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ANOTACE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Předložená disertační práce se zabývá řešením problematiky vzájemného ovlivnění 

několika povrchových půleliptických trhlin v jejich blízkém okolí. Navržená metodika je 

založena na vytvoření algoritmu pro tvorbu povrchové půleliptické trhliny a následném výpočtu 

lomových parametrů podél celého čela této sledované trhliny. Dále je vytvořen algoritmus pro 

tvorbu pomocných trhlin pro jejich libovolnou pozici. 

V této práci je provedena studie pro správné vyhodnocení výpočtu lomových parametrů 

podél čela sledované trhliny, a také pro výpočty napětí mezi blízkými vrcholy, abychom získali 

dostatečně přesné výsledky. Výpočty jsou provedeny pro zvolené konfigurace trhlin, pro různé 

tvary a velikosti trhlin, a pro zvolené způsoby zatížení. Je zde sledováno jejich vzájemné 

ovlivnění pomocí nárůstu hodnot v průbězích lomových parametrů podél čela jedné z trhlin. 

Jako další možnost řešení problematiky bylo zvoleno sledování napjatosti mezi blízkými 

vrcholy těchto trhlin a nárůst napětí mezi nimi.  

Všechny numerické výpočty v této práci byly provedeny metodou konečných prvků 

komerčním softwarem Ansys 11.0. 

 

 

 

ANNOTATION OF Ph.D. THESIS 

The proposed dissertation work deals with solution of the problem of mutual influence 

several semielliptical surface cracks in their neighborhood. The proposed methodology is based 

on the creation of an algorithm for creation of semielliptical surface crack and the subsequent 

fracture parameters calculation along the entire crack front of this observed crack. Furthermore, 

the algorithm is designed for creation of auxiliary cracks, for their arbitrary position. 

In this work is performed a study for the correct evaluation of fracture parameters 

calculation along the crack front, and also for calculations of the stresses between close crack 

tips to obtain sufficiently accurate results. Calculations are performed for chosen crack 

configurations, for different shapes and sizes of cracks, and chosen type of loading. 

There is observed their mutual interaction by increased the values in course of fracture 

parameters along the crack front on one of the cracks. As another possibility to solve the 

problem, there was chosen to monitor state of stress and increase of stresses between close 

crack tips. All numerical solutions in this work were done by FEM software Ansys 11.0. 
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Seznam použitého značení 

Veličina Označení Jednotka 

E Modul pružnosti v tahu [MPa] 

Et Tangenciální modul [MPa] 

H Vzdálenost trhlin od vodorovné osy [mm] 

J Riceův J-integrál  mmMPa    

K Faktor intenzity napětí  mmMPa   

Re Mez kluzu materiálu [MPa] 

S Vzdálenost blízkých vrcholů trhlin [mm] 

S Vzdálenost trhlin od svislé osy [mm] 

a Velikost hlavní poloosy trhliny [mm] 

a Charakteristický rozměr trhliny [mm] 

ai Konstanty lineární extrapolace z posuvů [-] 

b Velikost vedlejší poloosy trhliny [mm] 

c Charakteristický rozměr trhliny [mm] 

d Vzdálenost vrcholů trhlin [mm] 

dg Velikost zrna materiálu (velikost můstku mezi trhlinami) [mm] 

n Násobek velikosti zrna [-] 

n´ Násobek podílu velikosti zrna [-] 

r Radiusvektor polárního souřadnicového systému [mm] 

 Úhel pootočení od horizontální osy na povrchu [deg] 

 Úhel pootočení uvnitř tělesa od horizontální roviny [deg] 

 Úhel vynášený od povrchu trhliny [deg] 

 Interakční faktor ovlivnění trhlin [-] 

μ Poissonovo číslo [-] 

 Normálové napětí [MPa] 

nom Nominální napětí [MPa] 

y Normálové napětí (složka napětí) ve směru osy y [MPa] 

red Redukované napětí [MPa] 
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1. Úvod 

Oblast lomové mechaniky se začala nejvíce rozvíjet v období druhé světové války. 

Impulsem pro vznik tohoto oboru bylo potopení několika lodí Liberty, viz [1]. Nicméně 

základy tohoto vědního oboru položili Griffith [11], Inglis [12] již v dřívější době okolo roku 

1915, na které dále navázali Westegaard, Irwin, a spol. ve svých pracích [9], [10].  

Pro zkoumání vlastností materiálu při výskytu vad, či trhlin v materiálu, byly vynaloženy 

značné finanční prostředky, což podpořilo vznik a značné rozšíření této vědní disciplíny. V 

mnoha pracích, jako [1], [4], byly odvozeny vztahy pro popis napjatosti a deformace okolo čela 

trhliny pro všechny tři módy faktoru intenzity napětí pro základní způsoby zatížení trhlin a 

stanoveny vztahy pro výpočet faktoru intenzity napětí K podél čela trhliny pro různé tvary a 

způsoby zatížení trhliny [3], [6], [7]. I přes velké množství prací dodnes není známa celá řada 

řešení pro různé tvary trhlin a způsoby zatížení a pro mnoho případů nelze analytické vztahy 

odvodit. Pro vyhodnocení faktoru intenzity napětí K se v současné době nejvíce využívají 

numerické výpočty dle metody konečných prvků (MKP). Výhodou MKP je, že poskytuje 

výpočty pro téměř jakýkoliv tvar tělesa a velikost trhliny. O této problematice se v [1] zmiňuje 

Anderson, který se zabývá vlivem kvality sítě a možnostmi jak vypočítat lomové parametry s 

dostatečnou přesností. Oblíbenou oblastí zájmu je výskyt trhlin v tlakových nádobách [7], [8]. 

Také byl proveden rozsáhlý výzkum výskytu povrchových trhlin v tělese [6]. V současné době 

se mnoho prací zabývá také vznikem trhliny při valivém kontaktu [19], [20]. 

2. Současný stav řešené problematiky 

Problematika průchozích trhlin již byla prostudována poměrně dostatečně. Na rozdíl od 

toho problematika neprůchozích trhlin, jako jsou povrchové půleliptické (půlkruhové), či 

vnitřní eliptické (kruhové) trhliny, zatím nebyla příliš řešena. Jedním z důvodů je problematika 

tvorby modelu trhlin a dále složitost vyhodnocení lomových parametrů. Většinou byla 

nahrazena tvorba 3D trhliny vhodně zvolenými okrajovými podmínkami.  

Většina dostupné literatury se zabývá jedinou trhlinou v materiálu. Jak lze ovšem 

předpokládat, trhliny se v materiálu vyskytují nahodile, což umožňuje výskyt několika trhlin 

v jejich blízkém okolí. Úlohy s několika trhlinami v materiálu v blízkém okolí jsou kvůli své 

složitosti řešeny téměř výjimečně. 

Abychom mohli posoudit slučitelnost trhlin, bylo stanoveno mnoho různých pravidel, která 

jsou závislá zejména na tvaru a velikosti trhlin a na jejich vzájemné poloze. Současné 

hodnocení interakce trhlin pomocí norem jako jsou ASME [18], BS7910, R6, BSI PD6493 

[13], apod. poskytují různá pravidla pro kombinace většího počtu povrchových trhlin. Nicméně 

kritéria pro slučování jsou rozdílné v těchto normách a standardech.  

Norma ASME [18] v části IWA–3300 posuzuje větší množství vad v těsné blízkosti, které 

se vzájemně ovlivňují (interakce vad). Interakce vad vyžaduje vyhodnocení vzdálenosti mezi 

blízkými vrcholy sousedících vad (trhlin). Je založena zejména na tom, zda dvě trhliny způsobí 

značně vyšší nárůst faktoru intenzity napětí interakce trhlin než pro jedinou trhlinu. Pravidla, 

kterými se řídí způsob, jakým mají být trhliny kombinovány, jsou uvedeny v IWA–3330 [18]. 

V článku [13] publikovaném v roce 2009 Hasegawa, Koichi, a Katsumasa popisují a 

posuzují slučitelnost trhlin pro vybrané konfigurace průchozích trhlin. Je zde navrženo pravidlo 
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slučitelnosti navržené pro různé pozice a vzdálenosti trhlin. Článek [13] objasňuje a vysvětluje 

současná pravidla pro různé mezinárodní normy pro slučování a vzájemné ovlivnění faktoru 

intenzity napětí pro průchozí trhliny. Z numerických výpočtů a experimentálních dat [13] byl 

stanoven nárůst okolo 6% pro ovlivnění faktoru intenzity napětí jako hranice mezi 

neslučitelnými a slučitelnými trhlinami. Bylo navrhnuto, jestliže  21 2,2min aaH  , kde a je 

délka průchozí trhliny, potom mohou být trhliny slučitelné pro daný typ velikostí, pozic trhlin a 

způsobu zatížení. 

Interakcí dvou povrchových půleliptických (půlkruhových) trhlin v čase postupně zabývalo 

postupně mnoho autorů. Autoři se zabývali různými pravidly interakce. Byly vyhodnoceny 

lomové parametry a také interakční faktory ovlivnění trhlin. 

V roce 1994 vydali Leek a Howard publikaci [16], kde posuzovali povrchové trhliny 

v jedné rovině, které jsou významné v tom, že jsou snad nejčastějším typem vady nalezené 

v mnoha součástech, vyskytující se zejména jako výsledek svarových defektů. K interakci 

dochází, v podobě nárůstu hodnoty K, existují-li dvě povrchové trhliny v těsné blízkosti. 

V práci autoři narazili na zajímavou skutečnost, že v případě, že jsou trhliny blíže k sobě, 

než je popsáno v  [16, viz tab. 1], skutečný maximální K by se zvýšil (jako se zvyšuje 

interakce), zatímco předpokládaný maximální K získaný za předpokladu jediné sloučené trhliny 

by se snížil. Proto je možné, že u některých geometrií trhlin předpoklad jediné sloučené trhliny 

neposkytuje bezpečný odhad KI,max. 

V práci [17] publikované v roce 2003 se autoři Sethuraman, Reddy, Ilango zabývali 

interakcí půleliptických povrchových trhlin v jedné rovině. Na základě 3D řešení dle MKP byly 

vyhodnoceny normalizovaný faktor intenzity napětí K a faktor interakce trhlin  . Byl 

vyhodnocen široký rozsah konfigurací a výsledky jsou zobrazeny v [17] jak v grafické formě, 

tak v tabulkové formě. Byl navržen empirický vztah pro vyhodnocení faktorů interakce trhlin.  

 
Obr. 2.1 Schematické znázornění označení dvou povrchových trhlin v jedné rovině [14] 

Kim a Huh [14] se také zabývali interakcí dvou povrchových trhlin ležících v jedné rovině 

a to jak pro lineární elastické řešení tak pro elastoplastické numerické řešení pomocí MKP. Je 

zkoumán efekt interakce trhlin pomocí vyhodnocení jednak elastického faktoru intenzity napětí 

K a také elastoplastického J-integrálu sousedících trhlin ve stejné rovině v tělese. Systematicky 

byly vyšetřovány účinky na lomové parametry ovlivňující interakci trhlin, jako jsou 

geometrické parametry, relativní vzdálenosti mezi trhlinami a tvar trhlin. Na základě získaných 

výsledků bylo zjištěno, že všechny kombinační pravidla současných norem poskytují velmi 

konzervativní výsledky. Autoři došli v [14] k závěru, že ze sledovaných norem poskytuje 

BS7910 odpovídající kombinační pravidlo pro dvě povrchové trhliny v rovině. 

V [15] zkoumali Moussa, Bell, Tan interakci dvou paralelních stejných povrchových trhlin 

mimo jednu rovinu. Byl sledován účinek relativní vzdálenosti dvou povrchových trhlin 

v různých rovinách na průběhy faktoru intenzity napětí podél čela trhliny. Byla provedena 
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studie pomocí parametrů, jako jsou horizontální a vertikální vzdálenost mezi dvěma 

povrchovými trhlinami pro konkrétní tvar trhliny a hloubku trhliny vzhledem k tloušťce desky. 

Byly odvozeny empirické vzorce (uvedené v [15]) pro vzájemné ovlivnění K, které se vztahují 

k účinku vzájemné polohy trhlin. 

Navzdory tomu, že je v současné době dostupnost efektivních metod a vysoce výkonných 

počítačů, které mají řešit problematiku 3D trhlin, problematika řešení interakce povrchových 

nebo vnitřních trhlin je v literatuře málo obsažena a není příliš rozšířena, spíše se tato 

problematika vyskytuje vzácně. Zejména kompletní parametrické studie interakce 3D 

rovinných povrchových trhlin v desce konečných rozměrů nebyla řešena. Navíc žádný 

dokument se nesnaží ocenit to, že se interakce mezi trhlinami zvyšuje, v případě, že se trhliny 

stejné geometrie vyskytují v menší součásti určitých rozměrů. 

Jedná se o téměř neprozkoumanou oblast a v budoucnu najde své uplatnění, obzvláště 

ve strojním a stavebním průmyslu, v leteckém průmyslu, v jaderné energetice, atd.  

3. Cíle disertační práce 

V disertační práci se budeme zabývat vzájemnou interakcí několika povrchových trhlin 

pro jejich vzájemné různé konfigurace. Je zapotřebí nejprve vytvořit model s několika trhlinami 

blízko sebe. Pro tyto účely bude vytvořen algoritmus, který vytvoří 3D model povrchové trhliny 

v materiálu. Následuje jej algoritmus, ve kterém budou vypočteny zvolené lomové parametry. 

Faktor intenzity napětí a J-integrál bude vždy vypočten podél čela zvolené trhliny, abychom 

mohli sledovat změny v jejich průbězích. 

Budeme se zabývat převážně lineární elastickou lomovou mechanikou (LELM). Do této 

oblasti spadá kriterium faktoru intenzity napětí. Také budou provedeny výpočty při uvážení 

elastoplastické lomové mechaniky (EPLM), kde bude využito kriteria J-integrálu, jako 

lomového parametru, neboť ten lze použít jak na lineární, tak na nelineární elasticko-plastickou 

lomovou mechaniku.  

V teoretické části bude rozebrána problematika napěťového pole v okolí trhliny a výpočty 

lomových parametrů. 

Pro vyhodnocení faktoru intenzity napětí se nejprve budeme zabývat správným výběrem 

vzdáleností uzlů od čela trhliny. Následně porovnáme jednotlivé typy výpočtů K. Naskytuje se 

zde možnost vyhodnotit, jaká seskupení trhlin jsou ještě tolerovatelná z hlediska šíření poruchy, 

trhliny, defektu. 

Další velmi zajímavou problematikou, kde lze využít vytvořených algoritmů, je napjatost v 

můstku o velikosti zrna mezi trhlinami. Tato problematika se uplatňuje u velmi malých rozměrů 

trhlin v řádech velikosti zrna, kde není příliš vhodné vyhodnocovat lomové parametry, ale 

raději se zabývat napěťovým stavem, který bude pravděpodobně rozhodovat o spojování trhlin. 

Zajímavou problematikou je bezpochyby i případ dvou trhlin, které jsou centrálně umístěny ve 

dvou sousedících zrnech. Jedná se tzv. „small cracks“, což jsou trhliny, které ani v jednom 

rozměru nepřesahují rozměry velikosti zrna materiálu, např. [21], [22]. 

Do příloh disertační práce bude umístěn velice zajímavý příklad numerického výpočtu při 

aplikaci lomové mechaniky v úloze valivého kontaktu. Zde je řešeno tlakové namáhání povrchu 

s trhlinou včetně uvážení smykové složky tlaku na povrchu vznikající prokluzem kola na 

povrchu [32]. 
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4. Numerické řešení problémů lomové mechaniky 

V okolí čela trhliny se vyskytují velké gradienty napětí. Pro zachycení napěťového 

a deformačního pole je nutné v této oblasti vytvořit dostatečně jemnou síť [2], [4]. 

Pro lineární elastické problémy se napětí v blízkosti čela trhliny mění se singularitou podle 

výrazu r/1 . Pro numerické modelování byly použity singulární prvky, které mají meziuzly 

posunuty do ¼ délky hrany k jednomu vrcholu prvku, což umožní modelovat singularitu 

přetvoření na čele trhliny [23]. Pro vytvoření sítě okolo čela trhliny se v programu Ansys 

používá příkaz KSCON, který generuje singulární prvky v okolí zvoleného bodu. Tento příkaz 

dá použít jen u plošné sítě. Pro tvorbu sítě ve 3D úlohách (prostorových) je vytvořen tunel 

okolo čela trhliny, přes který je vytažena takto vytvořená plošná síť podél čela trhliny, viz obr. 

4.2, str. 8. V práci je popsán princip výpočtu vybraných lomových parametrů (J-integrálu a 

faktoru intenzity napětí). 

Faktor intenzity napětí je vypočten pomocí třech způsobů: 

- vnitřním příkazem KCALC 

- přepočtem z J-integrálu 

- lineární extrapolací z posuvů 

Samotný výpočet faktoru intenzity napětí podél čela trhliny je značně komplikovaný, neboť 

bodové metody výpočtu K vypočítají pouze hodnotu v jediném bodě čela trhliny. Proto je třeba 

nadefinovat opakování pomocí cyklů, které tento výpočet zopakují podél zvoleného počtu bodů 

podél čela trhliny. Navíc je zapotřebí, aby pomocné uzly pro výpočet K ležely ve směru 

normály k čelu trhliny v daném bodě a dané pozici. K tomuto účelu bude tunel podél čela 

trhliny rozřezán právě takovýmito řezy.  

4.1. Algoritmus pro tvorbu trhliny 

 Pro zkoumání chování několika trhlin v jejich blízkém okolí byl vytvořen algoritmus, 

který je schopen vygenerovat povrchovou půlkruhovou, či půleliptickou trhlinu o požadované 

velikosti (o různých velikostech hlavní a vedlejší poloosy elipsy) různě natočenou od obou os. 

Jedná se o pootočení trhliny uvnitř tělesa od horizontální roviny (úhel ), a dále o pootočení 

trhliny od horizontální osy na povrchu (úhel ), kde leží hlavní poloosa půlelipsy, viz obr. 4.1. 

            

a)      b) 

a) pootočení uvnitř tělesa od horizontální roviny b) pootočení od horizontální osy na povrchu 

Obr. 4.1 Schéma možností pootočení půleliptické trhliny 
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Celý tento algoritmus je parametrizován, což umožňuje rychle a přehledně měnit např. 

velikost, tvar a pozici trhliny v prostoru. Dále lze nadefinovat počet řezů, přes které jsou dále 

počítány hodnoty faktoru intenzity napětí K a J-integrál. Ostatní potřebné hodnoty byly 

parametrizovány v závislosti na velikosti hlavní a vedlejší poloosy půleliptické trhliny.  

Postup tvorby čela, lícních ploch trhliny, tunelu, rozříznutí ve směru normály k čelu trhliny, 

vytažení plošné sítě, vhodnosti použitého typu prvku, atd. je popsáno v disertační práci. 

 

Obr. 4.2 Síť v okolí čela a lícních ploch půlkruhové trhliny 

4.2. Algoritmus pro výpočet lomových parametrů 

Druhým algoritmem, který navazuje na vytvořený model, je algoritmus, kde jsou počítány 

hodnoty faktoru intenzity napětí podél čela trhliny a výpočet J-integrálu. Abychom získali 

přehled o hodnotách faktoru intenzity napětí (průběhu K) podél čela trhliny, je nutné 

nadefinovat cyklus, který provede výpočet K podél čela trhliny ve všech zvolených bodech 

(uzlech). Po provedení všech výpočtů jsou výsledky a všechny použité parametry automaticky 

uloženy ve zvoleném názvu souboru s příponou .txt.  

4.3. Algoritmus pro tvorbu pomocné trhliny 

Pro řešení problematiky několika trhlin v blízkém okolí byl obdobně jako v kap. 4.1. 

nadefinován algoritmus, který vytvoří v okolí sledované trhliny pomocnou trhlinu 

zjednodušením již vytvořeného algoritmu pro tvorbu trhliny. Tato pomocná trhlina má pro 

výpočty pouze geometrický, či tvarový význam. Jejím účelem je vzájemné ovlivnění polí napětí 

a deformací sledované trhliny s touto trhlinou a jejich působení na sebe navzájem. 

 

Obr. 4.3 Síť na lícních plochách pomocné trhliny se zjemněním k vrcholu A´ 

čelo trhliny 

lícní 

plochy 

trhliny 
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5. Aplikace na jednu vnitřní kruhovou trhlinu 

Nejprve je vhodné provést testovací numerické výpočty pro případ, kde je známo přesné 

analytické řešení a numerické výpočty dostatečně naladit tak, aby byla chyba numerických 

výpočtů od analytického řešení co nejmenší v rámci daných možností. 

Byl zvolen případ jediné kruhové trhliny uvnitř nekonečného tělesa zatíženou dostatečně 

vzdáleným tahovým normálovým napětím, což odpovídá prvnímu způsobu (módu) zatížení. 

Bude stanoveno, v jaké vzdálenosti před čelem trhliny je vhodný výběr uzlů, a podle toho 

budou upraveny rozměry tunelu. Numerický model bude vytvořen pomocí povrchové 

půlkruhové trhliny při využití jedné roviny symetrie. 

Pro analytické řešení je faktor intenzity napětí je dán vztahem, viz [2], [3]:  

mmMPaaK I  9253,1002020
22





 ,      (5.1)

 

kde a=20mm je zvolený poloměr kruhové trhliny, MPa20  zvolené dostatečně vzdálené 

tahové napětí působící ve směru normály k lícním plochám. Druhý a třetí mód jsou nulové pro 

daný způsob zatížení. Výhodou tohoto případu je to, že faktor intenzity je pro takovýto způsob 

zatížení a tvar trhliny konstantní podél celého čela trhliny.  

5.1. Volba uzlů pro výpočet K dle příkazu KCALC 

Pro správné vyhodnocení faktoru intenzity napětí se musíme zabývat oblastí v blízkém 

okolí čela trhliny, aby výsledné hodnoty byly vyhodnoceny s dostatečnou přesností.  

Byly vybrány vzdálenosti uzlů před čelem trhliny pro 15 případů. Vzdálenosti byly 

postupně zvětšovány od čela trhliny (0,01a), kde se nachází singulární prvky až po 0,54a, což je 

přibližně polovina poloměru kruhové trhliny. 
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Obr. 5.1 Hodnoty faktoru intenzity napětí v závislosti na zvolených uzlech 

různě vzdálených před čelem trhliny 

Čím je vzdálenost uzlů před čelem trhliny menší, tím je větší odchylka od přesného řešení. 

Od 8. volby je odchylka numerického výpočtu od přesného řešení do 1%, což lze brát jako 

velmi přesné výsledky. V algoritmu byl zvolen poměr 0,1 x/a[-] pro první dva uzly (uzel č. 2 a 

4) a 0,2 x/a[-] pro další dva uzly (uzel č. 3 a 5), což odpovídá výběru uzlů č. 11. 
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5.2. Volba uzlů pro výpočet K dle lineární extrapolace 

Pro libovolně zvolený bod na čele trhliny byl proveden výpočet K dle lineární extrapolace 

z výsledných posuvů a stanoveny následující závěry vyplývající z grafu výběru uzlů v obr. 5.2. 

Lineární extrapolace z posuvů

y = 8,117x + 96,621

y = -11,911x + 98,992

y = -20,32x + 100,05
94

95

96

97

98

99

100

101

0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16
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K
 [

M
P

a.
m

m
^
0

.5
]

1. řada

2. řada

3. řada

Lineární (1. řada)

Lineární (2. řada)

Lineární (3. řada)

 

Obr. 5.2 Vyhodnocení K v závislosti na zvolených uzlech před čelem trhliny  

1. řada uvažuje pro výpočet všechny uzly před čelem trhliny, tj. včetně uzlu posunutého 

do 1/4. V 2. řadě je tento uzel vynechán. A v 3. řadě jsou vynechány uzly dva. Nejpřesnější 

výsledky udává lin. extrapolace provedená v 3. řadě, kde konstanta mmMPaKa 05,1000  . 

Z tohoto důvodu jsou v algoritmu vynechány právě tyto dva uzly náležící první řadě prvků 

okolo čela trhliny. V algoritmu je nadefinován výpočet a0, neboli K dle vztahů v kap 3.1.3 

disertační práce. Lineární extrapolace prokládá přímku přes několik bodů, čímž nedojde k tak 

velkému ovlivnění výsledku jako u příkazu KCALC. Je tedy stabilnější a je méně citlivá na 

výběr uzlů. 

5.3. Volba počtů obrysů pro výpočet J-integrálu 

Dle zkušeností nabytých v autorově diplomové práci [31] byl zvolen 4. obrys prvků nad 

čelem trhliny, kde je již zahrnut dostatečný počet prstenců prvků pro zachycení napjatosti 

v blízkém okolí čela trhliny. Následně lze J-integrál přepočítat dle vztahu (2.9) v disertační 

práci, na faktor intenzity napětí pro stav rovinné deformace, neboť se jedná o vnitřní trhlinu. 

6. Průběh K v závislosti na velikosti vedlejší poloosy eliptické trhliny 

Zajímavým případem je zajisté, jak se 

bude měnit průběh faktoru intenzity napětí se 

zmenšující se velikostí vedlejší poloosy 

eliptické trhliny pro stejný způsob zatížení a 

tvar tělesa jako v předchozí kapitole. Proto 

provedeme výpočty pro zvolené poměry b/a a 

budeme sledovat vliv na změnu průběhu 

K podél čela trhliny. 

Byla zvolena velikost hlavní poloosy a=20mm a postupně měněna velikost vedlejší poloosy 

b (od 5 do 20mm). Tahové napětí bylo opět zvoleno =20MPa. 

Obr. 6.1 Vynášení úhlu podél čela trhliny 
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Analytické řešení je provedeno dle vztahů uvedených v [1]. Jedná se o přibližné řešení: 

)(


 f
Q

b
K I 

,                                                (6.1) 

65.1

464.11 
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,  

4/1
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,           (6.2) 

Q a f() jsou funkce tvaru a úhlu elipsy, význam označení a, b,  je patrný z obrázku 6.1. 

 
Obr. 6.2 Průběh K dle analytického řešení       Obr. 6.3 Průběh K vypočteného z J-integrálu  

Pro vyhodnocení  změny tvaru eliptické trhliny byl zvolen v obr. 6.3 průběh K dle J-

integrálu, který vykazoval nejmenší odchylku z použitých typů výpočtů K.  

Při zmenšujícím se b dochází ke snížení K, přičemž maximum zůstává v největší hloubce 

pod úhlem 90º. S klesajícím se b dochází ke 

zvětšení odchylky mezi numerickým výpočtem 

a analytickým řešením dle rovnice (6.1). V 

obrázku 6.4 je vidět největší odchylka 

numerického a analytického výpočtu, jedná se 

o nejmenší poměr b/a=0,25[-]. Průběh faktoru 

intenzity napětí dle všech tří typů numerických 

výpočtů je téměř stejný s minimální 

odchylkou. Odchylka analytického řešení od 

numerických výpočtů činí pro tento průběh 

cca 17% pod úhlem 90º a cca 15% pod úhlem 

0 a 180º. 

7. Dvě vnitřní kruhové trhliny ve vzdálenosti d od sebe  

U této problematiky je sledován vliv 

trhlin na sebe navzájem vzhledem ke 

vzdálenosti mezi jejich blízkými vrchloly A 

a A´. Byly zvoleny dvě stejně velké kruhové 

trhliny jako v kap. 5 (a=20mm, =20MPa). 

Působením obou trhlin na sebe 

navzájem dochází k nárůstu prvního módu 

K.  

Obr. 6.4 Průběh K pro b/a=0,25[-] 

 

Obr. 7.1 Dvě kruhové trhliny v nekonečném tělese 
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Největší nárůst prvního módu K je v místě na čele trhliny, které je nejblíže mezi oběma 

trhlinami označené A a A´ činí cca 5% pro d=1a. 

 

Obr. 7.2 Průběh prvního módu K podél čela zvolené trhliny pro vzdálenost trhlin d=1a 

V následující tabulce můžeme pozorovat nárůst prvního módu faktoru intenzity napětí v 

závislosti na vzdálenosti vrcholů trhlin d oproti případu jediné trhliny v nekonečném tělese. Pro 

nejbližší zvolenou vzdálenost d=0,2a činí nárůst prvního módu K ve vrcholu A cca 25%. 

Tab. 7.1 Nárůst prvního módu K oproti případu jediné trhliny pro zvolené vzdálenosti d  

d= 0,2a 0,4a 0,6a 0,8a 1a 

Nárůst KI 25% 11% 8% 6% 5% 

 

8. Lineární elastické řešení polí napětí a deformací vybraného shluku 

povrchových trhlin  

Provedeme studii, jak se budou chovat lomové parametry s měnící se vodorovnou a svislou 

vzdáleností vrcholu A sledované trhliny a 

vrcholu A´ pomocné trhliny vůči sobě na 

povrchu v tělese se dvěma vodorovnými 

povrchovými půlkruhovými či 

půleliptickými trhlinami o velikosti 

hlavní poloosy a=20mm, =20MPa, viz 

obr. 8.1. Jako zástupce lomových 

parametrů byl vybrán J-integrál, který lze 

využít jak u elastických, tak i u 

elastoplastických výpočtů. 

8.1. Stanovení hladin nárůstu J-integrálu v závislosti na různých vzdálenostech S a H pro 

dvě půlkruhové trhliny 

V případě různých vzdáleností trhlin od sebe bude docházet k různému nárůstu hodnot J-

integrálu oproti případu jediné trhliny. Byly vypočteny hodnoty J-integrálu (ozn. J) ve 

zvolených vertikálních a horizontálních vzdálenostech S/2a a H/2a blízkého vrcholu pomocné 

trhliny vůči vrcholu sledované trhliny. Takto úmyslně zvolené vzdálenosti vytváří paprsky od 

A 

Obr. 8.1 Dvě povrchové trhliny v nekonečném tělese 
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bodu na povrchu (vrcholu) sledované trhliny označeném A. U každého paprsku byla stanovena 

rovnice regrese pomocí polynomů různých řádů, aby co nejlépe vystihovaly tvar křivky nárůstu 

J-integrálu na každém paprsku. Z rovnice polynomické regrese lze poté najít zvolené hladiny 

nárůstu J-integrálu a pozici od vrcholu sledované trhliny. Po spojení nalezených bodů o 

stejných hladinách nárůstu na každém paprsku dostaneme vrstevnice, které nám udávají hladiny 

se stejným nárůstem J-integrálu oproti případu jediné trhliny (ozn. J0). 

 

 

Obr. 8.2 Vrstevnice s hladinami nárůstu J-integrálu oproti jediné trhlině pro b/a=1,0[-] 

8.2. Stanovení hladin nárůstu J-integrálu v závislosti na různých vzdálenostech S a H pro 

dvě půleliptické trhliny 

 
Obr. 8.3 Vrstevnice s hladinami nárůstu J-integrálu oproti jediné trhlině pro b/a=0,5[-] 

Zobrazení pozice protější trhliny vůči kořeni zkoumané trhliny 

 a odchylka výsledků pro J od případu jediné trhliny (b/a=1 [-])
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Vrstevnice s hladinami nárůstu J-integrálu pro půlkruhové trhliny ve stejných oblastech 

udávají větší hodnoty nárůstu J-integrálu než půleliptické. Půlkruhové trhliny jsou tedy 

nebezpečnější než zvolené půleliptické trhliny při uvážení stejné polohy povrchových trhlin. 

Najdeme-li hladinu, při jaké bude docházet ke spojení trhlin, budeme znát polohu, kdy k tomuto 

spojení dojde a kdy ne, což nám bude udávat vrstevnice s takovýmto nárůstem. S takovýmto 

nástrojem by mohlo být stanovitelné, zdali nám pozice dvou trhlin způsobí jejich spojení. 

8.3. Překrytí dvou půlkruhových a půleliptických povrchových trhlin 

 Budeme sledovat průběh J-integrálu podél čela sledované trhliny pro trhliny, které se 

překrývají ve směru toku napětí. Byla zvolena pevná vzdálenost H/2a=0,2[-].  

V následujícím obrázku je uvedeno schematické znázornění se zavedeným smyslem kótování 

pozice trhlin od svislé osy. V případě záporné hodnoty S jsou trhliny překryty. 

 

Obr. 8.4 Naznačení principu kótování pro případ překrývání trhlin 

a) Dvě půlkruhové trhliny 

 
Obr. 8.5 Průběh J-integrálu pro různé vzdálenosti od svislé osy pro dvě půlkruhové trhliny 

(a=b=20mm) vzdálené od sebe o H/2a=0,2[-] 
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b) Dvě půleliptické trhliny (b/a=0,5[-]) 

 

Obr. 8.6 Průběh J-integrálu pro různé vzdálenosti od svislé osy pro dvě půleliptické trhliny 

(b=10mm, a=20mm) vzdálené od sebe o H/2a=0,2[-] 

Překrytím obou vodorovných trhlin dochází k poklesu v průběhu J-integrálu, což je 

způsobeno společným působením trhlin na tok napětí ve svislém (taženém) směru, čímž se toto 

působení rozloží mezi obě trhliny a z tohoto důvodu dochází ke zmíněnému poklesu. Jestliže 

jsou trhliny nad sebou ( aS 21 ) pak dochází ke snížení průběhu J-integrálu, přičemž průběh 

podél čela trhliny zůstává tvarově stejný. Dochází pouze ke snížení hodnot podél čela trhliny. 

9. Pružně plastické řešení polí napětí a deformací vybraného shluku 

povrchových půlkruhových trhlin 

Většina materiálů je schopna vyvinout plastickou deformaci před porušením součásti. Mezi 

nejjednodušší materiálové modely zahrnující plastické chování materiálu patří zajisté bilineární 

kinematický materiálový model, který patří mezi nejjednodušší nelineární modely a jeho velkou 

výhodou je jeho jednoduchost při dosažení spolehlivých výsledků. Tento model je 

zjednodušeně popsán v disertační práci v kap. 8.1. V této kapitole byly zadány následující 

materiálové konstanty získané dle měření. Jedná se o materiál 11 375 o mezi kluzu 

Re=235MPa, modulu pružnosti v tahu E=210000MPa, Poissonovu číslu =0,3[-] a 

tangenciálním modulu Et=1932MPa, který udává sklon plastické větve nad mezí kluzu [34]. 

9.1. Aplikace na jedinou povrchovou půlkruhovou trhlinu 

Nejprve je provedeno testovací řešení polí napětí a deformací pro případ jediné povrchové 

půlkruhové trhliny o poloměru a=20mm. Trhlina byla postupně zatěžována tahovým 

normálovým napětím obdobně jako v předchozích příkladech, které bylo postupně zvětšováno 

z 50MPa na 100MPa a 150MPa a sledován nárůst plastické zóny na čele trhliny. Dochází tedy 

k uplatnění elastoplastické lomové mechaniky (EPLM), kde pro vyhodnocení z vybraných 

lomových parametrů využít pouze J-integrál. V následujících obrázcích můžeme sledovat 

zobrazení plastického přetvoření okolo čela půlkruhové trhliny na povrchu objemu v bodě A. 
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Obr. 9.1 Zobrazení plastického přetvoření na čele trhliny pro bod A  

Následně byl vyhodnocen J-integrál podél čela trhliny a porovnán s průběhem lineárně 

elastického řešení pro největší zvolené zatížení tahovým normálovým napětím (150MPa).  

 

Obr. 9.2 Srovnání průběhu J – integrálu pro případ použití  LELM a EPLM 

Z grafu je patrné, že J-integrál u elastoplastického výpočtu změnil svůj tvar podél čela 

trhliny v místech, kde byla překročena mez kluzu materiálu, a to v blízkosti povrchu.  

 

Průběh J-integrálu podél čela půlkruhové povrchové trhliny
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9.2. Výpočet dvou stejných povrchových půlkruhových trhlin 

Byla zvolena vzdálenost trhlin S/2a=0,15[-], H/2a=0[-] (obdobně jako v disertační práci 

kap. 7.1) a numerický model byl vytvořen analogicky včetně kvality sítě, aby bylo možné 

věrohodně porovnávat výsledky. Trhliny byly zatíženy tahovým normálovým napětím 

150MPa. Na obr. níže, lze pozorovat průběh J-integrálu podél čela sledované trhliny. Je zde 

patrný nárůst v blízkosti povrchu trhliny (bodu A), kde dochází k ovlivnění protější trhlinou.  

 

Obr. 9.3 Srovnání průběhu J – integrálu pro případ jediné trhliny a dvou trhlin vedle sebe 

S/2a=0,15[-], H/2a=0[-] při použití EPLM 

Došlo k nárůstu přibližně dvojnásobku (nárůst J-integrálu o 98%) oproti případu jediné 

trhliny a to pod úhlem cca 14º. Nárůst v nejbližším místě obou trhlin v bodě A sledované 

trhliny na povrchu objemu činí 74% oproti případu jediné trhliny. Zajímavostí je, že můžeme 

pozorovat nárůst hodnot J-integrálu podél celého čela sledované trhliny nejen u elastických 

výpočtů (disertační práce, obr. 7.5, str. 59), ale i u elastoplastických výpočtů. Srovnáme-li 

ovlivnění dvou povrchových půlkruhových trhlin s případem jediné trhliny při využití LELM a 

EPLM, většího nárůstu J-integrálu nastalo u elastoplastického výpočtu, viz tab. 9.1. 

Tab. 9.1 Porovnání nárůstu J-integrálu pro LELM a EPLM 

Výpočet: 
Nárůst J-integrálu na 

povrchu (bod A) 

Nárůst J-integrálu pod 

povrchem (úhel cca 14º) 

LELM 31% 27% 

EPLM 74% 98% 

 

10. Smykové zatížení v rovině s povrchovými půlkruhovými trhlinami 

Abychom mohli sledovat působení trhlin na sebe navzájem i u dalších módů zatížení tělesa 

s trhlinami, bylo vybráno zatížení pomyslně nekonečného tělesa s dvěma povrchovými 

půlkruhovými trhlinami o velikostech a=20mm, které vyvolá maximální smykové napětí 

v rovině lícních ploch trhlin odpovídající aplikovanému normálovému napětí (=20MPa). Tato 

napjatost by v případě výpočtů průchozích trhlin (2D modelu), vyvolala napjatost prostého 

smyku, tedy 2. způsobu (módu) zatížení. Otázkou je, jak se tato napjatost projeví u 

povrchových půlkruhových 3D trhlin, jak se změní tvar lícních ploch a čela trhliny. 

Průběh J-integrálu podél čela sledované půlkruhové trhliny 
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A 

Obr. 10.1 Schéma řešené problematiky 

Byla provedena studie, jak se toto zatížení 

projeví na průběhu K pro jednotlivé módy a na 

průběhu J-integrálu podél čela sledované trhliny. 

Nejprve byl proveden výpočet pouze s jedinou 

trhlinou uprostřed tělesa. Následně byly 

provedeny výpočty, kdy byla postupně měněna 

vzdálenost S dle tab. 10.1.  

Tab. 10.1 Zvolené vzdálenosti trhlin 

S/2a= [-] 0,05 0,10 0,15 0,20 

V obr. 10.2 je zobrazeno redukované napětí 

dle HMH hypotézy pevnosti okolo čela trhliny na 

povrchu pro jedinou trhlinu v tělese. Lze 

pozorovat „arašídovitý tvar“ odpovídající 

napěťovému stavu okolo kořene trhliny pro 

případ průchozí 2D trhliny [4], [5]. Vzájemné 

ovlivnění dvou trhlin je znázorněno v obr. 10.3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10.4 Průběh jednotlivých módů faktoru intenzity napětí podél čela jediné trhliny 

Druhý mód klesá s narůstající hloubkou a pro úhel 90º je téměř nulové hodnoty, zatímco 

třetí mód pod povrchem narůstá a v největší hloubce nabývá v průběhu svého maxima.  
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První mód se zde neprojeví, je nulový podél celého čela trhliny. V případě dvou trhlin, 

které jsou dostatečně blízko sebe, dochází ke vzájemnému ovlivnění, což můžeme pozorovat 

v grafech v průbězích lomových parametrů, které jsou uvedeny níže.  

 

Obr. 10.5 Průběh druhého módu K podél čela sledované půlkruhové trhliny 

 
Obr. 10.6 Průběh třetího módu K podél čela sledované půlkruhové trhliny 

V následujícím grafu můžeme pozorovat průběh J-integrálu podél čela sledované trhliny, 

který zde vyjadřuje „pomyslný smíšený mód“, který bychom dostali sloučením všech módů K. 

 

Obr. 10.7 Průběh J-integrálu podél čela sledované půlkruhové trhliny 
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Tab. 10.2 Nárůst lomových parametrů v bodě A oproti případu jediné trhliny 

Nárůst hodnot K a J oproti 

jediné trhlině v bodě A [-] 
2. mód K (KII) 3. mód K (KIII) J-integrál 

S/2a=0,05[-] 1,44 1,55 1,79 

S/2a=0,10[-] 1,23 1,21 1,47 

S/2a=0,15[-] 1,16 1,10 1,32 

S/2a=0,20[-] 1,14 1,06 1,24 

Zaměříme se na nejbližší vzdálenost trhlin S/2a=0,05[-], kde dochází k největšímu 

ovlivnění trhlin působením na sebe navzájem. V případě druhého módu K dojde k nárůstu na 

povrchu sledované trhliny v bodě A o 44%, v případě třetího módu K nárůst činí 55% oproti 

případu jediné trhliny. Největší nárůst nastane v případě J-integrálu, kde nárůst činí téměř 80% 

oproti případu jediné trhliny v místě na povrchu v bodě A (pod úhlem º). 

11. Napjatost v můstku o velikosti zrna mezi dvěma povrchovými 

půlkruhovými trhlinami 

S využitím algoritmů se zde naskytuje možnost zkoumání počátku slučování mikrotrhlin v 

materiálu, při jejich výskytu v těsné blízkosti, což je v praxi běžně se vyskytující jev. Můžeme 

předpokládat, že ke slučování mikrotrhlin dochází jako k jednomu z prvotních jevů při 

porušování materiálu vlivem působení vnějšího zatížení. U této problematiky již není příliš 

vhodné zabývat se vyhodnocováním lomových parametrů s ohledem na velikost trhlin, budeme 

se zabývat pouze napěťovým stavem mezi jejich blízkými vrcholy A a A´. Jako nejbližší možná 

vzdálenost trhlin, tj. můstek, byla zvolena velikost zrna materiálu a velikost mikrotrhlin je 

volena jako jeho násobky: 

gdna 2
,          (11.1) 

kde n násobek velikosti zrna, gd velikost 

zrna materiálu, a velikost hlavní poloosy 

půlkruhové trhliny. Jako reprezentativní 

velikost byla zvolena velikost zrna 

dg=0,02mm, viz [21], [22]. Budeme se 

zabývat prvním módem porušování 

tělesa. Těleso je zatíženo dostatečně 

vzdáleným (nominálním) tahovým 

napětím o hodnotě MPanom 100 .  

11.1. Vliv kvality sítě na napjatost v můstku 

Při řešení problematiky napjatosti v můstku mezi trhlinami narazil autor na zajímavý jev. 

Jednalo se zejména o problém průběhu složky napětí y. Toto napětí nepředvídatelně klesalo u 

vrcholu A sledované trhliny, namísto předpokládaného nárůstu napětí vlivem výskytu gradientů 

napětí před čelem trhliny. Z tohoto důvodu zde byla zařazena tato kapitola. Celý problém byl 

zapříčiněn kvalitou sítě a typem použitých prvků. V disertační práci byla provedena studie 

ohledně vlivu kvality sítě na napjatost v můstku. Bylo dosaženo výsledků, že pokud se budeme 

Obr. 11.1 Schématické znázornění řešené problematiky 
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zabývat problematikou napjatosti v okolí blízkých vrcholů trhlin (můstku), je vhodnější použít 

volnou síť, která lépe vystihuje nárůst napětí mezi blízkými vrcholy trhlin. Jako doporučení pro 

další výpočty bylo stanoveno zjemnění sítě v můstku mezi trhlinami o počtu minimálně 10 

uzlů, nicméně je doporučeno cca 20 až 30 uzlů (bez uvážení meziuzlů) pro dosažení dostatečně 

spolehlivých výsledků. Pro vyhodnocení napěťového stavu je doporučeno vyhodnocovat napětí 

uprostřed intervalu (y, red), neboť v této oblasti jsou výsledky méně citlivé na kvalitu sítě a 

poskytují dostatečně věrohodné výsledky ohledně nárůstu napětí v můstku. 

11.2. Posouzení napjatosti v můstku pro různé velikosti trhlin 

Abychom mohli stanovit, kdy dojde ke spojení takovýchto trhlin, je zapotřebí zjistit, jaká 

velikost trhlin způsobí dostatečný nárůst napětí v můstku mezi nimi. Pro tyto účely byly 

provedeny výpočty pro různé velikosti trhlin jako násobky velikosti zrna dg: 

Tab. 11.1 Zvolené násobky velikosti zrna 

n= [-] 1 2 3 5 10 15 20 

Průběh složky napětí y podél můstku (d g=0.02mm)                

pro různé velikosti trhlin jako násobky zrna
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Obr. 11.2 Průběh složky napětí y podél můstku mezi povrchovými půlkruhovými trhlinami 

včetně zobrazení počtu uzlů v můstku mezi trhlinami pro jednotlivé násobky n 

Tab. 11.2 Hodnoty napětí y uprostřed můstku pro jednotlivé velikosti trhlin  

a stanovení nárůstu napětí oproti nom 

n=[-] 1 2 3 5 10 15 20 

y= [MPa] 109 123 138 165 224 270 319 

y/nom [-] 1,1 1,2 1,4 1,7 2,2 2,7 3,2 

Jak je patrné z předchozí tabulky a grafu, se zvětšujícím se násobkem velikosti zrna n 

(zvětšující se velikostí trhlin) dochází k nárůstu napětí v můstku mezi trhlinami. Největší nárůst 

uprostřed zrna je pro n=20[-] a činí 3,2 násobek nominálního tahového napětí (nom=100MPa). 

Nejmenší nárůst uprostřed zrna lze pozorovat pro trhliny stejně velké jako zvolená velikost 

zrna, tj. n=1[-] a činí pouze 1,1 násobek nominálního tahového napětí. 

11.3. Pootočení pomocné trhliny od vodorovné osy 

Abychom mohli sledovat vliv pomocné trhliny na napjatost v můstku, provedeme výpočty 

napětí v můstku pro zvolené pootočení pomocné trhliny dle tabulky 11.3. Přičemž trhlina na 
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levé straně s vrcholem A zůstává nehnuta ve vodorovné poloze a je sledován vliv pomocné 

trhliny pro různé úhly pootočení od vodorovné polohy, viz obr. 11.3. 

Tab. 11.3 Zvolené úhly pootočení protější trhliny 

= [deg] 0 15 30 45 60 75 90 105 120 

 Vždy je vyhodnoceno napětí v 

můstku mezi těmito trhlinami v 

radiálním směru na intervalu o 

pevně zvolené velikosti zrna 

dg=0,02mm mezi dvěma 

povrchovými půlkruhovými 

trhlinami o velikosti 20-ti násobku 

velikosti zrna (n=20[-]), kde byl 

nárůst napětí uprostřed můstku 

největší vzhledem k různým 

velikostem trhlin, viz tab. 11.2. 

Jelikož dochází i k natočení 

můstku mezi blízkými vrcholy trhlin, nelze objektivně pro vyhodnocení napěťového stavu 

v můstku brát v úvahu pouze složku napětí y. Proto bude vyhodnoceno redukované napětí dle 

HMH hypotézy pevnosti, které zahrnuje všechny složky napětí. 

Průběh napětí dle HMH podél můstku pro různé úhly natočení pomocné trhliny
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Obr. 11.4 Průběh red. napětí dle HMH hypotézy pro různá pootočení pomocné trhliny 

Tab. 11.4 Hodnoty napětí red uprostřed můstku pro jednotlivé úhly natočení 

pomocné trhliny a stanovení nárůstu napětí oproti nom 

= [deg] 0 15 30 45 60 75 90 105 120 

red= [MPa] 292 322 399 464 498 481 414 339 264 

red/nom [-] 2,9 3,2 4,0 4,6 5,0 4,8 4,1 3,4 2,6 

Největšího nárůstu na převážné délce intervalu nastalo pro úhel natočení protější trhliny 

=60º. Toto napětí je pětinásobné oproti nominálnímu tahovému napětí. Zatímco při 

vodorovné pozici protější trhliny je nárůst redukovaného napětí dle HMH pouze téměř 

trojnásobný (2,9nom). Z tohoto důvodu je takováto konfigurace (pro úhel okolo 60 stupňů) 

nebezpečnější.  

Obr. 11.3 Pootočení pomocné trhliny od vodorovné polohy 
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Obr. 11.7 Průběh red. napětí 

v můstku mezi trhlinami 

 

11.4. Dvě povrchové půlkruhové trhliny vzdáleny o dg pod úhlem =60º  

Jelikož došlo k pootočení pomocné trhliny, 

lze očekávat, že tato trhlina nezachycuje plně tok 

tahového napětí ve svislém směru, nedochází k 

jejímu maximálnímu otevření trhliny.  

Proto provedeme výpočet pro dvě vodorovné 

trhliny pro úhel mezi jejich blízkými vrcholy 

=60º a porovnáme nárůst napětí v můstku 

(uprostřed můstku). 
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Obr. 11.6 Průběh redukovaného napětí dle HMH hypotézy podél můstku o velikosti zrna 

dg=0,02mm mezi dvěma půlkruhovými povrchovými trhlinami (o velikosti 2a=20dg) 

Jak lze pozorovat v grafu výše, průběh redukovaného napětí v můstku pro vodorovnou 

pomocnou trhlinu nabývá větších hodnot téměř na celém intervalu kromě okrajů intervalu, kde 

se nacházejí vrcholy A a A´ obou trhlin, což jsou oblasti velmi citlivé na kvalitu sítě. Tyto 

oblasti nelze spolehlivě vyhodnotit, zaměříme se proto opět na napětí uprostřed můstku 

(intervalu), kde lze spolehlivě posuzovat napjatost.  

Tab. 11.5 Hodnoty napětí red uprostřed můstku a stanovení nárůstu napětí oproti nom 

 Vodorovná pomocná trhlina Pomocná trhlina pootočena o 60º 

red= [MPa] 669 498 

red/nom [-] 6,7 5,0 

Porovnáme-li redukované napětí dle HMH hypotézy 

pevnosti uprostřed intervalu, větší nárůst nastal u případu 

dvou vodorovných trhlin. Nárůst oproti nominálnímu 

tahovému napětí je 6,7 násobný. Z tohoto důvodu je 

nepříznivější vodorovná pozice protější (pomocné) trhliny. 

Z obrázku 11.7 je patrné, že dochází k propojení toku 

napětí mezi vrcholy obou trhlin A a A´, čímž dochází 

k největšímu možnému ovlivnění trhlin navzájem. 

 

Obr. 11.5 Znázornění řešené problematiky 
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12. Elastoplastické řešení napjatosti v můstku o velikosti zrna mezi trhlinami 

Většina materiálů je schopna vyvinout plastickou deformaci před porušením součásti, proto 

provedeme výpočet napětí v můstku při využití plasticity, která je schopna pokrýt velké 

gradienty napětí vznikem plastické zóny. Byl zvolen bilineární kinematický materiálový model. 

Vzhledem k širokému rozptylu mechanických hodnot běžných materiálů jako jsou i oceli je 

tento materiálový model pro výpočty napjatosti dostačující. Tento materiálový model je 

detailněji popsán v disertační práci v kap. 8.1. 

12.1. Dvě vodorovné půlkruhové povrchové trhliny 

Opět bylo zvoleno napětí o velikosti nom=100MPa a zvolena velikost půlkruhových 

povrchových trhlin jako 20-ti násobek velikosti zrna n=20[-]. Pro výpočty byly zvoleny 

materiálové konstanty vzhledem k napjatosti v oblasti gradientů napětí o mezi kluzu 

Re=450MPa  pro 1. výpočet a Re=600MPa pro 2. výpočet. Dalšími konstantami jsou 

tangenciální modul Et=1932MPa, dále modul pružnosti v tahu E=210000MPa a Poissonovo 

číslo =0,3[-], obdobně jako v kap. 9.  

U těchto výpočtů byla zjemněna síť 

pomocí 33 prvků podél můstku. 

V grafech jsou zobrazeny průběhy 

složky napětí y (označené „SY“), která 

má největší vliv na napjatost ze všech složek, redukované napětí dle HMH hypotézy pevnosti 

(označené „SEQV“) a redukované napětí dle Guestovy hypotézy pevnosti (označené „SINT“). 

Průběh napětí mezi blízkými vrcholy obou trhlin 

pro lineární elastický materiál
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Průběh napětí mezi blízkými vrcholy obou trhlin              

pro bilineární materiálový model o Re= 600 MPa
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Průběh napětí mezi blízkými vrcholy obou trhlin pro 

bilineární materiálový model o Re= 450 MPa
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Průběh složky napětí y mezi blízkými vrcholy obou trhlin       
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Obr. 12.4 Průběh napětí v můstku pro 

bilineární mat. model o Re=450MPa 

  

Obr. 12.5 Srovnání průběhů složky 

napětí y podél můstku 

 

Obr. 12.2 Průběh napětí v můstku pro 

lineární elastický materiálový model 

 

Obr. 12.3 Průběh napětí v můstku pro 

bilineární mat. model o Re=600MPa 

 

Obr. 12.1 Zobrazení sítě podél můstku mezi trhlinami 
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Průběh napětí v grafech není symetrický, což je způsobeno rozdílnou kvalitou sítě u obou 

vrcholů trhlin A a A´. U elastoplastického řešení lze pozorovat otupení v oblastech u obou 

vrcholů, při nárůstu napětí nad mez kluzu, kde se již projevuje plasticita (plastická deformace). 

U prvního výpočtu s mezí kluzu Re=600MPa je otupení v oblasti do cca 10 % u obou vrcholů, 

v druhém případě výpočtu s mezí kluzu Re=450MPa je tato oblast větší a to cca do 20% 

v závislosti na kvalitě sítě u obou vrcholů (u hrubší sítě u vrcholu A´ je nárůst napětí menší a 

tím je i menší oblast otupení, cca 10 až 15%). Nicméně hodnoty napětí uprostřed můstku jsou 

pro všechny výpočty obdobné.  

12.2. Dvě povrchové půlkruhové trhliny vzdáleny o dg pod úhlem =60º  

V kap. 11.4 bylo zjištěno, že největší nárůst napětí v můstku mezi dvěma trhlinami nastal 

pro pomocnou trhlinu ve vodorovné poloze pod úhlem =60º. V této kapitole provedeme 

výpočty pro takovýto případ a srovnáme napětí v můstku. S ohledem na napjatost v můstku 

byla zvolena mez kluzu materiálu Re=1000MPa a v druhém případě Re=600MPa. 

V následujících obrázcích je zobrazen průběh redukovaného napětí v můstku mezi trhlinami. 

  

 

Lze pozorovat zjevné propojení toku napětí mezi vrcholy obou trhlin A a A´, čímž dochází 

k největšímu možnému ovlivnění trhlin navzájem. V grafu níže jsou porovnány průběhy 

redukovaného napětí dle HMH hypotézy pevnosti.  
Průběh redukovaného napětí dle HMH podél můstku
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Obr. 12.8 Průběh redukovaného napětí dle HMH hypotézy pevnosti podél můstku o velikosti 

zrna dg=0,02mm mezi dvěma půlkruhovými povrchovými trhlinami (o velikosti 20dg) 

Obr. 12.6 Průběh red. napětí dle HMH pro 

bilineární mat. model o Re=1000 MPa 

 

Obr. 12.7 Průběh red. napětí dle HMH pro 

bilineární mat. model o Re=600 MPa 
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Co se týče oblasti okolo středu můstku, tj. uprostřed zrna, zde je průběh obdobný. Na 

krajích můstku dochází ke „zplastizování“ (oříznutí) špiček napětí. Průběh napětí je zde níže 

než u elastického výpočtu a není tak citlivý na kvalitu sítě. 

Tab. 12.1 Hodnoty napětí red uprostřed můstku a stanovení nárůstu napětí oproti nom 

 
Elastický 

výpočet 

Elastoplastický výpočet          

Re=1000MPa 

Elastoplastický výpočet   

Re=600MPa 

red= [MPa] 669 661 603 

red/nom [-] 6,7 6,6 6,0 

Srovnáme-li napětí uprostřed intervalu u elastického výpočtu a elastoplastického výpočtu 

s mezí kluzu Re=1000MPa, rozdíl hodnot je minimální a téměř zanedbatelný, neboť došlo ke 

„zplastizování“ (vzniku plastické deformace) pouze u vrcholů trhlin. Nárůst je cca 6,7 násobný 

oproti nominálnímu napětí. U elastoplastického výpočtu s mezí kluzu Re=600MPa je hodnota 

meze kluzu nižší než střední napětí v předchozích dvou případech, neboť dojde 

ke „zplastizování“ podél celého můstku a hodnoty napětí jsou nižší, mírně nad mezí kluzu. 

13. Napětí mezi dvěma povrchovými půlkruhovými trhlinami umístěnými 

uprostřed dvou sousedících zrn 

Zajímavou problematikou navazující na předchozí výpočty je případ dvou trhlin, které jsou 

centrálně umístěny ve dvou sousedících pomyslných zrnech. Jedná se tzv. „small cracks“, což 

jsou trhliny, které ani v jednom rozměru nepřesahují rozměry velikosti zrna [21], [22]. Byly 

zvoleny trhliny, které jsou umístěny na povrchu tělesa reprezentujícího nekonečný objem 

zatíženého dostatečně vzdáleným normálovým tahovým napětím, neboli nominálním napětím o 

zvolené velikosti jako v předchozích výpočtech MPanom 100 . Velikost trhlin je 

postupně měněna jako podíl velikosti zrna.  

´
2

n

d
a

g
 ,           (13.1) 

kde n´ bylo voleno dle následující tabulky. 

 Tab. 13.1 Zvolené hodnoty n´ 

n´= [-] 2,0 1,5 1,1 1,05 1,02 1,01 
 

Trhliny byly postupně zvětšovány od velikosti poloviny velikosti zrna (n´=2[-]), až téměř 

zaujaly celé zrno (n´=1,01[-]). Pro výzkum byly zvoleny dvě konfigurace povrchových 

půlkruhových trhlin v tělese, viz obr. 13.1. Jedná se o vodorovnou pozici trhlin (  0 ) a pro 

trhliny pootočeny o  45  ve směru největších smykových napětí. 

Při takovéto konfiguraci se vyskytuje konstantní vzdálenost středů půlkruhových trhlin a 

proměnnou vzdáleností je v tomto případě vzdálenost vrcholů A a A´, která se mění dle volby 

n´. Proto je vhodné tento interval (mezi vrcholy A a A´) normalizovat, abychom mohli 

v grafech sledovat nárůst napětí. V grafech tedy bude relativní vzdálenost vrcholů trhlin na 

intervalu od 0 do 1. Kvalita sítě mezi blízkými vrcholy A a A´ byla zachována a cílem bylo 

dosáhnout přibližně 20 až 30 uzlů pro dostatečné pokrytí intervalu mezi blízkými vrcholy. 
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Obr. 13.1 Schéma dvou povrchových půlkruhových trhlin  

a) Vodorovná pozice trhlin      b) Trhliny pootočeny o =45º 

13.1. Vyhodnocení pro vodorovně orientované trhliny  

Průběh napětí mezi blízkými vrcholy dvou půlkruhových povrchových trhlin 
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Obr. 13.2 Průběh red. napětí dle HMH hypotézy pevnosti  pro případ vodorovných trhlin  

Pro vyhodnocení napětí nelze objektivně vyhodnotit oba okraje intervalu, kde se nacházejí 

gradienty napětí, které jsou velmi citlivé na kvalitu sítě v dané oblasti. Proto se budeme zabývat 

oblastí uprostřed intervalu na pomyslné hranici sousedících zrn, kde je napjatost ovlivněna 

pouze vzájemným působením povrchových půlkruhových trhlin na sebe navzájem.  

Tab. 13.2 Hodnoty napětí na pomyslné hranici sousedících zrn 

n´= [-] 1,01 1,02 1,05 1,1 1,5 2,0 

red [MPa] 817 505 292 192 108 96 

red/nom [-] 8,2 5,1 2,9 1,9 1,1 1,0 

a) b) 
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Lze pozorovat, že čím více se zvětšuje velikost trhlin, se zmenšujícím se n´, tím větší je 

nárůst napětí mezi jejich blízkými vrcholy A a A´. To je způsobeno, jednak zvětšující se 

velikostí trhlin, ale hlavně přibližováním vrcholů trhlin k sobě navzájem s narůstající velikostí 

trhlin. V případě nejbližší vzdálenosti blízkých vrcholů A a A´ pro poměr n´=1,01[-] je nárůst 

napětí uprostřed intervalu největší a činí 8,2 násobku nominálního tahového napětí. 

13.2. Vyhodnocení pro trhliny pootočeny o 45º ve směru největších smykových napětí 
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Obr. 13.3 Průběh red. napětí dle HMH hypotézy pevnosti  pro pootočené trhliny o =45º 

Tab. 13.3 Hodnoty napětí na pomyslné hranici sousedících zrn 

n´=[-] 1,01 1,02 1,05 1,1 1,5 2,0 

red [MPa] 763 479 280 183 102 93 

red/nom [-] 7,6 4,8 2,8 1,8 1,0 0,93 

V případě pootočených trhlin v tělese pod úhlem =45º dochází k menšímu otevření 

půlkruhových povrchových trhlin než v případě vodorovných trhlin, což se projevilo i 

v menším nárůstu napětí uprostřed intervalu v místě pomyslné hranice mezi sousedícími zrny. 

V případě nejbližší vzdálenosti blízkých vrcholů A a A´ pro poměr n´=1,01[-] je nárůst napětí 

uprostřed intervalu největší a činí 7,6 násobku nominálního tahového napětí. 

Nebezpečnější případ dvou povrchových půlkruhových trhlin tedy nastane pro vodorovnou 

pozici trhlin, kdy dochází k největšímu otevření lícních ploch trhlin a nárůstu napětí v můstku. 

14. Závěr 

V disertační práci byla stanovena metodika pro řešení problematiky vzájemného ovlivnění 

půlkruhových a půleliptických povrchových trhlin pomocí metody konečných prvků.  

Při tvorbě trhlin byly vytvořeny algoritmy, které lze dále využít u problematiky 

vyhodnocování povrchových trhlin i pro jiné typy úloh, kde se vyskytují různě orientované 

povrchové trhliny, neboť trhliny lze libovolně umístit na povrchu tělesa a libovolně natáčet 

okolo obou os. Pomocí algoritmů je proveden výpočet faktoru intenzity napětí K dle třech 

zmíněných možností a J-integrálu podél čela sledované trhliny. 

Úlohy byly řešeny převážně při použití lineárního elastického materiálu. Pro zvolené 

výpočty bylo využito také elastoplastického materiálového modelu a sledován nárůst 

plastického přetvoření na čele trhliny. 
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V práci jsou sledovány dvě oblasti zájmu působení povrchových půlkruhových, či 

půleliptických trhlin na sebe navzájem. Nejprve je sledován vliv působení trhlin na nárůst 

vybraných lomových parametrů. Druhou oblastí zájmu je sledování napjatosti mezi blízkými 

vrcholy trhlin o velikostech v řádu velikosti zrna materiálu. 

Důležitou otázkou v problematice numerického řešení bylo určení použitelnosti výpočtů 

z hlediska přesnosti, proto bylo nutné u každé problematiky provést testovací výpočty a stanovit 

závěry, aby mohly být výpočty brány za dostatečně přesné. 

VÝPOČTY LOMOVÝCH PARAMETRŮ  

Nejprve byl proveden výpočet na příkladu kruhové trhliny v pomyslně nekonečném tělese, 

u kterého je známo přesné analytické řešení. V popsaném příkladu byly naladěny numerické 

výpočty vybraných lomových parametrů. Cílem bylo dosáhnout minimální odchylky správným 

výběrem uzlů před čelem trhliny pro vyhodnocování lomových parametrů s dostatečnou 

přesností. Poté byl sledován průběh K podél čela eliptické trhliny při změně velikosti vedlejší 

poloosy, kde byl sledován vliv tvaru trhliny na změnu v průbězích K podél čela trhliny.  

Následně již byl zkoumán vliv působení trhlin na sebe navzájem. Nejprve byl řešen případ 

vnitřních kruhových trhlin v nekonečném tělese. V následujících kapitolách je již pojednáno o 

výpočtech povrchových půleliptických a půlkruhových trhlin a je sledován nárůst lomových 

parametrů v průbězích pro různé vzájemné konfigurace dvou vodorovných trhlin. Byly 

stanoveny hladiny nárůstu, neboli vrstevnice okolo vrcholu A na povrchu sledované trhliny, 

které nám udávají křivky se stejným nárůstem J-integrálu pro různé pozice pomocné povrchové 

vodorovné trhliny. Poté byly provedeny výpočty překrývajících se trhlin ve směru toku napětí a 

byl sledován průběh J-integrálu podél čela sledované trhliny. Následně byla provedena studie 

pružně plastického řešení pro vybranou konfiguraci dvou povrchových trhlin. 

Dále byl proveden výpočet dvou povrchových půlkruhových trhlin, které jsou zatížené 

maximálním smykovým napětím v rovině lícních ploch trhlin. Byla provedena studie, jak se 

tato napjatost projeví u povrchových půlkruhových 3D trhlin, jak se změní tvar lícních ploch a 

čela trhliny, a jak se tato napjatost projeví na průběhu faktoru intenzity napětí pro jednotlivé 

módy a dále jak bude vypadat průběh J-integrálu podél čela sledované trhliny.  

VÝPOČTY NAPJATOSTI MEZI BLÍZKÝMI VRCHOLY TRHLIN 

Pro tyto výpočty byly uvažovány trhliny a můstek mezi nimi v řádech velikosti zrna 

materiálu. Byla provedena studie při pozorování vlivu kvality sítě na napjatost v můstku mezi 

trhlinami. Bylo stanoveno, že průběh napětí uprostřed můstku není příliš závislý na zjemnění 

sítě. Oproti tomu, v oblastech na okrajích můstku v blízkosti vrcholů trhlin na povrchu tělesa 

lze pozorovat gradienty napětí, které jsou velmi citlivé na kvalitu sítě. Proto nelze objektivně 

tyto oblasti u vrcholů trhlin vyhodnotit. Pro vyhodnocení bylo bráno v úvahu napětí uprostřed 

můstku jako rozhodující faktor z hlediska vzájemného ovlivnění trhlin a byly stanoveny závěry 

k posouzení dostatečné kvality sítě. 

Byla provedena studie pro různé pozice pomocné trhliny a sledován nárůst napětí uprostřed 

můstku. V následujících výpočtech byl sledován vliv velikosti povrchových půlkruhových 

trhlin umístěných ve dvou sousedících zrnech o různých velikostech a byl vyhodnocen nárůst 

napětí uprostřed můstku na pomyslné hranici zrn materiálu mezi těmito trhlinami, kterou musí 

trhliny překonat, aby mohlo dojít k jejich spojení.  
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15. Přínos disertační práce a možnosti dalšího rozvoje 

Tyto provedené výpočty vybraných lomových parametrů udávají představu o jejich 

průbězích vybraných lomových parametrů podél čela půlkruhových a půleliptických 

povrchových trhlin a vytvořené algoritmy mohou být využity pro budoucí bádání, zejména při 

využití v praxi, kde je výskyt povrchových trhlin v jejich blízkém okolí běžnou záležitostí. Zde 

vytvořené a popsané algoritmy budou v budoucnu velmi užitečný nástroj pro bádání, v případě 

povrchových půleliptických (3D) trhlin a také vnitřních eliptických trhlin při využití roviny 

symetrie procházející trhlinami.  

Velikou výhodou je možnost použití v praxi, např. u problematiky shluku povrchových 

trhlin, které se běžně vyskytují např. na povrchu spirálově svařovaných trub v oblastech tepelně 

ovlivněných zón, ve svarech, na povrchu tlakových nádob [25], [31], v materiálech vlivem 

mechanického zpracování, atd. 

Výhodou těchto výpočtů je, že je lze aplikovat na všechny módy porušování tělesa a také 

na různé velikosti a pozice povrchových trhlin, které mohou měnit svůj tvar a velikost (velikost 

hlavní a vedlejší poloosy), svou pozici na povrchu tělesa a také úhel natočení trhlin vůči sobě i 

vůči povrchu.  

Další možností je sledování napjatosti v můstku mezi trhlinami. Tento typ výpočtu může 

být užitečný pro vyhodnocování napjatosti, která zapříčiní sloučení trhlin působením vnějšího 

zatížení a případně pro tvorbu kriteria slučování a šíření trhlin. 

Do budoucna s využitím poznatků nabytých v této práci by bylo vhodné poznatků využít 

k dalšímu rozvoji výpočtů pro různé konfigurace trhlin a pro tvorbu kriteria, které by mělo za 

úkol slučování trhlin z hlediska k jejich velikostem a vzdálenostem vzhledem k různým 

způsobům zatěžování těchto trhlin. Jako základními údaji bude tvar, velikost, vzdálenost a 

pozice trhlin vzhledem k sobě navzájem.  

Možností je zde také sledování napěťového stavu mezi blízkými vrcholy trhlin (nebo 

mikrotrhlin) opět pro různé konfigurace, způsoby zatížení atd. Byl zkoumán nárůst napětí se 

zvětšující se velikostí trhlin, otázkou je, kdy je tento nárůst dostačující ke sloučení takovýchto 

trhlin, což je jeden z námětů pro další výzkum. 
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18. Conclusions 

In presented Ph.D. thesis the methodology was proposed for solution problems of mutual 

influence semicircular and semielliptical surface cracks in their neighborhood using finite 

element method (FEM). The algorithms were developed to create surface cracks arbitrarily 

placed on the surface of the body and arbitrarily rotated around both axis. Using the algorithms 

we are able to calculate both J-integral and the stress intensity factor (SIF) along crack front. 

At work, tasks were solved using both linear elastic material both elastic plastic material. 

Important question in the numerical solution of the problem was to determine the applicability 

of the calculations in terms of accuracy, therefore it was necessary for each  problem to make 

test calculations and to draw conclusions, in order to calculations could be taken as sufficiently 

accurate. 

Firstly, it was performed a calculation on the example of a circular crack in imaginary 

endless body, for which is known an exact solution. In the described example, numerical 

calculations of fracture parameters were tuned. The aim was to achieve a minimum deviation 

by correct selection of nodes ahead of the crack front, to evaluate selected fracture parameters 

with sufficient accuracy. Then it was observed the K course along the elliptical crack front, with 

the change of minor axle’s size, in order to monitor the effect of the change in shape of the 

crack in the course K along the observed crack front.  

Subsequently, the influence of cracks at each other was investigated. Firstly, case of inside 

circular cracks in an infinite body was solved. In following chapters there are discussed 

semielliptical and semicircular surface cracks calculations and monitored fracture parameters 

growth in their courses for various mutual configurations of two horizontal cracks. Growth 

levels or contour lines around the crack tip A on the surface of the monitored crack were 

determined, so this indicates us the curves of the same growth of J-integral for various positions 

of auxiliary horizontal surface crack. Interesting results can be obtained if the cracks overlap in 

the stress flow direction. Subsequently, a study was performed of elastic plastic solution for the 

selected configuration of two surface cracks. 

Subsequently, a calculations two semicircular surface cracks were performed for cracks 

loaded by the maximum shear stress in the plane of cracks facial surfaces. A study was 

performed, how this state of stress, change the shape of 3D facial surfaces and crack front of 

semicircular surface cracks, and how this state of stress reflected on the SIF and J-integral. 

The following calculations were focused on the problems of solving the state of stress 

between close crack tips of semielliptical and semicircular surface cracks. For these 

calculations cracks were considered of grain size of the material and their multiples and bridge 

of grain size between them. For the evaluation was taken into account stress in the middle of the 

bridge as a decisive factor for virtually cracks connection and have been established 

conclusions to assess sufficient mesh quality. A study was performed for various positions of 

auxiliary crack and observed stress growth in the middle of the bridge. 

In the following calculations was investigated the effect of the size of surface cracks 

located in two adjacent grains of different sizes and were evaluated stress growth in the middle 

of the bridge on the imaginary boundary of grains, which cracks must overcome. 
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