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Předložená disertační práce „Propagation of Fatigue Cracks under Shear 
Loading Modes II, III and II+III in the Near-threshold Region“ se zabývá šířením 
únavových trhlin v módech II, III a II+III v prahové oblasti. Experimentální práce byly 
provedeny na 4 kovových materiálech a výsledky byly diskutovány v souvislosti 
s modely šíření únavových trhlin a podmínkami jejich zastavení. Jedná se o téma, 
které má důležité místo v oblasti subkritického šíření trhlin a jeho řešení je důležité 
pro rozvoj oboru poškození a lomu kovových materiálů. Ve svých důsledcích má 
význam pro technickou praxi. Práce je psána v anglickém jazyce. Má včetně 
úvodních stránek a označení symbolů uvedených na konci práce 72 stránek. Práce 
je rozdělena do čtyř hlavních kapitol doplněných seznamem literatury a označením 
symbolů.  

V úvodní kapitole autor uvádí do problematiky a vyjmenovává hlavní cíle 
práce. Dále na základě literatury uvádí základní modely šíření trhlin, dosavadní 
poznatky o větvení trhlin v módech II a III a další experimentální údaje o šíření trhlin 
v módech II a III, podmínkách zastavení trhlin a efektivních prahových hodnotách 
faktoru intenzity napětí. Autor prokazuje, že je schopen studovat vědeckou literaturu 
v oboru, porozumět jí a stručně shrnout vybrané důležité poznatky. 

Druhá kapitola je věnována popisu experimentálního zařízení a zvolených 
postupů. Autor shrnuje dosavadní způsoby zatěžování při studiu šíření únavových 
trhlin ve smykových módech a popisuje tři použité způsoby zatěžování i odpovídající 
přípravky pro uchycení vzorků v zatěžovacím stroji, které byly použity v této práci. 
Překvapivě zde autor necituje předchozí dizertační práci na podobné téma. Autor 
charakterizuje použité materiály a poté všeobecně popisuje průběh experimentů 
včetně způsobu produkce počáteční trhliny a následujícího tepelného zpracování 
vzoků s předcyklovanou trhlinouUvádí vztahy pro určení faktorů intenzity napětí a 
způsob jak určoval rychlosti šíření trhlin. V dalším stručně uvádí fraktografickou 
metodu a metodu určení velikosti plastické zóny.  

Třetí kapitola reprezentuje hlavní obsah práce. Autor zde uvádí výsledky 
měření rychlostí šíření trhlin včetně proložení mocninné závislosti a určení prahových 
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hodnot. Jsou prezentovány výsledky frakrografické analýzy (3D) a určení pravých 
(intrinsic) hodnot odporu proti šíření trhlin. Jsou též srovnávány a diskutovány 
teoretické a experimentálně určené prahové hodnoty faktorů intenzity napětí 
v modech I, II a III. V další části jsou uvedeny výsledky studia a diskuse k šíření trhlin 
v kombinovaném módu II a III spolu s fraktografickou dokumentací tvaru lomových 
ploch. 

Ve čtvrté kapitole jsou uvedeny hlavní závěry práce, zdůrazněn příspěvek 
autora k objasnění a kvantifikaci problému šíření únavových trhlin v módech II a III a 
k určení pravých (intrinsic) prahových hodnot. Závěrem jsou naznačeny možné 
hlavní směry v této oblasti výzkumu materiálů. 

Práce je doprovázena 98 citacemi vědeckých prací a monografií z oblasti 
únavy materiálů, zejména šíření únavových trhlin, prahových hodnot a odpovídajících 
mechanismů. Analýza literatury i vlastní experimentální výsledky a jejich rozbor jsou 
též prezentovány na 31 často vícenásobných obrázcích a 9 tabulkách. 

Práce je psána v anglickém jazyce, ve velké většině dobrou angličtinou a  
srozumitelně. Přesto obsahuje řadu i jazykových nedostatků i některé nepřesné 
formulace. Pozitivem práce je velký objem experimentální práce s použitím náročné 
metodiky a v zásadě zasvěcený rozbor výsledků a diskuse v souvislosti 
s teoretickými pracemi a modelováním. Určitým nedostatkem je málo podrobná 
dokumentace experimentálního postupu v případě všech tří typů experimentálních 
vzorků. Hlavním přínosem práce je určení pravých (intrinsic) prahových hodnot 
rozkmitu faktoru intenzity napětí pro šíření únavových trhlin v netradičních módech II 
a III i rychlostí šíření v prahové oblasti spolu s demonstrací vlivu tvaru lomové plochy 
a rozbor výsledků v souvislosti s modely uvedenými v literatuře.. Hlavní stanovený cíl 
disertační práce byl splněn a bylo dosaženo originálních výsledků, z nichž větší část 
byla publikována v prestižních impaktovaných vědeckých časopisech. 

 Předloženou prací autor prokázal, že se dovede orientovat ve složité 
oblasti studia mechanických vlastností a porušení materiálů, je schopen samostatně 
vědecky pracovat, získat vlastní experimentální výsledky, převážně je správně 
interpretovat a též prezentovat je odpovídajícím způsobem ve vědeckých časopisech 
i na vědeckých konferencích. Předložená práce představuje důležitý příspěvek 
k rozvoji nových poznatků v oblasti únavy materiálů, konkrétně k šíření únavových 
trhlin při zatěžování v netradičních módech II a III a pro určení jejich pravých 
(intrinsic) hodnot. Doporučuji proto přijmout předloženou práci jako disertační práci, a 
pokud uchazeč práci úspěšné obhájí, doporučuji 

 

udělit Ing. Tomáši Vojtkovi titul Ph.D. 

 

 2



Vyjádření k thesím disertační práce: 

Předložené these  stručné uvádějí do řešené problematiky a presentují použité 
experimentální postupy a dosažené výsledky a jejich diskusi. Mají tedy požadované 
členění a jejich náplň vystihuje obsah práce. 

 

Poznámky a kritické připomínky: 

1. str. 23 a další Autor použil tři typy experimentů k určení rychlostí šíření trhlin a 
prahových hodnot. Popis experimentálního postupu je poměrně nepřehledný a velmi 
obtížně lze z textu získat podrobné informace o použitých postupech zejména u 
vzorků CTS a vzorků namáhaných v torzi (mode III). Chybí např. tabulka, ve které by 
byly uvedeny charakteristické rozměry vrubů jednotlivých zkušebních těles. Detaily 
experimentálního postupu (paragraf 2.6) je příliš stručný. 

2. Str. 35 (paragraf 2.8) Autor jen stručně zmiňuje velikost plastické zóny a způsob 
jejího určení výpočtem. Jaké jsou velikosti plastické zóny pro jednotlivé materiály? 
Snažil se autor zjistit velikost a tvar plastické zóny experimentálně? Stačí uvažovat 
při výpočtu izotropní materiál, pokud rozměr plastické zóny, příp. cyklické plastické 
zóny je srovnatelný s velikostí zrna? 

3. Str. 37 (paragraf 3.1) Prezentace hlavních výsledků je velmi stručná. Bylo by 
vhodné více pozornosti věnovat srovnání výsledků obou použitých postupů při určení 
rychlostí trhlin a prahových hodnot. 

Mohou být výsledky metodou „pure shear“ ovlivněny skutečností, že vždy nejdříve 
dojde k reiniciaci a  šíření v módu II a až poté v módu III? 

Data šíření trhlin byla proložena mocninnou závislostí s prahovou hodnotou. Jaké 
byly hodnoty exponentu pro jednotlivé materiály a proč nejsou v práci uvedeny? 

4. str. 46 Lze na základě provedených SEM pozorování jednoznačně určit, že 
dekohese je hlavní mechanismem šíření trhlin v austenitické oceli?  

5. str. 49 Musí být dislokace na špici trhliny při jejím šíření generovány, když i ve 
vyžíhaném materiálu existuje vysoká hustota dislokací a stačí mnohem menší napětí 
k rozvoji dislokačních smyček a tím i k multiplikaci dislokací? 

Jaká je úloha lokalizace cyklické plastické deformace při šíření únavové trhliny 
v oblasti prahových hodnot? 

6. str. 50 V tabulce 7 nejsou ve třech případech uvedeny veličiny (Eb1/2, Gb1/2, 
Gb1/2/nα), 

7. str. 54. Kde je podpora pro tvrzení “ Crack growth rates are much higher for mode 
III than those of mode II in materials where factory roof crack flanks are generated.“ 
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8. str. 61 Jak pravděpodobný je závěr, který tvrdí „No crystallographic influence was 
observed in austenitic steel“. Je možné toto tvrzení podrobněji objasnit?. 

 

 

         V Brně dne 4. 8. 2014 

 

Prof. RNDr. Jaroslav Polák, DrSc., dr. h. c.     


