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1  ÚVOD 

Při hodnocení a posuzování technických konstrukcí je třeba brát v úvahu 

i 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 

nebo 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 k ověření platnosti 

lomových kritérií (odvozených na základě zobecněné LELM) a 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 subkritického a stabilního 

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  ZÁKLADNÍ POJMY LOMOVÉ MECHANIKY 

2.1 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 popsat vztahem [18]: 

 
(1) 

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

singularity napětí, který nabývá hodnot z intervalu . Pokud se trhlina nachází 

v homogenním materiálu je   

 
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 . 

2.2 KONCEPCE SOUČINITELE INTENZITY NAPĚTÍ 

Součinitel intenzity napětí  patří k nejpoužívanějším veličinám pro popis 

chování trhliny při existenci zanedbatelné plastické zóny. Jednotlivým módům 

zatěžování jsou přiřazeny odpovídající součinitele intenzity napětí  a .  

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

 

(2) 
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(3) 

kde  je součinitel intenzity napětí pro jednotlivé módy,  je 

známá funkce polohového úhlu ,  je známá funkce polohového úhlu  

a Poissonova čísla  a r je vzdálenost od kořene trhliny (viz Obr. 2).  

 
a) b) 

Obr. 2 Lokální souřadnicový systém umístěný v kořeni trhliny: a) polární, b) 

kartézský [2] 

2.3 FAKTOR HUSTOTY DEFORMAČNÍ ENERGIE 

Koncepce faktoru hustoty deformační energie byla odvozena Sihem v roce 1973 

[14] pro trhliny v homogenním materiálu. Faktor hustoty deformační energie  je 

veličinou, která umožňuje stanovit nejen podmínky stability trhliny, ale i směru 

jejího dalšího šíření. 

Hustotu deformační energie lze obecně vyjádřit ve tvaru: 

 
(4) 

přičemž samotný faktor hustoty deformační energie S lze vyjádřit jako součin 

hustoty deformační energie  a vzdálenosti od kořene trhliny . Po dosazení za 

jednotlivé složky napětí získáme pro rovinnou úlohu vztah: 

 (5) 

kde  jsou známé funkce úhlu  a  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, což je vyjádřeno 

podmínkou: 

 

(6) 
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2.4 OBECNÝ SINGULÁRNÍ KONCENTRÁTOR NAPĚTÍ 

Trhlina v homogenním materiálu je specifickým případem singulárního 

koncentrátoru napětí, pro který platí . Obecně však může exponent singularity 

napětí nabývat hodnot , jak již bylo zmíněno. Mezi obecné singulární 

koncentrátory řadíme například trhlinu s vrcholem na materiálovém rozhraní, ostrý 

V-vrub v homogenním materiálu nebo s vrcholem na materiálovém rozhraní nebo 

materiálová rozhraní obecně.  

2.5 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 [9], [20]: 

 
(7) 

kde  jsou složky polárního souřadnicového systému ,  je počet singularit,  

jsou zobecněné součinitele intenzity napětí,  jsou exponenty singularity napětí, 

 jsou funkce z analytického řešení závislé na polohovém úhlu , 

geometrii, exponentech singularity napětí a elastických konstantách. 

2.6 ZOBECNĚNÝ FAKTOR HUSTOTY DEFORMAČNÍ ENERGIE 

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

faktoru hustoty deformační energie [9], [15]: 

 (8) 

kde  je zobecněný faktor hustoty deformační energie závislý 

na složkách polárního souřadnicového systému ,  elastických konstantách, 

geometrii tělesa a materiálu. Funkce jsou funkcemi nejen polárního 

úhlu θ, ale i souřadnice  modulu pružnosti ve smyku  a exponentů singularity 

napětí . 

3  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 , který popisuje chování trhliny a je 

možné jej stanovit výpočtem jako funkci proměnných, které jsou pro daný 

mechanismus porušování rozhodující a 2) kritickou hodnotu tohoto parametru  
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zjištěnou experimentálně, kterou považujeme za materiálový parametr. Podmínku 

stability lze následně formulovat takto [12]: 

 (9) 

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

(odvozená např. z koncepce hnací síly trhliny G, 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.) [17]. 

Autoři kritérií stability vycházejí z různých lomových veličin rozhodujících 

o případném šíření trhliny, jako je například střední napětí, hustota deformační 

energie, apod. 

4  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 , 

ale obecný 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. 



 10 

(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. 

5  POSTUP ŘEŠENÍ A VYBRANÉ DOSAŽENÉ VÝSLEDKY 

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 silně nehomogenních 

a reziduálních napětí. 

5.1 APLIKACE ZOBECNENÉ LELM NA PROBLEMATIKU ŠÍŘENÍ 

TRHLINY Z OSTRÉHO V-VRUBU 

První část práce byla věnována ověření platnosti vybraných lomových kritérií pro 

trhlinu šířící se z obecného singulárního koncentrátoru napětí, 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) [10] a kritérium střední hodnoty napětí (MS) [9], 

jejichž autorem byl prof. Zdeněk Knésl z Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 

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) a zobecněný součinitel intenzity napětí.  

Exponent singularity napětí lze stanovit:  

1) za použití analytických vztahů, které odpovídají řešení rovinného problému 

za podmínky rovinné deformace [9]. Tento stav nastává uprostřed tělesa 

a v případě tenkých těles nemusí odpovídat toto řešení skutečnosti, protože 

zde dochází ke změně rozložení pole napětí vlivem přítomnosti volných 

povrchů. Hodnota exponentu singularity napětí tak nemá vlivem přítomnosti 

volných povrchů konstantní průběh po tloušťce tělesa. 

2) Pomocí numerického řešení, kdy je nezbytné znát rozložení pole napětí 

(deformací) v okolí vrcholu V-vrubu. V této práci bylo získáno numericky 

pomocí metody konečných prvků (MKP) v komerčním systému ANSYS. 

Metodika výpočtu  je naznačena na Obr. 3. Přesnost této metody je však 

významně ovlivněna kvalitou a jemností zvolené sítě v okolí vrcholu  
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V-vrubu, což výrazně zvyšuje nároky na přípravu modelu. Aplikací 

numerického postupu lze do řešení zahrnout i vliv volného povrchu 

a rohových singularit. 

 

a)    b)  

Obr. 3 Určení exponentu singularity napětí z rozložení: a) pole napětí před 

vrcholem  

V-vrubu, b) pole posuvů na lících V-vrubu [16] 

V dalším kroku byla stanovena hodnota zobecněného součinitele intenzity napětí 

H pro dané aplikované zatížení  za použití tzv. přímé metody [2]. Kritická 

hodnota zobecněného součinitele intenzity napětí  byla stanovena pomocí kritérií 

stability odvozených na základě střední hodnoty napětí nebo na základě 

zobecněného faktoru hustoty deformační energie. Protože kritérium stability je 

definováno jako  

 (10) 

lze po úpravě kritickou hodnotu aplikovaného zatížení vyjádřit takto: 

 
(11) 

Tato metodika byla použita na několika tělesech s odlišným materiálem, 

geometrií a charakterem zatížení zatížením (viz Obr. 4), pro která byla v literatuře 

nalezena experimentální data [6], [7], [13], [21]. Byla tak ukázána aplikovatelnost 

kritérií stability v jednotlivých případech.  

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 

 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 
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napětí volným povrchem a díky absenci analytického řešení pro tento případ je třeba 

exponent singularity napětí stanovit numericky.  

 

 

            

Obr. 4 Ukázka geometrie studovaných těles, materiálu a zatížení 

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. 

5.2 APLIKACE ZOBECNĚNÉ LELM NA PROBLEMATIKU ŠÍŘENÍ 

TRHLINY V KERAMICKÝCH VRSTEVNATÝCH KOMPOZITNÍCH 

MATERIÁLECH 

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, materiálová rozhraní, 

lokální změna pole napětí (stínění), absorpce většího množství lomové energie při 

odklonu trhliny od původního směru jejího šíření nebo případně bifurkaci trhliny. 

V důsledku různých koeficientů teplotní roztažnosti jednotlivých složek 

keramického kompozitu vznikají při jeho výrobě v materiálu reziduální napětí díky 

přípravě za vysokých teplot, následnému chladnutí na pokojovou („provozní“) 

teplotu při . Ta 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 (ATZ) a Al2O3 

s monoklinickým ZrO2 (AMZ) o různém poměru tlouštěk těchto vrstev. Těleso je 

schematicky zobrazeno na Obr. 5. Materiálové charakteristiky jsou uvedeny  

v Tab. 1. 

Díky výrobní technologii obsahuje takto vyrobený kompozit značná reziduální 

napětí, jichž se s výhodou využívá k dosažení vyšší lomové houževnatosti. Na tomto 

PMMA 

PMMA, dural 

PMMA, Al2O3/7%ZrO2 Al2O3/7%ZrO2 

PMMA 
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typu materiálu byly experimentálně prokázány a studovány 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. 

 
Obr. 5 Schéma studovaného keramického vrstevnatého kompozitu s typickým 

šířením trhliny. Vpravo je naznačena orientace reziduálních napětí v jednotlivých 

vrstvách. Rozměry jsou uvedeny v [mm] 

Tab. 1 Materiálové charakteristiky vrstev keramického laminátu  [3], [4], [5] 

 ATZ AMZ 

Youngův modul  [GPa] 390 280 

Poissonovo číslo  [-] 0,29 0,29 

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

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

Pevnost  [MPa] 422 90 

 

Pro popis role reziduálního napětí při šíření trhliny byl vytvořen numerický model 

keramického laminátu bez trhliny, který byl zatížen pouze změnou teplot, ze kterého 

bylo možné získat velikosti a orientace reziduálních napětí vzniklých v tělese při 

výrobě kompozitu. Velikost reziduálních napětí je možné v tomto případě určit 

i z analytických vztahů. Po srovnání výsledných hodnot reziduálních napětí 

v jednotlivých vrstvách pro oba uvedené přístupy je možné konstatovat, že je zde 

patrná dobrá shoda obou použitých metod výpočtu, čímž se ověřila aplikovatelnost 

použitého přístupu pro zanesení reziduálních napětí do numerického modelu. 

Byl tedy vytvořen 2D numerický model a vyvinuta metodika pro simulaci 

postupného šíření trhliny materiálem, 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. 
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Trhlina se může poměrně snadno šířit ve vnější vrstvě kompozitu (s tahovými 

reziduálními napětími) 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 vhodné vyrábět laminát se 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 [11]. 

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 [18]. Tento 

fenomén je v souladu se získanými výsledky v rámci této dizertační práce, viz  

Obr. 6. 

 
Obr. 6 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 materiálových vrstev 2:1 

V rámci dizertační práce byly také studovány podmínky, za kterých může dojít 

k bifurkaci trhliny vytvořením lokálního koncentrátoru napětí, jak je vyznačeno 

na Obr. 6. Z tohoto místa se iniciuje a roste další trhlina v případě, že délka hlavní 

trhliny v druhé vrstvě překročí celkem 50 ÷ 105 µm v závislosti na poměru tlouštěk 

jednotlivých vrstev a zároveň je uvažované zatížení i nadále konstantní. 
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Obr. 7 Schematické znázornění jednotlivých fází šíření trhliny vrstvou 

keramického laminátu s tlakovými reziduálními napětími s uvažováním její 

bifurkace 

 

Na základě všech získaných výsledků lze definovat celkem 5 fází šíření trhliny 

vrstvou keramického laminátu s tlakovými reziduálními napětími. Tyto fáze jsou 

schematicky znázorněny na Obr. 7 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, 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 určitou délku, 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 

A B 
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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. 

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

k úplné ztrátě jeho integrity. 

5.3 APLIKACE ZOBECNĚNÉ LELM NA PROBLEMATIKU ŠÍŘENÍ 

TRHLINY V KERAMICÉM ČÁSTICOVÉM KOMPOZITNÍM 

MATERIÁLU 

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 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  menší, než hodnota lomové houževnatosti daného materiálu . 

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 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 závislosti na prostředí: 

 
(12) 

kde  je délka trhliny,  je čas,  je součinitel intenzity napětí pro mód zatěžování I, 

 je lomová houževnatost,  je SCCG exponent a  je materiálové konstanta.  

V první fázi byl vyvinut parametrický 2D numerický model, který se skládá 

z keramických částic (oxid hlinitý) a skleněné matrice s počáteční trhlinou. 

Na tomto modelu byl studován vliv velikosti, tvaru, orientace částic, místa iniciace 

trhliny a přítomnosti reziduálních napětí na lomové chování a zbytkovou životnost 

kompozitu.  
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Mechanické vlastnosti byly použity v souladu s [22], které jsou typické pro oxid 

hlinitý Al2O3 a sklo. Konkrétní hodnoty jsou uvedeny v Tab. 2. 

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, viz Obr. 8. 

 
Obr. 8 Trajektorie trhliny šířící se z různých míst na povrchu kompozitu. Vlevo 

model s kulovými částice, vpravo model se eliptickými částicemi 

Tab. 2 Materiálové charakteristiky částicového keramického kompozitu [22] 

 Al2O3 

(částice) 

Sklo 

(matrice) 

Youngův modul  300 70 

Poissonovo číslo   0,29 0,17 

Koeficient teplotní roztažnosti  4 8 

Lomová houževnatost    1,8 

Mez pevnosti   1 200 

Přítomnost reziduálních napětí významně ovlivňuje hodnotu součinitele intenzity 

napětí zejména v blízkosti volného povrchu tělesa, viz Obr. 9. V případě krátkých 

povrchových trhlin dochází ke snížení hodnoty  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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Obr. 9 Redukce hodnoty součinitele intenzity napětí  díky přítomnosti 

reziduálních napětí v závislosti na délce trhliny  pro různé tvary částic a poměr 

 

 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  ovlivňuje tvar i orientace částic v matrici. 

Při studii vlivu místa iniciace trhliny bylo ukázáno, že nejrychleji porostou trhliny 

iniciované vprostřed mezi částicemi , protože zde je stínící efekt částic 

nejnižší. Konkrétní hodnoty byly vybráno pro trhlinu šířící se v kompozitu ve vodě 

s eliptickými částicemi, viz Tab. 3. 

Tab. 3 Odhad zbytkové životnosti  v závislosti na bodu iniciace 

Poměr b/c  [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 

V rámci řešení dizertační práce byly provedeny také další studie, odpovídající na 

jiné než 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 
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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 (  = 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  (viz Tab. 4), 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.  

Tab. 4 Hodnoty vypočtených reziduálních napětí pro jednotlivé objemové podíly 

částic v kompozitu s kulovými částicemi 

 [%]  [MPa] [MPa]  [MPa]  [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 

Legenda:   … tahová reziduální napětí v částicích, 

    … tlaková reziduální napětí v matrici, 

    … mez pevnosti kompozitu při uvažování rez. napětí, 

    … mez pevnosti kompozitu bez uvažování rez. napětí. 

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 
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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. 

Mechanismus postupného subkritického šíření trhliny v částicových keramických 

kompozitech za přítomnosti reziduálních napětí byl simulován i s pomocí 3D 

výpočetního modelu s rovným čelem trhliny a kulovými částicemi o průměru 

 tak, aby objemový podíl částic  odpovídal 20%. Částice byly 

v modelu rozmístěny rovnoměrně a odpovídaly rozmístění atomů v BCC krystalové 

mřížce. 

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 , tentokrát však ve dvou bodech čela 

trhliny. Subkritický růst trhliny byl řízen hodnotami součinitele intenzity napětí 

vypočtenými v bodě, který se 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.  
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(a) Bez uvažování reziduálních napětí ve výpočtu 
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(b) S uvažováním reziduálních napětí ve výpočtu 

1

MNMX
X

Y

Z

                                                                                
-200

-22.2222
155.556

333.333
511.111

688.889
866.667

1044.44
1222.22

1400

STEP=1

SUB =1

TIME=1

SY       (AVG)

RSYS=0

DMX =.030846

SMN =-8653.62

SMX =27551.2

 
Obr. 10 Rozložení pole napětí ve vertikálním směru [MPa] spolu s trajektorií 

trhliny při jejím subkritickém růstu do bodu, kdy dojde k jejímu nestabilnímu šíření 

 

Při simulaci se trhlina postupně šířila materiálem s konstantním přírůstkem, 

dokud nebyla porušena podmínka stability a hodnota součinitele intenzity napětí  

nedosáhla hodnoty lomové houževnatosti matrice   Kritická 
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délka trhliny, při které dojde k nestabilnímu šíření trhliny byla vypočtena na 

, pokud jsou ve výpočtovém modelu zahrnuta reziduální napětí. Pokud 

reziduální napětí ve výpočtu uvažována nejsou, je kritická délka . 

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 byla určena ze vztahu: 

 
(13) 

Pokud uvažujeme kompozit zatížený pouze externím tahovým napětím bez 

uvažování reziduálních napětí, naroste trhlina na svoji kritickou délku na 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. 

6  ZÁVĚR 

Cílem dizertační práce byl popis šíření trhliny v polích silně nehomogenních 

a reziduálních napětí. Za tímto účelem byla aplikována zobecněná koncepce lineárně 

elastické lomové mechaniky a popsáno 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. 
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• 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 deformační energie je 

možné použít pro širší spektrum případů (včetně materiálů vykazujícím jistou 

míru plastické deformace, smíšené módy zatěžování), 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 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 reziduální 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. 
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• Byl stanoven popis jednotlivých fází šíření trhliny ve vrstvě 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: 

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. 
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• 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 vytčené cíle dizertační práce byly 

splněny. 

  

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 „Problémy pevnosti 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 excelenci 

v oblasti fyziky materiálů“ poskytnutého Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy České republiky 

• FSI-S-14-2331 „Problémy pevnosti a dynamiky moderních materiálů 

a konstrukcí II.“ poskytnutý Vysokým učením technickým v Brně 

• GA15-09347S „Role reziduálních napětí v životnosti keramických kompozitů“ 

poskytnutý Grantovou agenturou České republiky 

• CZ.1.07/2.3.00/20.0197 „Víceoborový výzkumný tým v oblasti designu 

materiálů a jeho zapojení do mezinárodní kooperace“ poskytnutý 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

• LM2015069 „Infrastruktura pro studium a aplikaci pokročilých materiálů“ 

poskytnutý Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 

s využitím infrastruktury IPMINFRA 

• LQ1601 „CEITEC 2020“ poskytnutý Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy České republiky v rámci účelové podpory z prostředků 

Národního programu udržitelnosti II 

• LQ1602 „IT4Innovations excellence in science“ poskytnutý Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci účelové podpory 

z prostředků Národního programu udržitelnosti II 
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10  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 ceramics 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


