka 𝑤 15 mm 

Hloubka vrubu 𝑎 5 mm 

Tloušťka 𝑡 10 mm 

Úhel rozevření vrubu 𝛼 15°, 30°, 45°, 60° 

Tab. 11 Materiálové charakteristiky experimentálních těles z PMMA 

 Al2O3/7%ZrO2
 [117] 

Youngův modul 𝐸 [GPa] 350 

Poissonovo číslo 𝜈 [-] 0,236 

Lomová houževnatost 𝐾𝐼𝐶  [MPa ∙ √m] 4,1 

Pevnost v tahu 𝜎𝑐 [MPa] 290 

Vypočtené hodnoty kritického napětí a experimentálně zjištěná data jsou pro tříbodový 

ohyb uvedeny na Obr. 27 a pro čtyř-bodový ohyb na Obr. 28. Porovnáním publikovaných 

dat a vypočtených výsledků pro tří a čtyřbodový ohyb je patrné, že hodnoty kritických 

napětí pro šíření trhliny z vrcholu V-vrubu lze odhadnout dostatečně přesně, i když 

uvažujeme pouze mód I, který je zde dominantní. 

 
Obr. 27 Závislost hodnoty kritického napětí 𝜎𝑎𝑝𝑝𝑙,𝑐𝑟𝑖𝑡 na úhlu otevření V-vrubu 𝛼 pro 

tříbodový ohyb 
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Obr. 28 Závislost hodnoty kritického napětí 𝜎𝑎𝑝𝑝𝑙,𝑐𝑟𝑖𝑡 na úhlu otevření V-vrubu 𝛼 pro 

čtyřbodový ohyb 

5.1.4 Tělesa namáhaná ohybem kolmo na rovinu tělesa s vrubem 

V předchozích kapitolách převládal ve studovaných tělesech, díky typu experimentu 

a geometrii těles, napěťový stav rovinné deformace. Trhlina se v uvedených případech 

iniciovala po čele V-vrubu. Z tohoto důvodu je Williamsovo řešení pro výpočet rozložení 

pole napětí v blízkém okolí vrcholu V-vrubu ve 2D tělesech možné použít a predikované 

hodnoty kritických napětí vykazují dostatečně přesnou shodu s experimentem. 

Odlišný případ byl publikován v práci [48] autory Huang a Labossiere, kde bylo těleso 

z PMMA s oboustranným V-vrubem zatěžováno čtyřbodovým ohybem kolmo na rovinu 

tělesa, jak je uvedeno na Obr. 29. 

 

Obr. 29 Geometrie tělesa zatíženého čtyř-bodovým ohybem kolmo na rovinu tělesa  [48] 

Rozměry těles (viz Tab. 12), zatížení i materiálové charakteristiky (Tab. 13) byly uvažovány 

v souladu s experimentem. Díky symetrii těles bylo možné v MKP výpočtu modelovat 

pouze jejich osminu. 
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Rozdíl mezi predikovanými hodnotami a experimentálními daty je dle Obr. 30 významný, 

přičemž jsou vypočtené hodnoty značně nadhodnoceny nad experimentem. V tomto 

případě nelze použít přístup Williamse, který předpokládá zatížení v rovině tělesa, jak tomu 

bylo dosud, protože zde je bod iniciace trhliny na rohu vrcholu V-vrubu a volného 

povrchu a rozložení pole napětí je tedy silně ovlivněno i rohovou singularitou a nejen 

vlastním úhlem rozevření V-vrubu [61]. 

Tab. 12 Geometrie těles vycházejících z experimentálních dat publikovaných kolektivem 

Huang a Labbosiere v [48] 

Délka 𝐿1  103,12 mm 

Délka 𝐿2 50,8 mm 

Šířka 𝑤 40,64 mm 

Hloubka vrubu 𝑎 5,08; 6,34; 7,64; 8,90; 10,16 mm 

Tloušťka 𝑡 2,921 mm 

Úhel rozevření vrubu 𝛼 45° 

Tab. 13 Materiálové charakteristiky experimentálních těles z PMMA 

 PMMA [48] 

Youngův modul 𝐸 [GPa] 2,3 

Poissonovo číslo 𝜈 [-] 0,36 

Lomová houževnatost 𝐾𝐼𝐶  [MPa ∙ √m] 1,8625 

Pevnost v tahu 𝜎𝑐 [MPa] 70 
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Obr. 30 Závislost hodnoty kritického napětí 𝜎𝑎𝑝𝑝𝑙,𝑐𝑟𝑖𝑡 na hloubce V-vrubu 𝑎 pro speciální 

případ čtyř-bodového ohybu, vyhodnoceno uprostřed těles (po tloušťce) 

Pro popis singulárního rozložení pole napětí podél 3D čela V-vrubu existuje semi-

analytické řešení. Pro určení vlivu rohové singularity je možné použít variační princip, jak je 

uvedeno v [8]. Dle těchto výsledků je vliv rohové singularity menší, než vliv úhlu rozevření 

V-vrubu. Dle [50] můžeme předpokládat, že rozložení pole napětí v blízkosti vrcholu 

vrubu lze v každé rovině kolmé na čelo koncentrátoru obecně aproximovat jako 2D řešení 

ve tvaru: 

𝜎𝑖𝑗 ≈
𝐻𝐼

𝑟𝑝
∙ 𝑓𝑖𝑗(𝑝, 𝜃), (132) 

kde  𝐻𝐼 je zobecněný součinitel intenzity napětí, 𝑝 je exponent singularit napětí, 𝑓𝑖𝑗(𝑝, 𝜃) 

odpovídá tvarové funkci a 𝑝, 𝜃 jsou souřadnice lokálního polárního souřadnicového 

systému s počátkem ve vrcholu koncentrátoru. V tomto případě rozložení pole napětí 

a deformací závisí na vzdálenosti 𝑟 a je úměrné 𝜎𝑖𝑗 ≈ 𝑟−𝑝 a 𝑢𝑖𝑗 ≈ 𝑟1−𝑝. 

Na základě tohoto předpokladu lze exponent singularity napětí podél čela koncentrátoru 

vyjádřit numericky pomocí regresní analýzy v log-log souřadnicovém sytému [6], [23], jak je 

popsáno v kapitole 4.3.1. Určení exponentu singularity napětí z numerického řešení je silně 

citlivé na kvalitu a velikost prvků sítě v blízkém okolí vrcholu koncentrátoru, a proto byla 

použita velmi zjemněná síť v tomto místě. 
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Obr. 31 Závislost hodnoty kritického napětí 𝜎𝑎𝑝𝑝𝑙,𝑐𝑟𝑖𝑡 na hloubce V-vrubu 𝑎 pro speciální 

případ čtyřbodového ohybu, vyhodnoceno na volném povrchu tělesa 

Z analytického řešení, které odpovídá rovinnému řešení za podmínky rovinné deformace, 

získáme exponent singularity napětí 𝑝 = 0,456. Vzhledem k charakteru zatěžování je nutné 

vzít v úvahu i vliv volného povrchu a rohové singularity, jak již bylo zmíněno. Trhlina se 

začne šířit z vrcholu V-vrubu právě v místě na volném povrchu. Tento fakt významně 

ovlivňuje rozložení pole napětí v okolí vrcholu V-vrubu a je nezbytné (z důvodu 

neexistence analytického řešení pro daný případ) exponent singularity 𝑝 stanovit 

numericky. V tomto případě je jeho hodnota 𝑝 = 0,177. 

Kritická velikost aplikovaného napětí byla přepočítána s použitím exponentu singularity 

napětí získaného z numerického řešení, která však zahrnuje i rohovou singularitu. Výsledky 

jsou uvedeny na Obr. 31. Po provedení uvedené korekce jsou vypočtené hodnoty ve velice 

dobré shodě s experimentálními daty. 
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5.2 Aplikace zobecněné LELM na problematiku šíření trhliny 

v keramických vrstevnatých kompozitních materiálech 

Keramické materiály jsou v posledních letech oblíbenými konstrukčními materiály 

především díky jejich nízké hmotnosti, vysoké odolnosti proti opotřebení a proti vysokým 

teplotám. Závažným nedostatkem keramických materiálů je však křehkost, a proto se 

neustále hledají způsoby, jak zvýšit jejich lomovou houževnatost a rozšířit tak pole jejich 

aplikovatelnosti. Jedním ze způsobů zvýšení lomových charakteristik je výroba keramických 

kompozitů, protože přítomnost různých materiálů významně ovlivňuje rozložení pole 

napětí.  

Zvýšení odolnosti proti šíření trhlin v materiálu, tzn. zvýšení lomové houževnatosti, může 

být zajištěno několika faktory, jako je především: 

a) přítomnost reziduálních (zbytkových) napětí, 

b) vložením materiálových rozhraní, 

c) absorpcí většího množství lomové energie při odklonu trhliny od původního směru 

jejího šíření, případně bifurkací trhliny [99], [12], [90], [41], [42]. 

Jedním ze způsobů zlepšení odolnosti keramických materiálů proti lomu (zvýšení lomové 

houževnatosti) je výroba vrstevnatých keramických kompozitních materiálů (laminátů). 

V této práci byla studována zejména kombinace Al2O3 a ZrO2. Uvedené mechanismy byly 

studovány a prokázány experimentálně na různých vrstevnatých keramických materiálech 

s pevnými rozhraními, jak je ukázáno např. [13], [14], [17], [18], [28], [63], [67], [107]. 

Charakteristické lomové plochy a ukázky šíření trhlin v těchto materiálech jsou se 

souhlasem uvedeny na následujících obrázcích, které byly převzaty z experimentů 

provedených na keramických laminátech Dr. Raulem Bermejem z Montanuniversitaet 

Leoben v Rakousku, se kterým pracoviště školitele dlouhodobě spolupracuje.  

Trhlina v keramických laminátech roste přes jednotlivá materiálová rozhraní, která mohou 

způsobit zpomalení dalšího růstu trhliny, případně jejího úplného zastavení, jak je ukázáno 

na Obr. 32. Díky přítomnosti materiálových rozhraní a také tlakových reziduálních napětí 

dochází k nárůstu tzv. zdánlivé lomové houževnatosti. Studie zabývající se touto 

problematikou byly publikovány v [75], [76], [77] a [98]. 

 

Obr. 32 Zastavení trhliny na materiálovém rozhraní vlivem rozdílných materiálových 

vlastností jednotlivých vrstev (se souhlasem R. Bermeja) [16] 
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Další součástí mechanismu zhouževnatění je tzv. „schodovité šíření trhliny“ přes jednotlivé 

vrstvy, viz Obr. 33, kdy dochází vlivem odklonění směru šíření trhliny k disipaci energie 

a tvorbě nových lomových ploch. Tento efekt byl experimentálně pozorován a publikován 

v [11], [14], [17].  

 Jedním z experimentálně pozorovaných jevů je tzv. bifurkace (rozdvojení) trhliny,  

viz Obr. 34. Tento jev opět vede ke zvýšení lomové houževnatosti, protože na tvorbu 

nových lomových ploch je zapotřebí podstatně více energie. 

V práci [98] byl numericky modelován schodovitý mechanismus šíření trhliny 

v keramických laminátech na bázi Al2O3/ZrO2 za použití koncepce lineárně elastické 

lomové mechaniky a uvažovány vnitřní reziduální napětí. Modelovaná trhlina měla vždy 

vrchol právě na materiálovém rozhraní a byl určován směr jejího dalšího šíření k dalšímu 

materiálovému rozhraní. 

 

Obr. 33 Typické schodovité šíření trhliny po jednotlivých vrstvách  

(se souhlasem R. Bermeja) [17] 

 

Obr. 34 Bifurkace trhliny (se souhlasem R. Bermeja) [16] 

Tato část dizertační práce je zaměřena na popis šíření trhliny v gradientním poli napětí 

v blízkosti materiálového rozhraní ve vrstevnatých keramických kompozitních materiálech 

z Al2O3 a ZrO2, kdy je charakter šíření trhliny také výrazně ovlivněn přítomností 

reziduálních napětí. Numerická simulace se skládá z několika stovek výpočtů, kdy se 

postupně trhlina šíří ve druhé (tlakové) vrstvě laminátu. Dílčími cíli této práce je detailně 

modelovat charakter šíření trhliny právě v této vrstvě laminátu, která má významný vliv na 

celkové lomové chování kompozitu a lépe mu tak porozumět. Byly uvažovány dva základní 

případy: a) šíření jedné magistrální trhliny tlakovou vrstvou; b) bifurkace (rozdvojení) této 
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trhliny po průchodu materiálovým rozhraním do tlakové vrstvy a charakter dalšího šíření 

obou trhlin. 

5.2.1 Geometrie a materiálové charakteristiky použité ve výpočtovém modelu 

Uvažovaný výpočetní model byl vytvořen na základě experimentů provedených 

Dr. Bermejem publikovaných např. v [10], [11], [14], [17], [18]. Geometrie byla zvolena 

v souladu s uvedenou literaturou a je znázorněna na schématu na Obr. 35.  

Byly uvažovány různé tloušťky vrstev jednotlivých materiálů, přičemž celková tloušťka 

vzorku byla vždy 3 mm a každý obsahoval 9 vrstev: 5 vrstev z materiálu Al2O3/5vol.%t-

ZrO2 (ATZ) a 4 vrstvy z Al2O3/30vol.%m-ZrO2 (AMZ). Konkrétní použitá geometrie, tzn. 

tloušťky jednotlivých vrstev, je uvedena v Tab. 14.  Velikosti zrn jednotlivých keramických 

složek laminátu jsou uvedeny v Tab. 15. 

 

Obr. 35 Schéma studovaného keramického vrstevnatého kompozitu s typickým šířením 

trhliny. Vpravo je naznačena orientace reziduálních napětí v jednotlivých vrstvách. 

Rozměry jsou uvedeny v [mm] 

Tab. 14 Geometrie keramického laminátu – uvažované tloušťky jednotlivých vrstev 

Poměr 𝒕𝑨𝑻𝒁 [mm] 𝒕𝑨𝑴𝒁 [mm] 

2:1 0,4288 0,2140 

5:1 0,5170 0,1038 

7:1 0,5384 0,0770 

10:1 0,5556 0,0556 

Tab. 15 Velikosti zrn jednotlivých složek laminátu [µm] 

Materiál Al2O3 ZrO2 

AMZ 1,2 – 2,0 0,4 – 1,5 

ATZ 2,3 – 3,0 0,3 – 0,6 
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Tab. 16 Materiálové charakteristiky vrstev keramického laminátu [15], [13], [18] 

 ATZ AMZ 

Youngův modul 𝐸 [GPa] 390 280 

Poissonovo číslo 𝜐 [-] 0,29 0,29 

Lomová houževnatost 𝐾𝐼𝑐 [MPa.m0,5] 3,2 2,6 

Koeficient teplotní roztažnosti 𝛼𝑡[10-6 K-1] 9,8 8,0 

Pevnost 𝜎𝑓 [MPa] 422 90 

Vzorky jsou v praxi vyráběny metodou slinování za vysokých teplot a následně jsou 

ochlazovány na pokojovou teplotu (∆𝑇≈1180 °C). Vlivem rozdílných koeficientů teplotní 

roztažnosti 𝛼𝑡 (Tab. 16) uvažovaných materiálů AMZ a ATZ vznikají při výrobě 

v materiálu reziduální napětí, která mohou výrazně ovlivnit lomové chování, jak již bylo 

uvedeno výše. 

5.2.2 Reziduální napětí 

Na základě dat uvedených v publikacích Dr. Bermeja byl vytvořen rovinný numerický 

MKP model keramického laminátu, jak je schematicky znázorněno na Obr. 35. Pro zjištění 

velikosti a orientace reziduálních napětí byl v prvním kroku vytvořen numerický model bez 

trhliny, který byl zatížen pouze změnou teploty simulující podmínky při vlastní výrobě 

laminátu, tzn. ochlazením z tzv. „stress free“ teploty 1200 °C na pokojovou teplotu 20 °C. 

Průběh napětí po tloušťce vzorku přes jednotlivé vrstvy je patrný z Obr. 36. Jsou zde 

evidentní skokové změny napětí (tahová – tlaková) na jednotlivých materiálových rozhraní 

mezi vrstvami. 

Velikost reziduálních napětí je možné také pro tento případ určit z analytických vztahů [81]: 

𝜎𝑟𝑒𝑠,𝐴𝑀𝑍 = −𝜎𝑟𝑒𝑠,𝐴𝑇𝑍 ∙ 𝜌 ∙
𝑁 + 1

𝑁 − 1
, (133) 

𝜎𝑟𝑒𝑠,𝐴𝑇𝑍 =
∫ (𝛼𝐴𝑀𝑍 − 𝛼𝐴𝑇𝑍)𝑑𝑇

𝑇0

𝑇𝑠𝑓

1
𝐸′𝐴𝑇𝑍

+
1

𝐸′𝐴𝑀𝑍
∙ 𝜌 ∙

𝑁 + 1
𝑁 − 1

, (134) 

kde 𝜌 =
𝑡𝐴𝑇𝑍

𝑡𝐴𝑀𝑍
, 𝑁 je počet vrstev, 𝑇0 je pokojová teplota, 𝑇𝑠𝑓 (tzv. „stress free“ teplota) je 

teplota při které nejsou v materiálu přítomna žádná reziduální napětí, 𝛼𝐴𝑀𝑍, 𝛼𝐴𝑇𝑍 jsou 

koeficienty teplotní roztažnosti jednotlivých materiálů, 𝐸′𝐴𝑀𝑍 =
𝐸𝐴𝑀𝑍

1−𝜈𝐴𝑀𝑍
 a 𝐸′𝐴𝑇𝑍 =

𝐸𝐴𝑇𝑍

1−𝜈𝐴𝑇𝑍
. 

 

 

 



Popis šíření trhlin v polích silně nehomogenních a reziduálních napětí 

57 

Tab. 17 Reziduální napětí v keramickém laminátu 

Poměr Numerický výpočet Analytický výpočet 

𝝈𝒓𝒆𝒔,𝑨𝑻𝒁 [MPa] 𝝈𝒓𝒆𝒔,𝑨𝑴𝒁 [MPa] 𝝈𝒓𝒆𝒔,𝑨𝑻𝒁 [MPa] 𝝈𝒓𝒆𝒔,𝑨𝑴𝒁 [MPa] 

2:1 236,4 -592,7 236,6 -592,6 

5:1 109,7 -683,7 109,8 -683,6 

7:1 80,6 -704,6 80,6 -704,6 

10:1 57,5 -721,0 57,7 -721,0 

V Tab. 17 je uvedeno srovnání numericky a analyticky vypočtených velikostí reziduálních 

napětí pro jednotlivé geometrické konfigurace [VIII]. Z výsledků je patrná dobrá shoda 

obou použitých metod výpočtu, čímž se ověřila aplikovatelnost použitého přístupu pro 

zanesení reziduálních napětí do numerického modelu. 

Právě rozdílná reziduální napětí v jednotlivých vrstvách mají příznivý vliv na lomové 

chování tohoto materiálu, jak bude popsáno v následujících kapitolách.  
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Obr. 36 Průběh reziduálních napětí v jednotlivých vrstvách postupně pro jednotlivé 

poměry tlouštěk vrstev 2:1, 5:1, 7:1 a 10:1 

5.2.3 Numerický model a použitá metodika simulace postupného šíření 

magistrální trhliny tlakovou vrstvou laminátu 

Podle geometrie uvedené v kapitole 5.2.1 byl vytvořen 2D numerický model keramického 

laminátu s trhlinou. Díky tahovým reziduálním napětí v první ATZ vrstvě projde počáteční 

trhlina kolmo k povrchu vzorku až za první materiálové rozhraní do druhé (tlakové) AMZ 

vrstvy. Detailněji je průchod trhliny první vrstvou popsán v [77] a [XIII]. 

 

Obr. 37 Detail výpočtového modelu s počáteční trhlinou 

Na odpor proti šíření trhlina narazí až za rozhraním ATZ/AMZ, kde převládne vliv 

tlakových reziduálních napětí. V dalším tak byl vrchol počáteční trhliny modelován v těsné 

blízkosti za prvním ATZ/AMZ rozhraním, konkrétně byl umístěn 1 µm za rozhraním, 

přičemž byl tento rozměr volen s ohledem na velikost zrna v AMZ vrstvě. Trhlina se dále 

šířila skrz AMZ vrstvu, viz Obr. 37. 

Pro numerickou simulaci byl použit komerční konečno-prvkový systém ANSYS. Bylo 

vytvořeno 8 základních výpočtových modelů, které vzájemně kombinovaly: 
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1. různé poměry tlouštěk vrstev ATZ:AMZ = 2:1, 5:1, 7:1, 10:1 (přesné rozměry jsou 

uvedeny v Tab. 14), 

2. model s magistrální trhlinou versus model uvažující bifurkaci trhliny. 

Každý model obsahoval kolem 100 000 2D 8-uzlových prvků PLANE 183. Okrajové 

podmínky odpovídaly zkoušce čtyřbodovým ohybem, jak je uvedeno na Obr. 35. Spolu 

s mechanickým zatížením bylo aplikováno i teplotní zatížení, které simulovalo změnu 

teploty při výrobě ze „stress free“ teploty 1200 °C na pokojovou teplotu 20 °C. Změnou 

teplot byla do modelu vnesena odpovídající reziduální napětí. Použité materiálové 

charakteristiky jsou uvedeny v Tab. 16. V blízkém okolí vrcholu trhliny byla významně 

zjemněna síť, aby bylo možné dostatečně kvalitně popsat rozložení pole napětí a deformací 

v této oblasti a v navazujícím kroku lomové chování. Rozměr nejmenšího konečného 

prvku při vrcholu trhliny byl 1.10-5 mm. 

Pro každou ze čtyř geometrických konfigurací proběhly stovky výpočtů, které simulovaly 

postupné šíření trhliny v AMZ vrstvě. Metodika výpočetní studie byla následující 

(schematicky je popsána na Obr. 39): 

1. Vytvoření dvou modelů materálu dle Tab. 16. 

2. Vytvoření geometrie modelu dle Tab. 14 a Obr. 35. 

3. Vytvoření sítě konečných prvků s několika podoblastmi v okolí vrcholu trhliny, kde 

byla síť významně zjemněna. 

4. Zadání okrajových podmínek v souladu se zkouškou čtyřbodovým ohybem, včetně 

∆𝑇 =  1180 °C pro vnesení reziduálních napětí. 

5. Zadání externího zatížení. V prvním kroku výpočtu (𝑖 = 0) byla uvažována pouze 

reziduální napětí, a tedy externí zatížení 𝐹𝑂 = 0 N. 

6. Výpočet rozložení polí napětí a deformací v modelu. 

7. Stanovení součinitelů intenzity napětí 𝐾𝐼 a 𝐾𝐼𝐼 za použití přímé metody. 

8. Použití kritéria faktoru hustoty deformační energie pro stanovení dalšího chování 

trhliny, tzn.: 

a. výpočet hodnoty faktoru hustoty deformací energie 𝑆 ze vztahu (121), 

b. výpočet kritické hodnoty faktoru hustoty deformační energie 𝑆𝑐𝑟 ze vztahu 

(127). 

9. Aplikace podmínky stability (129): 

a. podmínka není splněna, tzn. dojde k dalšímu šíření trhliny: 

i. na základě předpokladu (130) je vypočten úhel 𝜃, pod kterým se 

bude trhlina dále šířit, 

ii. je vytvořen nový geometrický model s délkou trhliny  

𝑎𝑖+1 = 𝑎𝑖 + 𝑎∗, kde 𝑎∗ = 1 μm je přírůstek trhliny pod úhlem 𝜃, 

viz Obr. 38, 

iii. výpočet dále pokračuje od bodu 3, 

b. podmínka je splněna a nedojde k dalšímu šíření trhliny: 

i. zvýšení externího zatížení o přírůstek 𝐹∗ = 0,1 N  

na 𝐹𝑖+1 = 𝐹𝑖 + 𝐹∗,  

ii. výpočet dále pokračuje od bodu 5. 
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Obr. 38 Přírůstek délky trhliny 𝑎∗ pod úhlem  𝜃 

 

Obr. 39 Metodika postupného šíření magistrální trhliny v AMZ vrstvě keramického 

laminátu 

5.2.4 Výsledky simulace postupného šíření magistrální trhliny 

Numerická simulace byla provedena pro jednotlivé konfigurace tlouštěk vrstev ATZ 

a AMZ. Trhlina se postupně šířila vrstvou AMZ s tlakovými reziduálními napětími. 

Na Obr. 40 je znázorněn detail trhliny v AMZ vrstvě a její další postupné šíření ve 

vybraných krocích výpočtu.  

Vzhledem k tlakovému zatížení reziduálním napětím je třeba přidávat externí tahové 

zatížení pro další šíření trhliny. Nejprve se trhlina šíří hlouběji v původním směru 

při nárůstu externího zatížení, kdy zátěžná síla roste s délkou trhliny. Maximální hodnoty 

nabyde síla ve chvíli, kdy se trhlina začíná odklánět od původní směru jejího šíření  

(v hloubce 𝑎´, která je vyznačena na Obr. 41 a vyčíslena v Tab. 18). V dalších krocích 

výpočtu se trhlina postupně přibližuje dalšímu AMZ/ATZ rozhraní při konstantním 

silovém zatěžování a šíří se téměř rovnoběžně s rozhraním. Tedy bylo dosaženo maximální 

hodnoty externího tahového zatížení. 
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a) Délka trhliny za ATZ/AMZ rozhraním 

48 µm 

 

b) Délka trhliny za ATZ/AMZ rozhraním 

96 µm 

 

c) Délka trhliny za ATZ/AMZ rozhraním 

282 µm 

 

d) Délka trhliny za ATZ/AMZ rozhraním 

456 µm 

Obr. 40 Detail postupného šíření trhliny v AMZ vrstvě pro poměr tlouštěk vrstev 5:1 [X]  

 

Obr. 41 Vyznačení hloubky 𝑎´ ve vzdálenosti od materiálového rozhraní ATZ/AMZ 

Tab. 18 Hloubka trhliny v AMZ vrstvě za prvním ATZ/AMZ rozhraním 𝑎´, kde dojde 

k odklonění směru šíření trhliny spolu s maximálními hodnotami externího zatížení  𝑃𝑚𝑎𝑥 

potřebného pro další šíření trhliny ve druhé vrstvě 

Poměr 𝒂´ [𝛍𝐦]  𝑷𝒎𝒂𝒙 [𝐍] 

2:1 0,066 17,0 

5:1 0,038 37,0 

7:1 0,038 46,2 

10:1 0,036 54,2 

Analogicky byly provedeny simulace i pro ostatní poměry tlouštěk vrstev. Na Obr. 42 jsou 

uvedeny výsledky po cca 300 krocích výpočtu s vykreslením podélné složky napětí. 

AMZ AMZ 

AMZ 

AMZ 

ATZ ATZ 
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Obr. 42 Šíření trhliny v tlakové vrstvě laminátu AMZ pro jednotlivé poměry tlouštěk. 

Vykreslena podélná složka napětí v kompozitu v [MPa]. 

Na základě získaných výsledků lze definovat celkem čtyři stádia šíření trhliny vrstvou 

keramického laminátu s tlakovými reziduálními napětími [IX], [XI]. Tato stádia jsou 

schematicky znázorněna na Obr. 43 a lze je popsat následovně: 

1. Trhlina projde prvním materiálovým rozhraním ATZ/AMZ kolmo k povrchu 

vzorku. Při jejím dalším šíření hlouběji klesají hodnoty součinitele intenzity napětí 

i faktoru hustoty deformační energie. Šíření trhliny se tedy zastavuje až vlivem 

přítomnosti silných tlakových reziduálních napětí v AMZ vrstvě. Pro další šíření 

trhliny je nezbytné přidat externí silové zatížení. Lokální tlaková reziduální napětí 

však nedovolí další šíření trhliny v původním směru kolmo k povrchu vzorku 

(mód I), tak jak tomu bylo v první ATZ vrstvě s tahovými reziduálními napětími. 

2. V určité hloubce, která je definována délkou trhliny za prvním materiálovým 

rozhraním 𝑎´, trhlina změní směr svého dalšího šíření z módu I na mód II. 

Rozložení pole napětí v blízkém okolí vrcholu trhliny v této hloubce způsobí 

odklonění od původního směru šíření nebo její bifurkaci (rozdvojení – je 

předmětem další studie uvedené v následující kapitole). Další šíření trhliny je silně 

ovlivněno tlakovými reziduálními napětími a trhlina se šíří téměř rovnoběžně 

s materiálovým rozhraním. 

3. Ve chvíli, kdy se vrchol trhliny blíží AMZ/ATZ rozhraní vzrůstá vliv tahových 

reziduální napětí, která jsou přítomna ve třetí (ATZ) vrstvě. Ta způsobí odklon  

ve směru šíření trhliny, která se začne blížit téměř kolmo k dalšímu AMZ/ATZ 

rozhraní, tzn. opět převládá mód I. 
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4. Trhlina prochází AMZ/ATZ rozhraním téměř kolmo do třetí vrstvy laminátu 

s tahovými reziduálními napětími. V dalších vrstvách se popsaný způsob šíření 

trhliny opakuje a dochází k typickému schodovitému šíření trhliny zachycenému 

na Obr. 33 

 

Obr. 43 Schematické znázornění jednotlivých stádií šíření trhliny vrstvou keramického 

laminátu s tlakovými reziduálními napětími 

5.2.5 Numerický model a metodika simulace bifurkace trhliny a jejího dalšího 

šíření 

Na základě experimentálních pozorování uvedených v literatuře a provedených 

numerických simulací popsaných v předchozích kapitolách je zřejmé, že v místě prudkého 

odklonu trhliny od původního směru jejího šíření v tlakové vrstvě vzniká koncentrátor 

napětí („V-vrub“), ze kterého se může iniciovat další trhlina a původní trhlina tak může 

případně „bifurkovat“ (rozdvojit se), viz Obr. 44. 

Na základě tohoto faktu byl vyvinut další numerický výpočtový model právě pro studium 

bifurkace trhliny, jehož detail je uveden na Obr. 45. Původní trhlinu označme jako A 

a nově iniciovanou/bifurkovanou trhlinu jako B. Trhlina B byla modelována v místě 

odklonu hlavní trhliny A od jejího původního směru šíření. Počáteční délka trhliny B byla 

stanovena jako průměrná velikost zrna AMZ vrstvy 𝑎0
𝐵 = 1 μm (na základě údajů 

uvedených v Tab. 15). Předpokládá se, že lokální pole napětí v okolí koncentrátoru vede 

k interkrystalickému porušení v tomto místě, čímž dojde k iniciaci trhliny B a potenciálně 

tedy bifurkaci hlavní trhliny A. Počáteční délka hlavní trhliny A od místa bifurkace byla 

zvolena 𝑎0
𝐴 = 5 μm.  
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Obr. 44 Detail šíření trhliny v tlakové vrstvě s hlavní trhlinou a vyznačením místa, kde 

může docházet k bifurkaci trhliny. Na obrázku je vykresleno rozložení podélné složky 

napětí v [MPa] pro poměr tlouštěk jednotlivých materiálových vrstev 2:1 

 

Obr. 45 Detail výpočtového modelu pro studium bifurkace trhliny 

Modely materiálu a okrajové podmínky jsou shodné s již dříve uvedenými numerickými 

výpočty. Hlavní rozdíl je ve vyhodnocení rozložení pole napětí a deformací, zpracování 

výsledků a stanovení dalšího chování modelovaných trhlin. 

1. Vytvoření dvou modelů materiálu dle Tab. 16. 

2. Vytvoření geometrie modelu dle Tab. 14, Obr. 35 a Obr. 45. 

3. Vytvoření sítě konečných prvků s několika podoblastmi v okolí vrcholů trhlin, kde 

byla síť významně zjemněna. 

4. Zadání okrajových podmínek v souladu se zkouškou čtyřbodovým ohybem, včetně 

∆𝑇 =  1180 °C pro vnesení reziduálních napětí. 

5. Zadání externího zatížení podle Tab. 18 pro daný poměr tlouštěk vrstev. 

6. Výpočet rozložení polí napětí a deformací v modelu. 
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7. Stanovení součinitelů intenzity napětí za použití přímé metody pro obě trhliny  

𝐾𝐼
𝐴, 𝐾𝐼𝐼

𝐴, 𝐾𝐼
𝐵, 𝐾𝐼𝐼

𝐵. 

8. Použití kritéria faktoru hustoty deformační energie pro stanovení dalšího chování 

trhlin, tzn.: 

a. výpočet hodnoty faktoru hustoty deformační energie 𝑆𝐴, 𝑆𝐵 ze vztahu 

(121), 

b. výpočet kritické hodnoty faktoru hustoty deformační energie 𝑆𝑐𝑟 ze vztahu 

(127), 

9. Podmínka stability je aplikována pro hlavní trhlinu A (129), přičemž jsou 

současně sledovány parametry ve vrcholu B, jestli nepřekračují kritické odnoty pro 

šíření trhliny: 

a. podmínka není splněna, tzn. dojde k dalšímu šíření trhliny: 

i. na základě předpokladu (130) je vypočten úhel 𝜃, pod kterým se 

bude vybraná trhlina dále šířit, 

ii. je vytvořen nový geometrický model s délkou trhliny  

𝑎𝑖+1 = 𝑎𝑖 + 𝑎∗, kde 𝑎∗ = 1 μm je přírůstek trhliny pod úhlem 𝜃, 

iii. výpočet dále pokračuje od bodu 3, 

b. podmínka je splněna a nedojde k dalšímu šíření trhliny: 

i. zvýšení externího zatížení o přírůstek 𝐹∗ = 0,1 N  

na 𝐹𝑖+1 = 𝐹𝑖 + 𝐹∗,  

ii. výpočet dále pokračuje od bodu 5. 

5.2.6 Získané výsledky postupného šíření bifurkované trhliny 

Na základě metodiky popsané v předchozí kapitole byly provedeny numerické výpočty 

pro simulaci bifurkace trhliny. Byl vytvořen výpočtový model obsahující hlavní trhlinu A 

i trhlinu B, která zde simuluje počátek bifurkace trhliny. Byl simulován postupný růst hlavní 

trhliny A a byly sledovány lomové parametry obou trhlin. Zatížení externí silou se opět 

řídilo plněním podmínky stability, jak je uvedeno v bodu 9b metodiky. Výsledné hodnoty 

faktoru hustoty deformační energie 𝑆𝐵 v místě bifurkace jsou vykresleny pro všechny 

poměry tlouštěk vrstev laminátu v grafu na Obr. 46. 

Z grafu je patrné, že podmínka pro bifurkaci a šíření trhliny B není zpočátku splněna 

pro kratší délky hlavní trhliny A. Avšak v případě poměru tlouštěk vrstev 10:1, kdy délka 

hlavní trhliny v druhé vrstvě překročí 50 µm, vzroste hodnota faktoru hustoty deformační 

energie v místě bifurkace 𝑆𝐵 nad svoji kritickou hodnotu a bifurkovaná trhlina začne růst. 

Analogicky to platí i pro ostatní poměry tlouštěk vrstev. 

K bifurkaci trhliny tedy dojde vlivem odklonu hlavní trhliny A a vytvořením lokálního 

koncentrátoru napětí. Z tohoto místa se následně iniciuje a roste další trhlina v případě, 

že délka hlavní trhliny A v druhé vrstvě překročí celkem 50 ÷ 105 µm v závislosti na 

poměru tlouštěk jednotlivých vrstev. 
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Obr. 46 Průběh faktoru hustoty deformační energie určeného na čele bifurkované trhliny B 

v závislosti na délce hlavní trhliny A 

Na základě těchto výsledků i výsledků z předchozích kapitol lze definovat celkem pět fází 

šíření trhliny vrstvou keramického laminátu s tlakovými reziduálními napětími [XIII]. Tyto 

fáze jsou schematicky znázorněny na Obr. 47 a lze je popsat následovně: 

1. Trhlina projde prvním materiálovým rozhraním ATZ/AMZ kolmo k povrchu 

vzorku. Při jejím dalším šíření hlouběji klesají hodnoty součinitele intenzity napětí 

i faktoru hustoty deformační energie. Šíření trhliny se tedy zastavuje vlivem 

přítomnosti silných tlakových reziduálních napětí v AMZ vrstvě. Pro další šíření 

trhliny je nezbytné přidat externí silové zatížení. Tlaková reziduální napětí však 

nedovolí další šíření trhliny v původním směru kolmo k povrchu vzorku (mód I), 

tak jak tomu bylo v první ATZ vrstvě s tahovými reziduálními napětími. 

2. V určité hloubce, která je definována délkou trhliny za prvním materiálovým 

rozhraním 𝑎´, hlavní trhlina změní směr svého dalšího šíření z módu I na mód II. 

Rozložení pole napětí v blízkém okolí vrcholu trhliny v této hloubce způsobí 

odklonění od původního směru šíření a později její bifurkaci. Další šíření trhliny je 

silně ovlivněno tlakovými reziduálními napětími a trhlina se šíří téměř rovnoběžně 

s materiálovým rozhraním. 

3. Když hlavní trhlina A naroste na délku zaznačenou pro jednotlivé případy v grafu 

na Obr. 46 (cca 55 ÷ 110 µm), naroste hodnota faktoru hustoty deformační energie 

v místě bifurkace natolik, že dojde k iniciaci trhliny B a jejímu dalšímu šíření. 

4. Ve chvíli, kdy se vrchol trhliny blíží AMZ/ATZ rozhraní vzrůstá vliv tahových 

reziduální napětí, která jsou přítomna ve třetí (ATZ) vrstvě. Reziduální napětí 

způsobí odklon ve směru šíření trhliny, která se začne blížit téměř kolmo k dalšímu 

AMZ/ATZ rozhraní, tzn. opět převládá mód I. 

5. Trhlina prochází AMZ/ATZ rozhraním téměř kolmo do třetí vrstvy laminátu 

s tahovými reziduálními napětími. 



Kateřina Štegnerová  Dizertační práce 

68 

Dle popsaného scénáře se trhlina šíří i v dalších vrstvách laminátu, dokud nedojde k úplné 

ztrátě jeho integrity. 

 

Obr. 47 Schematické znázornění jednotlivých fází šíření trhliny vrstvou keramického 

laminátu s tlakovými reziduálními napětími s uvažováním její bifurkace 
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5.3 Aplikace zobecněné LELM na problematiku šíření trhliny 

v keramickém částicovém kompozitním materiálu 

Zvýšení lomové houževnatosti keramických materiálů je možné dosáhnout nejen vrstvením 

materiálů v podobě laminátů, ale např. i použitím částicových keramických kompozitů. 

Šíření trhlin v keramických částicových kompozitech je věnována další část této dizertační 

práce. 

Částicové keramické kompozity jsou nejčastěji tvořeny tuhými částicemi, které jsou, 

v ideálním případě, rovnoměrně rozptýleny v poddajné matrici. Částice jsou obvykle 

označovány jako „plnivo“ a mají zásadní podíl na výsledných mechanických vlastnostech 

celého kompozitu. Mezi nejsledovanější parametry plniva mohou být zařazeny velikost 

částic, jejich tvar a s tím související jejich orientace v matrici vůči zatížení, poměr obsahu 

částic v matrici, atd. V literatuře lze najít celou řadu prací, kde je studován vliv částic 

na celkové chování kompozitu, jako např. [1], [29], [83]. 

Je nutné zmínit, že v některých konkrétních případech i volba typu matrice hraje důležitou 

roli pro celkovou změnu (zlepšení) materiálových vlastností kompozitu. Příkladem mohou 

být tzv. „Low Temperature Co-fired Ceramics“ (LTCC), které jsou používány jako substrát 

pro výrobu vícevrstvých elektronických obvodů a senzorů, jež se používají v různých 

typech IT komunikačních zařízení, v medicíně nebo v automobilovém průmyslu [47], [52].  

LTCC technologie byla poprvé prezentována cca před 30-ti lety jako alternativa 

pro překonání problémů s vodivostí substrátů z oxidu hlinitého pokoveného wolframem 

používaných v tzv. „High temperature Co-fired Ceramics“ HTCC [37]. Typická LTCC 

obsahuje částice z oxidu hlinitého a skleněnou matrici. Je charakteristická nízkou slinovací 

teplotou částic (cca 850 °C) [35]. Vlivem technologie výroby a rozdílných koeficientů 

teplotní roztažnosti použitých složek (částice – matrice) jsou i v těchto kompozitech 

přítomna reziduální napětí. 

Predikce zbytkové životnosti částových keramických kompozitů je spjata s porozuměním 

mechanismu šíření trhliny v daném prostředí. Pevnost materiálů na bázi skla nebo keramiky 

může degradovat vlivem prostředí – tento jev se nazývá „korozní porušení“. Životnost 

těchto materiálů je úzce spojena s fenoménem subkritického šíření trhliny (SCCG, 

subcritical crack growth), který blíže popsal Wiederhorn v roce 1967 [110]. 

K subkritickému šíření trhliny dochází v důsledku změn chemických vazeb ve vrcholu 

trhliny. Ve výsledku to znamená, že se trhlina může šířit materiálem při statickém zatížení, 

i když je hodnota součinitele intenzity napětí této trhliny 𝐾𝐼 menší, než hodnota lomové 

houževnatosti daného materiálu 𝐾𝐼𝐶 . V závislosti na prostředí, ve kterém se keramika 

nachází (např. vlhkost vzduchu, voda, olej apod.) se významně mění rychlost růstu trhliny 

a tím i zbytková životnost [74]. 
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Obr. 48 Porovnání efektu zhouževnatění a zbytkové životnosti částicového keramického 

kompozitu na bázi LTCC versus homogenního materiálu matrice [70] 

V práci [70] bylo prezentováno porovnání závislosti hodnoty součinitele intenzity napětí 

pro trhlinu šířící se homogenním materiálem na bázi skleněné matrice a pro keramický 

částicový kompozit na bázi LTCC, viz  Obr. 48. Je zde ukázáno, že v případě 

homogenního materiálu je hodnota 𝐾𝐼 významně vyšší a monotónně roste se zvětšující se 

délkou trhliny, která se šíří hlouběji do vzorku ve stejném směru. Při uvažování 

keramického částicového kompozitu je křivka téměř konstantní až mírně klesající až 

po vyznačený bod 2, což je způsobeno přiblížením vrcholu trhliny k tuhé částici. Zde dojde 

k odklonu trhliny od původního směru šíření vlivem přítomnosti tuhé částice. V porovnání 

s homogenním případem dochází k výraznému poklesu hodnoty 𝐾𝐼 a v souvislosti s tím 

i k prudkému poklesu rychlosti šíření trhliny, což způsobí násobné prodloužení času, 

za který trhlina poroste do stejné hloubky; v tomto konkrétním případě autoři uvádí růst 

trhliny do hloubky 3 µm – 300 dní pro keramický částicový kompozit, 

14 vteřin pro homogenní materiál. 

V důsledku různých koeficientů teplotní roztažnosti jednotlivých složek keramického 

částicového kompozitu kompozitu vznikají při jeho výrobě v matrici reziduální napětí, 

která také významně přispívají ke změně lomových vlastností materiálu. Vhodná skladba 

kompozitu tak může vést k prodloužení zbytkové životnosti. V práci [69] byl studován vliv 

zbytkových napětí na rozložení pole napětí a směr dalšího šíření trhliny. Jak je uvedeno 

na Obr. 49, je-li uvažována přítomnost reziduálních napětí ve výpočtovém modelu, dojde 

k výraznému odklonění trhliny od původního směru jejího šíření, oproti modelu 

bez reziduálních napětí. Vychýlení trhliny ovlivňuje lomové chování, a tedy i zbytkovou 

životnost.  

 

1 2 

3 
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Obr. 49 Rozložení pole napětí (von Misses [MPa]) a směr dalšího šíření trhliny Ω𝑠 bez 

(vlevo) a s (vpravo) uvažováním přítomnosti reziduálních napětí [69] 

Předmětem dalšího výzkumu bylo studium velikosti změny životnosti kompozitu.  

Výsledky jsou postupně uvedeny v následujících kapitolách. 

Dílčím cílem dizertační páce bylo popsat lomové chování a mechanismus subkritického 

šíření trhliny v částicových keramických kompozitech o různých konfiguracích 

za přítomnosti silných reziduálních napětí a materiálových rozhraní. 

Za tímto účelem byl v práci použit exponenciální vztah, který umožňuje popsat rychlost 

šíření trhliny 𝑣: 

𝑣 =
𝑑𝑎

𝑑𝑡
= 𝑣𝑜 ∙ (

𝐾𝐼

𝐾𝐼𝐶
)

𝑛

, (135) 

kde 𝑎 je délka trhliny, 𝑡 je čas, 𝐾𝐼 je součinitel intenzity napětí pro mód zatěžování I, 𝐾𝐼𝐶 je 

lomová houževnatost, 𝑛 je SCCG exponent a 𝑣𝑜 je materiálové konstanta. Parametry 𝑛 

a 𝑣𝑜 jsou detailněji popsány dále v textu. 

V rámci dizertační práce byl rovněž studován vliv různých aspektů na subkritické šíření 

trhliny, a to např. vliv mikrostruktury, tzn. vliv velikosti, tvaru a rozložení/orientaci částic, 

vliv přítomnosti reziduálních napětí a vliv aplikovaného zatížení. 

5.3.1 Výpočtový 2D model keramického částicového kopozitu a metodika 

simulace postupného šíření trhliny materiálem 

Keramický částicový kompozit byl uvažován jako dvoufázové kontinuum, které se skládá 

z keramických částic (oxid hlinitý) a skleněné matrice s počáteční trhlinou, která se 

postupně dále šíří materiálem. Částice byly rovnoměrně (homogenně) rozmístěny v matrici, 

jak je uvedeno na schematickém obrázku Obr. 50. 

Výpočtový model s kulovými částicemi o průměru 𝐷 = 1 μm měl ostatní rozměry 

dopočítány tak, aby celkový objem částic kompozitu (VFF, volume filler fraction) byl 25 %, 

což je typický poměr pro kompozit typu LTCC. Rozměry eliptických částic v druhém 

modelu byly zvoleny tak, aby zůstal zachován stejný průřez, a tedy i VFF s kulovými 

částicemi a poměr poloos („aspect ratio“) byl 0,5 [XIX]. 
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Obr. 50 Schéma modelu částicového keramického kompozitu – geometrie, rozložení částic 

(kulové vlevo, eliptické vpravo) a předepsané okrajové podmínky 

Mechanické vlastnosti byly použity v souladu s [118], které jsou typické pro Al2O3 a sklo. 

Konkrétní hodnoty jsou uvedeny v Tab. 19. 

Tab. 19 Materiálové charakteristiky částicového keramického kompozitu [118] 

 Al2O3 

(částice) 

Sklo 

(matrice) 

Youngův modul 𝐸 [GPa] 300 70 

Poissonovo číslo 𝜐 [−]  0,29 0,17 

Koeficient teplotní roztažnosti 𝛼𝑡[10−6K−1] 4 8 

Lomová houževnatost  𝐾𝐼𝐶  [MPa ∙ √𝑚] - 1,8 

Mez pevnosti 𝜎𝐶  [MPa] - 1 200 

Pro analýzu lomového chování byl vytvořen MKP model za použití cca 300 000  

8-uzlových prvků PLANE 183. Počet prvků se opět lišil v závislosti na použité geometrii. 

V blízkém okolí vrcholu trhliny byla významně zjemněna síť, aby bylo možné dostatečně 

kvalitně popsat rozložení pole napětí a deformací v této oblasti a v navazujícím kroku také 

lomové chování. 

Model byl zatížen vnějším mechanickým namáháním – jednoosým tahem, jak je 

znázorněno na Obr. 50. Reziduální napětí jsou do numerického modelu implementována 

přídáním teplotního zatížení, konkrétně změnou teploty z 850 °C na 20 °C, což odpovídá 

výrobním podmínkám, kdy dochází k ochlazování materiálu ze slinovací teploty 

na pokojovou teplotu. Vlivem rozdílných koeficientů teplotní roztažnosti částic a matrice 

dojde v materiálu ke vzniku reziduálních napětí, přičemž v částicích vzniknou tahová 

reziduální napětí a v matrici tlaková. 



Popis šíření trhlin v polích silně nehomogenních a reziduálních napětí 

73 

Metodika modelování postupného šíření trhliny materiálem byla obdobná, jako v případě 

vrstevnatých keramických laminátů. V každém kroku výpočtu (pro danou délku trhliny) 

byly vypočteny součinitele intenzity napětí 𝐾𝐼 , 𝐾𝐼𝐼 a následně byl vypočítán úhel pro určení 

směru dalšího šíření trhliny použitím kritéria založeném na faktoru hustoty deformační 

energie. Přírůstek trhliny Δ𝑎 byl v každém kroku konstantní. Je nutné zmínit, že na každém 

výpočtovém modelu byly provedeny desítky až stovky výpočtů s postupným šířením 

trhliny. 

Dále poznamenejme, že rychlost šíření trhliny 𝑣 při subkritickém šíření je v relaci 𝑣~𝐾𝐼
𝑛, 

kde 𝑛 je exponent závislý na materiálových vlastnostech, teplotě a prostředí. Pro většinu 

keramik je 𝑛 > 15 [74]. 

5.3.2 Role reziduálních napětí v částicovém kompozitu 

V první části této studie byl zkoumán vliv přítomnosti reziduálních napětí, tvaru použitých 

částic kompozitu a místa iniciace počáteční trhliny (popsáno parametrem 𝑐, viz Obr. 50) 

na trajektorii trhliny a hodnotu součinitele intenzity napětí 𝐾𝐼. 

Bylo aplikováno poměrně vysoké konstantní externí tahové zatížení 400 MPa, které 

odpovídá mezi pevnosti tohoto kompozitu [XIX]. 

 

Obr. 51 Trajektorie trhliny šířící se z různých míst na povrchu kompozitu. Vlevo model 

s kulovými částice, vpravo model se eliptickými částicemi. Zelené trajektorie = bez zahrnutí 

vlivu reziduálních napětí, oranžová trajektorie = se zahrnutím vlivu reziduálních napětí 

Na Obr. 51 jsou vykresleny trajektorie trhlin, které se postupně šířily z různých míst 

povrchu hlouběji do tělesa kompozitu. Z obrázku je zřejmé, že tuhé částice tvoří 

přirozenou bariéru proti přímému šíření trhliny (jak již bylo ukázáno na Obr. 48). Zde je 

ovšem patrné, že sama přítomnost tuhé částice nedokáže odchýlit vrchol trhliny dostatečně 

a v mnoha případech dochází ke kontaktu trhliny a částice. Stínící efekt částice je ale 

přítomností reziduálních napětí zesílen a dochází tak k většímu odklonu trhliny od jejího 

původního směru šíření. Tento efekt je lépe pozorovatelný u kulových částic, naopak tvar 

eliptických částic (vodorovně orientovaných, viz Obr. 51 vpravo) spíše napomáhá 

k odklonu trhliny od částice. Poznamenejme, že povrchových trhlin existuje celá síť, 

nicméně při poškození kompozitu hrají roli jen ty trhliny, které se šíří matricí skrz 

kompozit. 

Přítomnost reziduální napětí významně mění rozložení pole napětí v matrici především 

v blízkém okolí částic. Na Obr. 52 je ilustrativně vykreslena velikost a směr prvního 
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hlavního napětí v matrici v blízkosti částice. Díky tlakovému reziduálnímu napětí v matrici 

je vytvořena přirozená bariéra proti dalšímu šíření trhliny a tím je i zesílen stínící efekt 

částic, kdy je trhlina odkoněna od původního směru šíření a šíří se dál matricí bez interakce 

s částicí.  

 

Obr. 52 Směr a velikost prvního hlavního napětí vykresleného v matrici kompozitu 

s kulovými částicemi – vlevo s reziduálními napětími, vpravo bez uvažvání reziduálních 

napětí [XX] 

 

Obr. 53 Závislost součinitele intenzity napětí 𝐾𝐼 na délce trhliny 𝑎 pro různé tvary částic 

a poměr 
𝑏

𝑐
= 0,4 

Závislost vypočteného součinitele intenzity napětí 𝐾𝐼 na délce trhliny 𝑎 pro různé tvary 

částic a s/bez přítomnosti reziduálních napětí je vykreslena na Obr. 53  a Obr. 54 potom 

ukazuje snížení hodnoty 𝐾𝐼 díky přítomnosti reziduálních napětí pro oba studované tvary 

částic. Z výsledků je evidentní, že reziduální napětí ovlivňují hodnoty součinitele intenzity 

napětí výrazně (zejména v blízkosti povrchu kompozitu), a tím snižují lomovou 
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houževantost celého kompozitu, tj. že hrají roli při šíření trhlin. Získané výsledky naznačují, 

že přítomnost reziduálních napětí může významně prodloužit zbytkovou životnost tohoto 

typu kompozitu. 

 

Obr. 54 Redukce hodnoty součinitele intenzity napětí 𝐾𝐼 díky přítomnosti reziduálních 

napětí v závislosti na délce trhliny 𝑎 pro různé tvary částic a poměr 
𝑏

𝑐
= 0,4 

Získané výsledky lze sumarizovat takto: 

• Přítomnost reziduálních napětí významně snižuje hodnotu součinitele intenzity 

napětí  𝐾𝐼, a to až o 30% ve studovaném případě. Ovlivňuje lomové chování 

částicového kompozitu i rychlost šíření trhliny. Je zde ale nutné podoknout, 

že tento vliv je významný především u povrchových trhlin. Nicméně o zbytkové 

životnosti rozhoduje právě především počátek šíření trhliny, a tak reziduální napětí 

hrají při porušování kompozitu významnou roli. 

• Stínící efekt reziduální napětí přispívá k odklonu trhliny od jejího původního směru 

šíření, k čemuž dochází v těsné blízkosti částic. Trhlina se šíří výhradně v matrici, 

což v důsledku může vést ke snížení lomové houževnatosti, protože nedochází 

k otupování čela trhliny díky interakci trhliny s částicí. 

• Tvar částic a jejich orientace má vliv na schopnost reziduálních napětí snižovat 

hodnotu 𝐾𝐼.  

5.3.3 Výpočet zbytkové životnosti 

U částicových keramických kompozitů dochází k tzv. subkritickému šíření trhliny, kdy 

trhlina pomalu roste, i když hodnota součinitele intenzity napětí nepřekročila jeho kritickou 

hodnotu (lomovou houževnatost). Tento fenomén byl pozorován především 

na keramických materiálech a je úzce spjat s vlivem prostředí – především vlhkostí. Tento 
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mechanismus a matematický popis rychlosti šíření trhliny je obdobný šíření únavové trhliny 

v kovech, avšak aplikované zatížení v tomto případě nemá cyklický charakter. 

Trhlina o počáteční délce 𝑎0 roste stabilně materiálem, dokud nedosáhne své kritické délky 

𝑎𝑐, při jejímž dosažení dochází k nestabilnímu šíření. Růst trhliny je popsán pomocí 

součinitele intenzity napětí pro daný materiál a prostředí jako relace mezi rychlostí šíření 

trhliny 𝑣 a 𝐾𝐼: 

𝑣 =
𝑑𝑎

𝑑𝑡
= 𝑓(𝐾𝐼). (136) 

Z praktického hlediska se tato rovnice vyjadřuje v log-log souřadnicovém systému a po 

řadě zjednodušení lze vyjádřit rychlost šíření trhliny pomocí vztahu (135). Odsud je 

následně možné vyjádřit zbytkovou životnost 𝑡𝑓 takto: 

𝑡𝑓 = ∫ 𝑑𝑡
𝑡𝑓

0

= ∫
𝑑𝑎

𝑣0 (
𝐾𝐼

𝐾𝐼𝐶
)

𝑛 ,
𝑎𝑐

𝑎0

 
(137) 

kde 𝑎0 je počáteční délka trhliny, 𝑎𝑐 je kritická délka trhliny, při které dojde k nestabilnímu 

šíření. 

Kulaté částice 

Pro výpočet zbytkové životnosti pomocí vztahu (137) byly uvažovány parametry  

𝑛 = 35,1, 𝑣0 = 0,0703872 m/𝑠 , které platí pro prostředí se 40% vzdušnou vlhkostí 

(běžné laboratorní podmínky) [19]. Prahová hodnota pro stabilní šíření trhliny 

ve skleněném materiálu se pohybuje v rozmezí 𝐾𝑡ℎ~ 0,21 ÷ 0,26 MPa ∙ √m [43]. 

Pro výpočet zbytkové životnosti byla v této práci použita hodnota 𝐾𝑡ℎ =  0,22 MPa ∙ √m. 

Ve vlastním výpočtu byly voleny různé pozice iniciace počáteční trhliny o délce 𝑎0 = 2 μm 

s konstantním přírůstkem v každém kroku Δ𝑎 = 0,1 μm. Parametry geometrického 

modelu byly totožné se studií uvedenou v kap. 5.3.2. Bylo zde zvoleno rozdílné externí 

tahové zatížení, a to 130 MPa [XVII]. 

Pokud je hodnota součinitele intenzity napětí 𝐾𝐼 < 𝐾𝑡ℎ, trhlina se nemůže šířit. Nejprve 

tedy byla určena závislost součinitele intenzity napětí 𝐾𝐼 na délce trhliny 𝑎 a výsledek je 

vykreslen na Obr. 55. Z výsledků je patrné, že v případě trhlin kratších než 3 µm při 

uvažování reziduálních napětí nedojde ke splnění podmínky, za které se může trhlina šířit, 

tzn. 𝐾𝐼 ≥ 𝐾𝑡ℎ pro šířící se trhlinu. Pro výpočty subkritického šíření trhliny byla tedy jako 

minimální hodnota počáteční délky trhliny zvolena 𝑎0 = 3 μm, což zároveň odpovídá 

hloubce povrchových škrábanců či mělkých vad, jak bylo ukázáno v publikacích 

Dr. Bermeja, např. [19].  
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Obr. 55 Závislost součinitele intenzity napětí 𝐾𝐼 na délce trhliny 𝑎 v případě kulatých částic 

s/bez reziduálních napětí 

Pro stanovení dalšího šíření trhliny kompozitem byla použita dříve popsaná metodika, kdy 

se v daném kroku numerického výpočtu určí hodnoty 𝐾𝐼 , 𝐾𝐼𝐼 a z nich směr dalšího šíření 

trhliny. V dalším kroku je vytvořen nový výpočtový model s trhlinou délky 𝑎𝑖+1 = 𝑎𝑖 + ∆𝑎 

a proces se opakuje. Trhlina stabilně subkriticky roste kompozitem do chvíle, než je 

splněna podmínka nestabilního šíření trhliny 𝐾𝐼 = 𝐾𝐼𝐶 . V rámci této studie bylo dosaženo 

hodnoty lomové houževnatosti 𝐾𝐼𝐶 pro kritickou délku trhliny 𝑎𝑐 = 9 μm. Další šíření 

trhliny by již probíhalo nestabilně a došlo by k porušení celého kompozitu. 

Aby bylo možné detailněji popsat vliv velikosti počátečního defektu na zbytkovou 

životnost kompozitu, byly provedeny výpočty stabilního subkritického šíření trhliny 

z počáteční trhliny s 𝑎0 = 6 μm na její kritickou délku  𝑎𝑐 = 9 μm. 

Pro tyto konfigurace počáteční a kritické délky trhliny byly vypočteny zbytkové životnosti 

pro různé případy míst iniciace trhliny (udaných poměrem 
𝑏

𝑐
) a také variantně s/bez 

uvažování reziduálních napětí, viz Tab. 20 a Tab. 21. 

Z Obr. 55 je evidentní, že přítomnost reziduálních napětí hraje významnou roli v blízkosti 

povrchu kompozitu, kde snižují hodnotu 𝐾𝐼 téměř až na polovinu. Tento fakt má pozitivní 

vliv na zbytkovou životnost celého kompozitu. V případě hlubších defektů již není vliv 

reziduálních napětí tak významný a zbytková životnost je řádově nižší díkyvyšší rychlosti 

šíření trhliny 𝑣 v závislosti na délce trhliny.  
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Tab. 20 Odhad zbytkové životnosti 𝑡𝑓 pro případ stabilního subkritického šíření trhliny 

s počáteční délkou 𝑎0 = 3 μm 

 Zbytková životnost 𝒕𝒇 [dny] 

Poměr 
𝒃

𝒄
 S reziduálni napětími Bez reziduálních napětí 

0,3 1,02∙107 4,25∙102 

0,5 4,18∙105 4,51∙100 

0,7 7,38∙105 2,13∙101 

Tab. 21 Odhad zbytkové životnosti 𝑡𝑓 pro případ stabilního subkritického šíření trhliny 

s počáteční délkou 𝑎0 = 6 μm 

 Zbytková životnost 𝒕𝒇 [s] 

Poměr 
𝒃

𝒄
 S reziduálni napětími Bez reziduálních napětí 

0,3 86,2 10,5 

0,5 39,2 8,1 

0,7 15,9 6,3 

Eliptické částice 

Rozměr eliptických částic byl zvolen tak, aby zůstal zachován stejný průřez s kulatými 

částicemi a VFF = 25 %. Parametry geometrického modelu byly tedy opět totožné se studií 

uvedenou v kap. 5.3.2. 

Tato část práce je zaměřena na studium subkritického šíření trhlin v poli reziduálních 

napětí v blízkosti volného povrchu kompozitu. Je zde především studován vliv místa iniace 

těchto trhlin na průběh součinitele intenzity napětí a také jeho vliv na zbytkovou 

živostnost. 

Ve studovaném případě bylo uvažováno subkritické šíření trhliny v kompozitu ve vodě, 

čemuž odpovídají parametry 𝑛 = 31,2 a 𝑣0 = 1,04105
m

s
. Postupně bylo modelováno pět 

různých míst iniciace trhliny, která se šiřila materiálem, dokud nedosáhla délky  

𝑎 = 1,5 μm. Body iniciace jsou definovány různým poměrem 
𝑏

𝑐
= 0,1 ÷ 0,9. 
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Obr. 56 Závislost součinitele intenzity napětí 𝐾𝐼 na délce trhliny 𝑎 pro různá místa iniciace 

trhliny. Ve výpočtu byly uvažovány eliptické částice včetně reziduálních napětí 

 

Obr. 57 Normalizovaná hodnota součinitele intenzita napětí  𝐾𝐼 v závislosti na délce trhliny 

𝑎 pro různá místa iniciace trhliny. Ve výpočtu byly uvažovány eliptické částice včetně 

reziduálních napětí 

Závislost součinitele intenzity napětí 𝐾𝐼 na délce trhliny 𝑎 pro různá místa iniciace trhliny je 

vykreslena na Obr. 56. Stínící efekt první částice je významný především pro krátké trhliny, 

což je evidentní z Obr. 57, kdy pro trhlinu s konfigurací 
𝑏

𝑐
= 0,9 je hodnota součinitele 
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intenzity napětí 𝐾𝐼 nižší až o 50 %. Tento fakt hraje velmi významnou roli v počáteční fázi 

šíření trhliny. Výsledky ukazují, že trhliny, které se iniciují v matrici uprostřed mezi 

částicemi se začnou šířit jako první. Na druhou stranu, pro poměrně delší trhliny, okolo 

1,2 µm, začíná hrát stínící efekt ostatních částic významnou roli. Rychlost šíření trhliny 𝑣 je 

pro konfiguraci trhliny 
𝑏

𝑐
=  0,1 snížena až o 70 %. 

V dalším kroku bylo využito znalosti hodnot součinitelů napětí pro stanovení času, za který 

délka trhliny naroste z 𝑎0 = 0,05 μm na 𝑎 = 1,5 μm. Je evidentní, že zde jsou velké 

rozdíly v závislosti na místě iniciace trhliny, viz Tab. 22. Nejrychleji proroste trhlina 

s konfigurací 
𝑏

𝑐
=  0,1, která je umístěna téměr vprostřed mezi částicemi, a stínící efekt 

částic je tedy nejnižší. 

Tab. 22 Odhad zbytkové životnosti 𝑡𝑓 v závislosti na bodu iniciace 

Poměr 𝒃/𝒄 𝒕𝒇 [s] 

0,1 2,06∙1016 

0,3 6,24∙1016 

0,5 7,32∙1017 

0,7 7,69∙1019 

0,9 5,36∙1024 

5.3.4 Stanovení vlivu částic na velikost reziduální napětí a efektivní mechanické 

vlastnosti za použití 3D výpočtového modelu 

V prvním kroku byl vytvořen 3D numerický model reprezentativní buňky částicového 

keramického kompozitu bez trhliny, na kterém byl studován vliv rozmístění částic, jejich 

orientace a velikost na rozložení a velikost reziduálních napětí. Byla modelována osmina 

reprezentativní buňky materiálu, která je znázorněna na Obr. 58 [XIV]. 

Ve všech vypočtených konfiguracích byl zachován objemový poměr částic v kompozitu 

VFF = 40 %. V případě eliptických částic byly uvažovány různé poměry poloos elipsy 

v rozmězí 0,5 až 0,9, přičemž byl zachován konstantní VFF. 

Numerický model obsahoval přibližně 300 000 20-ti uzlových prvků typu SOLID186. 

Materiálové vlastnosti byly uvažovány opět typické pro Al2O3 a sklo v souladu s [118] 

a jsou uvedeny v Tab. 19. 
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Obr. 58 Schéma reprezentativní buňky keramického částicového kompozitu 

s rovnoměrným rozmístěním částic. Je zde vyznačena modelovaná osmina buňky pro 

výpočet reziduálních napětí. Typ A – kulové částice; typ B – eliptické částice orientované 

vertikálně; typ C – eliptické částice orientované horizontálně 

Při výpočtu bylo uvažováno zatížení pouze změnou teplot, která odpovídala výrobnímu 

procesu slinování (ochlazení z 850 °C na pokojovou teplotu 20 °C), při kterém v materiálu 

vznikají reziduální napětí. Dále byly aplikovány okrajové podmínky symetrie, jak je 

vyznačeno na Obr. 58.  

 

 Obr. 59 Rozložení reziduálních napětí [MPa] ve vertikálním směru; (a) kulové částice - typ 

A; (b) eliptické částice orientované vertikálně – typ B, poměr poloos elipsy 0,7; (c) eliptické 

částice orientované horizontálně – typ C, poměr poloos elipsy 0,7 

Z výsledků uvedených na  Obr. 59 je patrné, že reziduální napětí nejsou v kompozitu 

rozložena rovnoměrně. Tahová reziduální napětí jsou přítomna v místech, kde je 

vzdálenost mezi jednotlivými částicemi nejkratší. Jejich velikost je však menší než mez 

pevnosti uvažované skleněné matrice. Avšak ve většině objemu matrice jsou přítomna 

tlaková reziduální napětí. Hodnoty reziduálních napětí v matrici byly odečítány na dvou 

místech, viz Obr. 60. Konkrétní hodnoty reziduálních napětí pro jednotlivé konfigurace 

kompozitu jsou uvedeny v Tab. 23. 
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Obr. 60 Místa vyhodnocení velikosti reziduálních napětí v matrici 

Tab. 23 Hodnoty reziduálních napětí [MPa] pro jednotlivé geometrické konfigurace 

částicového keramického kompozitu při zachování konstantního VFF = 40 % 

 Typ A Typ B Typ C 

P
o

m
ě
r Al2O3 

 

[MPa] 

Sklo 

(1) 

[MPa] 

Sklo 

(2) 

[MPa] 

Al2O3 

 

[MPa] 

Sklo 

(1) 

[MPa] 

Sklo 

(2) 

[MPa] 

Al2O3 

 

[MPa] 

Sklo 

(1) 

[MPa] 

Sklo 

(2) 

[MPa] 

1,0 220,0 824,9 -144,1       

0,9    204,6 856,6 -140,3 163,9 472,8 -125,3 

0,8    190,6 885,8 -135,9 170,9 473,7 -127,7 

0,7    178,6 910,3 -130,8 178,6 473,1 -130,1 

0,6    168,6 922,2 -124,8 187,1 472,2 -132,4 

0,5    160,2 911,9 -117,5 196,7 469,9 -134,7 

Ze získaných výsledků lze konstatovat, že se jako nejvhodnější jeví eliptické částice 

orientované v kompozitu horizontálně (typ C), protože při této konfiguraci se ukazují 

tlaková reziduální napětí v matrici jako nejvýznamnější. Ta při potenciálním šíření trhliny 

kompozitem hrají stěžejní roli, jak již bylo ukázáno v textu výše. 

V dalším kroku byl modifikován výpočtový model keramického kompozitu s kulovými 

částicemi (typ A) tak, aby bylo možné studovat vliv různého obsahu částic v materiálu 

(VFF) v rozmezí 1 % až 40 %. Kromě teplotního zatížení simulujícího výrobní proces bylo 

aplikováno i externí tahové zatížení ve směru osy y o velikosti 300 MPa. Cílem bylo určit 

jeho vliv na efektivní mechanické vlastnosti celého kompozitu – efektivní Youngův modul 

a Poissonovo číslo [XII]. 

V Tab. 24 jsou uvedeny vypočtené hodnoty reziduálních napětí získané z numerického 

řešení. Na Obr. 61 vykresleno rozložení pole napětí pro 𝑉𝐹𝐹 = 40 % postupně pro tato 

zatížení: externí tahové zatížení o velikosti 300 MPa, reziduální napětí, kombinace 

předchozích dvou variant. 

Z výledků je patrné, že se zvyšujícím se objemovým podílem částic 𝑉𝐹𝐹 klesá hodnota 

tahových reziduálních napětí v částicích 𝜎𝑟𝑒𝑠,𝑝 a zároveň rostou tlakové reziduální napětí 

v matrici 𝜎𝑟𝑒𝑠,𝑚.  
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Dále byly odhadnuty hodnoty maximálních aplikovaných externích tahových zatížení 

při uvažování reziduálních napětí 𝜎𝑐,𝑟𝑒𝑠
𝑚𝑎𝑥 a bez nich  𝜎𝑐

𝑚𝑎𝑥 . Z těchto hodnot se dá usuzovat 

na efektivní mez pevnosti kompozitu. 

Tab. 24 Hodnoty vypočtených reziduálních napětí pro jednotlivé objemové podíly částic 

v kompozitu 

𝑽𝑭𝑭 [%] 𝝈𝒓𝒆𝒔,𝒑 [MPa] 𝝈𝒓𝒆𝒔,𝒎 [MPa] 𝝈𝒄,𝒓𝒆𝒔
𝒎𝒂𝒙  [MPa] 𝝈𝒄

𝒎𝒂𝒙 [MPa] 

1 317,6 -1,7 553,2 735,9 

5 308,1 -8,3 557,6 734,4 

10 296,5 -16,4 558,9 728,6 

15 285,2 -24,4 556,2 715,8 

20 274,1 -32,2 550,3 699,7 

25 263, -40,0 541,8 682,1 

30 253,1 -47,8 530,9 662,1 

35 242,9 -55,6 517,9 640,6 

40 233,2 -63,5 502,9 618,5 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 

Obr. 61 Rozložení pole napětí ve vertikálním směru [MPa] pro kulové částice  
a VFF = 40 %. (a) zatížení externím tahovým napětím 300 MPa; (b) zatíženo pouze 
reziduálními napětími; (c) zatíženo jak reziduálními napětími, tak externím tahovým 

napětím o velikosti 300 MPa 

Mez pevnosti kompozitu je zde definována jako potřebné externí zatížení pro poškození 

skleněné matrice. Mez pevnosti kompozitu je menší při uvažování reziduálních napětí, 

protože jsou v matrici přítomna i nežádoucí tahová reziduální napětí, které ji snižují. 

Znamená to, že se v blízkosti materiálového rozhraní snáze iniciuje trhlina. Na druhé straně 

však mohou tlakové reziduální napětí, které jsou přítomna v matrici významně ovlivnit 

další šíření iniciované trhliny – uzavření trhliny nebo její odklon od původního směru 
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šíření, při kterém dochází ke spotřebování většího množství energie na tvorbu nových 

lomových ploch. Tento mechanismus lomového chování může ve výsledku vést ke zlepšení 

lomového chování kompozitu s reziduálními napětími v porovnání s variantou 

bez reziduálních napětí, např. při porušování subkriticky rostoucí trhlinou. 

Kromě reziduálních napětí byly také odhadnuty elastické konstanty kompozitu. Odhad 

hodnot elastických konstant může být proveden numericky nebo analyticky. Analytické 

řešení predikuje na základě Wengova mikromechanického modelu odvozeného na základě 

Mori-Tanakovy metody [109] takto: 

𝐸𝑐 = 𝐸𝑝𝑉𝑝 + 𝐸𝑚(1 − 𝑉𝑝), 
(138) 

𝜇𝑐 = 𝜇𝑚 +
𝜇𝑚𝑉𝑝(𝜇𝑝 − 𝜇𝑚)

𝜇𝑚 + (1 − 𝑉𝑝)(𝜇𝑝 − 𝜇𝑚)/{1 + (9𝑘𝑚 + 8𝜇𝑚)/[6(𝑘𝑚 + 2𝜇𝑚)]}
, 

(139) 

𝑘𝑐 = 𝑘𝑚 +
𝑘𝑚𝑉𝑝(𝜇𝑝 − 𝜇𝑚)

𝑘𝑚 + 𝑘𝑚(1 − 𝑉𝑝)[(𝑘𝑝 − 𝑘𝑚)/(𝑘𝑚 +
4𝜇𝑚

3
)]

, 
(140) 

𝑘 =
𝐸

3(1 − 2𝜐)
, 

(141) 

𝜇 =
𝐸

1(1 + 𝜐)
, 

(142) 

kde 𝐸 je Youngův modul, 𝑘 je objemový modul, 𝜇 je modul pružnosti ve smyku, 𝜐 je 

Poissonovo číslo, 𝑉 je objemový podíl a indexy 𝑐, 𝑚, 𝑝 značí po řadě kompozit, matrice, 

částice. 

Výsledky analytického i numerického řešení vykazovaly dobrou shodu, a proto jsou dále 

uváděny pouze hodnoty získané z uvedených analytických vztahů. 

Tab. 25 Hodnoty efektivních elastických konstant kompozitu získané z analytického řešení 

𝑽𝑭𝑭 [%] 𝑬𝒄 [GPa] 𝝂𝒄[-] 

1 72,3 0,171 

5 81,5 0,175 

10 93,0 0,180 

15 104,5 0,185 

20 116,0 0,190 

25 127,5 0,195 

30 139,0 0,200 

35 150,5 0,205 

40 162,0 0,211 
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V případě malého objemu částic (VFF = 1 %) se elastické konstanty kompozitu téměř 

shodují a hodnotami pro samotnou skleněnou matrici. S rostoucím objemem částic 

v kompozitu se Youngův modul a Poissonovo číslo blíží spíše hodnotám pro částice. 

5.3.5 Stanovení zbytkové životnosti kompozitu za pomoci 3D výpočtového 

modelu částicového kompozitu 

Mechanismus postupného subkritického šíření trhliny v částicových keramických 

kompozitech za přítomnosti reziduálních napětí byl simulován i s pomocí 3D výpočetního 

modelu. Za tímto účelem byl vyvinut zjednodušený 3D model s rovným čelem trhliny 

a kulovými částicemi o průměru 𝐷 = 1 μm tak, aby objemový podíl částic VFF odpovídal 

20%. Částice byly v modelu rozmístěny rovnoměrně a odpovídaly rozmístění atomů v BCC 

krystalové mřížce, viz Obr. 62. Šířka a výška modelu byla shodná 𝑡 = 𝑤 = 0,8 μm. 

Materiálové vlastnosti byly totožné s předchozím výpočtem (viz Tab. 19). 

 

Obr. 62 Geometrie a externí zatížení 3D výpočetního modelu keramického částicového 

kompozitu s povrchovou trhlinou 

Vlastní MKP model tvořilo cca 661 000 20-ti uzlových konečných prvků SOLID 186. 

V blízkém okolí vrcholu trhliny byla významně zjemněna síť, aby bylo možné dostatečně 

kvalitně popsat rozložení pole napětí a deformací v této oblasti. 

Model byl zatížen vnějším mechanickým namáháním – jednoosým tahem o velikosti 

375 MPa, jak je znázorněno na Obr. 62. Reziduální napětí jsou do numerického modelu 

implementována přídáním teplotního zatížení, konkrétně změnou teploty z 850 °C 

na 20 °C, což odpovídá výrobním podmínkám. Vlivem rozdílných koeficientů teplotní 

roztažnosti částic a matrice dojde v materiálu ke vzniku reziduálních napětí, přičemž 

v částicích vzniknou tahová reziduální napětí a v matrici tlaková. 

Simulace byla provedena pro dvě konfigurace – s/bez zahrnutí reziduálních napětí. 

Metodika modelování postupného šíření trhliny materiálem byla obdobná, jako v případě 

2D modelů. V každém kroku výpočtu (pro danou délku trhliny) byly vypočteny součinitele 

intenzity napětí 𝐾𝐼 , 𝐾𝐼𝐼, tentokrát však ve dvou bodech čela trhliny, a to tam, kde je čelo 

trhliny kolmé na povrch modelu s aplikovanou podmínkou symetrie. Subkritický růst 

trhliny byl řízen hodnotami součinitele intenzity napětí vypočtenými v bodě, který se 
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v daném kroku výpočtu nacházel blíže částici. Tím bylo zajištěno, že bude do modelu 

zahrnut stínící efekt částice a potenciálně tak dojde k odklonu dalšího šíření trhliny 

od jejího původního směru. Úhel dalšího šíření trhliny byl i zde určen pomocí kritéria 

založeném na faktoru hustoty deformační energie.  

 

(a) Bez važování reziduálních napětí ve výpočtu 

 

(b) S uvažováním reziduálních napětí ve výpočtu 

 

Obr. 63 Rozložení pole napětí ve vertikálním směru [MPa] spolu s trajektorií trhliny při 

jejím subkritickém růstu do bodu, kdy dojde k jejímu nestabilnímu šíření [XVI] 

Na počátku simulace byla iniciována trhlina o hloubce 𝑎0 = 0,6 μm při které bylo 

dosaženo s uvedeným zatížením prahové hodnoty součinitele intenzity napětí  

𝐾𝑡ℎ = 0,22 MPa ∙ √𝑚. Při této hodnotě dochází k začátku subkritického růstu trhliny. 

Pro výpočet zbytkové životnosti pomocí vztahu (137) byly uvažovány parametry  

𝑛 = 35,1 a 𝑣0 = 0,0703872 𝑚/𝑠 , které platí pro prostředí se 40% vzdušnou vlhkostí 

(běžné laboratorní podmínky) [19]. 

Trhlina se šířila materiálem s konstantním přírůstkem v každém kroku Δ𝑎 = 0,1μm, 

dokud nebyla porušena podmínka stability a hodnota součinitele intenzity napětí 𝐾𝐼 

nedosáhla hodnoty lomové houževnatosti matrice 𝐾𝐼𝐶 = 0,75 MPa ∙ √m. Kritická délka 

trhliny, při které dojde k nestabilnímu šíření trhliny byla vypočtena na 𝑎𝑐 = 2 μm, pokud 

jsou ve výpočtovém modelu zahrnuta reziduální napětí. Pokud reziduální napětí ve výpočtu 

uvažována nejsou, je kritická délka trhliny 𝑎𝑐 = 1,8 μm. 

Ze vztahu (137) byla následně určena zbytková životnost tohoto kompozitního materiálu, 

tzn. doba, za kterou dojde k nárůstu počáteční trhliny o hloubce 0,6 µm na její kritickou 

délku a trhlina se začne šířit nestabilně. Pokud uvažujeme kompozit zatížený pouze 

externím tahovým napětím bez uvažování reziduálních napětí, naroste trhlina na svoji 
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kritickou délku za 4,3 dny. Pokud však do výpočtu zahrneme i reziduální napětí, tento čas 

se řádově prodlouží, a to až na 381 dní. 

Výše popsaný výpočtový model je zjednodušený, například není schopen popsat tvar čela 

trhliny během jejího šíření, nicméně posloužil k potvrzení dosažených výsledků z 2D 

simulací, že stínící efekty reziduálních napětí jsou skutečně významné. Nelze tedy uvažovat 

dosažené výsledky kvantitativně za zcela korektní, ale použití modelu potvrzuje platnost 

kvalitativních závěrů dříve uvedených v případě numerických 2D modelů. 
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6 DISKUZE VÝSLEDKŮ 

V rámci dizertační práce byla aplikována zobecněná lineárně elastická lomová mechanika 

na problematiku šíření trhlin z obecných singulárních koncentrátorů napětí a bylo popsáno 

chování trhliny, která se šíří v polích nehomogenních a reziduálních napětí. 

6.1 Ověření vybraných kritérií 

První část práce byla věnována ověření platnosti vybraných lomových kritérií pro trhlinu 

šířící se z obecného singulárního koncentrátoru napětí, konkrétně V-vrubu. Základním 

předpokladem pro odvození těchto kritérií je stejný mechanismus porušení pro trhlinu 

i pro V-vrub. Bylo vybráno kritérium zobecněného faktoru hustoty deformační energie 

(GSEDF) a kritérium střední hodnoty napětí (MS), jejichž autorem byl prof. Zdeněk Knésl 

z Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., jak bylo popsáno v kapitole 4.5. 

Platnost a použitelnost uvedených kritérií byla ověřována na několika sadách těles  

s V-vruby, pro něž byla v literatuře k dispozici experimentální data. Studovaná tělesa se od 

sebe vzájemně lišila geometrií, použitým materiálem nebo charakterem zatížení. Primárně 

byla vybrána data pro křehké materiály, protože se získané poznatky následně využily 

v další části práce, která se zabývá problematikou šíření trhlin v keramických kompozitních 

materiálech. 

Aby bylo možné aplikovat uvedená kritéria v konkrétních případech a určit tak stabilitu 

trhliny šířící se z vrcholu ostrého V-vrubu, bylo nejprve nezbytné stanovit způsob 

pro vyhodnocování potřebných parametrů, jako byl např. exponent singularity napětí 

zohledňující úhel rozevření V-vrubu nebo vliv volného povrchu, délkový parametr 

(vzdálenost, na které bude kritérium aplikováno před čelem trhliny) nebo zobecněný 

součinitel intenzity napětí. Metodika pro určení těchto parametrů byla popsána v kapitole 4. 

Na základě provedených studií na 3D výpočtových modelech při numerických simulacích 

bylo ukázáno, že použitím kritéria odvozeného ze zobecněného faktoru hustoty 

deformační energie je možné získat přesnější odhad hodnot kritického napětí 𝜎𝑎𝑝𝑝𝑙,𝑐𝑟𝑖𝑡 

ve srovnání s kritériem odvozeným ze střední hodnoty napětí (MS).  

Jak již bylo zmíněno, kritérium GSEDF bere v potaz všechny složky tenzoru napětí, 

a proto je možné jej použít pro širší spektrum případů. Kromě typicky křehkých materiálů 

zatížených čistě módem I se může jednat i o materiály vykazující jistou míru plastické 

deformace před vrcholem V-vrubu, jak bylo ukázáno u těles vyrobených z duralu (toto 

však nelze konstatovat obecně). V neposlední řadě byla ukázána aplikovatelnost tohoto 

kritéria na odhad hodnoty kritického napětí i pro případ, kde dochází k výraznému 

ovlivnění rozložení pole napětí volným povrchem a díky absenci analytického řešení 

pro tento případ je třeba exponent singularity napětí stanovit numericky. 

V dalších částech práce bylo tedy vždy pro popis stability trhliny používáno kritérium 

faktoru hustoty deformační energie, které se ukázalo být přesnější v případech 

s komplexním polem napětí v okolí vrcholu singulárního koncentrátoru. 
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6.2 Šíření trhliny v keramických laminátech s reziduálními napětími 

Keramické kompozitní materiály jsou cestou, jak zvýšit lomovou houževnatost, a tím 

odolnost keramických materiálů vůči šíření trhliny, protože přítomnost různých složek 

významně ovlivňuje rozložení pole napětí. Faktory, které k tomu mohou vést jsou 

například přítomnost reziduálních napětí, která vznikají při výrobě díky přípravě 

za vysokých teplot a následnému chladnutí, materiálová rozhraní, změna pole napětí 

(stínění), absorpce většího množství lomové energie při odklonu trhliny od původního 

směru jejího šíření, případně bifurkace trhliny. 

V důsledku různých koeficientů teplotní roztažnosti jednotlivých složek keramického 

kompozitu vznikají při jeho výrobě v materiálu reziduální napětí, která významně přispívají 

ke změně lomových vlastností materiálu. 

Tato část práce byla zaměřena na simulaci postupného šíření trhliny a popis jejího chování 

ve vrstevnatém keramickém kompozitu vyrobeného z Al2O3 a ZrO2, kde se střídaly vrstvy 

materiálu Al2O3 s tetragonálním ZrO2 a Al2O3 s monoklinickým ZrO2. Díky výrobní 

technologii obsahuje tento kompozit značná reziduální napětí, jichž se s výhodou využívá 

k dosažení vyšší lomové houževnatosti. Na tomto typu materiálu byly experimentálně 

prokázány a studovány uvedené mechanismy zhouževnatění. Experimentální poznatky byly 

převzaty z prací Dr. Raula Bermeja z Montanuniversitaet Leoben v Rakousku, se kterým 

pracoviště školitele dlouhodobě spolupracuje. Doktorandka se se závěry experimentálních 

studií seznámila osobně při stáži na Montanuniversitaet Leoben. 

Pro popis role reziduálních napětí při šíření trhliny byl vytvořen 2D numerický model 

a vyvinuta metodika pro postupné šíření trhliny materiálem (kap. 5.2.3 a 5.2.5), která 

kombinuje numerické a analytické přístupy. Následně bylo možné studovat šíření jedné 

magistrální trhliny tlakovou vrstvou, bifurkaci (rozdvojení) této trhliny po průchodu 

materiálovým rozhraním do tlakové vrstvy a charakter dalšího šíření obou trhlin. 

Trhlina se může poměrně snadno šířit ve vnější vrstvě kompozitu zatěžovaného ohybem 

z defektu, povrchového škrábance či jiného koncentrátoru napětí. Ze studie vyplývá, že se 

v tahových vrstvách trhlina šíří módem I, kolmo k materiálovému rozhraní, a proto je 

nutné vyrábět laminát s širokými tahovými vrstvami (zde ATZ), ve kterých jsou reziduální 

napětí co nejnižší a s tenkými tlakovými vrstvami (AMZ), ve kterých bude hodnota 

tlakových reziduálních napětí naopak co nejvyšší. 

Trhlina se může v tahové vrstvě keramického laminátu šířit daleko snadněji než 

v homogenním materiálu právě díky přítomnosti tahových reziduálních napětí, která 

napomáhají jejímu otevírání, jak bylo studováno v publikaci [77]. 

Když trhlina projde přes materiálové rozhraní do tlakové vrstvy (AMZ), přítomnost 

tlakových reziduálních napětí způsobí změnu charakteru šíření trhliny z módu I na mód II, 

což se projeví významnou změnou směru dalšího šíření trhliny nebo její bifurkací. Trhlina 

se dále šíří téměř rovnoběžně s materiálovým rozhraním, což bylo experimentálně 

pozorováno ve studiích Dr. Bermeja a např. i v [105]. Tento fenomén je v souladu se 

získanými výsledky v rámci této dizertační práce. 

Šíření trhliny téměř rovnoběžně s materiálovým rozhraním je způsobeno specifickým 

rozložením napětí v tlakové AMZ vrstvě. V blízkosti dalšího AMZ/ATZ rozhraní vede 
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přítomnost tlakových napětí v sousední vrstvě, přítomnost materiálových rozhraní 

a existence různých defektů a pórů k další změně směru šíření trhliny. 

Jak již bylo zmíněno, po průchodu trhliny do tlakové vrstvy (AMZ) dojde ke změně 

charakteru šíření trhliny, odklonu trhliny od jejího původního směru šíření a vytvoření 

lokálního koncentrátoru napětí, přičemž se z tohoto místa může za určitých podmínek 

iniciovat druhá trhlina a může tak dojít k bifurkaci trhliny. 

Dle popsaného scénáře se trhlina šíří i v dalších vrstvách laminátu, dokud nedojde k úplné 

ztrátě jeho integrity. 

6.3 Šíření trhliny v částicových kompozitech s reziduálními napětími 

Zvýšení lomové houževnatosti keramických materiálů je možné dosáhnout nejen vrstvením 

materiálů v podobě laminátů, ale např. i použitím částicových keramických kompozitů, 

které jsou nejčastěji tvořeny tuhými částicemi, v ideálním případě rovnoměrně 

rozptýlenými v poddajné matrici.  

Predikce zbytkové životnosti částicových keramických kompozitů je úzce spjata 

s porozuměním mechanismu šíření trhliny v daném prostředí, které je úzce spojeno 

s fenoménem subkritického šíření trhliny. Dochází k němu v důsledku změn chemických 

vazeb ve vrcholu trhliny. Ve výsledku to znamená, že se trhlina může šířit materiálem 

při statickém zatížení, i když je hodnota součinitele intenzity napětí této trhliny 𝐾𝐼 menší, 

než hodnota lomové houževnatosti daného materiálu 𝐾𝐼𝐶 . V závislosti na prostředí, 

ve kterém se kompozit nachází (např. vzduch, voda, olej apod.) se významně mění rychlost 

růstu trhliny a tím i zbytková životnost tělesa vyrobeného z kompozitu. 

V důsledku různých koeficientů teplotní roztažnosti jednotlivých složek keramického 

částicového kompozitu vznikají při jeho výrobě v matrici reziduální napětí, která také 

významně přispívají ke změně lomových vlastností materiálu. Vhodnou skladbou 

kompozitního materiálu je možné dosáhnout prodloužení zbytkové životnosti tělesa. 

Dílčím cílem dizertační práce bylo popsat lomové chování a mechanismus subkritického 

šíření trhliny v částicových keramických kompozitech o různých konfiguracích 

za přítomnosti silných reziduálních napětí a materiálových rozhraní. 

V první fázi byl vyvinut parametrický 2D numerický model pro studium vlivu velikosti, 

tvaru, orientace částic, místa iniciace trhliny a přítomnosti reziduálních napětí na lomové 

chování a zbytkovou životnost kompozitu. 

Tuhé částice tvoří přirozenou bariéru proti přímému šíření trhliny. Stínící efekt částic je 

významně zesílen přítomností reziduálních napětí, která způsobí větší odklon trhliny a ta se 

šíří dál materiálem bez interakce s částicí. Bylo pozorováno, že je tento efekt významnější 

u kulatých částic než u eliptických orientovaných horizontálně. 

Přítomnost reziduálních napětí významně ovlivňuje hodnotu součinitele intenzity napětí 

zejména v blízkosti volného povrchu tělesa. V případě krátkých povrchových trhlin 

dochází ke snížení hodnoty součinitele intenzity napětí až v řádech desítek procent, a tedy 

k prodloužení zbytkové životnosti. Tento fakt byl prokázán i při výpočtech provedených 

na 3D numerickém modelu a simulaci postupného šíření trhliny. 
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Pro hlubší defekty již není vliv reziduálních napětí tak významný a zbytková životnost 

kompozitu je řádově nižší díky rychlým změnám rychlosti šíření trhliny v závislosti na její 

délce. Schopnost reziduálních napětí ovlivňovat (snižovat) hodnotu součinitele intenzity 

napětí ovlivňuje tvar i orientace částic v matrici. 

Při studii vlivu místa iniciace trhliny bylo ukázáno, že nejrychleji porostou trhliny iniciované 

uprostřed mezi částicemi (
𝑏

𝑐
→ 0), protože zde je stínící efekt částic nejnižší. 

V rámci řešení dizertační práce byly provedeny také další studie, zaměřené nejen na lomové 

chování studovaných částicových kompozitů. Například byl vyvinut 3D numerický model 

a byl studován vliv parametrů částic na rozložení a velikost reziduálních napětí. Z výsledků 

vyplývá, že jsou reziduální napětí rozložena v kompozitu nerovnoměrně. Eliptické částice 

orientované horizontálně se z hlediska rozložení a velikosti reziduálních napětí jeví jako 

nejvhodnější, protože se v matrici vytvoří nejvýznamnější tlaková reziduální napětí. 

Na modelu s kulovými částicemi a různým poměrem částic v kompozitu byly stanoveny 

hodnoty efektivních elastických konstant. V případě malého objemu částic (VFF = 1 %) se 

elastické konstanty kompozitu téměř shodují s hodnotami pro samotnou skleněnou matrici. 

S rostoucím objemem částic v kompozitu se Youngův modul a Poissonovo číslo blíží spíše 

hodnotám pro částice. 

Mez pevnosti kompozitu je v předmětné části práce definována jako potřebné externí 

zatížení pro poškození skleněné matrice. Mez pevnosti kompozitu je menší při uvažování 

reziduálních napětí, protože jsou v matrici přítomna i nežádoucí tahová reziduální napětí, 

které mez pevnosti snižují. Znamená to, že se u materiálového rozhraní snáze iniciuje 

trhlina. Toto platí za předpokladu ideálního kompozitu bez povrchových škrábanců 

a trhlin. Uvážíme-li však nedokonalost povrchu kompozitu, mohou tlaková reziduální 

napětí, která jsou přítomna v matrici významně ovlivnit další šíření iniciované trhliny – 

uzavření trhliny nebo její odklon od původního směru šíření, při kterém dochází 

ke spotřebování většího množství energie na tvorbu nových lomových ploch. Tento 

mechanismus lomového chování může ve výsledku vést ke zlepšení lomových parametrů 

kompozitu s reziduálními napětími v porovnání s teoretickou variantou bez reziduálních 

napětí. Toto je poměrně významný závěr, neboť vzhledem k technologii výroby je 

na povrchu kompozitu řada vad a pouze teoretický pohled při predikci vlastností 

kompozitu bez uvážení vlastností jeho povrchu může vést k mylným závěrům. 
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7 ZÁVĚR 

Cílem dizertační práce byl popis šíření trhlin v polích silně nehomogenních a reziduálních 

napětí. Za tímto účelem byla aplikována zobecněná koncepce lineárně elastické lomové 

mechaniky a popsat chování trhliny šířící se z obecného singulárního koncentrátoru napětí, 

jako je např. materiálové rozhraní nebo ostrý V-vrub. Dále byla ověřena platnost zadaných 

lomových kritérií. Získané poznatky byly využity v další části práce, která se zabývala 

problematikou šíření trhlin v keramických kompozitních materiálech, kde je napjatost silně 

ovlivněna přítomností materiálových rozhraní a reziduálních napětí, která vznikají uvnitř 

kompozitu při jeho výrobě. 

Specifické cíle dizertační práce byly splněny a dosažené výsledky je možné shrnout 

následovně: 

(1) Provést rešeršní práce v oblasti lomových kritérií pro tzv. ostré V-vruby. Ověřit existující zobecněná 

kritéria v případě ostrých V-vrubů. Zaměřit se na nalezení vhodných zdrojů experimentálních dat 

pro šíření trhliny z tohoto typu singulárního koncentrátoru napětí. Stanovit podmínky aplikovatelnosti 

vybraných kritérií, hodnoty potřebných parametrů a vybraná kritéria porovnat s experimentálními daty. 

V rámci provedených prací vzít do úvahy různé typy zatěžování a materiálů. 

• Byla ověřena platnost teoretických přístupů pro posuzování stability trhliny šířící se 

z vrcholu ostrého V-vrubu odvozených pracovníky ÚFM AV ČR, v. v. i. 

a ÚMTMB FSI VUT v Brně. 

• V literatuře byly nalezeny publikace obsahující experimentální měření lomových 

parametrů na tělesech s ostrými V-Vruby. 

• Byla stanovena a popsána metodika pro volbu parametrů potřebných pro určení 

stability trhliny šířící se z vrcholu ostrého V-vrubu. 

• Do výpočtového modelu byl zahrnut i vliv volného povrchu. 

• Vypočtené hodnoty získané pomocí vybraných kritérií stability byly porovnány 

s experimentálními daty publikovanými v literatuře. 

• Byla ukázána aplikovatelnost kritéria založeného na zobecněném faktoru hustoty 

deformační energie na odhad hodnoty kritického napětí i pro případ, kde dochází 

k výraznému ovlivnění rozložení pole napětí volným povrchem, kde je díky absenci 

analytického řešení třeba exponent singularity napětí stanovit numericky. 

• Použitím zmíněného kritéria je možné získat přesnější odhad hodnot kritického 

napětí 𝜎𝑎𝑝𝑝𝑙, 𝑐𝑟𝑖𝑡  ve srovnání s kritériem odvozeným ze střední hodnoty napětí, protože 

bere v potaz všechny složky tenzoru napětí. 

• Kritérium založené na zobecněném faktoru hustoty deforamační energie je možné 

použít pro širší spektrum případů (včetně materiálů vykazujícím jistou míru plastické 

deformace, smíšené módy zaěžování), a proto bylo použito i v dalších částech 

dizertační práce. 

(2) Využít poznatků získaných v první části řešení dizertační práce k popisu chování trhliny 

v keramických kompozitech. Zaměřit se na dosud málo v literatuře popsaný problém šíření trhliny 

v keramických vrstevnatých kompozitech, kde se trhlina šíří ve výrazně gradientním poli napětí v blízkosti 
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materiálového rozhraní. Popsat způsob šíření trhliny v poli silných reziduálních napětí způsobených 

různými materiálovými charakteristikami příslušných materiálových komponent. 

• Byla vyvinuta metodika pro odhad postupného šíření trhliny vrstevnatým 

kompozitem, kde jsou přítomna materiálové rozhraní a reziduání napětí. 

• Podmínky pro šíření trhliny byly popsány na základě použití kritéria faktoru hustoty 

deformační energie. 

• Na základě provedení stovek simulací pro různé geometrické konfigurace 

vrstevnatého keramického laminátu (byly měněny poměry tlouštěk jednotlivých 

materiálů) byl popsán způsob šíření trhliny. 

• Specifická rozložení polí napětí v okolí materiálových rozhraní za přítomnosti 

reziduální napětí způsobují odklon trhliny od jejího původního směru. 

• Odklonem trhliny od jejího původního směru šíření ve vrstvě s tlakovými 

reziduálními napětí vznikají podmínky pro bifurkaci trhliny, která byla dle 

publikovaných prací pozorována i experimentálně. 

• Byl stanoven popis jednotlivých fází šíření trhliny ve vrtsvě s tlakovými 

reziduálními napětími. 

• Získané výsledky přispěly k lepšímu porozumění lomového chování a porušování 

vrstevnatých keramických kompozitních materiálů s pevnými rozhraními. 

(3) Studovat chování šířící se trhliny v částicových kompozitech s výrazným vlivem reziduálních napětí 

a přítomností materiálových rozhraní. Popsat způsob šíření trhliny v částicovém kompozitu s křehkou 

matricí, popsat vliv materiálových rozhraní a přítomných reziduálních napětí na chování trhliny v daném 

typu kompozitu. 

• S využitím metodiky a poznatků získaných při simulacích šíření trhliny 

ve vrstevnatých keramických kompozitních materiálech byl studován částicový 

kompozit s křehkou matricí. 

• Při popisu šíření trhliny a odhadu zbytkové životnosti byl uvažován fenomén 

subkritického šíření trhliny s vlivem prostředí (vzduch – voda). 

• Nejrychleji se šíří trhliny, které jsou iniciovány v místech mezi částicemi 

a nedochází zde k významnému ovlivnění rozložení pole napětí přítomností 

materiálových rozhraní. 

• Přítomnost reziduálních napětí v kompozitu hraje významnou roli, protože  

(a) zvyšuje stínící efekt částic a napomáhá tak v odklonu trhliny od jejího 

původního směru, (b) v oblasti ovlivněné volným povrchem snižuje hodnotu 

součinitele intenzity napětí a tím významně zvyšuje zbytkovou životnost 

kompozitu. 

• Získané výsledky přispěly k lepšímu porozumění lomového chování a porušování 

částicových keramických kompozitních materiálů. 

(4) Dosažené výsledky publikovat v zahraničních časopisech zařazených do renomovaných vědeckých 

databází (např. Scopus, Web of Science, atd.) a prezentovat je na významných mezinárodních konferencích. 

• Výsledky, kterých bylo dosaženo v rámci dizertační práce byly publikovány 

v zahraničních časopisech zařazených do renomovaných databází: 
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o 13 článků bylo publikováno v časopisech zařazených do databáze Scopus,  

o 6 článků bylo publikováno v časopisech zařazených do databáze Web 

of Science. 

• Získané výsledky byly prezentovány na 20 mezinárodních konferencích. 

• Výsledky byly také publikovány ve 2 impaktovaných časopisech: 

o  Náhlík, L., Štegnerová, K., Hutař, P.: Estimation of critical applied stress 

for the crack propagation from a sharp V-notch. Theoretical and Applied 

Fracture Mechanics, Vol. 93, p. 247-262, 2018. 

o Náhlík, L., Štegnerová, K., Máša, B., Hutař, P.: A failure scenario of ceramic 

laminates with strong interfaces. Engineering Fracture Mechanics, Vol. 167, 

p. 56-67, 2016. ISSN: 0013-7944. 

• Autorka obdržela v roce 2015 cenu České společnosti pro mechaniku pro mladé 

vědce do 35 let za nejlepší příspěvek prezentovaný na téma „Crack propagation 

study in layered alumina-zirconia ceramic composite“. 

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že veškeré vytyčené cíle dizertační práce byly splněny. 
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Předložená dizertační práce byla vypracována za finanční podpory následujících 

projektů a grantů: 

CZ.1.07/2.3.00/20.0214  „Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu fyzikálních 

a materiálových vlastností modelových, nově vyvíjených 

a inženýrsky aplikovaných materiálů“ poskytnutého 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky 

FSI-J-13-2046 „Probémy prvnosti a dynamiky moderních materiálů 

a konstrukcí II.“ poskytnutý Vysokým učením technickým 

v Brně 

CZ.1.07/2.3.00/30.0063  „Nadaní postdoktorandi pro vědeckou exelenci v oblasti 

fyziky materiálů“ poskytnutého Ministerstvem školství, 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

AMZ  materiál Al2O3/30vol.%m-ZrO2, Al2O3 s třicetiprocentním 

objemovým množstvím monoklinické složky ZrO2 

ATZ  materiál Al2O3/5vol.%t-ZrO2, Al2O3 s pětiprocentním 
objemovým podílem tetragonálního ZrO2 

COD  koncepce kritického rozevření trhliny (crack opening 

displacement) 

GSEDF zobecněný faktor hustoty deformační energie (generalized 

strain energy density factor) 

HTCC  High Temperature Co-fired Ceramics 

LELM    lineárně elastická lomová mechanika 

LTCC    Low Temperature Co-fired Ceramics 

MKP    metoda konečných prvků 

MS     kritérium střední hodnoty napětí (mean stress) 

PMMA    polymetylmetakrylátu („plexisklo“) 

SCCG    Subkritické šíření trhliny (Subcritical Crack Growth) 

ÚFM AV ČR   Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 

ÚMTMB FSI VUT v Brně Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, 

Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického 

v Brně 

VFF objemový podíl [%] částic v kompozitu (volume filler 

fraction) 

𝐴𝑘   koeficienty Williamsova rozvoje 

𝐴11, 𝐴22, 𝐴12   koeficienty pro určení zobecněného faktoru hustoty 

deformační energie pro obecný singulární koncentrátor 

napětí 

𝐵  koeficient ineární regrese 

𝐶  koeficient ineární regrese 

  konstanta ve vztahu pro výpočet kritické vzdálenosti 

𝐸, 𝐸´   Youngův modul 

𝐺   hnací síla trhliny 

𝐻, 𝐻𝑘, 𝐻𝐼 , 𝐻𝐼𝐼   zobecněný součinitel intenzity napětí pro daný mód 

namáhání 

𝐻𝐼𝐶    kritická hodnota zobecněného součinitele intenzity napětí 

𝐼, 𝐼𝐼, 𝐼𝐼𝐼   označení módu zatížení 

𝐽   hodnota J-integrálu 
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𝐾, 𝐾𝑘, 𝐾∗, 𝐾𝐼 , 𝐾𝐼𝐼 , 𝐾𝐼𝐼𝐼 součinitel intenzity napětí pro daný mód namáhání 

𝐾𝐼𝐶  lomová houževnatost, kritická hodnota součinitele intenzity napětí  

𝐾𝑡ℎ  prahová hodnota součinitele intenzity napětí 

𝐿  lomově-mechanický parametr 𝐿, který popisuje chování trhliny a je 

možné jej stanovit výpočtem jako funkci proměnných, které jsou 

pro daný mechanismus porušování rozhodující  

𝐿𝑐𝑟𝑖𝑡  kritická hodnota parametru 𝐿 zjištěná experimentálně, kterou 

považujeme za materiálový parametr 

𝑁  počet vrstev keramického laminátu 

𝑃𝑚𝑎𝑥   maximální hodnota externího zatížení 

𝑆   faktor hustoty deformační energie 

𝑆𝑐𝑟𝑖𝑡   kritická hodnota faktoru hustoty deformační energie 

𝑇0  pokojová teplota 

𝑇𝑠𝑓   teplota při které nejsou v materiálu přítomna žádná reziduální napětí 

(stress free temperature) 

𝑈𝐼   funkce polárního úhlu potřebná pro určení zobecněného faktoru 

hustoty deformační energie pro obecný singulární koncentrátor 

napětí 

𝑉𝐼   funkce polárního úhlu potřebná pro určení zobecněného faktoru 

hustoty deformační energie pro obecný singulární koncentrátor 

napětí 

𝑎  délka trhliny, hloubka V-vrubu 

𝑎´  hloubka trhliny ve druhé vrstvě keramického laminátu 

𝑎0  počáteční délka trhliny 

𝑎𝑐  kritická délka trhliny 

𝑎11, 𝑎12, 𝑎22   koeficienty pro určení faktoru hustoty deformační energie pro 

trhlinu 

𝑐1, 𝑐2, 𝑐3 a 𝑐4   konstanty Airyho funce napětí 

𝑑  kritická vzdálenost před vrcholem singulárního koncentrátoru napětí 

𝑓𝑘(𝜃), 𝑓𝑖𝑗(𝜃)  známá funkce polohového úhlu θ 

𝑔𝑖   známá funkce polohového úhlu 𝜃 a Poissonova čísla 𝜈 

𝑖, 𝑗  složky polárního souřadnicového systému 

𝑘 objemový modul 

𝑘𝑛  funkce Poissonova čísla, je závislá na stavu napjatosti (rovinná 

deformace, rovinná napjatost) 
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𝑝, 𝑝𝑘, 𝑝𝐼 , 𝑝𝐼𝐼  exponent singularity napětí 

𝑞𝐼 , 𝑞𝐼𝐼   konstanty 

𝑛  počet singularit 

𝑟  polární souřadnice, vzdálenost od vrcholu koncentrátoru 

𝑡  čas 

𝑡𝑓  zbytková životnost 

𝑢   posuv 

𝑢2, 𝑢3, 𝑢4, 𝑢5  posuv v uzlech 2,3,4 a 5 na lících trhliny ve směru 𝑥 

𝑣2, 𝑣3, 𝑣4, 𝑣5  posuv v uzlech 2,3,4 a 5 na lících trhliny ve směru 𝑦 

𝑣  rychlost šíření trhliny 

𝑣0  materiálová konstanta 

𝑤  hustota deformační energie 

  šířka vzorku (význam vždy vysvětlen v textu) 

𝑥, 𝑦  složky kartézského souřadnicového systému 

𝛴  zobecněný faktor hustoty deformační energie 

𝜃  polární souřadnice, úhel 

𝜃0   úhel, směr dalšího šíření trhliny  

∆ ≡ ∇2    Laplaceův operator 

Ф(𝑥, 𝑦)  Airyho funkce napětí 

𝛼  úhel rozevření V-vrubu 

𝛼𝐴𝑀𝑍, 𝛼𝐴𝑇𝑍   koeficienty teplotní roztažnosti jednotlivých materiálů 

𝛾  funkce závislá na typu singulárního koncentrátoru napětí 

𝜆  vlastní číslo 

μ  modul pružnosti ve smyku 

𝜈  Poissonovo číslo 

𝜌 poměr tlouštěk jednotlivých materiálových vrstev keramického 

laminátu 

𝜎𝑎𝑝𝑝𝑙   vnější aplikované zatížení 

𝜎𝑎𝑝𝑝𝑙,𝑐𝑟𝑖𝑡   kritické vnější aplikované zatížení 

𝜎𝑐  mez pevnosti v tahu 

𝜎𝑐𝑟𝑖𝑡   kritická hodnota napětí 
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𝜎𝑖𝑗, 𝜎𝑥𝑦   složky tenzoru napětí; v polárním souřadnicovém systému σθθ, σrr, τθθ,

  v kartézském souřadnicovém systému σxx, σyy, τxy  

𝜎𝑟𝑒𝑠,𝐴𝑀𝑍, 𝜎𝑟𝑒𝑠,𝐴𝑇𝑍 hodnota reziduálního napětí v jednotlivých složkách keramického 

laminátu 

𝜎  střední (průměrná) hodnota napětí stanovená přes kritickou 

vzdálenost před vrcholem singulárního koncentrátoru napětí 

𝜓  úhel rohu stěny 
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