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„Šíření dlouhých únavových trhlin v austenitické oceli při smykových módech II a III“ 
 

Disertační práce, předložená k obhajobě Ing. Liborem Holáněm, má rozsah 101 stran a je členěna 
do 9 kapitol vč. nečíslovaného seznamu literatury. Její součástí je rovněž vložené CD ROM s její 
elektronickou formou. Práce je věnována experimentálnímu studiu šíření dlouhých únavových 
trhlin v podmínkách jejich smykového namáhání, tj. v módu II a III (rovinném resp. antirovinném 
smyku). Těmto zátěžným módům byla v porovnání s tahovým módem I historicky věnována 
daleko menší pozornost a to přesto, že se vyskytují u mnoha reálných aplikací. Ačkoliv se první 
systematické studie objevují již na počátku 80. let min. století, zůstávají některé aspekty týkajících 
se šíření trhlin v módech II a III ne zcela plně vysvětleny (např. trajektorie šíření trhlin, efektivní 
hodnota faktoru intenzity napětí, prahová hodnota faktoru intenzity napětí aj.). Jak je patrno 
z nedávné relevantní literatury, uvedené téma je v současnosti předmětem intenzivního studia, a to 
jak experimentálního ale rovněž i čistě teoretického, na mnoha světových laboratořích věnujících 
se únavě materiálů. V tomto ohledu lze je možno předkládanou disertační práci hodnotit jako 
vysoce aktuální. 

V krátkém úvodu je mimo stručného exkurzu do historie nastíněna motivace k realizaci 
předkládané práce a rovněž jsou do ní zahrnuty cíle práce. Cílem předkládané práce bylo 
experimentální studium růstu dlouhých únavových trhlin v austenitické nerezavějící oceli 
v podmínkách jejich smykového namáhání (módy II, III a II+III) s využitím unikátně 
zkonstruovaného zařízení ve spolupráci s Erich Schmid Institutem v Leobenu. Hlavní důraz je 
kladen na nalezení efektivních prahových hodnot faktorů intenzity napětí a dále na identifikaci 
mikromechanismů šíření dlouhých únavových trhlin prostřednictvím moderních mikroskopických 
metod umožňujících 3D rekonstrukci lomových ploch. 

Samotná rešeršní část práce je rozčleněna do tří samostatných kapitol. Kap. 2 přehledně člení a 
pojednává o jednotlivých stádiích únavového procesu. Mimo iniciaci a šíření krátkých únavových 
trhlin je hlavní pozornost zaměřena na stadium růstu dlouhých únavových trhlin se zvláštním 
zřetelem k fenoménu jejich zavírání. Kap. 3 pojednává o mikromechanismech a teoretických 
modelech šíření dlouhých trhlin nejen v módech II a III, ale rovněž i módu I a ve smíšených 
módech. Obsahem 4. kapitoly je kvantitativní fraktografie a podrobný popis principů metod 
kvantifikace lomových ploch použitých v práci. K uvedené části nemám žádné výhrady, prosím 
jen o stanovisko doktoranda ke třem následujícím skutečnostem: 

1) autor na str. 15 nazývá veličinu Keff, tj. efektivní hodnotu rozkmitu faktoru intenzity 
napětí, efektivní hnací silou trhliny a na str. 16 pak efektivním odporem vůči šíření trhliny. 
Jaký je vzájemný vztah těchto tří charakteristik? Jsou rozměrově shodné?  

2) Na str. 27 je v textu u dekohezního modelu podle Needlemana pro šíření trhlin v módu 1 
uvedeno, že dislokace s opačnými znaménky anihilují v případě dosažení kritické vzdálenosti 
6b. Je tento předpoklad reálný či oprávněný? Dále, co rozumět pod termíny „stínící“ a 
„anti-stínící“ dislokace? 

3) Na str. 40 autor zmiňuje výsledky dosažené na pracovišti školitele na austenitické oceli 
X5NiCrTi26-15 bez inkluzí a precipitátů s  mezí kluzu 600 MPa. Jakým způsobem bylo 
dosaženo pro austenitickou ocel této nezvykle vysoké meze kluzu? 
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Experimentální část práce zahrnuje 2 kapitoly. Zařazení kap. 5 „Vývoj experimentu“ 
dokumentující postupně získávané praktické zkušenosti s šířením dlouhých trhlin v módech II a III 
předcházející vlastní disertační práci považuji za velice přínosné – optimální realizace experimentů  
není zhusta přímočaré a bezproblémové. Hlavní těžiště práce představuje kap. 6, ve které autor 
prokázal velmi dobrou experimentální zručnost. Po podrobném popisu použité geometrie vzorků, 
experimentálního materiálu, způsobů přípravy iniciační trhliny a provedení jejich šíření pomocí 
unikátního přípravku následují dosažené původní experimentální výsledky: v-K křivky pro módy 
II a III, příslušné zjištěné prahové hodnoty faktoru intenzity napětí a typické morfologické 
charakteristiky lomových ploch. Jejich diskuze (kap. 7) by si dle mého názoru zasloužila poněkud 
širší rozsah. Opak lze konstatovat pro závěr (kap. 8) – pro konečnou podobu tezí bych se 
přimlouval za větší zpřehlednění a zestručnění textu. Rozsah seznamu literatury uzavírajícího 
disertační práci (125 prací vč. 3 autorových ([110], [113] a [118])) je pro daný druh práce plně 
dostačující. 

K této části mám následující připomínky a dotazy: 

 4) V případě vytvoření iniciační trhliny u velkých „L“ vzorků (str. 66) bylo použito pouze 
stlačení silou 200 kN!!! Byly vzorky s takto připravenými trhlinami žíhány???  

 5) Prosím o vysvětlení údajů v tab. 8, str. 80 vztahujících se k mechanismu vybočení trhlin 
(obr. 82, str. 78). 

 6) Autor na str. 86 diskutuje rozdíly mezi prahovými hodnotami KIIth a KIIIth zjištěné pro 
obě použité „technologie“ přípravy iniciační trhliny (viz obr. 88 a 89). Jak si však 
vysvětlujete skutečnost, že uvedené prahové charakteristiky pro iniciační trhlinu vytvořenou 
statickým tlakem jsou oproti cyklickému tlaku systematicky posunuty k vyšším hodnotám? 
Existují v dostupné literatuře další naměřené hodnoty pro austenitickou ocel, které by 
umožnily srovnání s dosaženými hodnotami? 

 7) Prosím o vysvětlení označování vzorků v Tab. 9(a) a 10(a). Jaké geometrie a metody 
přípravy trhlin byly použity u „staticky iniciované trhliny“? 

 8) Odkud byla vzata hodnota KIeff ~ 2,2 MPa.m1/2 (viz str. 86 a 90)? Jde o naměřenou či 
spočtenou hodnotu? 

 9) V práci byly pro 3D rekonstrukci lomových ploch použity 2 odlišné metody kvantitativní 
fraktografie: optická chromatografie a stereofotogrammetrie pomocí SEM. Prosím o stručné 
srovnání obou metod (výhody vs. nevýhody, možnosti, praktické zkušenosti, dosažitelná 
rozlišitelnost (nikoliv jen teoretická garantovaná výrobcem)) s ohledem na členitost a 
charakter lomových ploch studovaný v práci („factory-roof“ atd.). 

 
Práce má velmi dobrou formální úroveň, je zpracována velmi pečlivě a je vybavena kvalitní 
fotodokumentací a přehledným grafickým zpracování výsledků. V tomto ohledu mám k práci jen 
několik formálních připomínek. Str. 4, terminologické upřesnění: namísto „šroubových dislokací 
se skoky“ raději použít „se stupni“ a dále namísto termínu „v kanálcích“ se používá „v kanálech“. 
Str. 90 a jinde (pro potřeby kontroly finální verze tezí možno jednoduše ověřit ve wordu): namísto 
„v módech i a II“ má být správně „I a II“. Citace autorovy práce [113] v samotné disertaci mohla 
být upgradována. To stejné si zaslouží práce [54] v tezích. 
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Součástí disertační práce jsou teze (Zkrácená verze Ph.D. Thesis). Jejich rozsah a členění jsou 
v souladu s požadavky kladenými na uvedený druh práce. Mimo pár drobných připomínek 
zmíněných výše nicméně doporučuji zařazení samostatné kapitoly „Cíle práce“ (doposud součástí 
kap. 1, Úvod). Velmi pozitivně hodnotím uvedený počet 10 autorových publikací. Řada výsledků 
byla prezentována na zahraničních a domácích konferencích, již 3 publikace se objevily 
v impaktovaných časopisech Acta Mater., Mater. Sci. Technol. a Chem. listy). Za důležité 
považuji zmínit skutečnost, že podstatná část experimentálních výsledků byla získána díky 
mezinárodní spolupráci pracoviště autora a Rakouskou akademií věd (úhrnem 10-ti měsíční stáž 
na Erich Schmid Institute v Leobenu v letech 2006–10). 

 
 
 

Z á v ě r  
 
Přes drobné výhrady předložená práce dle mého názoru splňuje náležitosti disertační práce. 
Vytyčené cíle byly zcela splněny a byly získány cenné původní kvalitativní a kvantitativní 
výsledky umožňují hlubší poznání procesů probíhajících při únavovém porušování kovových 
materiálů a konstrukcí. Výsledky jsou využitelné nejen v základním výzkumu, ale rovněž i 
v reálné praxi. Autor práce Ing. Libor Holáň prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce a proto  
 

d o p o r u č u j i  p ř i j e t í  p r á c e  k  o b h a j o b ě .  
 
 
 
 
V Brně dne 16. září 2013      Ing. Jiří Man, Ph.D. 
         ÚFM AV ČR, v.v.i. v Brně 
         oponent 


