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Tématem doktorské práce bylo vytvoření metodiky pro stanovení zbytkové únavové životnosti 
železničních náprav. Součástí byl rozsáhlý experimentální program zahrnující měření rychlosti 
šíření únavových trhlin ve dvou zkoumaných materiálech určených pro výrobu náprav 
a zohledňující různé vlhkosti prostředí, doplněný o měření prahových hodnot šíření a úrovní 
zatížení odpovídající okamžiku otevření trhliny. Vznikl tak poměrně ucelený experimentální balík 
dat dávající dobrou představu o únavovém porušování železničních náprav s předpokládanou 
trhlinou. Přínos vidím hlavně v experimentech při méně obvyklých záporných hodnotách 
parametru asymetrie cyklu, které jsou typické pro namáhání ohybem za rotace. Experimentální 
program je doplněn o velké množství numerických parametrických studií vlivu typu zatěžování, 
materiálových charakteristik, modelu růstu apod. na výslednou životnost nápravy. Ověření 
metodiky pomocí srovnání predikovaných a skutečných životností celých náprav nebo jejich 
zjednodušených maket nebylo součástí zadání a nebylo tak provedeno. 

Práce je členěna do poměrně velkého počtu celkem 23 kapitol, ale orientace v textu je snadná 
a krátké shrnutí na konci kapitoly považuji za přínosné. Nezaznamenal jsem vyšší množství 
překlepů či gramatických chyb. 

K práci mám následující menší poznámky/výtky: 

 V diagramu obr. 2.5 (str. 18) je patrně zaměněna normálová a posouvající síla.  
 Rešerše je v některých ohledech nedostatečná a působí dojmem, že je podřízena 

vytvořené metodice a zvolenému způsobu řešení problematiky, např. 
o na str. 28 jsou v odstavci věnovaném stanovení tvaru čela únavové trhliny 

zmíněny pouze zdroje a úvahy vedoucí k předpokladu konstantního K podél čela 
trhliny a jsou zcela ignorovány práce zohledňující různou úroveň zavírání podél 
čela s předpokladem konstantního ∆Keff, studující vliv zátěžné sekvence na tvar 
čela, apod., 

o pokud se zatížení náprav pohybuje převážně v záporných parametrech asymetrie 
cyklu R, mělo by někde v rešerši být zmíněno s uvedením patřičného zdroje, že při 
přetížení může být trhlina naopak urychlena a ne zpomalena, jak je to obvyklé 
u vyšších R, že i při stejném záporném R je pozorována závislost křivek rychlost – 
Kmax na úrovni zatížení, že otevírací síla může být záporná, atd., 

o pokud je studována schopnost Willenborgova modelu zachytit efekt retardace po 
přetížení na jednom typu materiálu (kap. 11.1), přínosné by bylo zmínit někde 
v rešerši výsledky rozsáhlejších studií na toto téma. 

Toto není výtka vůči zvolenému způsobu řešení a použité metodice stanovení zbytkové 
životnosti, ale případnému čtenáři by toto kritické zhodnocení umožnilo lepší představu 
o míře složitosti řešené problematiky a o míře zjednodušení, které každé praktické 
nasazení nutně vyžaduje. Rovněž by ho to upozornilo na možná rizika při pokusu o přenos 



metodiky na jinou třídu materiálů a na předpoklady, které by musel znovu experimentálně 
ověřit. 

 Ve vzorci (8.1) je označení materiálové konstanty Cp jako konstanty PE vztahu matoucí, 
i když se její význam dá z kontextu pochopit. 

 Grafy v kap. 10.1 nemají hodnoty na osách a ani hodnoty Kth a C pro jednotlivé kvantily 
nejsou nikde uvedeny. Pro ilustraci trendů to je dostatečné, ale nelze pak např. porovnat 
prahovou hodnotu stanovenou regresí celé křivky s 50% kvantilem stanoveným z bodů 
s rychlostí šíření nižší než 10-9 m/cyklus. 

 V kap. 16 (str. 75) by mělo být uvedeno, v čem spočívá hlavní geometrická odlišnost 
2 studovaných náprav. 

Byl bych rád, kdyby doktorand při obhajobě odpověděl na následující otázky: 

1. Při přepočtu experimentálních dat na efektivní hodnoty ∆Keff (obr. 7.2) byl použit 
předpoklad rovinné deformace (parametr stísnění α = 3), což je nejvyšší možná hodnota. 
Pokud se někteří autoři ve svých studiích snaží změnou tohoto parametru naladit model 
tak, aby se křivky pro různá R co nejvíce sblížily, dochází k nižší hodnotě. V žádném 
případě nepožaduji nějaký komplikovaný numerický elastoplastický výpočet průměrného 
parametru stísnění v plastické zóně před čelem trhliny, ale zajímají mě pozorovatelné 
projevy změny stísnění na lomových plochách, tzn. zda a při jakých asymetriích cyklu 
došlo při experimentech k rozvoji smykových okrajů a případně při jakých Kmax. 

2. Nedílnou součástí metodiky pro výpočet zbytkové životnosti by měl být postup pro 
stanovení kritické délky trhliny. V práci byla použita velikost 55 mm s poměrně vágní 
definicí, že následující šíření trhliny by již významnější zvýšení životnosti nepřineslo. 
Uvažovalo se o nějaké exaktnější definici, případně proč se nepoužila? 

3. V kap. 19.1 byly prezentovány velice zajímavé výsledky experimentálního měření 
otevíracího napětí. Asi z důvodu použitého způsobu měření pomocí tenzometru bylo 
přistoupeno k odlehčení na 0. To znamenalo pro vyšší parametry asymetrie cyklu 
(zejména 0,5 a 0,8) podtížení. Mohl tento fakt ovlivnit výsledky? 
Nebyl učiněn pokus stanovit i zavírací sílu z následného odlehčovacího půlcyklu? 

4. Při numerických výpočtech se faktor intenzity napětí stanovil extrapolací hodnot napětí 
před čelem trhliny. Tato metoda, v porovnání s jinými, vykazuje nejhorší konvergenci 
a vyžaduje tedy pro dosažení stejné přesnosti podstatně jemnější síť konečných prvků 
v okolí čela trhliny. Proč byla pro praktické výpočty zvolena, jaké výhody přinesla? 

 
Závěrečné hodnocení 

Doktorand vypracoval v rámci své dizertační práce metodiku, jejíž nasazení přinese na straně 
výrobce železničních náprav zpřesnění odhadů zbytkové životnosti nebo která může sloužit jako 
nástroj k optimalizaci stávají geometrie nápravy s ohledem na dosažení její vyšší životnosti. 
Všechny stanovené cíle z úvodu své práce splnil. Získané poznatky průběžně publikoval jako 
hlavní autor nebo spoluautor v celkem 13 statích v konferenčních sbornících nebo článcích 
v odborných časopisech. Výsledky jeho práce jsou tak dostupné i širší odborné veřejnosti. 

Drobné námitky v posudku byly směřovány spíše k budoucím úvahám nad zdokonalením 
metodiky a její prezentace a v žádném případě nesnižují množství a kvalitu odvedené práce. Proto 

doporučuji Ing. Pavlu Pokornému udělení titulu Ph.D. 
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