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Předložená disertační práce „Šíření dlouhých únavových trhlin v austenitické 
oceli při smykových módech II a III“ je věnována experimentálnímu studiu a 
teoretickému rozboru šíření únavových trhlin, zejména při zatěžování těles s trhlinami 
v modech II a III. Jedná se o téma, kterému bylo doposud věnováno málo pozornosti 
avšak jehož řešení je důležité pro rozvoj oboru poškození a lom kovových materiálů 
a ve svých důsledcích i pro technickou praxi. Práce má kromě kromě 9 úvodních 
stran, ve kterých se nachází též obsah práce a seznam použitých symbolů 101 
stránek. Práce je rozdělena do 8 kapitol včetně úvodu a závěru.  

Kapitola 2 pojednává obecně o únavě materiálů a ukazuje, že autor  je 
schopen studovat vědeckou literaturu v oboru, porozumět jí a stručně shrnout 
vybrané důležité poznatky 

Kapitola 3 se věnuje podrobněji rozboru specifické problematiky, 
mikromechanismu šíření dlouhých únavových trhlin, která je hlavním předmětem 
práce. Autor popisuje deformační a dekohezní modely šíření. Tento popis šíření 
dlouhých trhlin není úplný, neboť chybí mechanismy odpovídající přechodu 
šíření/nešíření trhlin v oblasti prahových hodnot. Také se zde vyskytují drobnější 
nepřesnosti, případně neúplná vysvětlení některých mechanismů (viz poznámky a 
dotazy). 

V kapitole 4 jsou ukázány některé výsledky kvantitativní fraktografie důležité 
pro studium lomových povrchů při zatěžování makroskopickými módy II a III. Je zde 
popsána metoda optické chromatografie i definovány parametry drsnosti lomového 
povrchu. 

V krátké kapitole 5 autor popisuje postupný vývoj metodiky pro výzkum šíření 
trhlin v makroskopických módech II a III. 

Vlastní experimentální práce a jejich rozbor jsou popsány v kapitole 6. Je 
charakterizován použitý materiál, popsány použité vzorky a přípravky k jejich 
zatěžování. Dále jsou vypočítány faktory intenzity napětí, respektive jejich rozkmity, 
relevantní pro dané zatěžování a pro délky a tvary trhlin. Pomocí programu ANSYS 
byly rovněž vypočteny hodnoty otevření trhliny ve smykových módech. Podstatná 
část kapitoly je věnována rekonstrukci lomových povrchů a charakterizaci morfologie 
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lomové plochy. V poslední části jsou prezentovány křivky rychlosti šíření trhlin 
v závislosti na rozkmitu faktoru intenzity napětí pro dva způsoby iniciace počáteční 
trhliny a pro různé experimentální podmínky zatěžování. Jsou stanoveny odpovídající 
prahové hodnoty rozkmitu faktoru intenzity napětí a diskutováno určení efektivních 
hodnot rozkmitu faktoru intenzity napětí a efektivních prahových hodnot rozkmitu 
intenzity napětí. 

Kapitola 7 je věnována stručné diskusi výsledků práce, zejména diskusi 
mechanismu šíření trhlin v módech II a III a hodnotám prahových faktorů rozkmitu 
intenzity napětí. 

V závěru práce (kapitola 8) jsou shrnuty hlavní výsledky práce týkající se 
vývoje metodiky sledování růstu trhlin v módech II a III, charakteru vzniklých 
lomových ploch a určených křivek růstu únavových trhlin i prahových hodnot rozkmitu 
faktoru intenzity napětí. 

Práce je doprovázena 125 citacemi vědeckých prací a monografií z oblasti 
únavy materiálů, zejména šíření únavových trhlin a odpovídajících mechanismů. 
Analýza literatury i vlastní experimentální výsledky a jejich rozbor jsou též 
prezentovány na 91 obrázcích. 

Práce je psána dostatečně srozumitelně avšak přesto obsahuje jak drobné 
nedostatky a překlepy, tak i některé nejasné formulace (viz poznámky). Autor někdy 
prezentuje výsledky, případně analýzy v jiných kapitolách, než do kterých logicky 
zapadají. Hlavním přínosem práce je podstatný podíl na vývoji metodiky sledování 
šíření trhlin v netradičních módech II a III a získané experimentální výsledky kinetiky 
růstu trhlin a prahové rozkmitu faktoru intenzity napětí na austenitické oceli. Hlavní cíl 
disertační práce byl splněn. Menší počet experimentálních výsledků než je obvyklé u 
disertačních prací souvisí s obtížnou metodikou, kdy pro každý bod na křivce šíření 
trhlin bylo potřeba nového experimentálního tělesa, které bylo podrobeno systému 
zatěžování a následné analýze. Diskuse výsledků práce je pak poměrně stručná a 
zasluhovala by více pozornosti. Jedná se však o netradiční problematiku, které bylo 
v literatuře dosud věnováno málo pozornosti, a tudíž srovnání s předchozími 
výsledky je omezené. Pro interpretaci výsledků by k výsledkům morfologie lomové 
plochy pomocí optické chromatografie byly užitečné i podrobné snímky lomových 
ploch pomocí elektronové rastrovací mikroskopie s dostatečným rozlišením. 

Předloženou prací však autor prokázal, že se dovede orientovat ve složité 
oblasti studia mechanických vlastností a porušení materiálů a je schopen samostatně 
vědecky pracovat, získat vlastní experimentální a výpočetní výsledky v málo 
sledované oblasti a prezentovat je vhodným způsobem. Předložená práce 
představuje tedy důležitý příspěvek k rozvoji nových poznatků v oblasti únavy 
materiálů, konkrétně k šíření únavových trhlin při zatěžování v netradičních módech II 
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a III. Doporučuji proto přijmout předloženou disertační práci, a pokud uchazeč práci 
úspěšné obhájí, doporučuji 

udělit Ing. Liboru Holáňovi titul Ph.D. 

 

Poznámky a  kritické připomínky: 

1. Str. 2 a další. Deformační a dekohezní modely popsané v odst. 3.2 a 3.3 zřejmě 
odpovídají spíše šíření trhliny v monokrystalu nebo ve vhodně orientovaném zrnu 
polykrystalu. Jak se šíří trhlina v polykrystalickém materiálu? Jaká je úloha cyklické 
plastické zóny? Lze najít kritérium kdy nasává dekohese místo plasticity? 

2. Str. 64 „Zatěžování vzorků probíhalo pomocí frekvenčního a hydraulického 
pulzátoru ...“ C je to „frekvenční“ pulzátor? Jak byla nastavována frekvence na 
„frekvenčním“ pulzátoru?  

3. Str. 65 a 68 U obou typů použitých vzorků (průměr 8 mm i průměr 25 mm) neni na 
obr 61 a 67 plně charakterizován vrub (není uvedena šířka vrubu).  Ta je důležitá při 
statickém stlačení vzorku. Co se stalo s materiálem (austenitickou ocelí X5CrNi 18-8 
v oblasti menšího průřezu při stlačení silami 20kN, resp, 200kN? Jak velký podíl 
martenzitu v kritické oblasti vznikl? 

4. Str. 80 Tabulka 8 není jasná (nejsou uvedeny ani veličiny ani jednotky. 

5. Str. 84 „Nalezené prahové hodnoty rozkmitu faktoru intenzity napětí byly ve shodě 
s hodnotami, které byly vypočteny pomocí MKP analýzy pro velké vzorky (L) (Obr. 90 
a 91).“Lze prahové hodnoty faktoru intenzity napětí počítat MKP? Jak? 

6. Str. 84. Je možné považovat zjištěné prahové hodnoty rozkmitu faktoru intenzity 
napětí za efektivní? Je zřejmé, že i iniciační trhlina po vyžíhání, zejména v módech II 
a III, vykazuje stínící efekt. 

7. V tabulkách 9 a 10 jsou nezvykle formátovány hodnoty rychlosti šíření trhlin. 

8.  Str. 89, 90. V diskusi je pro vysoce plastickou vyžíhanou austenitickou ocel 
preferován dekohezní model šíření únavových trhlin, avšak v práci chybí detailní 
snímky lomové plochy, které by zřejmě tuto domněnku vyvrátily.  

 

 

 

Prof. RNDr. Jaroslav Polák, DrSc.     V Brně 5. 9. 2013 


