
22. června 2017 

INSTITUTE OF SOLID MECHANICS, 
MECHATRONICS 

AND BIOMECHANICS 

Odbor lomové mechaniky a 
mesomechaniky materiálů 



Personální složení 

Vedoucí odboru:  prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. 

 

doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. 

doc. Ing. Tomáš Profant, Ph.D. 

doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (ext.) 

Ing. Zdeněk Majer, Ph.D. 

Ing. Petr Skalka, Ph.D. 

Ing. Oldřich Ševeček, Ph.D. 

 

 

 



Doktorandi 

Ing. Miroslav Hrstka, Stanovení lomově 

mechanických parametrů pro bi-piezo-materiálový 

vrub. Předpoklad obhajoby: 2.pol. 2017. 

Školitel: doc. Ing. Tomáš Profant, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Stanislav Žák, Pole napětí a deformace v okolí 

trhlin s komplikovanou geometrií čela zatížených ve 

smykových zátěžných módech. Předpoklad obhajoby: 

2.pol. 2018. 

Školitel: doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Padělek, Řešení obecných koncentrátorů 

napětí v laminátech s pěnovými vrstvami. Předpoklad 

obhajoby: 2.pol. 2018. 

Školitel: prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. 

 

 



Tvůrčí činnost 

 Analyticko/numerické simulace porušování materiálů 

 Lomová mechanika obecných koncentrátorů napětí 

 Predikce šíření trhliny v oblasti materiálových rozhraní 

 Predikce šíření křivolaké trhliny zatížené smykovými módy 

 Lomová mechanika anizotropních a nehomogenních materiálů 

 Modelování vícevrstvých struktur a analýza jejich odezvy na různé 
provozní podmínky  

 Modelování odezvy keramických pěn na mechanické zatížení 

 Kritéria životnosti materiálů při víceosém únavovém namáhání 

 Optimalizace designu a struktury kompozitních materiálů s cílem zvýšit 
jejich odolnost vůči lomu 

 Aplikace mechaniky kontinua vyššího řádu (gradientní pružnost) pro 
zachycení mikrostrukturální škály materiálů 

 

 

 



Lomová mechanika vrstevnatých keramik 

 Modelování a predikce vzniku trhlin a šíření různých 

typů trhlin v keramických strukturách. 

 Predikce dráhy šíření (odklonu) trhliny s uvážením 

zbytkových napětí ve struktuře.  

 Řešení problémů trhlin na rozhraní. 
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O.Ševeček, R.Bermejo, M. Kotoul (2013) Engineering Fracture Mechanics. 

D.Leguillon, E.Martin, O.Ševeček, R.Bermejo, (2015) European Journal of Mechanics A/Solids. 

O.Ševeček, M. Kotoul, D.Leguillon, E.Martin, R.Bermejo, (2016) Engineering Fracture Mechanics. 



Lomově mechanická analýza částicových kompozitů 

 MKP analýza částicových kompozitních 

materiálů a jejich odezvy na mechanické 

zatížení. 

 Modelování a predikce šíření trhlin v 

„nízko-teplotních keramikách“ (Low-

Temperature Co-fired Ceramics - LTCC).  

 Studium sub-kritického růstu trhlin a odhad 

zbytkové životnosti. 

 * Zdeněk Majer 



Termální bariéry a jejich využití 

 

 

 

 

 

Termální bariéry (TBCs) jsou vícevrstvým ochranným systémem 

užívaným zejména v energetickém a leteckém průmyslu pro zvýšení 

operační životnosti vysoce tepelně zatížených součástí. 

Povlaky - detail rozhraní 

Povlakovaná lopatka s ukázkou 

poškození povlaku během jejího 

provozu 

Teplotní zatížení 

testovaného povlaku 

* Petr Skalka 



Termální bariéry a jejich analýza pomocí MKP 

 

 

 

 

 
Dekompozice povrchu rozhraní TGO/Bond coat na vlnitost a drsnost 

Model geometrie TBC systému, 

první hlavní napětí v YSZ pro tTGO = 0 μm (a) a tTGO = 3 μm (b).  

a) 

 

 

 

 

 

b) 

Delaminace povlaku a vznik 

mikrotrhliny v YSZ během provozu 

* Petr Skalka 



LM analýza termálních bariér a jejich optimalizace 

 Analyticko/numerické simulace výrobního procesu a analýza zbytkové napjatosti 

uvnitř vrstvených povlaků. 

 Lomově mechanická analýza ochranných povlaků a predikce jejich porušení při 

různých provozních podmínkách. 

 Optimalizace složení povlaku s ohledem na maximální odolnost vůči porušení. 

 

 

 

 

 

 

Povrchové trhliny na povlaku 

Rozložení zbytkových napětí po výšce povlaku 

Trhliny uvnitř povlaku 

J.M.-Guimarăes, E.Garcia, M.Osendi, O.Ševeček, R.Bermejo, (2014) Composites: Part B. 

* Oldřich Ševeček 



Modelování porušení elektronických komponent 

 Numerické (MKP) simulace komplexních vícevrstvých 

(elektronických) komponent, včetně pájených spojů a predikce 
jejich porušení při provozních podmínkách. 

Posouzení porušení 

elektronických komponent 

Piezo aktuátor 

 

Porušení mezi elektrodami Piezo-

aktuátoru. 
Crack 

Posouzení porušení v keramicko-

kovové struktuře 

** Řešeno ve spolupráci s Materials Center Leoben, Forschung GmbH, Rakousko 2012-2017 
* Oldřich Ševeček 



Numerické modelování a analýza pěnových struktur 

 Vytvoření komplexních 3D MKP modelů na bázi CT technologie * 

 Analýza geometrických charakteristik 

 Modelování pěnových struktur s využitím nosníkových modelů. 
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* Ve spolupráci s Petrem Marciánem 

Problematika řešena v rámci projektů GAČR  14-11234S a 17-08447Y 



Lomově mechanická analýza pěnových struktur 

 MKP analýza pěnových struktur a jejich odezvy na mechanické 

zatížení. 

 Modelování a predikce lomu pěnové struktury s využitím více-

úrovňového modelování. 

 

 

 

 

 

 

Odezva pěny na tahové zatížení 

 

U 

Modelování tahové zkoušky 

keramické pěny  

 M.Kotoul, P.Skalka, O.Ševeček, L.Bertolla, P.Marcián, N. Chawla (2017), Mechanics of Materials  



Gradientní pružnost a její využití 

 efekt přemostění trhliny 
 keramická pěnová struktura s otevřenou pórovitostí 

 

 

 

 

 

 

 

Model geometrie zkušebního vzorku 

keramické pěnové 

struktury a model 

materiálových  

vlastností povlaku. 

Vliv infiltrace povlaku na napětí  

v referenčním trámečku a ERR 

Napětí v referenčním  

trámečku přemostěné  

trhliny před a po porušení  

povlaku 

* Petr Skalka, Michal Kotoul 



Gradientní pružnost a její využití 

 predikce vzniku a růstu trhliny 
 krystal křemíku 

 

 

 

 

 

 

 

COD na atomární úrovni Normálové napětí 

Rozevření líců trhliny  J-integral, CERR DFM - CERR 

* Petr Skalka, Michal Kotoul 



Gradientní pružnost a její využití 

 Asymptotické řešení pro trhlinu na rozhraní materiálů popisovaných 
pomocí teorie gradientní pružnosti. Materiály se obecně liší 
hodnotami elastických konstant a parametru, který charakterizuje 
délkovou škálu mikrostruktury.  

 

 

 

 

 

 

 

* Michal Kotoul, Tomáš Profant,  



Grafen – analýza statické a dynamické odezvy 

 

 

 

 

 

Model základní buňky grafenu 

Nanoindentační zkouška pomocí AFM hrotu  (statika)                Vlastní tvar kmitu (dynamika) 

Simulace tahové zkoušky grafenu   

* Petr Skalka, Michal Kotoul 



Šíření křivolaké trhliny zatížené smykovými módy 

 Lomově mechanická analýza napjatosti na špici obvodové křivolaké trhliny na 

válcovém vzorku namáhaném smykem. 

 Stanovení součinitelů intenzity napětí při zatížení v módu II, III a kombinaci II+III 

 

 

 

 

 

Růst trhliny v zátěžném módu III (ARMCO železo) 
Část 3D modelu a submodelu 

okolí čela trhliny (prostředí 

ANSYS) 

* Jana Horníková 



GAČR 16/18702S - Aggregate-Matrix-Interface Related Issues in silicate-based composites 

| FA S T | Ú F M | F S I |  

Iniciace trhliny z tenké vrstvy mezi matricí a inkluzí  

* Tomáš Profant 



Iniciace trhliny z tenké vrstvy mezi matricí a inkluzí  

Fundamentální 
řešení 

BEM 
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Muschelišviliho komplexní 
potenciály 
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J-integrál jako topologická derivace potenciální 
energie 

* Tomáš Profant 



Publikace 2016 

 Impaktované články (7) 

 Skalka P. et al., (2016), Mechanics of Materials  - Q1 

 Slámečka K., Skalka P. et al., (2016), Surface and Coatings 
Technology – Q1 

 Ševeček O. et al., (2016), Engineering Fracture Mechanics – Q1 

 Boccacinni D., Ševeček, O. et al (2016),  Materials Letters– Q1 

 Majer Z. et al., (2016), Polymer Engineering & Science – Q2 

 Lejček P., Šandera P., Horníková J., Pokluda J., Godec M. (2016) 
Applied Surface Science - Q1,Q2 

 Slámečka K., Šesták P., Vojtek T., Kianicová M., Horníková J., Šandera 
P., Pokluda J. (2016). Advances in Materials Science and Engineering 
2016 - Q3 

 

 

 



Publikace 2016 

 Neimpaktované články (6) 

 Majer Z. et al., (2016), Key Engineering Materials 

 Štegnerová K., Majer Z. et al., (2016), Key Engineering Materials 

 Majer Z., Náhlík L., Hutař P., (2016) , Key Engineering Materials 

 Nezbedova E.; Krčma F.; Majer Z. et al., (2016), International Journal 
of Structural Integrity 

 Slámečka K., Skalka P. et al., (2016), Frattura ed Integrita Strutturale 

 Horníková J., Žák S., Šandera P. (2016). Key Engineering Materials 

 Kotoul, M. Profant, T., Padělek, P.(2016) Key Engineering Materials 

 Sborníky (2) 

 Ševeček O. et al., (2016), 21st European Conference on Fracture , 
Catania. 

 Kotoul, M., Skalka, P., Multiscale modeling of heterogeneous 
structures, (2016), Dubrovnik 

 



Publikace 2017 

 Impaktované články (3) 

 Kotoul M. et al., (2017), Mechanics of materials – Q1 

 Boccacinni D., Ševeček, O. et al (2017), Journal of the European 
Ceramic Society – Q1 

 Lejček P., Šandera P., Horníková J. et al. (2017) Journal of 
Materials Science – Q2 

 

 Neimpaktované články (6) 

 Ševeček O. et al.,(2017), Solid State Phenomena 

 Majer Z. et al., (2017), Solid State Phenomena 

 Trubačová P., Píška M., Horníková J., et al.(2017) Solid State 
Phenomena  

 Shayanfard P., Petruška J., Šandera P., Horníková J.,et al (2017), 
Solid State Phenomena  

 Žák S., Horníková J., Šandera P. (2017), Solid State Phenomena 

 Kotoul, M., Skalka, P. (2017), Solid State Phenomena 

 



Publikace 2017 

 Sborníky (9) 

 Ševeček O. et al., (2017), Engineering mechanics 2017 

 Ševeček O. et al., (2017), 14th International Conference on Fracture 

 Ševeček O. et al., (2017), 14th International Conference on Fracture 

 Ševeček O., Majer, Z., et al., (2017), 16th Fracture & Damage Mechanics  

 Majer Z. et al., (2017), 14th International Conference on Fracture 

 Kianicová M., Pokluda J., Horníková J., Šandera P. (2017), „Metal 2017”  

 Pokluda J., Horníková J., et al. (2017) „Metal 2017” 

 Žák S., Horníková J., Šandera P. (2017), 16th Fracture & Damage 
Mechanics 

 Žák S., Horníková J., et al. (2017), Fatigue Design and Material Defects 

 

 

 



Prezentace na konferencích 

 2016 (7 prezentací) 

 21st European Conference on Fracture, Catania – 1x 

 15th International Conference on Fracture and Damage 
Mechanics, Alicante – 2x 

 8th International Conference on Materials structure & 
micromechanics of fracture, Brno – 4x 

 2017 (9 prezentací) 

 14th International Conference on Fracture, Rhodos – 3x 

 16th International Conference on Fracture and Damage 
Mechanics, Florencie – 2x 

 Inženýrská mechanika, Svratka – 2x 

 Metal 2017 – 1x 

 Fatigue Design and Material Defects – 1x 

 



Přístroje 

UBM60 

 zkoušky ohybem za rotace 

 kapacita až 60 Nm 

 pracovní frekvence až 80 Hz 

 vysokoteplotní komora s pracovní teplotou až 850 °C 

* Jana Horníková 



Přístroje 

Instron 8874 

 kapacita 10 kN / 100 Nm 

 zkoušky v tahu/tlaku, krutu a 
jejich kombinaci, pracovní 
frekvence až 100 Hz 

 zkoušky v režimu řízení axiální 
síly a torzního momentu s 
konstantním (soufázové i 
nesoufázové zkoušky) nebo 
libovolně definovaným časovým 
průběhem 

 zkoušky v režimu řízené 
deformace při axiálním namáhání 

* Jana Horníková 



Přístroje 

BiSS UT-08 

 kapacita 100 kN / 1000 Nm 

 pracovní frekvence až 30 Hz  

 zkoušky v tahu/tlaku, krutu a 
jejich kombinace 

 zkoušky tříbodovým a 
čtyřbodovým ohybem 

 COD snímač pro měření 
rozevření trhliny 

 teplotní komora (až 900 °C) pro 
axiální zatížení 

* Jana Horníková 



Přístroje 

MZGS-200 

 zkoušky ohybem, krutem a jejich kombinací 

 kapacita až 50 Nm 

 pracovní frekvence až 30 Hz 

 namáhání soufázové i s fázovým posunem 

* Jana Horníková 



Projekty 
 NETME+ (divize AMM, sekce mechaniky) 

 GAČR 17-08153S  (2017-2019) - Nové materiálové architektury 
pro SMART piezo-keramické elektromechanické měniče. 

 GAČR 17-08447Y (2017-2019) - Výpočtové modelování 
porušování vysoce porézních keramických materiálů s reálnými 
výrobními defekty. 

 GAČR 17-18566 (2017-2019)-Kombinace atomistických modelů s 
teorií elasticity vyššího řádu v lomové nanomechanice 

 GAČR 17-15716Y (2017-2018)- Inherentní odpor proti šíření 
únavových smykových trhlin v kovových materiálech 

 GAČR 16-18702S (2016-2018)- Problematika porušování v 
blízkosti rozhraní plniva a matrice kompozitů na silikátové bázi  

 

 

 



Plán na 2017 

 Příprava projektu předaplikačního výzkumu OP 
VVV „ Materiály s vnitřní architekturou 
strukturované pro aditivní technologie“  společně 
s ÚMVI a ÚK 

 Jedná se o návrh a postupnou optimalizaci geometrie 
vnitřní architektury kovových materiálů pomocí 
teoretických modelů a výpočtů metodou konečných prvků 
a přípravu těchto vnitřně strukturovaných materiálů 
s využitím technologie studené kinetické depozice nebo 
selektivního laserového 3D tisku. Část úsilí bude věnována 
také odlehčení struktury v podobě dutin a prostor 
materiálem nevyplněných. 

 

 

 



Hospodářská činnost 

 2016 
 Reliability of highly integrated ceramic/polymer-based 

functional systems for electronic applications – PART 1 
(MCL Forschung GmbH, Austria) – Ševeček Oldřich 

 

 2017 
 Reliability of highly integrated ceramic/polymer-based 

functional systems for electronic applications – PART 2 
(MCL Forschung GmbH, Austria) – Ševeček Oldřich 
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 prof. Eric Martin, Bordeaux, Francie 

 dr. Dino Boccaccini, Lyngby, DTU, Dánsko 

 prof. Nikhilesh Chawla, Arizona State University, 
USA 

 

 

 

 

 







 Analýza zbytkových napětí ve více-komponentnch strukturách. 

 Zvyšování lomové houževnatosti keramických materiálů s využitím vhodně 

navržené úrovně zbytkových napětí uvnitř vícevrstvé struktury. 

 

Analýza lomově-mechanického chování keramických laminátů 

kompozice Počet vrstev Rozložení 

Bulk ceramic 

Bulk ceramic 

Periodický 

laminát 

Neperiodický 

laminát 

Hlavní návrhové parametry keramických více-

vrstvých struktur 

Zpos[mm] 

res[MPa] 
0 

 

Rozložení zbytkových napětí 

+ Zvýšení houževnatosti keramiky 

prostřednictvím zavedení vysokých tlakových 

napětí uvnitř vícevrstvé struktury 
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