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OPONENTNÍ POSUDEK 

disertační práce 

 

Ing. Tomáše Oplta 

 

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ ZAVÍRÁNÍ ÚNAVOVÉ TRHLINY 

V Praze dne 16. 8. 2021   Vypracoval: Prof. Ing. Milan Růžička, CSc.    

Úvod, k obsahu práce 

K posouzení byla předložena disertační práce Ing. Tomáše Oplta, vypracovaná v rámci 

doktorského studia na Fakultě strojní VUT v Brně na Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a 

biomechaniky. Hlavním tématem práce je numerické modelování důsledku plasticky 

indukovaného zavírání čela únavové trhliny při cyklickém zatěžování. Práce je poměrně 

rozsáhlá, obsahuje 130 stran textu, rozdělených do 11 kapitol. V prvních třech kapitolách autor 

po úvodu do problematiky shrnuje podstatné dosavadní poznatky teoretického základu oboru 

lineární i nelineární lomové mechaniky, které jsou potřebné k analýze a  řešení tématu práce. 

Navazuje zevrubným popisem současného stavu poznání úzce souvisejícím s  chováním trhlin 

při cyklickém zatěžování. Analyzuje vliv volného povrchu a jeho důsledek na singularitu pole 

napětí, shrnuje poznatky z experimentálního pozorování zakřivení čela trhliny a publikované 

způsoby možného numerického modelování šíření trhliny ve 2D rozměru, komentuje poznatky 

dalších vlivů (vlivu asymetrie zatěžování, stavu napjatosti RN, RD, atp.), dále shrnuje a hodnotí 

publikované výsledky z modelování zavírání trhliny a jejího šíření ve 3D prostoru. V kapitole 

4 formuluje řešený problém a vytyčuje hlavní cíle práce. Hlavní přínosy a řešení stanovených 

cílů realizuje v kap. 5 až 9. Podrobné shrnutí i  diskuse výsledků realizovaného výzkumu a 

možná další témata výzkumu uvádí kap. 10. Kap. 11 potom tvoří závěr práce a stručně shrnuje 

dosažené výsledky. 

Aktuálnost tématu a úroveň rozboru současného stavu v disertační práci řešené 
problematiky 

Ačkoli v oblasti lomové mechaniky a numerických predikcí šíření únavových trhlin u reálných 

strojních částí bylo v uplynulých desetiletích (i díky možnostem výpočetní techniky vysokého 

výkonu) dosaženo významného pokroku, mohou se získané výsledky popisu rozvoje 

únavových trhlin a stanovení zbytkové životnosti od reality stále značně odchylovat. Může za 

ně nejen obtížně odhadnutelný vliv okolního prostředí (změny teplot, korozní agresivita atp.) 

ale i složitá geometrie dílů (změny tlouštěk, přítomnost volných okrajů a koncentrátorů napětí 

aj.) i složité podmínky zatěžování a jevů, které se odehrávají na čelech únavových trhlin, kde 
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je materiál podroben intenzivní plastizaci, která ovlivňuje chování jejího čela. Je až s podivem, 

že ačkoli letos uplynulo 100 let od první publikace 1A. A. Griffithe, stále, z různého úhlu 

zkoumání, navozujeme de facto základní otázku, co je hlavní řídicí veličinou růstu trhliny 

v izotropním kontinuu? Lze v tomto ohledu tak vítat každou další práci, která se na základě 

vlastních i převzatých výsledků experimentálních zkoušek a podrobných numerických analýz 

tomuto tématu věnuje. Zvolené téma tak lze pokládat za vysoce aktuální a významné pro 

výzkum i praxi. 

Formulace problému a dosažení cílů stanovených v disertační práci 

Práce příkladně ukazuje, že důkladná rešerše stavu problematiky (na které práce stojí, neboť 

zpracovává informace ze 182 uváděných citací) a výstižný způsob formulace problému může 

vytyčit bohatý výzkumný program, kterému se autor věnoval, v oblasti experimentu a zejména 

numerického modelování. Byly stanoveny tři hlavní cíle práce, dělené do dalších dílčích bodů. 

Hlavními cíli bylo: 

1. Detailní popis vlivu volného povrchu na singularitu pole napětí v blízkosti čela trhliny 

2. Numerické modelování plasticky indukovaného zavírání únavové trhliny ve 2D 

rozměru 

3. Numerické modelování plasticky indukovaného zavírání únavové trhliny ve 3D 

prostoru 

Vlastní tvůrčí kapitoly, které vytčené cíle řeší, jsou potom nazvány: kap. 5: Vliv volného 

povrchu, kap. 6: Zavírání únavové trhliny ve 2D, kap. 7: Efekt plasticky indukovaného zavírání 

na tvar čela trhliny, kap. 8: Zavírání únavové trhliny ve 3D a kap. 9: CTOD jako řídicí parametr 

hnací síly trhliny. Z použitých metod řešení a následně komentovaných výsledků vyplývá, že 

stanovené cíle a jejich naplnění splňují požadavek nových přínosů k oboru a jsou plně 

disertabilní.  Vazba mezi cíli a tématy řešenými v těchto kapitolách, je potom shrnuta v závěru 

práce a přesvědčivě prokazuje splnění vytčených cílů. Doktorand v práci uvádí citace 

publikací, kde je hlavním autorem a kde byly výsledky práce publikovány, jedná se o 

impaktované nebo v databázích indexované časopisy (celkem 11 publikací). 

Vhodnost postupu řešení, použitých metod a konkrétní přínosy doktoranda 

Jak již bylo uvedeno, těžiště vlastních přínosů práce spočívá v kap. 5 až 9.  Doktorand zvolil 

velmi vhodné metody řešení. Vliv volného povrchu na singularitu pole napětí řešil na 

numerickém modelu pomocí MKP  s rovným čelem trhliny a dále s navržením algoritmu 

zakřivení jejího čela. Data porovnal s realizovanými experimenty a konstatoval, že jedním 

z faktorů, které okrajový úhel zakřivení ovlivňují je tloušťka materiálu. Navrhl tak úpravu 

Pookova vztahu, který jev výstižněji popisuje. Shoduji se s autorovým komentářem, že 

navržený vztah v uvedené podobě není rozměrově homogenní. Navrhuji uvážit jeho budoucí 

úpravu do bezrozměrné podoby, např. zavedením odmocniny z poměru tloušťky 

referenční (B=10 mm) a skutečné tloušťky vzorku, pokud se závislost příliš nevychýlí. 

Dále se doktorand zabýval efektem plasticky indukovaného zavírání na čele trhliny. Efekt 

modeloval v pomocí 2D modelu v MKP s izotropním elasto-plastickým modelem materiálu. 

                                                           

1 Griffith, A. A. (1921). "The Phenomena of Rupture and Flow in Solids". Philosophical Transactions of the Royal 

Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. 221 (582–593): 163–198.  
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Růst únavové trhliny realizoval dvěma způsoby, po každém cyklu (metoda LDU) a s přídavným 

cyklem po posledním přírůstku bez růstu trhliny (LDULU). Provedl citlivostní analýzu na 

velikost MKP prvku a počet mezikroků výpočtu. Výsledky predikcí porovnal s převzatými 

experimentální daty (Pokorný) a kriticky je vyhodnotil, včetně formulovaných doporučení 

v navržené metodice pro obdobné typy výpočtů. V dalším kroku, již  na 3D modelech (avšak 

na elastickém materiálovém modelu), byl zkoumán vliv plasticky indukovaného zavírání na 

tvar čela trhliny a vliv asymetrie kmitu. Porovnání s experimentálními výsledky ukázalo 

uspokojivou shodu a potvrdilo fakt, že k uzavírání trhliny dochází na povrchu výrazně dříve 

než uvnitř tělesa. Další MKP výpočty již  na nelineárním materiálovém modelu ukázaly velmi 

zajímavý poznatek, že rozkmit efektivní hodnoty faktoru intenzity napětí nemusí být vhodnou 

řídicí veličinou hnací síly trhliny, protože tvar trhliny (rovný nebo zakřivený) nemá na jeho 

hodnotu výrazný vliv. Proto se doktorand pokusil formulovat kritérium CTOD jako řídící 

parametr dalšího růstu trhliny. V sérii nelineárních výpočtů ukázal, že rozhodující pro 

chování trhliny má plastická složka CTOD, prokázal její souvislost s úhlem zakřivení čela 

trhliny při povrchu vzorku a nalezl shodu tohoto parametru pro typický úhel zakřivení  15.3 

stupňů po celé linii čela trhliny. To považuji za velmi významný výsledek. Autor také 

naznačuje také další směr možného výzkumu v tomto směru, který mohu doporučit jemu nebo 

jeho následovníkům. 

Zhodnocení významu disertační práce pro rozvoj vědního oboru a praxi   

Jak již bylo částečně uvedeno v předchozím textu, disertační práce řeší aktuální problematiku. 

Byly v ní dosaženy a na mezinárodní úrovni obhájeny (v recenzním řízení) a publikovány 

významné výsledky. Domnívám se, že zejména v oblasti metodiky MKP simulování růstu 

trhliny a v diskusi řídících parametrů hnací síly trhliny přináší práce významné poznatky 

k vědnímu oboru lomové mechaniky i pro realizaci praktických výpočtů reálných 

strojních konstrukcí.   

Formální úroveň práce 

Formální úroveň práce hodnotím jako velmi dobrou. Pisatel užívá srozumitelný technický 

jazyk bez významových i stylistických nepřesností. Definuje a vysvětluje všechny potřebné 

pojmy a veličiny. V práci jsem nenalezl  nadbytek překlepů a obecně nese známky pečlivosti 

(snad jen chybný odkaz „kapitola 0“ na str. 93). Tabulky, grafy i obrázky jsou čitelné a 

vypovídající, v textu komentované. Citace jsou uváděny dle standardů. Rovněž tak předložené 

téze disertační práce splňují nároky na předepsaný obsah, uvádějí cíle a popisují použité 

metody a výstižně shrnují mimo hlavní výsledky disertační práce. 

 

Konkrétní dotazy a připomínky pro zodpovězení na obhajobě práce 

1. Na str. 34 v odst. 3.2.2 je komentováno použití materiálového modelu pro materiály se 

zpevněním s různým poměrem H/E. Nenašel jsem, že by tento symbol byl v textu nebo 

v seznamu zkratek vysvětlen. Je možno doplnit? 

2. Známým vztahem (2.19) je definován Elberův bezrozměrný parametr U poměru efektivního 

a okamžitého rozkmitu faktoru intenzity napětí. V podkapitole 3.2.10  v obr. 3.15 jsou 

uvedeny a vykresleny vztahy pro aproximace funkce f, která v Elberově vztahu figuruje (dle 

tří různých autorů). Vlastní autorovy simulace a jejich výsledky určení parametru U jsou 

s Newmanovým vztahem porovnány na obr. 6.6. (str. 76). Nezkoušel doktorand porovnat 

tato vlastní data i s výsledky dalších dvou autorů zmíněných v porovnání obr. 3.15 (Schijve 

– empirický vztah, Antunes – rovněž simulace MKP)?  
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3. V podkapitole 5.1.3 na str. 54 jsou uvedeny výsledky vyhodnocení měření úhlů zakřivení 

čela trhliny (úhlu tětivy do hl. 1mm) při okraji vzorků SENB těles. Graf na obr. 5.3 uvádí 

měřená data pro dva typy materiálů (a tedy i Poissonova čísla). S jakou „přesností“ stanovení 

úhlu autor pracoval a jak byla při měření vyhodnocována směrodatná odchylka hodnocených 

bodů, v grafu zakreslená (z kolika opakovaných měření)? 

4. Kapitola 7  je věnována plasticky indukovanému zavírání trhliny (PICC). Na str. 77 

v podkap. 7.2 je popisován numerický odhad predikce zbytkové životnosti a jeho porovnání 

s experimenty pro 2 případy asymetrie kmitu R= 0,1 a R= 0,6 (resp. 0,8). Pochopil jsem, že 

nebyl zvolen jinde používaný model MKP uvolňování uzlů jemné sítě na čele trhliny, ale 

model stanovení nového čela semi-eliptické trhliny na povrhu a do hloubky trhliny (kolmo 

k povrchu)  z klasicky určených přírůstků dle Paris-Erdoganova vztahu, při užití lineárně-

elastického materiálového modelu.  Komplikovanější multi-lineární materiálový model se 

zpevněním je použit až u další přesvědčivé numerické demonstrace v kap. 8. Přestože 

výsledky poskytují velmi dobrou shodu s experimenty, jak autor vysvětluje fakt, že lineární 

elastický výpočet by měl postihnout indukování zbytkových plastických deformací 

v blízkosti teoretické singularity napětí a způsobující PICC a ovlivnit tak chování čela 

trhliny? Autor důsledky PICC komentuje na experimentálních datech v podkap. 7.3.  

5. Autor realizoval řadu náročných numerických simulací na MKP sítích s velmi malými 

elementy s doporučením volby 10 prvků v Irwinově odhadu velikosti plastické zóny a 

s použitím 15-20 mezikroků v odtěžovací části cyklu. Jak se tyto a další potřebné výpočtové 

kroky promítají do absolutního času trvání doby výpočtu na běžném PC (v sekundách, 

minutách ? nebo snad hodinách?), např. pro predikce růstu trhliny na příkladu CT tělesa, kap 

9? 

 

Závěrečné hodnocení  

V disertační práci doktorand Ing. Tomáš Oplt prokázal velmi podrobnou znalost problematiky 

zejména v oblasti lineární a nelineární lomové mechaniky a numerického simulování stavu 

napjatosti a šíření únavové trhliny během cyklického zatěžování.  Doktorand vykonal značné 

množství numerických simulací ověřených vlastními i převzatými experimentálními výsledky 

směřujících k naplnění vytčených cílů práce. Doktorand jednoznačně ve své práci prokázal 

schopnosti samostatné vědecké práce a systematického výzkumu i kritického zhodnocení 

získaných výsledků. Dosažené výsledky průběžně publikoval. 

I přes položené dotazy a vznesené připomínky usuzuji, že cíle práce byly bezezbytku naplněny. 

Konstatuji, že předložená disertační splňuje kritéria, jak je vymezuje zákon č. 111/1998 Sb. 

paragraf 47 odst. 4, tj. že obsahuje původní výsledky a že tyto výsledky byly publikovány nebo 

přijaty k publikaci.  

Doporučuji práci k obhajobě. 

      

         Milan Růžička 


