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ABSTRAKT:  Tato disertační práce vznikla pod vedením školitele doc. Ing. Luboše 
Náhlíka, Ph.D. a pod dohledem školitele specialisty doc. Ing. Pavla Hutaře, Ph.D. 
Tématem předkládané práce je studium vlivu volného povrchu tělesa a gradientní změny 
materiálových vlastností na chování trhliny. Společným tématem práce je lomově-
mechanický popis chování trhliny v blízkosti materiálové nehomogenity. V této práci je 
materiálová nehomogenita chápána buď jako hranice tělesa (rozhraní těleso/okolní 
prostředí) nebo jako spojitá změna materiálových vlastností. Disertační práce začíná 
rešeršní částí, ve které je popsán stav současného poznání týkající se studovaného 
tématu. Zaměřuje se především na popisy napjatosti v okolí obecného singulárního 
koncentrátoru napětí, konkrétně v okolí trhliny a V-vrubu. Je zde popsáno, jakým 
způsobem je ovlivněn tvar čela trhliny, která se šíří v blízkém okolí volného povrchu 
tělesa. Rešeršní část pak pokračuje popisem materiálů s gradientní změnou 
materiálových vlastností. V následující kapitole je stručně formulován problém a cíle 
disertační práce. Těžištěm práce je lomově-mechanický popis chování trhliny, která se 
nachází v oblasti ovlivněné materiálovou nehomogenitou. Důraz je kladen na popis pole 
napětí v blízkosti volného povrchu tělesa, kde dochází ke změně charakteru singulárního 
pole napětí. K popisu pole napětí je využito postupů zobecněné lomové mechaniky, která 
se využívá při hodnocení obecných singulárních koncentrátorů napětí. V následujících 
kapitolách je ukázán rozdíl mezi chováním trhliny v tenkostěnných a tlustostěnných 
konstrukcích, který je doplněn příklady. Použité metody a postupy jsou pak dále využity 
při popisu chování trhliny v materiálech s gradientní změnou materiálových vlastností. 
V závěru práce jsou diskutovány výsledky v širším kontextu. 

 
KLÍ ČOVÁ SLOVA: lomová mechanika, čelo trhliny, rohová singularita, gradientní 
materiál, metoda konečných prvků 

 
ABSTRACT: This thesis was written under the supervision of Assoc. Prof. Luboš 
Náhlík, Ph.D. and Assoc. Prof. Pavel Hutař, Ph.D. The topic of this thesis is the study of 
a free surface effect and gradient change of material properties on a crack behavior. The 
common theme of the work is a fracture mechanics description of a crack behavior near  
a material nonhomogeneity. Here, the material nonhomogeneity can be understood either 
as a boundary of a body (interface between body and surrounding) or as a continuous 
change of material properties. The thesis is introduced by a review part where the state-
of-the-art of the concerned topic is described. This part presents several stress state 
descriptions in the vicinity of some general singular stress concentrators, particularly  
a crack and a V-notch. The influence of the free surface on a fatigue crack front shape is 
discussed here. The review part follows with the fracture mechanics description of the 
graded materials. The problem formulation and the main aims of the thesis are stated in 
the following chapter. The core of this work is the fracture mechanical description of  
a crack propagating near the material nonhomogeneity. The thesis focuses on a stress 
field description near the free surface of the body where a change in a type of the 
singular stress field occurs. Methods used in generalized fracture mechanics are applied 
here to describe the stress field near the free surface. The difference between crack 
behavior in thin-walled and thick-walled structures is shown and supplied by relevant 
examples. Methods and procedures used are later utilized for estimation of a crack 
behavior in graded structures. The thesis is concluded by the discussion of obtained 
results in appropriate context.  
 
KEYWORDS:  fracture mechanics, crack front, vertex singularity, graded material, finite 
element method 
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13 ÚVOD 

 

 

1. Úvod 
Předkládaná disertační práce se zabývá popisem chování trhliny v blízkosti 

materiálové nehomogenity. Chování trhliny je zde popisováno za pomocí postupů 
lomové mechaniky.  

Lomová mechanika je vědní oblast na rozhraní mezi mechanikou, naukou  
o materiálu a numerickou matematikou, zabývající se popisem chování těles s trhlinami, 
či obecně s defekty. Začala se rozvíjet zejména po druhé světové válce, protože vznikla 
potřeba hodnotit koncentrátory napětí s ohledem na životnost konstrukcí. Katastrofy, 
které podnítily vývoj lomové mechaniky, mají na svědomí množství ztrát na lidských 
životech. Mezi ty nejznámější patří zejména rozlomení nákladních lodí třídy Liberty  
a pád letadel typu Comet. Tyto události vyústily ve snahu vědců a inženýrů hledat 
postupy matematického popisu a predikce chování trhliny, stejně jako aplikovat 
materiály s dostatečnou odolností proti šíření trhliny.  

Postupy lomové mechaniky lze využít při hodnocení mezních stavů těles s trhlinou  
a pro stanovení životnosti konstrukcí. Vhodnou aplikací poznatků lomové mechaniky již 
ve stádiu vývoje a návrhu lze významně snížit riziko poruchy a tedy zvýšit bezpečnost  
a spolehlivost provozu konstrukce. 

Za základní práci lomové mechaniky je považována Griffithova práce [34], která 
popisuje stabilitu trhliny v křehkých materiálech pomocí energetické bilance. Inženýrská 
komunita však Griffitově práci dlouho nevěnovala pozornost. Popis pole napětí a posuvů 
v okolí ostré trhliny odvodil Westergaard [133]. Irwin pomocí Westergaardova popisu 
ukázal [55], že pole napětí v okolí ostré trhliny lze popsat pomocí jednoho parametru. Ve 
stejné době popsal Williams [135] pole napětí v okolí vrcholu trhliny pomocí 
nekonečného rozvoje s prvním singulárním členem. Konstanta tohoto singulárního členu 
je úměrná součiniteli intenzity napětí. V dnešní době je součinitel intenzity napětí jedním 
z nejpoužívanějších lomově-mechanických parametrů. S jeho pomocí je možné 
formulovat kritéria stability trhliny, tedy rozhodnout, jestli se daná trhlina bude šířit. 
Znalost rychlosti růstu trhliny je nezbytná pro určení zbytkové životnosti tělesa 
s trhlinou.  

Lomová mechanika se obvykle dělí na lineárně elastickou lomovou mechaniku 
(LELM) a na elasto-plastickou lomovou mechaniku (EPLM). Platnost LELM je omezena 
na případy, kdy v okolí vrcholu trhliny existuje pouze malá plastická oblast, trhlina je 
dostatečně dlouhá, ale zároveň je čelo trhliny dostatečně vzdáleno od okrajů tělesa 
(existuje dostatečně velký ligament mezi čelem trhliny a povrchem tělesa). Inženýrské 
aplikace lomové mechaniky často splňují podmínky LELM. Pokud je plastická zóna ve 
vrcholu trhliny velká ve srovnání s délkou trhliny či ligamentu, je nutné využít principů 
elasto-plastické lomové mechaniky. U všech studovaných úloh v předkládané práci se 
předpokládá, že jsou splněny podmínky platnosti LELM. 

Hlavním tématem disertační práce je popis chování trhliny ovlivněné přítomností 
materiálové nehomogenity. Uvažujme rozhraní mezi dvěma materiály M1 a M2. Pokud 
jsou mechanické vlastnosti materiálu M2 (např. vzduch) zanedbatelné v porovnání 
s materiálem M1 (např. kov), pak lze rozhraní mezi materiály M1 a M2 uvažovat jako 
volný povrch tělesa. Druhým limitním studovaným případem materiálového rozhraní je 
spojitý přechod materiálových vlastností mezi materiály M1 a M2, označovaný jako 
gradientní změna materiálových vlastností. 
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O potřebnosti této práce svědčí i fakt, že Erdogan ve své přehledové práci o minulém 
i budoucím vývoji lomové mechaniky [22] vyzval odbornou komunitu mimo jiné 
k hlubšímu porozumění problematiky trhlin nacházejících se na rozhraní materiálů, 
gradientních materiálů i trojdimenzionálního řešení rohových singularit. 

 Disertační práce je zaměřena na popis chování trhliny pomocí metody konečných 
prvků. Veškeré numerické výpočty byly provedeny v komerčním systému ANSYS. 
K ostatním výpočtům byl využit matematický software Mathcad a tabulkový procesor 
MS Excel. 
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2. Základní pojmy lomové mechaniky 
V této kapitole jsou uvedeny základní pojmy lomové mechaniky používané v dalším 

textu. 
Při použití lomové mechaniky předpokládáme, že studované těleso obsahuje trhlinu, 

případně defekt typu trhlina. Trhliny jsou singulárními koncentrátory napětí, tedy 
hodnoty jednotlivých složek tenzoru napětí ve vrcholu trhliny nabývají teoreticky 
nekonečných hodnot, viz obr. 1. Singulární koncentrátor napětí obecně vzniká 
materiálovou nebo geometrickou nespojitostí případně nespojitostí zatížení [80].   

 

 
 Obr. 1. Singulární charakter napětí σ v okolí vrcholu trhliny v lineárně elastickém 

materiálu 
 

Bylo odvozeno, např. [135], že napětí má, vzhledem ke vzdálenosti r od vrcholu 
koncentrátoru napětí, singulární charakter. Singulární pole napětí lze, za předpokladu 
jedné singularity napětí (např. trhlina kolmá k materiálovému rozhraní), psát následovně:  

 
1

ij pr
σ ≈ ,      (1) 

 
kde charakter singularity je vyjádřen pomocí exponentu singularity napětí p. 
Z fyzikálních důvodů se meze hodnoty exponentu singularity napětí pohybují v rozsahu 
p ∈ (0; 1). Poznamenejme, že p může být také komplexní číslo, jehož reálná část leží 
v intervalu (0; 1). Pro ostrou trhlinu nacházející se v homogenním materiálu bylo 
odvozeno, např. [136], že charakter singulárního pole napětí v okolí vrcholu trhliny je 
úměrný r -1/2, tedy exponent singularity napětí p = 1/2.  

2.1 Součinitel intenzity napětí 
Pro hodnocení chování těles s trhlinou je třeba znát rozložení napjatosti v okolí 

vrcholu trhliny. Jednotlivé složky tenzoru napětí vyjadřujeme obvykle v kartézském nebo 
polárním souřadnicovém systému, jejichž počátek je vždy ve vrcholu trhliny, viz obr. 2. 
Uvažujme polární souřadnicový systém r, θ. Za předpokladu platnosti LELM je možno 
pole napětí v blízkosti vrcholu trhliny popsat pomocí Williamsova rozvoje následovně 
[1]: 

  

( ) ( )2

0

. ( )
2

m
m

ij ij m ij
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K
f A r g

r
σ θ θ

π

∞

=
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kde σij  je tenzor napětí; r, θ - jsou polární souřadnice, K je součinitel intenzity napětí, a fij 
je bezrozměrná funkce úhlu θ. Pro souřadnici r → 0 je tedy první člen rozvoje (2) vždy 
podstatně větší než všechny ostatní členy, které nabývají pro r = 0 konečných, nebo 
nulových hodnot. Pole napětí v blízkosti vrcholu trhliny je tedy úměrné r -1/2. Rozložení 
posuvů v okolí vrcholu trhliny se mění s r1/2. 

V případě, že zanedbáme vliv vyšších členů rozvoje (2) a jako parametr popisující 
rozložení napětí v okolí vrcholu trhliny použijeme pouze první člen rozvoje, hovoříme o 
jednoparametrové lomové mechanice. 

 

 
Obr. 2. Souřadnicový systém s počátkem ve vrcholu trhliny a příslušné složky 
tenzoru napětí a) kartézský souřadnicový systém se souřadnicemi x, y b) polární 
souřadnicový systém se souřadnicemi r, θ 

 
Obecně se rozlišují tři základní, vzájemně nezávislé módy zatěžování tělesa 

s trhlinou, každý ve spojitosti s lokálním charakterem posuvů líců trhliny. Každému 
módu zatížení lze přiřadit součinitel intenzity napětí, který se označuje KI (II, III )  
v závislosti na uvažovaném módu namáhání trhliny, viz obr. 3.  

 

 
Obr. 3. Módy namáhání tělesa s trhlinou 

 
Složky tenzoru napětí působící v blízkém okolí vrcholu trhliny lze pro jednotlivé 

módy namáhání trhliny psát následovně, např. [1]: 
 



 
 
 

17 ZÁKLADNÍ POJMY LOMOVÉ MECHANIKY 

 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

0

0

0

lim ,
2

lim ,
2

lim .
2

I II
ij ij

r

II IIII
ij ijr

III IIIIII
ij ij

r

K
f

r
K

f
r

K
f

r

σ θ
π

σ θ
π

σ θ
π

→

→

→

=

=

=

 

 
Dále je také možné využít principu superpozice. Pole napětí v okolí vrcholu trhliny  

v obecně zatíženém tělese lze pak napsat ve tvaru [1]: 
 

( ) ( ) ( ) ( )total I II III
ij ij ij ijσ σ σ σ= + + .        (4) 

 
Součinitel intenzity napětí K lze využít k popisu chování trhliny v tělese.  

U homogenních těles je součinitel intenzity napětí závislý na geometrii tělesa s trhlinou, 
délce trhliny, okrajových podmínkách a na zatížení. V rámci LELM existují jednoznačné 
relace mezi součinitelem intenzity napětí K, stanoveným pro jednotlivé módy zatížení,  
a hnací sílou trhliny G [1]: 

 

2K
G

E
=

′
     

( )2

pro případ rovinné napjatosti:

pro případ rovinné deformace:
1

E E

E
E

ν

′ =

′ =
−

,   (5) 

 
kde E je modul pružnosti v tahu a v je Poissonovo číslo.  

2.2 Způsoby určení součinitele intenzity napětí 
Určení součinitele intenzity napětí je možné v některých případech provést 

analyticky, experimentálně nebo numericky. Použitelnost analytických metod je omezena 
na jednodušší případy, především na rovinné úlohy. Experimentální stanovení součinitele 
intenzity napětí spočívá v měření poddajnosti materiálu a následného určení hnací síly 
trhliny, popř. měřením rozevření trhliny (COD) nebo rozevření u čela trhliny (CTOD). 
V řadě případů lze využít tzv. handbooky, které obsahují celou řadu geometrií s různými 
podmínkami zatěžování a s patřičnými vztahy pro výpočet součinitele intenzity napětí, 
např. [79]. Tyto přibližné vztahy určují součinitel intenzity napětí z aproximovaných 
analytických výrazů nebo tabulek sestavených na základě jiných metod.  

U složitějších úloh je nutno odhadnout hodnotu součinitele intenzity napětí 
numericky, například pomocí metody konečných prvků (MKP). Pokud známe rozdělení 
napětí v okolí vrcholu trhliny, můžeme určit hodnotu součinitele intenzity napětí. K tomu 
je možné využít celou řadu metod, jako např. použití speciálních trhlinových prvků, 
přímou metodu [1] nebo lze využít energetických přístupů (např. hnací síly trhliny,  
J-integrálu) či další postupy.  
 
 
 
 

(3a)

(3b)

(3c)
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Postup určení součinitele intenzity napětí pomocí speciálních trhlinových prvků 
Tento postup je často využívaný v komerčních MKP systémech. Využívají se 

speciální trhlinové prvky, které se vytvoří v okolí vrcholu (čela) trhliny. Specifikem 
těchto prvků je posun středových uzlů do 1/4 délky prvku, čímž modelujeme singularitu 
napětí typu r -1/2 , např [36], viz obr. 4.  

 

 
Obr. 4. Schéma použití speciálních trhlinových prvků v okolí vrcholu trhliny  

 
Součinitel intenzity napětí KI a KII je pak určen z posunů ui, vi jednotlivých uzlových 

bodů na lících trhliny (viz obr. 4) s pomocí vztahu: 
 

( )( ) ( ) ( )3 5
2 4

v v2
4 v v

3 1 1 2I

E
K

L

π
ν κ

 −
= − − + +  

,       (6) 

 

( )( ) ( ) ( )3 5
2 4

u u2
4 u u

3 1 1 2II

E
K

L

π
ν κ

 −
= − − + +  

,       (7) 

 
kde parametr κ je definován: 

 

( ) ( )
3 4 pro rovinnou napjatost,

3 1 pro rovinnou deformaci.

ν
κ

ν ν
−

=  − +
       (8) 

 
Výhodou této metody je, že při kombinovaném namáhání tělesa s trhlinou lze 

jednoduše určit jednotlivé součinitele intenzity napětí. Nevýhoda zvláště  
u trojdimenzionálních úloh spočívá v nutnosti stanovit charakter napjatosti (rovinná 
napjatost nebo rovinná deformace) v uvažovaném místě. 

V systému ANSYS je možno definovat posunutí uzlových bodů v okolí vrcholu 
trhliny pomocí příkazu KSCON. Samotný odhad součinitele intenzity napětí je pak 
integrován v příkazu KCALC. 
 
Postup určení součinitele intenzity napětí pomocí přímé metody [1] 

Častým postupem stanovení součinitele intenzity napětí, použitým i při řešení této 
disertační práce, je tzv. přímá metoda. K určení součinitele intenzity napětí je využito 
definičního vztahu pro jednoparametrový popis pole napětí v okolí vrcholu trhliny pro 
mód I: 
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V případě, že využíváme souřadnicové systémy dle obr. 2, označujeme složku napětí 

σyy resp. σθθ  (pro θ = 0) jako otevírací napětí. Otevírací napětí σθθ před čelem trhliny je 
pro mód I možné psát ve tvaru: 

 

( ) ( )*

.
2
IK r

r
r

θθσ
π

=      (10) 

 
Pomocí numerického výpočtu je možné určit rozdělení napětí v okolí vrcholu trhliny, 

tedy levou stranu vztahu (10). Úpravou vztahu (10) potom získáme:  
 

( ) ( )* 2IK r r rθθσ π= ,        (11) 

 
kde extrapolací lineární části grafu ( )rK I

*  pro r → 0 lze získat součinitel intenzity napětí 

KI pro mód zatěžování I. Hodnoty ( )rK I
*  určené v těsné blízkosti vrcholu trhliny (první  

a druhý prvek MKP sítě) jsou zatíženy velkou numerickou chybou, a proto je potřeba 
vyjmout je z množiny extrapolovaných hodnot, např. [134]. Pro větší souřadnici r je 
patrný vliv vyšších členů rozvoje (2). Popsaný postup je znázorněn na obr. 5. 

 

 
Obr. 5. Postup určení součinitele intenzity napětí KI pomocí přímé metody 

 
Poznamenejme, že podobným postupem lze získat i součinitel intenzity napětí pro 

mód II, a to nahrazením napětí σθθ  za τrθ. Hlavní výhodou přímé metody je, že není 
nutné stanovit charakter napjatosti a tedy je možné ji využívat i v místech, kde neplatí ani 
podmínky rovinné napjatosti ani rovinné deformace. První z nevýhod této metody je 
nutnost použití velmi jemné MKP sítě v okolí vrcholu trhliny z důvodu přesnosti, což 
vede k vyšším nárokům na tvorbu sítě a v případě 3D geometrie k vyšší výpočtové 
náročnosti. Dalším faktorem ovlivňujícím přesnost metody je vhodné stanovení 
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minimální a maximální souřadnice r, pro které jsou hodnoty ( )rK I
*  extrapolovány. Volba 

souřadnic ovlivňuje přesnost celé metody, a je tedy nutná jistá zkušenost výpočtáře 
s touto metodou. Další nevýhodou je, že tato metoda není implementována do 
komerčních systému a je na výpočtáři, zda využije některý z tabulkových procesorů nebo 
si tuto metodu sám naprogramuje.  

 
Postup určení součinitele intenzity napětí s pomocí hnací síly trhliny  

K určení součinitele intenzity napětí je možno využít vztahu (5). Jedinou neznámou 
pak je hnací síla trhliny G, kterou lze určit např. pomocí metody dvojího výpočtu [1]. 
Provedeme výpočet pro dvě málo se lišící délky trhliny při stejných okrajových 
podmínkách. Velikost hnací síly trhliny je pak dána změnou energie napjatosti U při 
změně délky trhliny a: 

 

( ) ( ) + − ≈
U a da U a

G
da

.    (12) 

 
Délka trhliny se obvykle mění tak, že se její velikost změní o délku jednoho 

elementu konečnoprvkové sítě ve směru předpokládaného růstu trhliny. Mezi nevýhody 
této metody patří nutnost dvojího výpočtů a fakt, že není možné přímo rozlišit jednotlivé 
módy namáhání [43]. 

 
Postup určení součinitele intenzity napětí s pomocí J-integrálu 

J-integrál je křivkový integrál, který je nezávislý na integrační cestě [1],[97]. Lze jej 
vyjádřit ve tvaru: 

 

Γ

i
i

u
J wdy T ds

x

∂ = − ∂ 
∫� ,     (13) 

 
kde integrační cesta Γ je uzavřená křivka, viz obr. 6, w je hustota deformační energie, ds 
je element integrační cesty Γ, Ti jsou složky liniového zatížení, působícího kolmo na 
integrační cestu Γ a ui jsou složky vektoru posuvů. Jednotlivé složky liniového zatížení 
jsou dány relací: 

 

i ij jT nσ= ,              (14) 

 
kde σij  jsou složky tenzoru napětí a nj jsou složky jednotkové vnější normály křivky Γ. 
V lineárně elastickém případě je hodnota J-integrálu rovna hnací síle trhliny G. 
Součinitel intenzity napětí KI se pak určí ze vztahu (5) dosazením G = J. S cílem vyloučit 
numerické chyby vzniklé v důsledku velkého gradientu napětí se zpravidla výpočet 
provádí pro několik křivek a výsledek se určí jako střední hodnota vypočtených hodnot.  
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Obr. 6. Ukázka integrační cesty Γ 

 
Tato metoda je implementována do některých komerčních MKP systémů, např. 

ABAQUS nebo ANSYS (od verze 11.0). Největší výhodou J-integrálu je jeho možnost 
využití i pro úlohy, kdy je velikost plastické zóny velká do takové míry, že již nelze 
použít lineárně elastickou lomovou mechaniku, ale je nutné využívat postupů elasto-
plastické lomové mechaniky. 

2.3 T-napětí  
Výsledky experimentů poukazují na souvislost mezi velikostí trhliny, tělesa  

a lomovou houževnatostí materiálu [58]. Stejné zkušební vzorky s krátkými trhlinami 
vykazují podstatně větší hodnoty lomové houževnatosti ve srovnání se vzorky 
s dlouhými trhlinami [131]. Výsledek jedné z takových experimentálních studií je na 
obr. 7. 

 
 

K
IC

 

 
Obr. 7. Vliv délky trhliny a na hodnotu lomové houževnatosti KIC pro vzorky 

namáhané tříbodovým ohybem [132] 
 
Podobné rozpory existují i v oblasti vysokocyklové únavy, kdy pro dva různé 

zkušební vzorky ze stejného materiálu a za stejných experimentálních podmínek existují 
dvě různé závislosti rychlosti šíření trhliny vs. rozkmit faktoru intenzity napětí [43]. 
Odlišnosti v lomovém chování jsou způsobeny, mimo jiné, i vlivem multiaxiality napětí 
podél čela trhliny. Tyto odlišnosti se projevují např. změnou tvaru a velikosti plastické 
zóny.  

Tyto rozdíly je možné popsat pomocí dvouparametrové lomové mechaniky, kdy pro 
popis pole napětí využíváme součinitel intenzity napětí (úměrný 1. členu rozvoje (2))  
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a T-napětí (2. člen rozvoje (2)). Jednotlivé složky tenzoru napětí lze psát ve tvaru, např. 
[1]: 

( ) 1 1. ,
2

ij ij i j

K
f T

r
σ θ δ δ

π
 = + 
 

      (15) 

 
kde T je T-napětí a δij  je Kroneckerovo delta. T-napětí tedy charakterizuje vliv geometrie 
tělesa a úrovně dosažené deformace na tahové napětí působící na líce trhliny, a to jako 
důsledek různého stupně triaxiality napětí. T-napětí může být kladné nebo záporné  
a podle toho bude zvyšovat nebo snižovat triaxialitu u kořene trhliny. 

Dvouparametrová lineárně elastická lomová mechanika je založena na následujícím 
základním tvrzení: lomové chování dvou těles je identické, lze-li trhlinu v obou 
případech charakterizovat stejnou hodnotou součinitele intensity napětí K a navíc  
i stejnou hodnotou T-napětí. Tuto podmínku je nutno zejména dodržet při využití 
experimentálních dat naměřených na malých laboratorních vzorcích k posouzení velkých 
těles.  

T-napětí lze odhadnout ze známého pole napětí v okolí čela trhliny podobně jako 
součinitel intenzity napětí. Je možné využít např. speciální trhlinové prvky nebo přímou 
metodu [101]. 

2.4 Hodnocení stability trhliny 
Objeví-li se z jakéhokoli důvodu trhlina v tělese (materiálový defekt, přetížení, 

únavové poškození, …), je nutné stanovit, zda se trhlina bude nebo nebude šířit. Stabilitu 
šíření trhliny lze hodnotit pomocí tzv. kritérií stability trhliny. Používají se jak kritéria 
energetická (koncepce hnací síly trhliny, koncepce hustoty deformační energie, koncepce 
J-integrálu), tak i kritéria odvozená z napětí a posuvů (koncepce součinitele intenzity 
napětí, koncepce kritického rozevření trhliny). V praxi asi nejpoužívanějším kritériem 
pro určení stability trhliny je kritérium založené na koncepci součinitele intenzity napětí. 
Na základě tohoto kritéria nastává lom tělesa v okamžiku, kdy je hodnota součinitele 
intenzity napětí KI posuzované trhliny rovna kritické hodnotě součinitele intenzity napětí 
KC studovaného materiálu, např. [128]:  

 
KI = KC .        (16) 

 
Veličina KC vyjadřuje odolnost materiálu vůči iniciaci a růstu trhliny. 

Experimentálně bylo prokázáno, že se hodnota KC může měnit v závislosti na tloušťce 
tělesa [66], teplotě, rychlosti zatěžování, pracovním prostředí a multiaxialitě napětí 
v okolí čela trhliny, viz kap. 2.3. Výsledky získané na různých materiálech za různých 
podmínek jsou však nejednoznačné [127]. Typický průběh kritické hodnoty součinitele 
intenzity napětí KC na tloušťce tělesa je znázorněn na obr. 8.  
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Obr. 8. Vliv tloušťky tělesa na charakter porušení a kritickou hodnotu součinitele 

intenzity napětí KC [127]  
 
V případě těles s malou tloušťkou, ve kterých převládá stav rovinné napjatosti, bývá 

hodnota KC obvykle podstatně vyšší, než u těles s větší tloušťkou [13],[67]. U těles 
s dostatečně velkou tloušťkou, u kterých převládá stav rovinné deformace, se hodnoty KC 
asymptoticky blíží jisté minimální hodnotě, která představuje lomovou houževnatost 
materiálu KIC. Abychom dosáhli stavu rovinné deformace v oblasti čela trhliny, je nutné, 
aby studovaný vzorek dosahoval předepsaných rozměrů [1]:  

 

( )
2

2 5 C
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K
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σ
 

− ≥  
 

,    (17) 

 
kde B je tloušťka zkušebního tělesa, W je šířka tělesa, a je délka trhliny a σYS je mez 
kluzu materiálu. Vztah (17) však platí pouze pro kovové materiály. V současné době je 
schválena norma ČSN EN ISO 12737 Kovové materiály - Stanovení lomové 
houževnatosti při rovinné deformaci. Pro měření lomové houževnatosti se nejčastěji 
používají zkušební tělesa pro tříbodový ohyb (3PB) nebo excentrický tah (CT) [131]. 
Poznamenejme, že tato tělesa obsahují vrub, přičemž z kořene vrubu je nutné nejprve 
nacyklovat trhlinu a až následně provádět měření lomové houževnatosti. Veškeré detaily 
ohledně zkoušky lomové houževnatosti je možné nalézt ve výše zmíněné normě. 
 

Průběh závislosti kritické hodnoty součinitele intenzity napětí na tloušťce tělesa, viz 
obr. 8, bývá fyzikálně zdůvodňován dvěma způsoby [66]:  
 

1. Na rozdíl od těles s větší tloušťkou je u tenkých vzorků značně omezen vliv 
trojososti napětí, což usnadňuje plastickou deformaci, která trhlinu otupuje. 
S tím souvisí i změna stavu napjatosti – u těles malé tloušťky převažuje 
stav rovinné napjatosti, ve kterém je velikost plastické zóny na čele trhliny 
přibližně 3krát větší, než za jinak stejných podmínek ve stavu rovinné 
deformace, který převládá u těles s větší tloušťkou. Změna stavu napjatosti 
je provázena změnou morfologie lomové plochy porušeného tělesa.  

 
2. U těles s různou tloušťkou se uplatňuje statistická teorie nejslabšího článku, 

tj. s rostoucím objemem materiálu roste pravděpodobnost výskytu 
výraznějšího defektu technologického původu, který usnadňuje iniciaci 
lomu. 
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Je zřejmé, že první způsob se uplatňuje v případě houževnatých lomů, zatímco druhý 
způsob se uplatňuje zejména u lomů křehkých. Poznamenejme, že závislost KC na 
tloušťce tělesa neplatí zcela obecně. V některých experimentálních pracích byl prokázán 
zcela opačný charakter této závislosti, tj. pokles KC s klesající tloušťkou [127]. 

Závislost lomové houževnatosti na rozměrech tělesa hraje významnou roli zejména 
v případech, kdy jsme při konstrukčním návrhu nuceni použít experimentální data 
získaná na tělesech jiných rozměrů nebo geometrie. Z hlediska spolehlivosti výsledků by 
bylo optimální úplné vyloučení možnosti vlivu rozměrů tělesa, tedy provádění zkoušek 
lomové houževnatosti přímo na finálních výrobcích, případně na tělesech se stejnou 
tloušťkou jakou má finální výrobek. Tento přístup je však v celé řadě případů, nejen 
z ekonomického hlediska, nereálný. 

2.5 Popis chování únavové trhliny 
Jedním z možných mezních stavů cyklicky namáhaných součástí je mezní stav 

únavového lomu. Únava materiálu vzniká v důsledku střídavých plastických deformací 
způsobených mechanickým zatěžováním, změnou teploty nebo současných střídavých 
změn teploty a mechanické deformace [131]. Únava materiálu je degradačním procesem, 
který výrazně závisí na časovém průběhu zatěžování a má etapovitý charakter. V dalším 
textu bude věnována pozornost hlavně mechanické únavě. 

Strojní součásti jsou v praxi často vystaveny opakovanému zatěžování. Tento průběh 
zatížení může být značně složitý, je tedy velmi obtížné ho v laboratorních podmínkách 
namodelovat, a proto je zde snaha o zjednodušení. Nejčastějším případem je náhrada 
náhodného zatěžování sinusovým průběhem zatížení. Cyklické zatěžování, jež má v čase 
sinusový průběh, mění svou hodnotu periodicky od maxima do minima. Základní 
charakteristiky zatěžovacího cyklu jsou znázorněny na obr. 9. 

 

 
Obr. 9. Znázornění zatěžovacího cyklu se sinusovým průběhem 

 
Pro popis cyklického zatěžování obvykle používáme tyto charakteristiky: amplituda 

napětí σa, střední napětí σm, minimální (dolní) napětí σmin, maximální (horní) napětí σmax, 
rozkmit napětí ∆σ. Asymetrii cyklu pak lze charakterizovat pomocí parametrů asymetrie. 
Uveďmě zde např. napěťový poměr R = σmin/σmax nebo amplitudový poměr P = σa/σm. 
Prakticky stejný systém indexace se používá i v případě dalších veličin, např. pro sílu, 
deformaci nebo součinitel intenzity napětí.  
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Samotný únavový proces se skládá z následujících, kvalitativně odlišných etap 
[66],[131]: 

1. stadium nukleace (krystalografický růst) – tato etapa je ovlivněna celou 
řadou faktorů, mezi které patří zejména velikost a charakter zatěžování, 
technologické vruby (drsnost povrchu, strukturní nehomogenity, …), 
konstrukční vruby (zápichy, otvory, …), zbytková napjatost v povrchové 
vrstvě, struktura a chemické složení materiálu na povrchu tělesa, agresivita 
prostředí, teplota apod. Stadium nukleace končí vytvořením povrchových 
trhlin ležících podél skluzových rovin, orientovaných ve směrech 
maximálních smykových napětí. Některé trhliny rostou dále, navzájem se 
spojují a ovlivňují. 

 
2. nekrystalografický růst – v této etapě roste obvykle již jediná, tzv. 

magistrální trhlina, která se postupně stáčí do směru kolmého k působení 
zatěžujícího napětí. Na čele rostoucí únavové trhliny je možno pozorovat 
plastickou zónu, která vzniká účinkem vysoké koncentrace napětí. 

 
Na povrchu únavových lomů z druhého stádia jsou dále pozorovatelné tzv. striace, 

viz obr. 10. Jsou to křivočaré brázdy anebo žlábky, které vyznačují stopy šíření čela 
únavové trhliny. Jedna striace vzniká v průběhu jednoho zatěžovacího cyklu. 
Poznamenejme, že ne v každém cyklu vzniká příslušná striace, protože existují tzv. 
hluché cykly, v jejichž průběhu trhlina nepostupuje. 

 

 

Obr. 10. Ukázka lomové plochy s viditelnými striacemi, způsobenými růstem 
únavové trhliny [96] 

 
Hlavní motivací studia lomového chování materiálu je co nejpřesnější predikce 

chování trhliny vedoucí k odhadu zbytkové životnosti tělesa. Pro odhad zbytkové 
životnosti tělesa s trhlinou je nutné znát rychlost šíření trhliny při daném zatížení. 
Z rozboru obsáhlých experimentů vyplynulo, že rychlost šíření únavové trhliny  
i podmínky jejiho zastavení jsou určovány celou řadou faktorů, jako jsou: délka trhliny, 
velikost rozkmitu napětí a jeho asymetrie, velikost a tvar tělesa, materiálové vlastnosti, 
provozní podmínky aj. Veličinou, umožňující komplexní vystižení těchto různorodých 
faktorů se ukázal být rozkmit součinitele intenzity napětí ∆KI, kde ∆KI = Kmax - Kmin 
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(maximální a minimální hodnota součinitele intenzity napětí během jednoho 
zatěžovacího cyklu). Vyneseme-li rychlost šíření trhliny da/dN jako funkci rozkmitu 
součinitele intenzity napětí ∆KI můžeme získanou závislost rozdělit na tři oblasti, viz obr. 
11.  

 

 
Obr. 11. Rychlost šíření únavové trhliny da/dN jako funkce rozkmitu součinitele 

intenzity napětí ∆KI 
 
V oblasti I je rychlost šíření únavové trhliny velmi nízká, křivka se asymptoticky 

blíží jisté hodnotě, označované jako prahová hodnota ∆Kth. Pod prahovou hodnotou již 
rychlost šíření trhliny není pozorovatelná. Fenomén prahové hodnoty je úzce spojen 
zejména s odporem vůči šíření únavové trhliny, který je dán různými faktory, např. 
mikrostrukturou materiálu, pohybem dislokací a efektem zavírání trhliny (crack closure 
effect) [12],[20]. Prahová hodnota je rovněž výrazně závislá na asymetrii cyklu, 
pracovním prostředí a teplotě.  

Vynesením rychlosti šíření únavové trhliny da/dN v log-log souřadnicích lze 
v oblasti II získat lineární závislost, kterou lze popsat pomocí tzv. Parisova-Erdoganova 
zákona [86]: 

 

( )m
IKC

dN

da ∆= ,     (18) 

 
kde materiálové konstanty C, m jsou získané pro daný parametr asymetrie cyklu. 
Poznamenejme, že hodnota exponentu m se u většiny kovových materiálů pohybuje 
v intervalu 2 až 7. 

V oblasti III jsou již rychlosti šíření únavové trhliny velmi vysoké, křivka se 
asymptoticky blíží k mezní hodnotě, kterou může být únavová lomová houževnatost Kfc. 
Dosud však neexistuje jednotná metodika pro její stanovení, a tedy pro konzervativní 
odhad její velikosti je možné použít dynamickou lomovou houževnatost KIC. 

 V literatuře se vyskytuje množství vztahů, které se snaží co nejpřesněji popsat 
křivku rychlosti šíření trhliny i pro více oblastí, např. [14],[63] pro jejich přehled. Jako 
příklad uveďme vztah navržený Klesnilem a Lukášem [59] popisující oblast I a II: 
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( )m m
I th

da
C K K

dN
= ∆ − ∆ ,             (19) 

 
případně Formanův vztah [28] pro popis oblasti II a III, který rovněž uvažuje vliv 
asymetrie cyklu vyjádřený napěťovým poměrem R: 
 

( )1

m
I

C I

C Kda

dN R K K

∆=
− − ∆

,                 (20) 

 
kde KC je kritická hodnota součinitele intenzity napětí pro uvažovanou tloušťku tělesa. 
Dodejme, že hodnoty C, m u vztahů (18),(19),(20) nejsou mezi jednotlivými vztahy 
kompatibilní, a je tedy nutné určit konstanty C a m pro každý vztah zvlášť. 

Výhodou znalosti rychlosti šíření únavové trhliny v materiálu je možnost odhadu 
zbytkové životnosti konstrukce s trhlinou vystavené únavovému zatěžování. Pro odhad 
počtu cyklů do lomu konstrukce lze vyjít např. z rovnice (18): 

 

( )0

crita
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a

da
N

C K
=

∆∫ ,         (21) 

 
kde a0 je počáteční délka trhliny, acrit je kritická délka trhliny v okamžiku lomu, N je 
počet cyklů do lomu.  

2.6 Popis creepového poškozování polymerních materiálů 
Jedním ze studovaných témat v této disertační práci je i popis chování trhliny 

v polymerních materiálech. Na příkladu dlouhodobě staticky zatíženého polymerního 
potrubí je zde naznačen postup odhadu času do porušení potrubí. Pro tento typ namáhání 
potrubí existuje kvalitativní podobnost mezi šířením únavové a creepové trhliny.  

Creepové poškození nastává při dlouhodobém zatěžování konstrukcí pod mezí kluzu. 
Je charakteristické postupnou deformací v čase [18]. Jedná se o nevratnou změnu tvaru, 
vyvolanou během působení dlouhodobého konstantního zatížení, jako důsledek viskózní 
deformace [56]. Vystavení konstrukce zvýšeným teplotám vede ke zrychlení creepového 
poškození. Při creepovém namáhání dochází postupem času k degradaci materiálu, která 
může vést až k meznímu stavu lomu tělesa při creepu. K hodnocení změn materiálových 
vlastností slouží creepové zkoušky. Dle uspořádání zkoušky rozlišujeme zkoušku tečení 
v ohybu, v tahu nebo v tlaku. Standardem pro měření odporu materiálu proti tečení je 
platná norma ČSN EN ISO 899 Plasty - Stanovení krípového chování.  

Velké creepové přetvoření je možné pozorovat například u polyolefinových 
materiálů. Jako příklad polymerního materiálu je zde uvažován polyethylen o vysoké 
hustotě (HDPE), příp. polypropylen (PP). Tyto materiály jsou často používány na výrobu 
potrubí, transportující kapalná, plynná nebo tuhá média. Díky jejich velmi dobré chemické 
odolnosti je možné jejich využití i v chemickém průmyslu.  

Dlouhodobé lomové chování tlakovaných polyethylenových potrubí se obvykle 
charakterizuje dlouhodobou hydrostatickou pevností určenou při testu vnitřním přetlakem, 
definovaným normou ČSN EN ISO 9080 Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - 
Stanovení dlouhodobé hydrostatické pevnosti termoplastů ve formě trubek metodou 
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extrapolace. Čas potřebný pro jednu zkoušku je přibližně jeden rok. V případě, že se 
potrubí neporuší ani po 104 hodinách (13,5 měsíce), zkouška je zastavena. Předpokládaná 
životnost moderních polymerních potrubí se však pohybuje v rozsahu 50-100 let, a tedy 
pro tyto doby nelze získat žádnou kvantitativní informaci o oblasti charakteristické kvazi-
křehkým porušováním. Testování polymerních potrubí za normálních pracovních teplot je 
tedy z časových důvodů v podstatě nemožné, proto se provádějí zrychlené zkoušky za 
zvýšených teplot a tlaků, přičemž se využívá extrapolačních metod [30],[31] ke zjištění 
odezvy materiálu na creepové namáhání.  

Na obr. 12 je znázorněna závislost tangenciálního napětí σhoop na čase do porušení tc u 
polymerního potrubí, kterou lze rozdělit podle mechanismu porušení na tři oblasti.  

 

 
Obr. 12. Vliv tangenciálního napětí σhoop na mechanismus porušení polymerního 

potrubí a čas do porušení 
 
Oblast I představuje mechanismus porušení polymerního potrubí při vysokých 

hodnotách tangenciálního napětí, při kterém dochází k lokalizované plastické deformaci, 
vedoucí v krátkém čase k porušení celistvosti potrubí. Tato oblast je značně závislá na 
mezi kluzu daného materiálu, přičemž porušení obvykle vzniká v místě nejtenčí tloušťky 
stěny nebo v místě defektů. 

V oblasti II dochází ke kvazikřehkému porušení, pro které je charakteristická malá 
plastická oblast na čele trhliny a pomalý růst creepové trhliny, viz obr. 13.  

 

 
Obr. 13. Ukázka lomové plochy trhliny v polymerním potrubí [37] 

 
Ve většině případů je trhlina iniciována poblíž vnitřní stěny potrubí díky koncentraci 

napětí způsobené přítomností defektů. Typická velikost iniciačního defektu v případě 
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HDPE se pohybuje v rozmezí a0 = 100-400 µm [89]. Na lomové ploše creepové trhliny 
v polymerním potrubí je možné pozorovat vývoj tvaru trhliny.  

Oblast III je téměř nezávislá na hodnotě tangenciálního napětí. Dominantním 
mechanismem se stává chemické stárnutí materiálu spojené se vznikem velkého množství 
trhlin. Za této situace postačuje pouze malé napětí, které způsobí křehký lom potrubí. 

Bylo ukázáno, např. [29],[90], že chování creepové trhliny je možné hodnotit pomocí 
postupů lineárně elastické lomové mechaniky za předpokladu, že: 

 
• globální zatížení vzorku nebo konstrukce je v rámci lineární viskoelasticity 
• na čele trhliny existuje pouze malá plastická oblast. 

 
Oba tyto předpoklady jsou splněny v oblasti II, a proto je možné popisovat chování 

trhliny pomocí lomově mechanických parametrů, např. součinitele intenzity napětí. 
Poznamenejme, že pokud jeden z těchto předpokladů není splněn, je nutné využít pro popis 
chování trhliny postupů elasto-plastické lomové mechaniky. 

Na obr. 14 je znázorněna závislost rychlosti šíření creepové trhliny da/dt na hodnotě 
součinitele intenzity napětí v oblasti II v log-log souřadnicích.  

 

 
Obr. 14. Znázornění rychlosti šíření creepové trhliny při kvazi-křehkém porušení 

 
Lineární část křivky rychlosti šíření creepové trhliny da/dt v oblasti II je možné 

popsat pomocí vztahu:  
 

( )m

I

da
A K

dt
= ,       (22) 

 
kde konstanty A, m jsou materiálové parametry. Integrací rovnice (22) lze získat vztah 
pro odhad času do porušení tf při creepovém namáhání: 
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Připomeňme, že životnost polymerního potrubí je dána součtem času pro iniciaci 

trhliny a času, po který roste trhlina.  
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2.7 Kritéria pro odhad směru šíření trhliny 
V praxi se při studiu chování trhlin často setkáváme se zakřivenou trajektorií trhliny 

např. [64],[72],[88], viz obr. 15. 
 

 

 
Obr. 15. Zakřivená trajektorie vrcholu únavové trhliny ve zkušebním vzorku [110] 

 
Zakřivení trajektorie trhliny je projevem kombinace více módů namáhání tělesa 

s trhlinou. Pro popis napjatosti v okolí vrcholu trhliny tedy využíváme součinitel 
intenzity napětí pro všechny přítomné módy, přičemž využíváme princip superpozice: 
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V literatuře se obvykle popisuje kombinace módů I a II. Známe-li hodnotu 

součinitele intenzity napětí např. pro mód I a II, je možné odhadnout směr dalšího šíření 
trhliny. Nejčastěji používaná kritéria pro odhad směru dalšího šíření trhliny jsou: 
kritérium maximálních tangenciálních napětí (MTS) [24],[32],[137]; kritérium 
předpokládající růst trhliny pouze v módu I (KII = 0) [15]; kritérium faktoru hustoty 
deformační energie [57],[105] kritérium otevření ve vrcholu trhliny (CTOD) [108].  

 

Kritérium maximálních tangenciálních napětí (MTS) 
Toto kritérium předpokládá, že se trhlina bude šířit do místa, kde je největší 

tangenciální napětí σθθ. Tangenciální napětí lze vyjádřit s uvážením pouze prvního 
singulárního členu Williamsova rozvoje následovně: 
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Jednou z možností, jak určit úhel dalšího šíření je využití součinitele intenzity napětí 

KI a KII. MTS kritérium pak stanovuje úhel dalšího šíření trhliny θ0 z podmínky: 
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Úhel dalšího šíření trhliny θ0 je pak po úpravách: 
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přičemž o znaménku ± rozhodují např. posuvy uzlů č. 2 a 4 ve směru osy x, viz obr. 4. 
Další možnost, jak určit úhel dalšího směru šíření trhliny θ0, je vykreslení průběhu σθθ 
pro konstantní souřadnici r a hledat maximum σθθ. Maximální hodnota σθθ je využita 
jako lomové kritérium ve smyslu stanovení zalomení trhliny a jejího dalšího šíření [91]. 
Výhodou MTS kritéria je jeho jednoduchost a poměrně dobrá přesnost při odhadu 
trajektorií únavových trhlin [65],[73]. 
 

Kritérium minimální hustoty faktoru deformační energie  
Toto kritérium, navržené Sihem [105], využívá faktor hustoty deformační energie, 

vypočtený z pole napětí a přetvoření v okolí vrcholu trhliny k odhadu směru dalšího 
šíření trhliny. Pole hustoty deformační energie v okolí vrcholu trhliny je, stejně jako pole 
napětí, singulární, a tedy musí být popsáno např. jako faktor hustoty deformační energie 
S [91]. Toto kritérium předpokládá, že trhlina dále poroste ve směru, ve kterém faktor 
hustoty deformační energie dosahuje svého minima. Faktor hustoty deformační energie 
S lze pro jednoparametrový popis psát ve tvaru: 
 

2 2
11 12 222 ,I I II IIS a K a K K a K= + +     (28) 

 
kde koeficienty a11, a12 a a22 jsou funkcí úhlu θ a Poissonova čísla. Samotné kritérium 
MSED pak stanovuje úhel dalšího šíření trhliny pod úhlem θ0 za podmínky: 
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Poznamenejme, že faktor hustoty deformační energie je nezávislý na volbě souřadnice r. 
Proto je určení úhlu dalšího směru šíření trhliny v homogenních materiálech rovněž 
nezávislé na r. Kritérium MSED je zvláště vhodné pro odhad trajektorií trhlin šířící se 
v křehkých materiálech, např. keramika [80]. Výhodou tohoto kritéria je i možnost jeho 
zobecnění i pro situace, kdy je charakter singulárního pole napětí jiný než r -1/2.  

2.8 Omezení použití součinitele intenzity napětí [1]  
Z ekonomických důvodů je ve většině případů nereálné zkoušet lomové chování 

materiálu na skutečných konstrukcích. Proto jsou využívány malé zkušební vzorky,  
u kterých se stav napjatosti v okolí vrcholu trhliny co nejvíce přibližuje stavu napjatosti 
v reálné konstrukci. Předpokládáme-li, že o porušení reálné konstrukce (vzorku) 
rozhoduje lokální stav napjatosti v blízkém okolí vrcholu trhliny, je nezbytné tuto 
napjatost správně popsat. Platnost popisu pole napětí pomocí součinitele intenzity napětí 
K je však v rámci LELM omezena těmito předpoklady: 

• trhlina se šíří v homogenním materiálu 
• charakter singulárního pole napětí odpovídá singularitě typu r -1/2 
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• plastická zóna ve vrcholu trhliny je malá v porovnání s délkou trhliny  
a dalšími charakteristickými rozměry tělesa 

 
Uvažujme trhlinu ve zkušebním vzorku a v reálné konstrukci, které jsou zatížené tak, 

aby byl součinitel intenzity napětí stejný pro obě konfigurace. Předpokládejme, že 
velikost plastické zóny je malá v porovnání s ostatními rozměry konstrukce i zkušebního 
vzorku. Vyjměme si nyní oblast ve tvaru disku takové velikosti, že v ní má singularita 
napětí rozhodující vliv na pole napětí a deformací, viz obr. 16.  

 

 
Obr. 16. Schema trhliny ve zkušebním vzorku a reálné konstrukci se stejným 

součinitelem intenzity napětí [1] 
 
Napjatost na hranici této oblasti je pak možno popsat rovnicemi např. typu (9a-c). 

Velikost plastické oblasti a rozložení napětí v disku jsou funkce těchto okrajových 
podmínek a materiálových vlastností. Přestože neznáme rozložení napětí v plastické 
oblasti, můžeme předpokládat, že je toto rozložení jednoznačně charakterizováno 
uvedenými známými okrajovými podmínkami. 

Součinitel intenzity napětí poskytuje dostatečně přesný popis pole napětí v okolí 
vrcholu trhliny do vzdálenosti přibližně r = a/10 od vrcholu trhliny [93]. V případě 
lineárně elastického materiálu se jednotlivé složky tenzoru napětí a přetvoření v těsné 
blízkosti vrcholu trhliny blíží nekonečnu. Ve skutečnosti však v blízkosti vrcholu trhliny 
dojde ke zplastizování a reálná napětí mají průběh dle obr. 17. 
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Obr. 17. Porovnání napjatosti mezi zkušebním vzorkem a reálnou konstrukcí [1] 

 
Oblast A znázorňuje plastickou zónu před čelem trhliny. V této oblasti jsou skutečná 

napětí menší než teoretická, plynoucí z elastického řešení. Velikost plastické zóny  
a rozložení napětí je závislé pouze na okrajových podmínkách úlohy a materiálových 
vlastnostech. Oblast B je zóna s charakterem singularity r -1/2. V této oblasti je platný 
jednoparametrový popis pole napětí pomocí součinitele intenzity napětí. Pro větší 
souřadnice r jsou už rozhodující vyšší členy rozvoje (2) a můžeme pozorovat rozdíl  
v odhadnutém napětí ve zkušebním vzorku a na reálné konstrukci. 

 

Velikost plastické zóny  
Prvotní odhad velikosti plastické zóny byl získán pomocí vztahu (9b) pro čistě 

elastické řešení. Pro případ rovinné napjatosti nastane plastická deformace je-li σθθ = σYS, 
kde σYS je mez kluzu při jednoosém tahovém zatěžování. Dosazením meze kluzu do 
pravé strany rovnice (5) a vyjádřením polární souřadnice ry, představující zde poloměr 
plastické zóny, lze získat následující vztah: 

 
2

1

2
I

y
YS

K
r

π σ
 

=  
 

.         (30) 

 
Vezmeme-li v úvahu, že v okolí vrcholu trhliny není možné, aby se složky napětí 

blížily nekonečnu, je nutné vzít v úvahu i redistribuci napětí způsobenou plastickou 
deformací. Tím dojde i k nárůstu velikosti plastické zóny, kterou lze nyní psát pro 
rovinnou napjatost ve tvaru: 
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,         (31) 

 
a pro rovinnou deformaci: 
 

2
1

3
I

y
YS

K
R

π σ
 

=  
 

.         (32) 

 
Na obr. 18 jsou znázorněny tvary plastické zóny, které se mohou nacházet 

v inženýrských konstrukcích. 
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Obr. 18. Typické tvary plastické oblasti [18] 

 
Z obr. 18 je zřejmé, že pouze situace A odpovídá požadavkům platnosti lineárně 

elastické lomové mechaniky. V případě, že je velikost plastické zóny velká v porovnání 
s ostatními rozměry tělesa, jak ukazuje situace B, C a D, je koncepce součinitele 
intenzity napětí nepoužitelná a je nutné využít postupů elasto-plastické lomové 
mechaniky. 
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3. Obecné singulární koncentrátory napětí 
Dosud bylo popisováno chování trhliny v homogenním materiálu, pro kterou je 

charakteristická singularita napětí před vrcholem trhliny úměrná r -1/2. Ve skutečnosti je 
tato konfigurace pouze zvláštním případem tzv. obecných singulárních koncentrátorů 
napětí, u kterých je singularita napětí úměrná obecně r -p. Mezi obecné singulární 
koncentrátory napětí patří např. trhlina s vrcholem na bi-materiálovém rozhraní dvou 
různých elastických materiálů, kde dochází ke skokové změně materiálových vlastností, 
viz obr. 19, ostrý V-vrub, spoj více materiálů aj. 

 

 
Obr. 19. Trhlina v tělese s bi-materiálovým rozhraním 

 
Exponent singularity napětí je závislý na elastických konstantách materiálu M1 a M2 

a geometrii trhliny. V případě, že je trhlina orientována kolmo k rozhraní, existuje pouze 
jeden exponent singularity napětí. V jiném případě, tedy kdy je trhlina obecně 
orientována vůči rozhraní, mohou existovat dva exponenty singularity napětí.  

Dalším příkladem obecného singulárního koncentrátoru napětí je V-vrub. Trhlina je 
v podstatě zvláštní případ V-vrubu, jehož úhel rozevření 2α = 0, viz obr. 20. Hodnota 
exponentu singularity napětí p, pro dané okrajové podmínky, závisí pouze na úhlu 
rozevření V-vrubu, např. [62]. 

 

 
Obr. 20. Schéma V-vrubu v homogenním materiálu s vyznačeným úhlem rozevření 

vrubu 2α 

3.1 Zobecněný součinitel intenzity napětí 
Pro hodnocení obecných singulárních koncentrátorů napětí již není možné použít 

klasický součinitel intenzity napětí, protože se již nejedná o singularitu napětí typu r -1/2, 
ale o obecnou singularitu napětí typu r-p [76]. Pro tyto případy je nutné využít zobecněné 
koncepce součinitele intenzity napětí. Popis napětí v okolí obecného koncentrátoru napětí 
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je pak určen tzv. zobecněným součinitelem intenzity napětí H. Singulární rozdělení 
napětí v okolí vrcholu V-vrubu pak bude pro zatěžovací mód I popsáno následovně, např. 
[61],[136]: 

 

( )
2

pI
ij ij

H
r f , p,−σ = α θ

π
,    (33) 

 
kde HI je zobecněný součinitel intenzity napětí pro mód namáhání I, p je exponent 
singularity napětí, r je vzdálenost od vrcholu V-vrubu, α udává úhel rozevření V-vrubu, 
fij(α,p,θ) je známá funkce. Pro mód zatěžování I je pak fij(α,p,θ) v polárním 
souřadnicovém systému r,θ [62]: 

 

( ) ( ) ( ) ( )( )2 22 2 3 2rrf p p cos p q p p cos pθ θ= − − − − + − ,  (34a) 

( ) ( ) ( ) ( )( )2 22 3 2 3 2f p p cos p q p p cos pθθ θ θ= − + + − + − ,  (34b) 

( ) ( ) ( ) ( )( )21 2 3 2rf p p sin p q p p sin p ,θ θ θ= − + − + −   (34c) 

 
kde konstanta q: 

( )( )
( )( )( )2

cos p
q

cos p

π α
π α

− −
=

− −
.            (35) 

 
Podrobný popis je možné nalézt např. v pracích [61],[62]. Tam je také možné nalézt 

příslušnou hodnotu p a q pro konkrétní úhel 2α, viz tabulka 1. 
 

Tabulka 1. Exponent singularity napětí p a konstanta q pro V-vrub s úhlem rozevření 2α  
 

2α p q 
0 0,500 0,333 

10 0,500 0,336 

20 0,500 0,343 

30 0,499 0,356 

40 0,497 0,373 

50 0,493 0,395 

60 0,488 0,423 

70 0,480 0,457 

80 0,470 0,497 

90 0,456 0,543 

100 0,437 0,595 

110 0,414 0,653 

120 0,384 0,714 

130 0,348 0,778 

140 0,303 0,841 

150 0,248 0,901 

160 0,181 0,951 

170 0,100 0,986 

180 0,000 1,000 
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Numerický postup určení exponentu singularity napětí 
Známe-li rozložení pole posuvů v blízkosti obecného koncentrátoru napětí je možné 

numericky určit exponent singularity napětí p. Vykreslením závislosti otevření vrubu uy 
ve vzdálenosti r od čela trhliny na lících trhliny (θ  = π ± α) v log-log souřadnicovém 
systému je možné získat přímku se směrnicí A. Exponent singularity napětí je pak  
p = 1-A. Hodnoty uy určené pro první dva elementy MKP sítě jsou zatíženy numerickou 
chybou, a je tedy nutno tyto hodnoty vyjmout z množiny prokládaných bodů. Postup 
určení exponentu singularity napětí p je znázorněn na obr. 21. 

 
Obr. 21. Postup určení exponentu singularity napětí ze známého pole posuvů v okolí 

vrcholu singulárního koncentrátoru napětí [107] 
 
Podobný postup platí i pro určení exponentu singularity napětí z pole napětí v okolí 

koncentrátoru. Podrobný popis a postup je publikován např. v [107]. Přesnost metody je 
závislá na hustotě konečnoprvkové sítě v oblasti kolem vrcholu koncentrátoru. Velmi 
jemná síť vede k dobrým výsledkům, avšak výrazně zvyšuje nároky na výpočtový čas  
a přípravu modelu. Numerický odhad exponentu singularity napětí p se doporučuje pouze 
v případech, kdy nelze určit p analyticky. 

3.2 Kritéria stability obecného singulárního koncentrátoru napětí 
Pod pojmem stabilita obecného singulárního koncentrátoru napětí rozumíme stav, při 

kterém se z koncentrátoru nešíří trhlina. Koncentrátor se tedy stává nestabilní v případě, že 
se z jeho vrcholu začne trhlina šířit. Kritéria stability vycházejí z předpokladu, že  
o chování trhliny, rostoucí z obecného singulárního koncentrátoru napětí, rozhoduje 
napjatost v blízkém okolí vrcholu koncentrátoru. V rámci LELM je toto pole napětí 
dostečně dobře popsáno pomocí zobecněného součinitele intenzity napětí. Stabilitu 
koncentrátoru se tedy snažíme popsat pomocí zobecněného součinitele intenzity napětí, 
přičemž jej porovnáváme s materiálovou charakteristikou. Pro trhlinu v homogenním 
materiálu je tato charakteristika např. lomová houževnatost KIC. U obecného singulárního 
koncentrátoru napětí však odpovídající hodnotu lomové houževnatosti neznáme, avšak 
můžeme k jejímu určení využít některý z níže popsaných postupů.  

Při formulaci nových kritérií využíváme lomově mechanickou veličinu L, s jasně 
definovaným fyzikálním významem, odvozenou jak pro popis chování trhliny tak  
i obecného singulárního koncentrátoru napětí, popsaného pomocí zobecněného součinitele 
intenzity napětí HI. Za podmínky, že mechanismus porušení bude pro oba případy stejný, 
lze předpokládat, že kritické hodnoty veličiny L budou rovněž stejné: 
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( ) ( )..., , , ,... ..., , , , ,...trhlina IC koncentrátor ICL K r L H rθ θ α= .      (36) 

 
Tato podmínka nám umožňuje definovat kritickou hodnotu zobecněného součinitele 

intenzity napětí HIC, kdy dojde ke ztrátě stability ve tvaru: 
 

( ),...I IC ICH H K> .             (37) 

 
Veličinu HIC můžeme nazývat zobecněná lomová houževnatost. Skutečnost, že 
zobecněnou lomovou houževnatost lze odvodit z lomové houževnatosti KIC, nám umožňuje 
využít celou řadu již naměřených dat a nemusíme tedy provádět nové, nákladné 
experimenty. Podobným způsobem lze nalézt např. prahovou hodnotu zobecněného 
součinitele intenzity napětí. 
Stabilitu obecného singulárního koncentrátoru napětí lze popsat např. pomocí střední 
hodnoty napětí [61], velikosti plastické zóny ve vrcholu koncentrátoru [19],[56], nebo 
pomocí faktoru hustoty deformační energie [80],[109], případně dalších lomových 
charakteristik. Jako příklad zde uveďme kritérium střední hodnoty napětí. 

 

Kritérium střední hodnoty napětí [61] 
Jednou z lomově mechanických veličin L, která se hodí pro odhad stability trhliny 

vycházející z kořene V-vrubu, je střední hodnota normálového napětí θθσ  před čelem 

trhliny ve směru jejího šíření. V tomto případě lze střední hodnotu napětí σ  psát: 
 

, .L θθσ σ σ= ≈         (38) 

 
Východiskem při návhu kritéria je rozložení normálového napětí θθσ  před kořenem  

V-vrubu, viz obr. 22. 
 

 
Obr. 22. Znázornění střední hodnoty napětí σ  na intervalu 0-d před vrcholem  

V-vrubu 
 
Střední hodnota napětí σ  je určována ve směru maximálního normálového napětí 

( )maxθθσ  v intervalu d,0 , přičemž je porovnána s kritickým napětí critσ , při kterém se 

iniciuje trhlina ve vrcholu V-vrubu. Kritérium stability pak lze psát ve tvaru: 
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( )∫ <=
d

r
d 0

critmaxd
1 σσσ θθ .              (39) 

 
Ke ztrátě stability koncentrátoru dojde v případě, kdy střední hodnota napětí σ  

dosáhne kritické hodnotycritσ , nazývané lomové napětí. Lomové napětí critσ lze získat 

přepočtem při znalosti lomové houževnatosti KIC, určené pro trhlinu, ve tvaru: 
 

d

K IC
crit π

σ
2

2= ,                   (40) 

 
kde vzdálenost d vyjadřuje kritickou vzdálenost. Pro V-vrub lze veličinu critσ psát ve tvaru: 

 
( )( )

p
IC

crit d

qpH +−= 12

2

2

π
σ .                 (41) 

 
Vztah mezi zobecněnou lomovou houževnatostí HIC a lomovou houževnatostí KIC pak 

má tvar: 

( )( )qp

d
KH

p

ICIC +−
=

−

12
2 2

1

.    (42) 

 
Kritérium střední hodnoty napětí, popisující stabilitu V-vrubu, pak lze zapsat 

následovně: 
 

( ) ( )αασ ,, ICICapplI KHH < .          (43) 

3.3 Šíření trhliny z obecného singulárního koncentrátoru napětí 
V této kapitole bude hlouběji popsána problematika lomového chování a odhad 

rychlosti šíření z ostrého V-vrubu, který se nachází v homogenním materiálu. 
Popisem napjatosti v okolí ostrého V-vrubu se již zabývala řada autorů, např. 

[3],[21],[60],[61],[99],[136]. Pole napětí lze za podmínky platnosti LELM popsat pomocí 
zobecněného součinitele intenzity napětí H. V případě kombinace více módů namáhání 
tělesa s V-vrubem, se mohou vyskytovat dva exponenty singularity napětí pI a pII. Při 
kombinací módu I a II tedy musíme určit zobecněný součinitel intenzity napětí HI a HII 
společně s exponenty singularity napětí pI a pII.  Pole napětí v blízkém okolí V-vrubu pak 
lze vyjádřit pro kombinaci módu I a II např. následovně: 

 

( ) ( ), , , ,
2 2

I II

I II

p pI II
ij ij ij

H H
r f p r f pσ α θ α θ

π π
− −= + .       (44) 

 
K odhadu směru dalšího šíření θ0 z V-vrubu je možné využít např. koncepci 

zobecněného faktoru hustoty deformační energie Σ [62]: 
 

2
2212

2
11 2 IIIIII HAHHAHA ++=Σ ,      (45) 
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kde konstanty A11, A12 a A22 jsou funkce exponentu singularity napětí a polárních 
souřadnic r,θ. Poznamenejme, že pro úhel rozevření trhliny 2α = 0 (ostrá trhlina) je 
exponent singularity napětí p = 1/2 a také platí že HI = KI, HII = KII a hodnota Σ (45) 
koresponduje se Sihovým faktorem hustoty deformační energie S (28):  
 

( ) SHAHHAHA IIIIII =++==Σ 2
2212

2
11 20α .     (46) 

 
Směr dalšího šíření trhliny θ0 z V-vrubu je pak možné určit za podmínky minima 
zobecněného faktoru hustoty deformační energie  
 

00
00

2

2

>
∂

Σ∂=
∂

Σ∂

== θθθθ θθ
a .   (47) 

 
Lze dokázat, že úhel θ0 závisí pouze na vzájemném podílu HII/HI, který je možné získat 
např. pomocí numerické simulace [62].  
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3.4 Vliv volného povrchu tělesa na chování trhliny 
Problémy lomové mechaniky se často zjednodušeně řeší na dvojdimenzionální (2D) 

úloze, kde není zahrnut vliv např. volných povrchů tělesa na chování trhliny. Pokud je 
tloušťka tělesa dostatečně velká, je oblast vlivu volného povrchu vzhledem k tloušťce 
tělesa zanedbatelná a takové zjednodušení je přijatelné. U tenkostěnných těles může být 
vliv volného povrchu na chování trhliny významný. V těchto případech není 2D řešení 
zcela korektní a je nutno použít trojdimenzionální (3D) řešení daného problému, viz obr. 
23. V souvislosti s 2D řešením je nutné předpokládat buď stav rovinné napjatosti nebo 
rovinné deformace. Zredukováním čela trhliny do jednoho bodu (vrcholu trhliny) 
způsobí, že v okolí vrcholu trhliny je vždy charakter singularity napětí typu r -1/2 [39]. Je 
zřejmé, že v případě 2D řešení nejsme schopni zahrnout vliv konečné tloušťky tělesa  
a proto je pro studium vlivu volného povrchu na chování trhliny 3D řešení nevyhnutelné.  

 

 
Obr. 23. Trhlina v nekonečně tlustém pásu (vlevo), trhlina v pásu s konečnou 

tloušťkou (vpravo) 

3.5 Singulární pole napětí na čele trhliny tělesa s konečnou tloušťkou 
Na čele trhliny, nacházející se v tělese s konečnými rozměry, se obecně vyskytují 

současně dva typy singularit, které je nutno rozlišovat. V místech, kde převládají 
podmínky rovinné napjatosti nebo rovinné deformace mluvíme o singularitě napětí typu 
r -1/2, viz kapitola 2. V blízkosti průsečíku čela trhliny s volným povrchem tělesa je 
potřeba vzít v úvahu i vliv tzv. rohové singularity, která významně ovlivňuje charakter 
singulárního pole napětí.  

Šíření trhliny v tenkostěnných konstrukcích je bezpochyby ovlivněno protnutím čela 
trhliny s volným povrchem tělesa, kde neplatí rovinné elastické řešení singulárního 
charakteru napjatosti a singulární pole napětí má trojdimenzionální charakter. 
K věrohodnému popisu chování trhliny je potřeba znát toto singulární pole napětí. 
V dalším textu bude pod pojmem rohový bod čela trhliny rozuměn průsečík čela trhliny 
s volným povrchem tělesa. 

Použití samotné koncepce součinitele intenzity napětí však v těchto místech ztrácí 
smysl [142], protože exponent singularity napětí je zde obecně p ≠ 0,5 a je třeba hledat 
jiné způsoby popisu pole napětí. V literatuře existuje několik způsobů jak vliv rohové 
singularity popsat.  

Pole napětí σ podél čela trhliny v tělese s konečnou tloušťkou lze obecně psát ve 
tvaru [103]: 
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( ) ( )1/2
0 0, , pC z r D Rσ θ θ φ− −+∼ ,         (48) 

 
kde člen C0 popisuje napjatost uprostřed tělesa, kde se vyskytuje singularita r -1/2 a pole 
napětí lze popsat pomocí součinitele intenzity napětí s využitím válcového 
souřadnicového systému r, θ, z. V literatuře se uvádí [103], že je tento člen dominantní 
na 96% délky čela trhliny uvnitř tělesa, příp. do vzdálenosti 3% tloušťky tělesa od 
volného povrchu tělesa [81]. Člen D0 charakterizuje singulární napjatost v blízkém okolí 
rohového bodu trhliny, které popisuje ve sférickém souřadnicovém systému r,θ,φ.  

Benthem [9] získal analytické řešení pro polonekonečný prostor s trhlinou 
vystavenou otevíracímu módu namáhání za předpokladu kolmého čela trhliny k volnému 
povrchu tělesa. Pro hodnotu Poissonova čísla ν = 0,3 vypočítal, že singulární pole napětí 
v rohovém bodě trhliny je úměrné r -0.452. Bažant a Estenssoro [7] pomocí variačních 
principů odhadli kritický úhel γr = 11° svírající čelo trhliny a volný povrch v rohovém 
bodě trhliny. Pro tento úhel je singulární napětí úměrné 1/2r − i v rohovém bodě trhliny. 
V práci [35] bylo pomocí MKP zjištěno, že úhel γr = 11° je téměř nezávislý na rychlosti 
šíření trhliny. Pro homogenní a isotropní materiál je velikost úhlu γr závislá pouze na 
hodnotě Possionova čísla ν. 

K popisu pole napětí je možné přistoupit i s uvážením vlivu tzv. out-of-plane 
constraintu. Vlivem konečné tloušťky tělesa je po zatížení čelo trhliny vystavené tahové 
napjatosti. Projevem této tahové napjatosti je posun rohového bodu trhliny směrem ke 
středu tělesa. Vliv out-of-plane constraintu lze popsat např. pomocí T-napětí 
[25],[102],[140]. Určení T-napětí Txx bylo popsáno v kapitole 2.3. Zde je však nutno vzít 
v úvahu také T-napětí podél čela trhliny Tzz, které lze vyjádřit: 

 
( ) ( ) ( )zTzEzT xxxxzz νε += ,    (48) 

 
kde εxx je složka tenzoru přetvoření na čele trhliny.  

3.6 Zakřivení čela trhliny  
U únavových trhlin, které se nachází v oblasti ovlivněné volným povrchem, bylo 

experimentálně pozorováno zakřivení čela trhliny [39]. Úhel γr, který svírá čelo trhliny 
s normálou k volnému povrchu, viz obr. 24, je závislý na Poissonově čísle ν. Velikost 
úhlu byla experimentálně měřena [39],[40] pro materiál PMMA 
(Polymethylmethakrylát), jehož elastické materiálové konstanty jsou E = 3,6 GPa, 
ν = 0,365. Na obr. 25 je ukázka získaných fotografií s jasně patrným čelem trhliny. 
Ukázalo se, že úhel γr není ovlivněn tvarem tělesa a je roven γr = 14° ± 3° pro všechny 
studované konfigurace. Z provedených experimentů tedy lze usoudit, že čelo trhliny 
mění svůj tvar tak, aby v každém jejím místě byla stejná rychlost šíření trhliny.  
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Obr. 24. Zakřivení čela únavové trhliny u volného povrchu 

 
 

   
 

Obr. 25. Ukázka experimentálně pozorovaných tvarů čela trhliny s vyznačeným 
úhlem γr = 14° [39] 

 
Zakřivení čela trhliny lze určovat také pomocí numerických metod, např. 

[35],[46],[77]. Předpokládáme-li v numerické simulaci přímé čelo trhliny, je odhadnutá 
rychlost šíření trhliny v blízkosti volného povrchu tělesa obecně jiná než uprostřed tělesa 
[45]. Zakřivení trhliny je tedy projevem rozdílné rychlosti šíření trhliny podél čela 
původně přímé trhliny [45],[46]. Mezi časté způsoby odhadu tvaru trhliny patří využití 
Parisova-Erdoganova vztahu (18) pro postupný růst z iniciačního defektu [125].  

Velikost úhlu γr je v literatuře obvykle hledána iteračními postupy tak, aby 
v rohovém bodě trhliny byla přítomna singularita napětí typu r -1/2 [39],[77], což plyne 
z energetické bilance [7]. Tvar čela trhliny je tedy určován za podmínky konstantního 
exponentu singularity napětí p = 1/2. 

Fenomén zakřivení čela trhliny v blízkosti volného povrchu je někdy spojován 
s cyklicky opakovanou plastickou deformací označované jako efekt zavírání trhliny 
(crack closure effect) [42],[77]. V porovnání s oblastí uprostřed tělesa je na volném 
povrchu tělesa vždy větší plastická zóna. Z toho důvodu je efekt zavírání trhliny na 
volném povrchu tělesa výraznější než uprostřed tělesa. 
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4. Materiály s gradientní změnou materiálových vlastností 
Další problematikou, na kterou je zaměřena disertační práce, je problematika chování 

trhlin na rozhraní materiálů spojených vrstvou s gradientní změnou materiálových 
vlastností s přímou aplikací na svary polymerních materiálů. 

Gradientní materiál je z makroskopického pohledu kompozit, charakteristický 
změnou složení a struktury napříč svým objemem, což má za následek nehomogenní 
rozložení materiálových vlastností [78]. Nejjednodušší gradientní materiál tvoří dvě fáze, 
kdy jedna fáze přechází ve druhou, viz obr. 26. Tento přechod může být spojitý nebo po 
částech spojitý, viz obr. 27. Spojitý přechod mezi dvěma fázemi může vzniknout např. 
pomocí difuze, nespojitý například nanesením vrstev s rozdílným objemovým podílem 
jednotlivých fází.  

Jako příklad přírodních gradientních materiálů je možno uvést dřevo, bambus, zuby, 
kosti nebo také sedimentární horniny. 

V případě, že změna složení nebo mikrostruktury je u gradientních materiálů 
provedena za jistým účelem, hovoříme o funkčně gradientním materiálu (FGM). Pojem 
Funkčně gradientní materiál byl poprvé použit v Japonsku v polovině 80. let [41],[84]. 
FGM byly primárně vyvíjeny pro potřeby kosmického a leteckého průmyslu. V technické 
praxi je FGM nejčastěji tvořen pomocí keramiky a kovu [17]. Keramickou fází je 
dosaženo např. teplotní a korozní odolnosti, zatímco kovová fáze poskytuje potřebnou 
houževnatost a tepelnou vodivost. 

 

 
Obr. 26. Ilustrace gradientního materiálu se spojitou změnou mikrostruktury [87] 
 
FGM mají potenciál v podobě aplikací ve fúzních reaktorech, trupech letadel, 

mikroelektronice, biomateriálech. Největší zájem je věnován použití FGM jako teplotně 
ochranné povlaky na lopatkách turbín. Použití FGM povlaků umožňuje zvýšení pracovní 
teploty, což vede ke zvýšení účinnosti motoru.  

Koncept FGM otevírá nové možnosti při designu kompozitních součástí “naladěním“ 
mikrostruktury v kritických místech tak, aby přesně odpovídala kladeným požadavkům 
[83].  
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Obr. 27. Po částech spojitá (vlevo) a spojitá (vpravo) změna mechanických 

vlastností u gradientních materiálů  

4.1 Svar polymerních materiálů 
Významná část disertační práce je zaměřena na problematiku porušování 

gradientních materiálů se speciální pozorností věnovanou svarům polymerních trubek. 
V praxi se polymerní trubky nejčastěji vyrábějí z polyethylenu (PE) nebo polypropylenu 
(PP), přičemž se obvykle napojují pomocí tupého svaru [37],[38]. Nejčastější aplikace 
PE a PP trubek jsou v oblasti transportu kapalin a plynů. Konce trubek se nahřejí a za 
působení tlaku se spojí. Ve svaru dojde k propletení polymerních řetězců a tím 
k pevnému spoji. Kvalitní svar se vyznačuje přibližně stejnou pevností jako základní 
materiál trubky. V oblasti svarového spoje dochází, díky působení svařovacích podmínek 
(svařovací teplota, tlak), ke změně mechanických vlastností v porovnání se základním 
materiálem, viz obr. 28. 

 

 
Obr. 28. Vliv změny svařovacího tlaku pw a svařovací teploty Tw na materiálové 

vlastnosti ve svaru polyethylenových trubek [130] 
 
Ve svaru jsou obvykle vyšší hodnoty modulu pružnosti v tahu E než v základním 

materiálu. Nárůst v případě svaru PE/PE je přibližně 10% avšak pro svar PP/PP dosahuje 
až 30% [130]. Tento gradient mechanických vlastností může mít značný vliv na chování 
trhliny iniciované v oblasti svaru, který je potřeba kvantifikovat. 
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4.2 Určení materiálových vlastností gradientních materiálů 
Mechanické vlastnosti gradientního materiálu je nutno zjistit experimentálně. 

Využívá se indentační metody prováděné ve směru gradientní změny mechanických 
vlastností, při níž se zaznamenává závislost hloubka vtisku vs. zatížení. Následně lze 
získat modul pružnosti v tlaku jako funkci polohy. Předpokládá se, že moduly pružnosti 
v tlaku a v tahu jsou stejné. Princip metody je znázorněn na obr. 29.   

 

 
Obr. 29. Závislost zatížení na posuvu indentoru při zatížení a odlehčení (vlevo),  

znázornění “sink-in“ a “pile-up“ efektu při indentaci (vpravo) 
 
Přibližný modul pružnosti E v místě indentace se pak určí z rovnice [85]: 
 

122 11

2
i c

i c

S

E E A

ν πν
−

 − ⋅− + = 
 

,            (50) 

 
kde E a ν jsou modul pružnosti a Poissonovo číslo v místě indentace, Ei a νi je modul 

pružnosti a Poissonovo číslo materiálu indentoru, Sc je směrnice křivky odlehčení, viz 
obr. 29, Ac je velikost kontaktní plochy mezi indentorem a zkoušeným materiálem.  
V závislosti na deformačním zpevnění materiálu rozlišujeme dva typy deformace 
povrchu v okolí indentoru. V případě materiálu s malým deformačním zpevněním vzniká 
typ “pile-up“ díky nestlačitelné plastické deformaci, viz obr. 29. Typ “sink-in“ je 
charakteristický pro materiály s velkým deformačním zpevněním. Odlišné typy 
deformace v blízkosti indentoru jsou příčinou ne zcela jednoznačného určení kontaktní 
plochy Ac, což v důsledku vede k mírné nepřesnosti této metody.  

4.3 Modelování gradientních materiálů s trhlinou 
Cílem modelování gradientních materiálů je optimalizace jejich provozních 

vlastností před samotnou výrobou což umožňuje snížit náklady na vývoj součástí. Jednou 
z důležitých úloh je např. redukce smykových napětí způsobených rozdílnou teplotní 
roztažností jednotlivých složek gradientního materiálu. V případě (předpokládané) 
existence defektů lze také optimalizovat lomově mechanické vlastnosti gradientního 
materiálu. Za tímto účelem lze využít, případně rozšířit, stávající postupy lomové 
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mechaniky, vyvinuté pro homogenní materiály. Samotné modelování gradientních 
materiálů s trhlinou pak může být prováděno např. následujícími způsoby:  

 
• metoda váhových funkcí, 
• metoda konečných prvků,  
• metoda hraničních prvků,  
• jiné. 

 
Modelování gradientních materiálů pomocí analytických přístupů je limitováno na 

omezené množství elementárních úloh [141]. Přehled vhodných metod je uveden např. 
v práci [123]. 

 
Metoda váhových funkcí 

Metoda váhových funkcí použitá u gradientních materiálů je spjata s pracemi Munze 
a Fetta [4],[26],[27],[10]. Jedná se o analytickou, případně semi-analytickou metodu 
v závislosti na metodě určení váhových funkcí. Principielní schéma využití metody 
váhových funkcí pro gradientní materiály s trhlinou je na obr. 30.  

 

 
Obr. 30. Ukázka váhových funkcí hI, pro dvě různé délky trhliny a, a1, potřebných 

pro určování součinitele intenzity napětí v gradientním materiálu 
 

Součinitel intenzity napětí pro mód I KI je určen pomocí rovnice [4]: 
 

( ) ( )∫=
a

II dxaxhxK
0

,σ ,           (51) 

 
kde σ(x) je normálové napětí v tělese bez trhliny v rovině uvažované trhliny, a je 

délka trhliny,  hI(x,a) je váhová funkce pro mód I závislá na změně elastických konstant 
E(x) a ν(x). Pro geometricky jednuchá tělesa a zkušební vzorky lze najít váhové funkce 
v literatuře. Metodu váhových funkcí lze využívat pro různé kombinace módů zatížení, 
avšak je nutné určit váhovou funkci pro každý mód odděleně. V práci [98] byl navržen 
vztah pro výpočet váhové funkce hI(x,a) v homogenním materiálu z rozevření trhliny 
(COD) u(x,a) a součinitele intenzity napětí KIr(a): 
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Lze dokázat [26], že stejný vztah lze použít i v případě gradientních materiálů 

prostým dosazením modulu pružnosti E modulem E(a) ve vrcholu trhliny. Další možnost 
určení váhové funkce hI(x,a) je použití tzv. direct adjustment method [27] (název metody 
nemá zavedený český překlad). Použití metody váhových funkcí není omezeno pouze na 
dvojdimenzionální úlohy, ale lze ji efektivně využívat i pro některé trojdimenzionální 
problémy. 

 
Metoda konečných prvků (MKP) 

Modelování gradientních materiálů pomocí metody konečných prvků (MKP) je 
univerzální přístup, kdy je možné simulovat i složité 3D problémy. Z hlediska 
výpočtových časů však patří tento přístup spíše k náročnějším. Výhodou je možnost 
definovat změnu materiálových vlastností jako obecnou funkci, s množstvím spojitých  
i nespojitých oblastí, a tím získat ucelený přehled o odezvě součásti na aplikované 
zatížení. Díky své univerzálnosti byla MKP zvolena jako vhodný nástroj pro řešení 
problémů disertační práce.  

 
Metoda hraničních prvků (MHP) 

Metoda hraničních prvků je numerická metoda vhodná pro řešení lineárních 
parciálních diferenciálních rovnic. Základem MHP je transformace okrajového problému 
na hraniční integrální rovnice, čímž dojde ke snížení dimenze řešeného problému [5]. 
Dvojdimenzionální problém je redukován na řešení integrální rovnice na 
jednodimenzionální hranici oblasti, trojdimenzionální úloha je převedena na 2D hranici. 
Rozdíl od MKP je tedy v diskretizaci problému přičemž u MHP vystačíme s diskretizací 
hranice problému. Výhodou metody hraničních prvků (MHP) je primárně její rychlost. 
Nevýhodou použití MHP je nutná znalost obecného řešení integrální rovnice. Studiem 
lomové mechaniky gradientních materiálů pomocí metody hraničních prvků se zabývají 
např. práce [106],[138],[139]. 

4.4 Lomová mechanika gradientních materiálů 
Základem postupů lomové mechaniky je znalost rozdělení napětí v okolí vrcholu 

trhliny. V případě homogenních materiálů je toto singulární pole napětí popsáno 
Williamsovým rozvojem (2). Pro případ gradientních materiálů bylo dokázáno 
[126],[23],[2], že v blízkém okolí vrcholu trhliny je stejný charakter singulárního pole 
napětí jako v homogenním materiálu. Tento fakt umožňuje využití známých lomových 
parametrů, např. hnací síly trhliny nebo součinitele intenzity napětí [23]. Určení 
součinitele intenzity napětí v gradientních materiálech je však podstatně komplikovanější 
než v případě homogenních materiálů a jeho hodnota navíc závisí i na charakteru 
gradientu mechanických vlastností [123]. Směr gradientu mechanických vlastností 
ovlivňuje mód namáhání trhliny a může způsobit změnu směru dalšího šíření trhliny 
[122], viz obr. 31. 
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Obr. 31. Vliv směru změny materiálových vlastností na směr šíření trhliny  

 
Na obr. 31 je uveden příklad trhliny v gradientním materiálu. Jestliže se trhlina šíří 

ve směru změny materiálových vlastností a kolmo na směr aplikovaného zatížení, jsou 
kontury stejné velikosti napětí symetrické podle osy trhliny a trhlina je zatížena pouze 
módem I. Úhel dalšího růstu trhliny je pak θ0 = 0°. Obecně však může být směr změny 
materiálových vlastností orientován jinak než rovnoběžně s trhlinou a trhlina je pak navíc 
zatížena i jiným módem, zde módem II. To způsobí změnu směru šíření trhliny. Kritéria 
pro odhad směru šíření trhliny jsou popsána v kapitole 2.7. 

V práci [16] bylo zjištěno, že vliv změny Poissonova čísla ν na velikost součinitele 
intenzity napětí je zanedbatelný a je tedy možné v celé řadě případů uvažovat konstantní 
hodnotu ν.  
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5. Formulace problému a cílů práce 
Z literárního rozboru vyplývá, že vliv materiálové nehomogenity na lomové chování 

těles je v řadě úloh klíčové a této problematice je věnována značná pozornost, a to jak z 
hlediska numerického, tak i fyzikálního. V práci jsou analyzovány dva limitní případy 
materiálového rozhraní. Na jedné straně je to případ volného povrchu tělesa a na druhé 
rozhraní, které je tvořené spojitým přechodem materiálových vlastností. Řešení obou 
těchto konfigurací vyžaduje speciální přístupy a je nezbytné pro řešení celé řady 
technických problémů.  

Úlohy šíření trhliny v trojdimenzionálním tělese jsou velmi často zjednodušovány na 
dvojdimenzionální problém. Čelo trhliny, původně charakterizované prostorou křivkou, 
je následně definováno jedním bodem – vrcholem trhliny. Podobně i původně obecný 
trojdimenzionální stav napjatosti na čele trhliny je popsán buď jako stav rovinné 
napjatosti nebo rovinné deformace. Ve skutečnosti však převládá stav rovinné deformace 
pouze uprostřed tělesa s dostatečnou tloušťkou, zatímco u velmi tenkých těles převládá 
stav rovinné napjatosti. Na trojdimenzionálním čele trhliny však vždy vystupuje obecné 
rozdělení napětí. 

Pro popis chování trhliny v homogenním materiálu je nezbytná znalost singulárního 
pole napětí v okolí vrcholu trhliny, které má vždy u dvojdimenzionální úlohy, charakter  
r -1/2. Tuto napjatost lze poměrně dobře popsat pomocí součinitele intenzity napětí K. 
V případě trojdimenzionální úlohy, uvážením konečné tloušťky tělesa, je pole napětí 
v okolí čela trhliny, nacházející se v blízkosti volného povrchu ovlivněno tzv. rohovou 
singularitou. Singulární pole napětí u rohové singularity napětí má pak obecný charakter 
r -p. V popisu pole napětí již nelze využít koncepce součinitele intenzity napětí, ale je 
nutno využít zobecněný součinitel intenzity napětí. 

První část disertační práce je věnována problematice chování trhliny v blízkosti 
volného povrchu. Hodnocení vlivu rohové singularity na chování trhliny nacházející se 
v blízkosti volného povrchu je v literatuře diskutovaným tématem, přesto však není stále 
dostatečně popsána. Rovinné řešení úlohy tělesa s trhlinou často neposkytuje všechny 
potřebné informace o lomových parametrech. Z tohoto důvodu je potřeba provádět 
trojdimenzionální simulace s cílem co nejpřesnějšího popisu pole napětí v blízkosti 
volného povrchu tělesa. 

Druhá část práce je zaměřena na studium chování trhliny na rozhraní dvou materiálů, 
přičemž změna materiálových vlastností je spojitá. Těmto materiálům se obecně říká 
gradientní materiály. Materiálová nehomogenita, vzniklá gradientním přechodem 
materiálových vlastností, má významný vliv na chování trhliny. Při technologických 
procesech, například svařování polymerních materiálů, dochází ke změně materiálových 
vlastností v ovlivněné oblasti. Analytické řešení pro odhad chování trhliny v těchto 
komplikovaných gradientních strukturách neexistuje a je tedy nutné provádět numerické 
simulace chování trhliny. Trojdimenzionální modelování gradientních materiálů je 
výrazně složitější než modelování homogenních materiálů.   

Popis chování trhliny bude sestaven za podmínky platnosti lineárně elastické lomové 
mechaniky.  
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Dílčí cíle práce mohou být uspořádány do následujících skupin: 
 

Stanovení vlivu volného povrchu na chování trhliny 
Pro stanovení vlivu volného povrchu tělesa na chování trhliny je nezbytné: 
• Vytvořit 3D model homogenního tělesa s průchozí trhlinou a sledovat vliv 

volného povrchu na charakter singulárního pole napětí v blízkosti volného 
povrchu. 

• Porovnat singulární pole napětí v homogenním materiálu pro různé tloušťky těles 
s trhlinou a popsat pole napětí v okolí čela trhliny pomocí zobecněného 
součinitele intenzity napětí H. 

• Na základě znalosti singulárního pole napětí v okolí vrcholu trhliny, nacházejícím 
se v blízkosti volného povrchu tělesa popsaném pomocí zobecněného součinitele 
intenzity napětí H, vytvořit postup umožňující stanovit efektivní hodnotu 
součinitele intenzity napětí Keff v tomto místě. 

• Vytvořit metodologii popisu chování trhliny ovlivněné rohovou singularitou  
a numericky odhadnout skutečný tvar čela únavové trhliny. 

 
Stanovení vlivu gradientní změny materiálových vlastností s ohledem na svarové spoje 
polymerních materiálů 

Pro stanovení vlivu gradientní změny materiálových vlastností na chování trhliny ve 
svaru polymerních materiálů je nezbytné: 

• Vyhledat a vybrat vhodné postupy vedoucí k efektivnímu numerickému 
modelování gradientních materiálů z hlediska lomové mechaniky. 

• Vytvořit 2D model zkušebního vzorku z gradientního materiálu s trhlinou 
s obecně definovanou funkcí změny materiálových vlastností a porovnat získané 
hodnoty součinitele intenzity napětí s hodnotami dostupnými v literatuře. 

• Aplikovat model gradientního materiálu na problematiku polymerních svarů  
a složité 3D úlohy. 
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6. Řešení zadané problematiky 
Disertační práce je zaměřena na popis vlivu volného povrchu na chování trhliny a na 

vliv změny materiálových vlastností na lomové parametry trhliny. Důraz v první části je 
kladen zejména na popis pole napětí v blízkosti místa, kde trhlina protíná volný povrch 
tělesa. Ukazuje se, že v tomto místě dochází k poklesu rychlosti šíření únavové trhliny  
a čelo trhliny se zakřivuje. Mechanismus, vedoucí k zakřivení čela trhliny, bude studován 
na základě znalosti rozdělení napětí před vrcholem trhliny a s využitím zobecněné 
lineárně elastické lomové mechaniky. Druhá část práce je zaměřena zejména na studium 
porušování svarových spojů polymerních materiálů jejichž mechanické vlastnosti jsou 
ovlivněny technologickými podmínkami svařování. Výsledky uvedené v této disertační 
práci mohou být zobecněny a aplikovány i na jiné případy, než které jsou zde popsány.  

Ke splnění cílů disertační práce je využito numerické modelování. Pro svoji 
univerzálnost byla zvolena metoda konečných prvků, která je implementována  
v komerčně dostupném systému ANSYS. Ve všech simulacích je uvažován lineárně 
elastický materiál, definovaný pomocí modulu pružnosti E a Poissonova čísla ν. Pomocí 
metody konečných prvků bylo studováno množství úloh, které do značné míry souvisí 
s řešením disertační práce, např. [33],[44],[45],[46],[60],[75],[77],[124],[125] aj.  

Pro popis chování trhliny je využito jednoparametrové, příp. dvouparametrové 
lineárně elastické lomové mechaniky. Předpokládá se, že všechny studované konfigurace 
těles s trhlinou splňují podmínky použitelnosti LELM. Pole napětí v okolí trhliny, resp. 
singulárního koncentrátoru napětí, je tedy popisováno pomocí součinitele intenzity 
napětí, zobecněného součinitele intenzity napětí a případně T-napětí. K popisu pole 
napětí v okolí vrcholu trhliny, nacházející se v blízkosti volného povrchu tělesa, je využit 
popis pole napětí používaný pro V-vrub, který je pro úhel rozevření V-vrubu 2α = 0 
ekvivalentní s jednoparametrovým popisem pole napětí v okolí vrcholu trhliny 
v homogenním materiálu. 

Bažant a Estenssoro využili variačních principů pro popis singulárního pole napětí u 
polonekonečného tělesa s trhlinou [7]. Úlohu následně řešili pomocí MKP. Rohovou 
singularitu popisují pomocí pole posuvů, získaných na kulové oblasti, jejíž střed leží 
v rohovém bodě trhliny [39],[129]. Dosud bylo publikováno množství prací, které se 
snaží o analytický popis chování trhliny ovlivněné rohovou singularitou např. 
[68],[69],[121]. Tyto popisy jsou však velmi matematicky náročné a omezené obvykle 
pouze na polonekonečné těleso. 

V literatuře se objevuje pouze omezené množství publikací, věnovaných 
analytickému řešení lomově mechanických úloh v přímém spojení s problematikou 
gradientních materiálů, např. [23]. U gradientních materiálů je navíc oproti homogenním 
materiálům nutno vzít do úvahy také funkci změny materiálových vlastností a směr 
změny materiálových vlastností. Tato skutečnost přináší velké komplikace pro 
matematický popis, a proto se jeví, že analytické řešení je možné nalézt pouze u 
elementárních úloh [141]. Složitější úlohy je vhodnější řešit numericky. Metoda 
konečných prků se velmi osvědčila při řešení jednoduchých i komplikovaných 
inženýrských problémů spojených s lomovou mechanikou i gradientními materiály.     



 
 
 

53 ŘEŠENÍ ZADANÉ PROBLEMATIKY 

 

6.1 Popis chování trhliny v blízkosti volného povrchu 
U trojdimenzionálních numerických simulací chování těles s trhlinou je ve většině 

případů pro jednoduchost předpokládáno přímé čelo trhliny [82]. Existuje několik 
způsobů, jak dostatečně přesně popsat pole napětí podél čela trhliny, a to jak pomocí 
klasické, tak i zobecněné lineárně elastické lomové mechaniky.  

K porovnání jednotlivých popisů pole napětí v okolí přímé trhliny byl využit tahový 
zkušební vzorek s centrální trhlinou (MT), viz obr. 32. Čelo trhliny je modelováno 
úsečkou, rozdělenou na i bodů (viz obr. 33), v nichž jsou určovány lomové parametry. 
Díky symetrii zkušebního vzorku lze modelovat pouze 1/8 objemu tělesa. Rozměry 
modelovaného MT vzorku byly: celková délka 2H = 200 mm, celková výška 
2W = 50 mm, délka trhliny 2a = 25 mm. Byly uvažovány dvě celkové tloušťky vzorku 
2B = 2 a 20 mm. Modul pružnosti v tahu uvažovaného materiálu byl E = 210 GPa  
a Poissonovo číslo ν = 0 ÷ 0,49. 

 

  
Obr. 32. Tahový zkušební vzorek s centrální 

trhlinou (MT) 
Obr. 33. Modelovaná část MT 

vzorku 
 
 

Jednoparametrový popis pole napětí pomocí součinitele intenzity napětí 
Jedná se o často používaný popis pole napětí, přičemž se předpokládá, že nedochází 

ke změně charakteru singulárního pole napětí. V každém místě čela trhliny je pak určen 
součinitel intenzity napětí KI(z). Po dosazení do vztahu (9a-c) je možné určit jednotlivé 
složky tenzoru napětí pomocí jednoparametrové lineárně elastické lomové mechaniky. 
Na obr. 34 je možné pozorovat mírnou odlišnost mezi průběhem KI u vzorků 
s rozdílnými tloušťkami 2B. Tato odlišnost je patrná pouze v blízkosti volného povrchu 
tělesa. Zatímco součinitel intenzity napětí u vzorku s tloušťkou 2B = 20 mm je konstantní 
až po z/B = 0.9, v případě vzorku s tloušťkou 2B = 2 mm dochází k plynulému poklesu 
K již pro z/B > 0.5, což jsou výsledky konzistentní s prací [71]. Tento pokles je možné 
vysvětlit následovně. V případě relativně tlustých těles se podél většiny čela trhliny 
vyskytuje stav rovinné deformace. V podstatně menší míře je přítomen i stav rovinné 
napjatosti, avšak pouze v blízkosti volného povrchu tělesa. Naopak, v případě tenkých 
těles se v podstatě po celé délce čela trhliny vyskytuje stav rovinné napjatosti. Může 
nastat situace, že ani uprostřed tenkého tělesa nebude přítomen stav rovinné deformace. 
Z obr. 34 je tedy patrné, že vlivem rozdílné tloušťky tělesa dochází ke změně napjatosti 
podél čela trhliny. Pro vzorek s tloušťkou 2B = 20 mm je podél čela trhliny stav rovinné 
deformace až do vzdálenosti z/B = 0,8, zatímco u tenkého vzorku pouze do vzdálenosti 
z/B = 0,4.  
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Obr. 34. Průběh součinitele intenzity napětí podél čela trhliny MT vzorku 

s tloušťkou 2B = 2 a 20 mm [112] 
 

Dvouparametrový popis pole napětí pomocí součinitele intenzity napětí a T-napětí 
V případě dvouparametrového popisu pole napětí se jedná o rozšíření výše 

popsaného jednoparametrového popisu o druhý člen Williamsova rozvoje (2), který se 
nazývá T-napětí. Tento člen vyjadřuje tzv. constraint, což je stísnění deformace před 
čelem trhliny. Vliv tloušťky tělesa vyjadřuje T-napětí Tzz určené podél čela trhliny, viz 
(48).  V případě 3D řešení tedy můžeme T-napětí T psát následovně: 
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Pole napětí podél čela trhliny pak lze popsat ve válcovém souřadnicovém systému 

(r,θ,z) pomocí součinitele intenzity napětí KI(z) a T-napětí T např. ve tvaru [25]: 
 

( )
( )
( )

( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

( )

( )

( ) ( )

cos / 2 1 sin / 2 sin 3 / 2; ;
;

; ; cos / 2 1 sin / 2 sin 3 / 2 0 .
2

; ; cos / 2

xx xx
I

yy

zz zz xx

r z T z
K z

r z
r

r z E z T z

θ θ θσ θ
θ

σ θ θ θ θ
πσ θ ε νθ

  −           
 = + +      

     +     

   (54) 

 
Ze vztahu (54) je zřejmé, že pro napětí σyy je T-napětí rovno nule. Ke zpřesnění 

popisu napětí σyy pomocí T-napětí tedy nedojde. Opačná situace však nastává pro napětí 
σxx a σzz.  

Průběh T-napětí Txx a Tzz podél čela trhliny dvou těles o různé tloušťce je znázorněn 
na obr. 35 a 36. I v případě T-napětí určeného podél čela trhliny dochází vlivem tloušťky 
studovaného tělesa ke změně průběhu. Vysvětlení tohoto efektu je stejné jako v případě 
součinitele intenzity napětí, tedy obecným stavem napjatosti podél čela trhliny.  
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Obr. 35. Průběh T-napětí Txx podél čela trhliny MT vzorku s tloušťkou 

2B = 2 a 20 mm [113] 
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Obr. 36. Průběh T-napětí Tzz podél čela trhliny MT vzorku s tloušťkou 

2B = 2 a 20 mm [113] 
 

Popis pole napětí pomocí zobecněného součinitele intenzity napětí 
Tento popis již bere v úvahu změnu singulárního charakteru pole napětí podél čela 

trhliny. Jedná se o jednoparametrový popis pole napětí pomocí zobecněného součinitele 
intenzity napětí HI; více viz kapitola 3.  

Na obr. 37 je znázorněn průběh exponentu singularity napětí p podél čela přímé 
trhliny pro tělesa s rozdílnými tloušťkami. V případě tloušťky tělesa 2B = 20 mm je 
možné sledovat významný pokles p způsobený přítomností volného povrchu tělesa. Pro 
těleso o tloušťce 2B = 2 mm ale tento pokles již není zdaleka tak silný a také došlo 
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k poklesu exponentu singularity napětí i uprostřed tělesa. Lze tedy usuzovat, že v případě 
tenkých těles, kdy jsou jednotlivé rohové body trhliny dostatečně blízko sebe, dochází 
k interakci účinků jednotlivých singularit, a tím ke změně singulárního pole napětí podél 
celé délky čela trhliny. V případě dostatečně tlustých těles k podobné interakci rohových 
singularit nedochází. Zatímco uprostřed tělesa a po většinu délky čela trhliny zůstává 
exponent singularity napětí konstantní a roven 1/2, vlivem přítomnosti rohové singularity 
dochází k poklesu exponentu singularity napětí pouze v blízkosti volného povrchu. 
Z obr. 37 je také zřejmé, že u tenkých těles rovněž dochází k poklesu velikosti exponentu 
singularity napětí. Lze předpokládat, že pro velice tenká tělesa již bude průběh 
exponentu singularity napětí podél čela přímé trhliny konstantní, přičemž jeho hodnota 
bude menší než 1/2.  
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Obr. 37. Průběh exponentu singularity napětí podél čela trhliny MT vzorku s tloušťkou 

2B = 2 a 20 mm [112] 
 

Popis napjatosti podél přímého čela trhliny 
Na obr. 38 je vykreslen průběh napětí σxx, σyy a σzz pro souřadnice θ = 0 a r = 0,5 mm 

získané pomocí popisů pole napětí uvedených výše pro MT vzorek o tloušťce 
2B = 20 mm. Pro hodnotu Poissonova čísla ν = 0 jsou jednotlivé složky konstantní podél 
čela trhliny. V případech, kdy je Poissonovo číslo větší než nula (zde 0,3, resp. 0,49) lze 
pozorovat v blízkosti volného povrchu významný pokles všech složek napětí, který je 
projevem uvolnění deformační energie tělesa vlivem blízkosti volného povrchu. 
Poznamenejme, že pro hodnocení chování trhliny je potřeba co nepřesnější popis napětí 
kolmého na líce trhliny (tzv. otevíracího napětí) před čelem trhliny, v práci značeného 
σyy. S pomocí této složky napětí odhadujeme velikosti většiny relevantních lomových 
parametrů, jako je např. součinitel intenzity napětí nebo zobecněný součinitel intenzity 
napětí. Čím přesněji tedy dokážeme popsat σyy, tím přesněji můžeme odhadovat chování 
trhliny. Z obr. 38 jsou patrné jisté rozdíly mezi jednotlivými popisy v porovnání 
s napjatostí získanou pomocí MKP. V případě tlustých vzorků lze konstatovat, že 
všechny tři uvažované popisy pole napětí velmi dobře charakterizují průběh napětí σyy 
podél celého čela trhliny. Je také zřejmé, že uvážením T-napětí Txx a Tzz je možné značně 
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zpřesnit složku napětí rovnoběžnou s lícemi trhliny, značenou σxx. Největší rozdíly lze 
shledat u napětí σzz, které poměrně dobře postihuje pouze dvouparametrový popis 
s využitím T-napětí a jednoparametrový popis s využitím zobecněného součinitele 
intenzity napětí. Ani jeden ze studovaných popisů však není dostatečně přesný na volném 
povrchu tělesa, kde je ve skutečnosti složka napětí σzz = 0. 
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Obr. 38. Rozložení napětí podél čela trhliny pro tloušťku MT vzorku 2B = 20 mm 
pro různé hodnoty Poissonova čísla ν; (1p) značí napětí získané pomocí 
jednoparametrové lomové mechaniky s využitím součinitele intenzity napětí K, 
(T) napětí určené pomocí K a T-napětí, (H) napětí vypočtené s použitím 
zobecněného součinitele intenzity napětí H [48] 

 
Na obr. 39 jsou znázorněny průběhy jednotlivých složek napětí určené pro MT 

vzorek o tloušťce 2B = 2 mm. Podobně jako u vzorku s tloušťkou 2B = 20 mm i v tomto 
případě lze konstatovat, že všechny tři uvedené popisy napětí před čelem trhliny 
dostatečně přesně vyjadřují průběh otevíracího napětí σyy podél čela trhliny. Ukazuje se 
však, že napětí σzz v blízkosti volného povrchu není možné dobře určit pomocí žádného 
z uvedených popisů.  
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Obr. 39. Rozložení napětí podél čela trhliny pro tloušťku MT vzorku 2B = 2 mm 
pro různé hodnoty Poissonova čísla ν; (1p) značí napětí získané pomocí 
jednoparametrové lomové mechaniky s využitím součinitele intenzity napětí K, 
(T) napětí určené pomocí K a T-napětí, (H) napětí vypočtené s použitím 
zobecněného součinitele intenzity napětí H [48] 
 
V rámci lomové mechaniky je pro určení relevantních lomových parametrů nejčastěji 

využíváno otevírací napětí σyy, případně napětí σxx. Pro popis pole napětí v okolí vrcholu 
trhliny je nutné vždy použít co nejpřesnější modelový popis. Na základě výše provedené 
analýzy tří modelových popisů lze usuzovat, že jednoparametrový popis pole napětí 
pomocí součinitele intenzity napětí není možné použít protože nedokáže dostatečně 
dobře popsat napětí σxx. V případě dvouparametrového popisu je sice dosaženo poměrně 
dobrého popisu napětí, avšak jeho použití je do značné míry komplikované nutnou 
znalostí εzz podél čela trhliny. Jako modelový popis použitý v této práci byl vybrán popis 
pole napětí v okolí čela trhliny pomocí zobecněného součinitele intenzity napětí HI, který 
je dostatečně přesný jak v blízkosti volného povrchu, tak u tenkostěnných konstrukcí. 
Složka napětí σzz není z hlediska určování základních lomově mechanických parametrů 
relevantní a tedy chyba v jejím určení neovlivní přesnost v dále řešených úlohách. 

6.2 Popis rychlosti šíření únavové trhliny v blízkosti volného povrchu 
Charakter singulárního pole napětí na volném povrchu je ovlivněn hodnotou 

Poissonova čísla ν a velikostí úhlu γr, který svírá čelo trhliny s normálou k volnému 
povrchu [94], viz obr. 24. V případě únavové trhliny je úhel γr ovlivněn rychlostí šíření 
únavové trhliny ve studovaném materiálu. Jestliže modelujeme trhlinu s přímým čelem 
(γr = 0), dochází v blízkosti volného povrchu k poklesu exponentu singularity p, viz obr. 
40. Míra poklesu vzrůstá společně s Poissonovým poměrem ν [44]-[48]. Zřejmý je  
i nárůst velikosti oblasti ovlivněné volným povrchem.  
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Obr. 40. Vliv Poissonova čísla na hodnotu exponentu singularity napětí [48] 

 
S pomocí kritéria založeného na hustotě deformační energie w v okolí čela trhliny je 

možné tyto výsledky využít pro odhad rychlosti šíření únavové trhliny. Uvažujme dvě 
trhliny. První je trhlina s exponentem singularity napětí p ≠ 0,5 s odpovídající hodnotou 
zobecněného součinitele intenzity napětí HI. Druhá trhlina je tentokrát s exponentem 
singularity napětí p = 1/2, a odpovídajícím efektivním součinitelem intenzity napětí Keff 

(v tomto případě platí Keff = KI = KRD). Lze předpokládat, že lomové chování těchto dvou 
trhlin bude stejné, jestliže hustota deformační energie bude pro obě trhliny stejná [46].  

Hustotu deformační energie w lze obecně vyjádřit pomocí výrazu: 
 

( )
0

/
ij

c ij ijw dW dV d
ε

σ ε= = ∫ ,              (55) 

 
kde Wc je energie napjatosti akumulovaná v tělese o objemu V. Uvažováním pouze 
rovinné úlohy lze hustotu deformační energie vyjádřit jako: 

 

( ) ( ) ( )( )2 2 21
/ 4

8c n xx yy xx yy xyw dW dV k σ σ σ σ σ
µ

= = + + − + ,         (56) 

 
přičemž pro rovinnou napjatost je: 
 

1

1

−=
+nk

ν
ν

,            (57) 

 
a pro rovinnou deformaci: 

 
1 2= −nk ν .            (58) 

 
kde µ je modul pružnosti ve smyku, ν je Poissonovo číslo a σxx, σyy a σxy jsou složky 
napětí. V případě, že je trhlina vystavena pouze otevíracímu módu namáhání  
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a uvažujeme-li pouze singulární člen Williamsova rozvoje (2), hustotu deformační 
energie lze psát ve tvaru:  

( ) ( )2
11

1
/c IdW dV a K

r
= ,           (59) 

 
kde KI je součinitel intenzity napětí a a11 může být vyjádřena následovně: 

 

( )( )11

1
2 1 cos 1 cos

16
 = + − + na k θ θ

πµ
,              (60) 

 
kde r,θ jsou polární souřadnice s počátkem ve vrcholu trhliny. Připomeňme, že výše 
popsaný postup určení hustoty deformační energie platí pouze pro trhlinu v homogenním 
materiálu, za předpokladu p = 1/2. V případech, kdy je exponent singularity napětí pro 
trhlinu p < 1/2, není možné určit hustotu deformační energie pomocí vztahu (59). 
Chceme-li využít hustotu deformační energie k odhadu rychlosti šíření trhliny např. 
v blízkosti volného povrchu (kde je p < 1/2), je nutné výše popsaný postup zobecnit. 
Vycházíme z předpokladu, že trhlina je v podstatě zvláštní případ V-vrubu, ovšem 
s úhlem rozevření V-vrubu 2α = 0°. Rychlost šíření trhliny tedy jde posuzovat pomocí 
hustoty deformační energie určené pro V-vrub s úhlem rozevření V-vrubu 2α = 0°. 
V práci [45] byly porovnány průběhy tvarových funkcí fij(θ), určené analyticky pro 
trhlinu a V-vrub, s numericky odhadnutými tvarovými funkcemi pro trhlinu ovlivněnou 
přítomností volného povrchu. Byla shledána poměrně dobrá shoda mezi numerickým 
řešením a průběhy tvarových funkcí platnými pro V-vrub. Z výsledků této práce tedy 
plyne, že je možné popsat jednotlivé složky napětí v blízkosti čela trhliny, ovlivněné 
přítomností volného povrchu, s pomocí modelového popisu napětí odvozeným pro  
V-vrub. V případě V-vrubu, namáhaným normálovým zatěžováním, lze hustotu 
deformační energie vyjádřit jako [60]: 

 

( ) ( )2
11

1
/c IdW dV A H

r
= ,         (61) 

 
kde HI je zobecněný součinitel intenzity napětí a funkce A11 může být určena následovně: 

 

[ ]
1 2

11 16

−

= +
p

n I I

r
A k U V

πµ
,         (62) 

 
kde p je exponent singularity napětí a UI a VI lze zapsat ve tvaru: 

 

( ) ( )2 216 1 cosIU p pθ= − ,          (63) 

 

( ) ( ) ( )( )222 2 2 24 1 2 3 2 1 2 3 cos 2IV p p q p p pq p p p θ = − + − + − − − +
  

,     (64) 

 
kde q je funkce exponentu singularity napětí p, viz (35). Porovnáním hustoty deformační 
energie pro trhlinu a V-vrub získáváme: 
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( ) ( ) ( )2 2
11 11

1 1
/ I IdW dV a K A H

r r
= = .      (65) 

 
Rovnice (65) umožňuje najít vztah mezi zobecněným součinitelem intenzity napětí 

HI a efektivním součinitelem intenzity napětí Keff ve formě [46]: 
 

( ) ( ) ( ) ( )

( )
0 01/2

1 2
,

4 1 2
I Ip

eff I c

U V
K H r

θ θν
ν

= ° = °−
− +

=
−

   (66) 

 
kde rc je poloměr plastické zóny před čelem trhliny, např.: 

 
2

1

3
I

c
YS

K
r

π σ
 

=  
 

,     (67) 

 
kde σYS je mez kluzu studovaného materiálu. Efektivní součinitel intenzity napětí Keff je 
možné využít jako parametr řídící rychlost šíření trhliny v souladu s Parisovým-
Erdoganovým zákonem: 

 

( ) ,
m

eff

da
C K

dN
=      (68) 

 
kde C a m jsou materiálové parametry charakterizující rychlost šíření únavové trhliny ve 
studovaném materiálu. Rychlost šíření únavové trhliny da/dN pro obecný singulární 
koncentrátor napětí (p ≠ 0,5) lze pak určit ze vztahu: 

 

( )

m

eff

RDRD

Kda dN

da dN K

 
=  
 

,         (69) 

 
kde (da/dN)RD je rychlost šíření trhliny za podmínek rovinné deformace, KRD je součinitel 
intenzity napětí u trhliny s exponentem singularity napětí p = 0,5. Pomocí těchto postupů 
lze určit rychlost šíření únavové trhliny v komplikovaných 3D případech, kde p ≠ 0,5.  

V práci [46] byl studován vliv tloušťky zkušebního vzorku na rychlost šíření trhliny. 
Uprostřed každého vzorku byla odhadnuta rychlost šíření trhliny da/dN a porovnána 
s hodnotou rychlosti šíření trhliny za podmínky rovinné deformace (da/dN)RD. Z rovnice 
(69) plyne, že podíl rychlostí šíření trhliny je úměrný podílu efektivního součinitele 
intenzity napětí a součinitele intenzity napětí odhadnutého za podmínky rovinné 
deformace. Podíl rychlostí šíření trhliny jako funkce tloušťky zkušebního tělesa je 
znázorněn na obr. 41. 

Je zřejmé, že v případě tenkých vzorků je rychlost šíření trhliny výrazně nižší než u 
tlustých těles. Tento efekt je patrný zvláště pro materiály s vyšším Poissonovým číslem. 
Pro vzorky o tloušťce 2B > 10 mm je již rychlost šíření trhliny uprostřed vzorku stejná 
jako v případě stavu rovinné deformace. Připomeňme, že pro tyto tloušťky tělesa již 
nedochází k interakci mezi jednotlivými rohovými singularitami a tedy exponent 
singularity napětí je podél čela trhliny konstantní, přičemž platí p = 1/2. 
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Obr. 41. Závislost poměru rychlosti šíření trhliny uprostřed vzorku a za 
podmínek rovinné deformace jako funkce Poissonova čísla ν a tloušťky 
vzorku 2B [46] 

 
Únavová trhlina, startující z rovného čela počáteční trhliny, má tendenci změnit čelo 

trhliny do energeticky výhodného tvaru. Při růstu trhliny dochází k energetickému toku 
do všech bodů čela trhliny, přičemž je energie spotřebovávána separačním procesem  
(k vytvoření lomového povrchu). Tok energie poblíž čela trhliny může mít obecně dvě 
složky: energetický tok E0 který míří směrem do čela trhliny a tok 0E′ , který je 

rovnoběžný s čelem trhliny [7]. 
Definujme kulový souřadnicový systém (r,θ,φ) se středem v rohovém bodě čela 

trhliny. Energetický tok E0 pak lze vyjádřit obecně pomocí J-integrálu [97], přičemž 
integrační cesta Γ je malá kružnice o poloměru ro se středem ležícím na čele trhliny [7]: 

 

0 0

1
d

2
i

ij ij j ij

u
E y n r d

x
σ ε σ φ

Γ

∂ = − ∂ 
∫� ,        (70) 

 
kde dy = r0sinφdφ  a ( ) ( )( )1 1cos sinx r rφ φ φ∂ ∂ = ∂ ∂ − ∂ ∂ , r1 je délkový parametr. 

Z fyzikální podstaty je energetický tok E0 vždy kladný, nenulový a konečné velikosti 
v každém bodě a tedy i v okolí rohového bodu čela trhliny. Je-li energie potřebná pro 
vytvoření nového povrchu stejná podél čela trhliny, lze předpokládat, že energetický tok 
E0 je rovněž konstantní v každém bodě čela trhliny.  

V okolí rohového bodu čela trhliny je pole posuvů ui ~ r1-p. Pak lze psát: 
 

1
2 1

0 0 0 0, ,
p

p p p p pi
ij ij

u r
r r E r r r r

x r
ε σ

−
− − − − − +∂ =

∂
∼ ∼ ∼ ∼ ∼ .  (71) 

 
Má-li být E0 konečné velikosti a nenulový i pro případ, kdy r0 → 0, je nezbytné, aby byl 
reálný kořen exponentu (-2p+1) nulový, tedy: 
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1 2p = ,      (72) 
 

pro rostoucí trhlinu. V práci [7] byl tento závěr využit k odhadu úhlu γr, který svírá čelo 
trhliny s normálou plochy definující volný povrch tělesa, viz obr. 24. S pomocí 
variačních principů byl hledán takový úhel γr, při kterém bude p = 1/2, tedy trhlina bude 
růst, a to s konstantním energetickým tokem E0 podél čela trhliny.  Bylo zjištěno, že pro 
materiál s Poissonovým číslem ν = 0,3 je úhel γr přibližně 11°. Dodejme, že výše 
popsaná energetická bilance platí pouze pro trhlinu v polonekonečném tělese, tedy do 
úvahy je vzat pouze jeden rohový bod čela trhliny. V dalším bude ukázáno, že v případě 
interakce obou rohových singularit (u tenkostěnných těles) se může trhlina šířit i při  
p < 1/2. 

Je-li energetický tok E0 konstantní po čele trhliny, lze předpokládat, že je zároveň 
konstantní i rychlost šíření trhliny. V místech, kde je singularita napětí úměrná r -1/2 je 
možné rychlost šíření únavové trhliny dostatečně dobře odhadnout s pomocí součinitele 
intenzity napětí využitím Parisova-Erdoganova vztahu (18). V oblasti ovlivněné volným 
povrchem je však singularita napětí obecně r-p a tedy je nutné využít zobecněný 
součinitel intenzity napětí HI, který však lze přepočítat pomocí výše popsaného postupu 
s využitím hustoty deformační energie na efektivní součinitel intenzity napětí Keff. 
Známe-li tedy Keff, jsme schopni odhadnout rychlost šíření trhliny i v blízkosti volného 
povrchu tělesa. Tímto postupem lze odhadnout skutečný tvar čela šířící se trhliny, a to i 
v oblasti ovlivněné volným povrchem.  

V práci [46] bylo ukázáno, že existuje relace mezi rychlostí šíření trhliny da/dN a 
exponentem singularity napětí p. Výsledky numerických simulací naznačily, že je možné 
pozorovat závislost mezi rychlosti šíření únavové trhliny a exponentem singularity napětí 
podél čela trhliny. Pro přímé čelo trhliny je nejmenší rychlost šíření trhliny na volném 
povrchu. Na základě popsané metodiky využívající Keff k odhadu rychlosti šíření únavové 
trhliny plyne [45],[46], že lze odhadovat rychlost šíření únavové trhliny ze znalostí 
exponentu singularity napětí. Ukázalo se, že v místech kde je exponent singularity napětí 
p < 0,5 dochází k poklesu rychlosti šíření trhliny. Optimalizací tvaru trhliny tak, aby byla 
rychlost šíření stejná po čele trhliny je možné pozorovat konstantní exponent singularity 
napětí p podél čela trhliny. Tento poznatek byl využit v práci [111], [114] při odhadu 
skutečného tvaru trhliny u MT vzorku.  

Tyto úvahy jsou konsistentní s prací Bažanta a Estenssora [7], kteří s pomocí 
variačních principů hledali takový úhel γr při kterém bude p = 1/2, tedy trhlina bude růst, 
a to s konstantním energetickým tokem E0 podél čela trhliny. Bylo zjištěno, že pro 
materiál s Poissonovým číslem ν = 0,3 je úhel γr přibližně 11°. Je však nutno podotknout, 
že v jejich práci byla studována trhlina v polonekonečném tělese, a tedy neexistuje 
interakce mezi jednotlivými rohovými singularitami.  

6.3 Odhad tvaru čela únavové trhliny 
V práci [111] byl navržen postup vedoucí k odhadu tvaru čela únavové trhliny 

pomocí metody konečných prvků. Důraz byl kladen na porovnání zakřivení čela trhliny 
mezi tenkými a tlustými vzorky a určení úhlu γr. Pro konkrétní délku trhliny bylo její 
čelo postupně zakřivováno tak, aby byl exponent singularity napětí p konstantní podél 
celého čela trhliny. Navržený postup je graficky znázorněn na obr. 42. 
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Obr. 42. Znázornění postupu odhadu tvaru čela únavové trhliny 

 
Na počátku je uvažováno přímé čelo trhliny, na němž je odhadnut exponent 

singularity napětí p(z). X-ová souřadnice jednotlivých bodů čela trhliny je pak určována 
následovně: 
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,         (73) 

 
kde i je číslo bodu na čele trhliny, n udává číslo iterace a kc je parametr závislý na 
stabilitě řešení (obvykle kc = 0,1÷1). Na nově vzniklém čele trhliny je následně určen 
exponent singularity napětí. Celý postup se opakuje až do okamžiku, kdy je exponent 
singularity napětí p konstantní podél celého čela trhliny. Hustota MKP sítě s detailem na 
čelo trhliny je znázorněna na obr. 43.  

 
 

 
Obr. 43. Ukázka použité MKP sítě 

 
Na obr. 44 je ukázka numericky odhadnutých tvarů čela trhliny pro MT vzorky o 

různých tloušťkách. Body na obrázku jsou výsledky z navrženého algoritmu, čárkované 
čáry znázorňují proložené výsledky polynomem třetího stupně s jehož pomocí lze 
odhadnout úhel γr. Z provedených numerických simulací je patrné, že je možné nalézt 
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takový tvar čela trhliny, který vykazuje konstantní exponent singularity napětí v každém 
svém místě a dá se tedy předpokládat, že i rychlost šíření únavové trhliny bude v každém 
místě stejná. Dále poznamenejme, že v případě tenkých vzorků je čelo trhliny prakticky 
přímé, protože i pro Poissonovo číslo ν = 0,4 je maximální posun rohového bodu čela 
trhliny ve směru osy x pouze -0,07 mm. U MT vzorku s tloušťkou 2B = 20 mm je tento 
posun přibližně -1,2 mm.  
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Obr. 44. Porovnání tvaru čela trhlin MT vzorku s tloušťkou 2B = 2mm (vlevo)  
a tloušťkou 2B = 20 mm (vpravo) určené pro různá Poissonova čísla ν [111] 

 
Vlivem velikosti úhlu γr na rychlost šíření trhliny se zabýval např. Pook [91],[95]. 

S pomocí experimentálního pozorování navrhl jednoduchý vztah pro přibližné určení 
úhlu γr jako funkci Poissonova čísla ν [92]:  

 
2

90 acrtgr

νγ
ν
− = ° +  

 
.         (74) 

 
Na obr. 45 je vynesena tato závislost černou čarou a označena jako „Pook“. Ostatní 

závislosti jsou výsledky získané pomocí v této práci navrženého postupu. Je zřejmé, že 
pro dostatečně tlusté vzorky je úhel γr získaný numericky v dobré shodě se vztahem (74). 
Ukazuje se však, že v případě tenkých vzorků jsou numericky odhadnuté úhly γr výrazně 
menší, než udává vztah (74). Tabulka 2 přehledně shrnuje vybrané výsledky. 

Pro tlustý vzorek (2B = 20 mm) je hodnota exponentu singularity napětí na čele 
trhliny rovna p = 0,5. U tenkého vzorku bylo ale zjištěno, že dochází s rostoucím 
Poissonovým číslem k poklesu exponentu singularity napětí na čele trhliny. Na základě 
výpočtu rychlosti šíření únavové trhliny s pomocí Keff dochází s poklesem p k poklesu 
rychlosti šíření únavové trhliny. Pokles p u tenkých vzorků tedy může částečně přispět 
k vysvětlení nižších rychlostí šíření trhliny experimentálně pozorovaných u tenkých 
zkušebních vzorků [95]. Dalším zjištěním, plynoucím z tabulky 2 je, že úhel γr je závislý 
nejen na Poissonově čísle, ale i na tloušťce zkušebního tělesa.  
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Obr. 45. Závislost úhlu γr na hodnotě Poissonova čísla ν a tloušťce zkušebního 

vzorku 2B [111] 
 

Z provedených analýz je tedy patrné, že rychlost šíření trhliny je možné predikovat 
jak u tenkostěnných konstrukcích tak i v oblastech ovlivněných rohovou singularitou. 
V inženýrských aplikacích se většinou vliv tloušťky tělesa, případně rohové singularity, 
nebere v úvahu. Dodejme však, že pro dostatečně tlustá tělesa je možné vliv volného 
povrchu na chování trhliny zanedbat. 

 
Tabulka 2. Vliv tloušťky vzorku a Poissonova čísla na úhel γr a hodnotu exponentu 
singularity napětí p 

 Poissonovo číslo ν tloušťka vzorku  
2B [mm]  0 0,1 0,2 0,3 0,4 

úhel γr 0° 1,32° 2,61° 3,87° 5,21° 
2 

exponent singularity napětí p 0,5 0,496 0,493 0,486 0,475 

úhel γr 0° 2,94° 7,40° 12,2° 13,74° 
20 

exponent singularity napětí p 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 
 

Odhad tvaru čela trhliny s využitím součinitele intenzity napětí 
V dostatečně tlustých homogenních tělesech s trhlinou je možné pozorovat 

singularitu napětí typu r -1/2 podél téměř celého čela trhliny. V těchto případech je použití 
součinitele intenzity napětí pro popis chování trhliny zcela opodstatněné a rychlost šíření 
trhliny lze dostatečně dobře popsat pomocí Parisova-Erdoganova vztahu. Platí, že 
rychlost šíření trhliny podél jejího čela je konstantní, a tedy součinitel intenzity napětí KI 
je rovněž konstantní podél čela trhliny (s výjimkou oblastí ovlivněných volným 
povrchem tělesa) [74].  

Jedním úkolů trojdimenzionální numerické simulace tělesa s trhlinou může být 
odhadnutí tvaru čela trhliny, např. za předpokladu konstantní rychlosti šíření únavové 
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trhliny podél čela trhliny [115]. Za tímto účelem byl navržen algoritmus, který byl 
následně implementován do MKP systému ANSYS v podobě uživatelského makra, viz 
obr. 46. Vstupními údaji makra jsou: geometrie tělesa, počáteční tvar trhliny a typ 
zatížení. V prvním cyklu je určen součinitel intenzity napětí podél čela trhliny. 
V případě, že je KI konstantní, dojde k přírůstku délky trhliny. V opačném případě dojde 
pouze k rozšíření trhliny [11]. 

  

 
Obr. 46. Algoritmus pro odhad polo-eliptického tvaru čela trhliny  
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Odhad tvaru čela trhliny pro obecné těleso 
V případě, že je požadováno odhadnout tvar trhliny po celé délce čela trhliny, je 

možné výše popsané způsoby vhodně zkombinovat. V místech, kde je singularita napětí 
typu r -1/2 je možné odhadnou tvar čela trhliny s využitím součinitele intenzity napětí. 
V blízkém okolí volného povrchu, kde je singulární pole napětí úměrné r -p lze určit tvar 
čela trhliny s pomocí exponentu singularity napětí. Tento postup byl navržen v práci 
[49]. Byla uvažována trhlina v taženém pásu, viz, obr. 47. 

 

 
Obr. 47. Vnější trhlina v taženém pásu; zobrazena pouze 1/2 pásu 

 
Pro konkrétní konfiguraci trhliny byl pomocí součinitele intenzity napětí odhadnut 

parametr tvaru elipsy b/a, při němž je KI konstantní na úseku čela únavové trhliny mezi 
body A-B, a na úseku B-C byl pro stejný poměr b/a určen exponent singularity napětí p, 
viz obr. 48. Je zřejmé, že průběh p se liší pro různé hodnoty Poissonova čísla ν. Využitím 
postupu k odhadu tvaru čela únavové trhliny na základě konstantního exponentu 
singularity napětí jsme schopni odhadnout tvar čela trhliny i na segmentu B-C. 
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Obr. 48. Průběh exponentu singularity napětí na segmentu čela trhliny B-C [49] 

6.4 Popis vlivu gradientní změny materiálových vlastností na chování trhliny 
Modelování obecného gradientního materiálu vyžaduje znalost materiálových 

parametrů, nejčastěji modulu pružnosti E a Poissonova poměru ν, jako funkci polohy. 
Převážná většina publikovaných prací, zabývající se studiem gradientních materiálů, je 
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modelována jako 2D problém a E a ν jsou definovány jako funkce jedné proměnné, viz 
obr. 26. Funkce, která popisuje změnu materiálových parametrů, je v literatuře 
[6],[54],[75],[126] uvažována nejčastěji jako exponenciální nebo mocninná. Pro řešení 
studované problematiky byly použity tři metody diskretizace materiálových vlastností. 

 
Rovnoměrná diskretizace materiálových vlastností [50],[51],[116],[117] 

Tato metoda je vhodná spíše pro elementární úlohy, avšak byla už využita i při 3D 
řešení gradientních přechodů. Metoda spočívá v rovnoměrné diskretizaci spojité změny 
materiálové charakteristiky f na n homogenních oblastí, viz obr. 49.  

 
Obr. 49. Diskretizace materiálových vlastností na n stejných oblastí 

 
Plocha s gradientní změnou vlastností je rozdělena na n stejných oblastí. Každé 

oblasti jsou pak předepsány konkrétní materiálové konstanty. Vrchol trhliny je umístěn 
vždy uprostřed oblasti tak, aby ležel v homogenním materiálu a ne na bi-materiálovém 
rozhraní. Tento postup byl verifikován na zkušebním tělese s boční trhlinou zatíženém 
tahem a porovnán s daty dostupnými v literatuře [17], přičemž byla shledána velmi dobrá 
shoda mezi porovnávanými daty. Současně byla provedena také citlivostní analýza vlivu 
množství oblastí n na přesnost určení součinitele intenzity napětí. Ukázalo se, že ve 
studovaných případech, ve kterých byla změna materiálových vlastností uvažována jako 
monotonní funkce, množství oblastí nemá významný vliv na hodnotu součinitele 
intenzity napětí a dostatečně přesné výsledky lze získat s poměrně malým počtem 
homogenních oblastí (n > 10).  

 
Nerovnoměrná diskretizace materiálových vlastností [118] 

Tato metoda zdokonaluje rovnoměrnou diskretizaci materiálových vlastností 
popsanou výše. Nepředepisuje se zde pevná šířka oblastí, ale algoritmus tuto šířku sám 
navrhuje v závislosti na průběhu gradientu změny materiálových vlastností. To vede 
k vyšší hustotě podoblastí v místech, kde dochází k prudké změně materiálových 
vlastností. Naopak tam, kde je změna vlastností malá, je použito podoblastí méně. 
Vstupním parametrem algoritmu je maximální poměr materiálových vlastností na 
hranicích každé oblasti kerr, funkce popisující gradient změny materiálových vlastností a 
tloušťka gradientní vrstvy tGR, viz obr. 50.  
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Obr. 50. Schema nerovnoměrné diskretizace materiálových vlastností [118] 

 
Metody diskretizace materiálových vlastností vyžadují náročnou přípravu 

geometrického modelu spojenou s tvorbou dostatečného množství podoblastí. Další 
nevýhodou je velká náročnost na konečnoprvkovou síť a tím i prodlužování výpočtového 
času. Jejich použití na složitější 3D tělesa s obecným směrem gradientních vlastností je 
velmi obtížné. 

 
Definice změny materiálových vlastností nepřímo pomocí okrajových podmínek  

Systém ANSYS neumožňuje přímé přiřazení materiálových vlastností napříč 
jednotlivým prvkem MKP sítě. Proto byla gradientní změna materiálových vlastností 
předepsána nepřímo pomocí okrajových podmínek úlohy. Jedná se velmi efektivní 
způsob, principielně zcela odlišný od obou předchozích postupů. V zásadě se jedná o 
teplotní úlohu, avšak s nulovým koeficientem teplotní roztažnosti [124]. Materiálová 
charakteristika, např. modul pružnosti v tahu, se nadefinuje jako funkce teploty tt např. 
pro lineární změnu materiálových vlastností: 

 
E(tt) = E1 + E2tt.      (75) 

 
Pro každý uzel pak předepíšeme okrajovou podmínku, ve které specifikujeme konkrétní 
teplotu daného uzlu. Nahradíme-li teplotu t souřadnicí x z intervalu x∈<0, tGR>, 
dostáváme lineární závislost modulu pružnosti E na souřadnici x. Pro uživatele systému 
ANSYS je přiložena komentovaná ukázka z makra, ve které je výše popsaný postup 
využit: 

 
*GET,max_node_num,NODE,0,NUM,MAX  

  ! získá maximální číslo uzlu ve vybrané sad ě uzl ů 
*GET,count_node,NODE,,COUNT,  

  ! Získá po čet vybraných uzl ů  
previous=0  

  ! Zadání nejnižšího čísla uzlu ve výb ěru 
*DO,i,1,max_node_num-1,1 
    ! Spustí cyklus pro všechny uzly ve výb ěru 
  previous=previous+1 
  *GET,akt_node,NODE,previous,NXTH  

    ! Získá číslo nejbližšího vyššího uzlu (aktualní uzel) 
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  *GET,akt_X,NODE,akt_node,LOC,X  
    ! Získá polohu x aktuálního uzlu 
  akt_temp=akt_X 
    ! P ři řadí aktuální polohu k aktuální teplot ě 
  BF, akt_node, TEMP, akt_temp 
    ! P ři řadí aktuální teplotu k aktuálnímu uzlu 
*ENDDO 
 ! Konec cyklu 

Tento postup umožňuje definovat gradientní změnu materiálu zcela obecně, na 
obecné geometrii bez potřeby jakkoli předem modifikovat geometrický model. 

 
Porovnání přesnosti jednotlivých metod modelování gradientních materiálů 

Přesnost jednotlivých metod definice změny materiálových vlastností byla mezi 
sebou ověřena na taženém vzorku s boční trhlinou. K porovnání bylo použito existující 
analytické řešení popsáno v literatuře [17],[79], dále numerické řešení získané pomocí 
metody X-FEM [17]. Vypočtené hodnoty součinitele intenzity napětí jsou uvedeny 
v tabulce 3. 
 

Tabulka 3. Srovnání přesnosti výpočtu součinitele intenzity napětí ( )aK applI πσ  

určeného pomocí různých způsobů diskretizace změny materiálových vlastností. 
 

a/W E2/E1 analyticky X-FEM

MKP 
rovnoměrná 
diskretizace

MKP 
nerovnoměrná 

diskretizace

MKP               
diskretizace pomocí 

okrajových podmínek

0,1 1,297 1,268 1,286 1,288 1,284
0,2 1,396 1,370 1,390 1,391 1,388
1 1,373 1,353 1,369 1,370 1,369
5 1,132 1,124 1,134 1,133 1,129

10 1,024 0,996 1,003 1,010 0,995

0,1 2,570 2,492 2,544 2,551 2,529
0,2 2,443 2,387 2,440 2,441 2,424
1 2,107 2,083 2,128 2,129 2,113
5 1,748 1,732 1,762 1,769 1,743

10 1,626 1,575 1,598 1,612 1,578

0,2

0,4

 
 

Všechny uvedené numerické postupy vykazují chybu vzhledem k analytickému 
řešení menší než 3%. Z hlediska přesnosti řešení se jeví jako nejvýhodnější použít 
nerovnoměrnou diskretizaci materiálových vlastností. Je však nutno dodat, že v případě 
nerovnoměrné diskretizace materiálových vlastností byla hustota MKP sítě v okolí 
trhliny výrazně jemnější než MKP síť použitá při definici materiálových vlastností 
pomocí okrajových podmínek. Lze tedy předpokládat, že s podobnou hustotou sítě budou 
hodnoty součinitele intenzity napětí, určené pomocí těchto dvou diskretizačních metod 
velmi podobné. Z pohledu výpočtáře je nevýhodnější použít definici gradientní změny 
materiálových vlastností pomocí okrajových podmínek. 

6.5 Porovnání chování trhliny v homogenním a v gradientním materiálu  
Metody a postupy popsané v této práci jsou aktivně využívány při numerickém 

modelování lomově-mechanických problémů homogenních i gradientních materiálů.  
V této kapitole bude na příkladu porušování polymerního potrubí ukázán rozdíl mezi 
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chováním trhliny v homogenním potrubí a v potrubí s gradientní změnou materiálových 
vlastností, vytvořenou během svařovacího procesu.  

 
Chování trhliny v homogenním materiálu 

V pracích [52],[53] byl ukázán rozdíl mezi 2D a 3D numerickým řešením homogenní 
trubky s trhlinou. Ukázalo se, že pro hodnocení životnosti trubky  
s poloeliptickou trhlinou je 2D model trubky nevyhovující. V případě 2D modelu potrubí 
s trhlinou je totiž modelována trhlina podél celého potrubí, což neodpovídá reálné 
situaci, kdy je v potrubí poloeliptická trhlina. Odhadnutá životnost potrubí pomocí 2D 
simulace je pak velmi výrazně podhodnocena.  

S pomocí výše popsaného algoritmu byl určován tvar čela trhliny u trubky zatížené 
vnitřním přetlakem. Tento model zatížení je často využíván při experimentálním 
ověřování životnosti polymerního potrubí. Pomocí numerické simulace byl odhadnut 
skutečný tvar trhliny, která se iniciovala na vnitřní stěně trubky. Parametr tvaru elipsy 
b/a jako funkce délkového poměru trhliny a/s byl popsán pomocí polynomu: 

 
2

0.1936 0.6628 1.0919
a a

b a
s s

    = − + +         
,      (76) 

 
kde s je tloušťka stěny trubky, a je délka trhliny, b je délka trhliny na vnitřní stěně 

trubky, viz obr. 46. Grafické znázornění rozvoje tvaru trhliny je na obr. 51. V případě 
velmi krátkých trhlin je odhadnutý tvar trhliny téměř polokruhový, což je potvrzeno 
z experimentálního pozorování. S postupným růstem délky trhliny a dochází 
k rozšiřování trhliny (nárůst povrchové délky trhliny 2b na vnitřní stěně trubky).  
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Obr. 51. Vliv délkového poměru trhliny a/s na poloeliptický tvar trhliny [53] 

 
Následně byla provedena celá řada výpočtů, ve kterých byl zahrnut vliv proměnného 

tvaru čela trhliny s rostoucí délkou trhliny. Byly modelovány trubky o různých 
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rozměrech, zatíženy vnitřním nebo vnějším tlakem. Rozměry trubek byly vhodně voleny 
tak, aby odpovídaly standardizovaným rozměrům vyráběného polymerního potrubí 
označované symbolem SDR (Standard Dimension Ratio) a číslem udávající podíl 
vnějšího průměru trubky k tloušťce stěny trubky, např. SDR11. Syntézou získaných 
výsledků bylo možné v práci [53] navrhnout přibližný vztah pro rychlý odhad součinitele 
intenzity napětí pro rozměrové řady SDR9 až SDR 21 ve tvaru: 

 








=
s
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s

Dp
K I int

int
int π ,            (77) 

kde KIint je součinitel intenzity napětí vyvolaný působením vnitřního tlaku pint, D je 
vnější průměr trubky, s je tloušťka stěny trubky, a je délka trhliny, Y je tvarová funkce 
získaná z numerických simulací. Pro zatížení pouze vnitřním tlakem má funkce Yint tvar: 
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Srovnání závislostí součinitele intenzity napětí KI, získaných pomocí handbooku pro 

určení součinitele intenzity napětí [79] pro konstantní parametr elipsy b/a = 1 a 1,4,  
a vyjádřením KI pomocí (77) je na obr. 52 pro trubku o rozměrech D = 40 mm, 
s = 3,7 mm zatíženou vnitřním tlakem pint = 1,2 MPa. 
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Obr. 52. Porovnání součinitele intenzity napětí pro trhlinu s konstantním  

a proměnným parametrem tvaru elipsy b/a [53] 
 
Je zřejmé, že navržený vztah (77) umožňuje dobře popsat změnu součinitele intenzity 

napětí pro tvar trhliny měnící se z počátečního polokruhového defektu do poloeliptického 
defektu s parametrem tvaru elipsy b/a = 1,4. Získanou závislost je možné využít při 
posuzování životnosti potrubí s trhlinou. Známe-li typickou velikost iniciačního defektu 
(trhliny) a0 v potrubí je možné, pomocí vztahu (23) a pro výše popsanou geometrii  
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a zatížení potrubí, odhadnout zbytkovou životnost potrubí tf při creepovém namáhání, viz 
obr. 53.  
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Obr. 53. Závislost tangenciálního napětí σhoop na času do porušení trubky tf [53] 

 
Porovnáním experimentálně zjištěných dat a numericky odhadnutých časů do 

porušení lze konstatovat následující. Použitím dvojdimenzionálního modelu trubky 
s trhlinou pro odhad životnosti potrubí získáváme velmi konzervativní hodnoty 
životnosti. Využitím trojdimenzionálního modelu trubky s trhlinou jsme schopni přiblížit 
se experimentálně naměřeným hodnotám. Uvážíme-li velikost iniciačního defektu 
a0 = 0,1 mm a 0,01 mm, je rozdíl v odhadnuté životnosti přibližně 100%. Při odhadu 
životnosti potrubí je tedy nutné dbát na správné stanovení velikosti iniciačního defektu 
a0, kterou je možné určit např. pomocí diagnostických metod, studiem lomové plochy 
trhliny nebo jinými metodami. Rozdíl mezi experimentálně stanovenými a numericky 
odhadnutými hodnotami zbytkové životnosti v obr. 53 je doba potřebná pro iniciaci 
trhliny, která udává za jakou dobu dojde k iniciaci trhliny o velikosti a0. 

Podobně jako pro zatížení vnitřním tlakem je možné nalézt přibližný vztah pro odhad 
součinitele intenzity napětí při zatížení trubky vnějším tlakem: 
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kde pext je vnější tlak, a tvarová funkce Yext má tvar: 
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Poznamenejme, že při zatížení trubky pouze vnějším tlakem vychází hodnoty 
součinitele intenzity napětí záporné, dochází tedy k zavírání trhliny. Je-li trubka 
s trhlinou zatížena kombinací vnitřního a vnějšího tlaku, je možné součinitel intenzity 
napětí určit superpozicí účinků od jednotlivých typů namáhání. Výsledný součinitel 
intenzity napětí pak odhadneme následovně: 

 

teint xIII KKK += .        (81) 

 
Chování trhliny v gradientním materiálu 

Chceme-li modelovat šíření trhliny v gradientních materiálech, např. ve svarovém 
spoji polymerních trubek, je nutno vzít v úvahu i případnou změnu materiálových 
vlastností, způsobenou např. technologickými podmínkami svařovacího procesu.  
Jak bylo popsáno v kapitole 4.1, během působení svařovacího tlaku a teploty dochází ke 
změně materiálových vlastností uvnitř svarového spoje. Tuto změnu materiálových 
vlastností (zde modulu pružnosti v tahu E) je možno modelovat pomocí dvojité mocninné 
funkce: 

 
E(z) = h1(z)Emax + [1 - h1(z)]Emin     pro  0 ≤ z ≤ tGR/2,       (82a) 

 
E(z) = h2(z)Emax + [1 - h2(z)]Emin      pro           tGR /2 ≤ z ≤ tGR,       (82b) 

 
kde Emax je maximální naměřený modul pružnosti v tahu uprostřed svarového spoje, Emin 
odpovídá modulu pružnosti v tahu základního materiálu trubky, 2tGR je šířka ovlivněné 
vrstvy, z je souřadnice, viz obr. 54. Funkce h1(z) a h2(z) lze určit následovně: 
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kde ps je stupeň polynomu určující změnu materiálových vlastností. 

 

 
Obr. 54. Schéma změny modulu pružnosti E ve svaru polymerního potrubí 

(83a)

(83b)
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V práci [119] byla k popisu gradientní změny materiálových vlastností využita 
rovnoměrná diskretizace materiálových vlastností. Byl studován vliv gradientní oblasti 
na chování axiálně orientované trhliny, která se iniciuje uprostřed svaru. Změna 
materiálových vlastností byla definována pomocí dvaceti homogenních oblastí, které 
měly modul pružnosti odpovídající středu konkrétní homogenní oblasti. Ukázka MKP 
sítě a barevně odlišených homogenních oblastí s rozdílnými materiálovými vlastnostmi je 
na obr. 55. 

  
 
eliptická trhlina 

soustava homogenních 
oblastí modelující gradientní 
změnu materiálových 
vlastností 

 
Obr. 55. Ukázka použité MKP sítě a homogenních oblastí modelující gradientní 

změnu materiálových vlastností [119] 
 
Ukázalo se, že gradientní oblast, způsobená tepelně-mechanickým ovlivněním při 

svařování polymerů, zapříčiní výrazný nárůst součinitele intenzity napětí v nejhlubším 
místě trhliny, viz obr. 56.  
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Obr. 56. Vliv gradientní změny materiálových vlastností ve svaru polymerních trubek na 

hodnotu součinitele intenzity napětí v nejhlubším místě trhliny [119] 
 
Lze předpokládat, že pokud uprostřed svaru potrubí vznikne trhlina, bude se s velkou 

pravděpodobností šířit rychleji než v základním materiálu trubky. To v důsledku povede 
k výrazné redukci životnosti konstrukce. Na základě provedených simulací [116],[119] 



 
 
 

77 ŘEŠENÍ ZADANÉ PROBLEMATIKY 

 

byl navržen konzervativní, jednoduše aplikovatelný vztah pro určení přibližné hodnoty 
.přibl

IK  ze známého řešení homogenní trubka
IK , např. vztah (77) nebo jiné semi-analytické řešení 

[83] a experimentálně zjištěného poměru Emax/Emin: 
 

KI 
přibl. = KI

homogenní trubka ⋅ (Emax/Emin) . (84) 

Uvedený vztah dává konzervativní výsledky s chybou menší než 5% do poměru 
Emax/Emin < 1,5.  

 
Dále byl studován vliv umístění trhliny, ovlivněné gradientní změnou materiálových 

vlastností na její lomové chování. Byla uvažována následující umístění trhliny: poloha 
A – střed svaru, B – okraj gradientní oblasti, C – homogenní trubka, viz obr. 57.  

 

 
Obr. 57. Vyznačení umístění studovaných trhlin; A – uprostřed svaru, B – na okraji 

svarového spoje, C – v homogenní trubce [120] 
 

S pomocí algoritmu pro odhad skutečného tvaru trhliny (obr. 46) byl také odhadnut 
skutečný tvar trhliny a na finálním tvaru trhliny byl určen součinitel intenzity napětí KI. 
U takto složitého modelu již bylo využito definice změny materiálových vlastností 
pomocí okrajových podmínek. Ukázalo se, že umístění trhliny významně ovlivňuje jak 
tvar trhliny, tak i hodnotu součinitele intenzity napětí, viz obr. 58. 
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Obr. 58. Vliv gradientní oblasti a umístění trhliny na tvar trhliny a hodnotu součinitele 

intenzity napětí [120] 
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Na obr. 58 je potvrzeno, že nejvyšší hodnoty součinitele intenzity napětí jsou pro 
trhlinu umístěnou uprostřed svarového spoje (umístění A). Poznamenejme, že tvar trhliny 
uprostřed svaru je téměř polokruhový, a to jak pro krátké, tak i pro dlouhé trhliny. 
Dalším zjištěním je, že hodnoty součinitele intenzity napětí pro trhlinu umístěnou na 
okraji gradientní oblasti jsou nižší než pro trhlinu v homogenní trubce, přičemž vývoj 
tvarů těchto trhlin s rostoucí délkou trhliny a je téměř shodný. 

Při svařovacím procesu polymerních potrubí dochází také k vytvoření specifického 
tvaru svarového výronku, viz obr. 59 (znázorněn červeně). V současnosti neexistuje 
jednomyslný názor na přítomnost výronku během provozu a testování svařovaných 
potrubí. V praxi se někdy výronek odstraňuje pomocí speciálních, poloautomatických 
zařízení. 

 
          y 

příčný řez podélný řez 

   x 

   z 

 
Obr. 59. Znázornění svarového výronku, který vzniká během svařovacího procesu 

polymerního potrubí [70] 
 
Kvalita svarových spojů polymerních potrubí je nejčastěji hodnocena experimentálně 

pomocí zkušebních vzorků vyříznutých ze svařeného potrubí, viz obr. 60.  
 

 
Obr. 60. Vzorek pro zkoušku kvality svaru polymerního potrubí [100] 

 
Tyto zkušební vzorky jsou pak následně vystaveny specifickým zátěžným stavům, 

např. tahovému [8] nebo ohybovému [100] namáhání. Z důvodu zkrácení doby zkoušky 
jsou testy obvykle prováděny za zvýšených teplot. Na obr. 61 je ukázka zkušebního 
vzorku po creepové zkoušce. 
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Obr. 61. Ukázka creepového poškození zkušebního vzorku obsahující svarový 

výronek [8] 
 
Je možné pozorovat, že místo iniciace trhliny bylo ve vrubu, způsobeném 

přítomností výronku. Jsou také vidět lomové povrchy, ukazující stabilní růst trhliny. 
Cílem práce [120] bylo posoudit vliv přítomnosti výronku na chování trhliny  
u zkušebních vzorků obsahující svar. Úloha byla numericky simulována pomocí 
dvojdimenzionálního modelu za podmínky rovinné deformace. Ukázka numerického 
modelu je na obr. 62. 

 

 
Obr. 62. Ukázka MKP sítě a okrajových podmínek modelu zkušebního vzorku 

obsahující svarový výronek  
 

Geometrie svarového výronku je závislá na rozměrech potrubí a svařovací teplotě a 
svařovacím tlaku. Proto byly studovány různé geometrie výronku, viz obr. 63. 

 

       
Obr. 63. Zkušební vzorky se svarovým výronkem; optimální svařovací podmínky 

(vlevo), nízký svařovací tlak (uprostřed), vysoký svařovací tlak (vpravo) 
 
Geometrie svarových výronků, získané pro různé svařovací teploty, jsou velmi 

podobné svarový výronkům vytvořeným při nízkém, resp. vysokém svařovacím tlaku. 
Proto byly modelovány pouze výše znázorněné geometrie výronků. Pomocí numerických 
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simulací byl zjišťován vliv gradientní změny materiálových oblastí na trajektorii trhliny  
a na hodnotu součinitele intenzity napětí. 

V prvotních analýzách bylo potvrzeno, že ve vrubu, vytvořeném v místě přechodu 
svarového výronku do stěny potrubí, je zvýšená koncentrace napětí, a tedy v tomto místě 
dochází k iniciaci trhliny. Proto byla ve vrubu modelována iniciační trhlina. Dále byl 
využit postup pro odhad trajektorie trhliny využívající MTS kritérium [24] pro odhad 
směru šíření trhliny s využitím součinitele intenzity napětí KI a KII. Vliv geometrie 
svarového výronku na trajektorii trhliny byl určen jak pro homogenní materiál ve svaru, 
tak i s uvážením gradientní změny materiálových vlastností, viz obr. 64.  
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Obr. 64. Vliv svařovacích podmínek a změny materiálových vlastností uvnitř svarového 

spoje na trajektorii trhliny  
 
Ukazuje se, že pokud zanedbáme vliv gradientní změny materiálových vlastností 

uprostřed svaru, je výsledná trajektorie trhliny téměř identická s homogenním případem. 
Poznamenejme, že měřítko na svislé ose je v rozsahu -0,2 mm ÷ 0,2 mm. Trajektorie 
trhliny není rovněž významně ovlivněna ani rozdílnou geometrií svarového výronku.  
Za zmínku stojí, že v obr. 64 je rovněž znázorněna trajektorie trhliny získaná  
u zkušebního vzorku bez svarového výronku. Porovnáním homogenního případu 
s gradientní změnou materiálových vlastností ve svaru lze říci, že vlivem materiálové 
nehomogenity dojde k mírnému odklonu trhliny od středu svarového spoje. Na obr. 65 je 
vynesen odhadnutý součinitel intenzity napětí pro trhliny nacházející se ve vzorcích 
obsahující studované geometrie svarového výronku. 

Lze říci, že vliv gradientní změny materiálových vlastností způsobí mírný nárůst 
hodnoty součinitele intenzity napětí. V případě velmi krátkých trhlin je patrný rozdíl 
mezi součinitelem intenzity napětí pro vzorky se svarovým výronkem a bez výronku. 
Tento rozdíl lze vysvětlit koncentrací napětí ve vrubu, která způsobí nárůst součinitele 
intenzity napětí. U zkušebních vzorků se ale často vytvářejí počáteční defekty z důvodů 
přesné lokalizace vrcholu trhliny. Pro běžné zkoušky tedy bude vliv koncentrace napětí 
ve vrubu zanedbatelný.  
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Obr. 65. Součinitel intenzity napětí odhadnutý pro trhliny ve vzorcích obsahující 

studované geometrie svarového výronku 
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7. Shrnutí získaných výsledků a jejich diskuse 
V této disertační práci jsou studovány dva typy úloh, modelující limitní případy 

rozhraní dvou materiálů. Prvním z nich je rozhraní mezi tělesem a okolním prostředí, 
označované jako volný povrch tělesa. Druhým limitním případem materiálového rozhraní 
je spojitá změna materiálových vlastností, označovaný jako gradientní materiál. Jedná se 
o detailní numerickou studii, s jejíž pomocí byly stanoveny relevantní lomové 
charakteristiky popisující šíření trhliny. V celé práci je předpokládána platnost lineárně 
elastické lomové mechaniky. 

Pole napětí v okolí trhliny lze popsat pomocí jednoparametrové, dvouparametrové 
nebo víceparametrové lomové mechaniky. Ve většině případů lze použít s dostatečnou 
přesností pouze první, singulární člen rozvoje (2), který je úměrný tzv. součiniteli 
intenzity napětí K. V disertační práci je tedy v převážné většině případů využíván 
jednoparametrový popis pole napětí, a to jak pro trhlinu nacházející se v blízkosti 
volného povrchu, tak i pro trhlinu v gradientních materiálech.  

Lomové parametry, jmenovitě součinitel intenzity napětí, T-napětí a zobecněný 
součinitel intenzity napětí, byly určovány z definice těchto parametrů, kdy bylo za 
pomoci metody konečných prvků určeno pole napětí v okolí vrcholu singulárního 
koncentrátoru napětí. Takto určené pole napětí bylo porovnáno s definičními vztahy, ze 
kterých byly následně vyjádřeny konkrétní lomové parametry. Ve většině případů bylo 
ke stanovení lomových parametrů využito tzv. přímé metody. 

U trojdimenzionálních simulací chování trhliny v tělese je nezbytné uvažovat i vliv 
konečné tloušťky tělesa. Pro zjednodušení se v řadě případů předpokládá, že čelo trhliny 
je přímé. V kapitole 6.1 byl studován vliv tloušťky tělesa na chování přímé trhliny, 
kolmé k volnému povrchu tělesa, která byla namáhána módem I. Byl studován tahový 
vzorek s centrální trhlinou (MT) se dvěma různými tloušťkami. Ukázalo se, že hodnota 
součinitele intenzity napětí KI, T-napětí T, i exponentu singularity napětí p směrem k 
volnému povrchu klesá, a to pro obě tloušťky MT vzorku. Tento trend lze vysvětlit 
změnou charakteru singulárního pole napětí způsobenou ukončením trhliny na volném 
povrchu. Rozdíl mezi hodnotami KI, T, p určené pro různé tloušťky MT vzorku je možné 
vysvětlit přítomností rohové singularity. V případě těles s dostatečnou tloušťkou jsou 
rohové body čela trhliny vzdáleny od sebe do takové míry, že nedochází k interakci 
jednotlivých rohových singularit. Naopak u těles s velmi malou tloušťkou je napjatost u 
jednoho rohového bodu čela trhliny výrazně ovlivněna charakterem napjatosti u druhého 
rohového bodu čela trhliny.  

K popisu pole napětí v blízkosti volného povrchu byl využit: jednoparametrový popis 
pomocí součinitele intenzity napětí, dvouparametrový popis s využitím T-napětí a popis 
využívající zobecněný součinitel intenzity napětí H. Ukázalo se, že využitím 
zobecněného součinitele intenzity napětí je možné dostatečně dobře popsat napětí kolmé 
na líce trhliny (σyy) a uspokojivě i napětí rovnoběžné s líci trhliny (σxx) i pro tenkostěnná 
tělesa.  

S pomocí faktoru hustoty deformační energie byl v kapitole 6.2 odvozen vztah mezi 
efektivním součinitelem intenzity napětí Keff a zobecněným součinitel intenzity napětí H. 
Díky tomuto vztahu je možné hodnotit chování trhliny nacházející se v blízkosti volného 
povrchu, kde je exponent singularity napětí obecně p ≤ 1/2. Známe-li efektivní hodnotu 
součinitele intenzity napětí je možné odhadnout rychlost šíření únavové trhliny v oblasti 
ovlivněné volným povrchem tělesa. Ukazuje se, že v případě tenkostěnných těles dochází 
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k interakci rohových singularit vedoucí ke změně singulárního pole napětí podél celého 
čela trhliny. Tato změna singulárního pole napětí způsobí pokles rychlosti šíření únavové 
trhliny v porovnání s tlustostěnnými tělesy.   

U reálných konstrukcí je čelo trhliny tvořeno prostorovou křivkou, jejíž tvar je 
závislý na typu zatížení, materiálových vlastnostech a geometrii tělesa. V kapitole 6.2 
byla popsána metodika, s níž lze numericky odhadnout tvar čela trhliny nacházející se 
v tělesech s malou tloušťkou. V těchto tělesech je charakter singulárního pole napětí 
v okolí čela trhliny typu r -p a použití koncepce součinitele intenzity napětí je nekorektní. 
Navržený postup tedy hledá interačním způsobem čelo trhliny tak, aby v každém místě 
čela trhliny byla stejná rychlost šíření trhliny. Tento postup je konzistentní s prací 
Bažanta a Esternssora [7]. V jejich případě se však jednalo o polonekonečné těleso, kde 
se jednotlivé rohové singularity navzájem neovlivňovaly. Pomocí navrženého postupu 
byly odhadnuty tvary čela únavové trhliny u MT vzorku, zatíženého tahem. Odhadnutý 
úhel, který svírá čelo trhliny s normálou k volnému povrchu, je ve velmi dobré shodě 
s daty nalezenými v literatuře, např. [7],[77],[95]. Dosud se soudilo, že tento úhel závisí 
pouze na Poissonově čísle materiálu. Z výsledků popsaných v kapitole 6.3 lze usuzovat, 
že úhel mezi čelem trhliny a normálou k volnému povrchu závisí rovněž na tloušťce 
tělesa. Dále bylo zjištěno, že u těles s malou tloušťkou není exponent singularity napětí p 
na čele trhliny 1/2 (jako je tomu u těles s dostatečně velkou tloušťkou), ale p < 1/2. Tento 
poznatek může přispět k vysvětlení experimentálně pozorovaných nižších rychlostí šíření 
únavových trhlin u tenkých zkušebních vzorků.  

V kapitole 6.3 je vysvětlen, a na praktických příkladech popsán, rozdíl mezi 
metodikou odhadu tvaru čela trhliny pro tělesa s dostatečně velkou tloušťkou a tenká 
tělesa. V případě dostatečně tlustých těles je možné popsat chování trhliny pomocí 
součinitele intenzity napětí, přičemž zanedbáváme vliv rohové singularity. Naopak u 
tenkých vzorků, kde dochází k interakci obou rohových singularit, popisujeme tvar čela 
trhliny s pomocí exponentu singularity napětí. Dále je naznačena možnost, jakým 
způsobem se dají obě tyto metodiky spojit za účelem velmi přesného odhadu tvaru čela 
trhliny v obecných tělesech. 

Chování trhlin v materiálech s gradientní změnou materiálových vlastností je 
studováno v kapitole 6.4. Jsou zde popsány některé postupy, s jejichž pomocí lze využít 
systém ANSYS pro modelování gradientních materiálu. Podle autorova názoru je to 
nejefektivnější metoda, která definuje materiálové vlastnosti pomocí okrajových 
podmínek úlohy. Prostřednictvím této metody lze definovat zcela obecnou funkci 
gradientní změny materiálových vlastností na libovolné geometrii, bez potřeby jakkoli 
předem upravovat model geometrie. Vliv gradientní změny materiálových vlastností byl 
detailně studován na příkladu svarů polymerního potrubí. Ukázalo se, že pokud se trhlina 
nachází uvnitř materiálové nehomogenity ve svaru, je součinitel intenzity napětí výrazně 
vyšší, než by byl pro stejný tvar trhliny v základním materiálu trubky. Proto byl navržen 
přibližný vztah, s jehož pomocí lze velmi jednoduše určit součinitel intenzity napětí ve 
svaru polymerních trubek, pokud známe tvar gradientní změny materiálových vlastností. 
Použité postupy mají obecnou platnost a lze je využít i pro řešení jiných úloh. 

Při experimentálním měření kvality svarových spojů se často setkáváme 
s nejednoznačným pohledem na přítomnost svarového výronku na zkušebních vzorcích. 
V této práci bylo ukázáno, že šíření creepové trhliny je jen velmi málo ovlivněno 
geometrií svarového výronku. Vrubový účinek vyvozený přítomností svarového 
výronku, projevující se vyššími hodnotami součinitele intenzity napětí pro velmi krátké 
trhliny, je v řadě případů potlačen. Obvykle je při experimentálním měření vytvořen 
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počáteční vrub do zkušebního vzorku z důvodu přesné lokalizace vrcholu trhliny. 
Z provedených numerických analýz tedy plyne, že přítomnost svarového výronku na 
zkušebním vzorku neovlivní životnost zkušebního vzorku při creepové zkoušce.  

Odhad zbytkové životnosti pro trhlinu procházející přes gradientní oblast však dosud 
nebyl dostatečně analyzován. Hlavním problémem se jeví získání koeficientů C, m 
z Parisova-Erdoganova vztahu pro popis šíření trhliny. Tyto koeficienty jsou 
pravděpodobně závislé na poloze a budou se měnit podobně jako materiálové vlastnosti.  
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8.  Závěr 
Disertační práce se zabývá lomově-mechanickým popisem chováním trhliny 

v blízkosti materiálové nehomogenity. V práci je nejprve studován vliv volného povrchu 
(rozhraní homogenního materiálu a okolního prostředí). Z experimentálního pozorování 
je zřejmé, že čelo únavové trhliny, protínající volný povrch tělesa, je v jeho blízkosti 
zakřiveno. Tuto skutečnost nelze korektně vysvětlit ani popsat s využitím klasické 
lineárně elastické lomové mechaniky. Využitím zobecněné lomové mechaniky je možné 
popsat chování trhliny v blízkosti volného povrchu tělesa, kde je pole napětí významně 
ovlivněno rohovou singularitou.  

Druhým limitním případem materiálové nehomogenity je gradientní změna 
materiálových vlastností, která je studována ve druhé části této práce. Na příkladu svaru 
polymerních potrubí je zde popsána metodika modelování gradientních materiálů. Důraz 
je kladen na lomově-mechanický popis chování trhliny šířící se v gradientním materiálu.  

Na základě cílů práce, definovaných v kapitole 5, je možné dosažené výsledky 
disertační práce shrnout následovně: 

 
Stanovení vlivu volného povrchu na chování trhliny 
 
1) Vytvořit 3D model homogenního tělesa s průchozí trhlinou a sledovat vliv volného 

povrchu na charakter singulárního pole napětí v blízkosti volného povrchu. 
 
V disertační práci byl vytvořen trojdimenzionální konečnoprvkový model tahového 

vzorku (MT) s průchozí trhlinou. Potvrdilo se, že v blízkosti volného povrchu tělesa 
dochází ke změně singulárního pole napětí v okolí čela trhliny. Ukázalo se, že změna 
charakteru singulárního pole napětí je odlišná pro tenkostěnná a pro tlustostěnná tělesa.  
 
2) Porovnat singulární pole napětí v homogenním materiálu pro různé tloušťky těles s 

trhlinou a popsat pole napětí v okolí čela trhliny pomocí zobecněného součinitele 
intenzity napětí H. 

 
Pro porovnání jednotlivých přístupů LELM byly vybrány: jednoparametrový popis 

pole napětí v okolí vrcholu trhliny pomocí součinitele intenzity napětí, dvouparametrový 
popis pomocí součinitele intenzity napětí a T-napětí a popis napětí v okolí ostrého V-
vrubu pomocí zobecněného součinitele intenzity napětí. Pomocí numerické simulace 
trhliny v MT vzorku bylo možné jednotlivé popisy mezi sebou porovnat. Ukázalo se, že 
dostatečně dobrý popis pole napětí podél čela přímé trhliny je možné získat pomocí 
dvouparametrového popisu v případě tlustostěnných těles a pro tenkostěnná tělesa se jeví 
jako vhodný popis pomocí zobecněného součinitele intenzity napětí.  

 
3) Na základě znalosti singulárního pole napětí v okolí vrcholu trhliny, nacházejícím se 

v blízkosti volného povrchu tělesa popsaném pomocí zobecněného součinitele 
intenzity napětí H, vytvořit postup umožňující stanovit efektivní hodnotu součinitele 
intenzity napětí Keff v tomto místě. 

 
V práci je odvozen vztah mezi zobecněným součinitelem intenzity napětí H a 

efektivním součinitelem intenzity napětí Keff. Tato závislost je odvozena za předpokladu 
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stejného lomového chování dvou různých singulárních koncentrátorů při stejné hodnotě 
faktoru hustoty deformační energie.  

 
4) Vytvořit metodologii popisu chování trhliny ovlivněné rohovou singularitou a 

numericky odhadnout skutečný tvar čela únavové trhliny. 
 

Hlavním dosaženým cílem disertační práce je postup, který za pomocí numerických 
metod vede k odhadu tvaru čela trhliny u tenkostěnných těles. Tento postup využívá 
energetické bilance před čelem trhliny, z níž vyplývá, že rychlost šíření trhliny je stejná 
po celé délce čela trhliny. Je ukázána souvislost mezi rychlostí šíření únavové trhliny a 
exponentem singularity napětí. Tvar čela trhliny je iteračním způsobem měněn tak, aby 
byl exponent singularity napětí konstantní v každém bodě čela trhliny. V případě 
tenkostěnných konstrukcí dochází vždy k interakci jednotlivých rohových singularit, což 
dokládá pokles exponentu singularity napětí. Ve zde prezentovaném postupu je interakce 
rohových singularit vzata do úvahy. Dosud se soudilo, že společně se vzrůstajícím 
Poissonovým číslem vzrůstá i úhel γr mezi čelem trhliny a normálou k volnému povrchu. 
Z výsledků, zde popsaných, lze rovněž usuzovat, že s klesající tloušťkou tělesa dochází 
k poklesu úhlu γr. Je tedy zřejmé, že úhel γr je ovlivňován Poissonovým číslem materiálu 
a tloušťkou tělesa.  

 
 

Stanovení vlivu gradientní změny materiálových vlastností s ohledem na svarové 
spoje polymerních materiálů 
 
5) Vyhledat a vybrat vhodné postupy vedoucí k efektivnímu numerickému modelování 

gradientních materiálů z hlediska lomové mechaniky. 
 
V disertační práci jsou představeny různé přístupy k simulaci gradientních materiálů 

pomocí MKP. Problémem u numerického modelování chování gradientních materiálů je 
definice gradientní změny materiálových vlastností. V práci jsou prezentovány tři 
z možných postupů, přičemž jako nejvýhodnější z hlediska výpočtáře se jeví definice 
materiálových vlastností pomocí okrajových podmínek úlohy. Tento postup nevyžaduje 
žádné úpravy na modelu geometrie a tím značně urychluje dobu přípravy výpočtového 
modelu. 

 
6) Vytvořit 2D model zkušebního vzorku z gradientního materiálu s trhlinou s obecně 

definovanou funkcí změny materiálových vlastností a porovnat získané hodnoty 
součinitele intenzity napětí s hodnotami dostupnými v literatuře. 
 
Byl modelován tahový vzorek s boční trhlinou, přičemž změna materiálových 

vlastností napříč vzorkem byla předepsána pomocí mocninné funkce. Úloha byla řešena 
pro různé poměry E2/E1. Porovnáním odhadnutých hodnot součinitele intenzity napětí 
s daty nalezenými v literatuře a analytickým řešením bylo možné konstatovat velmi 
dobrou shodu všech tří uvažovaných postupů s analytickým řešením.  

 
7) Aplikovat model gradientního materiálu na problematiku polymerních svarů a složité 

3D úlohy. 
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Jako příklad gradientního materiálu je zde uveden svar polymerních součástí. 
S pomocí dvojdimenzionálních a trojdimenzionálních numerických modelů jsou 
určovány lomové charakteristiky s cílem kvantifikovat vliv materiálové nehomogenity a 
svarového výronku na lomové chování trhliny. Ukázalo se, že gradientní oblast ve svaru 
významně zvyšuje hodnotu součinitele intenzity napětí, což v důsledku může vést 
k redukci životnosti celé konstrukce. Dále bylo zjištěno, že přítomnost svarového 
výronku na zkušebním vzorku neovlivní životnost zkušebního vzorku při creepové 
zkoušce.   

 
Metody a postupy použité v této práci mají obecnou platnost a lze je využít i pro 

řešení celé řady jiných úloh. Výsledky a závěry autorovy práce by v budoucnu měly 
usnadnit spolehlivější odhad životnosti tenkostěnných konstrukcí a komponent 
s gradientní změnou materiálových vlastností. Závěrem lze konstatovat, že cíle disertační 
práce formulované v kapitole 5 byly splněny, což je doloženo mimo jiné i seznamem 
publikovaných prací autora. 

 
Disertační práce byla řešena v rámci grantových projektů a v úzké spolupráci se 

zahraničními pracovišti, zejména: 
Polymer Competence Center Leoben (PCCL), Rakousko – prof. Gerald Pinter, 

Dr. Andreas Frank. V rámci této spolupráce byla řešena problematika šíření creepových 
trhlin v polymerním potrubí, přičemž vznikly publikace [XIV],[XV],[XVII],[XVIII]. 

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU), Německo – prof. Ralf Lach, 
prof. Wolfgang Grellmann. Ve spolupráci s pracovníky MLU byl studován vliv 
materiálové nehomogenity, vzniklé v průběhu svařování polymerních potrubí. Během 
spolupráce vznikly tyto společné publikace: [IV],[IX],[XXXII]. 

University of Oviedo, Španělsko – prof. Alfonso Fernandéz-Canteli. Tématem 
spolupráce bylo zpřesnění popisu pole napětí v blízkosti volného povrchu tělesa. 
V průběhu řešení disertační práce byly uskutečněny dvě krátkodobé stáže doktoranda na 
tomto pracovišti. V rámci spolupráce vznikla publikace [III]. 

Dosažené výsledky jsou publikovány v impaktovaných a recenzovaných časopisech a 
ve sbornících významných vědeckých konferencí. 
 
 
 
 
Výsledky obsažené v této práci byly dosaženy v rámci řešení grantů a projektů: 

 
Grantové agentury České republiky 

106/09/H035  Víceúrovňový design pokrokových materiálů 

106/05/H008  Víceúrovňový design pokrokových materiálů 

101/09/0867  Odhad únavového poškození tenkostěnných struktur 

106/09/0279 Mechanismy lomového porušování vrstevnatých polymerních 
prostředí 

101/09/J027  Souvislost mezi strukturálními změnami, rozvojem poškození a 
šířením trhlin ve svařovaných polymerních součástech 
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Specifického výzkumu na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně 

FSI-J-10-41  Numerické modelování mechanických vlastností a porušení 
vícefázových polymerních materiálů 

FSI-S-10-12  Meso/makro-mechanika deformačních a lomových procesů v 
progresivních materiálech a strukturách 

FSI-J-11-38  Aplikace nových postupů zobecněné lomové mechaniky na 
stanovení lomového chování inženýrských konstrukcí 

FSI-S-11-11/1190 Problémy pevnosti a dynamiky moderních materiálů a 
konstrukcí 

FAST/FCH/FSI-S-11-1 Chování trhlin/mikrotrhlin v kompozitech s křehkou matricí 
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9. Seznam použitých zkratek a symbolů 
A materiálová konstanta Parisova-Erdoganova vztahu 
Ac velikost kontaktní plochy 
A11, A12, A22 koeficienty pro určení zobecněného faktoru hustoty deformační 

energie pro obecný singulární koncentrátor napětí 
B, 2B tloušťka zkušebního vzorku 
C materiálová konstanta pro popis rychlosti šíření creepové trhliny 
CTOD kritérium otevření ve vrcholu trhliny 
COD kritérium rozevření trhliny 
D vnější průměr trubky 
E modul pružnosti v tahu 
E0 energetický tok 
Emax, Emin maximální, resp. minimální modul pružnosti ve svaru  
FGM funkčně gradientní materiál 
G hnací síla trhliny 
GO gradientní oblast 
H, HI, HII, zobecněný součinitel intenzity napětí pro daný mód namáhání 
HIC zobecněná lomová houževnatost 
I, II, III označení módu namáhání trhliny v tělese 
J J-integrál 
K, KI, KII, KIII  součinitel intenzity napětí pro daný mód namáhání 
Keff efektivní součinitel intenzity napětí 
Kth prahová hodnota součinitele intenzity napětí 
KIC lomová houževnatost 
KIr referenční součinitel intenzity napětí 
KC kritická hodnota součinitele intenzity napětí 
Kcrit kritická hodnota součinitele intenzity napětí v okamžiku lomu 
Kmax, Kmin  maximální (minimální) hodnota součinitele intenzity napětí během 

jednoho zatěžovacího cyklu 
L vybraná lomově mechanická veličina 
LELM lineárně elastické lomová mechanika 
M1, M2 označení čísla materiálu v případě bimateriálovém rozraní 
MHP metoda hraničních prvků 
MKP metoda konečných prvků 
MSED kritérium minimální hustoty faktoru deformační energie 
MT tahový vzorek s centrální trhlinou 
MTS kritérium maximálních tangenciálních napětí 
N počet cyklů do lomu 
Pw svařovací tlak 
PMMA Polymethylmethakrylát, plexisklo 
PE polyethylen 
RD rovinná deformace 
PP polypropylen 
S faktor hustoty deformační energie 
SDR standardizovaná rozměrová řada 
Sc sklon křivky odlehčení po indentaci 
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T, Tij T-napětí, složky T-napětí 
Ti složky liniového zatížení 
Tw svařovací teplota 
U energie napjatosti 
UI bezrozměrná konstanta  
V objem tělesa 
VI bezrozměrná konstanta 
W, 2W šířka tělesa s trhlinou 
Wc celková energie napjatosti 
X-FEM rozšířená MKP (extended finite element metod) 
Yint, Yext tvarová funkce pro zatížení vnitřním, resp. vnějším tlakem 
a délka trhliny 
a11, a12, a22 koeficienty pro určení faktoru hustoty deformační energie pro trhlinu u 

homogenního materiálu 
a0 iniciační délka trhliny 
acrit kritická délka trhliny v okamžiku lomu 
b, 2b délka povrchové trhliny, délka hlavní poloosy poloeliptické trhliny 
d kritická vzdálenost před vrcholem trhliny (V-vrubu) 
da/dN rychlost šíření únavové trhliny 
da/dt rychlost šíření creepové trhliny 
fij , gij bezrozměrná funkce 
hI(x,a) váhová funkce 
h1, h2 funkce pro popis změny materiálových vlastností 
i číslo bodu na čele trhliny 
kc parametr používaný při odhadu tvaru čela trhliny 
kerr maximální poměr mezi danou materiálovou vlastností dvou 

sousedících homogenních oblastí 

m materiálový parametr Parisova-Erdoganova vztahu 
n počet podoblastí 
nj složky jednotkové vnější normály křivky 
p exponent singularity napětí 
pint, pext vnitřní přetlak, vnější tlak 
ps stupeň polynomu 
q funkce exponentu singularity napětí 
r polární souřadnice 
rc velikost procesní zóny,  
ry poloměr plastické zóny 
s tloušťka stěny trubky 
tf čas do porušení 
t tloušťka pásu 
tt teplota 
tGR tloušťka gradientní oblasti 
u, v složky vektoru posuvů 
w hustota deformační energie 
x, y, z kartézské souřadnice 
Σ zobecněný faktor hustoty deformační energie 
∆KI rozkmit součinitele intenzity napětí 
α úhel rozevření V-vrubu (2α) 
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γr úhel, svírající čelo trhliny s normálou k volnému povrchu tělesa 
δ Kroneckerovo delta 
ν Poissonovo číslo 
µ modul pružnosti ve smyku 
εxx přetvoření na čele trhliny ve směru osy x 
θ  polární souřadnice 
θ0  úhel dalšího šíření trhliny 
κ  bezrozměrný parametr 
Γ křivka definující integrační cestu 
σ, σij napětí, složky tenzoru napětí 

applσ  aplikované zatížení 

σ  střední hodnota napětí 

critσ  kritická hodnota napětí 
σhoop hoop stress, tangenciální napětí 
σr referenční rozdělení napětí 
σYS mez kluzu 
τij   smykové složky tenzoru napětí 
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