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Posouzení předložené práce jsem rozdělila do dvou částí. V první části se zabývám 

hodnocením jednotlivých kapitol, v druhé části jsem provedla celkové hodnocení práce. 

Práce je rozdělena do 9. kapitol. Kapitoly 2 – 8 jsou dále děleny do podkapitol. Na závěr 

práce je uvedenː seznam publikací, seznam zkratek, obrázků a tabulek. Práce je zakončena 

CV. Do kapitoly 4 se autor zabývá rešerší vztaženou k širšímu tématu disertační práce. 

Kapitola 5 formuluje cíle práce. Kapitolu 6 a další lze pokládat za vlastní práci autora. 

Z pohledu vyváženosti považuji toto rozdělení za adekvátní. 

V úvodu jsou zmiňována různá hlediska k růstu spotřeby plastových trubek. Nicméně bych 

zdůraznila hledisko přístupu k pitné vodě, kde v rozvojových zemích, především v Africe, se 

předpokládá nárůst až o 40% do roku 2025. V ostatních zemích, jak autor uvádí, je nárůst 

především směřován do stavebnictví - nové stavby a renovace starých potrubních systémů. 

Nízká hmotnost a flexibilita PE potrubí se ukázala jako výhoda při povodních na Moravě 

v roce 1997. Mezní teplota 60° je v současné době překonána použitím materiálu PE100 a 

PE100RC. 

Kapitola 2 se zabývá plastovým potrubím, charakterizuje PE a PP materiál používaný pro 

výrobu trubek, jak z hlediska strukturních, tak mechanických vlastností. Podkapitola 2.3 se 

věnuje meznímu stavu SCG, který je rozhodující z hlediska životnosti. Druhým mezním 

stavem je RCP – rychlé šíření trhliny. Tento mezní stav se vyskytuje především u potrubí pro 

rozvody kapalných medií při najíždění potrubí – rázy. Podkapitola 2.4 je věnována tématu 

dizertační práce a tj. reziduální napětí v plastech. K této kapitole několik poznámek. Možnost 

navinutí trubek závisí na SDR a je dána normou. V chemickém průmyslu je dávána přednost 

potrubí z GRP, kde liner může být tvořen jak TP, tak TS. Důsledkem viskoelastického 

chování plastů je daleko výraznější závislost mechanických vlastností na čase a teplotě ve 

srovnání s kovovými materiály- viz kap. 2.2.2.2. 

Při zavádění plastových trubek u nás – od roku 1968, nebyly známy optimální technologické 

podmínky vytlačování trubek, důsledkem této skutečnosti byla poměrně velká hodnota 

residuálních napětí. Tyto napětí sice částečně odrelaxují s časem, nicméně určitá úroveň 

napětí zůstává i po dlouhé době, jak uvádí autor. V PIB jsem prováděla v roce 1996 poměrně 

rozsáhlý výzkum, ve spolupráci s Chemopetrolem Litvínov. Byla vytlačena série PE trubek 

průměru 32 mm při 21 různých technologických podmínkách. Na vzorcích odebraných z 

těchto trubek byla provedena jednak strukturní měření pomocí SIS/DSC a jednak měření 

smrštění a vnitřních pnutí. E.Q. Cutton and J.G.Williams: Polymer Eng. Sci. 35, 1381 (1995). 

Xici Lu, Zhiqiang Zhou and Norman Brown: Polymer. Eng. Sci. 34, 109   (1994). 

Na základě těchto měření byly vybrány dvě extrémní podmínky pro provedení zkoušky 

PENT. Výsledky byly presentovány na mezinárodní konferenci v roce 1999 s těmito závěryː  

 Zkouška PENT prokázala vysokou anisotropii materiálu a negativní vliv nižších otáček u 

těles axiálních - t.j. kde růst trhliny probíhá kolmo na směr vytlačování. Zkouška PENT u 



těles tangenciálních (růst trhliny probíhá ve směru vytlačování) neprokázala významný 

negativní vliv nižších otáček - shodně s Notch pipe testem. SIS/DSC analýza je schopna 

rozlišit materiály z hlediska chemického složení (koncentrace homopolymeru a kopolymeru). 

Této analýze odpovídají výsledky axiálních těles ze zkoušky PENT. Naopak výsledky 

tangenciálních těles ze zkoušky PENT a Notch pipe testy trubek zachycují nejen chemické, 

ale i morfologické složení. Nižší otáčky sice vedly ke zhoršení chemického složení materiálu, 

ale pomalejší chlazení naopak zlepšilo morfologické uspořádání. Součet obou efektů pak vedl 

k pozorovanému minimálnímu rozdílu mezi trubkami připravenými s odlišnými otáčkami 

extruderu.  

Kapitola 3 je věnována metodám testování mezního stavu SCG. Jsou uvedeny klasické 

zkoušky i zkoušky urychlené. V této kapitole postrádám rozdělení na zkoušky charakterizující 

granulát a zkoušky na trubkách. Toto dělení je uvedeno v příslušných normách. Nutno 

zdůraznit, že platí pouze pro PE granuláty a trubky, nicméně nestandardně jsou používány i 

pro PP. Bylo by vhodné diskutovat, co způsobuje urychlení testů - geometrie zkušebního 

tělesa, podmínky napjatosti, zkušební podmínky. 

Kapitola 4 se věnuje stanovení životnosti s využitím LELM . Vyčerpávajícím způsobem 

podává přehled o kombinaci matematického a experimentálního přístupu k odhadům 

životnosti. Zabývá se způsoby zahrnutí různých vlivů a jejich modelování ve výpočtovém 

přístupu. Jenom bych doplnila, že existují dva dokumenty, které jsou používány 

k charakterizaci materiálu PE100 a PE100-RC. Jedná se o Pas 1075 platný v Německu, ale 

aplikovaný i v jiných zemích a Technická specifikace RWE Gas Net na trubní materiály 

PE100 a PE 100-RC. Tyto dokumenty zahrnují některé výše zmíněné zkoušky - PLT, FNCT, 

NPT. I když práce se zabývá životností z hlediska především výpočtového, chtěla bych 

poznamenat, že existuje strukturní metoda – SIS/DSC, která velmi dobře koreluje 

s urychlenými testy, ovšem pouze pro materiály nižší generace. 

Kapitola 5 formuluje cíle práce a to do 5. bodůː Detailní popis reziduálního napětí ve stěně 

polymerní trubky. Zjednodušení metodiky určování reziduálního napětí. Kvantifikace vlivu 

reziduálního napětí na životnost trubky. Stanovení vlivu provozních zatížení na životnost trubky. 

Posouzení vlivu reziduálního napětí na výsledky zrychlených zkoušek polymerních materiálů.  

První tři body uvedené v kapitole 5 jsou podrobně diskutovány v kapitole 6. Detailně je 

popsán experiment, který byl zaměřen na určení obvodového a axiálního reziduálního napětí. 

Výsledky experimentu jsou konfrontovány s numerickým přístupem. Na tuto část navazuje 

popis zjednodušené metodiky určení obvodového reziduálního napětí. Z hlediska praktického 

je tento popis často využíván, osobně jsem jej též použila pro hodnocení vnitřních napětí u 

trubek připravených za různých vytlačovacích podmínek. Nicméně poměrně komplikovaný 

přistup popsaný v předchozí kapitole, je pro účely této práce důležitý i z hlediska možnosti 

porovnání. Poslední část této kapitoly se zabývá vlivem reziduálních napětí na životnost 

trubky. Řešení problematiky určování reziduálního napětí a jeho vlivu na životnost bylo 

publikováno v impaktovaném časopise. 

Za původní považuji kapitolu 7, jejíž výsledky byly též publikovány v impaktovaném 

časopise. Plně souhlasím s autorem, že metoda CRB testů je velmi perspektivní jako 

urychlený test pro odhad životnosti. Na rozdíl od SHT dochází, v důsledku použitého typu 

zatížení k vyššímu urychlení a dále bylo prokázáno, že výsledky tohoto testu velmi dobře 

korelují s dříve zavedenými urychlenými testy PENT, FNCT. U SHT se např. ukazuje, že 

neexistuje obecná korelace pro různé typy PE – buten, hexen, oktén, ale je možné srovnávat 

pouze stejné typy. Problém u CRB testů spatřuji především v poměrně náročné přípravě 

zkušebních těles. Pokládala bych za velmi užitečné se do budoucna věnovat možnost použití 

jiného typu vzorků např. pro NCTL zkoušky- v podstatě FNCT pro geomembrány. V případě 

pozitivního výsledku by se mohl tento test stát velmi užitečným nástrojem při výrobní 

kontrole i předpovědi životnosti. 



Kapitola 7 se zabývá též asymetrii šíření trhliny a konstatuje, že asymetrické šíření trhliny 

výrazně neovlivňuje počet cyklů do porušení CRB vzorku. Výsledky CRB testu jsou tedy 

použitelné pro hodnocení odolnosti materiálu proti SCG. Avšak asymetrie může mít vliv na 

měření rychlosti šíření trhliny. Nicméně i když se trhlina v CRB vzorku šíří asymetricky, 

detekovaná závislost rychlosti šíření trhliny stále dostatečně charakterizuje materiál a získané 

konstanty mohou být použity k výpočtům odhadů životností CRB vzorků. 

Kapitola 8 se zabývá výpočty životnosti plastových trubek při provozním zatížení. Je uvažováno 

nejen zatížení od vnitřního přetlaku a reziduální pnutí, ale i tlak zeminy. Ukázalo se, že při 

správné pokládce není vliv tlaku, tak výrazný, i když samozřejmě jak reziduální pnutí, tak tlak 

zeminy snižují životnost potrubí. V této kapitole je uvažována i trubka netlaková, kde, jak se dle 

výpočtu ukázalo, je zatížení zeminy rozhodující. 

V 9. Kapitole jsou shrnuty závěry, které se dotýkají jednotlivých bodů formulovaných v kapitole 

5. 

V druhé část svého posudku bych bodově zhodnotila celkovou práciː 

 Rešeršní práce je velmi pečlivě vypracována s použitím relevantních údajů a to jak 

staršího, tak nového data – viz seznam použité literatury 

 Vlastní práce je obsahově rozsáhlejší, což odpovídá požadavkům na dizertační práci.  

Práce obsahuje zcela nové poznatky, které byly publikovány v impaktovaných časopisech 

či mezinárodních a národních konferencích, kde je doktorand autorem, nebo 

spoluautorem. 

 Oceňuji též i použití numerického modelu na reálné podmínky při provozu potrubních 

systému z plastů a jejich vliv na životnost.  

 Oceňuji též využití dlouholeté spolupráce s PCCL Leoben i PIB v Brně. 

 Dizertační práce je jak po stránce formální, tak i věcné velmi kvalitně vypracována a 

odráží se v ní i velmi dobré vedení práce. 
Závěrem lze konstatovat, že předložená práce splňuje požadavky kladené na dizertační práci 

v plném rozsahu. Proto disertační práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 V Praze dne 11. 6. 2019 

 

 

Posudek vypracovalaː Doc. Ing. Eva Nezbedová, CSc.       
 

 

Otázky pro doktorandaː 

1. V čem spočívá urychlení testů PENT, FNCT, CRB. Je specifikace parametrů vázaná na 

určitý materiál. Bude pro materiály PE100 a PE100-RC jiná. 

2. Může dojít k SCG za podmínek převládající rovinné napjatosti. 

3. Bylo by možné použít jinou geometrii zkušebního tělesa pro CRB test, např. zkušební 

těleso pro FNCT. 

4. Proč si myslíte, že zkouška SHT nekoreluje pro všechny typy PE s ostatními urychlenými 

testy a CRB ano. 


