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Oponentský posudek disertační práce Ing. Matěje Barteckého s názvem: 
 
Calculation Methods for Prediction of Plastic Ovalisation of Pipes under 
Cyclic Bending / Výpočtové metody pro predikci plastické ovalizace potrubí 
při cyklickém ohybu 
 

Oponentský posudek je vypracován v následujících bodech: 

 

a) Aktuálnost tématu disertační práce: 

Předložená disertační práce se zabývá zkoumáním v oblasti ovalizace průřezu potrubí při 
cyklickém namáhání vyvozujícím plastické deformace. Toto téma není v literatuře zcela 
dostatečně popsáno a další výzkum je v této oblasti velmi přínosný. Námět disertační práce 
proto hodnotím jako aktuální a žádoucí téma v rovině vědecké i praktické. 
 

b) Splnění stanovených cílů: 

Cíle disertační práce jsou přehledně definovány v kapitole 3. Práce si klade za cíl zejména: 

 Analyzovat současný stav tématu se zaměřením na predikci ovalizace, 
 provést numerickou studii, která vyhodnotí možnosti zjednodušit chování celého reel- 

-lay systému například čtyřbodovým ohybem nebo čistým ohybem, 
 vyhodnotit dostupné modely cyklické plasticity na vhodných případech a najít 

nejdůležitější parametry modelů pro predikci ovalizace; 
 vytvořit skript APDL, který by umožnil provést numerickou analýzu potrubí v reel-lay 

systému; 
 provést numerickou studii provedeného testu, která umožní vyhodnotit navržený 

přístup. 
Práci jsem pečlivě prostudoval a mohu konstatovat, že stanovené cíle práce byly splněny 
v rozsahu, který odpovídá požadavkům kladeným na disertační práce s podobným 
tematickým zaměřením. 

 

c) Postup řešení problému a výsledky disertace s uvedením konkrétního přínosu 
doktoranda: 

V kapitole 2 na straně 7 až 11 je pečlivě zpracovaný přehled dosavadního řešení problematiky 
se závěrečným shrnutím stavu poznání. Teoretická část disertační práce je věnována 
ucelenému přehledu současného stavu řešené problematiky, včetně stručného popisu 
inkrementální teorie plasticity, a studii vlivu volby materiálového modelu na výsledky 
predikce ovalizace potrubí. V kapitole 4 je uveden stručný popis teorií cyklické plasticity 
používaných jako materiálová volba v FE simulacích. Zkoumány jsou různé kinematické 
modely zpevnění (např. Prager, Chaboche, Abdel-Karim-Ohno). Mechanismem 
zodpovědným za ovalizaci průřezu byl identifikován jev akumulace plastické deformace, tzv. 
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ratcheting. Je hlouběji zkoumána citlivost jednotlivých materiálových parametrů na výsledky 
predikce ovalizace. V praktické části je nejprve vysvětlen vývoj navrženého výpočtového 
přístupu založeného na aplikaci metody konečných prvků, a to včetně studie porovnávající 
výsledky simulace s využitím zjednodušeného přístupu pomocí vrstvených skořepin a 
výpočtu na bázi prostorových prvků. V kapitole 5 se disertant snaží najít vhodnou FE 
techniku pro predikci ovalizace. Bylo provedeno srovnání použití FEM prvků SOLID186 a 
SHELL281 na potrubí s vnějším průměrem 406 mm a tloušťkou stěny 20 mm. Délka 
modelované části potrubí bylo volena podle možnosti výpočetního aparátu. V kapitole 6 byl 
zkoumán vliv různých materiálových modelů na případ čistého ohybu. Následující kapitola 
obsahuje kompletní analýzu systému navíjecího mechanismu s využitím softwaru Excel, 
ANSYS a skriptu APDL. Analýza namáhání trubky při navíjení byl provedena pro poloměry 
navíjení 15 a 18 metrů. Oceňuji i vlastní poznatky a zkušenosti, které disertant při modelování 
systému získal, a jejich stručná rekapitulace v závěru kapitoly. Kapitola 8 popisuje provedený 
experiment, při kterém byla sledována ovalizace ocelové trubky s průměrem 60,48 mm a 
tloušťkou 2,9 mm na zkušebním standu. Byla provedena také FEM analýza této zkoušky, 
přičemž bylo uvažováno s vlivem geometricky i fyzikálně nelineárního chování systému vč. 
kontaktu. Rovněž bylo provedeno srovnání výsledků experimentu a numerického modelu. 
Výsledky vykazují i přes odchylky v predikci výsledné ovalizace dobrou shodu a lze je 
považovat za dostatečně průkazné, že navržený způsob predikce ovalizace potrubí je 
relevantní. Ze srovnání výsledků predikce s naměřenými daty je patrná konzervativnost 
zvoleného přístupu. 
Při řešení zadání práce disertant využil přiměřené nástroje pro numerické modelování i 
cyklické plasticity. Zvolené postupy řešení stanovených cílů i výsledky dosažené v rámci 
disertační práce lze tedy považovat za přiměřené a správné. 

 

d) Význam pro praxi nebo pro rozvoj vědního oboru: 

Hlavní závěry práce, které představují konkrétní přínos disertanta danému vědním oboru, tak 
pro praktické využití, jsou přehledně uvedeny v kapitole 9. Nechybí ani výhled dalšího bádání 
do budoucna. S publikovanými závěry se ztotožňuji. Práce zcela nepochybně rozšiřuje stav 
poznání v problematice predikce plastické ovalizace potrubí při cyklickém ohybu. Poznatky, 
které byly získané v rámci řešení disertační práce, proto považuji pro praktické využití i 
další badatelskou činnost jako žádoucí a přínosné. 
 

e) Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň: 

Předložená práce je na vysoké jazykové i formální úrovni s minimem jazykových chyb a 
formálních nedostatků, které mají na vysokou odbornou úroveň předložené práce nepatrný 
vliv. Bylo by také vhodné sjednotit označení proměnných, funkcí i jednotek v aritmetických 
výrazech a obrázcích v souladu s pravidly pro formátování aritmetických výrazů podle ČSN 
ISO 80000 – Veličiny a jednotky. 

 

f) Doplňující otázky a komentáře: 

V souvislosti s hodnocením disertační práce uvádím své otázky, připomínky i komentáře 
v následujících bodech: 

 Při studiu disertační práce jsem narazil na několik věcných nedostatků: 

o Na obr. 4 na straně 6 jsou sice obě osy vztaženy k relevantním veličinám, chybí 
ale bližší popis grafu. 
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o Na obr. 19 je uveden tvar zdeformovaného potrubí. Není mi jasné, k čemu se 
vztahuje legenda v levé části obrázku a k jaké deformaci se vztahuje. 

o U svislé osy grafu na obr. 43 na straně 47 jsou uvedeny jednotky NMM 
(správně Nmm), což je pro čtenáře matoucí. 

 Určitě by bylo užitečné provedení podobné srovnávací studie jako v kapitole 8 i pro 
potrubí větších průměrů (jako např. potrubí zpracované v kapitole 5). Je mi jasné, že 
provedení takového experimentu je velmi obtížné jak z hlediska finančního, tak 
realizačního, nicméně podobné experimenty lze provádět i na modelech zmenšených 
rozměrů a změřené hodnoty pak transformovat s využitím teorie podobnosti. 

 Závěrem bych rád zhodnotil publikační činnost disertanta, která se opírá o 5  článků na 
tuzemských konferencích, 2 články v časopisech (jeden s IF) a 1 odbornou zprávu. 
Pozitivně hodnotím tematické zaměření těchto publikací v souladu s předloženou 
disertační prací. Vzhledem k jediné referenci obsažené v databázích Scopus/WOS i 
k samotnému faktu, že kvalitní prezentování výsledků vlastní badatelské činnosti patří 
neodmyslitelně k činnosti studentů doktorského studia, však bohužel musím hodnotit 
publikační činnost disertanta za neuspokojivou. 

 

g) Závěrečné zhodnocení: 

Jedná se o kvalitní disertační práci, která nepochybně přispívá k rozvoji řešené problematiky. 
Doporučuji proto, aby byla disertační práce přijata, a aby byl po úspěšné obhajobě 
Ing. Matěji Barteckému udělen titul Ph.D. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V Ostravě, září 2017 doc. Ing. Martin Krejsa, Ph.D. 
 


