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„Propagation of fatigue cracks under shear loading modes II, III and II+III in the near-
threshold region“ 

 

Šíření únavových trhlin a spolehlivý popis jejich růstu za různých podmínek jejich namáhání 
představuje jednu ze  základních a stěžejních oblastí studia poškozování cyklicky zatěžovaných 
materiálů a struktur. Největší pozornost byla v minulosti jak po stránce experimentální tak i 
teoretické věnována růstu únavových trhlin namáhaných především v nejnebezpečnějším tahovém 
módu I. Historie studia šíření únavových trhlin v podmínkách smykového namáhání, tj. v módu II 
a III (rovinném resp. antirovinném smyku) je mnohem mladší a rovněž počet prací zabývající se 
touto problematikou je značně menší a to přesto, že tyto módy či jejich kombinace s módem I jsou 
převládající u mnoha praktických aplikací. A právě tomuto tématu se věnuje předkládaná práce. 
Její těžiště spočívá v experimentálním studiu trajektorie a kinetiky růstu únavových trhlin 
namáhaných smykovým módem zatěžování (II, III a II+III) u čtyř polykrystalických materiálů 

s odlišnou krystalovou mřížkou (-Fe, ocel 304LN, Ni a -Ti). Pro tento účel byly navrženy a 
zrealizovány náročné specifické experimenty šíření „smykových“ trhlin z předem vytvořené 
iniciační trhliny. Pro studium morfologie a inklinace faset na lomových plochách „smykových“ 
trhlin charakteristické pro oba módy II a III byla u jednotlivých materiálů využita časově náročná 
technika stereofotogrammetrie na SEM. Efektivní prahové hodnoty SIF zjištěné pro oba módy 
zatěžování „smykových“ trhlin byly porovnány s předpověďmi teoretických modelů. 

Je nutné podotknout, že ačkoliv se první systematické studie věnující se uvedené problematice 
objevují již v polovině 70. let minulého stol., zůstávají některé aspekty týkající se šíření 
únavových trhlin namáhaných čistě v módech II a III ne zcela plně vysvětleny (např. trajektorie 
šíření trhlin, efektivní hodnota faktoru intenzity napětí, prahové hodnota faktoru intenzity napětí 
aj.). V současnosti je uvedená problematika předmětem intenzivního studia (jak experimentálního, 
tak i teoretického) na mnoha světových pracovištích věnujících se únavě materiálů. V tomto 
ohledu je tak možno předkládanou práci a její zaměření kvalifikovat jako vysoce aktuální. 

Disertační práce, cele sepsaná v angličtině na 72 stranách, je rozčleněna do 6 kapitol, přičemž 
rešeršní část je obsahem kapitoly 1, experimentální materiál a metodika experimentů jsou 
obsaženy v kap. 2, získané výsledky a jejich podrobná diskuse v kap. 3. V  kap. 4 (závěr) jsou 
mimo shrnutí nejdůležitějších dosažených výsledků specifikovány hlavní přínosy dizertanta během 
jeho doktorského studijního programu a dále jsou rovněž nastíněny některé plány do budoucna. 
Disertační práci uzavírá nečíslovaný seznam použité literatury následovaný seznamem použitých 
zkratek a symbolů. 

V úvodu je stručně vymezen problém šíření dlouhých únavových trhlin v podmínkách smykového 
namáhání (módy II a III), přičemž je zdůrazněna obtížnost jejich experimentálního studia oproti 
zdaleka nejčastěji studovanému módu I. Před vlastní rešeršní část je logicky zařazena kapitola 
uvádějící motivaci k navrženému a provedenému výzkumu (kap. 1.1 Background). Záměry a cíle 
práce jsou jasně a srozumitelně formulovány v kap. 1.2 (Goals of the Work). 

Vlastní rešeršní část je rozdělena do tří hlavních kapitol. Kap. 1.3 stručně zmiňuje dvě základní 
současné modelové představy o růstu „ideálních“ trhlin zatěžovaných v módech II a III – 
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deformační a dekohezní model. Kap. 1.4 podrobně upozorňuje na některé specifické rysy spojené 
s šířením trhlin za těchto podmínek namáhání, jako je směr šíření (větvení) trhliny, které v případě 
módu III vede ke vzniku složité morfologie lomové plochy ve tvaru světlíků na střechách 
továrních hal (factory-roof morphology). V kap. 1.5 jsou uvedeny a shrnuty dostupné doposud 
získané kvalitativní a kvantitativní údaje týkající se růstu trhlin ve smykových módech II a III 
s důrazem na oblast prahových hodnot SIF v Parisově-Erdoganově závislosti. Je nutno 
konstatovat, že experimentální údaje šíření trhlin v oblasti prahových hodnot SIF (tj. efektivní 
hodnota SIF) jsou oproti módu I doposud velmi vzácné. Hlavní důvod této skutečnosti lze 
spatřovat zejména v obtížnosti provedení experimentálního studia růstu trhlin. 

Použitý experimentální materiál a metodika experimentů jsou srozumitelně popsány v kap. 2. 
Zejména zahrnutí přípravy trhliny (= její „předcyklování“ v módu I v pulzujícím tlaku) a 
podrobného popisu použitých geometrií zkušebních vzorků včetně podmínek jejich zatěžování 
(mód II a III) považuji za velmi přínosné – nejde o standardizované běžné techniky. V tomto 
ohledu považuji za cenné rovněž uvedení různých geometrií vzorků a způsobů namáhání 
použitých v minulosti poukazující na komplikovanost uvedeného experimentálního studia. 

K této části mám následující poznámky a dotazy: 

1) Na str. 33 autor uvádí, že po předcyklování trhliny v módu I byly vzorky žíhány, aby 
rekrystalizovaly a aby došlo k odstranění možného zpevnění ( annealed to recrystallize in order 
avoid any effect of pre-fatigue and....) . Došlo skutečně k rekrystalizaci či jste měli na mysli spíše 
zotavení (recovery)??? Dále je zmiňováno, že vlivem tohoto žíhání došlo k dalšímu zjemnění faset 
na předcyklované trhlině vedoucímu k dalšímu potlačení drsnostně indukovanému zavírání trhliny. 
Můžete tuto skutečnost dokumentovat porovnáním snímků trhlin před a po žíhání u obou 
použitých geometrií? 

2) Na str. 30 autor u čistého -Ti žíhaného za teploty 950 °C pozoroval zvláštní mikrostrukturu 
obsahující „fine needle shaped grains of a preferential crystallographic orientation with the mean 
specing of about 10 µm“. Je tomu skutečně tak? Co pravděpodobně představují útvary ukázané na 
snímku 16d uvnitř zrn o velikosti cca 500–1000 µm? Je u této struktury oprávněné používat 
strukturní faktor 10 µm? 
 

Jádrem práce je kapitola 3, která uvádí výsledky mimořádně komplikovaných a časově náročných 
experimentů včetně jejich podrobné diskuse a srovnání s teoretickými dislokačními modely. Mimo 
primárně studované čistě smykové módy II a III jsou v kap. 3.4 rovněž uvedeny ne zcela dosud 
plně analyzované výsledky pro kombinovaný mód II+III. Experimentálně získané efektivní 
prahové hodnoty SIF v módech II a III jsou porovnány s hodnotami v módu I. Rovněž je 
provedeno srovnání s hodnotami predikovanými na základě navržených analytických vztahů 
zohledňujících strukturní a pevnostní charakteristiky materiálů (rov. 22a, 23a). Výše uvedené 
skutečnosti svědčí nejen o již značné experimentální zručnosti doktoranda, ale rovněž i o jeho 
schopnosti kritického posouzení získaných experimentálních výsledků. 

K této části mám následující poznámky a dotazy: 

3) V práci bylo provedeno experimentální studium na polykrystalickém -Ti se silně rozdílnou 
velikostí zrna (70 µm po žíhání 850 °C, 1 mm po 950 °C). Autor v práci konstatuje žádný či 
zanedbatelný vliv velikosti strukturního parametru na hodnoty veličin v Parisově závislosti, viz 
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obr. 21 c,d, kde jsou hodnoty pro oba strukturní stavy nerozlišeny (jisté rozdíly jsou nicméně 
patrné např. z tab. 3 sumarizující střední úhly vyhýbání čela trhliny v módu II). Můžete, prosím, 
během prezentace ukázat Parisovy křivky pro Ti s jasně odlišenými experimentálními body pro 
oba strukturní stavy a dále pro srovnání rovněž snímky získané fotogrammetrií pro oba strukturní 
stavy po žíhání při 850 a 950 °C (tj. obdoba obr. 24a pro mód II a obr. 24b pro mód III)? Tyto 
snímky nebyly bohužel zahrnuty do práce. 

4) V případě austenitické oceli typu 304LN je – oproti zbývajícím studovaným materiálům 
(ARMCO železo, čistý Ni a Ti) – v textu několikrát zmíněno „nekrystalografické“ šíření trhlin. Je 
tomu skutečně tak? Tato hypotéza je založena pouze na pozorování lomových ploch. Např. 
v nedávné práci A. Kane a V. Doquet: Eng. Fract. Mech. 73 (2006) 233–51 je na obdobné oceli 
zmíněn vliv deformačně indukovaného martenzitu na vzhled lomových ploch. Prosím o vyjádření 
k uvedené skutečnosti. 

5) Tab. 3 a 4. uvádí výsledky měření úhlů odklonu trhliny pro trhliny v blízkosti prahových hodnot 
(módy II resp. III). Jaká byla velikost statistického souboru (kolik řezů a kolik úhlů na 
jednotlivých profilech bylo u jednotlivých vzorků vyhodnocováno) s ohledem na dosti značnou 
prostorovou členitost u většiny zkoušených materiálů? 

6) Jaký je směr „shear stress“ v obr. 28? 

7) Porovnáním fotogrammetrických snímků na obr. 23 a 24 je patrné, že zatímco v případě módu 
III jdou stupně na lomové ploše uvnitř individuálních zrn (=„soustava bílých čar uvnitř zrn“) 
zhruba paralelně se směrem smykového napětí u obou materiálů, v případě módu II tyto stupně u 

železa ARMCO svírají úhel v rozsahu 45°–90° avšak u -Ti tento úhel leží typicky v rozsahu 0°–
40°. Můžete k této skutečnosti zaujmout stanovisko? 

8) Na str. 51, nahoře autor konstatuje, že v př. fcc kovů (Ni, ocel 304LN) se tvoří „a very thin set 
of planes exhibiting only one angle within 0–90 degrees“. Jak máme rozumět tomuto tvrzení? 

Po výše zmíněné kap. 4 (Conclusions) následuje seznam použité literatury; jeho rozsah (98 
číslovaných citací) plně odpovídá požadavkům kladeným na uvedený typ práce. Za velmi užitečné 
a pro snazší orientaci v textu považuji připojený seznam zkratek a symbolů veličin použitých 
v práci. 

 
Z přiloženého seznamu vlastních publikací je zřejmé (viz zkrácená verze PhD Thesis), že některé 
podstatné výsledky získané v rámci předkládané práce již byly publikovány nejen na řadě 
významných mezinárodních seminářích a konferencích, ale rovněž i v několika prestižních 
impaktovaných časopisech (Eng. Fract. Mech., Acta Mater., Fatigue Fract. Engng Mater. Struct., 
Int. J Fatigue–submitted) a v dalších zahraničních periodicích zahrnutých do databáze SCOPUS. 
Za velmi důležité považuji rovněž zmínit skutečnost, že značná část experimentálních výsledků 
byla získána díky mezinárodní spolupráci pracoviště autora a Rakouskou akademií věd (Erich 
Schmidt Institute v Leobenu, prof. R. Pippan), na které T. Vojtek několikrát v rámci svého 
doktorského programu osobně participoval v úhrnné délce 10ti měsíců. 

Formální stránka práce je celkově dobrá s minimem věcných chyb. Doktorand se až na výjimky 
vyjadřuje přesně a srozumitelně, úroveň angličtiny lze hodnotit jako velmi dobrou a to jak po 
stránce stylistické tak i gramatické (v textu bylo zjištěno jen minimum chyb – viz níže). Rovněž 
tak grafická úroveň obrázků je velmi dobrá. V př. obr. 23–26 by však bylo napříště z důvodů 
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snadnější porovnatelnosti členitosti lomových ploch ukazovat jednotlivé profily (alespoň v rámci 
jednoho materiálu) se stejnými měřítky na osách „x“ a „y“. Rovněž by se popiscích k obr. 23–26 
měl objevit počet cyklů a rozkmit FIS (viz práce dizertanta publikovaná v Acta Mater. 2013). V př. 
obr. 26b chybí vyznačení čárkované čáry oddělující na lomové ploše „mode III“ a „final fracture“.  

Mezi drobné nedostatky lze zmínit následující: 
 str. 5313: chybný odkaz na obr. 8 
 str. 567: chybný odkaz na citaci Klesnila a Lukáše, správně má být [88] 
 str. 567: chybný odkaz na citaci Hourliera a Pineaua, správně má být [5] 
 
 malé chyby v angličtině: str. 345 ..... (after the experiments) .... 
     str. 347,8 ..... total number of cycles applied to a specimen. 
     str. 472 .....and the ARMCO iron.... 
     str. 543 …. Their thresholds..... 
     str. 613 …. by the strength ....... 
 
Součástí disertační práce jsou teze (Zkrácená verze Ph.D. Thesis). Jejich rozsah a členění jsou 
v souladu s požadavky kladenými na uvedený druh práce. V tezích byla v kap. 2.4 na str. 9 
objevena jedna malá chyba týkající se velikosti zrna u Ti žíhaného při teplotě 950 °C (srov. 
s otázkou č. 2). 
 
Otázky k rozpravě: 
8) Autor v práci konstatuje žádný či zanedbatelný vliv velikosti strukturního parametru na hodnoty 
veličin v Parisově závislosti (tj. rovněž na efektivní prahovou hodnotu SIF – viz otázka 3). 
V dostupné literatuře nicméně v této souvislosti existují práce, které predikují vliv velikosti 

strukturního parametru na prahové hodoty SIF – viz např. rovnice typu DBAK th  

v monografii Klesnila a Lukáše [88], str. 144–145. Můžete se, prosím, vyjádřit k výše zmíněné 
závislosti Kth na velikosti strukturního parametru D pro jednotlivé módy KI, KII a KIII? 

9) Autor v práci porovnává dosažené výsledky experimentálního studia s výsledky modelování 
šíření trhlin založeném na pohybu individuálních dislokací a v části 4.1 shrnující 
nejvýznamnější výsledky předkládané práce uvádí jednoduché vztahy pro efektivní prahové 

hodnoty SIF ve formě 4/3thIeff, bEK   a nbGK /thIIeff,  , kde n závisí na typu mřížky. 

Obdobné aproximace a porovnání lze v prvním přiblížení zcela jistě provést. Jsou však uvedené 
poněkud zjednodušené pohledy opodstatněné s ohledem na skutečnost, že únavový proces má 
inherentně kumulativní charakter a je determinován kolektivním chováním mnoha dislokací, které 
v objemu zatěžovaného materiálu vytvářejí často složité prostorové uspořádání (viz např. obr. 4.26 
v práci [88] dokumentující „near-threshold crack propagation“ podél rozhraní PSP/matrice 
v polykrystalické mědi bez jakékoliv změny dislokační struktury PSP??? Je možné obdobné 
chování očekávat např. u polykrystalického niklu použitého v předkládané disertační práci?? Dále 
z výše uvedených vztahů plyne, že oproti módu II efektivní prahové hodnoty SIF v módu I 
nezávisí na typu mřížky. Můžete se k těmto skutečnostem vyjádřit??  

10) V plánech pro budoucnost (kap. 4.3) autor zmiňuje obdobné experimentální studium na 
dalších typech materiálů, jako např. feriticko-perlitická ocel, čistě perlitická ocel a vybrané h.c.p. 
kovy či slitiny (Nb, Zr, Ti-6Al-4V). Tuto skutečnost považuji za užitečnou pro porovnání s dosud 



 5

získanými výsledky, nicméně mimo vlastní studium lomových ploch pomocí fotogrammetrie 
vysoce doporučuji rovněž podrobné studium a dokumentaci struktury, vnitřní dislokační struktury 
a možných strukturních změn pomoci vhodných nástrojů a to i u doposud studovaných materiálů 
(EBSD, ECCI, v př. austenitických ocelí barevné leptání), zejména pokud se pohybujeme v oblasti 
prahových hodnot SIF. První krok v této oblasti již byl učiněn, viz obr. 28. Tyto údaje zcela jistě 
povedou k dalšímu prohloubení znalostí o šíření trhlin nejen v módu II a III a mohou přispět 
k vysvětlení některých pozorovaných specifických aspektů (např. „nekrystalografické“ šíření 
v austenitické oceli). 
 
 
Přes drobné výhrady předložená práce dle mého názoru splňuje náležitosti disertační práce. Autor 
během doktorského studia prokázal značnou experimentální zručnost při provádění náročných 
experimentů a rovněž prokázal schopnost zasazení jejich výsledků do kontextu stávajících či nově 
vytvářených teoretických modelů. Vytyčené cíle práce byly zcela splněny a byly získány cenné 
původní kvalitativní a kvantitativní výsledky pomocí náročných experimentálních technik. Tyto 
výsledky, dizertantem již publikované v několika prestižních impaktovaných časopisech, 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. Doporučuji 
proto, aby byla předložená disertační práce zkušební komisí p ř i j a t a  a  Ing. Tomáši Vojtkovi 
u d ě l e n  akademický titul Ph.D. 
 
 
 
V Brně dne 8. srpna 2014     Ing. Jiří Man, Ph.D. 
        ÚFM AV ČR, v.v.i. v Brně 


