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Vliv tloušťky vzorku na iniciaci trhliny z vrcholu obecného singulárního koncentrátoru napětí 

Vyjádření školitele: 

Student Dalibor Kopp během svého doktorského studia splnil veškeré podmínky nutné 

k absolvování. Dílčí zkoušky ze zapsaných předmětů individuálního studijního programu 

složil během prvních dvou let studia. Státní doktorskou zkoušku složil v roce 2018. Studium 

probíhalo distanční formou. 

Ing. Kopp pracoval na tématu iniciace trhliny z ostrého a bi-materiálového vrubu, konkrétně 

na vyšetření vlivu volného povrchu. Volný povrch, na který obecně trhlina vychází, způsobuje 

změnu rozdělení napětí ve srovnání se středem těles. Trhlina v takto ovlivněné oblasti 

obvykle roste pomaleji, což se projevuje zakřiveným čelem trhliny. To platí pro případ šíření 

trhliny v homogenním materiálu. Podobně se mění charakter napjatosti i u obecných 

singulárních koncentrátorů napětí, které mohou být reprezentovány a často i modelovány 

ostrým, či bi-materiálovým vrubem. Hlavním cílem studia tedy bylo určení, zda u těchto 

koncentrátorů napětí volný povrch brání, nebo naopak vede ke snazší iniciaci trhliny.  

K objasnění tohoto cíle provedl doktorand velké množství 3D numerických výpočtů s velmi 

jemnou sítí podél čela vrubů, zvláště v blízkosti povrchu. Pro analýzu výsledků výpočtů 

použil kritérium střední hodnoty tangenciálního napětí a vyhodnocení střední hodnoty 

kritického aplikovaného napětí po délce čela vrubu. Z velké řady výpočtů s proměnnými 

vstupními parametry se podařilo zjistit, že ve většině případů skutečně volný povrch ztěžuje 

iniciaci trhliny z ostrého, nebo bi-materiálového vrubu. Byly ale současně identifikovány 

případy, kdy stav napjatosti podél čela vrubu vede ke snazší iniciaci trhliny u volného 

povrchu. Tyto výsledky přispějí k pochopení vzniku porušení z obecných singulárních 

koncentrátorů napětí. 

Na základě výsledků studia byl publikován 1 článek v časopise s impakt faktorem (IF), 2 

konferenční příspěvky a 1 další článek byl zaslán do časopisu s IF a v současnosti probíhá 

recenzní řízení. 

Předloženou disertační práci doporučuji k obhajobě. 

 

V Brně dne 30. 8. 2021 doc. Ing. Jan Klusák, Ph.D. 
 Školitel  


