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Abstrakt: 
 

Cílem na�eho miniprojektu bylo seznámení se se současným stavem fraktografie u nás i ve světě 
a poznat základy práce s řádkovacím elektronovým mikroskopem, jako prostředkem, který 
umo�ňuje zkoumání únavových poruch letadel. 
 
 
1 Úvod 
 
Dne�ní doba je zcela neodmyslitelně spjata s obrovským nástupem techniky do ka�dodenního 
�ivota člověka. Z tohot důvodu je nezbytně nutné zabezpečit nejen kvalitu, ale i bezpečný provoz  
v�ech technických výrobků. Jedním z oborů, ve kterých se tyto nároky nejvíce projevují je 
letectví. Zde toti� není prostor pro mnoho chyb a navíc se za ně se zpravidla platí lidskými 
�ivoty. Pro bezpečnost létání je nezbytně nutné zajistit nejen pevnost, ale i únavovou odolnost 
draku letounu po celou dobu jeho plánovaného provozu. Tento problém pomáhají ře�it různé 
únavové zkou�ky, při kterých jsou více či méně dokonale simulovány provozní podmínky strojů 
a zařízení. Na základě výsledků těchto zkou�ek lze stanovit jak �ivotnost sledované konstrukce, 
ale i četnost nutných bezpečnostních prohlídek. Nedílnou součástí uvedených výzkumů je 
následná fraktografická analýza poru�ených konstrukčních prvků. Cílem těchto analýz je mimo 
jiné časová rekonstrukce vzniku a rozvoje únavových trhlin. Fraktografické analýzy jsou 
zpravidla prováděny pomocí řádkovacího elektronového mikroskopu. 
 
 
2 Něco málo z historie a cílů fraktografie 
 

• Doba kamenná  - opracovávání kamenů řízenými lomy 
• Doba bronzová  - metalurgie ne�elezných kovů  
• Doba �elezná   - získávání rud + drcení rud 
     - zpřístupnění �elezných materiálů 
• 20. století    - fraktografie se stává samostatnou vědeckou disciplínou 



 
Hlavní cíle fraktografické analýzy lze definovat takto: 
• Analýza příčin a způsobu vzniku poruch (předev�ím jejich závislost na čase a druhu 

namáhání) 
• Získávání nových poznatků o průběhu a mechanismu �íření procesů poru�ování 

 
 
3 Fraktografická analýza závěsu křídla  
 
V rámci výzkumu únavových poruch letounu Ae 270, byla na 
fraktografickém pracovi�ti FJFI � KMAT provedena analýza 
závěsu křídla poru�eného při únavové zkou�ce draku letounu. 
Při zkou�ce byla konstrukce zatě�ována spektrem typu �let za 
letem�, které simulovalo provozní podmínky sledovaného 
letounu. Základní zatě�ovací sekvence byla slo�ena z devíti 
náhodně řazených letů, které se li�ily jak četností výskytu, tak 
maximální úrovní zatí�ení. Jedna sekvence obsahovala celkem  
2 892 letů.  
Zjistili jsme hlavní výsledky fraktografické analýzy 
poru�eného závěsu křídla letounu Ae 270. 
Závěs byl poru�en při laboratorní únavové zkou�ce 
modelového vzorku. Postupně byly identifikovány jednotlivé 
postupové čáry na povrchu lomu. Následně byly postupové 
čáry přiřazeny k jednotlivým slo�kám zatě�ovacího spektra a 
byl zrekonstruován časový průběh vytváření únavových 
poruch závěsu. 
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