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Numerické modelování zavírání únavové trhliny 
 

Aktuálnost tématu disertační práce: 
Hlavním tématem disertační práce je popis hnací síly únavové trhliny v tělese s přítomností 

předčasného zavírání trhliny a její vliv na formování jejího tvaru. Předčasné zavírání únavové 

trhliny přispívá ke zpomalení šíření trhliny, což pozitivně ovlivňuje životnost.   Ačkoliv základní 

procesy únavového šíření trhliny jsou již velmi dobře popsány, problematika zavírání únavové 

trhliny a detailní popis jejího efektu na hnací sílu trhliny podél celého čela je stále neúplný. 

Lze tedy konstatovat, že téma práce je aktuální a práce se zabývá důležitou a potřebnou 

částí této vědní disciplíny. 

 

Splnění stanovených cílů: 
Cílem práce je popis singulárního pole napětí v blízkosti čela se zaměřením na oblast 

v blízkosti volného povrchu a studium vlivu napjatosti i materiálových a geometrických 

parametrů na zakřivení čela trhliny. Autor vytvořil dva numerické modely plasticky 

indukovaného zavírání únavové trhliny, rovinný a prostorový. Numerické simulace 

napěťového pole byly úspěšně korelovány s experimentálními daty získanými na stejných 

vzorcích. Lze tedy konstatovat, že cíle práce byly splněny. 

 

Postup řešení problému a výsledky disertace: 
Předložená práce je velmi rozsáhlá. Úvodní část je věnována teoretickému základu lomové 

mechaniky zaměřeného na vznik, šíření a zavírání únavové trhliny. Následuje rešeršní část 

a pak se autor zaměřil na tři vlivy, které způsobují zakřivení únavové trhliny během jejího růstu.  

V první části své výzkumné práce popisuje vliv volného povrchu na singulární pole napětí 

v blízkosti čela trhliny, které je příčinou zakřivení čela trhliny. Autor numericky řeší zakřivení 

čela trhliny, kde využívá metodiku numerické simulace na základě průběhu exponentu 

singularity napětí nebo součinitele intenzity napětí a dospívá tak k závěru, že obě formy popisu 

řízení zakřivení vedou k totožným výsledkům. Věnoval se i studiu vlivu materiálových 

a geometrických parametrů na zakřivení čela trhliny a získané výsledky porovnal 

s experimenty, které ukázaly velmi dobrou shodu pro úhel zakřivení čela.  

Druhá část výzkumné práce je věnována studiu vlivu nejdůležitějších parametrů pro tvorbu 

numerického modelu zavírání únavové trhliny ve 2D a výsledky numerické analýzy plasticky 

indukovaného zavírání trhliny jsou v dobré shodě s predikovanými hodnotami podle Newmana 

i s experimentálními výsledky pro celý studovaný rozsah rozkmitu zatížení. 

Ve třetí části výzkumné práce autor řeší numerické modelování plasticky indukovaného 

zavírání únavové trhliny ve 3D, řídicím parametrem je otevření čela trhliny. Zavádí předpoklad, 

že zakřivení čela trhliny závisí na plastické části CTOD a tento předpoklad v dobrém souladu 

s výsledky experimentů. Proto považuje CTODp za vhodný parametr pro popis tvaru čela 

únavové trhliny i v tak komplikovaných místech, jako je volný povrch tělesa. 



 

 

 

Význam pro praxi nebo rozvoj vědního oboru: 
Jak je již uvedeno na začátku, přestože problematika šíření únavové trhliny je již velmi 

dobře popsána, úplné řešení procesu zavírání únavové trhliny a detailní popis jejího vlivu na 

hnací sílu trhliny podél celého čela stále chybí. V práci navržené postupy umožňují kvalitativně 

zpřesnit numerické simulace šíření únavových trhlin a zlepšit tak predikci zbytkové únavové 

životnosti součástí s trhlinou nebo defektem. 

 

Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň: 
Z formálního hlediska je práce členěna přehledně a logicky. Po nezbytném úvodu do 

problematiky následuje kapitola zabývající se základními pojmy lomové mechaniky a únavou 

materiálu. Na základě rešerše současného vývoje poznání je popsáno plasticky indukované 

zavírání únavové trhliny a zejména jeho vliv na napjatost v blízkosti volného povrchu a na její 

šíření. Následně jsou definovány cíle práce. Potom následují kapitoly, ve kterých autor popisuje 

a diskutuje dosažené výsledky. Práce je psána pečlivě a přes velký rozsah obsahuje pouze malé 

množství překlepů a nepřesností, které nekazí dojem z práce jako celku. Stejně kvalitní jsou 

i obrázky a grafy, jedinou připomínku mám k obrázkům, kde jsou modely s detailem sítě 

konečných prvků, protože tato síť se v modrém pozadí zcela ztrácí (např. obr. 6.1b, 7.4, 8.1). 

 

Splnění podmínek § 47 odst. 4 zákona o VŠ: 
Disertační práce obsahuje původní výsledky, o jejichž kvalitě také vypovídá, že již byly 

publikovány v 11 recenzovaných časopisech, včetně velice kvalitních časopisů jako je např. 

lnternational Journal of Fatigue nebo Theoretical and Applied Fracture Mechanics. 

 

Připomínky a dotazy: 
s. 14 odkaz [7,8] na Williamsův rozvoj (2.1) není zcela relevantní 

s. 18 popis pod obr. 2.6 není úplný 

s. 29 v rovnici (3.4) je koeficient C, ale v obr. 3.3 je koeficient B 

s. 30 ve vztahu 3.6 je funkce arctg uvedena anglicky, ale např. ve vztahu (5.2) je uvedena česky, 

bylo by rozumné sjednotit 

s. 37 v rovnici v grafu 3.11b chybí závorka 

s. 41 odkaz na graf 3.8 na porovnání hodnot normalizovaných otevíracích napětí 𝜎𝑜𝑝/𝜎𝑛𝑜𝑚, ale 

v grafu je označení  𝜎𝑜𝑝/𝜎𝑚𝑎𝑥 

s. 68 v textu se uvádí „porovnání s Pokorného experimentem“ bez odkazu na publikaci 

s. 87 v textu jsou uvedeny trochu rozdílné velikosti úhlů, než jsou zakresleny v obr. 7.11, na 

který je odkaz 

    

V kapitole 8.1.1 je popis numerického modelu CT tělesa a je uvedeno, že ve výpočtu byla 

předepsána redukovaná integrace za účelem zamknutí rovinné deformace. Prosím o přesnější 

vysvětlení pojmu „redukovaná integrace“ a významu termínu „zamknutí rovinné deformace“. 

 

V kapitole 9.2 doktorand popisuje postup stanovení plastické části CTOD. Zdůvodněte, 

jakou výhodu přináší její posun do kladných hodnot a jaký má tento posun fyzikální smysl. 



Dizertační práce je velmi obsáhlá jak v oblastech numerického modelování, tak v oblasti 

experimentální.  Protože výsledky jsou publikovány v článcích autorských kolektivů, mám 

požadavek, aby autor blíže specifikoval svoje vlastní výsledky a přínos. 

 

 

Zhodnocení tezí: 
Předložené teze splňují požadavky dle směrnice rektora VUT v Brně pro jejich vytištění. 

 

Celkové zhodnocení disertační práce: 
Předložená disertační práce Ing. Tomáše Oplta je zaměřena na zajímavou oblast popisu 

šíření a zavírání únavové trhliny v tělese.  Uchazeč prokázal schopnost samostatně analyzovat 

problém a najít metodiku pro jeho vhodné řešení. Vytvořil originální výsledky, které publikoval 

v 11 recenzovaných časopisech. Proto disertační práci Ing. Tomáše Oplta doporučuji k obhajobě 

pro udělení 

akademického titulu „doktor“ (Ph .D.). 
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