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ABSTRAKT 

Tato disertační práce vznikla pod vedením školitele doc. Ing. Pavla Hutaře, Ph.D., a školitele 
specialisty doc. Ing. Luboše Náhlíka, Ph.D. Hlavním tématem práce je efekt plasticky 

indukovaného zavírání únavové trhliny, jeho charakteristika a způsoby numerického 
modelování. Předčasné zavírání únavové trhliny má významný vliv na rychlost šíření trhliny 
a tím i na zbytkovou životnost konstrukce. Trojdimenzionální numerický model poskytuje 
jednak detailní pohled na rozložení pole napětí a deformace podél čela trhliny, jednak – a to 

zejména – umožňuje lokální popis parametrů podél čela trhliny, které řídí hnací sílu trhliny. 
První část práce je věnována studii vlivu singulárního pole napětí u volného povrchu na tvar 
únavové trhliny bez vlivu předčasného zavírání. V druhé části je vytvořen a pomocí 
experimentů verifikován rovinný numerický model plasticky indukovaného zavírání. Ve 
finální části disertační práce je vytvořen trojdimenzionální numerický model, který popisuje 
vliv zavírání trhliny na rychlost jejího šíření po celé délce jejího čela a vysvětluje tak její 
typické zakřivení. V práci navržené postupy umožňují kvalitativní zpřesnění numerických 
simulací šíření únavových trhlin a s tím související věrohodnější odhad zbytkové životnosti 
součástí s trhlinou nebo defektem. 
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ABSTRACT  

This Ph.D. thesis was written under the supervision of Assoc. prof. Pavel Hutař, Ph.D., and 

Assoc. prof. Luboš Náhlík, Ph.D. The thesis is focused on the effect of plasticity induced crack 
closure, its characteristic and ways of numerical modelling. Premature fatigue crack closure 

has a significant effect on the fatigue crack propagation rate and therefore on the residual 

lifetime of a structure. A three-dimensional numerical model allows a detailed look at the stress 

and strain distribution along the crack front, and particularly it allows a local description of 

parameters along the crack front which governs the fatigue crack propagation rate. In the first 

part of the thesis, the study is focused on the influence of a singular stress field at the vicinity 

of the free surface on the crack front curvature without crack closure being involved. In the 

second part, a numerical model in 2D of plasticity induced crack closure was created and 

verified by experimental results. In the final part, a 3D numerical model is used to describe the 

influence of the crack closure on its fatigue propagation rate and explains typical crack front 

curvature. The suggested technique allows quantitative accuracy improvement of numerical 

simulation of the fatigue crack propagation and therefore, more reliable estimation of the 

residual lifetime of the cracked structure. 
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1 ÚVOD 

V poslední době se při návrhu důležitých komponent v energetice, v letectví nebo v železniční 
dopravě stále více používá tzv. damage tolerance přístup. V komponentě se předpokládá 

existence vady (defektu) dané velikosti a na základě principů lomové mechaniky se stanoví 
zbytková životnost konstrukce a navrhnou se kontrolní intervaly [1, 2]. Jak již napovídá název 
přístupu, přítomnost vady je v konstrukci předpokládána a je tolerována, pokud má menší než 
kritickou velikost, definovanou pomocí výpočtu. Tento přístup je nejčastěji využíván 
u komponent, které jsou provozovány dlouho dobu, a při jejich poškození dojde k velkým 
škodám. V dlouhém časovém horizontu se navíc uplatňují různé mechanismy poškození, které 
spolu interagují (např. únava materiálu, šíření trhliny v korozním prostředí, creepový růst 
trhliny atd.).  

Prvním úkolem je tedy stanovit kritickou velikost vady, která je vyhodnocena s ohledem 

na nejnebezpečnější mechanismus poškození. Dochází-li k opakovanému zatěžování 
konstrukce, je třeba přípustnost vady vyhodnotit také vůči únavovému růstu trhliny. Zde se 

nejčastěji používají principy popisu šíření únavové trhliny pomocí rovnice podle Parise 
a Erdogana [3, 4], popř. její modifikace, které využívají nástrojů lineárně elastické lomové 
mechaniky, konkrétně součinitele intenzity napětí K. 

Přítomnost vad je monitorována pomocí nedestruktivních kontrol, které probíhají 
v předem daných intervalech. První kontrola konstrukce je provedena před uvedením do 
provozu, při ní je zjištěna velikost počáteční vady. Pokud není nalezena žádná vada, 
předpokládá se počáteční vada o velikosti minimální rozlišovací schopnosti dané metody NDT. 
Na základě předpokládaného zatěžování konstrukce se následně navrhují intervaly dalších 
kontrol, při kterých se sleduje růst vady. 

Ačkoliv základní procesy únavového šíření trhliny jsou již velmi dobře popsány, stále je 
zde celá řada projevů únavového chování, u nichž chybí dostatečně přesný popis k jejich 

plnému porozumění. Jedním z takových případů je problematika zavírání únavové trhliny, 

fenomén objevený Elberem [5, 6] v roce 1970. Ukázalo se, že k zavření trhliny dochází 
i přesto, že vnější zatížení působící na trhlinu ji otevírá. Přírůstek trhliny tedy není řízen celým 
rozsahem zátěžného cyklu, ale pouze jeho částí. Znalostí problematiky zavírání únavové 
trhliny a jejím zohledněním lze docílit výrazného zlepšení odhadu životnosti navrhovaných 
součástí a lze přesněji nastavit inspekční intervaly. 

Hlavním tématem disertační práce je popis hnací síly trhliny v tělese s přítomností 
předčasného zavírání trhliny a její vliv na formování tvaru únavové trhliny. Stěžejní část 
výsledků je získaná pomocí numerického modelování, které se však významně opírají 
o výsledky experimentů. Práce je rozdělena na rešeršní část a na tři hlavní části výzkumu. 
V první části se pozornost upírala na vliv volného povrchu na singulární pole napětí v blízkosti 
čela trhliny, které je příčinou základního zakřivení čela trhliny. Případný výskyt zavírání 
únavové trhliny efekt volného povrchu zvyšuje. Druhá část byla věnovaná detailnímu rozboru 
nejdůležitějších parametrů, vyskytujících se při tvorbě numerického modelu zavírání únavové 
trhliny ve 2D. Závěr práce je zaměřen na modelování zavírání únavové trhliny ve 3D, ve které 
se ukazuje běžně používaný parametr efektivního rozkmitu součinitele intenzity napětí jako 
nevhodný pro lokální popis hnací síly trhliny. Místo něj je navržena metodika využívající 
parametru otevření čela trhliny CTOD, kterým lze hnací sílu trhliny podél čela trhliny 
kvantifikovat lokálně a vysvětlit tak pomocí ní zakřivený tvar únavové trhliny. Dosažené 
výsledky pak mohou výrazně zpřesnit numerické modelování šíření trhliny ve 3D a zlepšit tak 
predikci zbytkové únavové životnosti součásti s trhlinou nebo defektem. 
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2 TEORETICKÝ ZÁKLAD 

V této kapitole jsou nejprve stručně představeny základy lomové mechaniky, následuje 
popis zákonitostí vzniku a šíření únavové trhliny a závěr je věnován problematice zavírání 
únavové trhliny. 

2.1 Základní pojmy lomové mechaniky 

Základním a nejjednodušším konceptem pro hodnocení tělesa s trhlinou je lineárně elastická 
lomová mechanika (LELM) [2]. Její využití je limitováno zejména splněním podmínky 
tzv. “Small Scale Yielding“ (SSY). Znamená to, že při zatěžování dochází ke vzniku malé 
plastické zóny před špicí trhliny vůči rozměrům tělesa i trhliny samotné.  

Ostrá trhlina působí v tělese jako silný koncentrátor napětí (obr. 2.1a). Pole napětí 𝜎𝑖𝑗vykazuje v blízkosti špice trhliny singulární chování typu 𝜎𝑖𝑗 ≈ 𝑟−0,5 a nabývá teoreticky 

až nekonečných hodnot. Znalost rozložení pole napětí v blízkosti špice trhliny je nezbytně 
nutná pro hodnocení chování těles s trhlinou. Tenzor napětí lze popsat např. pomocí 
Williamsova rozvoje [7, 8] jako: 

 𝜎𝑖𝑗 = ( 𝑘√𝑟) 𝑓𝑖𝑗(𝜃) + ∑ 𝐴𝑚𝑟𝑚2 𝑔𝑖𝑗𝑚(𝜃),∞
𝑚=0  (2.1) 

kde r, θ jsou polární souřadnice (obr. 2.1b), k je konstanta, fij(θ) je bezrozměrná funkce úhlu θ. 

V sumaci jsou členy vyšších řádů, Am je amplituda a gji je bezrozměrná funkce úhlu θ m-tého 
členu. Členy vyšších řádů jsou závislé na geometrii tělesa, avšak pro jednoduchost se používá 
hlavně první singulární člen, který je pro malou vzdálenost od špice trhliny dominantní 
(závislost 1/√𝑟). Pole napětí v blízkosti špice trhliny se tedy řídí singularitou 1/√𝑟, nezávisle 
na geometrické konfiguraci tělesa s trhlinou.  

 

Obr. 2.1 (a) Průběh napětí před špicí trhliny v lineárně elastickém materiálu; (b) složky tenzoru napětí 
v blízkosti špice trhliny 

2.1.1 Koncept součinitele intenzity napětí 

Obecně se zatížení trhliny rozděluje na tři základní módy namáhání [2], které jsou odvozené 
podle orientace působícího zatížení vzhledem k trhlině (obr. 2.2): 

• mód I (tahový, opening mode) – vnější síly působí kolmo na lomovou plochu, růst trhliny 
je řízen tahovým napětím σy, 

• mód II (rovinný smykový, in-plane shear) – vnější síly působí ve směru šíření trhliny, 
růst trhliny je řízen smykovým napětím τxz, 

• mód III (antirovinný smykový, out-of-plane shear) – vnější síly působí ve směru 
rovnoběžném s čelem trhliny, růst trhliny je řízen smykovým napětím τyz. 
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Trhlina se může šířit pouze v jednom z daných módů nebo v jejich vzájemné kombinaci.  

 

Obr. 2.2 Základní módy zatěžování tělesa s trhlinou  

Součinitel intenzity napětí se zapisuje s indexem příslušného zátěžného módu, tedy KI, 

KII nebo KIII. Konstantu k v řídícím členu rovnice (2.1) lze nahradit součinitelem intenzity 
napětí K jako K = k√2𝜋. Pole napětí v blízkosti špice trhliny v izotropním, lineárně elastickém 
materiálu lze potom v jednotlivých zátěžných módech popsat vztahy 

 lim𝑟→0 𝜎𝑖𝑗(𝐼) = 𝐾𝐼√2𝜋𝑟 𝑓𝑖𝑗(𝐼)(𝜃), 
lim𝑟→0 𝜎𝑖𝑗(𝐼𝐼) = 𝐾𝐼𝐼√2𝜋𝑟 𝑓𝑖𝑗(𝐼𝐼)(𝜃), 

lim𝑟→0 𝜎𝑖𝑗(𝐼𝐼𝐼) = 𝐾𝐼𝐼𝐼√2𝜋𝑟 𝑓𝑖𝑗(𝐼𝐼𝐼)(𝜃). (2.2) 

Pozn. V následujícím textu se autor zmiňuje pouze o KI, jelikož studium zavírání únavové 
trhliny bude prováděno výhradně na tělesech s trhlinami zatěžovanými v módu I. 

Výhodou LELM je platnost principu superpozice, což vede k výraznému zjednodušení 
hodnocení tělesa s trhlinou. V případě různých zatížení konstrukce lze jednotlivé součinitele 
intenzity napětí od např. mechanických zatížení KI,mech, teplotních zatížení KI,tepl nebo 

zbytkových napětí KI,res sčítat jako: 

 
𝐾𝐼,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐾𝐼,𝑚𝑒𝑐ℎ + 𝐾𝐼,𝑡𝑒𝑝𝑙 + 𝐾𝐼,𝑟𝑒𝑠. 

(2.3) 

Aby bylo možné tento koncept použít v praxi, musí být možné stanovit součinitel intenzity 
napětí z nominálního zatížení hodnocené geometrie. Vztahy v uzavřeném tvaru byly odvozeny 
pro několik jednoduchých geometrií, pro ty složitější musejí být součinitele intenzity napětí 
stanoveny pomocí numerické analýzy. 

Jedním z případů, pro které řešení v uzavřeném tvaru existuje, je nekonečná deska 
s centrální trhlinou o délce 2a, zatěžovaná nominálním tahovým napětím σnom (obr. 2.3). 

Jelikož nominální napětí σnom je kolmé na plochu trhliny, jde o zatěžování čistě módem I. 

Řešení je popsáno vztahem: 

 𝐾𝐼 = 𝜎√𝜋𝑎. (2.4) 
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Obr. 2.3 Nekonečná deska s centrální trhlinou 

Na šíření trhliny se může pohlížet také z energetického hlediska. Zatímco koncept 
součinitele intenzity hodnotí lokální chování trhliny na základě pole napětí, přetvoření 
a posuvů v okolí čela trhliny, parametr hnací síla trhliny G popisuje celkovou energii 

vyžadovanou pro šíření trhliny. V rámci platnosti LELM jsou parametry K a G v jednoznačné 
relaci [2]. V uvažovaném případě nekonečné desky lze vzájemný vztah mezi oběma parametry 
vyjádřit jako: 

 𝐺 = 𝐾2𝐸′  (2.5) 

kde E je modul pružnosti v tahu, v je Poissonovo číslo, E' =E pro rovinnou napjatost 

a E' =E/(1-v2) pro rovinnou deformaci. 

2.1.2 Plastická zóna na špici trhliny 

Koncept LELM uvažuje nekonečně velké napětí na špici ostré trhliny. V reálných materiálech 
však špice trhliny není ideálně ostrá, ale má zaoblení konečného poloměru. Deformace 

způsobená vnějším zatížením navíc není pouze lineárně elastického charakteru, ale obsahuje 
i plastickou (nevratnou) část. V reálných materiálech tedy dochází k přerozdělení napětí 
v okolí špice trhliny. Zjednodušený koncept LELM lze s dostatečnou přesností použít za 
předpokladu, že plastické deformace na špici trhliny jsou pouze malých rozměrů a nemají 
velký vliv na dominantní elastické pole napětí [2]. 

Mezi nejčastěji používané metody odhadu velikosti plastické zóny patří Irwinův model, 
který vychází z elastického pole napětí, nebo tzv. strip-yield model, někdy nazývaný také 
Dugdalův model.  

2.1.3 Irwinův model 

Irwinův [9] počáteční odhad velikosti plastické zóny uvažuje lineárně elastický materiálový 
model. Ke vzniku plastické deformace dochází, překročí-li napětí v okolí špice trhliny hodnotu 

meze kluzu σYS (obr. 2.4). Velikost plastické zóny je tedy vyjádřena vztahem: 



17 

𝑟𝑦 = 12𝜋 ( 𝐾𝐼𝜎𝑌𝑆)2
 pro rovinnou napjatost, (2.6) 

𝑟𝑦 = 16𝜋 ( 𝐾𝐼𝜎𝑌𝑆)2
 pro rovinnou deformaci. (2.7) 

Zavedením elasto-plastického materiálu bez zpevnění se chování změní. Silové účinky 
vyvolané napětím, které by byly přítomné v elastickém materiálu (na obr. 2.4 vyšrafované) 
musejí zůstat zachovány i v elasto-plastickém materiálu. V materiálu bez zpevnění je však 
maximální hodnota napětí rovna mezi kluzu σYS a v oblasti plastických deformací tedy musí 
dojít k přerozdělení napětí. Po úpravách dostaneme Irwinův odhad druhého řádu: 

𝑟𝑝 = 1𝜋 ( 𝐾𝐼𝜎𝑌𝑆)2
 pro rovinnou napjatost, (2.8) 

𝑟𝑝 = 13𝜋 ( 𝐾𝐼𝜎𝑌𝑆)2
 pro rovinnou deformaci. (2.9) 

Tento odhad je fyzikálně přesnější a plastická zóna rp je dvojnásobná oproti čistě elastickému 
řešení ry, které neuvažuje redistribuci napětí.  

 

Obr. 2.4 Odhad velikosti plastické zóny bez redistribuce napětí ry a s redistribucí napětí rp 

2.1.4 Strip-yield model 

Jiný přístup zvolili Dugdale [10] a Barenblatt [11], kteří uvažovali dlouhou, ostrou trhlinu 
v elasto-plastickém materiálu bez zpevnění a ve stavu rovinné napjatosti. Strip-yield model 

předpokládá efektivní délku trhliny o délce 2a + 2ρ, kde ρ je délka plastické zóny (obr. 2.5a), 

na kterou působí zavírací napětí o velikosti meze kluzu σYS (obr. 2.5b). 

Velikost plastické zóny ρ je nalezena vyřešením rovnice: 𝐾𝜎 + 𝐾𝜌 = 0, (2.10) 
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kde Kσ je součinitel intenzity napětí při zatížení nominálním tahovým napětím efektivní délky 
trhliny a Kρ je součinitel intenzity napětí při zatížení zavíracím napětím σYS na špici trhliny.  

Po úpravách a zanedbáním členů vyšších řádů je řešení velikosti plastické zóny ρ: 

 𝜌 = 𝜋8 ( 𝐾𝐼𝜎𝑌𝑆)2
 pro 𝜎𝜎𝑌𝑆 ≪ 1, (2.11) 

což je řádově stejný vztah jako rovnice (2.8), s rozdílem přibližně 23 %. 

 

Obr. 2.5 Strip-yield model. Plastická zóna je modelovaná pomocí tlakových napětí na úrovni meze 
kluzu σYS na špici trhlin 

2.1.5 Stav napjatosti 

Odvozené modely vycházely z 2D řešení ve stavu rovinné napjatosti. U reálných těles se často 
předpokládají podobné podmínky na volném povrchu tělesa (obr. 2.6a). V tělese o dostatečné 
tloušťce podmínky rovinné napjatosti na volném povrchu postupně přechází směrem dovnitř 
tělesa do stavu rovinné deformace. Uprostřed tělesa je plasticita materiálu potlačena vlivem 
triaxiality napětí a velikost plastické zóny je zde až třikrát menší [2, 12].  

Je vhodné poznamenat, že oba zmíněné vztahy popisují velikost plastické zóny ve tvaru 
kruhu a ignorují tak skutečný tvar plastické zóny (obr. 2.6b), který je závislý na stavu 
napjatosti, módu namáhání i na geometrii tělesa (T-napětí) [2]. Nicméně jako nástroj pro 
přibližný odhad velikosti plastické zóny jsou rovnice dostačující. 

 

Obr. 2.6 (a) Plastická zóna po tloušťce tělesa; (b) porovnání reálného tvaru plastické zóny s modely 

velikosti plastické 
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2.2 Únava materiálu 

V inženýrské praxi dochází kromě statického zatěžování běžně také k opakovanému, 
cyklickému zatěžování strojních součástí, které přináší riziko vzniku únavového poškození [1, 

13–15]. To bývá důsledkem lokalizovaných plastických deformací způsobených střídavým 
mechanickým nebo teplotním zatěžováním. Únavové poškození vzniká nejčastěji v místě 
technologických vrubů (drsnost povrchu, strukturní nehomogenity) nebo konstrukčních vrubů 
(otvory, zápichy, svary), ve kterých dochází ke koncentraci napětí.  

Průběh cyklického zatěžování má typicky sinusový průběh. Na obr. 2.7 je zobrazen 

sinusový zátěžný cyklus s konstantní amplitudou zatížení a s popisem základních 
charakteristik cyklu.  

 

Obr. 2.7 Schéma zátěžného cyklu  

Pozice sinusové křivky může být vůči horizontální časové ose libovolně umístěna. Zátěžný 
cyklus může mít např. střídavý charakter (σmax = –σmin) nebo míjivý charakter (σmax > 0, 

σmin = 0). Charakter zatěžování je definován asymetrií cyklu R, která vyjadřuje poměr 
minimálního a maximálního zatížení: 𝑅 = 𝜎𝑚𝑖𝑛𝜎𝑚𝑎𝑥 . (2.12) 

Stejný systém indexů při charakterizaci cyklického zatěžování se používá i pro další veličiny, 
jako jsou např. síla F, přetvoření ε nebo součinitel intenzity napětí K. 

2.2.1 Etapy únavového života  

Únava materiálu je degradačním procesem závislým na časovém průběhu zatěžování, který má 
etapovitý charakter. Cyklické plastické deformace způsobují v materiálu trvalé změny, jejichž 
charakter se mění v závislosti na stadiu únavového procesu, ve kterém probíhají (obr. 2.8). 

Proces únavového porušení lze rozdělit na čtyři stadia: 

a) Stadium změn mechanických vlastností 
V důsledku působení vnějších sil vznikají plastické deformace, které se vlivem četného 

opakování lokálně kumulují. V daném místě se mění hustota a uspořádání dislokací, což 
vede ke změně mechanických vlastností. Rozlišujeme dvě možné změny mechanických 
vlastností – cyklické zpevnění nebo cyklické změkčení. Výsledkem ukončení změn 
mechanických vlastností je tzv. saturovaná hysterezní smyčka. Spojením vrcholů 
saturovaných hysterezních smyček pro různá zatížení dostaneme tzv. cyklickou křivku 



20 

napětí – deformace. Tato křivka následně dobře popisuje cyklickou deformaci např. na 
čele trhliny. 

b) Stadium iniciace únavových trhlin 

K iniciaci únavových mikrotrhlin dochází nejčastěji na povrchu materiálu. 
Z materiálového hlediska vznikají povrchové trhliny nejčastěji na hranicích zrn, a to 
v důsledku rozvoje perzistentních skluzových pásů nebo na rozhraní vměstku 
a základního materiálu. Délka stadia nukleace závisí na vlastnostech materiálu, velikosti 
amplitudy zatěžování, geometrii tělesa, opracování povrchové vrstvy nebo na prostředí, 
v němž se cyklické zatěžování odehrává. 

c) Stadium šíření únavové trhliny 

Vzniklé mikrotrhliny leží ve skluzových rovinách. S přibývajícími cykly se mikrotrhliny 
šíří a postupně propojují s okolními mikrotrhlinami, až vznikne zpravidla jediná, 
tzv. magistrální trhlina, která se již ale šíří ve směru kolmém na působící napětí. 
Magistrální trhlina se v této fázi šíří stabilně, rychlost jejího šíření je v porovnání se 
stadiem iniciace nebo šířením a propojováním mikrotrhlin zpravidla výrazně větší.  

d) Náhlý dolom 

V důsledku splnění kritéria nestabilního šíření trhliny (např. Griffithova kritéria [1, 2]) 

dochází k náhlému dolomení cyklicky zatěžovaného tělesa, čímž je způsoben jeho 
strukturní rozpad 

 

 

Obr. 2.8 Schéma únavového lomu 

2.2.2 Šíření únavové trhliny 

Pokud se u navrhované konstrukce předpokládá cyklické zatěžování, je nutné v rámci přístupu 
damage tolerance při stanovení kritické velikosti vady zohlednit také její únavový růst. K tomu 
je nezbytná znalost rychlosti šíření trhliny v daném materiálu a při daném zatížení. Faktory 
ovlivňujícími rychlost šíření únavové trhliny jsou např. délka trhliny a, velikost rozkmitu 

napětí Δσ a jeho asymetrie R, velikost a tvar tělesa, materiálové vlastnosti, provozní podmínky 
atd. Veličinou, která je schopná vystihnout vliv zmíněných faktorů, je rozkmit součinitele 
intenzity napětí ΔK [1, 2, 15]: 

 ∆𝐾 = 𝐾𝑚𝑎𝑥 − 𝐾𝑚𝑖𝑛, (2.13) 
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kde Kmax a Kmin jsou maximální, resp. minimální hodnota součinitele intenzity napětí 
v zatěžovacím cyklu. Vykreslením přírůstku trhliny za jeden cyklus da/dN jako funkce 

rozkmitu součinitele intenzity napětí ∆K dostaneme průběh rychlosti šíření únavové trhliny 
(obr. 2.9). Získanou závislost lze rozdělit na tři oblasti: 

a) Oblast I 

V oblasti I je rychlost šíření únavové trhliny velmi nízká a asymptoticky se blíží nule. 
Při zatížení únavové trhliny rozkmitem K nižším, než je prahová hodnota Kth, se 

únavová trhlina nešíří vůbec. Fenomén prahové hodnoty je úzce spojen zejména 
s odporem vůči šíření únavové trhliny, který je charakterizován různými faktory, např. 
mikrostrukturou materiálu, pohybem dislokací a efektem zavírání trhliny [5, 6]. 

b) Oblast II 

V oblasti II se únavová trhlina šíří stabilně a lze tak poměrně přesně předpovědět její 
chování při daném zatěžování. Vykreslením průběhu šíření trhliny v log-log 

souřadnicích totiž vzniká mezi parametry da/dN a  lineární závislost, kterou v roce 

1963 výstižně popsali Paris a Erdogan [3] vztahem: d𝑎d𝑁 = 𝐶(∆𝐾)𝑚, (2.14) 

kde da/dN je přírůstek trhliny za zátěžný cyklus, C a m jsou materiálové charakteristiky. 
Křivka rychlosti šíření trhliny je silně závislá na hodnotě středního napětí σm, 

potažmo na asymetrii cyklu R. Přímka da/dN – K se posouvá nahoru nebo dolů 
s rostoucí, respektive klesající hodnotou středního napětí σm. 

O přesnější popis šíření únavové trhliny v blízkosti prahových hodnot Kth se 

zasloužili Klesnil a Lukáš [16], kteří navrhli úpravu vztahu:  d𝑎d𝑁 = 𝐶(∆𝐾𝑚 − ∆𝐾𝑡ℎ𝑚). (2.15) 

Další modifikace základní Paris-Erdoganovy rovnice publikovali např. autoři [17–20]. 

Na základě znalosti průběhu šíření únavové trhliny v daném materiálu lze stanovit 
zbytkovou životnost konstrukce s přítomnou únavovou trhlinou a umožnit tak další 
provoz konstrukce bez nutnosti opravy či úplného vyřazení. Odhad počtu cyklů do lomu 
lze získat integrací Paris-Erdoganova vztahu (případě jiné rovnice, např. Klesnil-Lukáš): 

𝑁 = ∫ 𝑑𝑎𝐶(∆𝐾)𝑚𝑎𝑓𝑎0 , (2.16) 

kde a0 je počáteční délka trhliny, af kritická délka trhliny v okamžiku lomu a N je počet 
cyklů do lomu. 
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Obr. 2.9 Rychlost šíření únavové trhliny da/dN vynesená jako funkce rozkmitu součinitele intenzity 
napětí K  

c) Oblast III 

V oblasti III se šíření únavové trhliny mění na nestabilní, křivka se asymptoticky blíží 
k mezní hodnotě, která je často aproximována lomovou houževnatostí KIC. 

2.3 Zavírání únavové trhliny  

V základním popisu únavového porušování konstantní amplitudou zatížení, jak je uveden 
v předchozí kapitole, se uvažuje, že nominální hodnota rozkmitu součinitele intenzity napětí 
K jednoznačně řídí šíření únavové trhliny. Nicméně existuje řada situací, kdy se trhlina šíří 
pomaleji, než by odpovídalo hodnotě rozkmitu K [1, 2, 21]. Rozdíl v nominální a skutečné 
rychlosti šíření únavové trhliny může pramenit z efektů jako: 

• předčasné zavření lomových ploch i přesto, že působící nominální síla je stále větší než 
nula (Fmin > 0) – zavírání únavové trhliny, 

• opakované odklonění směru šíření vlivem překážek v mikrostruktuře nebo změnami 
lokálního napětí a kombinace módů šíření trhliny,  

• retardace růstu čela trhliny vlivem zbytkových napětí. 

 

Obr. 2.10 Ilustrace procesu zavírání únavovové trhliny a efektivní části zátěžného cyklu  
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Zmíněné procesy, které jsou souhrnně označovány jako tzv. stínění (shielding), mohou vést ke 
zpomalení šířící se trhliny a tím k významnému prodloužení únavové životnosti konstrukce. 
Hlavním cílem výpočtových modelů je stanovit únavový růst trhliny v milimetrech za rok nebo 

jinou provozní periodu a tím dostatečně přesně a bezpečně určit kontrolní intervaly kritických 
míst konstrukce. Z bezpečnostních a ekonomických důvodů jsou podobné predikce velmi 

žádané v leteckém průmyslu, u tlakových nádob, offshore konstrukcí atd. 
Skutečnost, že navzdory tahovému nominálnímu napětí dochází k předčasnému zavření 

trhliny, byla poprvé popsána Elberem [5, 6]. Během prováděných experimentů zaznamenal, že 
u zkoušených tenkých plechů s trhlinou z hliníkové slitiny 2024-T3 dochází v různé fázi 
zatížení ke změně tuhosti. Usoudil, že v brázdě za šířící se únavovou trhlinou zůstávají 
zbytková plastická přetvoření, jejichž vlivem dochází při odlehčování k předčasnému kontaktu 
lomových ploch a tím i k poklesu skutečné rychlosti šíření únavové trhliny. Dojde-li totiž 
k zavření trhliny, nominální zatížení ve zbytku cyklu již nepřispívá k jejímu dalšímu šíření, 
ačkoliv může být stále tahové. Skutečným řídícím parametrem růstu trhliny je tedy tzv. 
efektivní rozkmit součinitele intenzity napětí ΔKeff , definovaný vztahem: ∆𝐾𝑒𝑓𝑓 = 𝐾𝑚𝑎𝑥 − 𝐾𝑐𝑙, (2.17) 

pomocí něhož Elber navrhl úpravu Paris-Erdoganovy rovnice (2.14) d𝑎d𝑁 = 𝐶(∆𝐾𝑒𝑓𝑓)𝑚. (2.18) 

Upravený Paris-Erdoganův vztah velmi dobře souhlasí s naměřenými daty šíření únavových 
trhlin při různých asymetriích cyklu R. Elber také zavedl bezrozměrný parametr U, který 
vyjadřuje efektivní poměr součinitele intenzity napětí: 

𝑈 = ∆𝐾𝑒𝑓𝑓∆𝐾 = (1 − 𝑓1 − 𝑅) = 𝐾𝑚𝑎𝑥 − 𝐾𝑐𝑙𝐾𝑚𝑎𝑥 − 𝐾𝑚𝑖𝑛 , (2.19) 

kde parametr f vyjadřuje poměr hodnoty zavření vůči maximálnímu zatížení, tedy 

𝑓 = 𝐾𝑐𝑙𝐾𝑚𝑎𝑥  . (2.20) 

Schematický popis procesu zavírání trhliny je na obr. 2.10. Při působení nominální síly Fmax je 

trhlina plně otevřená, při postupném odlehčování se rozevření trhliny zmenšuje. Při dosažení 
hodnoty nominální síly Fcl dochází ke kontaktu lomových ploch těsně za čelem trhliny a trhlina 
je považována za zavřenou, přestože většina trhliny je stále otevřená. Že stále ještě působící 
nominální zatížení již nepřispívá k dalšímu růstu únavové trhliny, je zapříčiněno zavřením líců 
trhliny v oblasti jejího čela. 

Plasticky indukované zavírání je základním mechanismem, k němuž však mohou 
přispívat i další mechanismy, které byly objeveny v následující dekádě. Suresh a Ritchie [22] 

souhrnně popsali celkem pět mechanismů zavírání únavové trhliny (obr. 2.12). 
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2.3.1 Zavírání indukované zbytkovou plastickou deformací  

Využití konceptu LELM pro popis šíření únavové trhliny předpokládá, že podmínky šíření 
trhliny jsou jednoznačně definovány polem napětí před čelem trhliny. Avšak z Elberových 
experimentů [5, 6] vyplývá, že šíření únavové trhliny nezávisí pouze na podmínkách před 
čelem trhliny, ale také na možnosti kontaktu lomových ploch za čelem trhliny. Zatížením 
únavové trhliny vzniká před jejím čelem plastická deformace. Za šířící se únavovou trhlinou 
tak zůstávají pozůstatky původních plastických zón, jejichž obálka tvoří tzv. plastickou brázdu 
(obr. 2.12a).  

Elber při svých experimentech monitoroval změnu tuhosti tělesa (viz obr. 2.11) pomocí 
tenzometrů nalepených 2 mm za čelem trhliny. Všiml si, že při postupném odlehčování je 
směrnice křivky F – uy mezi body A a B konstantní a je identická s tuhostí standardního, 
staticky zatíženého tělesa s trhlinou. Únavová trhlina je plně otevřená až do doby, než zatížení 
klesne na hodnotu Fop. S klesajícím zatížením mezi body B a C dochází ke změně průběhu 
tuhosti. Zavření líců trhliny je jediným možným mechanismem, který může způsobit takovou 

změnu. V poslední fázi odlehčování, mezi body C a D, je směrnice křivky F – uy stejná jako 
u identického tělesa bez trhliny. To vede k závěru, že v bodě C na hodnotě zatížení Fcl došlo 
k úplnému zavření trhliny a těleso se při zbývajícím odtěžování chová, jako by žádnou trhlinu 
neobsahovalo. 

 

Obr. 2.11 Rozdíl v tuhosti tělesa s trhlinou a bez trhliny 

Po Elberově objevu se problematikou plasticky indukovaného zavírání únavové trhliny 
zabývala řada publikací. Budiansky a Hutchinson [23] použili Dugdalův model plastické zóny 
a ukázali, že zbytková přetvoření v plastické brázdě způsobují předčasný kontakt lomových 
ploch. Ačkoliv se výsledky neshodují s experimentálními, je tato metodika užitečná pro 
kvalitativní vysvětlení efektu plasticky indukovaného zavírání trhliny. V několika odborných 
publikacích [24–28] je zavírání analyzováno pomocí metody konečných prvků. James a Knott 

[29] provedli experiment, jehož výsledky přesvědčivě potvrdily existenci plasticky 
indukovaného zavírání trhliny. Ve zkušebním vzorku nechali autoři únavovou trhlinu nejprve 
dostatečně narůst, vzorek následně vytáhli a pomocí elektronového paprsku odstranili malé 
množství materiálu z lomových ploch do vzdálenosti asi 0,5 mm za čelem trhliny. Když vzorek 
umístili zpět do stroje, rychlost šíření trhliny oproti původním hodnotám výrazně vzrostla. 
Nárůst rychlosti šíření byl způsoben odstraněním materiálu z plastické brázdy, který byl 
příčinou předčasného kontaktu lomových ploch, čímž docházelo ke zpomalování růstu trhliny. 
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Je vhodné zmínit poznámky k vyhodnocení zavírání únavové trhliny: 
• Vzhledem k faktu, že zavírání trhliny je postupný proces, je složité jednoznačně určit 

napětí při zavření trhliny. V některých případech se proto používá průměrná hodnota 
mezi body, při kterých byla trhlina kompletně otevřena (bod B) a kompletně zavřena 
(bod C). ASTM [30] zase definuje zavření trhliny jako odklonění od přímky poddajnosti 
o 1 %, 2 % nebo 4 %. 

• Ke vzniku plasticky indukovaného zavírání přispívá nízká asymetrie cyklu R. 

• V odborných publikacích se často vyskytují dvě označení zatížení spojená se zavíráním 
únavové trhliny: součinitel intenzity napětí při zavření Kcl, jenž odpovídá momentu 
prvního kontaktu lomových ploch za čelem trhliny při odlehčování, a součinitel intenzity 
napětí při otevření Kop, který naopak odpovídá momentu kompletního oddělení 
lomových ploch při zatěžování. Obě tyto hodnoty se od sebe mírně liší. V této práci je 
v souladu s literaturou diskutována zejména veličina Kcl. 

2.3.2 Zavírání způsobené drsností povrchu 

Při šíření únavové trhliny v oblasti prahových hodnot je maximální velikost plastické zóny 
typicky srovnatelná s velikostí zrna nebo jiné mikrostrukturní jednotky. Proto trhlina roste více 
krystalograficky (růst trhliny v kombinaci s lokálním módem II na úrovni mikrostruktury) 
a vzniká členitější lomová plocha. Vlivem kombinace členité lomové plochy a plastické 
deformace na čele trhliny pak dochází k předčasnému kontaktu lomových ploch (obr. 2.12b). 

S rostoucí velikostí zrna roste i míra zavírání trhliny způsobeného drsností povrchu. 

2.3.3 Zavírání způsobené oxidy 

Během šíření trhliny se na nově vytvořených lomových plochách vytváří oxidická vrstva, která 
závisí zejména na chemickém složení okolního prostředí a teplotě. Při zatěžování v oblasti 

prahové hodnoty K přicházejí lomové plochy často do kontaktu a přírůstek trhliny je velmi 
malý, proto se zejména v těchto oblastech vytváří výrazná oxidická vrstva. Oxidická vrstva má 
řádově podobnou tloušťku, jako je otevření v blízkosti čela trhliny CTOD (Crack Tip Opening 

Displacement), mezi lomovými plochami tudíž působí jako klín, který trhlinu předčasně uzavře 
(obr. 2.12c). 

2.3.4 Zavírání způsobené viskózní kapalinou 

Kapalina, která se dostane do rozevřené trhliny, začne působit jako klín (obr. 2.12d). Při 
odlehčování vzniká hydrodynamický tlak, což má za následek snížení efektivního rozkmitu 

Keff a tím i snížení rychlosti šíření únavové trhliny. Hydrodynamický tlak je přímo úměrný 
kinematické viskozitě, proto se u maziv s vyšší kinematickou viskozitou předpokládá 
výraznější zpomalení šíření trhliny. 

2.3.5 Zavírání způsobené fázovou transformací na čele trhliny 

Ve své podstatě je tento mechanismus velmi podobný plasticky indukovanému zavírání 
trhliny. Fázová přeměna vede totiž ke zvětšení objemu a za šířící se trhlinou tak zůstává 
transformovaná oblast se zvětšeným objemem, která šíření trhliny zpomaluje podobně jako 
plastická brázda (obr. 2.12e). 
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Obr. 2.12 Mechanismy zavírání únavové trhliny 

Rozšíření znalostí o nové mechanismy zavírání znamenalo významný krok vpřed 
v porozumění procesu růstu únavové trhliny. Kvantifikovat jeho přesný vývoj je však přesto 
složité. Jednotlivé mechanismy totiž mohou pro stejnou třídu materiálů vykazovat různou míru 
vlivu. Únavová trhlina může být navíc zpomalována současným působením několika typů 
mechanismů, jejichž individuální příspěvky je často těžké rozlišit. Obecně se v celém rozsahu 
rozkmitu zatížení ΔK předpokládá výskyt plasticky indukovaného zavírání. V oblasti 

prahových hodnot zatížení ∆Kth se k němu navíc přidávají mechanismy zavírání způsobené 
drsností povrchu a oxidy, které celkovou retardaci trhliny umocňují (obr. 2.13). Hlubší 
pochopení jednotlivých mechanismů může pomoci k jejich jednodušší separaci a umožní 
tak kvantifikovat jejich vliv na únavovou životnost. 

 

Obr. 2.13 Ilustrace zastoupení jednotlivých mechanismů zavírání trhliny v závislosti na velikosti 
zatížení ∆K [31]  
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3 SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ 

Vypracování rešerše vědeckých publikací je nezbytným krokem k získání poznatků 
potřebných ke splnění cílů disertační práce. Hlavními objekty zájmu jsou popis singulárního 
pole napětí v blízkosti volného povrchu a numerické modelování plasticky indukovaného 
zavírání únavové trhliny, konkrétně pak vliv obou efektů na šíření únavové trhliny. 
K samotnému zavírání nemusí v některých případech zatěžování docházet (např. při vysoké 
asymetrii zatížení R > 0,5), avšak volný povrch podmínky v blízkosti špice trhliny ovlivňuje 
vždy. Aby bylo možné kvalitativně popsat proces zavírání únavové trhliny a jeho vliv na její 
růst, je nezbytné oba efekty od sebe nejprve oddělit. 

3.1 Vliv volného povrchu na singulární pole napětí 

Koncept součinitele intenzity napětí popisuje dvoudimenzionální pole elastických napětí 
v okolí špice ostré trhliny, které má singulární charakter úměrný členu r–0,5. Ostrá trhlina je 
však jen specifickým případem tzv. obecných singulárních koncentrátorů napětí, u nichž je 
singulární člen obecně úměrný r–p [32]. Příkladem obecných singulárních koncentrátorů napětí 
je např. trhlina se špicí na rozhraní dvou různých materiálů, V-vrub nebo průnik čela trhliny 
s volným povrchem tělesa, tzv. rohová singularita.  

Je-li špice přímo na rozhraní dvou materiálů s rozdílnými elastickými parametry (E, ν), 

dochází ke skokové změně materiálových vlastností, které ovlivňují singulární pole napětí. 
Pokud je trhlina orientovaná kolmo k bi-materiálovému rozhraní (obr. 3.1), existuje jeden 

exponent singularity napětí. Pokud je však orientovaná obecně, mohou existovat dva 
exponenty singularity napětí.  

 

Obr. 3.1 Trhlina v tělese s na rozhraní dvou materiálů  

Přítomnost V-vrubů v konstrukcích způsobuje lokální koncentraci napětí, která má 
singulární charakter. Knésl [33] publikoval analytické vztahy ke stanovení složek napětí 
v okolí V-vrubu s úhlem rozevření 2α, závislých na obecném exponentu singularity p. 

Ze vztahů vyplývá, že ostrá trhlina je zvláštním případem V-vrubu s úhlem rozevření 2α = 0°, 
pro kterou je hodnota exponentu singularity p = 0,5. Jak lze vidět na obr. 3.2, s rostoucím 
úhlem rozevření hodnota exponentu singularity p klesá. 

Jak již bylo zmíněno v kap. 2.1, v okolí špice ostré trhliny je podle základní teorie LELM 
singulární pole napětí s exponentem singularity p = 0,5. Vztahy pro popis pole napětí byly 
odvozeny pro zjednodušený rovinný případ tělesa s trhlinou. Rozšířením do třetího rozměru 
a vytvořením objemu tělesa se situace mění. Uprostřed tělesa, tedy v oblasti, v níž se podmínky 
nejvíce blíží stavu rovinné deformace, je exponent singularity napětí p = 0,5. V místě průniku 
čela trhliny s volným povrchem se však vyskytuje další obecný koncentrátor napětí, tzv. vertex 
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point neboli rohový bod čela trhliny. Pole napětí je v tomto místě řízeno obecným exponentem 
singularity napětí p [33–43], kde 0 < p ≤ 0,5.  

 

Obr. 3.2 Průběh exponentu singularity napětí v závislosti na úhlu otevření V-vrubu na základě 
analytického řešení pro podmínky rovinné deformace [33]  

Popis pole napětí pomocí součinitele intenzity KI je definován pouze pro trhlinu 

s exponentem singularity napětí r–0,5. V blízkosti volného povrchu, kde je singulární chování 
ovlivněno rohovým bodem čela trhliny, tato koncepce neplatí. Jedním z možných přístupů 
popisu pole napětí v blízkosti obecných singularit typu r–p je zobecněná koncepce součinitele 
intenzity napětí HI [7, 33]. Singulární pole napětí podél čela trhliny lze popsat jako:  

 𝜎𝑖𝑗 ≈ 𝐻𝐼√2𝜋 𝑟−𝑝𝑓𝑖𝑗(𝑝, 𝜃), (3.1) 

kde HI je obecný součinitel intenzity napětí, p je zobecněný exponent singularity napětí, r je 

vzdálenost od špice trhliny a fij(p,θ) je tvarová funkce. Exponent singularity napětí p vyplývá 
z analytického řešení rovnic pro popis pole napětí.  

3.1.1 Určení exponentu singularity napětí v blízkosti volného povrchu 

Stanovení exponentu singularity napětí pro rohovou singularitu publikoval Benthem [44]. 

Pomocí metod konečných diferencí vypočetl exponent singularity napětí p pro rovnou trhlinu 

v polonekonečném prostoru, zatíženou módem I. Ukázal, že singulární pole napětí a posuvů 
v okolí trhliny je závislé na Poissonově čísle ν. V případě ν = 0 odvodil, že exponent 
singularity je p = 0,5 a s klesajícím Poissonovým číslem klesá. Bažant a Estenssoro [34] 

pomocí variačních principů potvrdili Benthemovy výsledky, kdy pro rovné čelo trhliny, 
zatížené otevíracím módem I, obdrželi stejné hodnoty exponentu singularity napětí p 

v závislosti na Poissonově čísle, viz tab. 3.1. 
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Tab. 3.1 Metody stanovení hodnoty exponentu singularity napětí v závislosti na Poissonově čísle 

Použitá metoda ν = 0 ν = 0,15 ν = 0,3 ν = 0,4 ν = 0,5 

Metoda konečných diferencí [44] 0,500 0,484 0,452 0,413 0,332 

Variační metoda [34] 0,500 0,484 0,452 0,414 
0,353 

(ν = 0,48) 

MKP metoda [45] 0,499 0,485 0,445 0,370 – 

 

Další možností je využití numerického řešení v MKP, jehož pomocí lze stanovit 

exponent singularity p ze složek napětí σyy nebo posuvů uy v blízkosti obecného koncentrátoru 
[45–48]. Metodika výpočtu hodnoty p je znázorněna na obr. 3.3. Provedením lineární regrese 
z vykreslených veličin v log-log hodnotách lze stanovit exponent singularity napětí, konkrétně 
z průběhu napětí σyy: 

 log 𝜎𝑦𝑦 = 𝑝 log 𝑟 + 𝐵, (3.2) 

a tedy exponent singularity je 

 𝑝 = log 𝜎𝑦𝑦 − 𝐵log 𝑟 , (3.3) 

nebo z průběhu posuvů uy 

 log 𝑢𝑦 = (1 − 𝑝) log 𝑟 + 𝐶, (3.4) 

a tedy exponent singularity je 

 𝑝 = C − log 𝑢𝑦log 𝑟 + 1. (3.5) 

Výhoda využití MKP je v možnosti stanovení exponentu singularity napětí nejen na volném 
povrchu, ale také v místě přechodu směrem do středu tělesa. Tvorbě výpočtového modelu je 
však třeba věnovat zvláštní pozornost, protože k dosažení přesných hodnot je v blízkosti 
průsečíku čela trhliny s volným povrchem vyžadována velmi jemná síť konečných prvků.  

 

Obr. 3.3 (a) Určení exponentu singularity napětí z pole napětí před špicí trhliny nebo (b) z pole posuvů 
na lících za špicí trhliny [48] 



30 

3.1.2 Zakřivení čela únavové trhliny 

Únavová trhlina se v běžných materiálech nešíří jako rovná, ale její čelo je většinou zakřivené. 
Přítomnost volného povrchu, který mění singulární rozdělení pole napětí, je jedním 
z nejvýznamnějších vlivů na zakřivení čela trhliny [34, 37, 41, 46, 49–53].  

Bažant a Estenssoro [34] na základě fyzikálních podmínek předpokládali, že hnací síla 
trhliny G, která vyjadřuje energii spotřebovanou na vznik nových povrchů, by měla být 
v oblasti volného povrchu kladná, nenulová a konečné hodnoty. Současně předpokládali, že 
její hodnota po celém čele trhliny je konstantní, jelikož energie potřebná pro vytvoření nového 
povrchu je stejná ve všech bodech čela trhliny. Odvozením došli k závěru, že hnací síla trhliny 
je po celém čele konstantní, je-li singulární pole napětí řízeno hodnotou exponentu singularity 
p = 0,5 v každém bodě čela trhliny. Tato hypotéza je pro rovnou trhlinu splněna pouze 
v případě materiálu s Poissonovým číslem ν = 0. Pro jiné materiály existuje řešení 
s exponentem singularity p = 0,5 pouze se zakřiveným čelem trhliny, která s volným povrchem 
svírá charakteristický úhel γR.  

 

Obr. 3.4 Vývoj tvaru čela únavové trhliny vlivem volného povrchu  

Proces postupného zakřivování šířící se trhliny z výchozího stavu s rovným čelem je 
graficky znázorněn na obr. 3.4. Na počátku cyklického zatěžování tělesa s rovnou trhlinou je 

v blízkosti volného povrchu hodnota exponentu singularity p < 0,5. Nižší hodnota exponentu 
singularity p vede k poklesu rychlosti šíření únavové trhliny v porovnání s rychlostí uprostřed 
tělesa, kde je p = 0,5. Během růstu únavové trhliny dochází k postupnému formování 
charakteristického zakřivení jejího čela. Míru zakřivení vyjadřuje úhel γ, který je sevřen mezi 
čelem trhliny a hranou volného povrchu. Tvar trhliny se mění až do doby, než dojde 

k vyrovnání rychlosti šíření po celé délce jejího čela. Výsledný úhel se nazývá charakteristický 
úhel γr a po zbytek růstu trhliny se již nemění.  

V materiálu s Poissonovým číslem ν = 0,3 při zachování exponentu singularity p = 0,5 

také v rohovém bodě čela trhliny existuje řešení s čelem trhliny zakřiveným pod úhlem 
γ = 11° [34]. K odhadu hodnoty charakteristického úhlu γr lze využít také Pookův empirický 
vztah [38]: 

 𝛾𝑟 = 90° − arctan (2 − 𝜈𝜈 ). (3.6) 

Heyder [37, 49] publikoval shodné výsledky vypočítané pomocí numerických metod. 
Zároveň také provedl experimentální měření úhlu zakřivení čela únavové trhliny na tělese 
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z materiálu PMMA s Poissonovým číslem ν = 0,365. Experimentální tělesa měla obdélníkový 
příčný průřez o tloušťkách 20, 30 a 40 mm, u kterých naměřil stejný úhel zakřivení γ = 14 ± 3°. 

Dále podrobil experimentům tělesa s trapezoidním průřezem, u kterých naměřil stejný úhel γ 

mezi čelem trhliny a volným povrchem (obr. 3.5). Následně u těchto těles změnil podobu 
příčného průřezu např. seříznutím hrany, čímž změnil aktuální úhel mezi čelem trhliny 
a volným povrchem. Po určitém počtu cyklů se však opět vytvořilo čelo trhliny svírající úhel 
γ = 14 ± 3°. Těmito experimenty dokázal, že velikost zakřivení únavové trhliny nezávisí na 
tvaru tělesa, ale je řízena pouze Poissonovým číslem. Srovnání zmíněných studií závislosti na 
Poissonově čísle je zobrazeno na obr. 3.6. 

 

Obr. 3.5 Zkušební tělesa s trapezoidním průřezem z materiálu PMMA (ν = 0,365) [37] 

 

Obr. 3.6 Rozdíl tvaru čela trhliny při různých módech zatěžování [34, 37, 38]  

3.2 Numerické modelování zavírání trhliny ve 2D 

Během šíření únavové trhliny zůstávají za jejím čelem plastické deformace, které tvoří tzv. 
plastickou brázdu. Plasticky zdeformovaný materiál za čelem trhliny se chová jako klín, který 
při odtěžování způsobuje předčasný kontakt lomových ploch. Tento mechanismus je znám jako 

plasticky indukované zavírání trhliny (dále zkratkou PICC, z anglického Plasticity Induced 

Crack Closure) (kap. 2.3), jeho přítomnost snižuje účinek nominálního zatížení působícího na 
těleso.  

Numerické modelování PICC pomocí MKP je konceptuálně poměrně jednoduché, avšak 
složitost definice vstupních parametrů z něj činí náročnou úlohu. Diskretizace modelu tělesa 
s trhlinou vyžaduje předepsání materiálového modelu s elasto-plastickým chováním, cyklické 
zatěžování modelu, simulaci kontaktu lomových ploch, simulaci růstu trhliny a měření úrovně 
zavírání trhliny. Velké požadavky jsou kladeny na zjemnění sítě konečných prvků v okolí čela 
trhliny. Aby bylo možné správně postihnout formování dopředné a reverzní plastické zóny, 
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měla by se typická velikost výpočtových prvků Le pohybovat v řádu mikrometrů. Dopředná 
plastická zóna rp je tvořena plastickou deformací materiálu před čelem trhliny při maximálním 
zatížení Kmax. Reverzní plastická zóna rp,c, někdy nazývaná také cyklická plastická zóna, je 
dána změnou napětí při minimálním zatížení o hodnotu 2σys [54] a souvisí s rozkmitem ΔK. 

Přestože vybavenost MKP softwarů je dnes velmi bohatá a nabízí možnosti zahrnutí 
elasto-plastických deformací, šíření trhliny i simulace kontaktu ploch, musejí být při 
modelování PICC přijata významná zjednodušení v porovnání s reálným únavovým růstem 
trhliny. Navíc numerický model PICC nezahrnuje další mechanismy zavírání trhliny, jako je 
zavírání vlivem oxidační vrstvy nebo drsnosti povrchu. Separace jednotlivých mechanismů 
zavírání trhliny, stejně jako přímé porovnání experimentálně naměřených hodnot zavírání 
s těmi numericky získanými, jsou ve vědecké komunitě stále otevřenými otázkami. 

Ačkoliv od dob Elbera byla na toto téma publikována již řada vědeckých prací, stále 
chybí jednoznačná metodika, jak plasticky indukované zavírání trhliny modelovat. Nejčastější 
parametry, jejichž nastavení je třeba při numerických výpočtech důkladně zvážit a dále 
optimalizovat, jsou podrobněji diskutovány v následujícím textu. 

3.2.1 Typ a velikost konečných prvků v blízkosti špice trhliny 

Výběr správného typu a velikosti prvku je při numerickém modelování jedním z prvotních 
rozhodnutí. Pro popis pole napětí a deformací v okolí čela trhliny se v MKP obecně za přesnější 
považují kvadratické prvky. V případě modelování PICC však nejsou preferovány, ačkoliv 
v některých publikacích byly použity (např. [55–58]). Důvodem jsou jednak vyšší požadavky 
na výpočtový výkon, jednak okolnost, že v okolí špice trhliny mohou způsobit sinusový 
charakter průběhu residuálních napětí, kdy vrcholové uzly jsou se záporným napětím a uzly 
uprostřed hrany s tahovým napětím [56]. Tento problém je přičítán definici funkce posuvů 
kvadratických uzlů, které způsobují rozdílnou tuhost podél hrany elementu. Většina prací byla 
proto provedena s použitím lineárních prvků [26, 28, 56, 59–67].  

Jejich výhodou jsou výrazně nižší požadavky na výpočtový čas, navíc jsou při dostatečně 
jemné síti konečných prvků schopné přesně popsat pole napětí a deformací v okolí čela trhliny. 
Ve stavu rovinné deformace však tyto prvky nesplňují obecné požadavky nestlačitelnosti 
spojené s plastickým přetvořením, vlivem čehož může dojít k tzv. plane-strain locking, tedy 

zamknutí rovinné deformace [60]. Tento efekt se projevuje oscilací napětí mezi dvěma 
výpočtovými prvky, což vytváří pilovitý průběh napětí. Předepsáním redukované integrace lze 
zablokování rovinné deformace předejít jak u 2D prvků, tak u objemových prvků. 

Jak již bylo uvedeno v předchozím textu, ostrá špice trhliny je singulárním 
koncentrátorem napětí, jehož gradient je silně ovlivněn velikostí výpočtových prvků. Velikost 
výpočtových prvků při modelování PICC je standardně vztažena k velikosti dopředné plastické 
zóny rp nebo reverzní plastické zóny rp,c. Správná diskretizace plastické zóny zajišťuje, že 
přírůstek trhliny Δa při simulaci cyklického růstu trhliny bude vzhledem k velikosti plastické 
zóny dostatečně malý. Při simulaci růstu trhliny dochází k uvolnění vazeb na čele trhliny (více 
v kap. 3.2.3), tedy přírůstek trhliny Δa se zároveň rovná velikosti výpočtového prvku Le. 

Ohledně použití pravidelné sítě konečných prvků v oblasti budoucího šíření trhliny, ať již 
z lineárních nebo kvadratických prvků, existuje obecná shoda. Na druhou stranu, vliv velikosti 

výpočtových prvků Le je stále předmětem diskuse.  
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Obr. 3.7 Velikost výpočtového prvku se nejčastěji vztahuje k velikosti plastické zóny [25, 26] 

Newman [24] se jako jeden z prvních zabýval konvergencí otevíracích napětí σop 

v závislosti na velikosti výpočtových prvků. Ve své studii použil model plochého tělesa (MT) 
o šířce 2W, síť konečných prvků byla tvořena pomocí trojúhelníkových elementů ve stavu 
rovinné napjatosti. Zjistil, že úroveň otevíracích napětí se při zatěžování vyššími hodnotami 
σmax vlivem postupného zjemňování sítě konečných prvků ustálí. U nízkých hodnot zatížení 
nebylo konvergence dosaženo. Konvergence otevíracích napětí je totiž závislá na počtu 
výpočtových prvků v reverzní plastické zóně rp,c, jak později ukázali autoři v publikacích [64, 

68]. Newman sice možnosti vlivu dopředné a reverzní plastické zóny uvažoval, ale jeho 
numerický model neměl zřejmě dostatečně jemnou síť konečných prvků. 

McClung a Sehitoglu [25, 26] provedli studii vlivu zjemnění sítě konečných prvků pro 

široký rozsah zatížení a dvě asymetrie cyklu R. Zjistili, že nad určitou úrovní aplikovaných 
zatížení σmax se hodnoty normalizovaných otevíracích napětí σop/σmax pro obě použité velikosti 
prvku Le/W = 0,002 a Le/W = 0,004 (W je šířka poloviny vzorku) příliš neliší. Všimli si, že při 
nízkých zatíženích je jejich síť konečných prvků příliš hrubá, aby dokázala postihnout reverzní 
plasticitu během odtěžování. Navrhli kritérium stanovení velikosti výpočtových prvků na 
základě velikosti dopředné plastické zóny rp, konkrétně že maximální velikost lineárních 
výpočtových prvků v okolí čela trhliny by měla být Le = 0,1rp pro R = 0 a Le = 0,15rp pro 

R = −1. Zároveň také zmiňovali nutnost takového zjemnění, aby výpočtové prvky dokázaly 
popsat plastické přetvoření v reverzní plastické zóně rp,c. V pozdější práci [61] však zjistili, že 
toto kritérium je pro podmínky rovinné deformace až příliš konzervativní, jelikož plastická 
zóna je výrazně menší než při rovinné napjatosti, a navrhli velikost Le = 0,2rp.  

Nicméně Dougherty a kol. [56] publikovali studii zjemnění a tvaru výpočtových prvků 
pro CT a MT tělesa ve stavu rovinné deformace. Prohlásili, že poměr délky hran výpočtového 
prvku by měl být maximálně 2. Dále také doporučili velikost prvků minimálně Le = 0,1ry, kde 

ry je odhad velikosti plastické zóny bez uvažované redistribuce napětí podle rovnice (2.6). 

Důležitost poměru délek hran výpočtového prvku později potvrdil také Antunes a kol. [55] 

s tím, že prvky ve tvaru čtverce výrazně snižují pilovitý průběh residuálních napětí 
a minimalizují interpolační chyby. Park a Song [69] ve své studii na MT tělese navrhli, že pro 
každé zatížení existují unikátní velikosti výpočtových prvků vztažených k velikosti reverzní 
plastické zóny rp,c, která se pohybuje v rozmezí 0,77rp,c–0,91rp,c, nicméně přesná hodnota by 
měla být naladěna na základě experimentálních výsledků. Vzhledem k nejistotám 
a nejednotným výsledkům v experimentálních měřeních autorů [70–73] považovali Solanki 
a kol. [64, 68] takový postup za nesprávný. Solanki a kol. provedli rozsáhlé studie zjemnění 
sítě konečných prvků na CT a MT tělesech v podmínkách rovinné napjatosti i rovinné 
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deformace, se zahrnutím nejen velkých zatížení, podobně jako většina předchozích autorů, ale 
také malých zatížení, která vyžadují velké zjemnění. Na obr. 3.8 je zobrazen vliv velikosti 

výpočtových prvků Le/rp na hodnoty otevíracích napětí, o kterých se hovoří dále v textu. 

Z výsledků usoudili, že vhodná velikost výpočtových prvků je taková, která vede k vytvoření 
3 až 4 výpočtových prvků v reverzní plastické zóně. Dále také ukázali, že cyklicky zatěžovaná 
trhlina při R = 0 vytváří reverzní plastickou zónu rp,c o velikosti přibližně 1/10 dopředné 
plastické zóny rp. To je v rozporu s obecným předpokladem monotónně zatížené trhliny, 
u které se po odtížení očekává velikost rp,c ≈ 1/4 rp [54]. Většina dalších autorů [24–26, 28, 56, 

57, 59, 64, 68, 74–78] tato doporučení převzala či případně opětovně potvrdila.  
Pokud je tedy výpočtový prvek příliš velký, není reálné postihnout reverzní plastickou 

deformaci, která je pro výsledný mechanismus zavírání trhliny klíčová. Zvýšení asymetrie 
cyklu R vede k zmenšení velikosti reverzní plastické zóny, a je tedy třeba vytvořit ještě 
jemnější síť konečných prvků. Zjemňování sítě konečných prvků zmenšuje velikost přírůstku 

trhliny Δa a zvyšuje požadavek na počet simulovaných cyklů, tím pádem přibližuje numerický 
model k reálnému šíření únavové trhliny. Na druhou stranu ale výrazně zvyšuje požadavky na 
výpočtový čas i kapacitu datového úložiště. Zmenšování velikosti výpočtového prvku také 
přímo řídí polohu prvního výpočtového uzlu za čelem trhliny, což má výrazný vliv na hodnoty 
zavíracích napětí σcl. Je také důležité zmínit, že zjemněná síť konečných prvků by měla pokrýt 
celou plastickou zónu a neměla by přesahovat do oblasti přechodové sítě konečných prvků [64, 

68]. 

 

Obr. 3.8 Porovnání způsobů vyhodnocení otevíracího napětí a vliv velikosti prvku Le [68]  

3.2.2 Definice materiálového modelu 

Ve velké části publikovaných pracích byl použit elasto-plastický materiálový model bez 

zpevnění [64, 79, 80] nebo s bilineárním zpevněním [25, 26, 62, 74, 81, 82]. Takové 
zjednodušení však nereprezentuje dostatečně přesně chování reálného materiálu. McClung 
[26] porovnával vliv míry zpevnění při asymetriích cyklu R = 0 a R = −1, přičemž uvažoval 
hodnoty zavírání pro materiálové modely se zpevněním H/E = 0,07 (reprezentuje skupinu ocelí 
s výrazným sklonem k plastické deformaci) a H/E = 0,01 (reprezentuje skupinu 

vysokopevnostních ocelí a hliníkové slitiny). Při obou asymetriích cyklu byly úrovně zavírání 
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vyšší u materiálového modelu se zpevněním H/E = 0,01 při malých maximálních zatíženích 
σmax a naopak nižší při vysokých zatíženích. Někteří autoři ve svých výpočtech implementovali 
materiálový model popsaný mocninnou funkcí, který je známý jako Ramberg- 

-Osgoodův model [26, 62]. Ramberg-Osgoodův popis chování materiálu je schopný dobře 
vystihnout chování cyklicky stabilní závislosti napětí–přetvoření. 

Antunes [55] věnoval pozornost vlivu izotropního nebo kinematického zpevnění při 
stavu rovinné napjatosti. Modely s izotropním zpevněním vykazovaly vyšší zavírací hodnoty 
než modely s kinematickým zpevněním, které zároveň více odpovídaly naměřeným hodnotám 
z experimentů. Parry [65] naopak neshledal žádný významný rozdíl mezi výsledky získanými 
z modelu s izotropním zpevněním, kinematickým zpevněním nebo bez zpevnění a usoudil, že 
efekty zpevnění nepatří mezi faktory s nejvýznamnějším vlivem na hodnoty zavírání. 
V novějších pracích se autoři zaměřili i na složitější materiálové modely [83–87]. 

Sofistikovanější konstitutivní modely umožňují kombinovat izotropní chování, které simuluje 
část hysterezní smyčky s tendencí k ratchettingu, s modelem kinematického zpevnění, jež 
naopak popisuje saturaci hysterezní smyčky [87]. Nevýhodou takového materiálového modelu 
je poměrně složitá kalibrace všech parametrů vstupujících do výpočtu. Jde-li navíc o materiál 
s velkým počtem cyklů nutných k saturaci hysterezní smyčky, budou kladeny velmi vysoké 
nároky na výpočtový čas takového numerického modelu.  

3.2.3 Způsob šíření trhliny 

Nejdůležitější vlastností numerického modelu je schopnost vytvoření plastické brázdy za 
čelem únavové trhliny během jejího růstu. Při numerické simulaci šíření trhliny je běžně 
používané kritérium přírůstku trhliny Δa určeno na základě kritické hodnoty přetvoření [88], 

kritického otevíracího napětí [89] nebo kritické hodnoty hnací síly trhliny [90]. Další autoři 
publikovali růst trhliny pomocí metody kohezivních výpočtových prvků (růst trhliny je 

postupný proces, během něhož je oddělení lomových ploch bráněno kohezivními silami) [90, 

91], nebo pomocí softwaru X-FEM [92], což je rozšíření klasického MKP, které umožňuje 
modelovat trhliny a jiné singulární objekty bez speciálních požadavků na tvorbu sítě 
konečných prvků. Jednou z jeho funkcí je také schopnost simulování šíření trhliny s minimální 
nutností zásahu uživatele do tvorby sítě za každým přírůstkem trhliny. 

 

Obr. 3.9 Schéma zatěžování tělesa s rostoucí trhlinou 

Nejjednodušším a zároveň nejčastěji používaným způsobem šíření trhliny při 
modelování PICC je uvolňování vazby z výpočtového uzlu na špici trhliny. Velikost přírůstku 
trhliny Δa tedy odpovídá velikosti výpočtového prvku Le. Tato metoda není založena na 
reálném mechanismu šíření únavové trhliny, protože nezohledňuje hodnoty napětí ani 
přetvoření na čele trhliny. Na druhou stranu, cílem této metody je simulovat PICC, nikoliv 
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předpovídat životnost tělesa s trhlinou. Okamžik, ve kterém dojde k uvolnění vazby a růstu 
trhliny, se u různých autorů liší. Únavová trhlina se může šířit při dosažení maximálního 
zatížení σmax [24, 55, 58, 64, 65, 68, 69, 79, 83, 93–101], minimálního zatížení σmin [58, 61, 64, 

69, 82, 92, 93, 101–103], v průběhu zatěžování či odlehčování [89, 104, 105] nebo v průběhu 
druhého cyklu [82]. Ačkoliv se nepředpokládá šíření únavové trhliny v tlakovém poli napětí, 
šíření trhliny při minimálním napětí vzniklo zejména s cílem minimalizovat konvergenční 
problémy, které se někdy vyskytovaly při šíření při maximálním zatížení. Problémy 
s konvergencí mohou být navíc výrazně zmírněny použitím dostatečného počtu výpočtových 
kroků [64, 100]. Ogura [103] uvolňoval vazbu na špici trhliny v momentě, kdy se reakční síla 
během odtěžování stala nulovou, Palazotto a kol. [105] navrhli kritérium šíření trhliny při 
dosažení 98 % maximálního zatížení. Na obr. 3.9 je znázorněno schéma šíření trhliny při 
maximálním zatížení: v první fázi se těleso zatíží na maximální zatížení σmax, v druhé fázi – 

stále při zatížení σmax – dojde k uvolnění vazeb na čele trhliny, čímž trhlina poroste o přírůstek 
Δa = Le, a následně ve třetí fázi dochází k odtížení na σmin.  

Někteří autoři [25, 26, 94, 101] v minulosti publikovali významné rozdíly mezi 
hodnotami zavíracích napětí, stanovených z růstu trhliny v různých fázích cyklu. McClung [25, 

26] prezentoval výrazné rozdíly v úrovních zavření v závislosti na metodě šíření trhliny. 
Ve své pozdější práci [82] deklaroval, že rozdíly byly způsobeny nevhodně zvolenými 
okrajovými podmínkami. Solanki [64] ukázal, že pokud jsou numerické modely s dostatečně 
jemnou výpočtovou sítí, nezáleží, zda dochází k šíření trhliny při maximálním nebo 
minimálním zatížení (obr. 3.10c).  

 

Obr. 3.10 Vliv metody šíření trhliny na hodnoty zavírání trhliny [64]  

3.2.4 Délka růstu trhliny 

V numerickém modelu s trhlinou zatěžovaném cyklicky konstantním rozkmitem ΔK dochází 
typicky s růstem únavové trhliny k počátečnímu zvyšování hodnot zavírání σcl, až po určité 
vzdálenosti dojde k jejich stabilizaci. Aby ke stabilizaci mohlo dojít, je nutné za šířící se 
trhlinou vytvořit dostatečně dlouhou plastickou brázdu. Růst trhliny by měl být minimálně tak 
dlouhý, aby se špice trhliny nacházela mimo počáteční plastickou zónu rp, vytvořenou při 
prvním zatížení tělesa [25, 55, 58, 59, 101]. Za určitých okolností však k ustálení zavíracích 
hodnot nemusí dojít. Fleck a Newman [79] i Wu a Ellyin [94] ve svých publikacích ukázali, 
že jejich výpočty po růstu trhliny o vzdálenost rovné jedné plastické zóně nedosáhly 
stabilizovaných hodnot zavírání trhliny. Ve studii [64] se hodnoty otevíracího napětí σop/σmax 
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ustálily až po 20 cyklech, což odpovídá přírůstku trhliny o délce 2rp (obr. 3.11a), a v publikaci 

[106] dokonce až po růstu do vzdálenosti 4rp. U přetěžujícího cyklu je nutné únavovou trhlinu 
šířit skrze tři až čtyři velikosti plastické zóny, která vznikla tímto přetížením [107]. Příliš 
dlouhý růst trhliny může naopak po počátečním ustálení vykazovat pokles hodnot zavírání jako 
důsledek velmi malého zbývajícího průřezu tělesa a výrazné plastizace materiálu v okolí špice 
trhliny [108]. Podobný závěr potvrdil i Daniewicz a kol. [109] na svém strip-yield modelu. 

Na stabilizaci hodnot zavírání může mít vliv více parametrů (stav napjatosti, velikost 

výpočtových prvků, materiálový model, typ kontaktu, geometrie tělesa atd.), proto je vhodné 
na počátku modelování provést citlivostní analýzu pro konkrétní numerický model. 

Antunes [87] porovnal také vliv asymetrie cyklu pro R = 0,1 a R = 0,5. Ve své studii 

použil element o velikosti Le = 0,016 rp a simuloval 15 růstových cyklů, které odpovídají 
vzdálenosti rovné přibližně 1/3 velikosti počáteční plastické zóny rp. Na obr. 3.11b je 

znázorněno ustálení otevíracích hodnot vyjádřením změny směrnice jako d(σop/σmax)/dx. 

Současně lze také pozorovat vliv středního napětí, kdy jsou hodnoty otevíracích napětí pro 
R = 0,1 nižší než pro asymetrii cyklu R = 0,5, při níž se navíc hodnoty otevírání ustálí rychleji. 

 

Obr. 3.11 (a) Ustálení hodnot otevíracích napětí pro plane stress a plane strain [64]; (b) ustálení hodnot 
otevíracích napětí pro různé asymetrie cyklu [87]  

3.2.5 Počet zátěžných cyklů mezi přírůstky trhliny 

Velikost přírůstku trhliny za jeden cyklus může být u běžných ocelí zatížených rozkmitem 
ΔK = 20 MPa√m při asymetrii cyklu R = 0,1 v řádu Δa/dN = 10–5. Podle Irwinova odhadu 

(2.9) by v takovém případě byla plastická zóna uprostřed tělesa přibližně rp = 0,2 mm 

a velikost výpočtového prvku by měla být podle předchozích doporučení maximálně 
Le = 0,02 mm. Při numerickém šíření trhliny způsobem zatížení–uvolnění–odtížení (LDU, 
load–debond–unload) je přírůstek trhliny za jeden cyklus Δa = Le = 0,02 mm, zatímco 
v reálném materiálu stejný přírůstek nastal po přibližně 2 000 cyklech. Technicky samozřejmě 
není možné vytvořit numerický model s velikostí výpočtového prvku Le = 10−5 mm a následně 
provést tisíce cyklů, aby trhlina prorostla počáteční velikostí plastické zóny. Proto se volí 
zjednodušené metody simulování šíření únavové trhliny. Nicméně z poznatků vědecké 
komunity vyplývá, že počet zátěžných cyklů aplikovaný mezi růstem trhliny může mít na 
vyhodnocené úrovně zavírání trhliny velký vliv. 

Singh [59] vypracoval rozsáhlou studii o přetvoření v místě počáteční trhliny, které 
považoval za numerický artefakt, podobně jako předtím Fleck a Newman [79]. Chybné 
přetvoření způsobovalo předčasný kontakt v místě počátku trhliny, a to i přesto, že přírůstek 
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trhliny byl poměrně dlouhý. Tento artefakt odstranil změnou algoritmu šíření trhliny z běžného 
přístupu LDU přidáním jednoho cyklu zatížení–odtížení po růstovém cyklu, označovaného 
jako LDULU (load–debond–unload–load–unload), viz obr. 3.9. Zároveň zjistil, že přídavný 
cyklus není potřeba přidávat mezi každý růstový cyklus, ale stačí jej provést až na konci šíření 
trhliny. 

Jiang [106] se snažil o přiblížení k reálnému únavovému růstu. Trhlinu nechal šířit 
způsobem LDU skrze počáteční velikost plastické zóny a na konci vyhodnotil zavírací napětí 
σcl/σmax = 0,69 a otevírací napětí σop/σmax = 0,41. Následně zatížil těleso s trhlinou 190 cykly 

bez dalšího růstu. Hodnota zavíracího napětí klesla už po čtyřech cyklech na σcl/σmax = 0,24 

a na konci 190. cyklu byla σcl/σmax = 0,20. Hodnota otevíracího napětí po čtyřech cyklech klesla 
na σop/σmax = 0,30 a na konci byla σop/σmax = 0,25. Přidané nerůstové cykly mají na hodnoty 
úrovní zavírání enormní vliv. Další zajímavostí je, že zatímco zavírací úrovně σcl jsou běžně 
vyšší než otevírací σop, po několika přídavných cyklech se tento poměr obrátil. 

 

Obr. 3.12 (a) Efekt počtu nerůstových mezicyklů mezi přírůstky trhliny (materiálový model 
s kombinovaným izotropním a kinematickým zpevněním); (b) porovnání profilů únavových 
trhlin, zatížených různým počtem přídavných mezicyklů (materiálový model s kinematickým 
zpevněním) 

Antunes [87] přisuzoval míru vlivu počtu cyklů mezi přírůstky na vyhodnocené úrovně 
zavírání zejména použitému materiálovému modelu. Výsledky se odlišovaly, pokud 

materiálový model popisoval relaxaci napětí, ratchetting nebo např. cyklické zpevňování nebo 
změkčování. Ve své studii na MT tělese s kombinovaným materiálovým modelem 
s izotropním i kinematickým zpevněním porovnal hodnoty otevírání při růstu trhliny během 
jednoho cyklu s hodnotami při šíření trhliny s přírůstky po dvou nebo čtyřech cyklech 
(obr. 3.12a). Zatímco mezi jedním a dvěma cykly na přírůstek trhliny byl pozorován významný 
rozdíl ve vyhodnoceném otevírání, přidáním dalších cyklů již žádná výrazná změna nenastala. 
Pro specifický případ materiálového modelu s čistě kinematickým zpevněním na konci šíření 
zatížil těleso přídavnými 20 cykly bez dalšího růstu. Vykreslením posuvů ve směru zatížení uy 

na lících trhliny zjistil, že přídavné cykly mají vliv pouze na deformaci prvního uzlu za čelem 
trhliny, přičemž profil zbytku trhliny zůstal stejný (obr. 3.12b). Zatímco během prvních dvou 
zátěžných cyklů se čelo trhliny plastické zformuje v dostatečné míře, další přídavné cykly 
způsobují odebírání materiálu za špicí trhliny a tím je způsobeno snižování úrovně zavírání 
trhliny. Stejný efekt pozoroval na materiálu bez zpevnění. Na základě svých zjištění 
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doporučil používat dva cykly na jeden přírůstek Δa. Stejný přístup zvolili i autoři v publikacích 
[58, 110, 111]. 

Vliv počtu zátěžných cyklů studoval také de Matos [112]. V případě rovinné napjatosti 
neměl jejich počet vliv na hodnotu zavírání, ale při podmínkách rovinné deformace se hodnoty 
zavírání s narůstajícím počtem cyklů mezi růstem trhliny snižovaly. Po použití 8 cyklů již 
ke kontaktu prvního uzlu za čelem trhliny nedocházelo vůbec. 

3.2.6 Počet výpočtových mezikroků 

Kromě počtu simulovaných cyklů je neméně důležitým aspektem také počet výpočtových 
mezikroků v jednotlivých zátěžných cyklech. Jelikož stav penetrace uzlu za čelem trhliny nebo 
jakákoliv jiná metoda určení zavírání trhliny mezi dvěma výpočtovými mezikroky se skokově 
mění, je vhodné volit dostatečně malý mezikrok a minimalizovat tak iterační chybu. Solanki 

[64] studoval analýzu s 80 mezikroky v jednom cyklu, Zhao [83] 160 mezikroků v cyklu 

a Antunes [55] publikoval výsledky pro 5 až 202 mezikroků v jednom cyklu. Obecným 
doporučením je použití 20 až 30 výpočtových mezikroků [55, 59, 64, 83].  

3.2.7 Definice kontaktu lomových ploch 

Během odlehčování z maximálního zatížení σmax dochází k dotyku lomových ploch a tím 
k lokálnímu zavření trhliny ještě před dosažením nulového nominálního zatížení. Aby bylo po 
dosažení tohoto momentu zabráněno lícům trhliny na numerickém modelu penetrovat 
vzájemně do sebe, je nutné zamezení průniku předepsat. 

Kontakt lze simulovat propojením líců trhliny pružinovými prvky s proměnlivou tuhostí 
[24–26, 59, 62, 67, 80, 82, 94]. Během otevření trhliny, kdy jsou hodnoty posuvů uzlů za čelem 
trhliny kladné (uy > 0), mají pružinové prvky nulovou tuhost. Změna hodnoty posuvu uzlu na 
zápornou (uy < 0) implikuje kontakt s protilehlou plochou a tuhost pružin na příslušných uzlech 
se změní na extrémně vysokou. V následující zatěžovací části cyklu se sleduje hodnota 

reakčních sil Fy. Změna jejich hodnoty ze záporné na kladnou (Fy > 0) je znamením, že líce 
trhliny jsou otevřeny a tuhost pružin se změní zpět na nulovou. Další možností je přímé 
zamezení posuvu uzlů v momentě, kdy se hodnota jejich posuvu uy změní z kladné na zápornou 
[64, 68, 100, 113]. Při opětovném zatěžování je posuv povolen buď na základě změny 
tlakového napětí na tahové na zavazbených prvcích, nebo na základě změny znaménka 
reakčních sil, jako v případě pružinových prvků. Druhá metoda předepisování nulových 
posuvů je z pohledu numerického řešení a konvergence výrazně jednodušší. 

Současné komerční softwary MKP běžně nabízejí speciální kontaktní prvky. Jejich 

použití je uživatelsky velmi přívětivé, proto použití kontaktních prvků téměř úplně nahradilo 
předešlé metody [27, 75, 83–85, 87, 96, 114–117]. Na linku ohraničující lomovou plochu se 
předepisují prvky typu contact, zatímco protilehlá lomová plocha je v případě částečného 
modelu z důvodu využití symetrie nahrazena vodorovnou linkou s prvky typu target (obr. 

3.13a). Princip kontaktních algoritmů je v podstatě podobný jako metoda pružin. Zjednodušeně 
popsáno, MKP software monitoruje posuv uzlů, a pokud uzel na prvku contact penetruje do 

cílového prvku typu target, stává se kontakt aktivní (obr. 3.13b). Následné fungování kontaktu 
si lze představit jako vytvoření imaginárních pružin mezi uzly na lomových plochách, které se 
snaží držet plochy v těsné blízkosti a nepovolit jim další penetraci. Výhodou použití 
kontaktních elementů je, že jejich definice je poměrně jednoduchá a použití pokročilých 
algoritmů umožňuje velmi dobře simulovat reálné chování. Na druhou stranu může tento 
způsob vést ke konvergenčním problémům nebo delším výpočtovým časům. 
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Obr. 3.13 (a) Schéma použití kontaktních prvků v numerickém modelu a (b) ilustrace aktivace 
kontaktního algoritmu po penetraci výpočtových prvků  

3.2.8 Vyhodnocení zavření trhliny 

V numerickém modelování zavírání únavové trhliny existuje několik různých konceptů, 
jak stanovit moment zavření trhliny. Je to například: 

• změna posuvu prvního nebo druhého uzlu za čelem trhliny, 

• změna napětí na špici trhliny,  

• hodnocení kontaktního napětí na lomových plochách, 

• změna tuhosti tělesa vyhodnocená z posuvů nebo přetvoření dále od trhliny.  

Nejběžnějším přístupem je sledování posuvu prvního uzlu za čelem trhliny [24–26, 28, 56, 68, 

74, 75, 79, 86, 89, 93, 94, 97, 99, 100, 104, 105, 115, 118–121]. Změna hodnoty posuvu 
prvního uzlu uy při odlehčování z kladné na zápornou signalizuje, že líce trhliny dosedly na 
sebe a došlo k zavření trhliny. Pro daný moment je potom stanovena příslušná hodnota 
zavíracího zatížení Fcl (obr. 3.14a). Někteří autoři zaznamenali předčasný kontakt prvního uzlu 
ve stavu rovinné deformace již během prvního odtěžování, který způsobuje zvýšení hodnot 
zavíracího napětí. McClung [25] to připisoval nedostatečné redistribuci přetvoření po uvolnění 
uzlu kvůli růstu trhliny. Tomuto problému se snažil předejít vyhodnocováním posuvů 
z druhého uzlu za špicí trhliny. Z druhého uzlu vyhodnocovali zavírání trhliny také autoři [27, 

28, 64–66, 68, 81, 110]. 

 

Obr. 3.14 (a) Metody vyhodnocení zavření trhliny: sledování posuvu prvního uzlu za čelem trhliny 

a (b) změna tuhosti  
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Zavření trhliny lze vyhodnotit rovněž na základě změny napětí na čele trhliny z tahového na 
tlakové [64, 93, 94, 97, 121, 122]. Tato metoda je značně závislá na přesnosti určení napětí, 
což je z podstaty singulárního chování napětí v okolí ostrého čela trhliny poměrně 
komplikované. Metoda změny napětí obecně udává vyšší hodnoty zavíracích napětí než 
metoda posuvu prvního uzlu při stejné velikosti sítě konečných prvků [97, 121, 122]. 

V momentě, kdy se první uzel za čelem trhliny dotkne protější lomové plochy, na čele trhliny 
ještě tlakové napětí není. Snižováním velikosti výpočtového prvku Le je možno očekávat 
snižování rozdílu mezi oběma metodami. Přesto metoda posuvu prvního uzlu zřejmě lépe 
koreluje s experimentálními výsledky [97]. 

Podobnou možností je monitoring průběhu kontaktního napětí [25, 64, 74, 95, 123]. 

Dill a Saff [123] jako první představili metodu kontaktního napětí a použili ji k vyhodnocení 
úrovně zavírání trhliny na strip-yield modelu. Solanki [64, 68] vyvinul metodiku pro MKP 

založenou na podobném principu, kdy hodnotí zavření trhliny globálně pro celé těleso. 
K vyhodnocení dochází při minimální hodnotě zatížení na konci odtěžovací části cyklu, což 
z ní činí metodu nezávislou na přírůstku výpočtového mezikroku. 

Při experimentálních měřeních se zavírání trhliny standardně vyhodnocuje na základě 
změny tuhosti, která je založena na Elberově objevu plasticky indukovaného zavírání trhliny. 

Změna tuhosti je dána průběhem přetvoření εy, měřeného tenzometrem před trhlinou nebo na 
zadní ploše ligamentu tělesa, nebo otevřením trhliny v místě vrubu uy (CMOD – Crack Mouth 

Opening Displacement), měřeným např. extenzometrem  
nebo metodami zpracování obrazu DIC (Digital Image Correlation). Během odlehčování 

tělesa s plně otevřenou trhlinou je průběh posuvu uy nebo εy v závislosti na zátěžné síle F 

lineární. Jakmile však líce trhliny dosednou na sebe, změní se vztah mezi těmito veličinami na 
nelineární (obr. 3.14b) a v příslušném momentě lze stanovit zatížení při zavření trhliny Fcl. 

Norma ASTM E647 [30] například předepisuje stanovení zavření trhliny, dojde-li k odklonu 

tzv. offsetové křivky od přímky poddajnosti o 1 %, 2 % nebo 4 %. Tento přístup lze stejným 
způsobem aplikovat rovněž na numerickém modelu [59, 65, 66, 124, 125].  

Na obr. 3.8 je porovnání hodnot normalizovaných otevíracích napětí σop/σnom, 

vyhodnocených podle posuvů prvního, respektive druhého uzlu za čelem trhliny a kontaktní 
metodou [68]. Metodou kontaktního napětí byly stanoveny nejvyšší hodnoty otevíracích napětí 
σop. Hodnoty otevíracích napětí vyhodnocené z posuvů prvního uzlu jsou výrazně vyšší než 
z posuvů druhého uzlu. To je zcela logický výsledek, protože při postupném otevírání trhliny 
se nejprve z protější lomové plochy uvolní druhý uzel, za ním následuje první uzel, čímž dojde 
ke kompletnímu otevření trhliny a až v následujícím výpočtovém kroku dojde k vynulování 
kontaktního napětí. Autoři proto dále nedoporučují vyhodnocovat zavírání trhliny z posuvů 
druhého uzlu. 

3.2.9 Stav napjatosti 

Charakter plastické deformace v blízkosti čela trhliny je silně ovlivněn podmínkou rovinné 
napjatosti nebo deformace. Ve stavu rovinné napjatosti je umožněna tzv. out-of-plane 

deformace (deformace kolmá na modelovanou rovinu). To ovšem neplatí ve stavu rovinné 
deformace, při níž probíhá deformace pouze v rovině a ve třetím směru je zamezena (např. 
εx ≠ 0, εy ≠ 0, εz = 0, kde osa z je ve směru tloušťky tělesa). Neschopnost přetvoření v tomto 
směru považovali někteří autoři za důvod, proč při podmínkách rovinné deformace nemůže 
docházet k natažení materiálu v plastické brázdě za čelem trhliny a tedy ani k plasticky 

indukovanému zavírání trhliny [56, 64, 79, 82, 99]. Nicméně, experimentální [126–128] 

i některé numerické studie [56, 59, 62, 79, 99, 100, 103, 121] zachytily existenci plasticky 

indukovaného zavírání trhliny také za podmínek rovinného přetvoření. 
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McClung [25, 26] provedl analýzy MT tělesa a zjistil, že ve stavu rovinné deformace se 
zavírání trhliny objevuje a v porovnání s hodnotami ve stavu rovinné napjatosti je nižší. Stejný 
výsledek obdrželi Lalor a Sehitoglu [95] při zatěžování s asymetrií cyklu R = −1. Po zvýšení 
poměru zatížení σmax/σYR z hodnoty 0,2 na hodnotu 0,8 vyhodnotili zavírání trhliny ve stavu 
rovinné deformace dokonce vyšší než při rovinné napjatosti. 

Autoři [62, 100, 103] simulovali PICC pomocí metod konečných prvků a zavírání trhliny 
zachytili i při podmínkách rovinné deformace. Správnost výsledků považoval Solanki [28] za 

diskutabilní vzhledem k použité výpočtové síti, jelikož Ogura [103] použil relativně velké 
výpočtové prvky vzhledem k dopředné plastické zóně o velikosti Le = 0,66rp; Blom a Holm 

[100] zase pro výpočet použili trojúhelníkové prvky, které jsou náchylné k zablokování 
rovinné deformace, a navíc byly také poměrně velké. Ashbaugh [62] provedl podobný výpočet 
jako [100] s použitím čtyřuzlových výpočtových prvků. Avšak i v této studii bylo nedostatečné 
zjemnění sítě konečných prvků a potenciální výskyt zablokování rovinné deformace. 

Fleck a Newman [79] naznačili, že při podmínkách rovinné deformace dochází na 
modelu k zavření pouze na jednom výpočtovém prvku v blízkosti počáteční plastické zóny, 
což považovali za artefakt MKP. Odhadovali, že pokud by trhlinu šířili dostatečně daleko od 
tohoto místa, k chybnému zavírání by nedocházelo. Výskyt předčasného a chybného kontaktu 
potvrdil Singh [59] pro rovinnou deformaci i napjatost a dodal, že zejména při podmínkách 
rovinné deformace byl rozhodující kontakt vlivem chybného přetvoření v místě počáteční 
trhliny, a to i pro relativně daleko se šířící trhliny. Tento artefakt odstranil přidáním jednoho 
cyklu mezi růstové cykly (LDULU).  

Dougherty a kol. ukázali dobrou shodu výsledků experimentální [128] i numerické studie 
[56] ve stavu rovinné deformace na CT a MT tělesech. Pippan a Riemelmoser [129] vysvětlili, 
že výskyt zavírání trhliny ve stavu rovinné deformace je možný i s předpokladem 
nestlačitelnosti materiálu při plastické deformaci, jelikož hlavním mechanismem plastického 
přetvoření je rotace materiálu vlivem smykových napětí.  

3.2.10 Vliv asymetrie cyklu R 

Většina publikovaných prací studovala plasticky indukované zavírání trhliny na nízkých, 
pozitivních asymetriích cyklu R = 0 až R = 0,1. Zatěžování ve vysokých hodnotách asymetrie 
cyklu R vede k menší reverzní plastické zóně a numerický model tedy vyžaduje použití 
menších výpočtových prvků.  

Obecně platí, že s rostoucí asymetrií cyklu R klesá úroveň zavírání trhliny. To je zcela 
logické, jelikož při vyšších asymetriích je i minimální zatížení Smin natolik vysoké, že ke 
kontaktu líců trhliny nedojde. Vliv asymetrie cyklu R studovali [24, 26, 130]. Na základě 
poznatků také vznikly empirické rovnice, jejichž pomocí lze úrovně zavírání trhliny pro 
jednotlivé asymetrie cyklu odhadnout.  

Newman [131] vypočítal hodnoty otevíracích napětí na MT modelu a navrhl následující 
empirické vzorce: 𝑓 = 𝐴0 + 𝐴1𝑅 + 𝐴2𝑅2 + 𝐴3𝑅3 pro 𝑅 ≥ 0, 

(3.7) 𝑓 = 𝐴0 + 𝐴1𝑅 pro −1 ≤ 𝑅 < 0, 
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kde Ai jsou empirické konstanty dané 𝐴0 = (0,825 − 0,34𝛼 + 0,05𝛼2) [cos (𝜋2 𝜎𝑚𝑎𝑥𝜎𝑜 )]1/𝛼,  

(3.8) 
𝐴1 = (0,415 − 0,071𝛼) 𝜎𝑚𝑎𝑥𝜎𝑜 ,  

𝐴2 = 1 − 𝐴0 ∓ 𝐴1 + 𝐴3,  𝐴3 = 2𝐴0 + 𝐴1 − 1 ,  

kde α popisuje stav napjatosti (α = 1 pro RN, α = 3 pro RD), 𝜎𝑜 je tzv. flow stress, který je 
definován jako aritmetický průměr meze kluzu σYS a meze pevnosti σUT. Newmanova rovnice 

je jednou ze základních rovnic používaných např. v softwaru NASGRO, který má velký 
význam pro výpočet růstu únavové trhliny a odhad zbytkové životnosti.  

Schijve [132] navrhl na základě Newmanovy práce [24] 𝑓 = 0,45 + 0,22𝑅 + 0,21𝑅2 + 0,12𝑅3, (3.9) 

kde parametr f byl definován rovnicí (2.20). Porovnání jednotlivých empirických modelů 
a výsledků numerické simulace [87] je zobrazeno na obr. 3.15. 

 

Obr. 3.15 Vliv asymetrie cyklu R na úroveň zavírání trhliny {rovnice (3.7), (3.9) a MKP model [87]}  

3.3 Numerické modelování zavírání trhliny ve 3D 

Rozšířením numerického modelování problematiky zavírání trhliny do třetí dimenze přináší 
velkou výhodu v možnosti popisu chování podél celého čela trhliny. Rovněž na těch 
nejjednodušších geometriích a zatěžujících podmínkách, jako je např. CT těleso zatěžované 
konstantní amplitudou, lze pozorovat podél čela trhliny rozdílný průběh hodnot součinitele 
intenzity napětí KI i součinitele intenzity napětí při zavření trhliny Kcl. Lokální rozdíly těchto 
parametrů způsobují odlišné rychlosti šíření trhliny, což během únavového růstu vede k vývoji 
tvaru jejího čela. Rovinný model není schopný ze své podstaty tyto efekty postihnout.  
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Co se týče metodiky numerického modelování, doporučení vytvořená pro 2D modely 
jsou často aplikována také pro 3D analýzy. Nejčastěji využívanými metodami pro vyhodnocení 
hodnot zavírání jsou posuv prvního uzlu za čelem trhliny nebo napěťová metoda [113, 115, 

133–135]. Obě metody totiž umožňují stanovit zavírací hodnoty lokálně pro každý uzel na čele 
trhliny, zatímco metody jako např. změna tuhosti je schopná poskytnout pouze globální 
hodnotu zavírání. Hlavním tématem ve 3D je míra zjemnění sítě konečných prvků, porovnání 
hodnot zavírání na volném povrchu a uprostřed tělesa a s tím související odhad tvaru únavové 
trhliny. 

3.3.1 Síť konečných prvků 

Síť konečných prvků je nejčastěji tvořena lineární prvky s osmi uzly. V rovinném modelu se 
velikost nejčastěji vztahovala k velikosti dopředné plastické zóny pro daný stav napjatosti, což 
se zachovalo také pro prostorový model. Podél čela trhliny se však stav napjatosti mění – 

v blízkosti volného povrchu se předpokládají podmínky blízké rovinné napjatosti a velikost 
dopředné plastické zóny rp je přibližně třikrát větší než plastická zóna uprostřed tělesa, kde 
převládají podmínky rovinné deformace, viz rovnice (2.8) a (2.9). Velikost výpočtových prvků 
by se tedy měla řídit menší plastickou zónou uprostřed tělesa i za tu cenu, že v oblasti volného 
povrchu budou výpočtové prvky třikrát menší, než by podle doporučení měly být. Dalším 
aspektem je dělení prvků ve směru tloušťky. U volného povrchu dochází k poměrně náhlé 
změně pole napětí a deformací oproti podmínkám uprostřed tělesa, které má také přímý vliv 
na zavírání trhliny. Za účelem dostatečného zjemnění sítě u volného povrchu a zároveň 
zachování nižších výpočetních nároků se často využívá progresivní síť konečných prvků, 

u které velikost prvků z volného povrchu směrem do středu tělesa postupně narůstá (tzv. bias 
faktor). 

V počátcích 3D modelování se nejčastěji přebíralo doporučení z rovinných modelů 
o velikosti prvku Le = 0,1rp, ovšem dělení po tloušťce bylo zejména z výpočetních důvodů 
poměrně hrubé. Většina výpočtových modelů využívá symetrických vlastností geometrie, 
a modeluje se proto pouze polovina tloušťky vzorku. Chermahini [80, 136] použil 4 prvky po 
tloušťce, Roychowdhury [81, 137] 5 prvků a Alizadeh [138] 10 prvků. Skinner [76] zkoumal 

vliv velikosti sítě na poloeliptické trhlině pro 5, 10 a 20 výpočtových prvků v rp a za dostačující 
počet považoval 5 prvků. Zhang [96] potvrdil, že míra zjemnění sítě konečných prvků má velký 
efekt na výsledné zavírání, když porovnal velikosti prvků 1 μm a 0,25 μm (přibližně 4 prvky, 
resp. 13 prvků v rp). 

S rozvojem výpočetních možností bylo možné počítat náročnější úlohy s výrazně 
jemnější výpočtovou sítí. Gonzáles-Herrera [135] na základě předchozí 2D analýzy použil 
90 výpočtových prvků v rp a model rozdělil na 35, 50 a 100 výpočtových prvků pro tloušťky 
3 mm, 6 mm a 12 mm. Camas [115, 139] analyzoval vliv zjemnění sítě od 30 do 
130 výpočtových prvků v rp podle Dugdalovy rovnice (2.11) a doporučil minimálně 
30 výpočtových prvků v počáteční plastické zóně v případě vyhodnocování zavírání podle 
posuvu prvního uzlu za čelem trhliny a minimálně 60 prvků v případě, že je zavírání 
vyhodnocováno pomocí metody změny napětí na čele trhliny. Ve směru tloušťky použil 
40 prvků s bias faktorem 2, tzn. jejich velikost progresivně vzrůstala z volného povrchu 
směrem do středu tělesa, kde byly prvky dvakrát větší. Gardinová [84, 116] ve svých 
simulacích používala po tloušťce také progresivní síť konečných prvků s bias faktorem 20, 

velikost prvků ve směru šíření byla Le = 0,025rp. 
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3.3.2 Vývoj tvaru čela trhliny 

Jedny z prvních 3D numerických analýz zavírání únavové trhliny uvažovaly modely s rovným 
čelem trhliny [80, 112, 115, 134–136, 138, 140–144]. Ačkoliv byla často síť konečných prvků 
z důvodu omezených výpočetních kapacit v tehdejší době často velmi hrubá, výsledky 
poměrně dobře vystihovaly trend změn zavíracích hodnot po tloušťce tělesa. Někteří autoři 
také publikovali výsledky na modelu s poloeliptickým čelem trhliny [76, 96, 113, 145, 146]. 

Řada experimentů (např. [71, 147, 148]) dokázala, že tvar únavové trhliny se ve skutečnosti 
během šíření mění. 

Jedním ze způsobů studia vlivu tvaru trhliny je analyzovat přímo zakřivené čelo trhliny, 
aniž by se tvar během šíření jakkoliv měnil. Camas [139] provedl rozsáhlou studii vlivu tvaru 
čela trhliny na velikost a tvar plastické zóny pro různé tvary trhlin, tloušťky těles i velikosti 
zatížení. Zjistil, že velikost plastické zóny na volném povrchu roste se zmenšujícím se úhlem 
zakřivení, zatímco uprostřed tělesa není na zakřivení vůbec závislá. Gardinová [116] porovnala 

průběh ΔKeff = Kmax − Kcl podél čela rovné a zakřivené trhliny. V jednom případě představila 
zakřivenou trhlinu na počátku zatěžování a šířila ji dál, na druhém modelu byla připravená síť 
na progresivní zakřivování trhliny, kdy se z počáteční trhliny s rovným čelem postupným 
šířením čelo zakřivovalo až do finálního tvaru. V případě progresivního zakřivování se 
podařilo získat relativně konstantní průběh efektivního rozkmitu součinitele intenzity napětí 
ΔKeff. V publikaci však není zmíněno, jakým způsobem byla do nově vytvořeného 
numerického modelu vložena zbytková napětí a přetvoření z předchozího stavu, která tvoří 
plastickou brázdu. He [149] publikoval metodu stanovení tvaru čela trhliny pomocí 
analytického odhadu zavírání trhliny podle [150] a dosažené výsledky porovnal 
s experimentem [151]. 

Tvar čela trhliny má významný vliv na tvar pole napětí a přetvoření a tím pádem také na 

šíření trhliny. Pouze několik autorů, např. [84, 114–116, 139, 140, 152–154], se pokusilo 

numericky simulovat proces plasticky indukovaného zavírání trhliny společně se zakřivováním 
čela trhliny. K simulaci vývoje tvaru trhliny se používají dvě metody, první je adaptivní změna 
sítě konečných prvků, tzv. adaptive remeshing, a druhou technikou je postupné uvolňování 
uzlů. Níže jsou popsány hlavní aspekty obou metod. 

Koncept adaptivní sítě konečných prvků 

Tuto metodu využila ve svých publikacích Gardinová [84, 116], která v i-tém cyklu nejprve 
stanovila hodnotu efektivního rozkmitu součinitele intenzity napětí ΔKeff,i po celém čele trhliny 
jako rozdíl součinitele intenzity napětí Kmax,i, vypočítaného na lineárně elastickém modelu, 

a zavíracích hodnot Kcl,i, určených na elasto-plastickém modelu:  

 Δ𝐾𝑒𝑓𝑓,𝑖 = 𝐾𝑚𝑎𝑥,𝑖 − 𝐾𝑐𝑙,𝑖. (3.10) 

Následně na základě ΔKeff,i přiřadila každému uzlu na čele trhliny přírůstek délky trhliny Δai 

podle vztahu 

 Δ𝑎𝑖 = ( Δ𝐾𝑒𝑓𝑓,𝑖Δ𝐾𝑒𝑓𝑓,𝑚𝑎𝑥 )𝑚 Δ𝑎𝑚𝑎𝑥 , (3.11) 
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kde ΔKeff,max je maximální efektivní hodnota na čele trhliny, m exponent z Paris-Erdoganovy 

rovnice o hodnotě 4 a Δamax je maximální povolená velikost přírůstku trhliny. Přičtením 
přírůstků Δai ke stávající délce trhliny byl navržen tvar čela v následujícím cyklu, který byl 
proložen hladkou, spojitou křivkou. Původní síť konečných prvků byla smazána a vytvořena 
nová okolo nového čela trhliny. V publikacích však chybí zmínka o zachování historie 
zatěžování z předchozích cyklů a tedy i vytvoření plastické brázdy. Podobným způsobem 
modelovali tvar trhliny s uvažovaným zavíráním v publikacích [114, 155, 156]. Gozin [157] 

také simuloval vývoj tvaru čela trhliny na základě hodnot Keff pomocí metody adaptivní sítě 
konečných prvků, ale za účelem zachování historie zatěžování po každém vygenerování nové 
sítě konečných prvků namapoval tenzory napětí σij i přetvoření εij (včetně plastické části (εpl) 

z předchozího kroku.  

Koncept postupného uvolňování uzlů 

Metoda postupného uvolňování uzlů byla aplikována např. v publikacích [113, 146]. Přírůstek 

trhliny Δai je stanoven stejným způsobem jako u metody adaptivní sítě konečných prvků podle 

rovnic (3.10) a (3.11). Zde však, na rozdíl od předešlé metody, zůstává původní síť konečných 
prvků a dochází pouze k postupnému uvolňování uzlů na čele trhliny, čímž je simulován její 
růst. Trhlina na příslušném uzlu poroste, je-li hodnota stanoveného Δai větší než délka 
elementu ve směru šíření Le. Schematicky je tento proces znázorněn na obr. 3.16. V případě 
uzlu na volném povrchu trhlina poroste pouze o velikost jednoho prvku Le, neboť příslušný 
přírůstek je Le < Δai < 2Le, zatímco uprostřed tělesa poroste o velikost 4Le, protože hodnota 
Δai je 4Le < Δai < 5Le. Tento přístup umožňuje vytvořit plastickou brázdu, jelikož zbytková 
přetvoření z předchozích zatěžovacích cyklů zůstávají uložená v numerickém modelu. 
Nevýhodou naopak je, že tvar čela trhliny nebude hladký. Nicméně tento problém lze do jisté 
míry eliminovat zjemněním sítě konečných prvků ve směru tloušťky. 

 

Obr. 3.16 Schéma stanovení tvaru čela trhliny v následujícím cyklu metodou postupného uvolňování 
uzlů 

3.3.3 Úroveň zavírání trhliny podél čela trhliny 

Největší předností 3D numerického modelu je bezpochyby možnost detailního pohledu na dění 
podél celého čela trhliny. Přes všechny nejasnosti a vlivy různých parametrů může být za 
jednoznačný závěr považováno to, že v podmínkách rovinné napjatosti jsou hodnoty zavírání 
trhliny Kcl výrazně vyšší než ve stavu rovinné deformace. Někteří autoři dokonce uvažovali, 
že ve stavu rovinné deformace zavírání vůbec neexistuje. Uprostřed reálného tělesa a ve velmi 
malé vzdálenosti od čela trhliny je stav napjatosti podobný podmínkám rovinné deformace 
z 2D řešení. V blízkosti volného povrchu se podmínky postupně mění a blíží se ke stavu 
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rovinné napjatosti. Ve skutečnosti ovšem nic jako čistá rovinná napjatost neexistuje, možná 
jen např. v extrémně tenké fólii, a téměř vždy existuje v blízkosti čela trhliny určitý stupeň 
triaxiality napětí [2]. 

Na základě podobnosti rovinných zjednodušení lze očekávat podobný trend i v případě 
prostorového modelu, tedy že uprostřed tělesa bude úroveň zavírání nižší než v blízkosti 
volného povrchu. Chermahini [80] ukázal, že při odtěžování se trhlina opravdu začne zavírat 
nejprve na okrajích a až poté dojde ke kontaktu lomových ploch ve vnitřní části tělesa. Podobné 
výsledky publikovali i Ellyin [158] na MT tělese a Camas [159] na CT tělese, v obou pracích 
byla trhlina šířena vždy po jednom zátěžném cyklu, materiálový model byl uvažován 
s kinematickým, respektive s izotropním zpevněním, a v obou případech byl zadán pomocí 
Ramberg-Osgoodovy rovnice. Antunes [160] simuloval PICC na MT tělese o tloušťce 1 mm, 

s kombinovaným materiálovým modelem s izotropním i kinematickým zpevněním, a trhlinu 

s rovným čelem šířil po dvou zátěžných cyklech. Po vytvoření dostatečně dlouhé plastické 
brázdy byly ustálené hodnoty zavírání nižší uprostřed tělesa než na povrchu. Dále také 
prezentoval vliv zakřivení čela trhliny na průběh zavírání. V případě zakřiveného čela trhliny 
došlo k vyrovnání průběhu hodnot efektivního součinitele intenzity napětí Keff = UKI po celém 
čele trhliny. Na základě vyhodnocení úrovní zavírání ze změny tuhosti však prohlásil, že rozdíl 
oproti modelu s rovnou trhlinou je zanedbatelný a nevyplatí se investovat mnohonásobně vyšší 
úsilí do tvorby zakřiveného čela trhliny. 

Roychowdhury [27] vyhodnocoval zavírání trhliny z druhého uzlu za čelem trhliny, která 
se šířila po každém zátěžném cyklu a použil elasto-plastický model s bilineárním, izotropním 
zpevněním. Velikost zatížení řídil pomocí normované hodnoty velikosti dopředné plastické 
zóny, vztažené vůči tloušťce tělesa B. V případě relativní velikosti plastické zóny rp/B = 0,2 

nedocházelo uprostřed tělesa k žádnému zavření, nebo jen k velmi malému, zatímco na volném 
povrchu byla pozorována významná úroveň zavírání. Zvýšení zatížení na takovou úroveň, že 
relativní velikost plastické zóny stoupla na rp/B = 1,0, vedlo k velkému nárůstu zavírání 
uprostřed tělesa, avšak na volném povrchu došlo jen k nepatrné změně oproti prvotnímu 
výsledku. Roychowdhury to vysvětloval tím, že vysokým zatížením vytvořil podmínky 
podobné rovinné napjatosti také uprostřed tělesa. 

 

Obr. 3.17 Zobrazení výpočtových prvků v kontaktu s protější lomovou plochou při minimální hodnotě 
zatížení Kmin (B = 6 mm, R = 0,3) [135]  

Na obr. 3.17 prezentoval Gonzáles-Herrera [135] kontakt na lomových plochách 
v momentě minimálního zatížení Kmin. Červená barva značí hodnotu posuvů uy = 0 a tedy 

výpočtové prvky, které jsou v kontaktu s protější lomovou plochou, bílou čerchovanou čárou 
je naznačena pozice čela trhliny a výpočtové prvky označené šedou barvou mají hodnotu 
posuvů uy větší, než je rozsah použité stupnice. Uvnitř tělesa dochází ke kontaktu pouze na 
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prvním uzlu za čelem trhliny, avšak v blízkosti volného povrchu velikost plochy v kontaktu 

rapidně vzrůstá. K šíření trhliny docházelo také po každém zátěžném cyklu; byl použit 
materiálový model bilineární, s izotropním zpevněním. Tato studie byla provedena při 
asymetrii cyklu R = 0,3, zatímco předchozí byly typicky při R = 0 nebo R = 0,1.  

Podobný vzhled kontaktních ploch publikovala také Gardinová [84, 116]. V numerickém 
modelu použila 15 cyklů mezi každým šířením, zejména z důvodu dosažení ustálených hodnot 
pole napětí a přetvoření v okolí čela trhliny pro zvolený materiál, který byl popsán kombinací 
kinematického a izotropního zpevnění. Navíc během šíření byl simulován také vývoj zakřivení 
čela trhliny pomocí metody adaptivní sítě konečných prvků. Podobně jako Antunes [160], 

rovněž Gardinová prezentovala poměrně dobré vyrovnání průběhu hodnot Keff po tloušťce. 
Vyšší počet zátěžných cyklů mezi jednotlivými přírůstky trhliny, konkrétně 50 cyklů, použil 
Zhao [83]. Rovněž v jeho práci k žádnému kontaktu uprostřed tělesa nedocházelo a veškerý 
kontakt se odehrával na okrajích. Podrobnou studii vlivu počtu cyklů na úroveň zavírání 
provedl de Matos [112]. Pokud jde o šíření trhliny uprostřed tělesa, zjistil po každém zátěžném 
cyklu úroveň zavírání velmi podobnou hodnotě z 2D výpočtu při rovinné deformaci, hodnoty 
zavírání na povrchu tělesa byly poněkud menší než z 2D analýzy při rovinné napjatosti. 
Zvýšení počtu zátěžných cyklů mezi přírůstky trhliny vedlo ke snižování úrovně zavírání. 
Zatímco na volném povrchu se úroveň zavírání snížila už po 2 cyklech, ale pro 4 nebo 8 

zátěžných cyklů aplikovaných mezi přírůstky se již dále neměnila, uprostřed tělesa již po 

4 zátěžných cyklech zavírání trhliny zcela vymizelo. 
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4 FORMULACE PROBLÉMŮ A CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Na základě provedené rešerše lze formulovat problémy, jejichž řešením se má disertační práce 
zabývat, a následně formulovat konkrétní cíle, jichž má být dosaženo. 

4.1 Formulace problému 

Přítomnost předčasného zavírání únavové trhliny během cyklického zatěžování strojních 

součástí přispívá ke zpomalení šíření trhliny a tím pozitivně ovlivňuje její zbytkovou životnost. 
Ačkoliv je tato problematika známá od 70. let a bylo publikováno mnoho prací, detailní popis 
jejího efektu na hnací sílu trhliny podél celého čela stále chybí.  

Je všeobecně známo, že čelo šířící se únavové trhliny není rovné, ale ve snaze 
minimalizovat energii potřebnou k šíření se přirozeně zakřivuje. Hlavní důvody pro 
nerovnoměrné rozložení deformační energie po čele rovné trhliny jsou dva. Prvním důvodem 
je vliv volného povrchu a tzv. rohové singularity, která vzniká v blízkosti místa průniku čela 
trhliny a volného povrchu. Singulární pole napětí v blízkosti volného povrchu je jiné než pole 

napětí v blízkosti čela trhliny uprostřed tělesa. Z toho důvodu se únavová trhlina nešíří ve 
všech místech stejnou rychlostí a dochází tak k jejímu postupnému zakřivování až do doby, 
než se rychlosti po čele trhliny vyrovnají. Druhým důvodem zakřivení je přítomnost 
předčasného zavírání trhliny během únavového růstu. Pokud k němu dochází, k zakřivení 
trhliny, způsobenému vlivem volného povrchu, se navíc přičítá zakřivení vlivem 
nerovnoměrného zavírání trhliny po jejím čele.  

Růst únavové trhliny je za každých okolností ovlivněn volným povrchem, ale 
k předčasnému zavírání únavové trhliny dochází jen za určitých podmínek. Za účelem 
správného porozumění vlivu zavírání únavové trhliny na její šíření je vhodné oba efekty od 

sebe nejprve oddělit a studovat samostatný vliv volného povrchu. Podoba rohového 
singulárního pole napětí pro případ trhliny s rovným čelem je v publikované odborné literatuře 
popsána dostatečně, nicméně popis vlivu tohoto pole na rychlost šíření trhliny a tím pádem na 
její tvar v literatuře chybí. Výchozím bodem a prvním z cílů disertační práce bude tedy 
popis vlivu volného povrchu na tvar čela trhliny. Po důkladném pochopení této problematiky 
na ni lze navázat následným zahrnutím efektu zavírání trhliny. 

Plasticky indukované zavírání trhliny bylo jako první objeveno během provádění 
experimentu. S rozvojem numerických metod se vědecká komunita začala věnovat rovněž 
numerickému modelování tohoto efektu. V minulém tisíciletí převažovaly zejména 
dvoudimenzionální modely a s rozvojem výpočetní techniky se modely rozšířily i do třetí 
dimenze. Ačkoliv se dodnes zavírání trhliny běžně měří experimentálně, numerické 
modelování má nezastupitelnou úlohu díky možnosti jednoduše analyzovat vliv velkého 
množství různých parametrů, a to nejen globálně na celé těleso, ale i lokálně v každém bodě 
na čele trhliny.  

Tvorba věrohodného numerického modelu zavírání trhliny je velmi komplikovaná 
záležitost. Vyžaduje totiž použití vhodného materiálového modelu, který dokáže popsat 

nelineární chování materiálu, a nezbytně nutná je také simulace kontaktu lomových ploch. 
K tomu navíc existuje celá řada vstupních parametrů a nastavení, které výrazně ovlivňují 
vyhodnocené úrovně zavírání. Mnohé z těchto parametrů byly detailně studovány a v literatuře 
lze nalézt doporučení na jejich aplikaci. Některé z nich si však často odporují a jednotná 
metodika pro vytvoření numerického modelu není k dispozici. Dále se tedy disertační práce 
zaměří na důkladnou studii vlivů nejdůležitějších parametrů při tvorbě rovinného modelu 
zavírání trhliny a pokusí se sjednotit její metodiku.  
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Z publikovaných výsledků představených v rešeršní části vyplývá, že úroveň 
předčasného zavření lomových ploch podél čela trhliny se liší. V oblasti volného povrchu 
dochází k zavírání výrazně dříve než uprostřed tělesa. Tuto skutečnost naznačuje jak porovnání 
výsledků z 2D modelů při rovinné napjatosti a rovinné deformaci, tak i průběh zavírání podél 
čela trhliny v 3D modelech. V některých článcích se vyskytují dokonce názory, že uprostřed 
tělesa k zavírání vůbec nedochází. Přítomnost zavírání trhliny vede obecně ke zpomalení 
únavového růstu, ale tento efekt lze pozorovat také na větším zakřivení čela trhliny, 
způsobeného právě vlivem nerovnoměrného rozložení úrovně zavírání. Závěrečná část 
disertační práce se tedy bude věnovat lokálnímu popisu hnací síly trhliny a jejímu vlivu na 
formování tvaru čela trhliny ve 3D tělese, ve kterém dochází k plasticky indukovanému 
zavírání trhliny. 

4.2 Cíle disertační práce 

Cíle disertační práce lze shrnout do následujících bodů: 

1) Detailní popis vlivu volného povrchu na singulární pole napětí v blízkosti čela trhliny 

a) Popis singulárního pole napětí před čelem rovné trhliny, se zaměřením na oblast 
v blízkosti volného povrchu 

b) Stanovení zakřiveného tvaru čela únavové trhliny na základě rozložení 
singulárního pole napětí 

c) Studium vlivu materiálových a geometrických parametrů na zakřivení čela trhliny 

d) Verifikace numericky predikovaných tvarů trhlin pomocí únavových experimentů 

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

a) Detailní studie vlivu parametrů, které mají významný vliv na vyhodnocení zavírání 
trhliny 

b) Sjednocení metodiky pro vytvoření MKP modelu zavírání únavové trhliny ve 2D 

c) Konfrontace MKP výsledků s experimentálně naměřenými hodnotami zavírání 
únavové trhliny 

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

a) Modifikace 2D metodiky pro stanovení zavírání únavové trhliny na 3D model 
s rovným čelem trhliny 

b) Stanovení zakřiveného tvaru čela únavové trhliny se zahrnutím kombinace vlivů 
volného povrchu a plasticky indukovaného zavírání 

c) Experimentální verifikace výsledků získaných na základě numerických simulací 
 

 

 

  



51 

5 VLIV VOLNÉHO POVRCHU  
Zjednodušením problému lomové mechaniky do dvourozměrné úlohy s předpokladem stavu 
rovinné napjatosti nebo rovinné deformace vytváříme v blízkosti špice trhliny fiktivní 
podmínky, jež nejsou schopny postihnout některé trojrozměrné efekty, např. vliv volného 
povrchu. Zredukováním celého čela trhliny do jediného bodu, špice trhliny, totiž vytváříme 
v jejím okolí idealizované pole napětí a deformací s typem singularity 1/r0,5. V případě 
dostatečně tlustého tělesa je zjednodušení v pořádku, jelikož ve většině tělesa převládají 
podmínky rovinné deformace. U tenkého tělesa však nelze obecně prohlásit, že platí podmínky 
rovinné napjatosti [2]. V reálných, avšak poměrně tenkých tělesech existuje spíše určitá 
přechodová oblast mezi stavem rovinné napjatosti a rovinné deformace. Pokud jsou oblasti 
volných povrchů na obou stranách tělesa blízko sebe, mohou své singulární chování navzájem 
ovlivňovat [46]. V takových případech může být 2D řešení zavádějící a je vhodné použít 
spíše 3D řešení. 

Vliv volného povrchu má přímý důsledek na hnací sílu trhliny. Máme-li trhlinu s rovným 
čelem trhliny, tak podle výsledků prezentovaných v tab. 3.1 hodnota exponentu singularity p 

na volném povrchu klesá s rostoucím Poissonovým číslem ν. V této oblasti současně klesá 
rovněž řídící parametr KI, a tedy i hnací síla trhliny [41]. Rozdílná rychlost šíření uprostřed 
tělesa a na jeho povrchu zákonitě vede ke změnám tvaru čela trhliny, které se postupně během 
svého růstu zakřivuje. Zakřivení čela trhliny vlivem volného povrchu lze modelovat pomocí 
numerických metod. Zakřivování čela trhliny během jejího růstu se často řídí lokálním 
stanovením délkových přírůstků na základě hodnot KI podle Paris-Erdoganova vztahu (2.14) 

[161].  

Další možností je pohled na energetickou bilanci tělesa s šířící se trhlinou, ze které 
vyplývá, že dosažením charakteristického úhlu zakřivení γR dochází v rohovém bodě 
k vytvoření podmínek pro pole napětí s exponentem singularity p = 0,5 [34, 38]. Na základě 
tohoto poznatku simulovali vývoj tvaru trhliny např. [46, 162, 163]. 

Ševčík [46] ve své numerické analýze zjistil, že uvnitř tělesa o minimální tloušťce 10 mm 

má exponent singularity napětí konstantní hodnotu p = 0,5, a lze předpokládat, že volné 
povrchy na obou stranách jsou od sebe vzdáleny natolik, že se navzájem neovlivňují. Naopak 
v tenčím tělese se sféra dosahu obou rohových bodů překrývá a ovlivňuje tak podmínky šíření 
únavové trhliny. V tenkých tělesech lze očekávat tvar čela únavové trhliny jiný, jakožto 
důsledek současného vlivu obou volných povrchů. 

Z uvedené rešerše vyplývá, že volný povrch tělesa má na rychlost šíření únavové trhliny 
jednoznačně lokální vliv, který lze pozorovat jako zakřivení čela trhliny. Existují různé 
matematické nebo numerické přístupy, kterými lze stanovit exponent singularity napětí na 
volném povrchu v případě rovné trhliny. Na základě těchto přístupů byly vyřčeny předpoklady, 
že k zakřivování čela trhliny dochází s cílem vyrovnání podmínek pro šíření trhliny po celé 
délce jejího čela. Těmito podmínkami jsou myšleny např. hnací síla trhliny nebo singulární 
charakter rozdělení napětí a deformací. Další otázka k zodpovězení se týká korelace vlivu 

volného povrchu a tloušťky tělesa. S cílem rozšířit aktuální znalosti v tomto směru se ubíral 
experimentální a numerický výzkum popsaný v této kapitole. Výsledky výzkumu vlivu 
volného povrchu na šíření únavové trhliny byly publikovány v [I]. 
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5.1 Experimentální stanovení zakřivení čela trhliny  

Na šíření únavové trhliny a její zakřivování má kromě volného povrchu vliv také předčasné 
zavírání únavové trhliny. V této kapitole je předmětem zájmu pouze efekt volného povrchu, 
výskyt předčasného zavírání trhliny je tedy třeba odseparovat vytvořením vhodných podmínek. 
Z toho důvodu probíhalo cyklické zatěžování s rozkmitem ∆K vysoko v tahové oblasti, při 
asymetrii cyklu R = 0,8. Za těchto podmínek nemůže k předčasnému kontaktu lomových ploch 
dojít, jelikož i minimální zatížení Kmin zaručuje plné otevření trhliny.  

5.1.1 Zkušební tělesa 

V experimentální části byla navržena sada zkušebních těles na tříbodový ohyb SENB (Single 

Edge Notched Bending). Vzhledem k tomu, že zakřivení čela trhliny je silně závislé na hodnotě 
Poissonova čísla ν (kap. 3.1), byla jedna skupina těles vyrobena z oceli EA4T s ν = 0,3 

a modulem pružnosti E = 210 GPa a druhá skupina z hliníkové slitiny 7075 s ν = 0,39 

a modulem pružnosti E = 73,2 GPa. Chemické složení zmíněných materiálů je v tab. 5.1, 

respektive v tab. 5.2.  

Tab. 5.1 Chemické složení oceli EA4T  

 C Si Mn P S Cr Cu Mo Ni V 

Min 0,22 0,15 0,5 0,00 0,000 0,90 0,0 0,0 0,0 0,00 

Max 0,29 0,40 0,8 0,02 0,015 1,20 0,3 0,3 0,3 0,06 

Tab. 5.2 Chemické složení slitiny hliníku 7075 

 Al Cr Cu Fe Mg Mn Si Ti Zn 

Min 87,1 0,18 1,2 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 5,1 

Max 91,4 0,28 2,0 0,5 2,9 0,3 0,4 0,2 6,1 

 

Elastické parametry obou materiálů byly stanoveny pomocí impulsní excitační metody, 

s využitím softwaru RFDA Professional. Impulsní excitační metoda je nedestruktivní metoda 
měření elastických vlastností materiálu, jako jsou Youngův modul pružnosti, modul pružnosti 
ve smyku a Poissonovo číslo. Jako zkušební tělesa byly použity tyče s obdélníkovým průřezem 
o nominálním rozměru 20 × 50 × 100 mm. Vybuzením zkušebních těles slabým pulzem bylo 
změřeno spektrum vlastních frekvencí. Na základě rozměrů těles, hmotnosti a vlastních 
frekvencí byly pomocí softwaru RFDA Professional a v souladu s normou ASTM E1876-15 

stanoveny elastické konstanty. Ohybová vlastní frekvence slouží ke stanovení Youngova 
modulu pružnosti, z vlastní frekvence, při které dochází k torznímu namáhání tělesa, je určen 
modul pružnosti ve smyku. Z obou modulů bylo vyhodnoceno Poissonovo číslo. 

Zkušební tělesa z oceli EA4T byla vyrobena z části materiálu odebraného přímo 
z železniční nápravy. Tělesa z hliníkové slitiny 7075 byla vyrobena z válcovaného plechu bez 

tepelného zpracování. Za účelem výzkumu vlivu tloušťky byly tloušťky zkušebních těles 
v rozmezí B = 3 mm až 20 mm. Všechny rozměry (obr. 5.1a) včetně počáteční délky vrubu a0 

jsou souhrnně popsány v tab. 5.3. 
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Tab. 5.3 Rozměry zkušebních těles SENB 

Materiál B [mm] a0 [mm] L [mm] Sp [mm] W [mm] 

O
ce

l 
E

A
4

T
 

 3  3  90  80 20 

 5  3  90  80 20 

10 10 210 190 50 

14  3  90  80 20 

15  3  90  80 20 

20 15 210 190 50 

A
l 

sl
it

in
a

 7
0
7

5
  3  3 90  80 20 

 5  3 90  80 20 

10 10 210 190 50 

20 15 210 190 50 

 

Obr. 5.1 (a) Schéma rozměrů zkušebního tělesa SENB s vyznačenou částí, použitou pro numerický 
model; (b) Ilustrace stanovení úhlu zakřivení čela trhliny γR  

5.1.2 Postup a metodika měření úhlu zakřivení 

Experimenty únavového šíření trhliny byly provedeny na hydraulickém stroji Zwick/Roell 
Amsler HC25 s maximálním silovým rozkmitem 25 kN a frekvencí zatěžování 20 Hz. 

Přírůstek trhliny byl pozorován opticky pomocí dvou CCD kamer uEye UI-2280SE-M-GL, 

s objektivy Lensagon CMFA2520ND. Pozice kamer byla měřena digitálním úchylkoměrem 
Sylvac CO MFPM 25 s přesností ±0,01 mm. Po každých přibližně 60 000 až 100 000 

zátěžných cyklech byl odečten přírůstek trhliny a tvar čela trhliny byl zaznamenán do lomové 
plochy vytvořením postupové čáry jako důsledek krátkodobé změny zátěžných parametrů.  

V tělesech z oceli EA4T byla po každém přírůstku trhliny o přibližně 5 mm vytvořena 
postupová čára krátkodobým snížením rozkmitu zatížení o 15 %. Náhlý pokles hnací síly 
trhliny vedl k husté akumulaci striací a k vystavení lomových ploch odlišnému působení 
oxidačních vlivů, důsledkem čehož vznikla na lomové ploše okem viditelná značka, tzv. 
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postupová čára. Ukázka lomové plochy tohoto tělesa s vytvořenými postupovými čarami je na 

obr. 5.2a. 

Uvedený postup se velmi dobře osvědčil u ocelových těles. Na lomových plochách těles 
ze slitiny hliníku se však nepodařilo tímto způsobem postupové čáry vytvořit a byl zvolen 

odlišný postup. Postupové čáry byly vytvořeny krátkodobou změnou asymetrie cyklu na 
R = 0,1. Ačkoliv při této asymetrii cyklu může docházet k předčasnému zavírání trhliny, 
ovlivnění vývoje trhliny je vzhledem k nízkému počtu cyklů zcela zanedbatelné. Ukázka 
lomové plochy tohoto tělesa s vytvořenými postupovými čarami je na obr. 5.2b. 

Po dolomení zkušebních těles byly lomové plochy vyfotografovány v detailním rozlišení 
pomocí optického mikroskopu OLYMPUS SZX7. Následně byla část čela trhliny ve 

vzdálenosti 1 mm od volného povrchu proložena přímkou, která doplněním kolmice na volný 
povrch vytvořila přeponu pravoúhlého trojúhelníku (obr. 5.1b). Úhel zakřivení čela trhliny γR 

byl stanoven jako  𝛾𝑅 = tan−1 (1𝑦). (5.1) 

V průběhu pozorování lomových ploch bylo zjištěno, že míra zakřivení je rozhodující v malé 
oblasti u volného povrchu, přibližně do 1 mm. Dalším důvodem volby této vzdálenosti bylo, 
že do přibližně 1 mm je proložení čela trhliny přímkou relativně přesné. Pokud by byla 
vzdálenost větší, pak by většina reálného čela trhliny byla velmi odlišná od prokládací přímky. 
Zvolená metodika byla dodržena pro všechna následující měření úhlů zakřivení čela trhliny, 

jak experimentálních, tak i v numerickém modelu. 

  

Obr. 5.2 Postupové čáry a jejich změřené úhly zakřivení γR na lomových plochách zkušebních těles 
SENB o tloušťce B = 20 mm (a) z oceli EA4T; (b) z hliníkové slitiny 7075 

5.1.3 Vyhodnocení měření 

Pro každou variantu tloušťky bylo snahou provést experiment alespoň na dvou tělesech. 
V některých tělesech, zpravidla těch o menších tloušťkách, se však únavovou trhlinu 
nepodařilo šířit symetricky podél středové osy tělesa a čelo trhliny bylo mírně zešikma. Tato 
zkušební tělesa byla z dalšího vyhodnocení vyloučena. I přesto se podařilo vytvořit minimálně 
4 postupové čáry pro hodnocenou tloušťku tělesa, což lze považovat za dostatečně 
reprezentativní datový vzorek. Z postupových čar byly změřeny úhly zakřivení mezi čelem 
trhliny a volným povrchem tělesa. Pro jednotlivé varianty tlouštěk obou materiálů byly 
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stanoveny aritmetický průměr a směrodatná odchylka všech naměřených úhlů zakřivení. 
Výsledky experimentu jsou znázorněny na obr. 5.3.  

Z výsledků je patrné, že naměřené úhly jsou víceméně konstantní pro tělesa ze stejného 
materiálu, pokud je tloušťka větší než 10 mm. Na tělesech z oceli EA4T s Poissonovým číslem 
ν = 0,3 a s tloušťkou B > 10 mm byly naměřeny úhly 10,2–10,7°. V tělesech s tloušťkou B = 5 

mm byl naměřen úhel 8,2° a na tělesech o tloušťce B = 3 mm úhel pouze 6°. 
Hliníková slitina 7075 má vyšší Poissonovo číslo ν = 0,39 a šířící se únavová trhlina se 

formovala s větším zakřivením než v běžné oceli. Od tloušťky B > 10 mm se drží opět 
víceméně konstantní úhel zakřivení 14,5–15,2°, s klesající tloušťkou tělesa se podobně jako 
u oceli snižuje také úhel zakřivení. Pro těleso B = 5 mm byl naměřen úhel 10,2° a pro tloušťku 
B = 3 mm úhel 8,8°. 

Naměřené výsledky potvrzují základní předpoklady vlivu Poissonova čísla ν na úhel 
zakřivení trhliny γR, jak publikoval Pook [38]. Pokud ve většině tloušťky tělesa existuje 
podobný stav napjatosti, lze očekávat podobné chování únavového růstu trhliny bez přímého 
vlivu parametru tloušťky B, charakteristický úhel zakřivení trhliny γR lze přibližně určit pomocí 
Pookovy rovnice (3.6). Hranice použitelnosti této rovnice je pro tělesa o tloušťce B ≥ 10 mm. 

U menších tlouštěk se potvrdila Ševčíkova [46] hypotéza, že dochází k vzájemné interakci 
vlivů obou volných povrchů, které způsobují odlišné podmínky pro šíření únavové trhliny. 
Pozorovatelným důsledkem těchto podmínek je klesající hodnota úhlu zakřivení čela trhliny.  

 

Obr. 5.3 Průměrné hodnoty úhlů zakřivení čela trhliny γR pro zkušební tělesa o různých tloušťkách B 

z obou zkoumaných materiálů  

5.2 Numerický model zkušebního tělesa s rovným čelem trhliny 

5.2.1 Popis numerického modelu 

Prvním krokem numerické studie vlivu volného povrchu na tvar čela trhliny bylo vytvoření 
trojdimenzionálního numerického modelu s rovnou trhlinou v MKP softwaru ANSYS APDL 

17.0. Zvolená geometrie odpovídala zkušebnímu tělesu SENB s rozměry a = 15 mm, W = 50 

mm, B = 20 mm, L = 210 mm, Sp = 190 mm. Byl uvažován homogenní, izotropní, lineárně 
elastický materiál s modulem pružnosti E = 210 GPa a proměnlivým Poissonovým poměrem 
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ν = 0–0,499. Těleso bylo zatěžováno silou F, která otevírá trhlinu v módu I a vyvolává její 
zatížení součinitelem intenzity napětí o hodnotě KI ≈ 22,7 MPa√m. Pro účely studie vlivu 
exponentu singularity napětí p však nemá volba velikosti zatížení žádný význam. Ačkoliv má 
totiž velikost zatěžující síly F přímý vliv na hodnotu KI v tělese s trhlinou, vzhledem k platnosti 

lineární elasticity nemá žádný vliv na rozložení exponentu singularity napětí p. 

Při modelování bylo využito dvojí symetrie, modelována byla pouze čtvrtina zkušebního 
tělesa (žlutě zvýrazněná část na obr. 5.1a). K tvorbě sítě konečných prvků byly použity lineární 
objemové prvky SOLID 185. Vzhledem k tomu, že hodnota exponentu singularity p je velmi 

citlivá na velikost prvku, síť konečných prvků byla v okolí průniku čela trhliny s volným 
povrchem extrémně zjemněna. Garcia-Manrique [164] ukázal, že pro přesné určení vlivu 3D 

efektů v blízkosti volného povrchu na průběh součinitele intenzity napětí KI je nezbytné použít 
alespoň 40 výpočtových prvků na polovině tloušťky tělesa, zatímco pro přesný popis hodnot 
KI uprostřed tělesa by stačilo pouze 8 výpočtových prvků. Podobné dělení použili i [47, 163]. 

Nicméně, hodnota exponentu singularity napětí je výrazně citlivější na velikost sítě konečných 
prvků. Z toho důvodu bylo ve směru tloušťky použito 80 výpočtových prvků s faktorem 

neproporcionality 80 a ve směru kolmém na směr šíření trhliny bylo použito 60 prvků 
s faktorem neproporcionality 200. Faktor neproporcionality znamená, kolikrát je výpočtových 
prvek uprostřed tělesa větší nežli prvek na volném povrchu. Konkrétně je při tomto dělení 
velikost prvku ve směru tloušťky tělesa na volném povrchu přibližně 0,007 mm a uprostřed 
tělesa 0,56 mm. Numerický model a detail sítě konečných prvků v okolí čela trhliny u volného 
povrchu jsou na obr. 5.4. Použitím neproporcionálního dělení je umožněno vytvořit ultra 
jemnou síť konečných prvků v oblasti zájmu při zachování hrubšího dělení v místech, kde to 
dostačuje, čímž se výrazně snižuje výpočtový čas. Celkově bylo na numerický model použito 
přibližně 200 000 výpočtových prvků s 160 000 uzly. 

 

 

Obr. 5.4 Numerický model s detailem sítě konečných prvků v okolí čela trhliny u volného povrchu  

5.2.2 Rohová singularita napětí 

Numerické modely s různými Poissonovými čísly byly zatíženy stejnou silou. Na obr. 5.5 jsou 

zobrazeny hraniční izoplochy pole napětí σx ve směru kolmém na lomovou plochu a von 

Misesova redukovaná napětí σred. U varianty modelu s Poissonovým číslem ν = 0 nevykazuje 

pole napětí žádnou změnu podél čela trhliny, je konstantní po celé tloušťce. Situace je jiná 
u modelu s Poissonovým číslem ν = 0,3. Uprostřed tělesa jsou hodnoty pole napětí σx přibližně 
stejné jako v předchozím případě, ale v oblasti volného povrchu se rozdělení napětí prudce 

mění a klesá. Kvůli grafickému znázornění efektu volného povrchu je na obr.5.8 ukázán rozdíl 
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obou napěťových polí. U pole otevíracího napětí σx je skutečně rozdíl pouze v malé oblasti 
u volného povrchu, napětí ve zbytku tělesa je totožné pro obě Poissonova čísla. Obrázek 
s rozdílem napěťových polí je vykreslen s menší škálou hodnot napětí kvůli dobré viditelnosti. 
Pokud by zůstal na stejné škále jako výsledky pro jednotlivá Poissonova čísla, izoplochy 
by byly v ilustraci velmi malé. V případě redukovaného napětí σred je určitý rozdíl i uprostřed 
tělesa kvůli vlivu hodnot zbylých složek napětí. Důležité je zmínit, že i v případě σred dochází 
k ustálení a izoplochy mají okolo čela trhliny víceméně válcovitý charakter. 

 

Obr. 5.5 Rozdělení napětí σx a σred v numerickém modelu SENB s Poissonovým číslem ν = 0, ν = 0,3 

a rozdíl těchto dvou napěťových polí  

 

Obr. 5.6 Průběh hodnot (a) exponentu singularity napětí p a (b) součinitele intenzity napětí KI v tělese 
o tloušťce B = 20 mm  

Na výše popsaném modelu byl vyhodnocen průběh exponentu singularity p pro různá 
Poissonova čísla pomocí průběhu posuvů ve směru otevírání trhliny ux podle rovnice (3.5). 

V grafu na obr. 5.6a lze vidět, že uprostřed tělesa je hodnota p ≈ 0,5. V případě modelu s ν = 0 

je hodnota p ≈ 0,5 konstantní po celém čele trhliny. Avšak s rostoucí hodnotou Poissonova 
čísla hodnota exponentu singularity v okolí blízkého povrchu klesá. Míra poklesu p je dána 
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velikostí Poissonova čísla. Například u Poissonova čísla pro běžnou ocel ν = 0,3 se hodnota 

exponentu singularity ustálí přibližně ve vzdálenosti 0,1 s hodnotou p = 0,490 (tj. 1% chyba 

oproti hodnotě uprostřed). Vzdálenost 0,1 odpovídá 10 % poloviny tloušťky tělesa 0,5B. 

Publikované výsledky stanovení exponentu singularity napětí na volném povrchu 
pomocí různých metod [34, 44, 45] byly již popsány v kap. 3.1.1 a prezentovány v tab. 3.1. 

Pro přehlednost je stejná tabulka přepsaná i v této kapitole do tab. 5.4 a pro porovnání jsou 
doplněny hodnoty p určené z numerického výpočtu. Mezi výsledky různých metod je velmi 

dobrá shoda a numerický model může být považován za věrohodný a použitelný pro další 
simulace. 

Tab. 5.4 Porovnání stanovených hodnot exponentu singularity napětí p na volném povrchu tělesa 
s rovnou trhlinou s výsledky v publikacích 

Použitá metoda ν = 0,00 ν = 0,15 ν = 0,30 ν = 0,40 ν = 0,50 

Metoda konečných diferencí [44] 0,500 0,484 0,452 0,413 0,332 

Variační metoda [34] 0,500 0,484 0,452 0,414   0,353* 

MKP metoda [45] 0,499 0,485 0,445 0,370 – 

Vlastní MKP výsledky 0,495 0,479 0,448 0,413 0,351 

* Stanoveno při ν = 0,48 

Podobně byly na obr. 5.6b vykresleny průběhy hodnot součinitele intenzity napětí KI. 

Rovněž tento parametr má podobný charakter, avšak jeho pokles směrem k volnému 
povrchu je pozvolnější. U varianty ν = 0,3 si lze všimnout, že ve vzdálenosti 0,1 od volného 
povrchu, kde již byla hodnota exponentu singularity p stabilizovaná, je hodnota KI stále 
nestabilní, s odchylkou přibližně 7 % oproti hodnotě uprostřed.  

Součinitel intenzity napětí KI je v rámci klasické lineárně elastické lomové mechaniky 
definován pro popis pole napětí v okolí čela trhliny, které má singulární charakter typu 1/r0,5, 

exponent singularity je tudíž p = 0,5 [2]. V případě numerického modelu s rovnou trhlinou 

a Poissonovým číslem ν = 0,3 je tedy možné prohlásit, že definice KI je splněna v přibližně 
90 % tloušťky. Ve zbývajících 10 % v blízkosti volného povrchu je správnost stanovení KI 

diskutabilní, protože exponent singularity napětí p v této oblasti je p < 0,5. Velikost oblasti, 

která odpovídá základnímu předpokladu LELM, se mění s hodnotou Poissonova čísla ν. 

Nicméně, únavová trhlina je ve skutečnosti zakřivená a lze předpokládat, že exponent 

singularity podél zakřivené trhliny se blíží hodnotě p = 0,5.  

5.2.3 Vliv tloušťky tělesa 

Průběh pole napětí v okolí čela trhliny a z toho zároveň plynoucí průběh exponentu singularity 
napětí závisí také na tloušťce tělesa s trhlinou. Za účelem demonstrace významu vlivu tloušťky 
na chování únavové trhliny byla provedena série numerických výpočtů. Všechny analyzované 
numerické modely měly stejné rozměry i velikost zatížení jako v předchozích výpočtech, 
jediným měnícím se parametrem byla tloušťka tělesa B, která byla uvažována v rozmezí od 
3 mm do 20 mm. 

V dostatečně tlustých tělesech je tvar pole napětí v blízkosti volného povrchu ovlivněn 
singularitou rohového bodu čela trhliny, hlouběji v tělese se však pole napětí ustálí a je řízeno 
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pouze singularitou typu 1/√𝑟 [46].V tenkých tělesech je vzdálenost mezi oběma volnými 
povrchy malá a dochází k jejich vzájemnému ovlivňování. Pole napětí přímo u volného 
povrchu je rovněž řízeno singularitou rohového bodu čela trhliny. Avšak ve směru do středu 
tělesa nedochází ani po určité vzdálenosti k jeho stabilizaci, protože se již dostává do sféry 
vlivu protějšího volného povrchu. Tvar rozdílu pole otevíracího napětí σx mezi variantou 

s ν = 0 a ν = 0,3 je stejný jako v tlustých tělesech, pouze velikost jejich rozdílu vztažená vůči 
tloušťce tělesa je odlišná. Větší změna je pozorovatelná na rozdílu pole Von Misesova 
redukovaného napětí σred (obr. 5.7), kde je patrný neustálený tvar izoploch po téměř celé 
polovině tloušťky tělesa. 

 

Obr. 5.7 Rozdíl pole napětí σred v z numerických modelů s ν = 0 a ν = 0,3 v tenkém tělese (B = 3 mm) 

Tvary pole napětí, prezentované na obr. 5.5 a obr. 5.7, přímo souvisejí se změnou 
singulárního chování napětí u volného povrchu. Průběh p, vykreslený na obr. 5.8a vůči 
absolutní hodnotě tloušťky těles, je totožný pro všechny varianty tloušťky. Na obr. 5.8b je pro 

změnu vykreslen průběh p vůči relativní hodnotě tloušťky těles. Na tomto grafu si lze 
všimnout, že u tenkých těles je potřeba významně větší část tloušťky tělesa ke stabilizaci 
hodnot exponentu singularity napětí. Tyto výsledky naznačují, že oblast s největší mírou vlivu 
volného povrchu má konečné rozměry. Singulární chování volného povrchu nejvýznamněji 
ovlivňuje průběh exponentu singularity a tím pádem i tvar čela trhliny do vzdálenosti přibližně 
1 mm. Tohle zjištění bylo také jedním z důvodů, proč byla v experimentální části pro měření 
úhlu zakřivení čela trhliny zvolena vzdálenost 1 mm od volného povrchu. 

 

Obr. 5.8 Průběh exponentu singularity p v závislosti na (a) absolutní tloušťce tělesa; (b) relativní 
tloušťce tělesa  
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5.3 Numerický odhad zakřivení čela trhliny 

Poznatky získané z výpočtů na tělese s rovnou trhlinou byly využity při navržení algoritmu 
zakřivení čela trhliny. Na základě předpokladu šíření únavové trhliny při energeticky 
nejvýhodnějších podmínkách po celém čele trhliny [34, 38], tj. při konstantní hodnotě řídících 
parametrů, jako jsou hnací síla trhliny nebo součinitel intenzity napětí KI a s tím související 
exponent singularity napětí p (viz obr. 3.4), byly navrženy dvě metody odhadu tvaru čela 
trhliny.  

5.3.1 Popis metodiky 

Použitý numerický model byl stejný jako v předchozí studii, v počátečním stavu s rovným 
čelem trhliny. Tvar čela trhliny byl na základě průběhu vyhodnocovaných parametrů postupně 
zakřivován použitím dvou různých metod. První metoda se zaměřila na exponent singularity 
napětí p (zakřivení pomocí exponentu singularity napětí) [163], druhá sledovala průběh 
součinitele intenzity napětí KI (zakřivení pomocí faktoru intenzity napětí) [113, 149]. Jakmile 

byl průběh řídícího parametru podél čela trhliny konstatní, byl stanoven charakteristický úhel 
zakřivení γR stejným způsobem jako v experimentální části. Při výpočtech byla rovněž 
zohledněna tloušťka tělesa, která významně ovlivňuje chování únavové trhliny. Proto byly 
vytvořeny tři numerické modely s tloušťkami 20 mm, 5 mm a 3 mm. Všechny ostatní rozměry 
a zatěžující parametry byly totožné jako na modelu s rovným čelem trhliny. Během 
jednotlivých simulací nedocházelo k šíření trhliny skrz těleso, jelikož hodnocení zbytkové 
životnosti nebylo účelem tohoto výzkumu. Pozice čela trhliny uprostřed tělesa byla v každé 
simulaci stále na stejné pozici, měnil se pouze tvar čela trhliny.  

Řídící parametry KI i p by podle definice měly být stanoveny z příslušných veličin 
v rovině kolmé na čelo trhliny v daném bodě. Z toho důvodu bylo nutno upravit síť konečných 
prvků tak, aby výpočtové uzly byly seřazeny v kolmém směru na čelo trhliny. Toho bylo 
dosaženo vytvořením trojúhelníkového „klínu“ za čelem trhliny, jehož přepona prochází 
rohovým bodem a je kolmá na čela trhliny (obr. 5.9). Podobný tvar byl vytvořen i před čelem 
trhliny.  

 

Obr. 5.9 Upravená síť konečných prvků, která zajišťuje kolmost výpočtových uzlů na čelo trhliny  
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Metoda zakřivení pomocí exponentu singularity napětí 

U této metody bylo zakřivení čela trhliny řízeno podle průběhu exponentu singularity p podél 
čela trhliny, podobně jako použil Hutař [163]. Na základě průběhu p po prvním výpočtu na 
modelu s rovným čelem trhliny byl navržen její nový tvar. K definici tvaru čela trhliny byla 
použita Bézierova funkce třetího řádu 

𝐶(𝑡) =  ∑ (3𝑖 )3
𝑖=0 𝑡𝑖(1 − 𝑡)3−𝑖𝑃𝑖 = (1 − 𝑡)3𝑃0 + 3𝑡(1 − 𝑡)2𝑃1 + 3𝑡2(1 − 𝑡)𝑃2 + 𝑡3𝑃3, (5.1) 

kde P0–P3 jsou body řídící tvar křivky a 0 ≤ t ≤ 1. 
Zakřivením trhliny dochází k odlišenému rozdělení napětí v jejím okolí, které přímo 

ovlivňuje i hodnoty exponentu singularity. Při mírném zakřivení došlo k mírnému vyrovnání 
průběhu p, pokud byla trhlina zakřivena příliš, trend průběhu p se změnil a v okolí volného 
povrchu byly hodnoty vyšší než uprostřed. Tvar čela trhliny byl odhadován metodou „pokus 
a omyl“ a proces byl opakován až do nalezení takového tvaru, který zajišťoval relativně 
konstantní průběh exponentu singularity napětí po celém čele trhliny. Původním autorovým 
záměrem bylo vytvořit podobný iterační algoritmus jako v následující metodě, ovšem řízení 
zakřivení trhliny pomocí průběhu exponentu singularity napětí se ukázalo natolik citlivé na 
jakoukoliv drobnou změnu tvaru, že navržený algoritmus nebyl schopen dosáhnout 
uspokojivých výsledků. Manuální změny tří řídících bodů Bézierovy křivky naopak umožnily 
kontrolovat velmi malé tvarové detaily čela trhliny. 

Metoda zakřivení pomocí faktoru intenzity napětí 

Častěji používaným řídícím parametrem při zakřivování únavové trhliny je průběh součinitele 
intenzity napětí KI [113, 149]. V porovnání s metodou zohledňující exponent singularity napětí 
je průběh součinitele intenzity napětí stabilnější a není tak citlivý na změnu tvaru. Umožňuje 
tedy použití jednoduchého iteračního algoritmu. Z obr. 5.2 je patrné, že majoritní část zakřivení 
čela trhliny se odehrává v oblasti blízko volného povrchu, zatímco uprostřed tělesa je čelo 
trhliny téměř rovné. Na obr. 5.6 je vidět, že exponent singularity napětí materiálu s ν = 0,3 má 
hodnotu p ≈ 0,5 v celém tělese kromě oblasti přibližně 1 mm od volného povrchu, což 
znamená, že i hodnota KI je platná ve stejné části tělesa. 

Při návrhu nového tvaru čela trhliny byla hodnota součinitele intenzity napětí uprostřed 
tělesa KI,i(z = 0,5B) uvažovaná jako řídící. Na základě poměru hodnot KI,i(z) v každém uzlu na 
čele trhliny vůči řídící hodnotě uprostřed byl navržen nový tvar čela trhliny yi+1 jako 𝑦𝑖+1(𝑧) = 𝑦𝑖(𝑧) ⋅ (1 + 𝑘 ⋅ 𝐾𝐼,𝑖(𝑧)𝐾𝐼,𝑖(𝑧 = 0,5𝐵)), (5) 

kde k je manuálně upravovaný faktor závislý na stabilitě řešení, typicky s hodnotami mezi 

0,3 až 2. Navržené nové pozice uzlů byly proloženy exponenciální křivkou, aby bylo zaručeno 

hladké a spojité čelo nové trhliny. 

5.3.2 Vliv tvaru čela trhliny na průběh řídících parametrů KI a p 

Použitím obou popsaných metod bylo nalezeno řešení zakřiveného čela trhliny, které v dané 
metodě způsobilo relativně konstantní průběh řídící hodnoty po celém čele trhliny. Dosažené 
výsledky úhlů charakteristického zakřivení γ pro jednotlivé tloušťky těles v závislosti na 
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Poissonově čísle ν jsou vykresleny na obr. 5.10. Čerchované linky s plnými symboly 
reprezentují výsledky získané metodou zakřivení pomocí exponentu singularity napětí, 
tečkované linky s prázdnými symboly metodou zakřivení pomocí faktoru intenzity napětí 
a plné linky jsou výsledky Pooka [38], respektive Heydera [37]. 

U tělesa o tloušťce B = 20 mm jsou vypočítané úhly zakřivení ve velmi dobré shodě 
s oběma publikacemi. S klesající tloušťkou tělesa klesá i míra zakřivení čela trhliny. Důležitým 
výsledkem je také vzájemná shoda mezi oběma použitými metodami. 

 

 

Obr. 5.10 Numericky stanovené úhly zakřivení čela trhliny γ v závislosti na tloušťce tělesa a Poissonově 
čísle  

Na obr. 5.11 jsou porovnány průběhy exponentu singularity napětí p variant s rovným 
a zakřiveným čelem trhliny. Na první pohled je patrné, že vlivem zakřivení došlo k výraznému 

přiblížení k hodnotám p ≈ 0,5 v naprosté většině tloušťky. Průběh se na první pohled v okolí 
blízkém čelu trhliny nezdá příliš konstantní. Avšak maximální odchylka hodnoty na volném 
povrchu od hodnoty uprostřed je 4 %. V hloubce 0,2 mm se již všechny hodnoty odchylují 
o méně než 1 %. obr. 5.12 je podobně vykreslen graf porovnání průběhu součinitele intenzity 
napětí KI pro trhlinu s rovným a zakřiveným čelem. Zde je průběh téměř dokonale konstantní 
po celém čele trhliny. Odchylky se pohybují v rozmezí ±2 %. 

Z výsledků je patrné, že zakřivením čela trhliny dochází k významné změně průběhů 
obou parametrů p i KI, bez ohledu na to, který z nich byl řídícím parametrem v procesu 

zakřivování. U všech variant tlouštěk bylo dosaženo víceméně konstantního průběhu obou 
parametrů podél celého čela trhliny. Hodnoty jsou mírně nestabilní pouze ve velmi blízké 
oblasti volného povrchu. To je zřejmě způsobeno tím, že oba parametry p i KI jsou původně 
definovány pro 2D úlohy a s postihnutím 3D efektů mohou mít potíže. Autor obecně považuje 
tuto velmi blízkou oblast a výsledky v ní za nepříliš věrohodné, jelikož zde existuje extrémní 
vliv volného povrchu, na kterém je přiřazení stavu napjatosti matematicky velmi 
komplikované. I přesto se prokázalo, že zvolené parametry jsou schopny s dostatečnou 
přesností predikovat zakřivení čela únavové trhliny s přihlédnutím k vlivu tloušťky tělesa 
i charakteristiky materiálu dané Poissonovým číslem. 
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Obr. 5.11 Porovnání průběh exponentu singularity napětí p s rovným a zakřiveným čelem trhliny 
(ν = 0,3)  

 

Obr. 5.12 Porovnání průběh součinitele intenzity napětí KI s rovným a zakřiveným čelem trhliny 
(ν = 0,3)  

5.3.3 Porovnání numerických a experimentálních výsledků 

Vyhodnocení naměřených úhlů zakřivení čela trhliny z experimentálního měření a výsledky 
numerického modelování byly vyneseny do grafu na obr. 5.13. Kromě závislosti úhlu zakřivení 
na hodnotě Poissonova čísla byl zkoumán i vliv tloušťky tělesa.  

Výsledky numerického zakřivení velmi dobře odpovídají experimentálním výsledkům, 
bez ohledu na to, zda bylo zakřivení řízeno průběhem p nebo KI. Z výsledků je patrný jasný 
trend, že zakřivení čela trhliny se zvětšuje s rostoucím Poissonovým číslem. Velký vliv má 
také tloušťka tělesa. U těles s tloušťkou větší než B > 10 mm byl úhel zakřivení konstantní 
a korespondoval s charakteristickým úhlem γR, určeným podle Pookova vztahu (3.6). 

Avšak v tělesech s menší tloušťkou se objevovalo výrazně menší zakřivení.  
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Obr. 5.13 Porovnání numericky a experimentálně stanovených úhlů zakřivení čela trhliny  

Na závěr byly porovnány reálné tvary čela trhliny z experimentálních těles s numericky 

stanovenými. Na obr. 5.14 a obr. 5.15 jsou zobrazena čela trhliny z těles s tloušťkou 
B = 20 mm z obou zkoušených materiálů. Numerický odhad tvaru je prakticky totožný 
s reálným čelem trhliny. Pohledem na hodnoty hloubky zakřivení na volném povrchu mezi 
oběma materiály a jejich porovnáním lze přímo vidět vliv Poissonova čísla na šíření únavové 
trhliny, kdy v oceli je zakřivení pouze do hloubky přibližně 0,6 mm, zatímco na tělese 
z hliníkové slitiny je asi 0,8 mm. Podobně jsou na obr. 5.16 obr. 5.17 porovnána i tělesa 

o tloušťce B = 5 mm. Zde je patrné výrazně menší zakřivení a z toho plynoucí i větší relativní 
chyba, zejména na tělese z hliníkové slitiny. V absolutním čísle je však rozdíl numericky 
stanovené hloubky trhliny rozdílný pouze o 0,1 mm. 

Je potřeba zmínit, že pozice průniku čela s trhlinou a volného povrchu nemusí být zcela 
unikátní pro jeden průběh řídících parametrů, zejména v případě exponentu singularity napětí. 
Během simulací bylo totiž možné najít dva relativně konstantní průběhy p, které byly 
vyhodnoceny na trhlinách s odlišnou hloubkou zakřivení. U obou tvarů trhliny byl však úhel 
zakřivení γ přibližně stejný.  

 

Obr. 5.14 Porovnání experimentálního a numerického tvaru čela trhliny (EA4T, B = 20 mm) 
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Obr. 5.15 Porovnání experimentálního a numerického tvaru čela trhliny (slitina hliníku 7075, 
B = 20 mm)  

 

Obr. 5.16 Porovnání experimentálního a numerického tvaru čela trhliny (EA4T, B = 5 mm)  

 

Obr. 5.17 Porovnání experimentálního a numerického tvaru čela trhliny (slitina hliníku 7075, 
B = 5 mm) 
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5.4 Úprava Pookova empirického vztahu pro úhel zakřivení 

Experimentálními i numerickými výsledky byla potvrzena správnost Pookovy rovnice 
stanovení charakteristického úhlu zakřivení čela trhliny γR (3.6) [38]. Tento vztah velmi dobře 
definuje zakřivení čela trhliny v tělesech s tloušťkou B > 10 mm, avšak u menších tlouštěk je 

reálné zakřivení výrazně nižší.  
Na základě vypočítaných a naměřených výsledků autor navrhl jednoduchou úpravu 

Pookova vztahu, která je schopna zohlednit případ tenkých těles. Pokud je tloušťka tělesa 
B < 10 mm, je pro odhad charakteristického úhlu γR možné použít vztah  

 𝛾𝑅 = 90 + 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 ((𝜈 − 2)𝜈 ⋅ 3√𝐵) (platí pro B < 10 mm). (5.2) 

Porovnání úhlů zakřivení podle upraveného vztahu s ostatními výsledky je na obr. 5.18. Tímto 

jednoduchým zakomponováním parametru tloušťky B do původního vztahu je dosaženo velmi 
dobré shody s experimentálně i numericky stanovenými úhly zakřivení v celém rozsahu 
Poissonova čísla ν. Ačkoliv vztah s ohledem na nerovnost jednotek na obou stranách rovnice 

není matematicky zcela korektní, přesto jej lze použít pro orientační odhad úhlu zakřivení pro 
tělesa o tloušťce B < 10 mm. 

 

Obr. 5.18 Úprava Pookova empirického vztahu pro tloušťky B > 10 mm  

 



67 

6 ZAVÍRÁNÍ ÚNAVOVÉ TRHLINY VE 2D  
Druhým krokem nezbytným pro splnění stanovených cílů disertační práce bylo vytvořit 
dvoudimenzionální MKP model plasticky indukovaného zavírání únavové trhliny. Díky velmi 
důkladné rešerši této problematiky vznikla solidní základna doporučení, jak by měl být 
numerický model vytvořen. Existuje však několik parametrů, jejichž určení a vliv na výsledky 
nejsou zcela jasné. Účelem této části práce je tedy vytvoření věrohodného numerického modelu 
a jeho verifikace s experimentálními výsledky. Dosažené výsledky byly detailně zpracovány 
a zveřejněny v odborné publikaci [II]. 

6.1 Numerický model a metodika řešení 

Zvolenou geometrií k numerickému modelování PICC bylo MT těleso, a to zejména z důvodu 
verifikace MKP modelu s experimentálními výsledky získanými přímým měřením na Ústavu 

fyziky materiálů Akademie věd ČR, v. v. i. (dále jen „ÚFM“), které publikoval Pokorný [165]. 

Na výrobu zkušebních těles byla použita ocel EA4T, která se používá pro výrobu železničních 
náprav. Úrovně zavírání trhliny byly vyhodnoceny při asymetrii zatížení od R = −2 do R = 0,5. 

Podle rozměrů experimentálního MT tělesa byl v ANSYS Mechanical APDL 19.2 

vytvořen 2D numerický model. Zvolená geometrie umožňuje využití symetrie, modelována 
tak byla pouze čtvrtina vzorku o rozměrech W = 30 mm a L = 100 mm (obr. 6.1). Konečná 
velikost trhliny, v níž byly vyhodnoceny hodnoty zavírání, byla pro všechny výpočtové modely 
af = 15 mm. Počáteční velikost trhliny nelze obecně specifikovat, neboť závisí na velikosti 

elementu Le, počtu cyklů Nc a poměru zatížení R. Nicméně, počáteční délka trhliny byla vždy 
stanovena jako a0 = af  – Nc⋅Le. Počáteční délka trhliny však není příliš důležitá. Rozhodující 
je informace, jakou vzdáleností v porovnání s velikostí počáteční plastické zóny rp musí 
trhlina prorůst, aby bylo dosaženo stabilních hodnot zavírání. 

 
Obr. 6.1 (a) Geometrie zkušebního tělesa MT; (b) MKP model s detailem sítě konečných prvků  

Materiálový model byl uvažován jako homogenní, izotropní, elasto-plastický, bez 

zpevnění, s mezí kluzu odpovídající hodnotě cyklické meze kluzu σy,c = 470 MPa. Zbývající 
mechanické a fyzikální vlastnosti jsou uvedeny v tab. 6.1. Síť konečných prvků byla vytvořena 
z lineárních prvků PLANE182, s předepsanou redukovanou integrací kvůli zabránění 
zablokování rovinné deformace [28, 56, 60]. Ve výpočtech byl uvažován stav rovinné 
deformace. Velikost výpočtových prvků Le v oblasti šíření trhliny byla stanovena pro 
koncovou délku trhliny af, a to na základě velikosti plastické zóny rp podle Irwinova vztahu 

druhého řádu (2.9) ve stavu rovinné deformace. Výpočtové prvky byly v okolí trhliny 
čtvercové, tedy s poměrem délek hran He/Le = 1.  
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Tab. 6.1 Mechanické a fyzikální vlastnosti oceli EA4T 

Veličina Hodnota 

Poissonovo číslo ν [-] 0,3 

Youngův modul pružnosti E [GPa] 204 

mez kluzu σYS [MPa] 609 

mez pevnosti σUTS [MPa] 727 

cyklická mez kluzu σy,c [MPa] 470 

 

K simulování kontaktu lomových ploch byly využity kontaktní prvky (obr. 3.13a). Na 

linku reprezentující líce trhliny byly použity prvky CONTA172 až do vzdálenosti konečné 
délky trhliny af. Protější lomová plocha byla nahrazena vodorovnou linkou, na kterou byly 
použity prvky TARGE169. V určitý moment během odtěžování MT tělesa začnou uzly 

výpočtových prvků typu kontakt penetrovat mezi uzly výpočtových prvků typu target, čímž je 
spuštěn kontaktní algoritmus (obr. 3.13b), popsaný v kap. 3.2.7. Jako kontaktní algoritmus byla 
použita penalty metoda s velikostí penalty faktoru 30 a faktorem penetrace 0,1. Hodnoty 

kontaktních parametrů musejí být předepsány s citem. Hodnoty definující příliš poddajný 
kontakt vedou ke složitému hledání ustálené polohy (analogie s mnohokrát kmitající pružinou), 
příliš tuhý kontakt zase vede k složitému výpočtu deformací. Oba tyto extrémy mohou způsobit 
konvergenční problémy. Kontaktní parametry by měly být nastaveny na základě chování 
konkrétního numerického modelu tak, aby docházelo ideálně k minimální penetraci 
výpočtových prvků současně s minimálním dopadem na konvergenci výpočtu.  

Modely byly cyklicky zatěžovány hodnotami sil, které na čele trhliny indukovaly rozkmit 
součinitele intenzity napětí ΔK = 20 MPa √m. Za účelem analýzy citlivosti úrovně zavírání na 
jednotlivé parametry (kap. 6.2) byla uvažována pouze asymetrie cyklu R = 0. V následujících 
výpočtech, které byly určeny k porovnání s Pokorného experimentem, byly aplikovány 
asymetrie cyklu R = −2 až R = 0,5. 

Růst únavové trhliny byl simulován postupným uvolňováním vazby na špici trhliny při 
maximálním zatížení, hodnota délkového inkrementu ∆a v jednom cyklu se tedy rovnala 

velikosti prvku Le (∆a = Le). Trhlina se šířila po každém maximálním zatížení (LDU) a po 
posledním přírůstku trhliny byl proveden jeden přídavný cyklus bez růstu trhliny (LDULU), 
více viz kap. 3.2.5. Část cyklu ve fázi uvolňování vazby (tj. růstu trhliny) obsahoval 
5 výpočtových mezikroků. Počet výpočtových kroků při zatížení a odtížení závisí na dalších 
podmínkách, např. asymetrii cyklu, a proto byl definován individuálně.  

Vzhledem k tomu, že cílem práce byl výpočet zavírání trhliny při různých asymetriích 
cyklů R, vhodným parametrem k jejich porovnání je parametr U. Ke stanovení hodnot zavírání 
byly použity dvě různé metody. První metoda monitorovala posuv prvního uzlu za čelem 
trhliny uy (obr. 3.14a) během šíření LDU (Uuy(LDU)) a po přídavném nerůstovém cyklu 
(Uuy(LDULU)). Druhá metoda vyhodnocovala zavírání na základě změny tuhosti (obr. 3.14b). 

Tuhost byla vyhodnocována z odklonu od lineární křivky síla F vs. posuv uy ve čtyřech různých 

pozicích za čelem trhliny – na prvním uzlu za čelem trhliny (Us(1st node)) a ve vzdálenostech 
0,5 mm (Us(0,5 mm)), 2 mm (Us(2 mm)) a 5 mm (Us(5 mm)) za čelem trhliny. Různé varianty byly 
zvoleny za účelem sledování vlivu vzdálenosti od čela trhliny na přesnost vyhodnocení touto 
metodou. Zavření trhliny bylo vyhodnoceno stejným způsobem jako v Pokorného publikaci 
[165], tedy podle ASTM E647 [166] po odchylce offsetové křivky o 4 % od křivky 
poddajnosti. 
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6.2 Citlivostní analýza 

Z rešeršní části v kapitole 3.2 je patrné, že tvorba numerického modelu je velmi komplikovaná 

vzhledem k řadě parametrů, které mohou výrazně ovlivnit vyhodnocení úrovně zavírání. Proto 

byla nejprve vypracována rozsáhlá analýza citlivosti hodnot zavírání trhliny na tyto parametry: 

• počet cyklů šíření únavové trhliny, tj. délka růstu únavové trhliny, 
• velikost výpočtového prvku v oblasti růstu trhliny, 

• počet výpočtových mezikroků v jednom zátěžném kroku. 

Na základě výsledků citlivostní analýzy bylo zvoleno optimální nastavení daných parametrů, 
které bylo použito při vytváření numerického modelu. 

6.2.1 Délka růstu trhliny 

Tab. 6.2 Vstupní hodnoty parametrů v analýze citlivosti na délku růstu trhliny  

Vstupní parametr Hodnota 

asymetrie cyklu R [-] 0 

počáteční délka trhliny a0 [mm] 13,656 

počet výpočtových prvků v rp  10 

velikost výpočtového prvku Le [mm] 0,01920 

délka růstu rovná počtu plast. zón rp  7 

počet růstových cyklů Nc 70 

počet mezikroků ve výpočtovém kroku Ns 25 

 

PICC vzniká v důsledku vzniku plastické brázdy za šířící se trhlinou. Obecným 

doporučením pro numerické analýzy je šíření trhliny skrz minimálně jednu velikost počáteční 
plastické zóny rp [28, 78, 101]. Konečný počet růstových cyklů potřebných ke stabilizaci 
zavíracích hodnot může být ovlivněn použitým materiálovým modelem, definicí kontaktu, 
geometrií atd. Proto se doporučuje provést citlivostní analýzu vlivu délky růstu trhliny (tj. 
počtu růstových cyklů) na stabilizaci hodnot zavírání. Hodnoty vstupních parametrů použitých 
v této citlivostní analýze jsou uvedeny v tab. 6.2. 

Na obr. 6.2 je vykreslena závislost zavíracích hodnot U na délce růstu trhliny ∆a/rp. Kvůli 
lepší přehlednosti bylo vykresleno zavírání z každého druhého růstového cyklu. Jelikož délka 
přírůstku trhliny ∆a je odvozena z velikosti plastické zóny rp, jsou přírůstky normalizovány 
touto velikostí jako ∆a/rp. V této analýze byl použit numerický model s velikostí výpočtových 
prvků Le = 0,1rp, velikosti plastické zóny se tedy rovná 10 přírůstků ∆a.  

Určení zavírání pomocí metoda tuhosti (Us) je nejméně náchylné na délku růstu trhliny. 
Úrovně zavírání byly stabilizované po růstu skrz 2rp. Hodnoty zavírání vyhodnocené na prvním 
uzlu za čelem trhliny (Us(1st node)) ve vzdálenosti 2 mm (Us (2 mm)) a 5 mm (Us (5 mm)) za čelem 
trhliny jsou prakticky totožné. Zavírání vyhodnocené ve vzdálenosti 0,5 mm (Us (0.5 mm)) je 

mírně vyšší. Hodnoty zavírání,vyhodnocené z posuvu prvního uzlu za čelem trhliny při LDU 
šíření Uuy (LDU) a při LDULU šíření Uuy (LDULU), se vyvíjely poněkud delší dobu. Stabilních 
hodnot dosáhly po růstu skrz 4rp. Úrovně zavírání při LDU šíření jsou velmi podobné jako 
úrovně vyhodnocené pomocí metody tuhosti a zároveň jsou velmi blízké i odhadu podle 
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Newmana [131]. Ačkoliv hodnoty Uuy (LDULU) mají víceméně podobný trend stabilizace jako 
Uuy (LDU), jsou výrazně vyšší, než by se očekávalo na základě Newmanova modelu. Pro účely 
této citlivostní analýzy a pro vykreslení stabilizace během šíření bylo LDULU šíření provedeno 
odděleně od klasického LDU schématu, a tedy přírůstek trhliny následoval vždy po dvou 

zátěžných cyklech. V dalších analýzách je již zavedeno pouze klasické LDU šíření trhliny a na 
konci je přidán jeden nerůstový cyklus, z kterého je vyhodnoceno zavírání Uuy (LDULU). Mezi 

oběma přístupy není v konečné fázi stabilizace žádný rozdíl [59].  

Aby bylo dosaženo stabilních, neměnných hodnot zavírání trhliny U, je potřeba 
numerickou trhlinu šířit skrz délku rovnající se minimálně čtyřem velikostem počáteční 
plastické zóny rp. 

 

Obr. 6.2 Citlivostní analýza délky růstu trhliny ∆a/rp   

6.2.2 Velikost výpočtových prvků v okolí čela trhliny 

Tab. 6.3 Vstupní hodnoty parametrů v analýze citlivosti na velikost sítě konečných prvků 

Vstupní parametr Hodnota 

asymetrie cyklu R [-] 0 

počáteční délka trhliny a0 [mm] měnící se 

počet výpočtových prvků v rp  5, 10, 20, 40 

velikost výpočtového prvku Le [mm] měnící se 

délka růstu rovná počtu plast. zón rp  4 

počet růstových cyklů Nc 20, 40, 80, 160 

počet mezikroků ve výpočtovém kroku Ns 25 

 

Ačkoliv se mnoho publikací shoduje na doporučení velikosti výpočtového prvku 
Le = 0,1rp [24–26, 28, 56, 57, 68, 74, 77, 78], způsoby odhadu samotné velikosti plastické zóny 
se často liší. Některé publikace používají Irwinův odhad prvního řádu (2.8), jiné druhého řádu 
(2.9) a někteří autoři používají Dugdaleův strip-yield model (2.11). Z toho důvodu byla 
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provedena analýza citlivosti na zjemnění sítě konečných prvků pro MT těleso, vstupní 
parametry jsou vypsány v tab. 6.3. 

Úrovně zavírání Us a Uuy, které byly stanoveny z posledního cyklu po prorostení délky 
rovné čtyřem velikostem plastické zóny, jsou vykresleny v závislosti na normalizované 
velikosti výpočtového prvku Le/rp (obr. 6.3). Z grafu je patrné, že úroveň zavírání klesá spolu 
s klesající velikostí výpočtového prvku. Vlivem zjemňování sítě konečných prvků se první 
uzel za čelem trhliny dostává do kontaktu s protější lomovou plochou, protože se zároveň 
zkracuje vzdálenost od čela trhliny. To je v souladu s tvrzením Singha [59, 78], který zkoumal 
nezvyklý kontakt prvního uzlu. Zmenšováním výpočtového elementu se snižovala hodnota 

parametru U. Tento artefakt odstranil přidáním extra zátěžného cyklu LDULU. Z pohledu 

numeriky se tento přístup jeví jako správný, protože způsobuje konvergenci hodnot zavírání 
Uuy (LDULU) bez ohledu na velikost výpočtového prvku. I s největší analyzovanou velikostí prvku 
Le = 0,2rp (5 prvků v rp) se hodnota Uuy (LDULU) prakticky rovná hodnotě vypočítané na modelu 
s Le = 0,025rp (40 prvků v rp). Na druhou stranu, tento přístup výrazně zvyšuje hodnoty 
parametru U. 

Jednoduché LDU šíření trhliny sice nekonverguje s velikostí výpočtového prvku, ale při 
velikosti prvku size Le = 0,1rp jsou výsledky z obou metod vyhodnocení Us i Uuy ve velmi 

dobré shodě s Newmanovým odhadem. 
 

 

Obr. 6.3 Citlivostní analýza velikosti výpočtového prvku Le/rp  
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6.2.3 Počet výpočtových mezikroků 

Tab. 6.4 Vstupní hodnoty parametrů v analýze citlivosti na velikost sítě konečných prvků 

Vstupní parametr Hodnota 

asymetrie cyklu R [-] –2, –1, –0,5, 0, 0,1 

počáteční délka trhliny a0 [mm] měnící se 

počet výpočtových prvků v rp  10 

velikost výpočtového prvku Le [mm] měnící se 

délka růstu rovná počtu plast. zón rp  4 

počet růstových cyklů Nc 40 

počet mezikroků v části cyklu s plně 
otevřenou trhlinou Ns,open 

5, 10, 15, 20 

Ve většině publikací bylo použito 20 až 30 výpočtových mezikroků [55, 59, 64, 83]. 

Dostatečně malé přírůstky zatížení jsou důležité kvůli zmenšení mezery mezi výpočtovými 

kroky, ve kterém je trhlina ještě otevřena, a v následujícím, kdy již dochází ke kontaktu 
s protější lomovou plochou. Dělení mezikroků nabývá ještě větší důležitosti při vyhodnocení 
zavírání trhliny z průběhu změny tuhosti, protože přímka poddajnosti je definovaná z části 
cyklu s plně otevřenou trhlinou. Aby bylo možno stanovit přímku poddajnosti s dostatečnou 
přesností, je v části cyklu s otevřenou trhlinou vyžadován vyšší počet výpočtových mezikroků.  

Obr. 6.4  zachycuje posuv prvního uzlu za čelem trhliny v průběhu odtěžovací části cyklu 
pro asymetrie cyklu R = 0 a R = –2. Při asymetrii cyklu R = 0 bylo v celém odtěžovacím cyklu 
předepsáno 13 výpočtových mezikroků. Ke kontaktu lomových ploch došlo mezi 9. a 10. 
mezikrokem, tedy 9 mezikroků bylo v části cyklu s plně otevřenou trhlinou. V případě 
záporných asymetrií cyklu je část cyklu s plně otevřenou trhlinou výrazně kratší, většina 
odtěžování probíhá s již zavřenou trhlinou. Aby bylo v otevřené části cyklu pro R = −2 

dosaženo 9 výpočtových mezikroků, muselo být předepsáno celkem 25 mezikroků pro celý 
odtěžovací cyklus. Pokud je k vyhodnocení zavření trhliny použita metoda tuhosti, je vhodné 
se orientovat spíše na počet výpočtových mezikroků v části cyklu s otevřenou trhlinou než na 
celkový počet mezikroků v celém odtěžovacím cyklu. Užitečným nástrojem pro orientační 
odhad času zavření trhliny může být např. Newmanův [131] empirický vztah (3.7). 

Z vyhodnocení přímky poddajnosti je vhodné vynechat body na počátku odtěžování 
a těsně před kontaktem, jelikož mohou obsahovat určité nelinearity. Mezikroky na začátku 
cyklu mohou být ovlivněny počátečním silovým působením, mezikroky těsně před kontaktem 
již mohou obsahovat vliv přechodu hodnot napětí z tahového do tlakového a také vliv 
kontaktního algoritmu, který ve skutečnosti začíná být aktivní, když je kontaktní uzel v jistém 
poloměru od prvku typu target (tzv. pinball region). 

Na základě zkušeností bylo zjištěno, že nejspolehlivější způsob výběru výpočtových 
mezikroků k určení přímky poddajnosti je následující: 
1) Stanovit počet výpočtových mezikroků, ve kterých je trhlina plně otevřená (tj. ve kterých 

je posuv prvního uzlu za čelem trhliny uy > 0). 

2) Vybrat prvních 70 % mezikroků bez dvou mezikroků na počátku odtěžování (červené 
symboly na obr. 6.4). 

3) Proložit vybrané body přímkou a určit přímku poddajnosti. 
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Obr. 6.4 Porovnání počtu výpočtových mezikroků v části cyklu s plně otevřenou trhlinou pro různou 
asymetrii cyklu R  

Tento postup vedl k nejkonzistentnějším výsledkům zavírání trhliny bez ohledu na pozici na 
lících trhliny, z níž byly odečítány posuvy. Zahrnutí prvních nebo posledních mezikroků v části 
cyklu s otevřenou trhlinou vedla k nestabilním vyhodnocením zavírání trhliny v cyklech 

jdoucích po sobě, s rozdíly mezi hodnotami zavření v desítkách procent. Dodržením postupu 
zmíněného výše byly tyto nestability odfiltrovány.  

Následně byla provedena citlivostní analýza vlivu úrovně zavírání na počet výpočtových 
mezikroků v části cyklu s plně otevřenou trhlinou Ns,open se vstupními parametry uvedenými 
v tab. 6.4. Dosažené výsledky jsou zachyceny v grafech na obr. 6.5 a porovnání počtu 
mezikroků v části cyklu s otevřenou trhlinou Ns,open a výpočtových mezikroků v celém 
odtěžovacím cyklu Ns v tab. 6.5. 

Tab. 6.5 Počet výpočtových mezikroků v části cyklu s otevřenou trhlinou a celkový počet mezikroků 

 R = −2 R = −1 R = −0,5 

Ns,open 5 10 15 20 5 10 15 20 5 10 15 20 

Ns 22 43 65 87 12 24 40 52 10 19 29 38 

 R = 0 R = 0,1 

Ns,open 5 10 15 20 5 10 15 20 

Ns 7 14 20 27 7 13 20 27 

Pozn. Ns,open je počet výpočtových mezikroků v části cyklu s otevřenou trhlinou a Ns je počet výpočtových 
mezikroků v celém odtěžovacím cyklu. 

Aby bylo během plně otevřené trhliny 5 mezikroků, bylo pro výpočet při asymetrii cyklu 
R = 0,1 potřeba v celém odtěžovacím cyklu celkem pouze 7 mezikroků, zatímco při asymetrii 
cyklu R = −2 bylo nutné předepsat 22 mezikroků. Hodnoty zavírání určené pomocí metody 
tuhosti Us (obr. 6.5a) jsou naprosto odlišné od očekávaných úrovní, lze si také povšimnout 

poměrně nestabilního průběhu. Tato neshoda je způsobena nedostatečným počtem bodů, jimiž 

je definována přímka poddajnosti. Zavírání určená pomocí metody posuvu prvního uzlu při 
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LDU i LDULU jsou v poměrně dobré shodě s Newmanovým modelem. Při Ns,open = 10 je již 

situace výrazně lepší (obr. 6.5b). Hodnoty zavírání pomocí tuhosti Us velmi dobře kopírují 
očekávatelný trend vývoje při různých asymetriích cyklu, a to ve všech vyhodnocených 
pozicích. Mezi jednotlivými pozicemi je však stále drobný rozptyl. U průběhu hodnot zavírání 
Uuy došlo k drobným změnám, které lépe kopírují trend. Průběhy hodnot zavírání Us se při 
Ns,open = 15 překrývají a jsou shodné s vyhodnocením Uuy,LDU (obr. 6.5c). Nicméně změna 
oproti předešlým hodnotám není výrazná. Další zvýšení počtu mezikroků Ns,open (obr. 6.5d) již 

nepřináší žádnou změnu ve vyhodnocených úrovních zavírání. 
Metoda vyhodnocení zavírání pomocí posuvu prvního uzlu Uuy,LDU a Uuy,LDULU není na 

počet mezikroků při plně otevřené trhlině příliš citlivá. Pro tuto metodu je rozhodující spíše 
celkový počet mezikroků v celém cyklu. Pouze na obr. 6.5a jsou drobné rozkmity hodnot, 
a to konkrétně při asymetriích R > −0,5, u nichž byl celkový počet mezikroků Ns ≤ 10. 

Rozkmity zmizely při navýšení celkového počtu mezikroků na Ns ≥ 13 (obr. 6.5b) a v dalších 
případech se již vyhodnocené zavírání Uuy nijak nemění. Naopak se ukázalo, že metoda 
tuhosti Us je citlivá na počet Ns,open a z provedené analýzy vyplývá, že pro dostatečně přesné 
stanovení úrovně zavírání bez ohledu na asymetrii cyklu by měl být předepsán takový počet 
mezikroků v odtěžovacím cyklu, který zajišťuje minimálně 10 mezikroků v části s plně 
otevřenou trhlinou. 

 

Obr. 6.5 Citlivostní analýza počtu výpočtových mezikroků ve fázi plně otevřené trhliny pro různé 
asymetrie cyklu R 
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6.3 Srovnání výsledků numerické simulace s experimentem 

Pokorný [165] publikoval výsledky experimentálního měření plasticky indukovaného zavírání 
únavové trhliny. Experimenty byly provedeny na rezonančním stroji Schenck s maximálním 
rozkmitem síly ΔF 60kN. Zátěžná frekvence byla v závislosti na délce trhliny 40–65 Hz, 

asymetrie cyklu R = [–2; –1; –0,5; 0; 0,1; 0,5; 0,8]. Přírůstky trhliny byly měřeny opticky 
pomocí dvou CCD kamer uEye UI-2280SE-M-GL, jejich pozice byla měřena digitálním 
úchylkoměrem Sylvac CO MFPM 25 s přesností ±0,01 mm.  

MT tělesa byla cyklicky zatěžována po určitou dobu, dokud se únavová trhlina 
dostatečně nevyvinula. Následně bylo těleso vyjmuto ze stroje a přes počáteční trhlinu byl 
nalepen tenzometr. Těleso bylo vráceno do stroje a monotónně zatíženo na původní Fmax 

a následně odtíženo na Fmin. Z průběhu naměřeného přetvoření byla následně na základě změny 
tuhosti stanovena hodnota zavření trhliny Fcl. V souladu s normou ASTM E647 byla použita 
limitní 4% změna tuhosti offsetové křivky od přímky poddajnosti.  

Tab. 6.6 Vstupní hodnoty parametrů v analýze citlivosti na velikost sítě konečných prvků  

Vstupní parametr Hodnota 

asymetrie cyklu R [-] –2, –1, –0,5, 0, 0,1, 0,5 

počáteční délka trhliny a0 [mm] měnící se 

počet výpočtových prvků v rp  10 

velikost výpočtového prvku Le [mm] měnící se (≈10–2 mm) 

délka růstu rovná počtu plast. zón rp  4 

počet růstových cyklů Nc 40 

počet mezikroků v části cyklu s plně 
otevřenou trhlinou Ns,open 

10 

 

Vstupní parametry finálního numerického modelu byly vyhodnoceny na základě 
výsledků citlivostních analýz a jsou uvedeny v tab. 6.6. Velikost výpočtových prvků byla pro 
každou asymetrii cyklu R zvolena tak, aby v plastické zóně podle Irwinova odhadu druhého 
řádu rp (2.9) bylo 10 výpočtových prvků (Le = 0,1rp). Ke správnému vytvoření plastické 
brázdy a dosažení stabilizovaných hodnot zavírání je potřeba délka růstu trhlin do vzdálenosti 
4rp, tomu při zvolené velikosti prvku odpovídá celkem 40 růstových cyklů. Celkový počet 
výpočtových mezikroků byl nastaven tak, aby aspoň 10 mezikroků v části cyklu bylo s plně 

otevřenou trhlinou. Těleso s trhlinou bylo zatěžováno konstantním rozkmitem ∆K = 20 MPa√m a konečná délka trhliny byla vždy af = 15 mm. Vyhodnocené úrovně zavírání pomocí 
metody tuhosti byly všechny velmi podobné, pro účely porovnání výsledků byly z důvodu 
lepší vizualizace vykresleny pouze hodnoty Us (2 mm).  

Výsledky numerické analýzy plasticky indukovaného zavírání trhliny na MT tělese jsou 
porovnány s experimentálním měřením na obr. 6.6. Zavírání stanovené podle posuvu prvního 
uzlu za čelem trhliny Uuy(LDU) velmi dobře odpovídá predikovaným hodnotám podle Newmana 
i experimentálním výsledkům [165] pro celý rozsah rozkmitu zatížení R.  

Hodnoty zavírání stanovené po přídavném nerůstovém cyklu Uuy(LDULU) jsou mírně 
konzervativnější než výsledky předešlých metod, jsou přibližně o 20 % vyšší. Výhoda metody 
LDULU však spočívá v eliminaci citlivosti na velikost elementu. Zatímco u metody LDU 
dochází při zjemňování sítě k dřívějšímu zavření trhliny, při metodě LDULU není 
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výsledek téměř vůbec citlivý na velikost sítě. Vyhodnocením zavírání na základě změny 
tuhosti Us (2 mm) byly získány prakticky stejné hodnoty jako pro Uuy(LDU). 

Trojúhelníkové symboly na obr. 6.6 zobrazují experimentálně naměřené hodnoty 
zavírání při zatěžování rozkmitem ΔK blízko prahové hodnoty ΔKth. V této oblasti přibývají 
k plasticky indukovanému zavírání také další mechanismy zavírání, zejména zavírání 
způsobené oxidy a drsností povrchu (obr. 2.13). Vliv různých mechanismů se sčítá 
a v důsledku toho dochází při odtěžování k dřívějšímu zavření trhliny (nižší hodnota parametru 
U). Jedním z nejvýznamnějších potenciálů k využití numerického modelování PICC je právě 
možnost oddělení jeho vlivu od ostatních mechanismů. 

 

Obr. 6.6 Numericky stanovené plasticky indukované zavírání porovnané s experimentem [165] 

a Newmanovým modelem [131]  
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7 EFEKT PLASTICKY INDUKOVANÉHO ZAVÍRÁNÍ 

NA TVAR ČELA TRHLINY 

Účelem této části práce je demonstrovat vliv přítomnosti zavírání únavové trhliny na její tvar. 
Na sérii experimentálních těles bylo provedeno cyklické zatěžování při vysokých asymetriích 
cyklu, které zaručuje ovlivnění růstu únavové trhliny pouze volným povrchem, a také při 
nízkých asymetriích, při nichž se k vlivu volného povrchu přidává navíc vliv zavírání únavové 
trhliny. Výsledná čela trhlin a vliv jednotlivých efektů jsou vzájemně porovnány. Dosažené 

výsledky byly prezentovány na mezinárodní konferenci International Conference on Fracture 
and Demage Mechanics 2020 a zveřejněny v konferenčním článku [IV]. 

7.1 Zbytková životnost v tělese s počáteční vadou  

V rámci experimentální části disertační práce byla pro účely následného numerického 
modelování nejprve v souladu s normou ASTM E647 naměřena rychlost šíření únavové trhliny 
(tzv. v – K křivka). K tomuto účelu byla využita běžná CT tělesa vyrobená z oceli P265GH, 

s šířkou W = 30 mm a tloušťkou B = 6 mm. Mechanické vlastnosti této oceli jsou v tab. 7.1 

Experimenty byly provedeny na elektromagnetickém pulsátoru ZWICK Vibrophore 25 

s frekvencí zatěžování 50–70 Hz. Byly naměřeny dvě v – K křivky, jedna pro asymetrii cyklu 
R = 0,1 s přítomností PICC a druhá pro vysokou asymetrii cyklu R = 0,8, kde se již výskyt 
PICC nepředpokládá. Během experimentu byla postupně snižována amplituda zatížení 
v krocích po 2,5–5 %. Na každé úrovni zatížení bylo zkušební těleso po určitou dobu cyklicky 
zatěžováno a následně byly odečteny přírůstky trhliny Δa. Délky přírůstků únavové trhliny 
byly měřeny digitálními kamerami s optickým zoomem z obou stran CT tělesa, z nich byla 

následně vypočítána průměrná hodnota přírůstku. Naměřená data jsou na obr. 7.1a v log-log 

měřítku. Část dat v oblasti stabilního šíření, v níž platí Paris-Erdoganův zákon, byla proložena 
přímkou a byly určeny konstanty C a m. 

Tab. 7.1 Mechanické a fyzikální vlastnosti oceli P265GH 

Veličina Hodnota 

Poissonovo číslo ν [-] 0,3 

Youngův modul pružnosti E [GPa] 201 

mez kluzu σYS [MPa] 265 

 

Hlavní částí experimentu bylo provedení šíření únavové trhliny v plochém tělese z oceli 

P265GH s šířkou 2W = 45 mm, délkou 2L = 250 mm a tloušťkou B = 10 mm (obr. 7.1b). 

Únavová trhlina se šířila z počátečních poloeliptických vad, ve zkušebním tělese č. 1 
o rozměrech a = 2,8 mm a b = 0,9 mm a ve zkušebním tělese č. 3 o rozměrech a = 4 mm 

a b = 3 mm. Počáteční vady byly vyrobeny elektrickým vyjiskřováním pomocí tenkého plátku 
o tloušťce 0,3 mm. Tím byla zaručena velmi silná koncentrace napětí v místě vad, která vedla 
k rychlé iniciaci únavové trhliny. 

Experimenty byly provedeny na rezonančním pulsátoru Zwick Vibrophore 250, se 

zatěžovací frekvencí přibližně 125 Hz. Obě zkušební tělesa byla zatěžována cyklicky, 
s maximální hodnotou nominálního napětí σmax = 220 MPa, těleso č. 1 při asymetrii cyklu 
R = 0,1 kvůli postihnutí vlivu, zatímco těleso č. 2 při asymetrii cyklu R = 0,6.  
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Obr. 7.1 (a) Rychlost šíření trhliny v Parisově oblasti pro ocel P265GH a pro asymetrie cyklu R = 0,1 

a R = 0,8; (b) ploché zkušební těleso pro experimenty s poloeliptickou vadou  

Vzhledem k tomu, že rozkmit ΔK u tělesa č. 2 je kvůli vysoké asymetrii R výrazně nižší 
než u tělesa č. 1, byla počáteční vada vytvořena hlubší. Tím bylo zajištěno zatěžování 
rozkmitem ΔK nad hranicí prahové hodnoty ΔKth, vedoucí k snadné iniciaci únavové trhliny. 
K rozkmitu ΔK vyššímu než ΔKth vedlo také použití nižší asymetrie R = 0,6, ačkoliv v – K 

křivka byla naměřena původně pro asymetrii R = 0,8. Při obou těchto asymetriích se 
nepředpokládá přítomnost zavírání trhliny, proto lze uvažovat použitelnost v – K křivky 
také pro R = 0,6. 

Na lomových plochách byly podobně jako v kap. 5 vytvořeny postupové čáry. Na 
zkušebním tělese č. 1 byly vytvořeny snížením hodnoty σmax na 70 % (obr. 7.2), na tělese č. 2 

byly vytvořeny krátkodobou změnou asymetrie cyklu z R = 0,6 na R = 0,1 (obr. 7.3). Konkrétní 
počty cyklů mezi jednotlivými postupovými čarami jsou zapsány v příslušných obrázcích. 

Z lomových ploch je zřejmé, že tvary trhlin jsou u obou těles velmi podobné a lze je 
dobře aproximovat poloeliptickou křivkou. Počáteční vada v tělese č. 1 byla mělká, s poměrem 
hlavní a vedlejší poloosy a/b ≈ 3 (obr. 7.2). Krátce po iniciaci rostla únavová trhlina výhradně 
ve směru tloušťky tělesa (směr poloosy b). Jakmile dosáhla tvaru blízkého polokružnici, začala 
se šířit i ve směru volného povrchu (ve směru poloosy a). Počáteční vada v tělese č. 2 byla již 
ve tvaru blízkém polokružnici s poměrem poloos a/b ≈ 1,3 (obr. 7.3), z toho důvodu byl tvar 
trhliny v průběhu šíření výrazně stabilnější. Nehledě k odlišným hodnotám asymetrie cyklu byl 

vývoj tvaru trhliny ve stejné fázi u obou těles velmi podobný. Detailní rozbor vývoje tvaru čela 
trhliny je v následujících kapitolách 7.2.1 a 7.2.2. 

 

Obr. 7.2 Lomová plocha zkušebního tělesa 1 s postupovými čarami (σmax = 220 MPa, R = 0,1, měřítko 
je udáváno v mm)  
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Obr. 7.3 Lomová plocha zkušebního tělesa 2 s postupovými čarami (σmax = 220 MPa, R = 0,6, měřítko 
je udáváno v mm)  

7.2 Numerický odhad zbytkové životnosti 

Následujícím krokem bylo vytvoření numerického modelu a predikce zbytkové životnosti, je-li 

v cyklicky zatěžovaném tělese počáteční vada. Numerický model byl vytvořen v softwaru 

ANSYS APDL 2019 R3, podle geometrie zkušebního plochého tělesa s počáteční 
poloeliptickou vadou. Materiálový model uvažoval lineárně elastické chování. Dvojitá 
symetrie zkušebního tělesa umožnila modelovat pouze čtvrtinu geometrie (obr. 7.1b). Ve 

vzdálenosti 1 mm okolo čela trhliny byla vytvořena mapovaná síť konečných prvků pomocí 
objemových prvků SOLID185. Čelo trhliny bylo rozděleno na 50 výpočtových prvků 
s využitím progresivního zmenšování velikosti prvků směrem k volnému povrchu bias 
faktorem 2. Linky kolmé na čelo trhliny byly rozděleny na 40 prvků se zjemňováním směrem 
k čelu trhliny bias faktorem 20. Zbytek tělesa byl s oblastí blízko čela trhliny spojen volnou 

sítí z čtyřstěnných prvků. V oblasti mapované sítě okolo čela trhliny bylo přibližně 160 000 

výpočtových prvků, v celém modelu pak přibližně 250 000 prvků, ukázka sítě konečných 
prvků je na obr. 7.4.  

 

Obr. 7.4 Síť konečných prvků na numerickém modelu pro odhad zbytkové životnosti 
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Zvolená metoda odhadu zbytkové životnosti vyžadovala robustní data vzájemného 
vztahu mezi parametry rozkmitu ΔK a délky trhliny a nebo b. Toho bylo dosaženo postupným 
zvětšováním poloeliptické trhliny v modelu, až trhlina prorostla téměř celým průřezem 
plochého tělesa. Celkem bylo v každém výpočtu provedeno přibližně 40 růstových simulací. 
Maximální hodnota přírůstku trhliny byla zvolena jako Δbmax = 0,2 mm. Cílem simulací bylo 
sledovat vývoj tvaru trhliny, protože má výrazný vliv na rozložení hodnot KI. 

Postup šíření trhliny byl zvolen následující. Numerický model s počáteční vadou byl 
zatížen nominálním zatížením σmax = 220 MPa, pro které bylo stanoveno rozložení hodnot Kmax 

podél čela trhliny. Poté byl stanoven délkový přírůstek pomocí vztahů (7.1) v místě hlavní 
poloosy Δa i vedlejší poloosy Δb, čímž byl definován poloeliptický tvar nové trhliny 
v následujícím kroku. Hodnota rozkmitu ΔK byla určena jako ΔK = Kmax(1 – R). Délkový 
přírustek byl vyhodnocen na základě poměru hodnot rozkmitů ΔK na volném povrchu φ = 0° 
(na poloose a) a uprostřed tělesa φ = 90° (na poloose b), umocněného parametrem m. Parametr 

m je materiálová charakteristika z Paris-Erdoganovy rovnice (2.14) a řídí sklon v – K přímky. 
Postup je zobrazen také na obr. 7.5. Určený poměr byl pak dán do souvislosti se zvolenou 
maximální hodnotou přírůstku Δbmax.  ∆𝑏90° = ∆𝑏𝑚𝑎𝑥 ∆𝑎0° = ∆𝑏𝑚𝑎𝑥 ( ∆𝐾0°∆𝐾90°)𝑚

 
pro ∆𝐾90° > ∆𝐾0°, 

(7.1) ∆𝑎0° = ∆𝑏𝑚𝑎𝑥 ∆𝑏90° = ∆𝑏𝑚𝑎𝑥 (∆𝐾90°∆𝐾0° )𝑚
 

pro ∆𝐾90° < ∆𝐾0°. 

 

Obr. 7.5 (a) Ilustrace návrhu nového tvaru čela únavové trhliny, řízeného podle hodnot na volném 
povrchu φ = 0° a uprostřed tělesa φ = 90°; (b) typický průběh hodnot rozkmitu ΔK podél čela 
trhliny s řídícími hodnotami ΔK0° a ΔK90°  

Na počátku šíření byla typicky hodnota uprostřed tělesa ΔK90° vyšší než ΔK0° na volném 
povrchu, proto únavová trhlina rostla rychleji v tomto směru. Jakmile však trhlina dorostla 
přibližně do poloviny tloušťky tělesa, začala se vyšší hodnota ΔK objevovat na volném povrchu 
(φ = 0°). Z toho důvodu se trhlina také šířila o maximální hodnotu přírůstku ∆bmax v tomto 

místě, zatímco uprostřed tělesa (φ = 90°) se šířila pomaleji, podle daného poměru. Stanovený 
přírůstek byl následně přičten k původní délce poloos, čímž byla definována nová poloeliptická 
trhlina v následující simulaci: 

 𝑎𝑖+1 = 𝑎𝑖 + ∆𝑎0°  𝑏𝑖+1 = 𝑏𝑖 + ∆𝑏90° (7.2) 
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Numerický model s novou trhlinou byl opět zatížen napětím σmax = 220 MPa a byly určeny 
nové hodnoty ΔK0° a ΔK90°. Stejný postup byl proveden 40krát, během čehož trhlina prorostla 
téměř celým průřezem plochého tělesa. 

Získaná závislost ΔK – délka trhliny byla zobrazena graficky a proložena polynomem 
4. stupně (obr. 7.6). Červené body znázorňují hodnoty ΔK0° ve směru hlavní poloosy a, modré 
body reprezentují hodnoty ΔK90° ve směru vedlejší polosy b. 

 

Obr. 7.6 Průběhy hodnot ΔK v závislosti na délce příslušných trhlin, proložené polynomem 4. stupně  

Zbývajícím krokem ke stanovení zbytkové životnosti byla numerická integrace Paris- 

-Erdoganovy rovnice danou polynomickou funkcí ΔK(a) nebo ΔK(b). Dolní mez a0 (popř. b0) 

je počáteční délka trhliny, horní mez af (popř. bf) je konečné délka trhliny, pro kterou chceme 

zjistit počet cyklů. Rovnice (2.14) je upravena do integrálního tvaru  

 d𝑁 = ∫ 1𝐶(∆𝐾(𝑎))𝑚𝑎𝑓
𝑎0 d𝑎. (7.3) 

V následujících numerických analýzách byly použity hodnoty materiálových veličin C, m 

podle experimentálně stanovených v – K křivek na oceli P265GH (obr. 7.1a) uvedených 
v předchozí podkapitole, C = 6,76e−10, m = 3,60 pro asymetrii cyklu R = 0,1 a C = 7,86e−9, 

m = 2,79, naměřené na asymetrii cykli asymetrii R = 0,8, ale použité v numerické simulaci při 
asymetrii R = 0,6. Výsledkem numerické integrace je počet cyklů potřebný k šíření trhliny 
mezi délkami a0 a af. Počty cyklů pomocí integrace byly proto spočítány vždy mezi 
jednotlivými postupovými čarami a porovnány s reálným počtem cyklů z experimentu.  

7.2.1 Zkušební těleso při nízké asymetrii cyklu R = 0,1 

První zkušební těleso bylo zatěžováno konstantním zatížením σmax = 220 MPa s asymetrií 
cyklu R = 0,1. Výchozí poloeliptická vada byla s rozměry hlavní poloosy a = 2,8 mm a vedlejší 
poloosy b = 0,9 mm. Počáteční konfigurace numerického modelu byla totožná 
s experimentálním tělesem. Následně byl model zatěžován stejným zatížením jako zkušební 
těleso a na základě hodnot rozkmitu ΔK0° a ΔK90° byl podle rovnic řízen růst trhliny, který 

proběhl celkem 40krát. 
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Vývoj poloeliptického tvaru čela trhliny je vykreslen na obr. 7.7a jako poměr obou 
poloos a/b vůči délce vedlejší poloosy b. Jak si lze všimnout, byl počáteční poměr poloos 
a/b = 3,1, během počátečního šíření však velmi rychle klesl na a/b ≈ 1,25. Únavová trhlina 
se zpočátku šířila pouze ve směru tloušťky tělesa, zatímco na volném povrchu se téměř 
nehýbala, protože hodnota ∆K byla nižší než prahová hodnota ΔKth [1]. Pro únavovou trhlinu 
bylo energeticky nejvýhodnější šíření v poloeliptickém tvaru s poměrem poloos a/b ≈ 1,25, 

v němž se šířila po většinu únavového života. Až ke konci se poměr poloos začal zvyšovat 
z důvodů popsaných v předchozím odstavci. Numerická simulace vystihla reálný vývoj tvaru 
velmi dobře. 

Přestože vyrobená počáteční vada ve zkušebním tělese byla velmi úzká, bylo k iniciaci 

únavové trhliny spotřebováno nespecifikované množství zátěžných cyklů. S těmito iniciačními 
cykly nelze v numerickém modelu počítat, protože obsahuje již od výchozího stavu dokonale 

ostrou trhlinu. Z toho důvodu byl numerický odhad zbytkové životnosti proveden až od první 
známé ostré trhliny (postupová čára č. 1). Poté byl pomocí integrace podle rovnice (7.3) 

stanoven počet cyklů NMKP potřebný pro šíření mezi jednotlivými postupovými čarami. 

Integrovány byly dva vztahy ΔK – délka trhliny, jeden pro hodnoty na volném povrchu (φ = 0°) 
a druhý pro hodnoty uprostřed tělesa (φ = 90°).  

 

Obr. 7.7 (a) Zkušební těleso č. 1 (R = 0,1) – vývoj tvaru polooeliptické trhliny během jejího růstu; 

(b) porovnání odhadu zbytkové životnosti z numerického modelu s experimentálními daty  

Byly tedy stanoveny dva odhady zbytkové životnosti, které byly porovnány 
s experimentálními hodnotami graficky na obr. 7.7b a ve formě textu v tab. 7.2. Odhadovaný 
počet cyklů pro šíření ve směru tloušťky (modrá data) perfektně odpovídá experimentálním 
hodnotám. Odhad šíření na volném povrchu (červená data) zpočátku odpovídá 
experimentálním datům, ale za postupovou čárou 3 začne počet zátěžných cyklů 
nadhodnocovat. Možným důvodem je nepřesně stanovený průběh ΔK – a. Z inženýrského 
pohledu je však mnohem významnější hodnocení růstu trhliny ve směru tloušťky tělesa. Podle 
numerické simulace vyžaduje růst trhliny z počáteční hloubky b = 1,5 mm do hloubky 

b = 8,8 mm celkově 378 100 zátěžných cyklů, zatímco stejný přírůstek v experimentálním 
tělese spotřeboval 375 000 cyklů. Chyba odhadu je tedy méně než 1 %. 
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Tab. 7.2 Počet zátěžných cyklů potřebný pro růst mezi jednotlivými postupovými čarami v tělese č. 1 
(σmax = 220 MPa, R = 0,1) 

 
a 

[mm] 

b 

[mm] 

a/b 

[-] 

∆N 

[103] 

Ntotal 

[103] 

Ntot(0°), (MKP) 

[103] 

Ntot(90°), (MKP) 

[103] 

Výchozí vada 2,8 0,9 3,11     

Postupová čára 1 2,8 1,5 1,87     

Postupová čára 2 2,9 2,1 1,38 100 100   85,0   98,7 

Postupová čára 3 3,3 2,5 1,32 50 150 139,0 148,8 

Postupová čára 4 4,1 3,2 1,28 70 220 249,9 215,7 

Postupová čára 5 5,1 4,3 1,19 60 280 307,9 285,2 

Postupová čára 6 6,2 5,3 1,17 40 320 342,0 324,3 

Postupová čára 7 7,5 6,3 1,19 25 345 366,0 348,9 

Postupová čára 8 9,7 7,5 1,29 20 365 386,5 366,9 

Postupová čára 9 12,1 8,8 1,38 10 375 395,4 378,1 

7.2.2 Zkušební těleso při vysoké asymetrii cyklu R = 0,6 

Druhé zkušební těleso bylo zatěžováno konstantním zatížením σmax = 220 MPa, s asymetrií 
cyklu R = 0,6. Na počátku bylo těleso s výchozí poloeliptickou vadou, s rozměry hlavní 
poloosy a = 4 mm a vedlejší poloosy b =3 mm, zatěžováno kvůli rychlejší iniciaci zatížením 
σmax = 260 MPa s asymetrií cyklu R = 0,1. Za účelem přímého porovnání tvaru čela trhliny byla 
nízká asymetrie cyklu krátce aplikována také mezi postupovými čarami 2a2b a 3a–3b. Jelikož 
byla iniciace únavové trhliny na zkušebním tělese provedena při asymetrii cyklu R = 0,1, byla 

v numerickém modelu uvažována jako výchozí konfigurace až první známá trhlina 0b, 
s rozměry hlavní poloosy a = 4,5 mm a vedlejší poloosy b = 3,6 mm. Numerické šíření trhliny 

využívalo stejné principy jako předchozí model. Bylo provedeno celkem 40 po sobě jdoucích 
simulací se současným růstem únavové trhliny.  

 

Obr. 7.8 (a) Zkušební těleso č. 2 (R = 0,6) – vývoj tvaru polooeliptické trhliny během jejího růstu; 

(b) porovnání odhadu zbytkové životnosti z numerického modelu s experimentálními daty  
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Vývoj poloeliptického tvaru čela trhliny, znázorněný na obr. 7.8a, je velmi podobný jako 
u tělesa č. 1. Poměr poloos počáteční vady klesl velmi rychle z hodnoty a/b = 1,33 na hodnotu 

a/b ≈ 1,25, na níž se držel po většinu únavového života, a opět se začal zvyšovat, jakmile byl 
ligament tělesa příliš malý. Numerická simulace vystihla reálný vývoj tvaru dobře i v tomto 

tělese. 
Odhad zbytkové životnosti, stanovený z dat na volném povrchu a uprostřed tělesa, byl 

opět porovnán s výsledky z experimentálního měření a jednotlivé průběhy byly znázorněny 
graficky na obr. 7.8b a zachyceny v tab. 7.3. Zde je třeba zmínit, že vzdálenost mezi trhlinami 
2a–2b a 3a–3b nebyla do výpočtu počtu cyklů započítána. Například pro odhad počtu cyklů za 

postupovou čárou 1 byla dolní mez vytyčena postupovou čárou 1 a horní mez postupovou 
čárou 2a, následující počet cyklů byl stanoven od dolní meze postupové čáry 2b do horní meze, 
dané postupovou čárou 3a. Odhadovaný počet cyklů pro šíření ve směru tloušťky (modrá data) 
opět velmi dobře odpovídá experimentálním hodnotám. Počet růstových cyklů na volném 
povrchu (červená data) je podobně jako u zkušebního tělesa č. 1 mírně nadhodnocen. Podle 
numerické simulace vyžaduje růst trhliny z počáteční hloubky b = 3,6 mm do hloubky 

b = 7,7 mm celkově 943 900 zátěžných cyklů, zatímco stejný přírůstek v experimentálním 
tělese spotřeboval 873 200 cyklů Chyba odhadu je tedy 8 %. Vyšší nepřesnost odhadu mohla 
být částečně způsobena použitím dat z v – K křivky naměřené při asymetrii cyklu R = 0,8, ale 

použité pro šíření trhliny při R = 0,6. Rychlost šíření však může být ovlivněna celou řadou 
dalších mikrostrukturálních vlivů, které z podstaty nelze na takto jednoduchém numerickém 
modelu zahrnout. I přesto je relativní chyba relativně nízká. Pro účely inženýrského použití 
podobné metody by však autor doporučoval zohlednit rozptyl dat u v – K křivky a proložit 
přímkou s určitou spolehlivostí.  

Tab. 7.3 Počet zátěžných cyklů potřebný pro růst mezi jednotlivými postupovými čarami v tělese č. 2 

(σmax = 220 MPa, R = 0,6 

 
a 

[mm] 

b 

[mm] 

a/b 

[-] 

∆N 

[103] 

Ntotal 

[103] 

Ntot(0°), (MKP) 

[103] 

Ntot(90°), (MKP) 

[103] 

Výchozí vada 4,5 3,6 1,25       

Postupová čára 1 5,2 4,2 1,24 310,0 310,0 288,2 264,4 

Postupová čára 2 6,3 5,2 1,21 232,0 542,0 595,2 594,3 

Postupová čára 3 7,8 6,3 1,24 180,0 722,0 808,8 767,6 

Postupová čára 4 8,9 7,1 1,25 94,7 816,7 906,8 864,3 

Postupová čára 5 9,8 7,7 1,27 56,5 873,2 978,4 943,9 

7.3 Rychlost šíření podél čela trhliny  

7.3.1 Ploché těleso s poloeliptickou trhlinou 

K iniciaci únavové trhliny nejčastěji dochází v místě s vysokou koncentrací napětí. Příklady 
zdrojů koncentrace jsou vrub, svar, povrchová nebo podpovrchová vada nebo 
z mikrostrukturálního hlediska např. inkluze. Bez ohledu na to, jaké geometrické rozměry má 
zdroj koncentrace, je vývoj tvaru únavové trhliny řízen singulárním polem napětí v okolí čela 
trhliny a předčasným zavíráním trhliny, pokud k němu dochází. V kap. 5 byla popsána studie 
vlivu rohové singularity na zakřivení čela únavové trhliny. Hou [113, 146] ve studii vlivu PICC 

na tvar čela trhliny předpokládal, že tvar čela trhliny je stabilní, pokud je hodnota efektivního 
rozkmitu ΔKeff konstantní podél čela trhliny. Řada publikací [80, 84, 112, 114, 116, 139, 162] 

také ukázala, že k PICC dochází nejdříve v okolí volného povrchu a uvnitř tělesa až poté nebo 
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že k zavírání vůbec nedocházelo [84, 116, 135]. To dovoluje předpokládat, že vlivem 
přítomnosti PICC během únavové šíření bude čelo trhliny zakřiveno více nežli bez přítomnosti 
PICC. 

 

Obr. 7.9 Srovnání tvarů únavových trhliny vytvořených pouze vlivem volného povrchu (R = 0,6, 

čerchované čáry) a kombinací vlivů volného povrchu s PICC (R = 0,1, plné čáry)  

Za účelem ověření této hypotézy byly vzájemně porovnány vytvořené postupové čáry na 
lomových plochách zkušebních těles č. 1 a č. 2. Postupové čáry 5, 6 a 7 na lomové ploše tělesa 

č. 1 (R = 0,1) byly proloženy elipsou a vykresleny plnými čarami na obr. 7.9. Jim odpovídající 
postupové čáry 1, 2a a 3a z tělesa č. 2 (R = 0,6) jsou přibližně ve stejné hloubce (hodnota 
poloosy b). Za účelem přímého porovnání byly na obr. 7.9 tvary postupových čar v tělese č. 2 
rovněž proloženy elipsou a vykresleny čerchovanými čarami s tím, že byly posunuty do stejné 
hloubky jako příslušná postupová čára z tělesa č. 1. Například postupová čára 6 v tělese č. 1 je 

v hloubce b = 5,25 mm, ale jí odpovídající postupová čára 2a v tělese č. 2 je v hloubce 

b = 5,15, rozdíl hloubky obou postupových čar je tedy 0,1 mm. Proto byl tvar trhliny 2a nejprve 

vykreslen v polárním souřadnicovém systému jako funkce poloměru r vůči úhlu průvodiče φ, 

analogicky jako na obr. 7.5b. Poté byl v každém bodě odečten od hodnoty poloměru r rozdíl 
0,1 mm. Upravený tvar trhliny byl následně opět vyjádřen v kartézských souřadnicích 
a vykreslen na obr. 7.9. Obdobně byla upravena i ostatní čela trhlin. Touto úpravou byl 
umožněn přímý pohled na rozdíl míry zakřivení čela únavové trhliny v blízkosti volného 
povrchu a vyjádření vlivu PICC. Pro doplnění je třeba zmínit, že největší rozdíl hloubky trhlin 
byl právě zmíněný 0,1 mm. Proto lze předpokládat, že během šíření o tuto vzdálenost by ve 
formování tvaru trhliny nedošlo k významné změně. 

Prezentované výsledky nepřímo potvrzují publikované výsledky, ve kterých se 
předčasné zavírání trhliny objevuje ve významnější míře na volném povrchu než uprostřed 
tělesa. Je zřejmé, že přítomnost PICC způsobuje retardaci únavové trhliny více v blízkosti 
volného povrchu než uprostřed tělesa. V detailu na obr. 7.9 lze vidět, že rozdíl mezi trhlinami 
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na volném povrchu je u všech přibližně 0,15 mm. To implikuje domněnku, že zakřivení čela 
trhliny současně s přítomností PICC dosahuje stabilního tvaru a jak někteří autoři [84, 113, 

116, 146] předpokládají, je dáno konstantním průběhem efektivního rozkmitu ΔKeff podél 
čela trhliny. 

Na obr. 7.10a je porovnaný parametr součinitele intenzity napětí Kmax a na obr. 7.10b je 

zobrazen jako normovaný hodnotou uprostřed tělesa Kmax(90°). Průběh hodnot Kmax první trhliny 
s hloubkou b = 4,22 mm lze považovat za téměř konstantní, s rozdílem na volném povrchu 
přibližně 6 %. U dalších posuzovaných trhlin má tento rozdíl stoupající tendenci. Základní 
premisa LELM předpokládá rovinnou napjatost nebo rovinnou deformaci. Rozdělení napětí ve 
3D tělese v blízkosti volného povrchu je však výrazně složitější než v idealizovaném 2D 
případě. Zároveň byla čela trhlin proložena eliptickou křivkou, primárně za účelem přímého 
vizuálního porovnání tvarů. Z lomové plochy je však patrné, že tvar postupové čáry je od 
proložené elipsy v oblasti volného povrchu mírně odlišný. Tato malá odchylka mohla 
významně ovlivnit průběh Kmax v okolí volného povrchu (φ = 0°). Na obr. 7.10c je vykreslen 

exponent singularity napětí p. Ten je téměř identický u všech porovnaných tvarů trhlin a je 
konstantní podél čela trhliny až do úhlu průvodiče φ = 5°, což odpovídá hloubce přibližně 
0,5 mm pod volným povrchem. 

 

Obr. 7.10 (a) Průběh součinitele intenzity napětí Kmax podél čela trhliny; (b) průběh Kmax normalizovaný 
hodnotou uprostřed tělesa Kmax,90°; (c) průběh exponentu singularity napětí p  

7.3.2 CT těleso s různou tloušťkou B 

Ukázka vlivu přítomnosti PICC na tvar únavové trhliny v CT tělese o tloušťce B = 10 mm je 

na obr. 7.11. Lomová plocha na obrázku je vyfotografovaná z tělesa, které bylo cyklicky 
zatěžováno při asymetrii cyklu R = 0,8 a konstantním rozkmitu součinitele intenzity napětí 
ΔK = 15 MPa√m. Postupové čáry byly tvořeny krátkodobou změnou asymetrie cyklu na 
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R = 0,1. Tímto způsobem bylo na tělese vytvořeno 5 postupových čar, které se po proložení 
křivkou a vzájemným porovnáním ukázaly jako prakticky totožné. Na obr. 7.11 je proto 

vykreslena pouze jedna reprezentativní postupová čára (žlutá křivka). Na jiném CT tělese bylo 

provedeno zatěžování rovněž při konstantním rozkmitu součinitele intenzity napětí 
ΔK = 15 MPa√m, ale s asymetrií cyklu R = 0,1, při níž dochází k výskytu PICC. Na obr. 7.11 

jsou tedy všechny postupové čáry díky své vzájemné podobnosti reprezentovány jedním čelem 
trhliny (plná modrá křivka).  

Vzhledem k stejnému rozkmitu zatížení ΔK lze tvary trhlin mezi sebou přímo porovnat. 

Modrá trhlina z tělesa s asymetrií cyklu R = 0,1 byla umístěna tak, aby její poloha uprostřed 
tělesa byla totožná se žlutou trhlinou z tělesa s asymetrií cyklu R = 0,8. Tím je umožněno přímo 
porovnat vliv přítomnosti PICC na tvar trhliny, který je největší v oblasti volného povrchu. 
Úhel zakřivení žlutého čela trhliny při asymetrii cyklu R = 0,8 byl vyhodnocen na levé straně 
9,7° a na pravé straně 10,1°, což odpovídá naměřeným úhlům zakřivení v kap. 5.1. Úhel 
zakřivení modrého čela trhliny při asymetrii cyklu R = 0,1 byl naměřen na levé straně 16,4° 
a na pravé straně 15,7°. Vliv předčasného kontaktu lomových ploch je nejvýznamnější na 
volném povrchu, kde způsobuje pokles rychlosti únavového růstu oproti rychlosti uprostřed 
a způsobuje výraznější zakřivení čela trhliny. 

Zajímavé je také sledovat rychlost vývoje tvaru trhliny. Na obr. 7.11 je lomová plocha 
tělesa namáhaného při asymetrii cyklu R = 0,8. Pouze na krátkou vzdálenost byla kvůli 
vytvoření postupové čáry asymetrie cyklu změněna na R = 0,1. Tato oblast je na obrázku vidět 
jako světle šedá část lomové plochy. Spodní část této oblasti definuje tvar žlutého čela trhliny, 
horní hranice definuje tvar čela s již přítomným PICC. Na horní hranici světle šedé lomové 
plochy bylo tedy zkopírováno modré čelo trhliny a označeno čerchovanou čárou. Lze si 

povšimnout, že čelo trhliny z jiného tělesa téměř přesně kopíruje tvar světle šedé oblasti. 
Přírůstek trhliny při asymetrii cyklu R = 0,1 byl uprostřed přibližně 0,37 mm, zatímco na 
volném povrchu vlevo pouze 0,21 mm a vpravo 0,18 mm. Během této doby se nové čelo trhliny 
stihlo zformovat do své konečné podoby.  

 

Obr. 7.11 Srovnání tvarů čela trhliny na CT tělese z oceli EA4T o tloušťce B = 10 mm, ovlivněných 
přítomností PICC  
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8 ZAVÍRÁNÍ ÚNAVOVÉ TRHLINY VE 3D 

Z výsledků provedených experimentů je evidentní, že přítomnost plasticky indukovaného 
zavírání trhliny ovlivňuje tvar čela únavové trhliny. Největší rozdíl je viditelný na okrajích 
tělesa, kde je mnohem větší zakřivení čela než v případě únavového růstu bez přítomnosti 
PICC. Experimentální výsledky podporují názory, že k zavírání trhliny dochází v největší míře 
na volném povrchu tělesa [80, 84, 112, 114, 116, 139, 162], kdežto uprostřed se trhlina zavírá 
později, nebo dokonce vůbec [84, 116, 135]. 

Numerický model ve 2D je schopen poskytnout informaci o globálním vlivu zavírání 
trhliny na zbytkovou životnost celého tělesa. Pro hlubší studium rozložení PICC a jeho 
lokálního vlivu v každém bodě na čele trhliny je třeba vytvořit 3D numerický model. V něm 
je možné analyzovat efekty, které ovlivňují hnací sílu trhliny a vedou k zakřivování čela 
trhliny. Dosažené výsledky byly zveřejněny v odborných časopisech [III] a [V]. 

8.1 Analýza tělesa s rovným čelem trhliny 

Vysunutím 2D modelu CT tělesa ve směru tloušťky dojde k vytvoření 3D tělesa. Původní špice 
trhliny, která ve 2D tělese byla jediným bodem, se stává rovným čelem trhliny skrz celou 
tloušťku tělesa. To je nejjednodušší konfigurace objemového tělesa, která se používala 
zejména v počátcích přechodu numerického modelování do třetího rozměru [70, 86, 115, 130, 

133]. Ve většině prací bylo aplikováno nastavení jednotlivých parametrů na základě 
doporučení pro rovinné modely. Podobně je tomu rovněž u této práce, v níž byly použity 
poznatky z rovinného modelu (kapitola 6).  

8.1.1 Numerický model 

 

Obr. 8.1 (a) Schéma modelované čtvrtiny CT tělesa; (b) numerický model s detailním pohledem na 
síť konečných prvků v oblasti šíření trhliny 

Analyzovaný numerický model CT tělesa měl tloušťku B = 10 mm, šířku W = 50 mm, rozpětí 
děr Sp = 27,5 mm a konečná délka trhliny po posledním růstovém cyklu byla vždy af = 15 mm 

(a). Dvojitá symetrie CT tělesa umožnila vytvořit pouze čtvrtinový numerický model. Pro 
vytvoření sítě konečných prvků byly použity lineární objemové prvky SOLID185, 

s výpočtovými uzly ve svých vrcholech. Ve výpočtu byla předepsána redukovaná integrace za 
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účelem zamezení zamknutí rovinné deformace (plane-strain locking) a zároveň snížení 
výpočtového času [28, 56, 60]. Kritickým parametrem byla opět velikost prvku ve směru šíření 
trhliny Le. Rovněž ve 3D byla velikost prvku řízena pomocí Irwinova odhadu velikosti 
plastické zóny tak, aby bylo 10 výpočtových prvků v plastické zóně rp (Le = 0,1rp). Velikost 

plastické zóny byla uvažována ve stavu rovinné deformace podle rovnice (2.9), ve kterém se 
nachází naprostá většina tělesa. Ve směru tloušťky bylo těleso rozděleno na 20 výpočtových 
prvků s bias faktorem 20. Tím je zajištěno pokrytí dostatečně jemnými prvky v oblasti volného 
povrchu, v níž dochází k největším změnám pole napětí, zatímco uprostřed mohou být prvky 

výrazně větší. Dodrženo bylo také doporučení poměru délky a výšky konečného prvku 
He/Le = 1 [55, 56]. Velikost prvku ve směru šíření trhliny byla pro R = 0 Le = 0,0108 mm. 

Ukázka detailu sítě konečných prvků je na obr. 8.1b. 

Materiálový model oceli EA4T byl uvažován jako homogenní, izotropní, 
s kinematickým zpevněním. Jeho chování bylo popsáno multilineární křivkou definovanou na 
základě naměřené cyklické křivky (obr. 8.2). Mechanické a fyzikální vlastnosti této oceli byly 

již popsány v tab. 6.1.  

 

Obr. 8.2 Multilineární materiálový model oceli EA4T, vytvořený na základě cyklické křivky  

Kontakt lomových ploch byl simulován podobnou metodikou jako ve 2D. Na horní 
lomové ploše byly vytvořeny prvky typu kontakt CONTA174. Chybějící spodní lomová plocha 
byla v rovině šíření trhliny nahrazena novou plochou, na níž byly vytvořeny prvky typu target 

TARGE170. Kontaktním algoritmem byla zvolena rozšířená Lagrangova metoda (Augmented 

Lagrange Method) s penalty faktorem 30 a faktorem penetrace 0,1. 

Numerický model byl zatěžován konstantním rozkmitem součinitele intenzity napětí 
ΔK = 15 MPa√m. Růst únavové trhliny byl simulován uvolněním vazeb všech uzlů na 
aktuálním čele trhliny podle LDU schématu, tedy vždy po jednom maximálním zatížením silou 

Fmax. U 3D tělesa stačilo ke stabilizaci stanovené úrovně zavření trhliny pouze 10 růstových 
cyklů, na rozdíl od 2D výpočtu, ve kterém bylo třeba simulovat 40 růstových cyklů. 
Doporučení růstu trhliny skrz alespoň jednu velikost počáteční plastické zóny bylo splněno. 
Každá část cyklu obsahovala 20 mezikroků. Tím bylo splněno doporučení z kapitoly 6.2.3 

a článků [55, 64, 167] o použití minimálně 10 výpočtových mezikroků v části cyklu s plně 
otevřenou trhlinou. Zavření trhliny bylo vyhodnoceno na základě posuvu prvního uzlu před 
čelem trhliny, a to v každém bodě podél čela trhliny. 

Změna hodnoty posuvu uzlu za čelem trhliny uy z kladné na zápornou značí lokální 
zavření trhliny v čase t* (více v kapitole 3.2.8). Hodnota času t*∈ 〈0,1〉 označuje část 
odtěžovacího cyklu, ve které došlo k zavření trhliny. Je-li tedy t* = 0, trhlina byla zavřena 
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okamžitě při maximální hodnotě zatížení Kmax, naopak hodnota t* = 1 znamená, že trhlina se 
zavřela až při hodnotě minimálního zatížení Kmin nebo k zavření vůbec nedošlo. Úroveň 
zatížení, na které došlo k lokálnímu zavření j-tého uzlu, je vyjádřena rovnicí: 

 𝐾𝑐𝑙,𝑗 = 𝐾𝑚𝑎𝑥,𝑗(1 − 𝑡𝑗∗). (8.1) 

Vzhledem k tomu, že ve 3D tělese průběh součinitele intenzity napětí Kmax není konstantní, 
bylo třeba zvlášť vytvořit numerický model s čelem trhliny o délce af, kterému byl předepsán 
lineárně elastický materiálový model. Tento model byl zatížen silou Fmax a bylo vyhodnoceno 

rozložení součinitele intenzity napětí Kmax podél čela trhliny. Poté bylo možné stanovit úroveň 
lokálního zavření trhliny Kcl v každém jejím bodě. Díky znalosti Kmax a Kcl mohl být podle 
rovnice (2.17) stanoven také efektivní rozkmit součinitele intenzity napětí ∆Keff. 

8.1.2 Porovnání výsledků s 2D modelem 

Numerický model byl podroben výpočtům při asymetriích cyklu R = −1 až R = 0,5. Cílem 
tohoto výpočtu bylo porovnání výsledků s 2D numerickým modelem. Výsledky z kapitoly 6 

jsou však pro MT těleso s elasto-plastickým materiálovým modelem bez zpevnění a zatíženým 
rozkmitem součinitele napětí ΔK = 20 MPa√m. Proto byl na stejných principech vytvořen 
rovinný model CT tělesa s elasto-plastickým modelem popsaným multilineární křivkou, 
který byl zatížen rozkmitem součinitele napětí ΔK = 15 MPa√m. Výpočty byly provedeny 
s nastavením výpočtových prvků pro případ rovinné napjatosti i rovinné deformace. 

Na obr. 8.3 jsou prezentovány dosažené výsledky zavírání únavové trhliny na 2D a 3D 
tělese, vyjádřené pomocí parametru U. Obecně se předpokládá, že ve většině objemu tělesa 
převládají podmínky rovinné deformace. Porovnání zavření trhliny vyhodnoceného uprostřed 
3D tělesa je totožné s výsledky z 2D tělesa ve stavu rovinné deformace v celém rozsahu 
asymetrií cyklu R. Výsledky jsou ve velmi dobré shodě také s Newmanovým empirickým 
modelem [131]. 

 

Obr. 8.3 Srovnání výsledků PICC vyhodnocených na 3D tělese s rovným čelem trhliny a na 2D modelu  

Velikost plastické zóny ve stavu rovinné napjatosti je teoreticky až 3krát větší než při rovinné 
deformaci a také z toho důvodu lze očekávat kontakt lomových ploch dříve [25, 26, 28, 64]. 



91 

To bylo potvrzeno publikovanými výsledky několika autorů [112, 115, 116], ve kterých 

docházelo ke kontaktu nejdříve na volném povrchu a až posléze uprostřed tělesa. Podobných 
výsledků bylo dosaženo i v analyzovaném případě CT tělesa, kdy na volném povrchu dochází 
k zavření výrazně dříve (nižší hodnota U) než uprostřed tělesa. Vyhodnocené zavření na 2D 

tělese ve stavu rovinné napjatosti je mírně vyšší než 3D výsledky na volném povrchu, a to 

zejména pro vyšší asymetrie cyklu. Vyšší úrovně jsou způsobeny zejména kvůli tomu, že 
velikost prvků na 2D modelu byla zvolena na základě velikosti plastické zóny při rovinné 
napjatosti, zatímco velikost konečných prvků v 3D tělese byla podle velikosti plastické zóny 
uprostřed tělesa. Výpočtové prvky v 2D tělese při rovinné napjatosti jsou tedy třikrát větší než 
prvky v 3D tělese, což znamená, že vzdálenost prvního uzlu za čelem trhliny je třikrát větší 
než v 3D. Z toho důvodu se do kontaktu s protější plochou dostanou později a výsledná 
hodnota parametru U je vyšší.  

Průběh veličin Kmax, Kcl a ∆Keff podél celého čela trhliny varianty zatížení při asymetrii 
cyklu R = 0,1 je vykreslen na obr. 8.4. Všechny hodnoty byly normalizované podělením 
hodnotou součinitele intenzity napětí uprostřed tělesa Kmax(0,5B). K zavření trhliny (Kcl) 

dochází nejdříve na volném povrchu, směrem dovnitř tělesa se trhlina zavírá později, přibližně 
0,5 mm pod volným povrchem se úroveň zavírání ustálí na hodnotě Kcl = 0,22Kmax. Na základě 
průběhů Kmax a Kcl byl vypočítán průběh ∆Keff. Z grafu je patrné, že hodnota efektivního 

rozkmitu součinitele intenzity napětí ∆Keff je nejvyšší uprostřed tělesa, zatímco těsně pod 
povrchem je výrazně nižší. Tento průběh naznačuje, že na okrajích tělesa se únavová trhlina 
šíří nižší rychlostí než uprostřed, což vede k zakřivení jejího čela.  

 

Obr. 8.4 Vyjádření průběhu součinitele intenzity napětí Kmax, hodnoty při zavření trhliny Kcl a jeho 

efektivního rozkmitu ∆Keff v CT tělese (B = 10 mm, R = 0,1 a ΔK = 15 MPa√m)  
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8.2 Analýza tělesa se zakřiveným čelem trhliny 

Na obr. 8.4 jsou znázorněny průběhy lomových parametrů v tělese s rovným čelem trhliny, 
které bylo cyklicky namáháno při nízké asymetrii R = 0,1. Analogická situace byla rozebrána 
v kapitole 5, která se věnovala vlivu samotného volného povrchu na rychlost únavového růstu. 
Díky vysoké asymetrii cyklu R = 0,8 nedocházelo k předčasnému zavírání trhliny, a tedy 
únavový růst byl definován přímo hodnotou Kmax, popř. ∆K. Výsledky studie dokázaly, že 

průběhy hodnot součinitele intenzity napětí Kmax a s ním souvisejícího exponentu singularity 
napětí p jsou přímo ovlivněny tvarem čela trhliny a že implementací vhodného tvaru trhliny 
lze dosáhnout jejich konstantních hodnot v celém tělese. Reálné konstrukce jsou však 

v naprosté většině případů zatěžovány při nižších asymetriích cyklu, při kterých může docházet 
k předčasnému zavírání trhliny. To má obecně vliv na zpomalování únavového růstu trhliny, 

ale také na další zakřivení jejího čela. Provedené experimenty v kapitole 0 výraznější 
náchylnost k zakřivování čela trhliny potvrdily. Na lomových plochách je dobře vidět, že čelo 
trhliny ovlivněné přítomností PICC je výrazně více zakřivené oproti čelu trhliny v tělese, které 
bylo namáháno při vysoké asymetrii cyklu R. 

Pokud bychom aplikovali podobnou metodiku jako v kapitole 5, nebude v tomto případě 
řídícím parametrem zakřivení trhliny parametr Kmax nebo ∆K, protože v části jejich rozsahu je 
již trhlina zavřená, tedy bez zatížení. V případě výskytu PICC je za parametr určující hnací sílu 
trhliny považován efektivní rozkmit součinitele intenzity napětí ∆Keff. Během celého rozsahu 

∆Keff je trhlina plně otevřená a mohou na ni působit vnější síly. V globálním měřítku se 
funkčnost použití ∆Keff již mnohokrát osvědčila, pomocí tohoto parametru lze tedy velmi dobře 
predikovat rychlost šíření únavové trhliny v tělese s výskytem PICC. V některých publikacích 
[84, 116, 160] bylo na základě průběhu ∆Keff zakřivováno čelo trhliny, dokud nedošlo 
k dosažení konstantních hodnot po celém čele trhliny.  

8.2.1 Vliv zakřivení čela trhliny 

Za účelem potvrzení vlivu plasticky indukovaného zavírání únavové trhliny na míru zakřivení 
jejího čela byly provedeny další numerické analýzy. Numerický model CT tělesa a jeho 
nastavení zůstalo stejné jako v předchozím případě. Měnil se pouze tvar trhliny, který byl řízen 
pomocí exponenciální funkce  

 𝑥 = 𝑐1𝑒−𝑐2𝑧 − 𝑐1𝑒−𝑐20,5𝐵, (8.2) 

kde c1, c2 jsou koeficienty exponenciální funkce, které určují její tvar, x je souřadnice ve směru 
růstu trhliny a z je souřadnice po tloušťce tělesa (z = 0 je kraj tělesa, z = 0,5B je střed tělesa). 
Druhý člen v rovnici má konstantní hodnotu a slouží k posunutí čela trhliny tak, aby byla 
souřadnice uzlu uprostřed tělesa na pozici x = 0, z = 0,5B.  
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Tab. 8.1 Parametry exponenciální funkce definující tvar čela trhliny  

Úhel zakřivení  c1 c2 

úhel 0° 0 0 

úhel 9,7° –0,33 0,75 

úhel 16,4° –0,48 0,95 

 

 

Obr. 8.5 Tvar analyzovaných tvarů únavových trhlin 

Celkem byla analyzována tři CT tělesa s různě zakřivenými trhlinami (obr. 8.5), které 
byly vytvořeny pomocí exponenciálních funkcí s koeficienty c1, c2 uvedenými v tab. 8.1. Úhly 
zakřivení byly určeny jako úhel, který svírá přímka mezi bodem na volném povrchu a bodem 
v hloubce 1 mm s kolmicí na volný povrch. Tedy stejným způsobem jako v předchozích 
případech (kapitola 0). Trhlina s úhlem zakřivení γ = 9,7° odpovídá reálné trhlině 
z experimentu při asymetrii cyklu R = 0,8 (obr. 7.11, žlutá trhlina) a trhlina s úhlem zakřivení 
γ = 16,4° odpovídá reálné trhlině z experimentu s asymetrií cyklu R = 0,1 (obr. 7.11, modrá 
trhlina).  

Výsledky vyhodnocení zavírání trhliny jsou na obr. 8.6. Na základě předpokladu 
o efektivním rozkmitu součinitele intenzity napětí ∆Keff jakožto parametru řídícím hnací sílu 
trhliny se očekávalo, že vlivem zakřivení čela trhliny se v oblasti volného povrchu jeho průběh 
změní. Avšak všechny varianty zakřivení trhliny měly na průběh ∆Keff zanedbatelný vliv. 

Jediné viditelné změny jsou v průběhu zavíracích hodnot Kcl, které se zakřivením v oblasti 

volného povrchu zvyšují. Na první pohled to může být nečekané chování, které je ale jednoduše 
vysvětlitelné. Růst hodnot Kcl na volném povrchu je daný způsobem jeho určení podle rovnice 
(8.1). Při pohledu na vykreslení času zavření trhliny t* (obr. 8.7), z něhož je Kcl určeno, je 
zřejmé, že zakřivování čela trhliny má na zavření v oblasti volného povrchu zanedbatelný vliv. 
Ve všech případech zakřivení se trhlina zavírá na volném povrchu přibližně po 40 % odtížení, 
zatímco uprostřed až po téměř 90 % odtížení. Umělý růst Kcl je tedy způsoben pouze vyššími 
hodnotami součinitele intenzity napětí Kmax na volném povrchu. 
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Obr. 8.6 Porovnání vlivu zakřivení čela trhliny na úroveň zavírání u CT tělesa (B = 10 mm, R = 0,1, 

ΔK = 15 MPa√m) 

 

Obr. 8.7 Čas zavření trhliny během odtěžování u CT tělesa (B = 10 mm, R = 0,1, ΔK = 15 MPa√m)  

Z experimentálních výsledků je zcela evidentní vliv přítomnosti PICC na tvar čela 
únavové trhliny. Zakřivení čela trhliny je na první pohled větší než v případě, kdy se trhlina 
šíří při vysoké asymetrii cyklu bez přítomnosti PICC (viz obr. 7.9 a obr. 7.11). Při porovnání 
těchto trhlin se zdá, že mají ve většině tělesa přibližně stejný tvar a že hlavní změna tvaru 
nastává až v blízkosti volného povrchu. Tento jev lze vysvětlit tím, že v oblasti volného 
povrchu dochází k zavření trhliny a tím ke zpomalení jejího šíření výrazně dříve než uprostřed 
tělesa. Z toho důvodu dochází k výraznějšímu zakřivení oproti „standardnímu“ zakřivení 
vlivem volného povrchu. Výrazný rozdíl v čase zavření trhliny vykazoval již první výpočet 
s rovným čelem trhliny (obr. 8.3). Tyto výsledky jsou v souladu s publikovanými pracemi [79, 

80, 129, 135, 158–160]. Někteří autoři dokonce odhadují, že ke kontaktu uprostřed tělesa vůbec 
nedochází [83, 84, 112, 116].  
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Zajímavé je rovněž vykreslení penetrace kontaktních prvků do protější plochy po 
odtížení na minimální sílu Fmin (obr. 8.8). Z obrázku je patrno, že k naprosté většině kontaktu 
dochází na ploše do hloubky přibližně 0,25 mm. V této oblasti je v kontaktu lomová plocha od 

počátku šíření trhliny. V hloubce větší než 0,25 mm jsou v kontaktu již pouze dva výpočtové 
prvky za čelem trhliny, zbytek lomové plochy zůstal otevřený.  

 

Obr. 8.8 Penetrace kontaktních prvků do protější lomové plochy po úplném odlehčení CT tělesa na Fmin 

(γ =16,4°, B = 10 mm, R = 0,1, ΔK = 15 MPa√m)  
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9 CTOD JAKO ŘÍDÍCÍ PARAMETR HNACÍ SÍLY TRHLINY 

V předchozí kapitole bylo prokázáno, že použitou metodikou numerického modelování PICC 
ve 3D lze stanovit zavírání trhliny ve velmi dobrém souladu s Newmanovým empirickým 
modelem. Tento přístup má však několik limitací: 

1) Úrovně zavírání trhliny sice souhlasí s Newmanovým modelem ve většině tělesa, ale 
v oblasti volného povrchu dochází k zavírání výrazně dříve. 

2) Zohlednění vlivu zavírání únavové trhliny stanovením efektivního rozkmitu součinitele 
intenzity napětí ΔKeff (2.18) a jeho použití pro přesnější odhad zbytkové životnosti se 

v globálním měřítku mnohokrát osvědčila a má velké využití ve většině inženýrských 
aplikací. Z výsledků předchozích výpočtů však vyplývá, že zřejmě není vhodným 
parametrem pro lokální popis hnací síly trhliny, protože tvar trhliny nemá na jeho průběh 
výrazný vliv. 

3) Přírůstek trhliny v každém zátěžném cyklu neposkytuje dostatečný prostor pro řádné 
otupení čela trhliny. Již na výsledcích 2D modelu (obr. 6.6) bylo možné zpozorovat, že 
přidání jednoho nerůstového cyklu má velký vliv na chování tělesa a kontakt lomových 
ploch. Aby se numerické modelování co nejvíce přiblížilo fyzikální podstatě únavového 
růstu, mělo by k přírůstku trhliny docházet až při vytvoření stabilních podmínek na jejím 
čele.  

Vědecká komunita se stále více zaměřuje na popis únavového růstu trhliny pomocí obecnějších 
parametrů, jako je např. CTOD [85, 144, 168–177]. CTOD lze použít pro popis rychlosti šíření 
únavové trhliny závislostí da/dN – CTOD, podobně jako vztah da/dN – ΔK. Zatímco ale vztah 
da/dN – ΔK platí pouze při malém zatížení (SSY) a je závislý na asymetrii cyklu, CTOD lze 
použít i při velkém zatížení (Large Scale Yielding – LSY), vztah da/dN – CTOD je nezávislý 
na asymetrii cyklu [168, 170, 173, 177], a protože je také nezávislý na zatížení, lze tento vztah 
charakterizovat jako materiálovou vlastnost [170, 174, 176, 177]. Někteří autoři používali 
k vyjádření únavového růstu celkové CTOD [174, 176, 177]. Jako vhodnější se jeví použití 
pouze plastické části CTODp, jelikož přímo souvisí s plastickou deformací na čele trhliny 
během únavového růstu [85, 169, 170]. Vzhledem k tomu, že parametr CTOD ze své podstaty 
zahrnuje efekty jako práh únavového šíření (fatigue treshold) nebo stínění trhliny (crack 

shielding), lze jej považovat za vhodný parametr k popisu únavového růstu trhliny.  

 

Obr. 9.1 (a) Profil otupeného čela trhliny a ilustrace sestrojení přímek pod úhlem ± 45° podle definice 

CTOD [178]; (b) určení CTOD pomocí lineární extrapolace posuvů COD 
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Experimentálně se CTOD určuje přepočtem z posuvů COD naměřených pomocí 
extenzometrů umístěných v určité vzdálenosti od čela trhliny. U CT tělesa je extenzometr 

umístěn u ústí vrubu, v případě MT tělesa je uprostřed tělesa a je uchycen v malých dírkách, 
které zabraňují jeho sklouznutí. V poslední době zaznamenala velký rozmach metoda 
zpracování obrazu (DIC), pomocí níž lze sledovat pole přetvoření v okolí čela trhliny a měřit 
s vysokou přesností i otevření čela trhliny [168, 169, 179]. Zatím však chybí jednotný postup, 
co se týče vzdálenosti od čela trhliny, v jaké se CTOD měří. Rice [178] navrhl koncept 

sestrojení přímek vycházejících z čela trhliny pod úhlem ± 45 °(obr. 9.1a) a v místě protnutí 
profilu trhliny definoval CTOD (použito např. v [180]). Tento přístup ovšem nelze použít vždy. 
Někteří autoři proto používají lineární extrapolaci hodnot COD (Crack Opening Displacement) 

až do protnutí osy y, kde je definován CTOD (obr. 9.1b) [168]. V jiných publikacích byla 
provedena analýza citlivosti vzdálenosti od čela trhliny a jako vhodná byla zvolena vzdálenost 
68 μm [169, 175]. 

V prostředí MKP se používá také lineární extrapolace posuvů COD [171], avšak 
nejčastěji se CTOD odečítá přímo na prvním uzlu za čelem trhliny [85, 94, 170, 181]. Je to 

zejména z toho důvodu, že to je místo nejblíže u čela trhliny a tedy obsahuje nejvíce informací 
o změnách, které se na čele trhliny dějí. Tento přístup je však logicky zatížen přímou závislostí 
na velikosti výpočtového prvku a bylo by namístě výsledky normalizovat vhodným 
parametrem.  

Závěrečná kapitola je zaměřena především na dva body. Prvním je vliv počtu zátěžných 

cyklů vložených mezi cykly s růstem únavové trhliny na vývoj PICC podél čela trhliny. Tyto 

přídavné cykly bez růstu trhliny budou v dalším textu označovány jako mezicykly. Druhým 
bodem je popis hnací síly trhliny pomocí parametru otevření čela trhliny CTOD. 

9.1 Vývoj kontaktu lomových ploch při větším počtu mezicyklů 

Již z výsledků na 2D modelu (obr. 6.6) si lze všimnout, že při šíření únavové trhliny 
formou LDULU, kdy je po posledním růstovém cyklu proveden ještě jeden nerůstový cyklus  

zatížení–odtížení, dochází k pozdějšímu kontaktu lomových ploch. Tento přístup měl 
původní význam v odstranění předčasného kontaktu prvku v místě počátku trhliny, který byl 
považován za numerický artefakt [59]. Navíc se však ukázalo, že tento přístup vede 

k nezávislosti na velikosti výpočtového prvku (obr. 6.3). V novějších pracích se ukazuje, že 
zatěžováním tělesa s trhlinou přídavnými cykly bez jejího růstu se výrazně mění charakter 
kontaktu lomových ploch [83, 84, 112, 116, 153, 158–160].  

 

Obr. 9.2 Schéma sledu růstových a nerůstových cyklů  

Pro další analýzu byly využity stejné numerické modely i s totožnými variantami tvarů 
trhlin jako v předchozí kapitole 8.2. Modely byly cyklicky zatěžovány konstantním rozkmitem 

součinitele intenzity napětí ΔK = 15 MPa√m při asymetrii cyklu R = 0,1 a velikost 

výpočtového prvku byla řízena velikostí plastické zóny jako Le = 0,1rp. Jediným rozdílem byla 
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změna procesu zatěžování tělesa. Tentokrát bylo provedeno 20 růstových cyklů (Nc), mezi 

každým růstovým cyklem byl však navíc přídavný 1 mezicyklus (Nmc), při němž trhlina 

nerostla, a po posledním růstovém cyklu bylo provedeno navíc dalších 15 nerůstových 
mezicyklů (Nmc,end ) (obr. 9.2). V dalším textu bude tento způsob cyklování kvůli jednoduššímu 
popisu označován jako Nc = 20, Nmc = 1, Nmc,end = 15. 

Přidání nerůstových mezicyklů po posledním růstu má významný vliv na rozložení 
kontaktu lomových ploch. Na obr. 9.3 jsou vidět penetrace kontaktních ploch po úplném 
odtížení na minimální sílu Fmin. Po prvním přídavném mezicyklu byl kontakt na lomové ploše 
(obr. 9.3a) podobný jako v předchozí kapitole. Po úplném odlehčení na minimální zátěžnou 
sílu Fmin byly ve většině tělesa v kontaktu pouze dva konečné prvky za čelem trhliny, zbytek 
trhliny zůstal otevřený. Zato v oblasti volného povrchu je trhlina zavřená celá až do hloubky 
přibližně 0,2 mm, a to od počátku jejího šíření až po aktuální pozici čela trhliny. 

Na obr. 9.3b je kontakt na lomové ploše po 15. mezicyklu. Veškerý kontakt ve většině 
tělesa naprosto zmizel a trhlina je i na úrovni Fmin plně otevřená. U volného povrchu se však 
nic nezměnilo, v kontaktu stále zůstává celá oblast až do hloubky 0,2 mm. Kontakt vymizel ve 

většině tělesa již po 3. mezicyklu, další provedené mezicykly vedly pouze k ustálení pole 
napětí a přetvoření.  

 

Obr. 9.3 (a) Vývoj kontaktu lomových ploch: odtížení okamžitě po růstu trhliny; (b) odtížení po 15 

nerůstových cyklech po posledním růstu. Zobrazena je jen část do hloubky 1 mm pod volným 
povrchem (B = 10 mm, R = 0,1, ΔK = 15 MPa√m, cyklování Nc = 20, Nmc = 1, Nmc,end = 15)  

Část odtěžovacího cyklu t*, ve které dojde ke kontaktu prvního uzlu za čelem trhliny, je 
nejlépe vidět na obr. 9.4. Mezi jednotlivými tvary čela trhliny není téměř žádný rozdíl, profil 
kontaktu prvního uzlu za čelem trhliny je podobný pro rovné čelo trhliny i pro zakřivení pod 
úhlem 16,4°. U všech variant tvaru čela trhliny došlo po 15. přídavném mezicyklu po 
posledním růstu trhliny k zavření trhliny na volném povrchu po 65 % odlehčení. Od hloubky 

0,2 mm dál dovnitř tělesa už však ke kontaktu nedošlo vůbec, zbytek trhliny zůstal na úrovni 
Fmin plně otevřený. 
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Obr. 9.4 Čas zavření trhliny během odtěžování u CT tělesa (B = 10 mm, R = 0,1, ΔK = 15 MPa√m, 

cyklování Nc = 20, Nmc = 1, Nmc,end = 15)  

 

Obr. 9.5 Porovnání vlivu zakřivení čela trhliny na úroveň zavírání u CT tělesa (B = 10 mm, R = 0,1, 

ΔK = 15 MPa√m, cyklování Nc = 20, Nmc = 1, Nmc,end = 15)  

Na obr. 9.5 je vykreslen průběh úrovní zavření trhliny Kcl a rozkmit efektivního 
součinitele intenzity napětí ΔKeff, který je určen jako:  ∆𝐾𝑒𝑓𝑓 = 𝐾𝑚𝑎𝑥 − 𝐾𝑐𝑙 pro 𝐾𝑚𝑖𝑛 < 𝐾𝑐𝑙 (nastává jen na okraji), 

∆𝐾𝑒𝑓𝑓 = 𝐾𝑚𝑎𝑥 − 𝐾𝑚𝑖𝑛 pro 𝐾𝑚𝑖𝑛 > 𝐾𝑐𝑙 (stav ve většině tělesa). 
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Hodnota zavření trhliny Kcl je ve většině tělesa na hodnotě 0,1Kmax, což při použité asymetrii 
cyklu R = 0,1 odpovídá minimálnímu zatížení Kmin. Jelikož se trhliny bez ohledu na jejich tvar 
zavíraly ve stejný čas, je hodnota Kcl v oblasti volného povrchu ovlivněna pouze průběhem 
Kmax. Průběh Kmax v oblasti volného povrchu má tedy i přímý vliv na průběh ΔKeff, zatímco ve 
zbytku tělesa je dán rozdílem Kmax – Kmin. 

Ačkoliv přidáním mezicyklů se razantně změnil charakter kontaktu lomových ploch, 
k popisu hnací síly trhliny pomocí efektivního rozkmitu součinitele intenzity napětí ΔKeff 

tento přístup nevede. Vykreslené průběhy spíše naznačují, že ΔKeff není pro lokální popis 

vhodným parametrem.  
Během výpočtů při asymetrii cyklu R = 0,1 bylo současně vyhodnocováno zavírání 

trhliny ze změny tuhosti naměřených posuvů CMOD a přetvoření v místě tenzometru na zadní 
ploše CT tělesa. Obě metody ukazovaly úroveň zavírání přibližně ve stejnou dobu, kdy nastával 
první kontakt na volném povrchu tělesa. Elber [5, 6] vysvětlil náhlou změnu tuhosti jako 
důsledek kontaktu lomových ploch. Je však kontakt pouze nepatrné části plochy u volného 
povrchu zodpovědný za první impuls změny tuhosti, ačkoliv zbylá část trhliny je stále ještě 
otevřená? Za účelem ověření tohoto chování byla provedena řada výpočtů při asymetriích 
cyklu od R = –1 do R = 0,5. Vzhledem k tomu, že tvar trhliny nemá na čas zavření žádný vliv, 
byly tyto výpočty provedeny na tělese s rovným čelem trhliny. Metodika vyhodnocení zavření 
ze změny tuhosti byla použita stejně jako v kapitole 6.  

Měření tuhosti právě těmito dvěma způsoby bylo zvolena zejména proto, že to jsou 
nejčastěji používané experimentální metody vyhodnocení zavírání trhliny. Rozevření trhliny 
CMOD se měří pomocí extenzometru na ústí vrubu CT tělesa, zatímco přetvoření se měří 
pomocí tenzometru nalepeného na zadní ploše CT tělesa (obr. 9.6). Ze změny tuhosti měřených 

parametrů se následně stanoví úroveň zavírání trhliny. 

 

Obr. 9.6 Schéma měření CMOD pomocí extenzometru a přetvoření pomocí tenzometru nalepeného 
na zadní ploše 

Na obr. 9.7 jsou zobrazeny vyhodnocené úrovně zavírání. V grafu je červenou 
tečkovanou linkou znázorněna úroveň, při níž je nominální zatížení tělesa Fnom = 0 N a dochází 
k dosednutí lomových ploch na sebe. Hodnoty zavření trhliny na volném povrchu jsou 
přibližně o 15 % ±5 % nižší, než předpovídá empirický Newmanův vztah. Ke kontaktu na 

volném povrchu došlo dokonce i při vysoké asymetrii cyklu R = 0,5, ačkoliv to byly pouze 

první dva výpočtové uzly (v hloubce přibližně 0,04 mm pod volným povrchem). Ve všech 
analyzovaných variantách asymetrie cyklu je hodnota zavírání měřená ze změny tuhosti 
posuvů CMOD i přetvoření na zadní ploše tenzometru na velmi podobné úrovni, jako je 
zavření prvního uzlu za čelem trhliny na volném povrchu.  

V žádném z případů analyzovaných asymetrií cyklu nedošlo uprostřed tělesa ke kontaktu 
prvního uzlu za čelem trhliny. Během přídavných mezicyklů bylo čelo trhliny natolik otupeno, 
že se nejbližší uzly za čelem trhliny nedostaly po odtížení na Fmin do kontaktu s protější 
lomovou plochou ani v případech, kdy bylo nominální zatížení hluboko v tlakové oblasti 
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(Fmin << 0). Na obr. 9.8 je vykreslen kontakt lomových ploch za čelem trhliny v tělese 
zatěžovaném při asymetrii cyklu R = –0,5. Kontakt je vykreslen po posledním odtížení na Fmin. 

Na obrázku lze vidět, že mezi řadou prvních uzlů za čelem trhliny jsou v kontaktu pouze první 
dva nejblíže u volného povrchu. Ve většině tělesa není v kontaktu ani druhý uzel za čelem 
trhliny, ale až třetí.  

 

Obr. 9.7 Hodnoty zavření trhliny vyhodnocené posuvem prvního uzlu a podle změny tuhosti CMOD 
a tenzometru na zadní ploše při proměnlivé asymetrii cyklu (B = 10 mm, ΔK = 15 MPa√m, 

cyklování Nc = 20, Nmc = 1, Nmc,end = 15)  

 

Obr. 9.8 Penetrace kontaktních prvků do protější lomové plochy po úplném odlehčení CT tělesa na 

Fmin (B = 10 mm, R = –0,5, ΔK = 15 MPa√m) 
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9.2 Otevření čela trhliny CTOD 

Schematický postup separace plastické části z celkové hodnoty CTOD je na obr. 9.9. 

Zobrazená smyčka reprezentuje CTOD vyhodnocené na prvním uzlu za čelem trhliny na 
volném povrchu a při cyklickém zatěžování s asymetrií cyklu R = 0,1. Zobrazeno je zatížení 
a odtížení posledního přídavného mezicyklu po posledním růstu.  

Na obr. 9.9a je vykresleno celkové CTOD. Na počátku zatěžovací části cyklu zůstává 
trhlina mezi body A – B zavřená. Z bodu B vede přímka do bodu C, po níž probíhá elastická 
deformace daného uzlu. Mezi body C – D se k elastické deformaci přidává také část plastické 
deformace, bod D odpovídá maximálnímu zatížení tělesa. Během odtěžování dochází nejprve 
k relaxaci elastických deformací, body D – E lze tedy proložit přímkou. Za bodem E se 
k elastickému odtěžování přidává i reverzní plastická deformace, která probíhá až do zavření 
trhliny v bodě F. Během zbytku odtěžování mezi body F – A je trhlina zavřená. Vzhledem 
k tomu, že v celé práci je vyhodnocováno zavření trhliny během odtěžování, plastická část 
CTODp byla vyhodnocena odečtením odtěžovací přímky mezi body D – E od všech hodnot 

celkového CTOD. Výsledný průběh CTODp je tedy záporný. Aby byla smyčka CTODp 

v kladných hodnotách, byla posunuta tak, aby její nejnižší bod měl nulovou hodnotu. Na obr. 

9.9b je zobrazena výsledná plastická část CTODp. Rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším bodem 
definuje velikost smyčky plastické části ΔCTODp. Přímky ležící na sobě mezi body A – B 

a F – A jsou artefaktem po odečtení lineární části. Mezi těmito body je trhlina zavřená a tato 
část křivky nemá žádný fyzikální význam. 

 

 

Obr. 9.9 CTOD smyčka zatížení–odtížení: (a) celkové CTOD; (b) plastická část CTODp  

Tato kapitola je zaměřena na popis šíření únavové trhliny pomocí parametru ΔCTODp, 

který je schopný ve velikosti a tvaru svého průběhu obsáhnout vliv stínění trhliny. Pokud totiž 
míra plastické části otevření čela trhliny ΔCTODp definuje hnací sílu únavové trhliny, pak by 
měl být schopna popsat proces zakřivování trhliny během jejího růstu. Větší hodnota ΔCTODp, 

kterou si lze analogicky představit jako větší hodnotu ΔK, způsobuje větší přírůstek da/dN, 

a naopak menší hodnota ΔCTODp způsobuje menší přírůstek da/dN. K šíření trhliny konstantní 
rychlostí po celém jejím čele by byla zapotřebí také konstantní velikost ΔCTODp v každém 
bodě čela trhliny.  
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9.2.1 Délka růstu trhliny 

Nejprve byla provedena analýza citlivosti CTODp na počet růstových cyklů. CT těleso 
s rovným čelem trhliny bylo zatěžováno konstantním rozkmitem ΔK = 15 MPa√m při 
asymetrii cyklu R = 0,1. Velikost výpočtového prvku v okolí trhliny byla použita jako 
Le = 0,1rp = 0,0133 mm. Celkem byl analyzován růst trhliny o 5, 10, 20 a 30 přírůstků. Při 
nejdelším šíření s 30 růstovými cykly trhlina porostla o 3 velikosti počáteční plastické zóny rp. 

Mezi každé dva růstové cykly byl vložen 1 nerůstový mezicyklus a po posledním růstovém 
cyklu proběhlo závěrečných 15 nerůstových mezicyklů. Z posledního mezicyklu byla 
vykreslena plastická část smyčky CTODp.  

Smyčka CTODp odečtená z uzlu na volném povrchu (obr. 9.10a) vykazuje vlivem 

měnícího se počtu přírůstků největší změny svého tvaru. Prodlužováním délky šíření trhliny se 
smyčka plastické části CTODp postupně zmenšuje. Při růstu trhliny o 20 a 30 přírůstků již není 
mezi velikostí vyhodnoceného ΔCTODp žádný rozdíl, došlo k jeho stabilizaci. Tvar ani rozměr 
CTODp uprostřed tělesa (obr. 9.10b) nejsou na délku růstu trhliny citlivé vůbec. Všechny 
varianty počtu přírůstků vedou k naprosto stejnému tvaru a velikosti plastické části ΔCTODp. 

Nejcitlivějším místem jsou tedy výpočtové prvky na volném povrchu, které k dosažení 
stabilního tvaru čela trhliny vyžadují alespoň 20 růstových cyklů. 

 

 

Obr. 9.10 (a) Vliv délky růstu trhliny na ustálení plastické části CTODp na volném povrchu; b) uprostřed 

tělesa  

9.2.2 Počet mezicyklů mezi růstovými cykly 

Druhým zkoumaným parametrem byl počet nerůstových mezicyklů, přidaných mezi růstové 
cykly. V tomto případě byly zohledněny dva různě velké přírůstky trhliny s 10 a 20 růstovými 
cykly, u nichž byly vypočítány varianty s 1, 3 nebo 5 nerůstovými mezicykly. U všech variant 
bylo po posledním růstu opět přidáno 15 nerůstových mezicyklů a z posledního byla 

vyhodnocena plastická část CTODp. 

CTODp na volném povrchu (obr. 9.11a) se liší zejména u různých délek růstu trhliny, ale 
samotný počet mezicyklů má na jeho velikost naprosto zanedbatelný vliv. Přidáváním 
mezicyklů se smyčka nepatrně zvětšuje, na druhou stranu enormně roste výpočtová náročnost. 
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CTODp uprostřed tělesa (obr. 9.11b) není na počet mezicyklů citlivé vůbec, průběhy CTODp 

mají stejný tvar i velikost u všech vypočítaných variant. Během šíření naprosto postačuje vložit 
pouze 1 nerůstový mezicyklus mezi růstové cykly, hlavní formování čela trhliny probíhá až při 
posledních 15 přídavných mezicyklech. 

 

 

Obr. 9.11 (a) Vliv počtu nerůstových mezicyklů na ustálení plastické části CTODp na volném povrchu; 

(b) uprostřed tělesa  

9.3 CTOD jako parametr kontrolující chování trhliny  

Tab. 9.1 Vstupní hodnoty parametrů  

Vstupní parametr Hodnota 

tloušťka CT tělesa B [mm] 10 

asymetrie cyklu R [-] 0,1 

zatížení ΔK [MPa√m] 15 

počáteční délka trhliny a0 [mm] 14,734 

velikost výpočtového prvku Le = 0,1rp [mm] 0,0133 

počet růstových cyklů Nc 20 

počet přídavných (nerůstových) mezicyklů mezi růstovými 
cykly Nmc 

1 

počet přídavných (nerůstových) mezicyklů po posledním 
růstovém cyklu Nmc,end 

15 

V závěrečné části jsou prezentovány výsledky výpočtu vlivu zakřivení čela trhliny na velikost 
otevření čela trhliny CTOD, konkrétně jeho plastickou část ΔCTODp. Nejdůležitější parametry 
použité při tvorbě numerického modelu jsou uvedeny v tab. 9.1. Analyzovány byly modely 
CT tělesa s různě zakřiveným čelem trhliny. Cílem bylo najít takovou konfiguraci, která 
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způsobí stejnou velikost plastické části ΔCTODp na volném povrchu i uprostřed tělesa, 
měřenou jako výšku uzavřené smyčky CTODp.  

První výpočty byly provedeny se stejnými tvary čela trhliny jako v kapitole 8.2 (obr. 

8.5). Základní konfigurací bylo tedy CT těleso s rovným čelem trhliny, druhé čelo trhliny bylo 
totožné jako v experimentu při asymetrii cyklu R = 0,8 s úhlem zakřivení γ =9,7 ° a třetí 
variantou bylo stejné čelo trhliny jako v experimentu s přítomným PICC při asymetrii cyklu 
R = 0,1, které mělo úhel zakřivení γ =16,4 °. U každé varianty zakřivení čela trhliny byly 
hodnoty plastické části ΔCTODp, stanoveny na volném povrchu (symbol kruhu) a uprostřed 
tělesa (symbol čtverce) a byly vykresleny do grafu vůči příslušnému úhlu zakřivení (obr. 9.12). 

Vykreslená data byla následně proložena polynomickou funkcí.  
Trend hodnot na uzlu uprostřed tělesa je téměř konstantní bez ohledu na míru zakřivení 

čela trhliny. Je to zejména z toho důvodu, že ani v jednom případě nedocházelo uprostřed tělesa 
k žádnému kontaktu. Situace na volném povrchu je však dramaticky odlišná. V případě trhliny 
s rovným čelem má ΔCTODp nejnižší hodnotu a se zvětšujícím zakřivením se jeho velikost 
zvětšuje.  

 

Obr. 9.12 Vývoj velikosti ΔCTODp v závislosti na úhlu zakřivení čela trhliny (B = 10 mm, 

ΔK = 15 MPa√m, R = 0,1, cyklování Nc = 20, Nmc = 1, Nmc,end = 15) 

Díky proložení výsledků prvních tří variant tvaru trhliny polynomickou funkcí se v grafu 

zobrazil trend vývoje hodnot v ΔCTODp v závislosti na úhlu zakřivení. Průnik funkcí značí, že 
u trhliny s úhlem zakřivení γ =15,3° by měla být velikost ΔCTODp stejně velká na volném 
povrchu jako uprostřed tělesa. Trhlina s tímto zakřivením čela byla tedy dodatečně vytvořena 
a za stejných podmínek šířena CT tělesem. Výsledek je viditelný v místě průniku, celé smyčky 
jsou pak vykresleny na obr. 9.13. Co se týče velikosti smyček plastické části CTODp, jsou 

na volném povrchu i uprostřed tělesa stejné, odlišná je jejich plocha. Aby bylo možné utvořit 
si představu o vývoji velikosti a tvaru smyček CTODp vlivem zakřivování čela trhliny, byly do 
grafu přidány také průběhy CTODp z tělesa s rovným čelem trhliny. 

Na obr. 9.14 je vykreslen průběh hodnot ΔCTODp podél celého čela trhliny pro všechny 
analyzované modely. Tučná červená křivka reprezentuje hodnotu nalezeného zakřivení trhliny 
γ =15,3. Lze si všimnout, že průběh hodnot není naprosto konstantní, ale těsně pod povrchem 
dochází k mírnému nárůstu a vzápětí k poklesu na ustálenou hodnotu, která pokračuje ve 
zbytku tělesa. Vrchol hodnot je přibližně v místě, ve kterém je hranice kontaktu lomových 
ploch. Námětem pro budoucí výzkum může být zlepšení metodiky vyhodnocení ustálení 
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hodnot, například určitou formou průměru ΔCTODp na nejbližších uzlech, popřípadě 
nalezením ideálního tvaru čela trhliny, který průběh ΔCTODp optimalizuje. 

 

Obr. 9.13 Porovnání velikosti plastické části CTODp u trhliny s rovným čelem trhliny a ideálním 
zakřivením (B = 10 mm, ΔK = 15 MPa√m, R = 0,1, cyklování Nc = 20, Nmc = 1, Nmc,end = 15)  

 

Obr. 9.14 Průběh velikosti ΔCTODp podél celého čela trhliny (B = 10 mm, ΔK = 15 MPa√m, R = 0,1, 

cyklování Nc = 20, Nmc = 1, Nmc,end = 15)  

Účel této kapitoly byl však splněn, protože byla představena a potvrzena možná metodika, 
kterou lze použít k popisu rychlosti šíření únavové trhliny a kterou lze, na rozdíl od efektivního 
rozkmitu součinitele intenzity napětí ΔKeff, použít i pro lokální popis v tak komplikovaném 
místě, jako je volný povrch tělesa. Vyhodnocené optimální zakřivení čela trhliny 
γ =15,3 v tělese s přítomným plasticky indukovaným zavíráním trhliny je v souladu s výsledky 
experimentálního měření. Na obr. 7.11 byly sice úhly vyhodnoceny jako γ =16,4 a γ =15,7, 

avšak vzhledem k chybě v měření úhlu přibližně ±2° lze výsledek považovat za odpovídající.  
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10 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ A JEJICH DISKUSE 

Disertační práce je zaměřena na problematiku plasticky indukovaného zavírání únavové trhliny 
a jeho vlivu na hnací sílu trhliny. V první části práce byl nejprve studován efekt volného 
povrchu na singulární pole napětí v blízkosti čela trhliny, které způsobuje zakřivení jejího čela. 
K efektu volného povrchu se při vhodných podmínkách zatěžování přidává i efekt plasticky 
indukovaného zavírání trhliny, které způsobuje další zakřivení čela trhliny. Dosažené výsledky 
jsou diskutovány v následujícím textu. 

10.1 Vliv volného povrchu na hnací sílu trhliny 

Rohová singularita, kterou způsobuje průnik čela trhliny s volným povrchem, působí na 
únavový růst trhliny v tělese za všech okolností. Klasická lomová mechanika popisuje pole 
napětí v okolí čela trhliny pomocí součinitele intenzity napětí KI se singularitou typu 1/r0,5. 

V blízkosti rohového bodu čela trhliny se však singularita mění na obecný typ 1/rp, 

kde p je exponent singularity napětí. V kapitole 5 byla pomocí MKP modelu s rovným čelem 
trhliny nejprve stanovena hodnota exponentu singularity napětí pro různá Poissonova čísla 
a porovnána s výsledky v dostupné literatuře [34, 44, 45].  

Na experimentálních tělesech je však patrné, že se únavová trhlina běžně šíří jako 
zakřivená. V rozsáhlém experimentálním programu bylo provedeno cyklické zatěžování 
SENB těles při vysoké asymetrii cyklu R = 0,8, při kterém zaručeně nedochází k předčasnému 
zavírání únavové trhliny, a jediným vlivem působícím na tvar čela trhliny je rohová singularita. 
Experimenty proběhly na dvou sadách těles, v první sadě byla tělesa vyrobená z oceli EA4T 

s Poissonovým číslem ν = 0,3 a v druhé sadě tělesa z hliníkové slitiny 7075 s Poissonovým 

číslem ν = 0,395. V obou sadách byla tělesa o tloušťkách 3 až 20 mm. Vyhodnocené výsledky 
ukázaly, že se zvyšujícím se Poissonovým číslem úhel zakřivení roste. U běžných ocelí 
s Poissonovým číslem ν = 0,3 je úhel zakřivení v tlustých tělesech přibližně γ ≈ 10°, 
u hliníkové slitiny s Poissonovým číslem ν = 0,395 byl úhel γ ≈ 15°. Pokud je ovšem těleso 
tenčí než 10 mm, dochází k vzájemnému ovlivňování singulárního pole napětí volnými 
povrchy na obou stranách a úhel zakřivení s klesající tloušťkou tělesa klesá.  

Při vysoké asymetrii cyklu je řídícím parametrem hnací síly trhliny součinitel intenzity 
napětí KI, který předpokládá lineárně elastické chování materiálu a v okolí trhliny singulární 
pole napětí typu 1/r0,5. V rohovém bodě rovného čela trhliny je však obecná singularita 1/rp. 

Zakřivením čela trhliny dochází k vytvoření vhodných podmínek pro šíření tělesa, které splňují 
předklady použití součinitele intenzity napětí KI pro popis hnací síly trhliny. Pro numerický 
model SENB tělesa s lineárně elastickým materiálovým modelem byla vytvořena metodika 
zakřivování čela trhliny, které je řízeno průběhem součinitele intenzity napětí KI nebo 

exponentem singularity napětí p. Bylo dokázáno, že představením vhodného tvaru trhliny lze 
dosáhnout konstantního průběhu těchto dvou řídících parametrů po celém čele trhliny. 
Charakteristický úhel zakřivení byl pomocí této metodiky stanoven v závislosti na tloušťce 
tělesa i na hodnotě Poissonova čísla. Všechny výsledky byly ve velmi dobrém souladu s úhly 
naměřenými na experimentálních tělesech a také s výsledky publikovanými v literatuře [37, 

38]. Na základě dosažených výsledků byla navržena úprava Pookova empirického vztahu [38] 

pro výpočet charakteristického úhlu zakřivení pro případy, kdy je tloušťka tělesa menší 
než B < 10 mm. 
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10.2 Numerický model zavírání únavové trhliny ve 2D 

Druhá část práce v kapitole 6 je věnována vytvoření numerického modelu ve 2D, který je 
schopný věrohodně popsat plasticky indukované zavírání trhliny. Numerický model MT tělesa 
měl předepsaný elasto-plastický materiálový model bez zpevnění, byl uvažován stav rovinné 
deformace a za účelem simulování kontaktu lomových ploch byly použity kontaktní prvky. 
Růst trhliny byl simulován uvolňováním vazby na čele trhliny v každém cyklu při maximálním 
zatížení, délka jednoho přírůstku se tedy rovnala velikosti výpočtového prvku na čele trhliny 
Le = Δa. Zavření trhliny bylo vyhodnocováno třemi způsoby – pomocí posuvu prvního uzlu za 
čelem trhliny a na základě změny tuhosti, která byla vyhodnocena buď z posuvů COD na lících 
trhliny, nebo z přetvoření za čelem trhliny. Vzhledem k četným rozporům v doporučeních 
vědeckých publikací k nastavení vstupních parametrů byla za účelem sjednocení metodiky 
nejprve provedena studie citlivosti numerického modelu na změnu nejdůležitějších parametrů.  

Doporučenou minimální délkou růstu trhliny je vzdálenost rovnající se velikosti 
monotónní plastické zóny rp. Tím je umožněno vytvoření dostatečně dlouhé plastické brázdy 
za šířící se trhlinou, která zaručuje stabilizované výsledky zavírání trhliny. Pro analyzovaný 
numerický model se však ukázalo, že ke stabilizaci výsledků dochází až po růstu trhliny skrz 
čtyři velikosti plastické zóny. Stěžejním parametrem je velikost výpočtového prvku Le v oblasti 

šíření trhliny. Pomocí něj se totiž určuje jak velikost přírůstku trhliny v každém cyklu Δa, tak 

vzdálenost za čelem trhliny, na které je vyhodnocováno zavření trhliny. Volba velikosti prvku 
není určena na základě konvergence hodnot během jeho postupného zmenšování, jak je v MKP 

běžně zvykem, ale je určena na základě chování numerického modelu. V literatuře se velikost 
prvku řídí nejčastěji velikostí plastické zóny tak, že Le = 0,1rp. Přístup autorů se však rozchází 
ve způsobu určení velikosti plastické zóny, což vede k odlišným výsledným velikostem prvku. 

Na základě výpočtů bylo zjištěno, že při odhadu velikosti plastické zóny pomocí Irwinova 
modelu se zahrnutím plastického přetvoření materiálu je optimální velikost Le = 0,1rp. 

Posledním analyzovaným parametrem byl počet výpočtových mezikroků v jednom 

výpočtovém cyklu. Obecně se doporučuje použít alespoň 20 výpočtových mezikroků. Tím je 
zaručeno dostatečně jemné rozdělení odtěžovacího cyklu a přesné stanovení času kontaktu 
prvního uzlu za čelem trhliny. Při vyhodnocení zavření na základě změny tuhosti je však 
stěžejní určit lineární část odtěžování, k níž dochází před zavřením trhliny a pomocí níž je 
vytvořena offsetová křivka. Výsledným doporučením je tedy předepsat tolik výpočtových 
mezikroků, aby alespoň 10 z nich bylo v části odtěžovacího cyklu, při němž je trhlina plně 
otevřená. 

Numerický model s těmito vstupními parametry byl cyklicky zatěžován při asymetriích 
cyklu od R = 2 do R = 0,5. Vyhodnocené zavírání trhliny bylo porovnáno s experimentálním 
měřením provedeným na Ústavu fyziky materiálů AV ČR a s empirickým modelem zavírání 
podle Newmana [131]. V celé škále asymetrií cyklu bylo dosaženo výborné shody s oběma 
porovnávanými zdroji. Tím byla verifikována správnost výsledků i věrohodnost metodiky 
numerického modelu.  

10.3 Lokální hodnocení zavírání trhliny podél jejího čela 

Největší část práce se týká numerického modelování zavírání trhliny ve 3D. V kapitole 7 bylo 

prezentováno porovnání vlivu zavírání únavové trhliny na rychlost růstu únavové trhliny a na 

míru zakřivení jejího čela. Na porovnaných tvarech trhlin je viditelné, že při nízké asymetrii 
cyklu R = 0,1 je vlivem přítomnosti zavírání trhliny zakřivení jejího čela výrazně větší než při 
experimentech s asymetrií cyklu R = 0,8. Zavírání trhliny v oblasti u volného povrchu snižuje 
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hnací sílu trhliny, což vede k výraznějšímu zakřivení. Na CT tělese, zatěžovaném při asymetrii 
cyklu R = 0,1, bylo naměřeno zakřivení čela pod úhlem γ ≈ 16°, zatímco při asymetrii cyklu 
R = 0,8 byl úhel zakřivení pouze γ ≈ 10°. 

3D numerický model byl založen na stejných parametrech jako 2D model. Velikost 
výpočtového prvku byla definována jako Le = 0,1rp a k růstu trhliny docházelo v každém cyklu 
při maximálním zatížení. Změnil se pouze materiálový model, který pomocí multilineární 
křivky popisoval naměřenou cyklickou křivku oceli EA4T. Materiálový model měl pozitivní 
vliv na stabilizaci hodnot zavírání trhliny, jelikož v 3D modelu postačoval růst trhliny pouze 
skrz jednu velikost plastické zóny. Při porovnání vyhodnoceného zavírání 3D modelu s rovnou 

trhlinou s výsledky z 2D modelu bylo dosaženo velmi dobré shody uprostřed tělesa, avšak na 
volném povrchu docházelo k zavírání výrazně dříve. Dřívější zavírání trhliny na volném 
povrchu snižuje hnací sílu trhliny a vede k zakřivování jejího čela. Všeobecně uznávaným 
parametrem, který zohledňuje vliv zavírání trhliny na její únavový růst, je efektivní rozkmit 
součinitele intenzity napětí ∆Keff. Dalším úkolem bylo představit takový tvar trhliny, který by 
vedl ke konstantnímu průběhu parametru ∆Keff, tedy analogický postup jako v případě rohové 
singularity. Ukázalo se však, že v daném numerickém modelu nemá tvar trhliny vůbec žádný 
vliv na čas jejího zavření.  

Přidáním nerůstových mezicyklů během růstových cyklů a na jejich konci se charakter 
zavírání trhliny významně mění. Během nerůstových mezicyklů totiž dochází k redistribuci 

plastických přetvoření v okolí čela trhliny a tím k jejímu postupnému otupení. Výsledkem je, 
že ve většině tělesa po několika mezicyklech po posledním růstu již naprosto zmizí jakýkoliv 
kontakt za čelem trhliny a kontakt zůstává pouze v oblasti volného povrchu. V analýze 
cyklicky zatěžovaného CT tělesa při asymetriích cyklu od R = 1 do R = 0,5 bylo zjištěno 
několik zásadních vlastností. V žádné zkoumané asymetrii cyklu nedocházelo ke kontaktu 
minimálně několika nejbližších uzlů za čelem trhliny. I v případě odtížení na minimální sílu 
Fmin << 0, při níž byly lomové plochy již dlouho ve vzájemném kontaktu, zůstaly tři nejbližší 
uzly za čelem trhliny vlivem jejího otupení otevřené. Ještě více průlomové zjištění přineslo 
vyhodnocení zavírání ze změny tuhosti. V modelu byly snímány posuvy CMOD, které 
simulovaly extenzometr, a také přetvoření na zadní ploše CT tělesa, které simulovaly nalepený 
tenzometr. Z obou parametrů byla na základě změny tuhosti vyhodnocena zavírání. Na celé 
škále analyzovaných asymetrií cyklu bylo z obou metod vyhodnoceno zavírání na velmi 
podobné úrovni, ve které docházelo k prvnímu kontaktu na volném povrchu tělesa. Zdá se tedy, 
že experimentální měření, které snímá globální změnu tuhosti celého tělesa, zachytí nepatrný 
kontakt na volném povrchu, ačkoliv naprostá většina tělesa v kontaktu vůbec není. Přidání 
nerůstových mezicyklů a analýza různých tvarů čela trhliny však nevedly k žádné změně 
průběhu součinitele intenzity napětí ∆Keff. Z toho důvodu byl tento parametr vyhodnocen jako 
nevhodný pro lokální popis hnací síly podél čela trhliny.  

Únavový růst trhliny je daný mírou plastického přetvoření na čele trhliny. V posledních 
letech je za nejvhodnější parametr, který je schopný měřit plastické přetvoření na čele trhliny, 
považován parametr CTOD, respektive velikost jeho plastické části ΔCTODp. 

V publikovaných článcích [85, 169, 170] se ukazuje, že CTODp je v popisu rychlosti šíření 
trhliny plně schopné nahradit rozkmit součinitele intenzity napětí ΔK. Závěrečná část výzkumu 
byla zaměřena právě na tento parametr. Provedenou citlivostní analýzou bylo stanoveno 
optimální nastavení cyklického zatěžování, které zaručuje ustálené hodnoty plastické části 
CTODp. K dosažení dostatečně přesného otupení čela trhliny bylo předepsáno 20 růstových 
cyklů, mezi každé dva růstové cykly byl vložen 1 nerůstový mezicyklus a po posledním růstu 
bylo přidáno dalších 15 nerůstových mezicyklů. Smyčka CTODp byla následně vyhodnocena 
z posuvu prvního uzlu za čelem trhliny během posledního zatížení a odtížení. Tímto způsobem 
bylo při asymetrii cyklu R = 0,1 analyzováno několik variant zakřivení čela trhliny, pro které 
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byla porovnána velikost smyčky ΔCTODp na volném povrchu a uprostřed tělesa. Konfigurací 
s konstantní velikostí smyček ΔCTODp po celé délce čela trhliny se ukázala trhlina se 
zakřivením čela γ = 15,3°. Vypočítaný úhel zakřivení je ve velmi dobré shodě s naměřeným 
zakřivením na experimentálním tělese.  

Velikost plastické části otevření čela trhliny ΔCTODp se jeví jako velmi vhodný parametr 
pro popis únavového šíření trhliny. Nejenže má schopnost plně nahradit rozkmit součinitele 
intenzity napětí ΔK, ale dokonce má i několik výhod. Zdaleka největší předností je 
univerzálnost tohoto parametru, protože je možné použít jej při jakémkoliv zatížení. Parametr 
CTOD lze v případě potřeby převést pomocí základních vztahů na součinitel intenzity napětí 
KI, avšak pouze za předpokladu malého zatížení SSY. Pro velká plastická přetvoření součinitel 
intenzity KI již neplatí, pro únavový růst je tedy třeba použít jiný parametr, kterým může být 
právě ΔCTODp.  

CTODp je také parametr, jehož jednotka má na rozdíl od KI fyzikální význam, je tedy 
přímo měřitelná i experimentálně. Přímo ze své podstaty v sobě obsahuje efekty, jako jsou 
prahová hodnota šíření únavové trhliny nebo stínění trhliny, protože pokud čelo není 
dostatečně plasticky zdeformované, k únavovému růstu nedojde. Z výsledků uváděných 
v některých publikacích se také ukazuje, že vztah da/dN–CTODp je nezávislý na asymetrii 
cyklu i na zatížení. A v neposlední řadě, velikost plastické části otevření čela trhliny ΔCTODp 

se jeví jako velmi vhodný parametr i pro lokální popis hnací síly trhliny, pomocí něhož lze 
vysvětlit a numericky simulovat zakřivení únavové trhliny v přítomnosti plasticky 
indukovaného zavírání trhliny. 

10.4 Návrhy na další výzkum 

Newmanův empirický model předpokládá závislost úrovně zavírání pouze na asymetrii cyklu 
R a podobně je tento koncept přijímán i širokou odbornou veřejností. Z některých 
experimentálních výsledků (např. [182]) vyplývá, že hodnota zavírání trhliny může být závislá 
i na velikosti zatížení a také na materiálových vlastnostech. V disertační práci byl uvažován 
pouze jednoduchý multilineární materiálový model, stále více se však používají pokročilejší 
modely popisu chování materiálu. Velikost zatížení má zase vliv na hloubku pod volným 
povrchem, do níž zasahuje velké plastické přetvoření. Při výpočtech, které v této práci nejsou 
prezentovány, autor zjistil, že při zvýšení zatížení dochází ke kontaktu lomových ploch 
hlouběji v tělese.  

V neposlední řadě by bylo vhodné provést studii vlivu velikosti výpočtového prvku 
a způsobu stanovení CTOD. V této práci byla velikost prvku řízena velikostí plastické zóny 
a CTOD bylo odečítáno na prvním prvku za čelem trhliny. Odečítání CTOD z prvního prvku 
za čelem trhliny je již ze své podstaty přímo závislé na velikosti prvku Le, protože právě 
velikost prvku je určena vzdáleností od čela trhliny, v jaké je CTOD měřeno. Aby bylo možné 
vzájemně porovnávat CTOD např. z rozdílných materiálů nebo z různých měření, bylo by 
potřeba najít vhodný způsob sjednocení. V úvahu připadají dvě varianty. V prvním případě by 
se naměřené hodnoty CTOD mohly normalizovat velikostí prvku Le, ale současně s tím by se 
provedla analýza citlivosti na velikost prvku Le a doporučila určitá velikost, např. v závislosti 
na velikosti plastické zóny. V druhém případě by se ke stanovení CTOD mohla používat 

lineární extrapolace posuvů COD dále od čela trhliny. I zde by však bylo vhodné provést studii, 
do jaké míry jsou hodnoty CTOD ovlivněny změnou sítě konečných prvků. 

Za hlubší studii by stálo rovněž numerické měření tuhosti. V závěru této práce je 
prezentován výsledek, který naznačuje, že měření tuhosti je spojeno s prvním kontaktem na 
okrajích tělesa, i když k němu dochází pouze ve velmi nepatrné hloubce. Případná studie by 
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mohla přinést odpověď na otázku, zda je při experimentálním měření zachycen opravdu první 
kontakt lomových ploch, nebo zda je rozhodující spíše vliv nelineární plastické deformace na 
čele trhliny, která trhlinu zavírá, aniž by došlo k fyzickému kontaktu lomových ploch. 

Možnosti k dalšímu výzkumu vidí autor také v experimentální oblasti. Dosud se při 
experimentech měřilo zavírání trhliny jako celku pro celé zkušební těleso. Autor navrhuje 
provést experiment, který by mohl dokázat významný rozdíl v zavírání na volném povrchu 
a uprostřed tělesa. Na tlustém zkušebním tělese, např. B = 10 mm, by bylo zavírání trhliny 
změřeno standardní metodou pomocí CMOD nebo pomocí tenzometru nalepeného na zadní 
ploše tělesa. Po vyjmutí tělesa ze stroje by se odřezaly okraje tělesa, např. do hloubky 2 mm. 

Vznikla by tak tři nová tělesa, dvě tělesa o tloušťce 2 mm z volných povrchů a jedno těleso 
o tloušťce 6 mm ze zbytku prostřední části původního tělesa. Nově vytvořená tělesa by se 
postupně opět vložila do stroje a při monotónním zatížení a následném odtížení by se opět 
standardním způsobem změřilo zavírání trhliny. Dvě tenká tělesa z okraje by měla ukázat 
podobnou míru zavírání trhliny jako těleso o původní tloušťce. V tělese z prostřední části by 
mělo být naměřeno zavírání buď výrazně nižší nebo žádné. Celé měření by mohlo být 
prováděno současně také podle DIC metody, která by umožňovala přímé měření CTOD. 
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11 ZÁVĚR  
Předmětem předkládané disertační práce je studie vlivů, které způsobují zakřivení únavové 
trhliny během jejího růstu a přímo tak ovlivňují proces šíření únavové trhliny. Práce je 
zaměřená na dva nejčastější původce zakřivení čela trhliny. Prvním je vždy přítomný 
vliv volného povrchu, který způsobuje změnu exponentu singularity napětí v blízkosti volného 
povrchu. Druhým původcem zakřivení čela trhliny je efekt plasticky indukovaného zavírání 
trhliny, který se při podmínkách cyklického zatěžování s nízkou asymetrií cyklu přidává 
k vlivu volného povrchu a který způsobuje snížení účinku nominálního rozkmitu zatížení a tím 
pokles rychlosti šíření únavové trhliny. Vzhledem k tomu, že zavírání trhliny je obecně 
výraznější u volného povrchu, způsobuje navíc další zakřivení únavové trhliny.  

Na základě cílů práce, definovaných v kapitole 4, je možné dosažené výsledky disertační 
práce shrnout následovně: 

1. cíl: Detailní popis vlivu volného povrchu na singulární pole napětí v blízkosti čela 
trhliny 

a) Popis singulárního pole napětí před čelem rovné trhliny, se zaměřením na oblast 
v blízkosti volného povrchu 

• Na numerickém modelu s rovnou trhlinou byly stanoveny hodnoty exponentu 

singularity p pro různé varianty Poissonova čísla. 
• Hodnoty exponentu singularity p v rohovém bodě čela trhliny byly porovnány 

s výsledky v dostupné literatuře. 
b) Stanovení zakřiveného tvaru čela únavové trhliny na základě rozložení singulárního pole 

napětí  
• K dané problematice byla vyvinuta metodika numerické simulace zakřivení trhliny 

na základě průběhu exponentu singularity napětí p nebo součinitele intenzity 
napětí KI.  

• Oba způsoby řízení zakřivení vedou k totožným výsledkům. 
c) Studium vlivu materiálových a geometrických parametrů na zakřivení čela trhliny 

• Míra zakřivení trhliny byla studována na numerických modelech o tloušťkách od 
3 mm do 20 mm a uvažovány byly materiály s Poissonovým číslem od 0 do 0,5. 

• Úhel zakřivení trhliny se zvětšuje s rostoucí tloušťkou tělesa až do tloušťky 10 mm, 

od níž je zakřivení trhliny konstantní. 
• V materiálech s vyšším Poissonovým číslem je úhel zakřivení čela trhliny vyšší 

než v materiálech s nižším Poissonovým číslem. 
• Návrh úpravy Pookova empirického vztahu pro výpočet charakteristického úhlu 

zakřivení pro případy, kdy je tloušťka tělesa menší než B < 10 mm. 

d) Verifikace numericky predikovaných tvarů trhlin pomocí únavových experimentů 

• Byla provedena série experimentálních zkoušek na SENB tělesech vyrobených 
z oceli EA4T s Poissonovým číslem 0,3 a z hliníkové slitiny 7075 s Poissonovým 
číslem 0,395. 

• Tloušťka experimentálních těles byla pro obě materiálové skupiny od 3 mm do 

20 mm. 

• Numerický model byl úspěšně verifikován, vyhodnocené úhly zakřivení čela 
trhliny jsou ve velmi dobré shodě s numerickými výsledky. 
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2. cíl: Numerické modelování plasticky indukovaného zavírání únavové trhliny ve 2D 

e) Detailní studie vlivu parametrů, které mají významný vliv na vyhodnocení zavírání 
trhliny 

• Byla provedena rozsáhlá literární rešerše nejvýznamnějších vstupních parametrů 
při tvorbě numerického modelu zavírání únavové trhliny. 

• Parametry, u nichž v literatuře nebyla jasná shoda v jejich nastavení, byly 
podrobeny citlivostní analýze. 

• Byla analyzována citlivost vyhodnoceného zavírání trhliny na délku růstu trhliny, 

velikost výpočtového prvku v oblasti růstu trhliny a na počet výpočtových 
mezikroků ve výpočtovém cyklu. 

f) Sjednocení metodiky pro vytvoření MKP modelu zavírání únavové trhliny ve 2D  
• Stabilní hodnoty zavírání trhliny byly dosaženy po délce růstu trhliny rovnající se 

čtyřem velikostem monotónní plastické zóny. 
• Délka růstu trhliny zaručující stabilizované hodnoty zavírání trhliny by měla být 

analyzována v každém numerickém modelu. 
• Ideální velikost výpočtového prvku je definovaná odhadem velikosti plastické 

zóny podle Irwinova vztahu s uvážením plastického přetvoření, velikost je 
Le = 0,1rp. 

• Při vyhodnocení zavírání trhliny z posuvu prvního uzlu za čelem trhliny je 
doporučeno použít 15-20 výpočtových mezikroků v odtěžovací části cyklu. Při 
vyhodnocení zavírání trhliny ze změny tuhosti je však třeba použít tolik 
výpočtových mezikroků, aby alespoň 10 mezikroků bylo ve fázi s plně otevřeným 
čelem trhliny.  

• Provedenou citlivostní analýzou byla sjednocena doporučení pro nejpodstatnější 
vstupní parametry. 

g) Konfrontace MKP výsledků s experimentálně naměřenými hodnotami zavírání únavové 
trhliny 

• Zavírání trhliny bylo pomocí numerického modelu vyhodnoceno pro asymetrie 
cyklu R = 2 až R = 0,5. 

• Dosažené výsledky byly porovnány s experimentálně naměřeným zavíráním 
trhliny na stejné oceli EA4T a také s empirickým modelem zavírání trhliny podle 
Newmana. 

• Numerický model dokáže velmi dobře predikovat úroveň zavírání v tělese. 

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

h) Modifikace 2D metodiky pro stanovení zavírání únavové trhliny na 3D model s rovným 
čelem trhliny 

• Poznatky z tvorby 2D modelu byly aplikovány při tvorbě 3D modelu s rovným 
čelem trhliny. 

• Vyhodnocené zavírání uprostřed 3D modelu velmi dobře odpovídá hodnotám z 2D 

modelu při rovinném přetvoření, ale na volném povrchu dochází k zavírání výrazně 
dříve. 
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i) Stanovení zakřiveného tvaru čela únavové trhliny se zahrnutím kombinace vlivů volného 
povrchu a plasticky indukovaného zavírání 
• Zakřivení čela trhliny nelze stanovit pomocí efektivního rozkmitu součinitele 

intenzity napětí ∆Keff. 

• Přidáním mezicyklů mezi růstové cykly dochází k otupení čela trhliny, předčasný 
kontakt uzlů za čelem trhliny zůstává pouze v oblasti volného povrchu, ve většině 
tělesa zmizí. 

• Vhodným řídícím parametrem zakřivení čela trhliny je plastická část otevření čela 
trhliny CTODp. 

• Představením vhodného tvaru čela trhliny s úhlem zakřivení γ = 15,3° vede ke 
stabilní velikosti smyčky CTODp po celé délce čela trhliny. 

j) Experimentální verifikace výsledků získaných na základě numerických simulací 
• Zakřivení čela trhliny na experimentálních tělesech bylo významně větší, pokud 

docházelo k plasticky indukovanému zavírání únavové trhliny. 
• Naměřené úhly na experimentálním tělese byly 16,4° a 15,7°, což je ve velmi 

dobrém souladu s numericky stanoveným zakřivením čela trhliny pod úhlem 15,3°. 

Všechny formulované cíle disertační práce byly splněny. 
 

Významná část disertační práce vznikala ve spolupráci s prof. Filippem Bertem, působícím 
na Norwegian University of Technology, Trondheim, Norsko. Doktorand zde také strávil 
6 měsíců na zahraniční stáži a následně Trondheim několikrát pracovně navštívil.  

Výsledky, jichž bylo dosaženo v rámci disertační práce, byly publikovány v zahraničních 
časopisech zařazených do renomovaných databází: 

• 3 články byly publikovány v impaktovaných časopisech zařazených do databáze Web of 

Science, 

• 4 články byly publikovány v časopisech zařazených do databáze Scopus, 

• 1 článek mimo téma disertační práce byl publikován v impaktovaném časopise 
zařazeném do databáze Web of Science. 

Získané výsledky byly prezentovány rovněž na 10 mezinárodních konferencích. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

DIC metoda zpracování obrazu (Digital Image Correlation) 

LDU schéma simulace šíření trhliny po každém zatížení (Load–Debond–Unload) 

LDULU 
schéma simulace šíření trhliny po každém zatížení s jedním nerůstovým cyklem 
na konci (Load–Debond–Unload–Load–Unload)   

LELM lineárně elastická lomová mechanika 

LSY velké zatěžování (Large Scale Yielding) 

MKP metody konečných prvků 

PICC plasticky indukované zavírání trhliny (Plasticity Induced Crack Closure) 

RD rovinná deformace 

RN rovinná napjatost 

SSY malé zatěžování (Small Scale Yielding) 

těleso CT  zkušební těleso pro excentrické zatěžování (Compact Tension) 

těleso MT  ploché zkušební těleso s centrální trhlinou (Middle Tension) 

těleso SENB  zkušební těleso pro tříbodový ohyb (Single Edge Notched Bending 

 

a délka trhliny (v případě poloeliptické trhliny hlavní poloosa elipsy) 

a0 počáteční délka trhliny 

af finální délka trhliny 

B tloušťka tělesa 

b hloubka poloeliptické trhliny (tj. vedlejší poloosa elipsy) 

C materiálová charakteristika ve vztahu da/dn – ΔK   

c1, c2 parametry exponenciální funkce definující tvar čela trhliny 

CMOD otevření ústí trhliny (Crack Mouth Opening Displacement) 

COD otevření trhliny v libovolném bodě (Crack Opening Displacement) 

CTOD otevření čela trhliny (Crack Tip Opening Displacement) 

CTODel elastická část parametru CTOD 

CTODp plastická část parametru CTOD 

E Youngův modul pružnosti 

f parametr vyjadřující poměr hodnoty zavření vůči maximálnímu zatížení 

G hnací síla trhliny 
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He/Le  poměr hran výpočtového prvku (výška/délka) 

HI zobecněný součinitel intenzity napětí (zatěžování v módu I) 

Kcl (σcl, Fcl) zavírací hodnota součinitele intenzity napětí (resp. napětí, síly) 

KI součinitel intenzity napětí (zatěžování v módu I) 

KIC lomová houževnatost materiálu 

Kmax (σmax, Fmax) maximální součinitel intenzity napětí (resp. napětí, síla)  

Kmin (σmin, Fmin) minimální součinitel intenzity napětí (resp. napětí, síla) 

Kop (σop, Fop) otevírací hodnota součinitele intenzity napětí (resp. napětí, síly) 

L délka tělesa 

Le velikost výpočtového prvku v oblasti šíření trhliny 

m materiálová charakteristika ve vztahu da/dn – ΔK 

N počet cyklů 

Nc počet růstových cyklů v numerické simulaci 

Nmc počet přídavných (nerůstových) mezicyklů mezi růstovými cykly 

Nmc,end  počet přídavných (nerůstových) mezicyklů po posledním růstovém cyklu 

Ns počet mezikroků ve výpočtovém kroku 

Ns,open počet mezikroků v části cyklu s plně otevřenou trhlinou 

p exponent singularity napětí 

r vzdálenost od čela trhliny 

R asymetrie cyklu (R = σmin/σmax) 

rp velikost dopředné plastické zóny s redistribucí napětí v Irwinově modelu 

rp,c velikost reverzní plastické zóny  

ry velikost dopředné plastické zóny bez redistribuce napětí v Irwinově modelu 

Sp rozpětí podpěr u SENB tělesa 

t* 
čas zavření trhliny, t*∈ 〈0,1〉. (t* = 0 → trhlina se zavřela při kmax; t* = 1 → 

trhlina se zavřela až při kmin nebo k zavření vůbec nedošlo)  

U 
parametr vyjadřující poměr hodnoty efektivního rozkmitu součinitele intenzity 
napětí vůči celému rozkmitu součinitele intenzity napětí (popř. napětí, síly)  

Us parametr U určený ze změny tuhosti 

Uuy parametr U určený z posuvu prvního uzlu za čelem trhliny uy 

uy (ux, uz) posuv ve směru osy y (resp. x, z) 

v – K 
označení závislosti rychlosti šíření trhliny, v cizojazyčné literatuře označované 
jako da/dn – K  
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W šířka zkušebního tělesa 

α úhel rozevření vrubu 

γ úhel zakřivení čela trhliny 

γR charakteristický úhel zakřivení čela trhliny podle Pooka 

Δa délka přírůstku trhliny 

Δb přírůstek trhliny ve směru vedlejší poloosy elipsy 

ΔCTODp velikost plastické části CTODp (rozdíl maxima a minima smyčky CTODp) 

ΔK (Δσ, ΔF) rozkmit součinitele intenzity napětí (resp. napětí, síly) 

εel elastická část přetvoření 

εpl plastická část přetvoření 

εy (εx, εz) přetvoření ve směru osy y (resp. x, z) 

θ úhel průvodiče od čela trhliny 

ν Poissonovo číslo 

π Ludolfovo číslo 

ρ velikost plastické zóny v Dugdalově modelu 

σij tenzor napětí 

σnom nominální napětí 

σo Flow stress, σo = 0,5(σys + σut) 

σred von Misesovo redukované napětí  

σUTS mez pevnosti 

σy,c  cyklická mez kluzu 

σYS mez kluzu 

τij smykové napětí 

φ 
úhel průvodiče určující bod na čele poloeliptické trhliny v polárních 
souřadnicích 

Keff efektivní rozkmit součinitele intenzity napětí 

Kth prahová hodnota součinitele intenzity napětí 
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