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ABSTRAKT  
 

Dizertační práce se zabývá využitím metod nedestruktivního testování (akustická emise, 
elektronová mikroskopie, rentgenová difrakční topografie) k popisu a identifikaci stádií 
únavového procesu hliníkových slitin. Hlavní přínos této práce spočívá v přístupu a 
metodice hodnocení cyklického poškozování materiálů. Jednalo se zejména o možnost 
verifikovat naměřená data s ostatními nedestruktivními technikami. 

Z experimentálních výsledků lze usuzovat, že obor nedestruktivního testování 
materiálů může zásadním způsobem odkrýt proces únavového poškozování a prohloubit 
dosavadní znalosti v této oblasti. Kombinace využitých metod se stala silným nástrojem 
pro identifikaci a monitorování celého procesu únavové degradace materiálu. 

Klíčová slova: nedestruktivní testování, akustická emise, hliníková slitina, únavový 
proces, elektronová mikroskopie, rentgenová difrakční topografie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

The thesis deals with the application of nondestructive testing methods (acoustic 
emission, electron microscopy, X-ray diffraction topography) to description and 
identification of stages in the fatigue process in aluminium alloys. The main 
contribution of this dissertation thesis consists of the approach and evaluation 
methodology of cyclic damage in the materials. It dealt especially with the verification 
of measured data by using data obtained using other nondestructive methods. 

The experimental results show that the field of nondestructive testing materials can 
fundamentally uncover the process of fatigue damage and improve current knowledge 
in this area. Combination of used methods has become a powerful tool for the 
identification and monitoring of the whole fatigue degradation process of materials. 

Key words: nondestructive testing, acoustic emission, aluminium alloy, fatigue 
process, electron microscopy, X-ray diffraction topography 
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ÚVOD 
 
V současné době patří mezi významné konstrukční materiály (vedle ocelí) především 
slitiny hliníku, pro jejich velmi výhodné kombinace fyzikálních, mechanických, 
chemických a technologických vlastností, které umožňují aplikaci hliníkových 
materiálů téměř ve všech oblastech lidské činnosti. Proto je i nadále nesmírně 
důležité prohlubovat poznatky o mechanických vlastnostech a procesech porušování 
těchto materiálů. Už v počátcích druhé poloviny 20. století se prosadila myšlenka, že 
bez poznání zákonitostí a podstaty probíhajících procesů není možný žádný další 
výrazný pokrok v oblasti optimálního využití stávajících materiálů a návrhu nových 
materiálů pro součásti pracující v podmínkách únavového zatěžování. Během tohoto 
typu zatěžování dochází v materiálu ke vzniku nevratných procesů, které se projevují 
jako mikroplastické deformace a po určitém počtu zátěžných cyklů dojde k porušení 
materiálu při napětí menším než mez kluzu či mez pevnosti. 

V případě statického namáhání součástí, kde dochází obvykle k velkým 
deformacím (napětí překročilo mez kluzu materiálu), lze tuto trvalou změnu tvaru 
spolehlivě odhalit a předejít tak zavčas lomu součásti. Obdobné varování v případě 
únavového lomu však chybí. Až 90% poruch kovových součástí ve strojírenské praxi 
je způsobeno právě tímto jevem, který označujeme jako „únavu materiálu“ [1]. Z 
tohoto hlediska a vzhledem k nutnosti zachování bezpečnosti zařízení je tedy 
naprosto nezbytné věnovat významnou pozornost dalšímu prohloubení současných 
znalostí o mechanických vlastnostech neželezných slitin a jejich případné degradaci. 

Díky mnoha vědeckým velikánům 18. a 19. století, jako byli např. Newton, 
Fourier, Röentgen či Einstein, kteří nám předaly cenné poznatky nejenom z oblasti 
fyziky, se postupně vyvinul nový obor - nedestruktivní zkoušení materiálů. Zahrnuje 
metody používané pro zkoušení určitého produktu či materiálu, aniž by se narušila 
jejich budoucí použitelnost nebo ovlivnila schopnost plnit předpokládanou funkci. 
V celosvětovém měřítku jsou využívány především proto, aby odhalovaly výkyvy ve 
struktuře, drobné změny v jakosti povrchu, přítomnost trhlin nebo jiných fyzikálních 
nesouvislostí. Cílem nedestruktivní defektoskopie není jen vyřazení vadných 
výrobků, ale také ujištění, že dobré výrobky jsou dle technických podmínek 
provozuschopné. Existuje řada metod, ale není žádná jednotlivá metoda, která by 
byla jednoznačně použitelná k pokrytí všech požadavků za všech okolností [2]. 

Od 90. let 20. století se na Fakultě strojního inženýrství, Vysokého učení 
technického v Brně (dále FSI VUT v Brně) rozvinula jedna z metod nedestruktivního 
testování (dále NDT) - akustická emise (dále AE), která se zpočátku využívala 
k identifikaci poškození radiálních a axiálních ložisek během zkoušek trvanlivosti a 
dále při únavových zkouškách v oblasti vysokocyklové únavy - v rámci základního 
výzkumu. Celá řada experimentů ukázala, že aplikace této metody, v oblasti 
hodnocení fyzikálních procesů v materiálu, je velmi užitečná s validními výsledky. 
To především z toho důvodu, že oproti ostatním typickým metodám NDT, které mají 
za cíl „zviditelnit“ přítomnost defektu v materiálu, metoda AE detekuje, lokalizuje a 
hodnotí aktivitu defektů a rozvoj procesů (poskoky dislokací, iniciace a rozvoj 
mikrotrhlin a trhlin, svírání a rozevírání trhlin apod.) právě a pouze v jejich průběhu 
a v celém objemu. 

V současné době se tato metoda na FSI VUT v Brně rozšiřuje na další oblasti 
využití. Dokladem toho jsou probíhající experimenty v oblasti identifikace poškození 
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automobilové převodovky (projekt MPO ČR) nebo pěstování rostlin a zpracování 
dřeva ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně. 
 
Hlavním pilířem této práce je výzkum hodnocení fyzikálních procesů probíhajících 
v materiálu při únavovém zatěžování neželených slitin. Stěžejním nástrojem 
k identifikaci těchto procesů bylo využití metody AE, jejíž výsledky byly dále 
korelovány s nedestruktivním pozorováním povrchu reálné struktury materiálu 
(rentgenová difrakce), doplněným o výsledky ze světelné a elektronové mikroskopie 
a fraktografické analýzy lomových ploch. Cenné informace o aktuálním stavu 
zkušebního tělesa během únavových zkoušek také pocházely z průběhu rezonanční 
frekvence vzorku ze zatěžovacího zařízení. Prezentované výsledky podávají 
komplexní přehled využití NDT metod v materiálovém inženýrství při výzkumu 
degradačních procesů probíhajících při cyklickém zatěžování zkoumaného objektu. 
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1 FORMULACE ŘEŠENÉHO PROBLÉMU A SHRNUTÍ 
SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

 
 
1.1 Hliníkové slitiny a jejich mechanické vlastnosti 
Tak jako jsou oceli dominantní v oblasti konstrukčních materiálů, jsou neželezné 
kovy a materiály na jejich bázi nenahraditelné při aplikacích vyžadujících materiály s 
nízkou hustotou nebo na druhé straně vysokou teplotou tání apod. Hliník patří mezi 
nejrozšířenější neželezné kovy a patří k nepostradatelným a velmi perspektivním 
materiálům. Výroba a spotřeba hliníku roste ve všech ekonomicky vyspělých zemích 
a přehled o těchto vývojových trendech je uveden na obr. 1.1. Mezi významné 
spotřebitele hliníku patří výrobci dopravní techniky a zejména pak automobilů (např. 
tvářené slitiny řady Al-Si). Kromě automobilového průmyslu roste spotřeba hliníku 
při stavbě železničních vozů a v letecké technice při konstrukci letadel (např. 
vytvrditelné slitiny řady Al-Zn-Mg (Cu)). 
 

 
Obr. 1.1  Trend růstu výroby hliníku v celosvětovém měřítku [1] 

 
Mezi progresivní hliníkové slitiny patří slitiny hliníku legované lithiem. Tento typ 
slitin byl vyvinut pro potřeby leteckého průmyslu jako odpověď hliníkářského 
průmyslu na průnik kompozitních materiálu do leteckých konstrukcí. Jsou schopné 
nahradit stávající konstrukční slitiny typu AlCuMg a AlZnMgCu, avšak jejich 
použití je v současné době limitováno vyšší cenou. Dále jsou rozvíjeny slitiny 
legované Zr [2]. 
Dle normy ČSN EN 573-1 až 3 se označuje hliník a slitiny hliníku pro tváření 
písmeny EN AW a čtyřmi číslicemi do následujících skupin (viz tab. 1.1). 
 

Tab. 1.1  Rozdělení slitin hliníku podle EN 573-1 
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Pro výzkum hodnocení únavových vlastností byly v této práci využity tvářené 
hliníkové slitiny série 2000 (EN AW-2017/T4), série 6000 (EN AW-6082/T6) a série 
7000 (EN AW-7075/T6). Písmena za označením slitiny (T4, T6) udávají stav 
tepelného zpracování, např. T4 značí rozpouštěcí žíhání a přirozené stárnutí, T6 
rozpouštěcí žíhání a následné umělé stárnutí. 

Hliník má kubickou plošně centrovanou mřížku (fcc). V důsledku toho má hliník i 
jeho slitiny dobré plastické vlastnosti jak za tepla, tak i za studena. 

Je nutno zdůraznit, že u všech slitin jednotlivých sérií lze měnit široké spektrum 
mechanických, fyzikálních i chemických vlastností přesným chemickým složením, 
technologickými parametry tváření a tepelným zpracováním. Z pohledu fyzikální 
metalurgie lze pevnostní vlastnosti dále zvýšit: 

• legováním (atomy legujícího prvku vstupují do mřížky základního kovu buď 
substitučně (malé zpevnění) nebo intersticiálně (větší zpevnění), např. Al-Mg 
nebo Al-Mn) 

• precipitačním vytvrzováním (hlavní podmínkou vzniku precipitace je 
existence přesyceného tuhého roztoku, který se při zvýšených teplotách začne 
rozpadat (významné zpevnění), např. Al-Mg-Si, Al-Cu-Mg, Al-Zn-Mg-Cu) 

• tvářením za studena (deformací, např. válcováním, kdy dochází ke zvýšení 
hustoty dislokací a následnému deformačnímu zpevnění) 

 
Tab. 1.2  Rozdělení slitin hliníku dle tepelné zpracovatelnosti 

 podskupina legující prvek 

tv
ář

en
é vytvrditelné 

2xxx Cu (Mg) 
4xxx Si 
6xxx Mg, Si 
7xxx Zn, Mg (Cu) 
8xxx jiné (Fe, Li) 

nevytvrditelné 
1xxx „čistý“ Al 
3xxx Mn (Mg) 
5xxx Mg 

od
lit

ky
 vytvrditelné 

2xx.x Cu 
3xx.x Si, Cu/Mg 
7xx.x Zn (Mg) 

nevytvrditelné 
1xx.x „čistý“ Al 
4xx.x Si 
5xx.x Mg 

 
Nejúčinnějšího zpevnění se dosahuje u hliníkových slitin precipitačním zpevněním 
při tepelném zpracování, které sestává z rozpouštěcího žíhání, ochlazení a 
přirozeného nebo umělého stárnutí. K tomuto způsobu zpevňování jsou vhodné 
základní systémy Al-Mg-Si (slitiny řady 6xxx), Al-Cu-Mg (2xxx) a Al-Zn-Mg-Cu 
(7xxx). 

Současné zvyšující se požadavky konstruktérů (především snižování hmotnosti 
konstrukcí a zvyšování jejich spolehlivosti) vedou k tomu, že tam, kde se dříve 
vystačilo s hodnotou tvrdosti nebo pevnosti a tažnosti, je nutné znát únavové 
vlastnosti, korozní vlastnosti a chování materiálu při nových technologických 
operacích a postupech. Typickým příkladem je automobilový průmysl, kde zvyšující 
se podíl hliníkových slitin v konstrukci automobilu a zvyšující se nároky na tyto 
konstrukce vedou k tomu, že u těchto materiálů je nutné pracovat s charakteristikami, 
které dříve vyžadoval jen letecký průmysl [1]. 
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1.1.1 Mechanické vlastnosti 
Mechanické pevnostní vlastnosti patří díky velkému praktickému významu k 
vlastnostem, které jsou nejčastějším kritériem, podle kterého se rozhoduje o 
vhodnosti určitého materiálu a jeho předpokládaného použití. Mezi základní 
mechanické vlastnosti lze zařadit zkoušky tahem, tlakem, zkoušky tvrdosti a zkoušky 
rázem v ohybu (nárazová práce). Nicméně nejčastěji používanou zkouškou pro 
zjištění mechanických charakteristik je zkouška tahem. Při této zkoušce se obvykle 
určují meze pevnosti Rm, meze kluzu Rp0,2 a tažnosti A, případně kontrakce Z. 

Přehledné porovnání pevností vybraných typů tvářených hliníkových slitin je 
uvedeno na obr. 1.2. Obecně lze říci, že pevnosti s rostoucím obsahem legujících 
prvků rostou. 

Vzhledem k tomu, že hlavní náplní této práce jsou experimenty prováděné při 
cyklickém namáhání, budeme se dále věnovat únavovým vlastnostem hliníkových 
slitin. 
 

 
Obr. 1.2  Přehledné porovnání vybraných typů tvářených 
Al slitin z hlediska pevnosti [3] 

 
 
1.1.2 Únavové vlastnosti 
Tato kapitola bude obsahovat základní informace o únavě, zaměřené na hliníkové 
slitiny, a následně zde budou prezentovány a rozebírány odborné články, zaměřené 
na výzkum únavového chování tvářených vytvrditelných hliníkových slitin za 
různých podmínek zkoušení (charakter namáhání, tepelné zpracování, anizotropie 
struktury či frekvence zatěžování). 

Únavové chování materiálu je proces změn strukturního stavu materiálu a jeho 
vlastností vyvolaný kmitavým (cyklickým) zatěžováním, v důsledku něhož dochází 
v materiálu k nahromadění (kumulaci) poškození, které se v závěru procesu projeví 
růstem makroskopické trhliny a únavovým lomem. Při únavovém cyklickém 
namáhání charakterizujeme odolnost materiálu proti tomuto typu porušení závislostí 
amplitudy napětí σa na počtu cyklů do lomu Nf. Tato křivka životnosti (Wöhlerova 
křivka) je experimentálně stanovena při zatěžování s konstantní amplitudou (obr. 
1.3). 
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Obr. 1.3  Schematický průběh křivky životnosti σa - Nf 
(symetrický cyklus) [4] 

 
Tento typ závislosti je vhodný zejména pro hodnocení vysokocyklové únavy. V 
oblasti nízkocyklové únavy s únavovými životy Nf pod 104 cyklů je vhodnější 
popisovat únavové životy závislostí mezi amplitudou plastické deformace εap a Nf. 

Křivka únavové životnosti u hliníkových slitin má jiný tvar, než je tomu u ocelí. U 
ocelí lze únavové životy v oblasti počtu cyklů do lomu nad 107 cyklů charakterizovat 
mezí únavy σc, tj. napětím, pod kterým již k porušení nedochází. U většiny 
hliníkových slitin tomu tak není, protože křivka životnosti s klesajícím napětím stále 
klesá. Proto se hliníkové slitiny charakterizují časovou mezí únavy pro určitý počet 
cyklů. Horní hranice bývá obvykle 108 cyklů (obr. 1.4). 
 

 
Obr. 1.4  Wöhlerovy (S-N) křivky s odlišným průběhem únavového života [5] 

 
Zátěžný cyklus se může nalézat jak v tahové, tak i v tlakové oblasti. Jestliže se 
střední napětí cyklu rovná nule, je cyklus symetrický, v ostatních případech, kdy je 
střední napětí odlišné od nuly, jde o cykly asymetrické. Pro posouzení asymetrie 
cyklu byl zaveden parametr asymetrie R, případně parametr asymetrie P, který je 
definován takto: 
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I když od prvních systematických únavových zkoušek uplynulo více jak 150 let, 
základní princip zkoušení zůstal stejný, jen přibyly další mechanismy vyvolávání 

(1.1) 
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zatížení (elektromagnetické, piezoelektrické, hydraulické) a průběh zkoušky i její 
vyhodnocení je řízeno výpočetní technikou. 

Každé napětí vyvolá v tělese deformaci, a to buď jen elastickou εe nebo elastickou 
a plastickou εp. Podstatou únavového porušování je opakovaná plastická deformace 
vyvolaná napětím zpravidla pod mezí kluzu. Závislost napětí a deformace v každém 
cyklu zatížení je dána hysterezní smyčkou. Součet elastické a plastické deformace 
určuje celkovou deformaci εat pro danou amplitudu napětí σa (obr. 1.5). 
 

      
   a)      b) 

Obr. 1.5  (a) Schéma hysterezní smyčky [6], (b) hysterezní smyčka během prvních pěti 
půlcyklů u cyklicky změkčujícího materiálu (pro názornost je tvar zkreslen) [7] 

 
Je-li εp > εe (amplituda napětí na mezi kluzu nebo těsně nad ní), je děj považován za 
nízkocyklovou únavu a počet cyklů do lomu bývá zpravidla menší než 104 cyklů. 
Převládá-li elastická složka deformace (amplituda napětí pod mezí kluzu), mluvíme o 
vysokocyklové únavě. Čím je složka plastické deformace menší, tím je počet cyklů do 
porušení a do lomu větší (106 cyklů a větší). V oblasti meze únavy je složka plastické 
deformace velmi malá (obr. 1.3) [8]. 

Na základě typů nevratných změn, způsobených cyklickou plastickou deformací, 
se většinou celý únavový proces rozděluje na tři časově následující a do jisté míry se 
překrývající stádia: 

• stádium změn mechanických vlastností – v důsledku vzniku a kumulace 
cyklické plastické deformace se mění rozložení a hustota dislokací 
v materiálu, přičemž tyto nevratné změny probíhají v celém objemu vzorku; 
materiál mění svoje mechanické vlastnosti, cyklicky změkčuje nebo zpevňuje 

• stádium nukleace trhlin – v důsledku pokračující kumulace cyklické 
plastické deformace dochází na povrchu vzorku ke koncentraci napětí, 
deformaci v okolí koncentrátorů napětí a ke vzniku prvních mikrotrhlin; tento 
proces je omezen jen na malou část objemu vzorku 

• stádium šíření trhlin – vzniklé mikrotrhliny neustále rostou, přičemž 
z důvodu nerovnoměrně rozloženého napětí a deformace se z některé z nich 
stane trhlina řídící; tato trhlina přeroste značnou část vzorku, zatímco u 
ostatních trhlin je růst potlačen; při překročení kritického napětí ve zbylé části 
vzorku dojde k závěrečnému dolomení (únavový lom součásti) 
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Nicméně dle [9] nebo [10] lze tato základní tři stádia ještě rozšířit např. o stádia 
vývoje dislokační struktury, lokalizace plastické deformace, vzniku a vývoje 
povrchového reliéfu, interakce mezi jednotlivými trhlinami či šíření krátkých trhlin. 
Klasické rozdělení únavového procesu je schematiky ukázáno na obr. 1.6 v diagramu 
životnosti. Vlastní křivka životnosti (Wöhlerova křivka) sama o sobě reprezentuje 
konec třetího stádia. Další dvě čáry reprezentují konce předchozích dvou stádií. 
Jednotlivá stádia plynule přecházejí jedno do druhého a neexistuje mezi nimi žádná 
zřetelná hranice. 
 

 
Obr. 1.6  Stádia únavového procesu [9] 

 
Stádium změn mechanických vlastností 
Nejlepší a nejadekvátnější způsob detekce změn mechanických vlastností je přímé 
měření parametrů hysterezních smyček za chodu zkušebního stroje. Tak např. při 
cyklickém zatěžování s konstantní amplitudou napětí se může měnit jen amplituda 
deformace. Pokud amplituda deformace s počtem cyklů klesá, jde o případ 
cyklického zpevnění (obr. 1.7a). Cyklické změkčení se projevuje naopak růstem 
amplitudy deformace (obr. 1.7b). 
 

 
Obr. 1.7  Cyklické zpevnění (a) a změkčení (b) při konstantní amplitudě napětí [6] 

Tyto změny mají u většiny materiálů sytící charakter, tzn., že jsou výrazné pouze na 
počátku cyklického zatěžování a s přibývajícími cykly jejich intenzita klesá, až zcela 
ustane. Materiál se tak nachází v ustáleném neboli saturovaném stavu. Srovnáním 
cyklické deformační křivky (vzniklé spojením vrcholů několika saturovaných 
hysterezních smyček) s tahovým diagramem (statické zatěžování) je možno také 
odhadnout cyklickou deformační odezvu materiálu. Leží-li cyklická křivka nad 
tahovou, materiál cyklicky zpevňuje (odpor proti plastické deformaci roste). Leží-li 
cyklická křivka pod tahovou, materiál cyklicky změkčuje (odpor proti plastické 
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deformaci klesá). Toto chování materiálu lze předpovědět Mansonovým empirickým 
vztahem na základě znalosti poměru meze pevnosti Rm a meze kluzu Re daného 
materiálu. 
 

 
 
 

 
Např. Al slitiny typu Al-Cu-Mg ve stavu přirozeně stárnutém zpravidla zpevňují, 
naopak po umělém stárnutí nastává většinou změkčování. U slitiny AlZn4,5Mg2,5 
bylo ve všech stavech zjištěno zpevnění různé úrovně [11]. 

Plastická deformace je obecně dána pohybem, generací a interakcemi dislokací. 
Ať již vzájemnými nebo s jinými typy poruch mřížky. Pohyb dislokací je dále 
ovlivněn přítomností precipitátů, cizích částic, hranicemi zrn atd. V důsledku těchto 
jevů dochází k tvorbě nových stabilních dislokačních struktur s velmi vysokou 
hustotou dislokací, jež jsou příčinou cyklického zpevnění. Mezi typické dislokační 
struktury patří např. rovinné řady dislokací, buňková struktura, žilová struktura nebo 
struktura únavových skluzových pásů (obr. 1.8). 
 

 
Obr. 1.8  Ukázka dislokační struktury pozorované pomocí TEM [12] 

 
 
Stádium nukleace trhlin 
Velké množství experimentů v oblasti únavy potvrzuje, že trhliny vznikají převážně 
na povrchu součástí v místech koncentrace cyklické plastické deformace [4]. Místa 
nukleace jsou určena vlastnostmi povrchové vrstvy, zejména vlastnostmi nejméně 
odolných složek, přestože tvoří malou část povrchové vrstvy. Z fraktografických 
pozorování vyplynulo, že únavová mikrotrhlina může vznikat v hliníkových slitinách 
různými mechanismy: 

• v únavových skluzových pásech 
• na hranicích zrn zvláště při vysokocyklové únavě za zvýšených teplot 
• rozhraní mezi inkluzemi a matricí 
 

Základním typem nukleace je nukleace v únavových skluzových pásech, a to nejen 
z toho hlediska, že se nejčastěji uplatňuje, ale i proto, že i vlastní nukleaci na 
hranicích zrn či na rozhraní mezi inkluzí a matricí zpravidla předchází postupná 
tvorba únavových skluzových pásem v bezprostřední blízkosti hranice nebo inkluze. 
Působením napětí v těchto pásech dochází ke vzájemnému pokluzu sousedních rovin, 
tzv. kartový skluz, a tím k vytváření mikroreliéfu na povrchu vzorku [6]. 

Rm/Re Chování materiálu 
< 1,2 cyklicky změkčuje 

1,2 – 1,4 cyklicky stabilní 
> 1,4 cyklicky zpevňuje 
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Výstupky na povrchu se nazývají 
mikrokoncentrátory napětí na povrchu sou
únavových trhlin [13]. 

Typický příklad postupného rozvoje únavových skluzových pásem je na sérii 
snímků z elektronového mikroskopu na 
cyklů roste jak intenzita, tak 
pásem je pro různé materiály odlišný.
 

Obr. 1.9  Vývoj skluzových pásů
 
Únavové poškození ve stádiích p
primárně ostrostí a četností povrchových v
v menší míře stavem dislokač
pásma s mikrotrhlinami je na 
pásem a následných nukleací jso
deformací. 

Pro vlastní nukleaci mikrotrhlin bylo navrženo velké množství model
z nejobtížnějších otázek je, zdali v
mikrotrhlinou. Většina model
že mezi intruzí a mikrotrhlinou je kvalitativní rozdíl. Žádný z
uspokojující. 
 

Obr. 1
ve skluzovém pá

 
Např. Neumann [14] uvádí, na základ
měděných monokrystalech, že vznik intruze a nukleace mikrotrhliny jsou dva r
procesy. Zatímco Basinski a Basinski 
pozorování cyklovaných m
s přibývajícím počtem cyklů
některé z navržených modelů
Wood [16] předpokládá, že vytvo
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Výstupky na povrchu se nazývají extruze, prohlubeniny intruze. Intruze p
ětí na povrchu součásti a zároveň zárodky budoucích 

íklad postupného rozvoje únavových skluzových pásem je na sérii 
ronového mikroskopu na obr. 1.9. Je zřejmé, že s rostoucím po

 roste jak intenzita, tak četnost skluzových pásem. Celkový charakter t
zné materiály odlišný. 

Vývoj skluzových pásů na povrchu mědi, zleva N = 5x103, N = 104 a N = 10

Únavové poškození ve stádiích předcházejících vlastní nukleaci trhlin je dáno 
četností povrchových vrubů vzniklých skluzem (intruze) a 

e stavem dislokační struktury v okolí těchto vrubů. Příklad skluzového 
mikrotrhlinami je na obr. 1.10. Procesy tvorby únavových skluzových 

pásem a následných nukleací jsou podmíněny lokalizovanou cyklickou plastickou 

Pro vlastní nukleaci mikrotrhlin bylo navrženo velké množství model
jších otázek je, zdali vůbec existuje zřetelný rozdíl mezi ostrou intruzí a 

ětšina modelů a představ o nukleaci však vychází naopak z
že mezi intruzí a mikrotrhlinou je kvalitativní rozdíl. Žádný z modelů

 
1.10  Ukázka prvních únavových mikrotrhlin 

skluzovém pásmu (měď, N = 105 cyklů) [6] 

uvádí, na základě experimentálních dat získaných př
ných monokrystalech, že vznik intruze a nukleace mikrotrhliny jsou dva r
sy. Zatímco Basinski a Basinski [15] usuzují, také na základě experimentálního 

pozorování cyklovaných měděných monokrystalů, že intruze rostou stále 
čtem cyklů tak, že k lomu dojde při velkém počtu trhlin. Pro

navržených modelů nerozlišují proces nukleace trhliny a tvorby intruze. 
edpokládá, že vytvořená intruze působí jako koncentrátor nap
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ň zárodky budoucích 

íklad postupného rozvoje únavových skluzových pásem je na sérii 
rostoucím počtem 

etnost skluzových pásem. Celkový charakter těchto 

 
a N = 105 cyklů [6] 

edcházejících vlastní nukleaci trhlin je dáno 
 vzniklých skluzem (intruze) a 

ů říklad skluzového 
. Procesy tvorby únavových skluzových 

ny lokalizovanou cyklickou plastickou 

Pro vlastní nukleaci mikrotrhlin bylo navrženo velké množství modelů. Jedna 
etelný rozdíl mezi ostrou intruzí a 

edstav o nukleaci však vychází naopak z pojetí, 
modelů není plně 

 experimentálních dat získaných především na 
ných monokrystalech, že vznik intruze a nukleace mikrotrhliny jsou dva různé 

ě experimentálního 
, že intruze rostou stále 

čtu trhlin. Proto 
 nerozlišují proces nukleace trhliny a tvorby intruze. 

sobí jako koncentrátor napětí a tím 
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indukuje další skluz právě v kořeni intruze. Další modely předpokládají iniciaci 
mikrotrhliny křehkým prasknutím v kořeni intruze či na hranicích zrn. 
 
 
Stádium šíření trhlin 
Nukleační stádium končí vytvořením povrchových mikrotrhlin, které leží podél 
aktivních skluzových rovin. Rovina mikrotrhlin svírá přibližně 45° (především při 
jednoosém zatěžování) s vektorem vnějšího napětí. V průběhu dalšího cyklického 
zatěžování se trhliny propojují a rostou dále do hloubky, a to podél aktivních 
skluzových rovin. Velká většina se však brzy zastavuje a jen menšina proniká do 
hloubky větší než desítky mikrometrů. S narůstající délkou (měřeno směrem do 
hloubky) se trhliny vychylují z aktivních skluzových rovin a stáčejí se do směru 
kolmého k vektoru hlavního napětí a na jejich čele lze vhodnými technikami 
identifikovat plastickou zónu vznikající účinkem vysoké koncentrace napětí [6]. 

Tento přechod roviny trhliny z aktivní skluzové roviny do roviny kolmé na vnější 
napětí se často označuje jako přechod z krystalografického šíření trhliny (první etapa 
šíření) do nekrystalografického šíření trhlin (druhá etapa šíření), viz obr. 1.11. 
V této etapě se zpravidla šíří již jen jediná trhlina, někdy označovaná jako 
magistrální. Čím menší je pro daný materiál amplituda zatěžování, tím větší je délka 
trhliny odpovídající první etapě. Šíření ve druhé etapě končí náhlým lomem 
zbývající části nosného průřezu. V obou případech se většinou trhlina šíří 
transkrystalicky. 
 

 
Obr. 1.11  Schéma etap šíření 
únavové trhliny [4] 

 
Obě etapy mohou být různě dlouhé a jejich délka závisí na řadě faktorů. V 
současných leteckých konstrukcích vychází konstrukční filozofie z předpokladu, že 
trhliny v konstrukci jsou přípustné, ale je nutné o jejich existenci vědět a mít je pod 
systematickou kontrolou. Přípustnost trhlin v konstrukci a jejich systematická 
kontrola však vyžaduje mít dostatek informací o příslušném materiálu z hlediska 
odolnosti proti šíření únavové trhliny. 

Velké množství experimentů v oblasti rychlosti šíření únavové trhliny u 
vysokopevných slitin hliníku bylo provedeno na základních slitinách používaných v 
leteckých konstrukcích AA2024 a AA7075. Vzhledem k vlivu řady technologických 
parametrů na rychlost šíření trhliny je snahou zjistit rozptylové pásmo rychlostí šíření 
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trhliny, které za definovaných podmínek zkoušení zahrnuje kolísání výrobních 
faktorů (chemické složení taveb, parametry lisování a tepelného zpracování) [1]. 

Se způsobem tváření souvisí i anizotropie vlastností. Obdobně jako je tomu u 
lomové houževnatosti, jsou některé vytvrzovatelné slitiny hliníku silně anizotropní i 
při hodnocení rychlosti šíření únavové trhliny. 

Vztahem mezi velikostí trhlin a podmínkami zatěžování se zabývá lomová 
mechanika, která zavádí do výpočtů velikost defektu a. Definuje veličinu nazvanou 
koeficient intenzity napětí K, který k sobě váže nominální napětí v konstrukci σ a 
velikost defektu a vztahem: 
 

aK .. πσ=  
 
K porušení konstrukce dojde tehdy, kdy koeficient intenzity napětí K dosáhne 
kritické hodnoty. Z hlediska lomových vlastností se slitiny hliníku významně liší od 
ocelí. Zatímco u ocelí jsou lomové vlastnosti výrazně závislé na teplotě (přechod ke 
křehkému lomu při tzv. přechodové teplotě), u hliníkových slitin se lomové 
vlastnosti s klesající teplotou nejen významně nemění, ale v řadě případů i zlepšují 
[17]. 

Dalšími faktory, které ovlivňují lomovou houževnatost, jsou intermetalické fáze 
(jejich velikost a hustota) a stav odpevnění matrice (zotavení, rekrystalizace). 
Hodnoty lomové houževnatosti vykazují zejména u vytvrzovatelných slitin hliníku 
výraznou anizotropii. Ta je dána usměrněním struktury (vznikem textury) při tváření, 
při kterém deformační síly působí stále stejným směrem (lisování, válcování, 
kování), a bývá zvýrazněna tepelným zpracováním [1]. 
 
 
Únavový lom 
Lom zkušební tyče nebo součásti dokumentuje podmínky, za nichž probíhalo celé 
porušení. Na povrchu lze vytipovat určité oblasti, které jsou typické pro postup 
porušování a mají charakteristické makroznaky a mikroznaky. Makrofraktografie je 
pozorování lomové plochy při malých zvětšeních (asi 1x až 50x). Touto metodou lze 
odlišit na základě charakteristických znaků únavový lom a křehké nebo houževnaté 
dolomení. Mikrofraktografie je pozorování při větších zvětšeních (běžně 50x až 
10 000x) a slouží ke studiu mikromechanismů, které se uplatňují při únavovém 
procesu. 

Podle makroskopického vzhledu má povrch lomu dvě typické, navzájem poměrně 
dobře odlišitelné oblasti, a to únavového a statického porušení. V oblasti únavového 
porušení je vzhled lomu obvykle lesklý až lasturový, neboť povrch lomu zde bývá 
většinou velmi hladký. Je to způsobeno tím, že během postupného růstu trhliny jsou 
oba protilehlé povrchy trhliny k sobě cyklicky přitlačovány. Na povrchu lomu jsou 
dále většinou velmi dobře patrny růstové neboli postupové čáry [4]. Tyto čáry, které 
odpovídají postupným polohám čela rostoucí únavové trhliny, mají střed zakřivení 
v ohnisku únavy, tj. v místě vzniku únavové trhliny. 

Typickým mikrofraktografickým znakem únavových lomů je povrchový reliéf 
nazývaný únavové striace neboli únavové žlábkování. Striace vznikají v důsledku 
přítomnosti cyklické plastické deformace na čele šířící se únavové trhliny a jsou 
orientovány kolmo na směr šíření v dané lokalitě. Charakter striací závisí na 
vlastnostech základní kovové hmoty, tj. na druhu a stavu materiálu, podmínkách 

(1.2) 
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cyklického zatěžování a chemickém prostředí [18]. Podle charakteru a tvaru se 
únavové striace dělí na transkrystalické (viz ukázka na obr. 1.12) a interkrystalické. 

Současně se striacemi lze na lomových plochách nalézt fazety s jamkovou 
morfologií. Tvar důlku se liší podle podmínek namáhání. Při čistém tahu mají důlky 
kruhový průřez, při uplatnění smykového napětí (ohyb nebo krut) mají důlky 
přibližně parabolický průřez. Pro posouzení bližších podmínek vzniku důlku, a tedy i 
mechanismu porušování, je nutno posuzovat obě líce lomu (obr. 1.13). 

 

  
a)      b) 

Obr. 1.12  Lomové plochy Al slitiny 7050-T7351 s výskytem striací, (a) křehký transkrystalický lom 
(b) detail znázorňující zastavení trhlin [19] 

 

 
Obr. 1.13  Ukázka lokálního transkrystalického tvárného 
porušení s jamkovou morfologií [1] 

 
Celkový vzhled povrchu lomu je přirozeně závislý nejen na podmínkách zatěžování a 
vlastnostech materiálu, ale také na změně teploty, rozdílném prostředí, geometrickém 
rozměru a tvaru součásti či zkušební tyče. 
 
 
1.1.3 Faktory ovlivňující únavové chování 
Únavové životy hliníkových slitin závisí také na řadě parametrů. Kromě vlivu 
chemického složení, stavu tepelného zpracování, způsobu výroby hraje důležitou roli 
i charakter namáhání, kvalita povrchu, přítomnost vrubů a v případě laboratorního 
zkoušení i frekvence zatěžování, tvar zkušebních těles, způsob zatěžování a 
prostředí. Únavové zkoušky jsou charakteristické nejen vlivem velkého počtu 
různých faktorů, ale i velkým rozptylem výsledků. Díky tomu je porovnávání 
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výsledků únavových zkoušek z různých zdrojů velmi problematické. Vždy je nutné 
porovnávat takové údaje, které se týkají nejen stejného materiálu (stejný typ 
výrobku, stejné tepelné zpracování), ale i stejných podmínek zkoušení (frekvence, 
vrubovitost tyče, typ zatěžovacího cyklu, vlhkost prostředí [1]. 
 
 
Způsob zatěžování 
Vliv různého způsobu zatěžování na únavové životy je dobře patrný z obr. 1.14, kde 
jsou pro různé slitiny vyneseny únavové křivky ve střídavém ohybu na plochých 
tyčích (a) a na kruhových tyčích při ohybu za rotace (b). Pozorované rozdíly mezi 
různými způsoby namáhání pro stejné slitiny zřejmě nejsou dány pouze způsobem 
namáhání ale pravděpodobně i různým výrobkem, ze kterého byla zkušební tělesa 
odebrána. 
 

 
Obr. 1.14  Únavové křivky tvářených Al slitin pro střídavý ohyb (a) 
a ohyb za rotace (b) [3] 

 
Vážným problémem je obecné posouzení vlivu velikosti tělesa a způsobu jeho 
zatěžování při určování meze únavy. Je dobře známo, že při jednoosé napjatosti (tah-
tlak, ohyb), při které se základní únavové charakteristiky zjišťují, je mez únavy σc, 
σoc závislá na rozměru zkušebního tělesa. Tento vliv se výrazně projevuje u 
střídavého ohybu, kterého se při základních zkouškách používá hlavně pro 
jednoduchost experimentálního zařízení. Pro stanovení meze únavy σc je proto třeba 
nalézt relace, které umožňují převod meze únavy při ohybu σoc (nehomogenní 
napjatost) na mez únavy v tahu-tlaku σc (homogenní napjatost), která je základní 
únavovou konstantou pro výpočty reálných součástí a konstrukcí. 

U vybraných typů Al slitin byly zjištěny nejlepší výsledky při střídavém ohybu, 
nejhorší při osovém zatěžování, a to v důsledku vzniku typických napěťových bariér 
proti šíření trhlin při různém způsobu zatěžování [20]. Např. práce [21] se zabývá 
rozsáhlými únavovými experimenty Al slitiny EN AW-7075-T651 za jednoosého 
tahového, torzního a axiálně-torzního namáhání. Jednoosé únavové zkoušky byly 
také provedeny při různých asymetriích zatěžování (obr. 1.15). Zde je zřetelně vidět, 
že poloha středního napětí má významný vliv na únavovou životnost. 
 



 

 
strana 

24 

Formulace řešeného problému a shrnutí současného stavu poznání 
 

 
a) b) 

Obr. 1.15  Průběh amplitudy napětí (a) a amplitudy deformace (b) na počtu cyklů do lomu při různé 
asymetrii jednoosého zatěžování [21] 

 
Obrázek 1.16 zobrazuje výsledky únavových zkoušek při zatížení prostým smykem a 
smykem v kombinaci se statickým osovým napětím. V grafu zobrazují plné značky 
zatížení čistým krutem a prázdné značky právě kombinaci se statickým zatížením. 
Výsledky naznačují, že kladné statické zatížení významně snižuje únavovou 
životnost vzorku. Jestliže bylo aplikováno tlakové osové zatížení při amplitudě 
smykové deformace 0,69%, na únavovou životnost neměl tento typ namáhání vliv. V 
případě amplitudy smykové deformace 0,5% dochází k viditelnému zvyšování 
únavové životnosti oproti kladnému (tahovému) statickému zatížení. 
 

 
Obr. 1.16  Průběh amplitudy smykové deformace v závislosti na únavové životnosti pro čistý krut a 
krut se statickým osovým zatížením [21] 

 
Bylo tedy potvrzeno, že střední napětí má významný vliv na únavovou životnost 
(obr. 1.15a). Obvykle v materiálu převládá jedna forma tvoření trhlin. V Al slitině 
EN AW-7075-T651 se vytvářejí navíc smykové, smíšené a tahové mikrotrhliny, 
závislé na velikosti zatížení. 

Práce [22] se zabývá vlivem ošetřování povrchu (kuličkováním) na únavové 
chování Al slitiny EN AW-7075-T651. Dále zkoumá vliv tohoto zvláštního druhu 
tváření na drsnost, deformační zpevnění a rozsah reziduálního napětí v tlaku, které 
bylo zkoumáno pomocí rentgenové difrakce. Z obr. 1.17 lze soudit, že všechny typy 
povrchového ošetření vedou ke zvyšování únavové životnosti materiálu, především 
ve vysokocyklové oblasti. Toto zlepšení lze připsat především zbytkovému 
tlakovému napětí v povrchové vrstvě. 
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Obr. 1.17  Křivky únavového života pro různé typy ošetřování povrchu kuličkováním (zatěžování: 
plochý ohyb), vpravo: geometrie vzorku a jeho mikrostruktura [22] 

 
V tomto případě byly zkušební vzorky namáhány střídavým ohybem. Bylo dále 
zjištěno, že cyklická mez kluzu v tlakové oblasti je nižší než v tahové. Proto je 
zkoušená Al slitina při cyklickém ohybovém namáhání náchylnější k plastické 
deformaci a vhodná pro kuličkování. 

Když srovnáme výsledky únavového chování Al slitiny EN AW-7075-T651 
v oblasti do 106 cyklů (R = -1) z obr. 1.15 (namáhání v cyklickém tahu-tlaku) a obr. 
1.17 (namáhání plochým ohybem), zjistíme, že jsou experimentální data 
v nízkocyklové oblasti přibližně totožná a s narůstajícím počtem cyklů (až do 106) se 
mírně zvyšuje únavová odolnost u vzorků namáhaných plochým ohybem. Tyto 
výsledky mohou být dobrým příkladem toho, že ne vždy musejí vycházet výsledky 
únavové životnosti příznivě pro střídavý ohyb. Záleží na tom, za jakých podmínek 
zatěžování byl daný materiál testován (frekvence zatěžování, průběh napětí) či jakou 
roli hraje jakost povrchu, která zahrnuje nejen vliv nerovností povrchu, ale také vliv 
dokončující výrobní operace povrchu. Nevhodná dokončovací operace má negativní 
vliv na vznik, charakter a rozložení zbytkových napětí ve vrstvě blízké povrchu. 
 
 
Anizotropie tvářených Al slitin 
Lisování je jako většina průmyslových deformačních procesů charakterizováno 
vysokým stupněm usměrnění deformačního procesu. Výsledkem průtlačného 
lisování je vláknitá do směru lisování usměrněná struktura, ve které v průběhu 
vlastního lisování anebo po něm probíhají zpevňovací i odpevňovací procesy. 

V závislosti na typu slitiny, parametrech lisování, podmínkách ochlazování a 
konečného tepelně mechanického zpracování výlisku se mění struktura, a tím i 
vlastnosti výlisku [1]. Vysoký stupeň usměrnění struktury a nehomogenní průběh 
deformace v jednotlivých částech průřezu výlisku vede po průřezu výlisku ke vzniku 
různých typů textury a tím i k nehomogenitě a anizotropii vlastností po průřezu 
profilu. 

Následující práce se zabývají vlivem anizotropie vlastností tvářených 
vytvrditelných Al slitin na jejich únavové chování v nízko a vysokocyklové oblasti. 
Práce [23] a [24] uvádějí výsledky studia vysokocyklové únavy, deformace a 
lomového chování Al slitin EN AW-7055/T7751 a EN AW- 2524/T351 s 
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nehomogenní strukturou, které byly cyklicky zatěžovány při kryogenních 
podmínkách, teplotě okolí a zvýšené teplotě. 
 

    
Obr. 1.18  Amplituda napětí v závislosti na počtu cyklů do lomu Al slitiny EN AW-7055/T7751 při 
pokojové teplotě (27 °C, vlevo) a zvýšené teplotě (190 °C, vpravo) [23] 

 
Zatímco experimentální body slitiny EN AW-7055 ležely v obou směrech při okolní 
teplotě přibližně ve stejném rozptylovém pásu, za zvýšených teplot byl zjištěn pokles 
únavové životnosti v příčném směru, podélný směr nevykazoval výrazné změny 
oproti výsledkům z teploty okolí (obr. 1.18). 
 

 
   a)      b) 
Obr. 1.19  Schematické značení směrů mikrostruktury Al slitiny EN AW-2524/T351 (a), vliv teploty 
na únavovou životnost v podélném směru (b) [24] 
 
U Al slitiny EN AW-2524 došlo v obou směrech zvýšením teploty na 94 °C ke 
zhoršení únavové životnosti. Nicméně výraznější degradace únavové životnosti byla 
shledána v podélném směru. Když se podíváme na výsledky ze všech zkušeních 
teplot, zjistíme, že především při vysoké amplitudě napětí (a tím pádem krátké 
životnosti) dochází u příčných vzorků k nepatrnému poklesu cyklické únavové 
životnosti v porovnání s podélným směrem (obr. 1.19). 

Další práce, která se zabývá vlivem anizotropie na mechanické vlastnosti, je práce 
[25], která mj. také porovnává výsledky únavových experimentů studovaného 
materiálu EN AW-6013 ve stavu T6 s dalšími tvářenými Al slitinami. V případě 
statických zkoušek v tahu vykazuje studovaná slitina během tváření při 400 °C ve 
všech směrech vyšší mez pevnosti než při 520 °C, nicméně prodloužení se u obou 
teplot výrazně nemění. Vzhledem k tomu, že při statických zkouškách nebyla ve 
všech směrech zjištěna výrazná anizotropie, únavové zkoušky byly měřeny pouze 
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v podélném směru tváření. Z výsledků je patrné, že u všech uvedených Al slitin nelze 
ani po 108 cyklů stanovit mez únavy (postupné zvyšování únavové životnosti 
s klesající amplitudou maximálního napětí) a vliv výrazné směrovosti struktury, která 
byla naměřena i v případě studované slitiny, neměla významný vliv na únavovou 
životnost všech prezentovaných materiálů (obr. 1.20). 
 

 
Obr. 1.20  S-N závislosti Al slitin v podélném směru [25] 

 
Byly také publikovány práce, kde anizotropie struktury hrála nezanedbatelnou roli 
při únavovém zatěžování. Jednalo se např. o práci [26], kde byla zkoumána tvářená 
Al slitina EN AW-8090 (Al-Li), která byla podrobena únavových zkouškám za 
čtyřbodového ohybu při frekvenci 20 Hz, R = 0,1 a pokojové teplotě (obr. 1.21). Na 
základě těchto zkoušek bylo zjištěno, že únavová pevnost ve směru tváření (L) je 
vyšší než ve směru příčném (S) v oblasti do 107 cyklů (σaL10

7 = 197 MPa, σaS10
7 = 

147 MPa), což je způsobeno právě strukturní nehomogenitou při výrobě polotovaru 
(obr. 1.22). 
 

 
a)            b) 

Obr. 1.21  Mikrostruktura Al slitiny EN AW-8090 (a) a orientace 
vzorků pro únavové zkoušky ve čtyřbodovém ohybu (b) [26] 
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Obr. 1.22  S-N křivky ve směru L-T, L-S a S-L při 
čtyřbodovém ohybu Al slitiny EN AW-8090 (Al-Li) [26] 

 
Na základě rešeršní studie, zabývající se zlepšováním únavové odolnosti materiálů 
(např. aplikací nekonvenčních metod dokončování povrchu - tryskání, omílání 
apod.), vlivem zbytkového napětí, chemicko-tepelného zpracování či studiem růstu 
krátkých trhlin, bylo zjištěno, že směrová nehomogenita tvářených Al slitin nemá při 
pokojové teplotě zásadní vliv na únavové vlastnosti (např. obr. 1.23). Proto se také 
již této problematice nevěnuje tak velká pozornost. 
 

   
 a) b) 

Obr. 1.23  (a) S-N závislost ve směru podélném L a příčném T Al slitiny 6082/T6 [27], (b) S-N 
závislosti (střídavý ohyb) v podélném, příčném směru Al slitiny 7050-T7451 [28] 

 
 
Tvar a výroba zkušebních tyčí 
Základní podmínky pro únavové zkoušky jsou stanoveny různými předpisy, a to jak 
pro zkoušky do lomu (S-N křivky), tak i pro určení rychlosti šíření trhliny. Přesto v 
současné době používá řada výzkumných pracovišť jiných zkušebních tyčí, než je 
doporučováno normami (u nás ČSN 42 0363 nebo ČSN 42 0368) s přihlédnutím 
k možnostem experimentálního materiálu, zařízení nebo vyhodnocení. A to je jeden 
z důvodů, proč dochází k rozptylu výsledků při srovnávání mezi různými autory. 
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Zkušební tyče pro zkoušky únavy můžeme v podstatě rozdělit: 
• podle tvaru na válcové a ploché, hladké nebo s vrubem 
• podle vrubu s otvorem nebo zářezem (u plochých vzorků jednostranným nebo 

oboustranným) 
• podle rozměrů na tyče podle norem nebo předpisů a anomální 

 
Tato dizertační práce se také zabývá vlivem rozměru vzorků a jejich povrchu. Vliv 
geometrických rozměrů vzorků se především projevuje na makroskopické rychlosti 
růstu trhliny. Zkoušky ukázaly, že zvětšením průřezu zkušebního tělesa asi desetkrát 
se zmenšuje počet cyklů do vzniku trhliny asi na polovinu a rychlost šíření trhliny 
vzroste pětkrát. Ze statistické teorie podobnosti únavového porušení lze vyjádřit 
citlivost ke koncentraci z velikostního faktoru i rozptylem výsledků životnosti. 
Vyplývá z toho, že slitiny Al-Cu-Mg jsou méně citlivé na koncentrátory napětí než 
Al-Zn-Mg [8]. 

Konkrétně práce [29] se zabývá studiem vlivu geometrických průřezů zkušebních 
vzorků (trojúhelníkové, čtvercové, šestiúhelníkové, osmiúhelníkové a kruhové) na 
únavovou pevnost Al slitiny EN AW-6063 za ohybového zatěžování. Po 
vyhodnocení zkoušek bylo zjištěno, že s přibývajícím počtem stran v průřezu vzorku 
roste únavová životnost k vyšším hodnotám (za konstantní amplitudy deformace), 
viz obr. 1.24. Proto mají vzorky s kruhovým průřezem nejlepší výsledky (nekonečný 
počet stran). Dále bylo na základě fraktografické analýzy zjištěno, že geometrický 
profil vzorků také ovlivňuje morfologii lomové plochy. 
 

 
Obr. 1.24  Únavové chování Al slitiny EN AW-6063 za  
konstantní amplitudy deformace (ε = 0,001), 1: kruhový, 
2: osmiúhelníkový, 3: šestiúhelníkový, 4: čtvercový a 
5: trojúhelníkový průřez [29] 

 
Nicméně např. výsledky práce [21] ukazují, že vliv geometrie vzorků nemusí mít 
zásadní vliv jen na únavovou životnost, ale např. také již na zmíněnou 
makroskopickou rychlost růstu trhliny. Posouzení vlivu rozměrů zkušebních tyčí je 
důležité i z hlediska využití výsledků z laboratorních zkušebních tyčí na návrhy 
reálných součástí. 

Protože první trhliny vznikají při únavě v povrchových vrstvách, mají jakost a 
stav povrchu významný vliv na měřené výsledky. Nedílnou součástí jsou vlastnosti 
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povrchových vrstev a stav napjatosti. Jakost povrchu i jeho stav jsou výsledkem 
způsobů a podmínek obrábění (soustružení, frézování, broušení, leštění, apod.), popř. 
dalších povrchových úprav. U Al slitin bylo při studiu vlivu povrchu zjištěno 
zlepšením rovinnosti obráběného povrchu zvýšení životnosti v oblasti nízkocyklové 
únavy u hladkých tyčí v průměru 1,5 až 2krát. Obecně lze však konstatovat, že Al 
slitiny jsou méně citlivé na vliv povrchu např. oproti titanovým slitinám [8]. 

V souvislosti se studiem povrchové vrstvy se věnuje velká pozornost 
zpevňováním povrchu chemickými a mechanickými úpravami (nitridace, cementace, 
válečkování nebo kuličkování) [30]. Tyto postupy vedou k prodloužení doby do 
vzniku mikrotrhlin, zmenšení citlivosti na koncentraci napětí při geometrických 
nerovnostech i zlepšení odolnosti proti vlivu korozního prostředí. Např. při tryskání 
malými kuličkami lze na povrchu součástí vytvořit tlakové napětí 150 až 350 MPa do 
hloubky 0,2 až 0,5 mm blokující šíření únavových trhlin. Je však nutno přihlédnout i 
k nerovnostem povrchu při tom vznikajícím, které mohou mít vliv zejména při 
nízkocyklové únavě [8]. V porovnání se slitinami Al-Cu-Mg je vliv mechanického 
zpevnění u slitin Al-Zn-Mg významnější, protože tlaková pnutí jsou u slitin větší 
pevnosti také větší. 

Zajímavá a rozsáhlá práce [31] se zabývá studiem změn povrchu hrubozrnné, 
jemnozrnné a ultrajemnozrnné struktury precipitačně vytvrzené Al slitiny EN AW-
7075/T6 během únavového zatěžování. Stav mikrostruktury byl pozorován pomocí 
metody OIM (orientation imaging microscopy), která poskytuje detailní informace o 
orientaci, příp. dezorientaci jednotlivých zrn v povrchové vrstvě vzorku. Výsledky 
únavové životnosti všech čtyř sledovaných struktur jsou na obr. 1.25. V oblasti 
vysokocyklové únavy vykazují vzorky s ultrajemnou a hrubozrnnou strukturou 
totožnou únavovou životnost, která je oproti základnímu materiálu nepatrně nižší. 

 

 
   a)      b) 

Obr. 1.25  (a) S-N závislosti Al slitiny AW-7075/T6 ve stavu CG (hrubozrnné), FG (jemnozrnné) 
a UFG (ultrajemnozrnné) struktury, (b) S-N závislosti v normalizované stupnici; ohyb, R = -1 [31] 

 
Naopak jemnozrnná struktura ve stejné oblasti vykazovala vyšší hodnoty únavové 
odolnosti (obr. 1.25a). Vzhledem k tomu, že hodnoty meze pevnosti v tahu byly u 
všech čtyř struktur odlišné (nejvyšší u základního materiálu 564 MPa, nejnižší u 
ultrajemnozrnné struktury 409 MPa), byl zaveden vhodnější způsob porovnání 
únavové životnosti – normalizování S-N křivek (s ohledem na odpovídající pevnost 
v tahu). Na obr. 1.25b jsou pak porovnány sledované struktury v normalizované 
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stupnici. Při nižších amplitudách napětí (< 0,4 pevnosti v tahu) mají ultrajemnozrnné 
a jemnozrnné struktury vyšší únavovou životnost oproti základnímu materiálu a 
hrubozrnné struktuře. Tyto rozdíly v odezvě na cyklickou degradaci jsou (na základě 
dalšího pozorování) způsobeny zvýšenou interakcí maloúhlových a vysokoúhlových 
hranic (s rostoucí velikostí zrna) a pohybem dislokací. 

Výsledky práce [32] ukazují obdobné závěry jako v předcházejícím výzkumu. 
Zde byl zkoumán vliv zjemnění zrna na únavovou životnost Al slitiny EN AW-
7075/T6. Zkoušky v oblasti vysokocyklové únavy potvrdily zlepšení únavových 
vlastností jemnozrnné struktury (vyrobené metodou FSP - friction stir processing, 
využívající principů svařování třením) oproti základnímu stavu při ohybovém 
zatěžování a symetrickém cyklu (obr. 1.26). Toto zlepšení je přisuzováno 
zpomalením šířící se únavové trhliny na hranici zrna (působící jako překážka) a dále 
mechanismem uzavírání trhliny v důsledku jejího odklonu. Na obr. 1.27 je ukázka 
mikrostruktury včetně údajů o velikosti zrna zkoumaného materiálu v základním 
stavu T6 a po aplikaci metody FSP s jemnozrnnou strukturou. 
 

  
a)      b) 

Obr. 1.26  Normalizovaná S-N závislost Al slitiny EN AW-7075/T6 ve stavu jemnozrnné struktury a 
v původním stavu (a), srovnání únavové životnosti téhož materiálu (R = -1, ohybové zatěžování) při 
použití různých řezných nástrojů - dvou a čtyřbřité (b) [32] 

 

  
a)      b) 

Obr. 1.27  Mikrostruktura v podélném směru Al slitiny EN AW-7075/T6 v základním stavu (a) - 
průměrná velikost zrna 35 µm, a ve stavu po FSP s jemnozrnnou strukturou (b) - velikost zrna 1 až 
3 µm [32] 
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Obecně výrobní procesy vyvolávají v součásti zbytková napětí, jejichž rozsah dokáže 
identifikovat řada uznávaných metod. Některé techniky vyžadují vysoce školené 
pracovníky (rentgenová difrakce), jiné zase vysoce sofistikovaná zařízení 
(neutronová difrakce nebo techniky založené na synchrotronovém záření). 
Magnetické a ultrazvukové metody trpí nedostatkem přesnosti vzhledem 
k mikrostrukturním změnám v materiálu. Jedna z nejrozšířenějších a nejjednodušších 
metod inženýrské praxe a výzkumu je odvrtávací metoda, ale bohužel tento typ 
měření je destruktivní a je realizovatelný pouze do hloubky rovnající se průměru 
vrtaného otvoru. 

V práci [33] je prezentována nová (nedestruktivní) metoda, umožňující měřit 
povrchové zbytkové napětí na makroskopické úrovni (10 – 20 mm). Je založena na 
měření vzdálenosti dvojic mikrovtisků po odstranění napětí ve vzorku. Jsou zde také 
prezentovány výsledky únavových zkoušek, při kterých se sledoval vliv integrity 
povrchu vzorků Al slitiny EN AW-7010/T7451, vyrobených při různých řezných 
podmínkách obrábění (především při vysokorychlostním obrábění), viz obr. 1.28. 
 

   a)      b) 
Obr. 1.28  (a) Vliv řezné rychlosti na počet cyklů do lomu při různém způsobu obrábění a (b) S-N 
závislosti konvenčního a vysokorychlostního obrábění Al slitiny EN AW-7010/T451 [33] 
 
Při řezné rychlosti nad 100 m.min-1 dochází k poklesu únavové odolnosti (především 
při sousledném frézování „shora“), která nad 2000 m.min-1 opět narůstá. Z výsledků 
je patrné, že nesousledné (protisměrné) frézování dává nejlepší výsledky, i když i zde 
dochází od 300 m.min-1 k výraznému poklesu únavové životnosti (obr. 1.26a). Na 
první pohled se zdá, že při zvýšených rychlostech dochází ke zvyšování únavové 
odolnosti sledované slitiny, nicméně při srovnání konvenčního a vysokorychlostního 
obrábění při 1800 m.min-1 (obr. 1.26b) docházíme k závěru, že tomu tak není – 
výsledky ukazují paradoxně opak. Jiné výzkumy (na titanové slitině) naopak 
prezentují prospěšný vliv vysokorychlostního obrábění na únavovou životnost. Proto 
je v této oblasti výzkumu zapotřebí provést ještě další měření a zaměřit se více na 
objasnění důsledků zbytkového napětí při cyklickém zatěžování za jasně 
stanovených podmínek. 

Vliv drsnosti povrchu na únavovou životnost Al slitiny EN AW-7010/T7451 byl 
zkoumán v práci [34]. Jednalo se opět o tvářený materiál, jehož mikrostruktura se 
vyznačovala protáhlými zrny ve směru tváření (velikost zrna 350 µm). Parametry 
obrábění byly voleny za účelem vytvořit různé směrové drážky na vzorku (UL: 
kolmý směr na zatěžování, UT ve směru zatěžování) o různé drsnosti povrchu (11 a 
12 hrubá, 21 a 22 jemná). Únavové zkoušky probíhaly při pokojové teplotě za 
podmínek čtyřbodového ohybu při frekvenci 10 Hz a asymetrii cyklu R = 0,1. 
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Tab. 1.3  Přehledová tabulka stavu povrchu vzork
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29  S-N závislosti pro různé stavy povrchu [34] 

Vliv stavu povrchu na únavovou životnost vzorků je dominantní především v
Drsnost povrchu např. pro UL vzorky s menší hodnotou „R
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hodnoty i mimo interval měření (nejlépe obecně vystihuje měřenou závislost) a má 
co nejmenší počet parametrů [35]. 

Z hlediska přesnosti měření lze statistické rozdělení hodnot síly (napětí) 
považovat za normální či lognormální (podíl hranic rozsahu síly je nízký) a naopak 
počet cyklů (do lomu) za lognormální nebo Weibullovo (počet cyklů se mění 
v širokém rozmezí mnoha řádů - od několika cyklů až do 109 či více cyklů). U 
rezonančních strojů je nepřesnost určení počtu cyklů výrazně vyšší (než u 
hydraulických stojů), protože nastavené hodnoty amplitudy síly je dosaženo až po 
několika desítkách (popř. i stovkách) zatěžovacích cyklů a k zastavení stroje dojde 
při značné změně poddajnosti [4]. 
Výběr závisle a nezávisle proměnné pro regresní výpočty závisí na dvou faktorech: 

• na statistickém rozdělení obou proměnných 
• na tvaru prokládané funkce 

 
Oblast časované únavy se většinou popisuje Basquinovou funkcí: 
 

bNaN .)( =σ  
kde a a b jsou regresní parametry 

 
V oblasti nízkocyklové únavy tuto funkci rozšířil Weibull zavedením parametru B: 
 

bBNaN ).()( +=σ  
 
Platnost Basquinovy funkce v oblasti vysokocyklové únavy byla zase rozšířena 
Stromeyerem doplněním meze trvalé únavy σ∞ ve tvaru: 
 

∞+= σσ bNaN .)(  
 
Celá oblast počtu cyklů do lomu (mez pevnosti až mez trvalé únavy) byla 
prezentována Palmgrenem, a to ve tvaru: 
 

∞++= σσ bBNaN ).()(  
 
Na obr. 1.30 je zobrazeno srovnání regrese (ve vysokocyklové oblasti) výše 
uvedených funkcí včetně „nové“ funkce Kohout-Věchet na perlitické tvárné litině 
s kuličkovým grafitem [36]. V tab. 1.4 jsou pak uvedeny hodnoty a standardní 
odchylky regresních parametrů doplněné součty nejmenších čtverců odchylek, které 
charakterizují „těsnost“ proložení. 
 
Tab. 1.4  Výsledky regrese únavové křivky perlitické tvárné litiny (S – součet čtverců odchylek, 
hodnoty, standardní odchylky a variace regresních parametrů) [36] 

 

(1.3) 

(1.4) 

(1.5) 

(1.6) 
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Obr. 1.30  Srovnání regrese Stromeyerovy, Basquinovy a  
„Kohout-Věchet“ funkce v oblasti vysokocyklové únavy [36] 

 
 
1.2 Metoda akustické emise a její aplikace 
Na základě rešeršní studie v předcházející kapitole 1.1, zaměřené především na 
únavový proces neželezných slitin, vyplývá, že během cyklického zatěžování 
dochází v materiálu k řadě strukturních změn, které můžeme vizuálně v daný 
moment jen těžko zachytit či zaznamenat a které jsou během zkoušek ovlivňovány 
množstvím faktorů (např. podmínky zatěžování nebo stav mikrostruktury). 

Hlavní cíl této práce je právě pomocí metod nedestruktivního testování tyto 
změny v materiálu detekovat a na základě vyhodnocených výsledků vzájemně 
porovnávat. Primární metodou pro tento výzkum se stala metoda akustické emise 
(AE), kterou v současné době využívá ve světě stále více výzkumníků v oblasti 
nedestruktivního testování, a to díky jejímu jedinečnému náhledu do procesu 
poškozování. 

Nejdůležitější přínos techniky AE v průmyslu je ten, že může poskytnout včasné 
varování v případě náhlé poruchy. A právě jedním z nejčastějších případů náhlé 
poruchy, ke které dochází v provozu, je únavové poškození. AE může zavčas 
detekovat nahromaděné mikropoškození uvnitř materiálu a to za provozních 
podmínek. Na druhou stranu nejzávažnější problém, spojený s interpretací získaných 
výsledků, je spolehlivost naměřených dat. Mnoho vědců v oblasti měření AE 
prezentuje své výsledky na základě měření, které obnáší spoustu dat, a tímto 
způsobem vysvětluje příčiny porušení konkrétních součástí. Přitom ale nevěnují 
mnoho pozornosti např. na kvalitu uchycení či kalibraci snímačů. A potom docházejí 
k závěru, že nenašli žádné rozdíly mezi šumem a reálným signálem AE. Proto bývá 
někdy velmi obtížné srovnávat naměřené výsledky s ostatními pracemi [37]. 

První systematické práce v této oblasti jsou spojeny se jménem německého fyzika 
Josepha Kaisera (polovina 20. stol.), který zkoumal akustické vlnění v kovech a poté 
objevil jev nebo efekt, nesoucí jeho jméno. Asi o deset let později se tato metoda 
začíná uplatňovat v praxi pro monitorování a detekci celé řady dalších procesů, které 
iniciují vznik AE šířící se tělesem. Mimo plastické deformace kovů se jedná o 
monitorování a identifikaci porušování materiálů konstrukcí, netěsností a úniků 
medií pod tlakem, tření, obrábění, svařování a dalších procesů [38]. 

1.2 
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V tom nejširším pojetí představuje metoda AE velmi širokou třídu možných aplikací, 
a to od základních nejjednodušších aplikací, kdy je cílem AE pouze kvalitativně 
odpovědět na otázku přítomnosti/nepřítomnosti aktivity AE, na otázku počátku či 
konce aktivity až po aplikace špičkové s využitím techniky digitalizace signálu, jeho 
pokročilého matematicky náročného vyhodnocení a ještě náročnější interpretaci 
naměřených dat. Konkrétně se jedná o oblasti provozních kontrol konstrukcí, 
zařízení, aparátů, strojů, při monitorování technologických procesů a v poslední době 
v oblasti výzkumu a vývoje, kam spadají také mechanické zkoušky materiálů. 
 
 
1.2.1 Princip a základní názvosloví metody AE 
Vzhledem k tomu, že v současné době existuje nepřeberné množství literárních 
zdrojů, které pojednávají o základním principu metody AE, bude následující text 
obsahovat pouze základní fragmenty této defektoskopické metody, související 
především s oblastí materiálového inženýrství. 

Akustickou emisí nazýváme akustické (elastické) vlny, generované dynamickým 
uvolněním mechanického napětí uvnitř materiálu tělesa. Tyto vlny vznikají v 
materiálu během interakce jeho strukturních defektů (např. dislokací, mikrotrhlin) s 
vnějším napěťovým polem (stimulem). Napěťové vlny se šíří tělesem od místa zdroje 
na volný povrch. Průchodem napěťové vlny se část uvolněné energie mění v teplo, 
část vyvolá na povrchu tělesa tzv. Rayleighovu vlnu a zbytek energie se vrací zpět do 
materiálu prostřednictvím odražené vlny. Tento jev je schematicky demonstrován na 
obr. 1.31. Kromě povrchové vlny dochází také k transformaci např. na Lambovy, tj. 
deskové vlny aj. Je nutné připomenout, že jednotlivé typy vln se šíří s různou 
rychlostí. 

 
Obr. 1.31  Vznik a šíření vlny při události AE [38] 

 
Mezi typické znaky metody AE, které ji vymezují oproti jiným akustickým 
metodám, především patří: 

• pasivní monitorování probíhajícího procesu - nevnáší do konstrukce žádné 
aktivní buzení 

• frekvenční pásmo detekovaných vln pohybující se od 30 kHz do 1 MHz 
(nejčastěji v pásmu cca 100 ÷ 300 kHz) 

• detekce frekvenčně širokopásmových procesů (s cílem maximální citlivosti 
detekce sledovaných procesů) pomocí rezonančních snímačů ve vhodně 
vybraném frekvenčním okně 
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Je důležité si uvědomit, že díky detekci a monitorování rozvoje plastické deformace, 
aktivity defektů, iniciace a rozvoje porušení materiálu můžeme řadit metodu AE 
mezi nedestruktivní (NDT) metody zkoušení konstrukcí. Metoda AE a typické NDT 
metody se z podstaty svého principu poskytovanými informacemi a režimem 
nasazení nepřekrývají, ale doplňují [38] (obr. 1.32). 
 

 
Obr. 1.32  Principy metody AE a typických NDT metod [38] 

 
Typické NDT metody charakterizují stav porušení, pracují s cílem vhodného 
„zviditelnění“ přítomnosti defektu v materiálu konstrukce. Přítomnost defektu se 
projeví změnou intenzity záření, v šíření a odrazech UZ vln, změnou toku vířivých 
proudů, resp. magnetického toku, zviditelnění defektu penetrační kapalinou aj. 

Metoda AE detekuje a charakterizuje rozvoj procesu, pracuje s cílem 
„odposlechu“ akustické aktivity emitované procesy probíhajícími v materiálu 
(plastické deformace, iniciace a rozvoj mikrotrhlin a trhlin, svírání a rozevírání trhlin 
apod.). A dále lokalizuje a hodnotí aktivitu defektů a rozvoj procesů právě a pouze v 
jejich průběhu a vzhledem ke skutečným podmínkám a režimu zkoušky, či provozu. 
Kromě početných předností oproti ostatním NDT metodám má i metoda AE jistá 
omezení, kterými jsou: 

• nedetekuje statické, neaktivní defekty a defekty, jejichž aktivita je „tichá“ 
• je nutné aplikovat stimul iniciace aktivity AE, obvykle zatížení konstrukce 
• zkouška AE není opakovatelná (aktivita defektů je jev nevratný) 

 
K dalšímu pochopení problematiky metody AE je zapotřebí vyjasnit několik 
základních pojmů, které se vyskytují při interpretaci výsledků z měření signálu AE. 
Událost AE je fyzikální jev, který způsobuje vznik AE, např. posun dislokace, 
dynamický vznik mikrotrhliny a další. 

Zdroj AE je fyzikální původ jedné či více událostí AE. Jedná se o proces plastické 
deformace doprovázené poskoky dislokací, dále to může být např. rozvoj porušení 
materiálu doprovázený iniciací mikrotrhlin, mikroposkoky čela trhliny, dvojčatění či 
posuvy hranice zrna. 

Detekcí rázové vlny jedné události AE vzniká v detekovaném signálu jeden 
izolovaný hit elektrického signálu AE. Posloupnost jednotlivých časově izolovaných 
hitů událostí AE trvajících od několika nanosekund do jednotek milisekund tvoří 
praskavý signál AE (nespojitý), angl. „burst signal“. Spektrum impulzu je teoreticky 
frekvenčně velmi široké a signál je obvykle typu tlumených kmitů s poměrně velkou 
amplitudou (obr. 1.33). Typickým zdrojem nespojitého signálu AE je aktivní, tj. 
měnící se trhlina v materiálu. 
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Obr. 1.33
 
Tyto části signálu při vyhodnocení ze signálu vybíráme a vyhodnocujeme je 
samostatně. Vymezení hitu ze signálu pozadí provádíme pomocí p
detekce hitu. 

Existují také procesy, kdy p
jednotlivých událostí se č
šum, tzv. spojitá AE, 
generován řadou fyzikálních jev
např. plastické deformace (generované soub
poskoků dislokací), únik kapaliny trhlinou v
tělese či konstrukci (obr. 
střední parametry ze zvoleného 
 

Obr. 1
 
Základními časovými charakteristikami

• spojitost či praskavost signálu
• délka trvání hitu 
• doba náběhu signálu hitu do maxima

Jedná se tedy o parametry odvozené od 
časového průběhu intenzity signálu m
Typické zdroje AE vytvá
frekvenční pásmo detekce AE se obvykle uvádí 20 kHz až 1 MHz (lze také m
nižších či vyšších frekvencích), nicmén
pásmu, ale v užším vybraném frekven
snímače na 200 kHz (kdy filtrací potla
kHz), vytvoříme frekvenč
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33  Parametry nespojitého (praskavého) signálu AE [39]

ři vyhodnocení ze signálu vybíráme a vyhodnocujeme je 
. Vymezení hitu ze signálu pozadí provádíme pomocí př

Existují také procesy, kdy působí mnoho událostí AE současně. Akustické vlny 
jednotlivých událostí se časově překrývají, sčítají, superponují a vzniká tak akustický 

 angl. „continuous signal“. Tento druh signálu m
adou fyzikálních jevů, majících většinou poměrně malou amplitud

. plastické deformace (generované souběžným velkým množstvím popraskávání 
únik kapaliny trhlinou v potrubí či šumové pozadí v
obr. 1.34). Parametry spojitého signálu vyhodnocujeme jako 

ední parametry ze zvoleného časového úseku. 

 
1.34  Ukázka spojitého signálu AE 

asovými charakteristikami signálu AE obvykle bývá: 
či praskavost signálu 

 
ěhu signálu hitu do maxima 

Jedná se tedy o parametry odvozené od časového zobrazení signálu AE. Vedle 
ěhu intenzity signálu můžeme také provádět frekven

Typické zdroje AE vytvářejí frekvenčně širokopásmový signál AE. Za typické 
ní pásmo detekce AE se obvykle uvádí 20 kHz až 1 MHz (lze také m
i vyšších frekvencích), nicméně v praxi obvykle neměříme v

užším vybraném frekvenčním „podpásmu“. Např. volbou rezonan
e na 200 kHz (kdy filtrací potlačíme detekci signálu pod 100 kHz a nad 400 

e frekvenční pásmo detekce signálu 100 až 400 kHz s
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[39] 

i vyhodnocení ze signálu vybíráme a vyhodnocujeme je 
. Vymezení hitu ze signálu pozadí provádíme pomocí překročení prahu 

č ě. Akustické vlny 
ítají, superponují a vzniká tak akustický 

signal“. Tento druh signálu může být 
ě malou amplitudu, jako 

žným velkým množstvím popraskávání 
i šumové pozadí v měřeném 

Parametry spojitého signálu vyhodnocujeme jako 

azení signálu AE. Vedle 
frekvenční analýzu. 

 širokopásmový signál AE. Za typické 
ní pásmo detekce AE se obvykle uvádí 20 kHz až 1 MHz (lze také měřit i na 

ěříme v celém širokém 
ř. volbou rezonančního 

íme detekci signálu pod 100 kHz a nad 400 
ní pásmo detekce signálu 100 až 400 kHz s maximem 
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citlivosti na rezonanční frekvenci snímače na 200 kHz [38]. Je ještě dobré si 
uvědomit, že nejcitlivější detekce a dosah zdroje AE je vždy na nízkých frekvencích, 
s čímž také souvisí fakt, že se zde setkáváme s intenzivnějším rušením. 

S různými úrovněmi akustického rušení se můžeme setkat na frekvencích od 
jednotek kHz (např. vliv okolního prostředí – zvuky a vibrace z okolí, povětrnostní 
podmínky), až po frekvence nejvyšší ve stovkách kHz (šum média proudícího 
potrubím). Nicméně platí, že intenzita rušení s frekvencí klesá. 

Abychom měli představu o velikosti detekce elastických vln a frekvencí 
v porovnání např. s vibračními metodami nebo ultrazvukem, je na obr. 1.35 
zobrazena přehledová tabulka, udávající také mj. oblasti použití dané metody 
v odvětví materiálového inženýrství. 

Pro metodu AE je základním pohledem na dynamickou napjatost těles představa 
resp. reprezentace šíření elastických napěťových vln pomocí vlnoploch a paprsků. 
Na rozdíl od kapalin, kde se šíří pouze dilatační vlny, se v pevných tělesech můžeme 
setkat nejčastěji s dvěma typy vln - dilatační (podélné) „D“ a příčné (smykové) „T“. 
Další mohou být např. Lambova (dilatační či příčná ohybová) vlna v tenké desce 
nebo Rayleighova vlna na povrchu (tlusté) desky, viz obr. 1.36. 
 

 
Obr. 1.35  Elastické vlny různé vlnové délky pro NDT/NDE [40] 

 

  
Obr. 1.36  Vlnoplochy podélných „D“, příčných „T“ vln v tělese a Rayleighova vlna na 
povrchu tělesa [38], [40] 

 
V tab. 1.5 jsou uvedeny rychlosti šíření vln ve 4 směrech vybraných materiálů (c1 a 
c2, cr – rychlost povrchové Rayleighovy vlny a cp rychlost deskové Lambovy vlny). 
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V případě malých těles dojde po vyzá
na jiný povrch. V praxi to znamená, že než dozní vybuzení sníma
dorazí k němu sada odra
akustické pole. 

Šíření vln je neseno pohybem bod
energii (setrvačnou sílu). Tento pohyb v
deformaci elastické síly mezi body a tím elastickou napjatost. 
vlastně síla elastické napjatosti
Obecné schéma přenosu signálu od zdroje AE k
na obr. 1.37. 
 

Obr. 1.37  Zjednodušené schéma p
 
Základní články tvoří: 

• snímač AE – nejužívan
které využívají piezoelektrického jevu; pro použití v oblasti nižších frekvencí
jsou v provedení akcelerometr
používají tlakové sníma

• předzesilovač AE
a provádí základní frekven

Formulace řešeného problému a shrnutí současného stavu poznání

Tab. 1.5  Rychlost vlny ve čtyřech 
směrech vybraných materiálů [41] 

materiál 
rychlost vlny (km.s-1) 
c1 c2 cr cp 

hliník 6,3 3,1 2,9 5,1 
mosaz 4,4 2,1 2,0 3,5 
litina 5,0 3,0 2,7 4,7 
měď 4,7 2,3 2,1 3,8 
olovo 2,2 0,7 0,7 1,2 
hořčík 5,8 3,1 2,9 5,0 
nikl 5,6 3,0 2,8 4,8 
ocel 5,9 3,2 3,0 5,1 

ěles dojde po vyzáření kulových vlnoploch velmi rychle k
na jiný povrch. V praxi to znamená, že než dozní vybuzení snímač

mu sada odrazů. Tento vzniklý šum všech odrazů se označ

ení vln je neseno pohybem bodů (částic) tělesem, které znázorň
čnou sílu). Tento pohyb vůči sousednímu bodu (částici) vyvolává 

íly mezi body a tím elastickou napjatost. Čili 
elastické napjatosti. 

řenosu signálu od zdroje AE k výslednému signálu je znázorn

Zjednodušené schéma přenosu signálu AE od zdroje k vyhodnocení 

nejužívanější snímače k detekci AE vln jsou piezoelektrické, 
í piezoelektrického jevu; pro použití v oblasti nižších frekvencí

jsou v provedení akcelerometrů (až do 10 kHz), pro vyšší frekvence se 
používají tlakové snímače (až do jednotek MHz) 

č AE – zesiluje primární signál ze snímače AE (který bývá sla
a provádí základní frekvenční filtraci; zesílení se pohybuje od 10 do 60 dB
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ení kulových vlnoploch velmi rychle k nárazu 
na jiný povrch. V praxi to znamená, že než dozní vybuzení snímače první vlnou, 

ů se označuje jako difúzní 

lesem, které znázorňují kinetickou 
i sousednímu bodu (částici) vyvolává 

Čili akustický tlak je 

výslednému signálu je znázorněno 

 
vyhodnocení [38] 

detekci AE vln jsou piezoelektrické, 
í piezoelektrického jevu; pro použití v oblasti nižších frekvencí 

 (až do 10 kHz), pro vyšší frekvence se 

če AE (který bývá slabý) 
ní filtraci; zesílení se pohybuje od 10 do 60 dB 
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• kabelová trasa – prostředek přenosu zesíleného signálu z předzesilovače 
k měřicímu systému, který může dosahovat až stovek metrů; krátké kabely 
(desítky metrů) mají zeslabení (ztráty) signálu minimální, u kabelů ve 
stovkách metrů dochází od vyšších frekvencí k většímu útlumu signálu 
(útlum roste s frekvencí) 

• měřicí systém AE – závěrečná úprava analogového signálu před 
vyhodnocením (digitalizace a následné zpracování signálním procesorem); 
jedná se především o závěrečnou frekvenční filtraci signálu a zesílení či 
utlumení 

 
 
1.2.2 Vyhodnocování parametrů signálu AE 
Existuje několik úrovní vyhodnocování signálu AE. Např. dle [37] můžeme rozdělit 
způsob vyhodnocování do dvou kategorií: 

• tradiční AE – vyhodnocuje základní AE parametry (AE county, energii 
signálu, atd.), které signál pouze detekují a popisují, avšak neurčují zdroj 
signálu a šíření vln 

• Greenova funkce a analýza tvaru vlny 
Dále můžeme také rozlišovat úrovně dle [38] na: 

• informativní – zajímá nás pouze přítomnost, začátek a konec aktivity AE, 
základní trendy 

• standardní – většinou spojeno s vyhodnocením parametru AE v časové 
reprezentaci, vyhodnocujeme obálkové parametry amplitud kmitů signálu 
(resp. RMS) 

• pokročilá (angl. „Advanced Signal Processing“) – vyhodnocení plně 
digitalizovaného signálu AE, detailní časově frekvenční průběh signálu AE 

 
V případě spojitého signálu AE vyhodnocujeme střední parametry ze zvoleného 
časového úseku a většinou se jedná o tyto základní charakteristiky: 

• RMS (angl. „Root Mean Square“ nebo „energy“) – efektivní hodnota 
charakterizující energii nebo výkon signálu, měřený v mV 

• počet překmitů nad danou prahovou úroveň – počet překmitů (countů) přes 
danou prahovou úroveň za daný časový úsek 

• frekvenční spektrum signálu – vypočtené z plně digitalizovaného záznamu 
signálu spojité AE 

 
Hity nespojitého (praskavého) signálu ze signálu vybíráme a vyhodnocujeme 
samostatně. Základní parametry hitu AE jsou znázorněny na obr. 1.38, např.: 
 

• čas počátku hitu (angl. „time of hit“) – čas prvního překročení prahu 
signálem hitu (čas příchodu) 

• maximální amplituda (angl. „peak amplitude“) – maximální výchylka 
signálu uváděná buď v mV nebo dB 

• celkový počet překmitů (angl. „cumulative counts“ nebo „ringdown counts“) 
• časová četnost překmitů (angl. „count rate“) – počet překmitů za čas 
• trvání hitu (angl. „duration“) – uplynulý čas od prvního překročení prahu 

k poslednímu překročení prahu, uváděný v µs 

1.2.2 
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• doba náběhu hitu (angl. „rise time“) – čas mezi začátkem hitu a maximem 
amplitudy, uváděn obvykle v µs 

• energie hitu (angl. „AE energy“) – oblast (plocha) pod obálkou integrovaná 
přes čas trvání hitu, měřená v J 

• práh detekce hitu (angl. „threshold“) 
• celkový počet hitů událostí AE (angl. „cumulative event counts“) 
• časová četnost hitů událostí AE (angl. „event count rate“) – počet hitů za 

jednotku času 
• počet překmitů za dobu náběhu hitu (angl. „counts to peak“) 

 

 
Obr. 1.38  Typické parametry hitu AE [41] 

 
Pro určení příčiny vzniku emisní události je však nutno provést frekvenční analýzu 
spektra snímaného signálu AE. Pro tuto možnost bývají analyzátory AE vybaveny 
rychlými A/D převodníky s možností uložit celou AE událost do paměti nebo se 
případně používají paměťové osciloskopy. 

Pro zpracování nestacionárních (stochastických) signálů, tj. signálů, jejichž 
frekvenční složky se s časem mění (případ signálu AE), se dříve využívala tzv. 
krátkodobá Fourierova transformace, jejíž hlavní nevýhoda tkvěla v konstantní šířce 
okenní funkce během celého výpočtu. Uživatel se tedy musel rozhodnout, zda je pro 
něj výhodnější dobré rozlišení v čase nebo ve frekvenci. Tento problém řeší 
waveletová transformace (WT), která v průběhu výpočtu mění šířku okenní funkce – 
waveletu. Její další výhodou je to, že obchází Heisenbergův princip neurčitosti 
(konkrétní frekvenční složky nelze lokalizovat v konkrétním časovém okamžiku) 
tím, že poskytuje dobré časové rozlišení na vyšších frekvencích a dobré frekvenční 
rozlišení na nízkých frekvencích [42]. 
Z právě popsaných důvodů se WT hodí pro analýzu signálů, které obsahují nízké 
frekvence v celé své délce a vysoké frekvence jen v krátkých časových intervalech. 

Další praktické využití WT při zpracování signálu AE je kromě datové komprese 
také účinné potlačení nízkofrekvenční složky spektra a odfiltrování šumového pozadí 
či zvýraznění přechodového děje v signálu AE. Na obr. 1.39 je ukázka filtrace 
signálu AE pomocí WT. Waveletová teorie patří mezi rychle se rozvíjející metody 
v řadě oborů, čistou matematikou počínaje a inženýrskými aplikačními obory konče. 
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Obr. 1.39  Výsledek filtrace signálu AE pomocí WT [43] 

 
V poslední době se velmi rozšiřují metody lokalizace zdrojů akustické emise 
vznikajících v důsledku probíhajících jevů v materiálu (např. triangulační metoda, 
zónová metoda nebo moderní metoda neuronových sítí). Nedílnou součástí těchto 
postupů je také vytvoření obálky počátku hitu emisní události pomocí Hilbertovy 
transformace (HT), kdy touto transformací signálu v časové oblasti získáme opět 
signál v časové oblasti. HT je vypočtena z analytického signálu, který lze získat 
pomocí Parks-McClellan FIR filtru nebo Fourierovy transformace za nezbytných 
operací ve frekvenční oblasti. 
 

 
Obr. 1.40  Průběh hitu události AE a jeho obálka vypočtená použitím Hilbertovy transformace [44] 

 
Vypočtená amplituda analytického signálu je tedy obálkou původního signálu, 
přičemž odstraněním oscilací umožňuje detailnější studium obálky a její zobrazení v 
logaritmických souřadnicích jako přímky pro snazší stanovení např. log. dekrementu 
útlumu [43]. Ukázka stanovení obálky signálu AE s využitím Hilbertovy 
transformace je na obr. 1.40. 
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Mezi nejstarší systémy standardů a norem metody AE patří ASTM, které se staly 
„vzorem“ pro řadu dalších norem. V současné době základní normy AE představují 
normy evropské, které přijala také ČR. Mezi základní patří ČSN EN 1330-9, ČSN 
EN 13477-1,2 a ČSN EN 13554. 
 
 
1.2.3 Aplikace metody AE při mechanických zkouškách materiálu 
Ještě jednou připomeňme, že jádrem této práce je aplikace metody AE při únavových 
zkouškách (především Al slitin). Abychom mohli korektně detekovat a 
vyhodnocovat strukturní změny v materiálu, je zapotřebí provést „detailní studii“ 
základních mechanismů zdrojů AE při deformaci a porušování materiálu. Proto byla 
provedena v kap. 1.1.2 zevrubná syntéza poznatků o dějích v jednotlivých stádiích 
únavového procesu. 

Obecně můžeme říci, že zásadní význam pro posouzení intenzity AE při 
porušování materiálu má plasticita, křehkost, houževnatost a schopnost zpevnění. Při 
statické tahové zkoušce tenké desky z houževnaté oceli nižší pevnosti dochází 
vlivem plastické deformace v nejslabším místě k zúžení a k intenzivnímu lokálnímu 
plastickému tečení, při kterém v materiálu vznikají a následně rostou dutiny. Protože 
se většina energie odrelaxovala plastickou deformací a můstky dutin se zužují 
pomalu, proces protržení můstků (mezi dutinami) emituje již pouze minimální signál 
AE (obr. 1.41). Zde můžeme očekávat AE vyvolanou: 

• pohybem dislokací při plastické deformaci 
• lomem nekovových složek struktury materiálu (při plastické deformaci) 
• praskáním korozní vrstvy či výraznou nehomogenitou materiálu 

 

 
Obr. 1.41  Posloupnost mechanismů spojených s růstem tvárné trhliny [41] 

 
Ukázka aktivity signálu AE během statické tahové zkoušky tvářené Al slitiny EN 
AW-7075-T651 je na obr. 1.42. Při tříprocentní deformaci nastává špička v signálu 
AE, způsobená skluzem nebo dvojčatěním [41]. 

U vysokopevných ocelí (s nízkým zpevněním) je detekovatelnost zdrojů AE 
výraznější oproti materiálům střední pevnosti s dostatečnou zásobou zpevnění. 
K zjevnému nárůstu AE vede také celková či lokální křehkost. Zjednodušeně 
můžeme konstatovat, že se zhoršováním mechanických vlastností materiálu roste 
úspěšnost detekce aktivních defektů [41], [45]. 
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Obr. 1.42  Signál AE (county) v diagramu napětí-deformace 
při konstantní deformaci Al slitiny AW-7075-T651 [41] 

 
V kap. 1.1.2 bylo konstatováno, že plastická deformace je obecně dána pohybem, 
generací a interakcemi dislokací. Tento proces je doprovázen řadou mikroposkoků, 
které jsou však několik řádů pod prahem detekovatelnosti AE. Tyto poskoky uvolňují 
velké množství energie AE, jež se sčítají, superponují a vytvářejí akustický šum 
spojité AE. Na obr. 1.43 je schematicky zobrazen proces kumulace dislokací před 
hranicí zrna (angl. „dislocation pile-up“), který vede k nukleaci štěpné trhliny. Z 
pohledu mikrostruktury materiálu detekuje AE pouze rozsáhlejší děje na úrovni 
rozměrů desítek až stovek µm. 
 

 
Obr. 1.43  Část schematického diagramu mikromechanismů nukleace štěpné trhliny 
(lomu) v uhlíkové oceli – generace „pile-up“ dislokací na hranici zrna [41] 

 
Během procesu deformace a porušování materiálu také existuje řada mechanismů 
plastické deformace nebo porušení, které nejsou metodou AE samy o sobě 
detekovatelné. Patří sem např. dislokační plastická deformace kovů, creep nebo 
striační únavový růst trhliny. Nicméně v materiálu se vyskytují také komponenty, 
jejichž porušení či dekoheze při zatížení vyvolá detekovatelnou AE. Dobrým 
příkladem lomu křehkých částí v houževnaté matrici je porušování křehkých 
skleněných vláken kompozitu nebo u Al slitin se setkáváme s celou řadou křehkých 
inkluzí, které se křehce porušují při zatížení ze strany plasticky deformované okolní 
kovové matrice [38]. Během únavového procesu je svírání a rozevírání stěn trhlin 
dalším významným mechanismem signalizujícím přítomnost trhliny. 
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Měření signálu AE je také ovlivňováno rušivými zdroji, které komplikují či dokonce 
překrývají měřenou aktivitu AE. Jedná se především o tření a posuvy mechanických 
částí zatěžovacích strojů (mikroposuvy v upínacích čelistech), únik a netěsnosti 
v potrubí nebo o rušivou aktivitu AE v důsledku povětrnostních vlivů. 
Můžeme tedy říci, že faktory oslabující tvárnost, houževnatost či zpevnění materiálu 
při zatížení (nižší teploty, vyšší mez kluzu, nečistoty, nehomogenita, křehkost, nízký 
stupeň zpevnění) zvyšují detekovatelnost AE. 

Naopak faktory posilující tvárnost, houževnatost či zpevnění materiálu (pomalé 
zatěžování, vyšší teploty, nižší mez kluzu, rovinná napjatost, homogenita, 
houževnatost, tvárnost či zpevnění) snižují detekovatelnost AE. 

Zejména v leteckém průmyslu se můžeme nejčastěji setkat s velmi malými 
diskontinuitami, způsobenými účinkem aerodynamických a tlakových sil. Tato 
poškození detekujeme nedestruktivními metodami, jako např. vířivými proudy, 
termografickými nebo ultrazvukovými metodami, avšak nejúspěšnější v této oblasti 
se stala metoda AE, především při monitorování růstu trhlin. Na obr. 1.44 je ukázka 
z měření signálu AE během únavové zkoušky Al slitiny. V grafu vpravo jsou na 
základě délky trvání hitů AE a jejich amplitud označeny jevy, které vznikají v 
materiálu působením cyklické plastické deformace [41]. 
 

 
Obr. 1.44  Schéma únavové zkoušky leteckého dílu s únavovou trhlinou (vlevo), závislost 
amplitudy na délce trvání hitů AE (vpravo) [41] 

 
V následujících řádcích budou prezentovány výsledky výzkumů týkajících se 
aplikace metody AE během mechanických zkoušek, zaměřených především na 
jednotlivá stádia únavového procesu. 
 
 
Měření signálu AE během statických tahových zkoušek 
V poslední době je metoda AE široce využívána k detekci plastické deformace 
v materiálu. První výzkumy na hliníku a berylliu ukázaly zvýšenou aktivitu AE v 
blízkosti meze kluzu (vzorky bez defektů) a v případě vzorků s vadami se stal 
směrodatným měřítkem kritický faktor intenzity napětí. Tyto dva parametry (celkový 
počet překmitů „N“ a faktor intenzity napětí) byly následně teoreticky a 
experimentálně korelovány. 

Práce [46] se zabývá výzkumem plastické nestability železa různé čistoty (99,5 % 
(3N) a 99,99 % (4N), s průměrnou velikostí zrna 50 µm) pomocí výkonové 
spektrální analýzy signálu AE. Zvláštní pozornost je věnována deformaci na mezi 
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kluzu (tzv. Lüdersova deformace) a lokalizaci makroskopické deformace související 
s tvořením krčku (zúžení) a tvorbě a šíření trhliny. Při těchto nestabilitách dochází 
k výraznému posunu výkonové spektrální hustoty směrem k nízkým frekvencím. 
Tato práce si klade za cíl osvětlit chování AE v průběhu lokalizace přetvoření 
tvárných materiálů – železa. Vzorky byly podrobeny monotónním tahovým napětím 
s nominální rychlostí deformace (1, 2, 4, 8) x 10-3 s-1. Pro měření signálu AE byly 
použity širokopásmové snímače AE (100 – 1000 kHz), upevněné na boční straně 
vzorku, jejichž výstupní signál byl zesílen předzesilovačem (60 dB). 

Typický průběh signálu AE tahové zkoušky v plasticky deformovaném 3N železe 
(obr. 1.45) je porovnán s průběhem plastické deformace nelegované uhlíkové oceli 
(0,07 hm. % C) na obr. 1.46. 
 

 
Obr. 1.45  Průběh signálu AE během plastické deformace 3N železa (99,95 %, 
έ = 1x10-3 s-1) [46] 

 

 
Obr. 1.46  Průběh AE RMS během plastické deformace nelegované uhlíkové 
oceli (0,07 hm. % C, έ = 5x10-4 s-1), snímky (a) až (c) ilustrují vývoj Lüdersova 
pásma [46] 

 
 
 
 



 

 
strana 

48 

Formulace řešeného problému a shrnutí současného stavu poznání 
 

Špičková amplituda AE a RMS byly vypočteny z časové oblasti pro každý tvar vlny. 
Výkonová spektrální hustota (PSD) byla vypočtena po standardní FFT analýze, po 
které následovalo vyhlazení obdélníkovým oknem o šířce 40 kHz a energie AE 
integrováním PSD přes celé frekvenční pásmo. V rámci těchto operací byla pro 
zobrazení frekvenční distribuce výkonové hustoty definována ještě střední frekvence 
fm. 
Oba záznamy mají společné prvky: 

• aktivita AE začíná těsně před horní mezí kluzu a dosahuje ostrého maxima až 
při poklesu z této hodnoty 

• v oblasti horní meze kluzu (vznik Lüdersovy prodlevy a rozvoj povrchových 
vrásek, čar) je energie AE vyšší než na konci tohoto pásma (dolní mez kluzu) 
a PSD se posouvá do nízkofrekvenční oblasti, což se také projevuje poklesem 
(přes zjevný rozptyl dat) střední frekvence fm, viz obr. 1.45. 

• počátek parabolického zpevňování je doprovázen nárůstem energie AE a 
krátce poté začíná růst rovnoměrná deformace s deformačním zpevňováním, 
které je spjato s poklesem energie a RMS na velmi nízkou úroveň (těžko 
rozlišitelnou od šumu) a paralelním nárůstem střední frekvence fm 

• kolem bodu meze pevnosti v tahu dochází opět k nepatrnému nárůstu energie 
AE, PSD se přesouvá k nízkofrekvenčním složkám a střední hodnota fm se 
nepatrně snižuje; nastává tvorba zúžení (krčku), která je doprovázena 
kolísavou odezvou energie AE 

• poslední bod plastické nestability je patrně spojen s iniciací a šířením tvárné 
trhliny při značné deformaci a dokončen lomem 

Celkově lze říci, že oscilační chování spektrálních parametrů AE reflektuje postupné 
přechody z jednoho metastabilního stavu do druhého (skrz body nestability). 

Na obr. 1.47 jsou znázorněny typické (praskavé) hity signálu AE včetně jejich 
spekter, odpovídající různým stupňům plastické deformace 3N železa. Při dané 
rychlosti deformace έ = 1x10-3 s-1 je amplituda AE poměrně nízká v porovnání se 
šumem. Většina signálů, detekovaných těsně před horní mezí kluzu a na mezi kluzu, 
jsou praskavého typu a spektra (PSD) se postupně posouvají do nízkofrekvenční 
oblasti. 

První výzkumy na uhlíko-manganových ocelích ukázaly, že emisní aktivita je 
úměrná velikosti plastické zóny a hlavní zdroj AE leží v bezprostřední blízkosti 
elasticko-plastické hranice. V případě nízkouhlíkových ocelí byl hlavní zdroj AE 
v oblasti pod mezí kluzu spojován s pohybem dislokací na hranici zrna [47]. 
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Obr. 1.47  Typické (praskavé) hity signálu AE a jejich PSD odpovídající různým stádiím plastické 
deformace 3N železa (έ = 1x10-3 s-1); (a) psudoelastická oblast blízká horní mezi kluzu, (b) bod 
meze kluzu, (d) oblast rovnoměrné deformace, která předchází mezi pevnosti v tahu [46] 

 
 
Měření signálu AE během cyklických (únavových) zkoušek 
Hlavní výhoda metody AE (oproti ostatním metodám NDT) spočívá v tom, že 
dokáže zachytit dynamický proces v materiálu související s jeho degradací. Tento 
poznatek se aplikuje především při únavovém hodnocení izotropních materiálů, kde 
plastická deformace a růst únavové trhliny jsou hlavními zdroji signálů AE. Jedná se 
zejména o oblast letecké dopravy, kde se metoda AE využívá jako nástroj predikce 
únavové životnosti konstrukčních materiálů. 

Např. práce [48] se zabývá sledováním vývoje a růstu únavové trhliny v oceli 
A572-G50 a k identifikaci mechanismů porušování využívá Kohonenovy mapy 
umělých neuronových sítí. Signál AE je zde kvantifikován pěti základními 
parametry: amplituda (A), doba trvání (D), rise-time (RT), county (C) a energie 
(oblast pod obálkou hitu AE) (E). Celkový počet překmitů (cumulative counts) a 
celková (absolutní) energie hitů (cumulative absolute energy) jsou dva základní 
parametry, které korelují s procesem růstu únavové trhliny. Součástí měření byly 
také „hlukové“ zkoušky, které měly diagnostikovat šum vstupující do měřicího 
řetězce. Existence tohoto nežádoucího jevu je dána přímým spojením celého 
zkušebního systému. Hlavním zdrojem šumu bylo diagnostikováno hydraulické 
čerpadlo, dále činnost ventilů a pístů a elektromagnetické rušení. 

Jak vyplývá z histogramu střední frekvence na obr. 1.48, šum pokrývá rozsáhlou 
oblast, ale převážná část se nachází v rozmezí od 1 do 30 kHz. 
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Obr. 1.48  Histogram střední frekvence „hlukového“ testu [48] 

 
Nicméně klíčové vyobrazení hluku (šumu) okolí poskytuje graf závislosti délky hitů 
AE šumu na počtech překmitů (countů). Rušivý signál může být krátkého nebo 
dlouhého trvání. Na obr. 1.49 je ukázka záznamu signálu AE z únavové zkoušky, 
který přehledně ohraničuje oblast šumu a skutečného signálu AE pocházejícího z 
únavové trhliny. Tento graf pak ještě doplňuje histogram amplitud, které jsou 
přítomny v rušivém signálu. Bylo zjištěno, že vyšší obsah šumu je přítomen na 
nižších středních frekvencích s amplitudami od 30 do 34 dB. Na základě těchto 
poznatků byl pomocí dvou filtrů (jeden eliminoval signály do 25 kHz a druhý 
odstraňoval všechny hity AE s počtem překmitů nižším než 10) nežádoucí signál AE 
vyloučen. 
 

 
Obr. 1.49  Závislost délky trvání na countech únavové zkoušky s vytyčenými 
hranicemi oblasti šumu a skutečného signálu AE [48] 

 
Na zkušební vzorek (s vrubem) byly pomocí tavného lepidla (sloužící rovněž jako 
vazebné prostředí) přichyceny 2 snímače AE. Únavové zkoušky probíhaly na servo-
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hydraulickém zkušebním zařízení (MTS) v režimu zatěžování jednoosý tah-tlak 
(rozsah amplitudy napětí 276 až 172 MPa) při frekvenci 1 Hz. 

Základní kritériem, popisující a charakterizující změny v materiálu během 
únavového procesu, je rozložení četnosti (histogram) amplitudy signálu AE. 
Typickým příkladem je graf na obr. 1.50, skládající se celkem ze tří významných 
oblastí, charakterizující tři typy mechanismu poškození materiálu. Mechanismus 1 by 
mohl popisovat plastickou deformaci, mechanismus 2 rovinnou deformaci a 
mechanismus 3 rovinnou napjatost. 
 

 
Obr. 1.50  Histogram amplitudy s možnými mechanismy poškozování [48] 

 
Nicméně nejlépe vystihujícím parametrem únavového procesu je zobrazení 
kumulativní (celkové) energie na počtu cyklů do lomu (obr. 1.51), která zpočátku 
ukazuje strmý nárůst, v důsledku iniciace trhliny nebo vznik (oblasti I), poté nastává 
dlouhotrvající ustálený stav růstu trhliny (oblast II) a ve finále dochází 
k exponenciálnímu růstu únavové trhliny (aktivace kritické trhliny), který končí 
lomem tělesa (oblast III). 
 

 
Obr. 1.51  Kumulativní energie signálu AE vs. cykly do lomu během 
únavové zkoušky oceli A572-G50 [48] 
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Průběh kumulativní energie v čase může být považován za stěžejní nástroj, popisující 
chování únavové trhliny a hodnotící rozsah poškození v materiálu. Pomocí 
Kohonenových map umělých neuronových sítí bylo zjištěno, že celý proces rozvoje 
únavové trhliny je kontinuálně propojen s plastickou deformací. 

Obdobnou tematikou se zabýval další výzkum [49], kde hlavním cílem bylo 
kromě detekce únavových trhlin, které způsobují především v leteckém průmyslu 
katastrofické následky, poskytnout a doporučit pomocí akustických dat metodiku 
včasné detekce a šíření únavové trhliny během cyklického zatěžování. Součástí 
výzkumu bylo také hodnocení únavových vlastností zkušebního materiálu - Al slitin 
AW-2024/T351 a AW-7050/T7451 především z důvodu aplikace technologie 
zpevňování povrchu otvorů spojů za studena (angl. „coldworking“). Tato technologie 
přispívá k významnému zvýšení únavového života leteckých konstrukcí. Zkušební 
vzorky pro únavové zkoušky byly vyrobeny ve směru kolmém na šíření trhliny (směr 
LT), ukázka je na obr. 1.52. Jen pro informaci, v tab. 1.6 jsou uvedeny základní 
mechanické charakteristiky zkoumaných materiálů. 

 

 
Obr. 1.52  Zkušební vzorek určený pro únavové zkoušky [49] 

 
Tab. 1.6  Mechanické charakteristiky Al slitin EN AW-2024/T351 a 7050/T7451 [49] 

 
 
Zbytkové (reziduální) napětí bylo měřeno pomocí rentgenové difrakce na povrchu 
rozšiřující se díry po tváření za studena. Experimentální únavové zkoušky byly 
provedeny na servo-hydraulickém zařízení (MTS Co., 810) v režimu řízení síly 
s frekvencí 10 Hz, parametrem asymetrie R = 0,01 a při pokojové teplotě. 
Širokopásmový snímač AE s předzesilovačem (40 dB) byl upevněn v těsné blízkosti 
otvoru (uprostřed vzorku). 

Výsledky z únavových zkoušek (obr. 1.53) ukázaly 31 % navýšení únavové 
životnosti (meze únavy při 107 cyklů) vzorků se zpevněným otvorem oproti vzorkům 
bez aplikace této technologie. To je dáno především výskytem tlakového pnutí 
v oblasti kolem otvoru, které vede ke zpomalení růstu trhliny a tím pádem 
k prodloužení únavové životnosti. 

Obrázek 1.54 již ukazuje výsledky z měření signálu AE, konkrétně se jedná o 
záznam hitů AE Al slitiny AW-2024/T351 bez zpevnění povrchu otvoru. Z grafu je 
zřejmé, že od 33 tisíc cyklů (70 % životnosti vzorku) došlo k významnému nárůstu, 
který souvisel (díky pozorování na SEM) s iniciací trhliny na vnitřní straně otvoru 
(obr. 1.54 vpravo). 
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Obr. 1.53  S-N závislosti Al slitiny EN AW-2024/T351 bez 
zpevnění a se zpevněným povrchem otvoru [49] 

 

 
Obr. 1.54  (vlevo) Záznam hitů AE během únavové zkoušky 2024/T351 bez zpevnění povrchu 
otvoru a (vpravo) detail místa iniciace trhliny (vnitřní strana otvoru) po 33 tis. cyklech [49] 

 
Srovnání průběhu hitů AE a délky trhliny během cyklického zatěžování téhož 
materiálu bez a se zpevněným povrchem je na obr. 1.55. Pozvolný nárůst signálu AE 
v obou případech je totožný a je způsoben šířením únavové trhliny. 

 

 
Obr. 1.55  (vlevo) Závislost hitů AE a délky trhliny na zátěžných cyklech slitiny AW-2024/T351 
bez zpevnění a (vpravo) se zpevněným povrchem otvoru [49] 
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Když ale srovnáme obě sledované Al slitiny (obr. 1.56), zjistíme mírně zvýšený 
nárůst počtu hitů AE u AW-7050/T7451 (křehčí a s vyšší pevností v tahu oproti AW-
2024/T351) a nejvyšší u materiálu s aplikovaným zpevněním povrchu otvoru. Tyto 
výsledky ukazují, že metoda AE je schopna nejenom zhodnotit během únavového 
procesu vliv plastické deformace následkem mechanického (zásahu) zpevňování, ale 
i pevnost materiálu. 
 

 
Obr. 1.56  Srovnání průběhů hitů obou Al slitin v různém stavu 
zpracování [49] 

 
Z frekvenční analýzy růstu únavové trhliny vyplývá, že mezi jednotlivými stádii 
dochází ke změnám frekvenčních charakteristik. V oblasti stabilního růstu trhliny se 
objevují signály s nižšími amplitudami na 300 a 600 kHz, kdežto v oblasti 
nestabilního růstu trhliny (těsně před lomem součásti) vykazoval signál AE vysoké 
amplitudy s maximy na 150 a 250 kHz. Tyto výsledky naznačují, že pomocí 
vhodných nástrojů signálu AE můžeme predikovat charakter růstu únavové trhliny 
v materiálech. 

Tuto problematiku rozšiřuje ještě obsáhlá práce [37], zaměřená zejména na 
syntézu poznatků aplikace metody AE při únavovém a lomovém chování 
konstrukčních materiálů s důrazem na studium detekce jednotlivých fází únavového 
procesu. Během únavových zkoušek může být signál AE způsoben různými 
mechanismy – pohybem dislokací, cyklickým zpevněním, iniciací či uzavíráním 
trhlin a nakonec lomem vzorku. 

Na obr. 1.57 vlevo je zobrazen 3D graf, popisující průběh hitů událostí AE při 
různých velikostech zatížení a rozlišující jednotlivá stádia únavového porušování 
(plastická deformace, iniciace, šíření a uzavírání trhlin) hladké zkušební tyče 
INCOLOY® 901. Jak je vidět z grafu, při vysokých amplitudách napětí dochází na 
počátku zkoušky k výraznému nárůstu signálu AE, související s plastickou 
deformací. 

Iniciace trhlin byla zaznamenána prvním zachycením signálu AE při nízké úrovni 
napětí. Po vyřazení signálu AE, způsobeného otevíráním a uzavíráním trhlin, byl 
vytvořen graf AE countů v závislosti na počtu zátěžných cyklů se třemi stupni 
poškození (viz obr. 1.57 vpravo). 
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Obr. 1.57  (vlevo) Třírozměrné zobrazení hitů AE, počtu cyklů a amplitudy napětí během 
únavové zkoušky INCOLOY® 901, (vpravo) závislost AE countů na počtu cyklů, kde 
R je parametr asymetrie [37] 

 
První stádium odpovídá několika prvním cyklům. Detekovaný signál AE v tomto 
stádiu odpovídá pohybu dislokací a cyklickému zpevnění nebo změkčení. Druhý 
stupeň je velmi klidný a můžeme ho definovat jako inkubační dobou trhliny. Zde je 
pohyb dislokací ustálen a na konci tohoto stádia začnou vznikat první mikrodutiny a 
mikrotrhliny. Ve třetím stupni dochází k růstu trhlin a k jejich šíření. Velké množství 
signálů AE (ve třetím stádiu) může pocházet z plastické deformace čela trhliny, lomu 
tvrdých inkluzí (vměstků), spojování mikrotrhlin či lomu podél hranic zrn. 

Kombinace AE a elektronové mikroskopie může být silným nástrojem při 
výzkumu iniciace trhliny během únavových zkoušek pečlivě leštěných hladkých 
vzorků. Ve zmiňované práci byl dále zkoumán povrch leštěných hladkých vzorků 
pomocí SEM při různých stádiích únavového procesu, během kterého byla 
zpozorována vysoká aktivita AE. Obrázek 1.58 znázorňuje několik „skoků“ na 
křivce kumulativního počtu překmitů (AE countů) v závislosti na počtu cyklů. 
Zkouška byla provedena na kobaltové slitině ULTIMET od firmy Haynes 
International. Maximální napětí bylo 644,8 MPa s asymetrií cyklu R = 0,05 a 
zatěžovací frekvencí 5 Hz. Po dvou tisíci cyklech se frekvence zvýšila na 25 Hz z 
důvodu urychlení experimentálních zkoušek. 
 

 
Obr. 1.58  Proměnlivá aktivita AE během únavové zkoušky 
superslitiny ULTIMET [37] 

 
Zkušební vzorky byly před únavovou zkouškou elektrolyticky leštěny a zkoumány 
SEM. Povrch byl dokonale hladký, s výjimkou několika defektů (obr. 1.59a). Z 
důvodu zvýšené emisní aktivity byla přibližně po 600 cyklech zkouška pozastavena a 
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vzorek opět přezkoumán. Stejný postup byl opakován po dvou a šestnácti tisíci 
cyklech (obr. 1.59b, c, d). Bylo zjišt
aktivity z průběhu na obr. 
ještě nebylo vyjasněno, jestli se tyto 
„skoky“ AE countů. Jestli se skluzové pásy rozvíjejí
nebo rostou neustále bě
Oblasti blízko povrchových vad byly pe
skluzových čar kolem defekt

Metodu AE ve světě
testování, a to kvůli jejímu jedine
oblasti dalšího úsilí badatel
soustřeďují na: snižování šumu, spolehlivost a o
šíření vln a analýzu tvaru vln.
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řezkoumán. Stejný postup byl opakován po dvou a šestnácti tisíci 
b, c, d). Bylo zjištěno, že po každém „skoku“, resp. zvýšení emisní 

obr. 1.58, skluzové pásy houstly a prohlubovaly se. Nicmén
ěno, jestli se tyto čáry rozvíjejí i v úsecích mezi jednotlivými 
ů. Jestli se skluzové pásy rozvíjejí jen při zvýšení emisní aktivity 

nebo rostou neustále během únavové zkoušky, je předmětem dalšího výzkumu. 
Oblasti blízko povrchových vad byly pečlivě zkoumány, ale žádné změ

ar kolem defektů nebyly nalezeny. 
ětě využívá stále více pracovníků v oblasti nedestruktivního 

ůli jejímu jedinečnému náhledu do procesu poškozování. Hlavní 
badatelů a vědců s řešením problémů spjatých s AE se 

ují na: snižování šumu, spolehlivost a obtížnost v řešení inverzních úloh 
tvaru vln. 

nímky povrchu (SEM) hladkého vzorku superslitiny 
před zkouškou (a), po 600 cyklech (b), po 2000 cyklech (c)
cyklech (d) [37] 

Využitím vizuální klasifikační metody byly v práci [50] zkoumány charakteristiky 
ivek AE, zaznamenaných během statických a únavových zkoušek (

ěžovací frekvence 2 Hz) na dvou Al slitinách EN
. Signály z obou zkoušek byly rozděleny na tři typy podle charakteru 

ivky a výkonového spektra (postup je uveden schematicky na
 podrobné analýzy připsány skluzovému (lavinovému) pohybu dislokací.

 
1.60  Vývojové schéma vizuální klasifikace signálů AE
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Jak můžeme vidět z obr. 1.61, v signálech typu I jsou u obou materiálů (Al slitina EN 
AW-5052 zde není zobrazena) dominantní špičky v jejich výkonových spektrech 
přibližně 0,25, 0,7 a 1,2 MHz. V signálech typu III mají převládající špičky 0,15 
MHz u EN AW-2024 a 0,4 MHz u EN AW-5052. Tyto špičky nebo vrcholy ve 
frekvenčním záznamu jsou především ovlivněny jevy, které předcházejí iniciaci 
trhliny při statickém zatěžování. Jsou jimi: zeslabení špičky vrubu na vzorku, 
působení plastické zóny a vznik dutin a jejich slučování. 
 

 
Obr. 1.61  Ukázka dvou typů časového průběhu signálu AE 
(vlevo) a jejich spektra (vpravo) detekovaného během statické 
zkoušky Al slitiny EN AW-2024/T4 (měřítko: časová osa 1 
dílek = 5 µs, frekvence 1 dílek = 0,5 MHz) [50] 

 
Příklady klasifikovaných signálů zaznamenaných při únavových zkouškách jsou 
zobrazeny na obr. 1.62. Signály typu I mají nižší frekvence (ve výkonovém spektru) 
s dominantními špičkami přibližně 0,15 MHz a 0,5 MHz. Signály typu II mají 
vlastnosti podobné deskovému vlnění, obsahující dvě rozlišitelné složky, podélné a 
ohybové vlny. Jejich spektrum je rozprostřeno v docela širokém rozsahu, 
pohybujícím se kolem 0,5 MHz. Signál typu III u Al slitiny EN AW-2024 je 
charakteristický velmi ostře rostoucí a rozkládající se křivkou s výrazně vysokou 
složkou frekvence, která naznačuje významné uvolňování energie. Tyto signály mají 
převládající špičku na hodnotě kolem 0,6 MHz a další těsně za 1 MHz. Jelikož 
vysoké složky frekvence rychle slábnou, mají relativně krátké trvání. U Al slitiny EN 
AW-5052 se dominantní špičky objevují v případě signálu typu III kolem hodnot 0,4 
a 0,75 MHz. 

Rozdílné vlastnosti signálů mohou být přisouzeny skutečnosti, že signály AE jsou 
přenášeny kombinací podélných vysokofrekvenčních a ohybových 
nízkofrekvenčních deskových Lambových vln a relativní počet těchto vln může 
záviset na blízkosti trhliny od povrchu vzorku. 

Na základě analýzy průběhu signálu bylo zjištěno, že jednotlivé tvary vln jsou 
závislé na druhu materiálu, charakteru lomového chování (lomy intermetalických 
částic a jejich odlupování z matrice během růstu trhliny) a některé z nich by mohly 
být přisouzeny plastické deformaci spojené se statickými zkouškami. 
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Většina hitů událostí AE, detekovaných během únavových zkoušek, je přisouzena 
rychlému rozvoji trhliny a přenosu uvolněné deformační energie ve formě deskových 
vln. Dále bylo zjištěno, že šum, generovaný jinými zdroji, se pohybuje v odlišném 
frekvenčním rozsahu, než signál generovaný únavovými trhlinami. 
 

 
Obr. 1.62  Ukázka dvou typů časového průběhu signálu AE (vlevo) 
a jejich spektra (vpravo) detekovaného během únavového šíření 
trhliny Al slitiny EN AW-2024/T4 (měřítko: časová osa 1 dílek 
= 5 µs, frekvence 1 dílek = 0,5 MHz) [50] 

 
V tab. 1.7 je zobrazen relativní počet pozorovaných hitů událostí AE z únavových 
zkoušek dvou Al slitin. 
 

Tab. 1.7  Klasifikace hitů událostí AE ve vrcholu 
vrubu získaných z únavových zkoušek [50] 

 
 
Nicméně k dalšímu experimentálnímu a teoretickému modelování bude zapotřebí 
lépe pochopit problematiku šíření vlnění v materiálech, spojenou se znalostí růstu 
trhliny a detailního rozboru mikrostruktury. 
 
 
1.3 Rentgenová difrakční topografie jako komparační metoda 
Při výzkumu strukturních změn v materiálu během cyklického zatěžování byla také 
pro doplnění a objasnění výsledků z měření signálu metody AE s výhodou využita 
rentgenová difraktografie, konkrétně rentgenová difrakční topografie (dále RTG 
topografie), založená na poznatku (Braggově rovnici RTG difrakce), že poruchy 
krystalové mřížky vyvolávají změny intenzity záření difraktovaného krystalovými 
rovinami a tyto změny se projeví kontrastem na snímcích (obr. 1.63). Analýzou 
kontrastu lze identifikovat různé typy poruch a určit jejich charakteristiky. Změna 
intenzity záření je způsobena buď odlišnou orientací porušené oblasti vzhledem 
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k jejímu neporušenému okolí, nebo jejím posunem o neúplný mřížkový vektor nebo 
změněnou schopností difraktovat [51]. 

Topografické snímky dávají nezvětšený obraz krystalu, zvětšení je třeba provést 
dodatečně. Možnostmi zvětšení a rozlišení jsou RTG topografické metody v 
nevýhodě proti elektronové mikroskopii. Vzhledem k tomu, že úhlové rozlišení a 
vlnové délky RTG záření jsou při experimentálním uspořádání polykrystalických 
materiálů větší (delší) než v transmisní elektronové mikroskopii (TEM), je RTG 
topografie citlivější technikou zjišťování změn, ke kterým došlo ve struktuře 
materiálu (například dynamickou rekrystalizací). 
Zařízení pro RTG difrakci můžeme rozdělit na tři hlavní celky 

• zdroje záření (RTG trubice /lampy/ a zdroje stabilizovaného napětí) 
• zařízení pro úpravu záření (filtry, monochromátory, kolimátory) 
• zařízení pro registraci záření (difrakční komory, fotometry, difraktometry) 

 

   
Obr. 1.63  Základní princip RTG topografie (homogenního) svazku, (vlevo) dokonalý krystal, 
(vpravo) krystal s vadou [52] 

 
Rozlišovací schopnost topografických metod závisí na řadě faktorů, mezi něž patří: 

• geometrické uspořádání experimentu 
• divergence dopadajícího svazku a jeho spektrální šířka 
• šířka reflexní křivky studovaného krystalu 
• rozlišovací schopnost fotografického materiálu (příp. kamery) 

 
Podle experimentálního uspořádání a užití spojitého nebo monochromatického RTG 
záření a bodového nebo čárového zdroje se rozlišuje řada reflexních (transmisních) 
metod, např.: [53] 
 

1) Bergova-Barrettova metoda zpětného odrazu využívá charakteristické záření 
rentgenky s čárovým ohniskem, dopadající svazek (pod malým úhlem) má 
poměrně velkou divergenci (až 1°), nastavení vzorku je snadné, konstrukce 
goniometru jednoduchá a intenzita difraktovaného svazku poměrně vysoká, 
takže expoziční doby jsou jen minuty nebo desítky minut, rozlišovací 
schopnost je obvykle 10 - 20 µm; 
touto metodou lze studovat jednotlivé dislokace (jeví se jako tmavé čáry) i 
strukturu hranic subzrn 
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3) Langova (transmisní) 

kolimovaný svazek zá
zkoumaný vzorek m
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Obr. 1.66  (vlevo) Schéma Langovy (transmisní) metody (bodový zdroj, mono
záření), (vpravo) topogram zhotovený Langovou metodou z <111> k
stopy o ∅ 100 µm [51]

 
4) Topografie se synchrotronovým zá

experimenty, které v
topografii je důležitá zejména vysoká intenzita spojitého zá
cca 0,01 - 0,2 nm), malá divergence svazku vycházejícího z velmi malého 
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Obr. 1.64  Bergova-Barrettova reflexní metoda (čárový
zdroj, monochromatické záření), 1 – primární svazek 
RTG záření, 2 – clona, 3 – krystal, 4 - film 

Schulzova metoda používá divergentní svazek spojitého záření vystupující z 
ého bodového ohniska rentgenky; podobně jako u předchozí metody je 

jednoduchý a nastavení vzorku snadné, lze však dosáhnout
ýhodou je současné zobrazení vzorku v několika reflexích, 

ěrně dlouhé expoziční doby 

 
Obr. 1.65  Schéma Schulzovy reflexní metody pro 
měření krystalografické textury [51] 

(transmisní) metoda má lepší rozlišovací schopnost (3 
kolimovaný svazek záření je monochromatický, zdroj je však bodový; 
zkoumaný vzorek může být pohyblivý nebo nepohyblivý; je možno rozlišit 
jednotlivé poruchy krystalu jako dislokace, precipitáty, růstové pásy apod. 
(pokud jejich hustota není příliš veliká) a určit některé jejich ch

řes poměrnou složitost goniometru a dlouhé expozice 
používána ke studiu téměř dokonalých krystalů 

  
Schéma Langovy (transmisní) metody (bodový zdroj, mono

) topogram zhotovený Langovou metodou z <111> křemíkového vlákna ze
[51] 

Topografie se synchrotronovým zářením (SR) umožň
experimenty, které v laboratorních podmínkách nejsou vůbec možné; pro 

ůležitá zejména vysoká intenzita spojitého záření (vlnové délky 
0,2 nm), malá divergence svazku vycházejícího z velmi malého 
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řemíkového vlákna ze 

umožňuje provádět 
ůbec možné; pro 
ření (vlnové délky 

0,2 nm), malá divergence svazku vycházejícího z velmi malého 
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ohniska (0,2 – 0,5 mm) a vysoká koherence svazku (např. zařízení ESRF 
v Grenoblu); běžně je používána topografie s „bílým“ svazkem, která je 
nejsnazší; 
nastavitelné monochromátory umožňují získat záření o zvolené vlnové délce s 
malou divergencí a malou spektrální šířkou; nastavení vzorku je náročnější a 
méně dokonalé vzorky je třeba během expozice otáčet, výsledné topogramy 
jsou však lepší než v případě spojitého záření; vysoké energie záření dovolují 
prozářit i tlusté vzorky s velkou absorpcí a získat topogramy na průchod 
 

 
Obr. 1.67  Schéma moderní stanice pro měření topografie povrchu 
užitím bílého svazku SR záření [53] 

 
5) Reflexní metoda svazku rovnoběžných paprsků se používá pro velké 

nepohyblivé vzorky nebo celé součásti, které mohou být nepravidelného 
tvaru a mohou mít i nerovný povrch; tato metoda je vybavena Göbelovým 
monochromátorem a Sollerovými clonami a je možné ji použít i pro studium 
kapalin 

 

 
Obr. 1.68  Reflexní metoda se svazkem rovnoběžných 
RTG paprsků [54] 

 
V této práci se bude jednat o experimentální měření topografie povrchu 
polykrystalických vzorků (krystaly různé orientace), které mohou nebo nemusí 
vykazovat vzájemnou přednostní orientaci. 
Mozaiková struktura materiálu výrazně ovlivňuje jeho vlastnosti (např. tvarová a 
směrová distribuce krystalů), což se projevuje jak při jeho výrobě, tak i později 
během jeho využívání. RTG topografie umožňuje citlivě sledovat mozaikovou 
strukturu materiálu v disperzním oboru (až stovky µm), na základě měření 
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azimutálního (laterálního) profilu difrakčních linií (jež se při této velikosti 
mozaikových bloků rozpadají na oddělené reflexe) [55] a zakreslit distribuční křivky, 
znázorňující rozložení velikosti, tvaru a orientace pro celý soubor krystalů v 
difraktujícím objemu (aniž bychom k tomu potřebovali jakýkoli model jeho reálné 
struktury). Na obr. 1.69 je ukázka změn difraktogramů austenitické chromniklové 
oceli, ke kterým dochází ve struktuře při kování. 
 

 
Obr. 1.69  Mikrostruktura a difraktogramy ze středové (nahoře) 
a okrajové (dole) zóny čtyř vzorků oceli ČSN 17240, které byly 
při teplotě 1100°C prodlužovány mezi rovnými kovadly opakovanou 
deformací; po každé deformaci byl vzorek pootočen o 90° [56] 

 
Vyskytují-li se ve struktuře polykrystalického materiálu velké krystality, rozpadají se 
difrakční čáry na oddělené difrakční stopy, které se nepřekrývají - difrakční čáry jsou 
nespojité. Jsou-li však ve struktuře krystality (mozaikové bloky) malé, bude jich v 
difraktujícím objemu mnoho a jejich reflexe (difrakční stopy od těchto bloků) se 
budou překrývat - difrakční čáry jsou spojité [56]. Tyto dva případy jsou uvedeny na 
obr. 1.70. 

 
Obr. 1.70  Difraktogram polykrystalického 
materiálu se spojitými a nespojitými čarami [56] 
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2 INTERPRETACE A ZHODNOCENÍ POZNATK Ů ZÍSKANÝCH 
NA ZÁKLAD Ě REŠERŠNÍ STUDIE 

 
V současné době existuje velké množství literatury, zabývající se hodnocením 
únavových vlastností konstrukčních materiálů, včetně Al slitin. Proč vlastně stále 
hodnotit únavové chování materiálů? Vzhledem k tomu, že konstrukční materiály 
jsou neustále vystavovány nepříznivému (agresivnímu) prostředí, ve kterém dochází 
k porušování a snižování životnosti často i celých zařízení, je důležité získávat nové 
informace o mechanismech a kinetice poškozování povrchu materiálů (koroze, 
opotřebení, porušování povlaků, atd.) a hledat nové, popř. vylepšovat stávající 
způsoby ochrany před tímto činitelem, především s ohledem na maximální 
prodloužení únavové životnosti. 

Důvodem použití povrchových úprav není pouze získání požadovaných 
mechanických, korozních nebo jiných funkčních vlastností, ale i hledisko 
ekonomické. Ochranné povlaky tedy nabývají velké důležitosti, protože jejich 
pomocí lze hospodárně dosáhnout požadované životnosti výrobků při využití 
vlastností základních konstrukčních materiálů. 

V oblasti hodnocení cyklického poškození neželezných slitin je upřen zvýšený 
zájem na výzkum vlivu především mechanických úprav povrchu materiálů, pomocí 
kterých vytváříme určitou požadovanou jakost a kvalitu povrchu, za účelem vytvořit 
podmínky pro zvýšení odolnosti proti korozi a opotřebení a zlepšit mechanické 
(únavové) vlastnosti povrchu. Mezi nejrozšířenější způsoby mechanických úprav 
povrchu patří broušení, leštění a otryskávání (zpevňování povrchu, např. 
kuličkováním). K dalším nekonvenčním technologiím povrchových úprav patří např. 
metody vytvrzování pomocí tepelné úpravy povrchu laserem („Laser surface 
melting“) nebo rázové vlny („Laser shock processing“). 

Jak už bylo několikrát prokázáno, únavové životy nejenom hliníkových slitin 
závisí na řadě parametrů, jako např. na stavu tepelného zpracování, způsobu výroby, 
charakteru namáhání, kvalitě povrchu a v případě laboratorního zkoušení i na 
frekvenci zatěžování, tvaru zkušebních těles či způsobu zatěžování. Z rešeršní studie 
bylo např. zjištěno, že úprava povrchu (kuličkováním) vede ke zvyšování únavové 
životnosti materiálu především ve vysokocyklové oblasti. Toto zlepšení lze připsat 
zejména zbytkovému tlakovému napětí v povrchové vrstvě (obr. 1.17). Dále 
v případě výzkumu nehomogenity či anizotropie struktury vzniklé při průtlačném 
lisování tvářených Al slitin (vláknitá do směru lisování usměrněná struktura) nebyl 
za teploty okolí zjištěn významný vliv na únavovou životnost, až na případ Al slitiny 
EN AW-8090 (Al-Li), která byla podrobena únavových zkouškám za čtyřbodového 
ohybu a pokojové teploty. Zde bylo zjištěno, že únavová pevnost ve směru tváření 
(L) je vyšší než ve směru příčném (S) v oblasti do 107 cyklů (σaL10

7 = 197 MPa, 
σaS10

7 = 147 MPa), což bylo způsobeno právě strukturní nehomogenitou při výrobě 
polotovaru (obr. 1.22). 
 
Hlavní zaměření této práce je na aplikaci metody AE při únavových zkouškách 
(především Al slitin), kterou v současné době využívá ve světě stále více lidí v 
oblasti nedestruktivního testování, a to díky jejímu jedinečnému náhledu do procesu 
poškozování. Nejdůležitější přínos techniky AE v průmyslu je ten, že může 
poskytnout včasné varování v případě náhlé poruchy. A právě jedním z nejčastějších 
případů náhlé poruchy, ke které dochází v provozu, je únavové poškození. AE může 

2 
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zavčas detekovat nahromaděné mikropoškození uvnitř materiálu a to za provozních 
podmínek. 

Výhoda metody AE oproti ostatním metodám NDT spočívá v tom, že dokáže 
zachytit dynamický proces v materiálu související se strukturální degradací. Tento 
poznatek se aplikuje především k únavovému hodnocení izotropních materiálů, kde 
plastická deformace a růst únavové trhliny jsou hlavními zdroji signálů AE. Jedná se 
zejména o oblast letecké dopravy, kde se metoda AE využívá jako nástroj predikce 
únavové životnosti konstrukčních materiálů. 

V oblasti základního výzkumu únavového poškozování materiálů se vědecké 
práce zaměřují zejména na monitorování jednotlivých stádií únavového procesu. 
Jedná se především o fáze iniciace, šíření, uzavírání krátkých a dlouhých trhlin nebo 
práce zaměřené na (vizuální) klasifikaci signálů podle jejich časových a frekvenčních 
průběhů. Během únavových zkoušek je signál AE způsoben různými mechanismy – 
pohybem dislokací, cyklickým zpevněním, iniciací či uzavíráním trhlin nebo až 
samotným lomem vzorku. V případě statických zkoušek (v tahu) se jedná zejména o 
monitorování a identifikaci plastické deformace v okolí meze kluzu. Můžeme říci, že 
většina těchto prací je zaměřena jen na úzkou oblast nebo stádium únavového 
procesu, která je detailně rozpracována. 

Existuje také omezený počet prací, které mapují metodou AE celý proces únavové 
degradace materiálu, tzn. od prvních zátěžných cyklů až po lom součásti. Výsledky z 
takto zaměřených výzkumů sloužily jako základní studijní zdroj informací, které 
byly využity v předkládané dizertační práci, která na celou problematiku navazuje a 
rozšiřuje o další přístupy a poznatky. Jedná se především o poznatky z oblasti 
separace šumu, použití vhodných parametrů popisující objektivně změny v materiálu, 
jako např. vykreslení histogramu amplitud hitů událostí AE s možnými mechanismy 
poškozování či kumulativní energie signálu v závislosti na čase či počtech cyklů. 
Další relevantní informací bylo zjištění, že kombinací metody AE a elektronové 
mikroskopie lze získat silný nástroj pro identifikaci a monitorování celého procesu 
únavové degradace materiálu. Proto byla využita elektronová mikroskopie a RTG 
topografie jako komparační nástroje k naměřenému signálu AE. 

Z výše uvedených poznatků lze usoudit, že obor nedestruktivního testování 
materiálů může zásadním způsobem odkrýt proces únavového poškozování a 
prohloubit dosavadní znalosti v této oblasti. 
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3 VYMEZENÍ CÍL Ů DIZERTA ČNÍ PRÁCE A NÁVRH 
ZPŮSOBU JEJICH ŘEŠENÍ 

 
Na základě rešeršní studie z oblasti hodnocení cyklického poškozování materiálů 
byly s využitím konvenčních záznamů zatěžovacího únavového zařízení (jako např. 
rezonanční frekvence zkušebního vzorku, S-N závislosti, popř. hysterezní smyčky) a 
zejména NDT metod vymezeny hlavní cíle dizertační práce: 

• výzkum únavových vlastností tvářených Al slitin EN AW-6082/T6, EN AW-
7075/T6 a EN AW-2017A/T4, u kterých bude zkoumán vliv směrovosti 
struktury (anizotropie), tvaru zkušebních vzorků a způsobu zatěžování 

• aplikace metod NDT (AE, RTG difrakční topografie a rastrovací elektronová 
mikroskopie) jako nástrojů k bližší identifikaci strukturních změn a vzniku 
poškození Al slitin se směrově orientovanou strukturou v průběhu jejich 
cyklického zatěžování 

 
Experimentální únavové zkoušky v ohybu budou probíhat na zatěžovacím 
elektrorezonančním pulzátoru RUMUL Cracktronic za podmínek střídavého 
symetrického cyklu (R = -1) a teploty okolí. Pro vzájemnou komparaci výsledků 
tohoto typu zatěžování bude využit za spolupráce Ústavu materiálových věd a 
inženýrství (ÚMVI) FSI v Brně servohydraulický systém INSTRON a pulsátor 
AMSLER (cyklický jednoosý tah-tlak). 

Během těchto zkoušek bude monitorován průběh rezonanční frekvence vzorku 
(zkušební zařízení RUMUL) a pro zpřesnění a identifikaci strukturních změn 
v materiálu bude měřen během celého života vzorku „in situ“ signál AE. Výsledky 
z těchto měření budou dále korelovány s difraktogramy rentgenografického 
pozorování povrchu materiálu. Ve spolupráci s ÚMVI bude ještě celá metodika 
obohacena o fraktografické analýzy, které mohou poskytnout další informace o 
průběhu celého únavového procesu, a snímky z rastrovací elektronové mikroskopie 
(SEM). 

Každá oblast výzkumu, která již byla v této práci zmíněna, je již do jisté míry 
„probádaná“ a poskytuje množství informací, které mohou tvořit základ pro další 
výzkum. Ať už se to týká výzkumů zaměřených na prodlužování životnosti cyklicky 
zatěžovaných součástí různými sofistikovanými metodami nebo na aplikaci metod 
NDT v materiálovém inženýrství, např. k popisu strukturních dějů během únavového 
zatěžování. Hlavní přínos této práce spočívá především v přístupu a metodice 
hodnocení cyklického poškozování materiálů. Většina vědeckých pracovišť má 
pouze omezený přístup k metodám řešení daného problému. Proto další výhodou a 
přínosem této práce byla možnost verifikace validity naměřených dat s ostatními 
nedestruktivními technikami, jako např. RTG topografií ve spolupráci se 
Západočeskou univerzitou v Plzni, která vlastní unikátní difraktometr D8 Discover 
firmy AXS Bruker s velkoplošným plynem plněným proporcionálním detektorem. 
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4 VÝSLEDKY DIZERTA
 
 
4.1 Experimentální zař
Základem celé metodiky zkoušení byly únavové zkoušky, probíhající v
vysokocyklové únavy. Př
současně měřen signál AE a
vybraná zkušební tělesa podrobena rentgenografickému a mikroskopickému 
pozorování na ÚMVI v Brn
 
 
4.1.1 Zkušební zatěžovací za
Únavové zkoušky v ohybu byly provád
pulzátoru RUMUL Cracktronic (typ
Prüfmaschinen AG. Základní modul obsahuje zat
převody, ve které jsou namontovány upínací hlavy pro tahové, ohybové nebo torzní 
zatěžování. Základní schéma je na 
 

Obr. 

Jak již bylo naznačeno výše, toto za
tahu-tlaku, ohybu či krutu a CT t
 

Tab. 4.1  Technické údaje elektrorezonan

Základní modul
dynamický moment (peak
statický moment
oscilační úhel
max. frekvence (závisí na modulu)
Seznam přídavných modul
čistý ohyb 
torze 
osový tah-tlak

ční práce 

VÝSLEDKY DIZERTA ČNÍ PRÁCE 

ní zařízení 
Základem celé metodiky zkoušení byly únavové zkoušky, probíhající v
vysokocyklové únavy. Při těchto zkouškách byl pomocí několika typů

en signál AE a pro objasnění zjištěných změn v průbě
ělesa podrobena rentgenografickému a mikroskopickému 

Brně a externím pracovišti v Plzni. 

ěžovací zařízení 
Únavové zkoušky v ohybu byly prováděny na univerzálním elektrorezonan
pulzátoru RUMUL Cracktronic (typ 8204, číslo 180) firmy Russenberger 
Prüfmaschinen AG. Základní modul obsahuje zatěžovací jednotku se všemi pohony a 

evody, ve které jsou namontovány upínací hlavy pro tahové, ohybové nebo torzní 
žování. Základní schéma je na obr. 4.1. 

 
Obr. 4.1  Základní schéma zařízení Cracktronic [57] 

 
čeno výše, toto zařízení umožňuje zatěžovat vzorky v
či krutu a CT tělesa. Technická specifikace je v tab. 

Technické údaje elektrorezonančního pulsátoru Cracktronic 

Základní modul:  
amický moment (peak-peak) max. 160 Nm (+/- 80 Nm)

statický moment max. 100 Nm 
ční úhel 2° (+/- 1) 

max. frekvence (závisí na modulu) až 250 Hz 
řídavných modulů:  

≤ 160 Nm 
≤ 160 Nm 

tlak ≤ 8 kN 

Základem celé metodiky zkoušení byly únavové zkoušky, probíhající v oblasti 
ěkolika typů analyzátorů 

ůběhu měření byla 
lesa podrobena rentgenografickému a mikroskopickému 

ny na univerzálním elektrorezonančním 
íslo 180) firmy Russenberger 

žovací jednotku se všemi pohony a 
evody, ve které jsou namontovány upínací hlavy pro tahové, ohybové nebo torzní 

ěžovat vzorky v osovém 
tab. 4.1. 

 

80 Nm) 



 

 
strana 

67 

Výsledky dizertační práce 
 

    
Obr. 4.2  Možnosti zatěžování na zařízení Cracktronic, vlevo tah-tlak, vpravo krut [57] 

 
Na obr. 4.2 jsou znázorněny základní části zařízení Cracktronic pro únavové zkoušky 
v ohybu. Zkušební vzorek je upnut v pevné a pohyblivé čelisti. Shora je držen 
přítlačnými prvky. Kmitající čelist je pevně spojena s torzní tyčí, která je součástí 
ocelového tělesa. Během zkoušek na toto těleso působí elektromagnet a rozkmitává 
celou soustavu do rezonanční frekvence zatěžování. Na pevné čelisti je upevněn 
dynamometr, který snímá zatížení a podle potřeby je regulována činnost 
elektromagnetu [57]. 
 

  
Obr. 4.3  Základní komponenty zařízení Cracktronic (upraveno pro únavové zkoušky v ohybu) [58] 

 
Součástí vybavení zkušebního zařízení Cracktronic jsou také softwarové aplikace, 
umožňující např. monitorovat průběh rezonanční frekvence, jejího výkonu či na 
základě naměřených dat vytvářet S-N závislosti. 

Dále byl v rámci výzkumu využit pro srovnání experimentálních výsledků 
z únavových zkoušek v ohybu servohydraulický testovací systém INSTRON 8801, 
který pracuje zejména v nízkocyklové a také vysokocyklové oblasti. Tento zkušební 
stroj umožňuje zatížení maximální silou o velikosti ± 100 kN a maximální frekvencí 
100 Hz. Stroj je opatřen řídící jednotkou, která je propojena s počítačem, na kterém 
lze také provádět vyhodnocení získaných dat. Detail upínacích čelistí systému 
INSTRON je na obr. 4.4. 
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Obr. 4.4  Upínací čelisti servohydraulického 
zařízení INSTRON 8801 [59] 

 
 
4.1.2 Měřicí aparatura AE 
Ke zpracování signálu AE a vyhodnocování jednotlivých parametrů AE slouží měřicí 
systémy - analyzátory. Veškerá měření signálu AE v této práci byla provedena 
měřicími systémy Dakel. 
 
 
Analyzátory Dakel – Xedo 
Systémy Xedo (hardwarová část) jsou moderní výkonná zařízení pro měření a 
vyhodnocení parametrů AE, umožňující měření i jiných fyzikálních veličin, jako 
např. teploty, napětí nebo tlaku (z mechanických zkoušek). Vhodnou kombinací 
měřících kanálových jednotek AE a jednotek pro měření napětí je možné sestavit 
konfigurace vyhovující požadavkům celé řady aplikací. 

Měřicí jednotky systému jsou řazeny do měřicích rámů - boxů, kde jsou spolu s 
komunikačními jednotkami připojeny na společnou sběrnici. Standardní 
komunikační rozhraní ethernet 10Base2 umožňuje propojení libovolného počtu boxů 
s libovolným počtem počítačů. Z komponentů zařízení tak lze sestavit jak malé 
laboratorní přístroje, tak rozsáhlé průmyslové diagnostické systémy. 

Softwarová část tohoto systému se nazývá Daemon. Snímače systému jsou 
schopny plnit také funkci vysílačů/budičů a systém Daemon může být vybaven také 
elektronickým generátorem vhodných pulsů pro simulaci emisních událostí. Takto je 
umožněná jednoduchá kontrola funkce snímačů a autokalibrace zařízení. Největší 
předností systému Daemon je kromě hodnocení klasických parametrů AE také 
vzorkování signálů na každém kanálu. 

Měřicí kanálová jednotka Xedo je navržená pro připojení pasivních 
piezokeramických snímačů bez předzesilovače nebo aktivních snímačů 
s integrovaným předzesilovačem napájeným 12 V. Blokové zapojení je na obr. 4.5. 
Analogový signál ze snímače je po filtraci zesílen zesilovačem s nastavitelným 
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ziskem a je přiveden na vstup 10-ti bitového A/D převodníku (AD9040A) se 
vstupním rozsahem ±1 V. Další zpracování signálu již probíhá plně digitálně v 
programovatelném hradlovém poli (Xilinx XC4003E), kde jsou testovány překročení 
prahů, detekce emisních událostí apod. Výstup A/D převodníku je zároveň přiveden 
přímo na (DMA) vstup signálového procesoru (Analog Devices ADSP2181), kde je 
emisní signál vzorkován frekvencí 1, 2, 4 nebo 8 MHz. Měření parametrů AE není na 
vzorkování nijak závislé, dojde-li k zastavení vzorkování a přenosu navzorkovaného 
signálu do PC, neovlivní to žádným způsobem ostatní měření [60]. 
 

 
Obr. 4.5  Blokové schéma zapojení měřicí kanálové jednotky Xedo [60] 

 
Pro připojení systému k řídícímu počítači je použito standardní rozhraní ethernet 
10Base2 (tenký koaxiální kabel). Rozhraním ethernet je možné propojit prakticky 
libovolný počet těchto jednotek (tj. vlastně boxů) a libovolný počet počítačů. 
Sběrnice používané v boxech systému Xedo jsou speciálně navržené komunikační 
rozhraní, umožňující připojení až šestnácti jednotek Xedo. Kromě komunikačních 
možností poskytuje všem připojeným jednotkám také informace o jejich pozici (číslo 
slotu) a lokální čas s přesností na 1µs. Sběrnice poskytuje připojeným jednotkám 
plně duplexní komunikační protokol s přenosovou rychlostí cca 10 MB/s. 
 

Tab. 4.2  Technické parametry měřicí jednotky Xedo [60] 

Napájení +5 V DC / 200 mA; +12 V DC / 100 mA 
Frekvenční rozsah 100 - 800 kHz 
Vzorkovací frekvence 1, 2, 4, 8 MHz 
Rozlišení A/D převodníku 10 bitů 
Vstupní rozsah po zesílení ±500 mV 
Rozsah zesílení 0 - 40 dB, nebo 0 - 80 dB s krokem 1 dB 
Rozsah pracovních teplot +5 až +40 °C 
Vstupy a výstupy konektor BNC pro snímač 

 
Softwarová část měřícího systému Xedo - Daemon využívá standardních ovládačů 
síťových karet a vyžaduje instalaci protokolů IPX/SPX a TCP/IP. Základní ovládací 
prvek programu Daemon tvoří systémová mapa. Po spuštění je zobrazena v levé části 
hlavního okna aplikace a obsahuje informace o aktuálním stavu hardwarové části 
systému, o jednotlivých jednotkách (kanálech) a veličinách, které jsou k dispozici 
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Analyzátory Dakel – IPL 
Přístroj IPL umožňuje 12-bitové synchronní kontinuální vzorkování 4 kanálů 
frekvencí 2 MHz a nepřetržité ukládání navzorkovaných dat do paměti PC. 
Osvědčená analogová část měřicích kanálů je odvozena od systému Xedo. Kromě 
uvedených 4 kanálů s frekvenčním rozsahem 100 až 600 kHz a programově 
nastavitelným zesílením 0 až 80 dB, je k dispozici ještě pátý (pomocný) kanál pro 
záznam dalších fyzikálních veličin, jejichž průběh je třeba znát pro vyhodnocení 
zkoušek (např. teplota, tlak, síla, atd.). 

Dojde-li obsluha při vyhodnocování dat z měření k závěru, že některá konstanta 
při výpočtu nebyla stanovena optimálně, je možné algoritmus pozměnit a celý 
výpočet se všemi uloženými daty opakovat, jako by měření probíhalo znova. 
Vzhledem k tomu, že má tato jednotka velké nároky na velikost paměti – není 
vhodná pro dlouhodobá měření. 
 

 
Obr. 4.8  Analyzátor Dakel IPL [61] 

 
Komunikace s PC a přenos dat je zajišťován rozhraním USB 2.0. Data jsou na disk 
ukládána rychlostí kolem 16 MB/s, což představuje zhruba 56 GB na hodinové 
měření a celková doba měření je v podstatě omezena jen kapacitou diskového 
prostoru. 

Během měření lze na monitoru PC současně sledovat obálku maximálních 
amplitud všech emisních kanálů a okamžitou hodnotu napětí na pomocném kanálu - 
obojí se stejně nastavitelnou úrovní časové komprese. 

Komunikaci PC s přístrojem IPL zajišťuje program Dast, spouštěný z programu 
Dakel-UI pod operačním systémem Linux. Dakel-UI kromě sběru dat umožňuje po 
skončení měření také zpracování dat. Je možné z uložených dat extrahovat hity 
událostí AE, generovat spektrogramy, exportovat data v textové podobě pro použití v 
jiných programech, apod. Na obr. 4.9 je ukázka záznamu signálu AE z analyzátoru 
IPL s vyznačenými obálkami amplitud (ze dvou kanálů). 

 

 
Obr. 4.9  Ukázka záznamu signálu AE z analyzátoru IPL s vyznačenými obálkami amplitud [61] 
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Sestava přístrojů Xedo-IPL-AE switch 
V prosinci 2010 byla zakoupena nová sestava, skládající se z analyzátorů Xedo a 
IPL, které jsou doplněny (spojeny) přepínačem signálů Dakel-AE switch 8x4. 
Motivací k tomuto kroku byla snaha spojit výhody obou analyzátorů dohromady 
(malý objem dat a „plný“ signál) a vyvinout nový měřicí systém pro dlouhodobá 
měření s velmi podrobným záznamem signálu AE. 

Program Daemon, používaný pro práci s měřící ústřednou Xedo, i program Dakel-
UI, používaný pro práci s přístrojem IPL, byly doplněny tak, aby umožňovaly 
vzájemnou spolupráci všech zařízení navzájem i s řídícím počítačem. Celkový 
pohled na sestavenou aparaturu je na obr. 4.10. 
 

 
Obr. 4.10  Měřicí sestava přístrojů Xedo-IPL-AE switch [61] 

 
Výjimečné vlastnosti této sestavy využívají principu dvojího způsobu záznamu 
získaných dat. Pokud se generuje ve zkoumaném objektu signál AE pouze v malé 
míře, jsou data zaznamenávána pomocí aparatury Xedo (parametry ojedinělých hitů 
událostí AE či překmitů - countů). To má za následek velmi pomalé zaplňování 
paměťového média. Dnes běžně používané pevné disky o velikosti 1 až 2 TB 
umožňují zaznamenávat v tomto režimu data po dobu delší než 1 rok. Tento údaj 
samozřejmě může kolísat podle četnosti výskytu hitů AE. Pokud některý z 
dlouhodobě měřených kanálů AE začne vykazovat v některé fázi zkoušky zvýšený 
výskyt projevů AE (větší, než je předem definovaná podmínka daného parametru 
AE, např. RMS nebo hladina countů), připojí se paralelně k tomuto kanálu některý z 
volných vstupů přístroje IPL, který je schopen kontinuálně vzorkovat signál s 
frekvencí 2 MHz na pevný disk. Tak je v důležitých fázích zkoušky získán detailní 
záznam těch signálů, které jsou podle předem definovaných podmínek rozhodující 
pro vyhodnocení výsledků zkoušky [61]. 

AE switch je přístroj, sloužící k počítačem řízenému přepojování signálů AE. 
Hlavní součástí přístroje je matice spínačů o velikosti 8x4, řízených společným 
procesorem. Tak je zajištěno, že pokud je potřeba, připojí se paralelně na jeden z 8 
kanálů Xedo některý z volných kanálů IPL. 
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4.1.3 Snímače a předzesilovače AE 
Při všech zkouškách byly použity piezoelektrické snímače pasivního typu (bez 
vestavěného předzesilovače) opět od firmy Dakel, které mají obecně rezonanční 
charakter. V širokém frekvenčním spektru se vyskytují lokální maxima a minima s 
polohou závislou na typu pouzdra snímače a geometrických rozměrech použitého 
piezoelementu. Na obr. 4.11 je schéma piezoelektrického snímače AE se základními 
prvky. 

 
Obr. 4.11  Schematický obrázek základních prvků snímače AE [41] 

 
 
Snímač AE typu MICRO 
Z důvodu malého prostoru v místě upínání snímače AE na zkušební vzorek, byl 
zpočátku používán snímač typu MICRO, který se lepil v oblasti mělkého vrubu 
(nejužšího místa na vzorku). Jedná se o nejmenší snímač, který dodává firma Dakel, 
jehož parametry jsou uvedeny v tab. 4.3. 
 
Tab. 4.3  Technické parametry snímače typu Dakel MICRO [62] 

rozměry (mm): ∅ 3,4 / výška 3,7 
materiál pouzdra: nerezová ocel 
dotyková plocha: nerezová ocel, ∅ 2,8 
provozní teplota: s keramikou DAK 15B -20° C až +150° C 
předzesilovač: není 

 
Po špatných zkušenostech s tímto typem snímače, kdy docházelo k porušování 
koaxiálního kabelu v místě vyústění z kovového těla snímače v důsledku manipulace 
a ohýbání, jsme dospěli k závěru, že jej při dalších zkouškách nahradíme jiným 
typem snímače, ale stejné kategorie, a to snímačem typu MIDI. 
 
Snímač AE typu MIDI 
Tento snímač je široce využíván jak při zkouškách únavy materiálů, tak i při dalších 
aplikacích metody AE. Jeho hlavní výhoda spočívá v relativně malých rozměrech 
(∅ 6 mm) a jednoduchém upínání. V této práci byl využíván především jako hlavní 
(primární) snímač uprostřed vzorku v blízkosti mělkého vrubu a na konci jedné 
strany vzorku, kde byl nejprve upevňován lepením a po špatných zkušenostech 
(odlepování v důsledku vibrací a ohýbání vzorku) pomocí mechanického úchytu. Na 
obr. 4.12 je jeho nejčastější aplikace v kombinaci s mechanickým úchytem. 
 

4.1.3 
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Obr. 4.12  Základní nastavení únavové zkoušky 
a využití mechanického úchytu pro snímač MIDI 

 
Tab. 4.4  Technické parametry snímače typu Dakel MIDI [62] 
rozměry (mm): ∅ 6 / výška 6,3 
materiál pouzdra: nerezová ocel 
dotyková plocha: nerezová ocel, ∅ 5 
provozní teplota: s keramikou DAK 15B -20° C až +150° C 
předzesilovač: není 

 
Snímač AE typu MDK-17 
Pro verifikaci a komparaci výsledků signálu AE z (primárního) snímače typu MIDI 
byl využit také snímač s magnetickou dotykovou plochou, který má největší výhodu 
v pevném uchycení na zkoumanou (feromagnetickou) součást bez nutnosti lepení či 
použití upínacího přípravku. Proto byl tento typ snímače upevňován na upínací 
(ocelovou) čelist zatěžovacího zařízení RUMUL dle obr. 4.13. Jako jeden z mála 
snímačů od této firmy obsahuje interní impedanční převodník s předzesilovačem 35 
dB. 
 

Tab. 4.5  Technické parametry snímače typu Dakel MDK-17AS [62] 
rozměry (mm): ∅ 17 / výška 12,5 
materiál pouzdra: nerezová ocel 
dotyková plocha: poniklovaný FeNdB, magnetický disk, ∅ 15 
provozní teplota: -20° C až +75° C 
předzesilovač: interní impedanční převodník s předzesilovačem 35 dB 

 

 
Obr. 4.13  Využití magnetického snímače AE 
při únavových zkouškách 
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Předzesilovače AE 
Vzhledem k tomu, že je signál na elektrodách piezoelementu slabý jak co do napětí, 
tak do indukovaného náboje na elektrodách, je nutno v blízkosti snímače instalovat 
předzesilovač. To se samozřejmě netýká snímačů AE, které mají v sobě zabudovaný 
integrovaný předzesilovač (snímač typu MDK-17). Předzesilovač především 
primární signál ze snímače zesiluje, provádí základní frekvenční filtraci a 
přizpůsobuje signál impedančně kabelu. Zesílení předzesilovače se většinou 
pohybuje v pásmu od 10 do 60 dB. Předzesilovače od firmy Dakel jsou vyrobeny 
hybridní technologií - kombinací plošné montáže a tenkovrstvých součástek na 
keramickém substrátu o velikosti 7 x 7 mm. Při použití předzesilovače s přístroji IPL 
nebo Xedo je předzesilovač napájen po výstupním koaxiálním kabelu z příslušného 
přístroje. Na obr. 4.14 je ukázka vnější konstrukce předzesilovače firmy Dakel a 
v tab. 4.6 jeho základní parametry. 
 

 
Obr. 4.14  Vnější konstrukce předzesilovače Dakel [62] 

 
Tab. 4.6  Základní parametry předzesilovačů Dakel [62] 
zisk: cca 35 dB 
vstupní impedance: 150 kΩ / 14 pF 
napájecí napětí: 12 až 35 V 
způsob napájení: po výstupním koaxiálním kabelu 
provozní teplota: -20 až +85°C 

 
 
4.1.4 Difraktometr s plošným detektorem 
Měření laterálního (azimutálního) profilu difrakční čáry při studiu RTG topografie 
Al slitin bylo realizováno difraktometrem D8 Discover (firmy AXS Bruker) se 
systémem GADDS, který umožňuje díky plynem plněného proporcionálního 
detektoru lokalizovat místo, na které dopadá paprsek RTG záření (ionizuje plynovou 
náplň), přičemž mezi elektrodami na daném místě prochází po krátkou dobu 
elektrický proud. Elektronická detekce má oproti fotoregistraci menší laterální 
rozlišení (detektor GADDS má 8192 obrazových elementů – pixelů na ploše 314 
cm2), zato je však mnohem citlivější (při standardní 1 kVA rentgence se expozice 
pohybuje v desítkách sekund). Další výhodou elektronické detekce je okamžité 
ukládání naměřených dat do paměti počítače, aniž by bylo třeba fotochemicky 
zpracovávat film s naexponovaným difraktogramem a provádět jeho fotometrování 
[56]. Funkční upořádání difraktometru D8 Discover firmy Bruker s dvojrozměrným 
detektorem je na obr. 4.15. 
 

4.1.4 
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Obr. 4.15  Funkční uspořádání difraktometru D8 Discover s 
dvojitým detektorem GADDS 

 
Velká citlivost plošného pozičně citlivého detektoru GADDS umožňuje pořídit za 
krátkou dobu velké množství difraktogramů a tímto způsobem mapovat heterogenitu 
zkoumaných materiálů, což bylo také využito i při výzkumu v této práci. 
 
 
4.1.5 Světelná a elektronová mikroskopie 
Hodnocení mikrostruktury povrchu zkoumaných slitin bylo provedeno světelným 
mikroskopem s kamerovým systémem pro záznam obrazu Olympus DP 11 
(obr. 4.16). Vzorky byly pozorovány při zvětšení 100x, 200x a 500x. 
 

 
Obr. 4.16  Světelný mikroskop Olympus PMG 3 
s kamerovým systémem DP 11 [63] 

 
Během výzkumu, u kterého se pozorovaly změny na povrchu materiálu vlivem 
únavového zatěžování, byl použit analytický rastrovací elektronový mikroskop 
Philips XL-30, jehož součástí jsou zařízení vyhodnocující EDS („Energy Dispersive 
Spectroscopy“) a WDS ("Wavelength Dispersive Spectroscopy) mikroanalýzy. Tento 
přístroj je založen na skenování vymezeného povrchu vzorku svazkem primárních 
elektronů, ke kterému dochází po průchodu svazku elektronovou optickou soustavou. 
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Obraz poskytují detektorem zaznamenané sekundární a zpětně odražené primární 
(BSE) elektrony, viz obr. 4.17 vlevo. BSE poskytují informace jak o topografii 
vzorku tak orientačně i o materiálovém složení. Tento mikroskop byl také využit při 
fraktografických analýzách (obr. 4.17 vpravo). 
 

    
Obr. 4.17  (vlevo) Schematická ukázka interakce elektronů se zkoumaným materiálem při 
SEM [64], (vpravo) rastrovací elektronový mikroskop Philips XL-30 [65] 

 
 
4.2 Únavová životnost zkoumaných materiálů 
Během čtyřletého výzkumu v oblasti hodnocení cyklického poškozování Al slitin 
s využitím metod NDT bylo provedeno velké množství experimentů. V práci jsou 
prezentovány pouze ty validní výsledky, které mají určitou vypovídající hodnotu a 
mají dostatečnou kvalitu pro aplikaci ke komparačním analýzám. 

Hlavní pozornost patřila únavovým zkouškám, při kterých byly testovány tři 
tvářené Al slitiny. V rámci řešených projektů byl ještě výzkum doplněn o komerčně 
čistý titan a jeden kompozitní materiál (výsledky jsou uvedeny v přílohách). Pro 
výzkum vlivu geometrie vzorků na únavovou životnost byly vyrobeny celkem 3 typy 
zkušebních tyčí s mělkým vrubem. Vzhledem k možnostem zkušebního zatěžovacího 
zařízení (RUMUL Cracktronic) většina zkoušek probíhala v oblasti vysokocyklové 
únavy za normální teploty. 
 
 
4.2.1 Cyklické zkoušky Al slitin v oblasti vysokocyklové únavy 
K únavovým zkouškám byly vybrány tři tvářené, precipitačně vytvrditelné slitiny EN 
AW-2017A/T4 (hlavní přísadový prvek Cu), EN AW-6082/T6 (hlavní přísadový 
prvek Mg, Si) a EN AW-7075/T6 s hlavní přísadou Zn, přičemž slitina AW-
2017A/T4 byla vybrána spíše pro výzkum signálu AE. Dále v textu bude použit 
zkrácený zápis značení: 2017A/T4, 6082/T6 a 7075/T6. Hladká zkušební tělesa s 
mělkým vrubem byla vyrobena z polotovaru o rozměrech 20 x 80 mm a délky cca 
jednoho metru, který byl vyroben protlačováním. Vlivem technologie výroby 
vykazuje struktura významnou nehomogenitu (směrovost). 
Tepelné zpracování T6 se skládá z rozpouštěcího žíhání, po němž následuje 
ochlazení ve vodě. Po jedné hodině je dále materiál uměle vystárnut při teplotě 
160°C po dobu deseti minut a nakonec ochlazen ve vodě. Obdobně je tomu u 

4.2 

4.2.1 
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zpracování T4, které se skládá z rozpouštěcího žíhání, po kterém ale následuje 
přirozené stárnutí. Chemické složení těchto materiálů je v tab. 4.7. 
 
Tab. 4.7  Chemické složení testovaných Al slitin (hm. %) 

prvek 
materiál 

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Zr+Ti Al 

EN AW-2017A/T4 0,2-0,8 0,7 3,5-4,5 0,4-1,0 0,4-1,0 0,1 0,25 0,25 zbytek 
EN AW-6082/T6 0,7-1,3 0,5 0,1 0,4-1,0 0,6-1,2 0,25 0,2 0,1 (Ti) zbytek 
EN AW-7075/T6 0,4 0,5 1,2-2,0 0,3 2,1-2,9 0,18-0,28 5,1-6,1 0,25 zbytek 

 
Vysoký stupeň usměrnění struktury a nehomogenní průběh deformace v jednotlivých 
částech průřezu výlisku vede po průřezu výlisku ke vzniku vláknité, do směru 
lisování usměrněné textury, což má za následek nehomogenní (anizotropní) 
vlastnosti po průřezu profilu. 

Aby bylo možné tyto vlastnosti zhodnotit, byly vyrobeny čtyři sady vzorků 
odpovídající směrům LS, TS, LT a TL (L - podélný, ve směru tváření, T – příčný a 
S ve směru tloušťky polotovaru). Vzhledem k dodané velikosti polotovaru nebylo 
možné vyrobit vzorky v orientaci SL a ST. První písmeno u všech typů vzorků vždy 
značí směr osy, délky vzorku (největší rozměr) a druhé směr šíření trhliny. Smluvní 
označování směrů je zobrazeno schematicky na obr. 4.18. Mikrostruktura 
zkoumaných materiálů ve třech směrech je pak na obr. 4.19 a obr. 4.20. 
 

 
Obr. 4.18  Smluvní označování směrů při výrobě 
zkušebních vzorků pro únavové zkoušky 

 
Z ukázek jednotlivých mikrostruktur je zřejmé výrazné protažení (usměrnění) zrn ve 
směru tváření (L) oproti směru příčnému (T). Tmavá místa (částice) na snímcích 
můžeme přiřadit vměstkům na bázi Si a Al (6082/T6) a Zn a Al (7075/T6). 
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Obr. 4.19  (vlevo) Mikrostruktura tvářené Al slitiny 2017A/T4 (100x), (vpravo) 
6082/T6 (100x) 

 

 
Obr. 4.20  Mikrostruktura tvářené Al slitiny 
7075/T6 (100x) 

 
Pro únavové zkoušky v ohybu, realizované na zařízení RUMUL Cracktronic, byly 
vyrobeny 3 typy hladkých těles (dva s obdélníkovým a jeden s kruhovým průřezem) 
s mělkým vrubem, viz obr. 4.21 a obr. 4.22. 
 

 
Obr. 4.21  Geometrie zkušebních vzorků s obdélníkovým průřezem pro únavové zkoušky 
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Obr. 4.22  Geometrie vzorku s kruhovým průřezem 

 
Při výzkumu únavové životnosti zkoumaných materiálů byly také realizovány 
statické tahové zkoušky na pracovišti ÚMVI VUT v Brně, při nichž byly stanoveny 
napěťové a deformační charakteristiky [66], [67]. V tab. 4.8 jsou uvedeny základní 
pevnostní a plastické vlastnosti sledovaných slitin a v grafech na obr. 4.23 jsou pak 
znázorněny vybrané tahové křivky, představující střední hodnoty ze tří zkušebních 
těles pro daný směr. 
 

Tab. 4.8  Základní mechanické charakteristiky sledovaných 
slitin [66], [67] 

parametr 
materiál 

E 
[GPa] 

Rp0,2 
[MPa] 

Rm 
[MPa] 

A 
[%] 

EN AW-6082/T6 
L 67,8 346 384 15,03 
T 66,5 316 350 15,90 

EN AW-7075/T6 
L 72,3 558 627 12,1 
T 71,6 540 612 10,6 

 

 
Obr. 4.23  Srovnání záznamů statických tahových zkoušek materiálu 6082/T6 (vlevo) a 7075/T6 
(vpravo) ve směrech T a L [66] 

 
Materiál 6082/T6 vykazuje ve směru L poněkud vyšší napěťové charakteristiky, než 
jsou hodnoty ve směru T (při porovnatelné hodnotě tažnosti). U materiálu 7075/T6 
vykazují vzorky ve směru L nižší mez kluzu, než ve směru T, přičemž hodnota 
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tažnosti ve směru L je podstatně vyšší, oproti hodnotě ve směru T. Zde je vliv 
směrovosti struktury zřejmý. Toto nehomogenní chování může být způsobeno 
technologií výroby, např. větším stupněm přetvoření po krajích polotovaru (větší 
deformační zpevnění než uvnitř materiálu) nebo rozdílnou ochlazovací rychlostí. 
Získané experimentální výsledky mírně preferují směr L u obou materiálů. Absolutní 
hodnoty změřených parametrů jsou u materiálu 7075/T6 cca o 250 MPa vyšší, než u 
materiálu 6082/T6 [66]. 
 
 
Hodnocení vlivu směrovosti struktury p ři únavových zkouškách 
Zkušební tělesa byla cyklicky zatěžována na předem vybraných úrovních amplitud 
napětí v rozmezí 120 až 360 MPa při střídavém (ohybovém) symetrickém cyklu (R = 
-1) a teplotě okolí až do vzniku lomu. Takto zvolené amplitudy napětí odpovídají 
životnosti od 5 x 104 až do 5 x 107 cyklů, což přibližně koresponduje s celou oblastí 
vysokocyklové únavy. Z technických důvodů a omezenosti zařízení RUMUL 
Cracktronic nebyla oblast nízkocyklové únavy v ohybu realizována. K dosažení 
nastavené hodnoty amplitudy napětí dochází u rezonančních strojů až po několika 
stovkách (někdy i tisíci) cyklech. 

V průběhu zkoušek byl zaznamenáván průběh rezonanční frekvence vzorku 
pomocí softwaru Fatigue, počet cyklů do lomu a aktivita AE, jejíž výsledky jsou 
prezentovány v dalších kapitolách. Výsledky zkoušek byly vyhodnoceny formou S-N 
závislostí experimentálních bodů v semilogaritmickém tvaru (obr. 4.24). U slitiny 
6082/T6 byly použity vzorky s kruhovým a u 7075/T6 s obdélníkovým průřezem. 

Grafická závislost na obr. 4.24a sumarizuje výsledky únavových zkoušek 
realizovaných na materiálu 6082/T6. Je zřejmé, že vliv směru odběru zkušebních 
těles s orientací L a T je velmi malý a dá se zahrnout do společného rozptylového 
pásma. Rezonanční frekvence, která je funkcí tuhosti zkušebního vzorku, se 
pohybovala kolem 92 Hz. Ukázka typického průběhu tohoto materiálu je na 
obr. 4.25. Zpočátku byl rostoucí trend přisuzován cyklickému „zpevňování“ 
materiálu. Avšak dle literatury jsou tyto změny (cyklické zpevnění / změkčení) 
výrazné pouze na počátku cyklického zatěžování (100 až max. 104 cyklů) a s 
přibývajícími cykly jejich intenzita klesá, až zcela ustane. V tomto případě by 
materiál „zpevňoval“ až do 4,7 x 105 cyklů, což by bylo v technické praxi u těchto 
materiálů velmi neobvyklé chování. Když pomineme známý vzorec pro „orientační“ 
zjištění cyklického chování materiálu (Rm / Re), je posledním a nejlepším způsobem 
detekce změn mechanických vlastností přímé měření parametrů hysterezních smyček 
za chodu zkušebního stroje při cyklickém tahu-tlaku, což nejsme v případě 
ohybového zatěžování schopni naměřit. 

Nicméně výsledky z měření téhož materiálu v tahu-tlaku, pocházející z pracoviště 
ÚMVI, ukazují, že daný materiál na začátku svého života cyklicky změkčuje a po 
dosažení maximální hodnoty změkčení (kolem 102 cyklů) dochází k cyklickému 
zpevnění a následné saturaci. Z těchto závěrů je patrné, že naše úvahy o cyklickém 
„zpevňování“ (změkčování) jsou v rozporu s výsledky měření hysterezních smyček 
(i když za jiného charakteru zatěžování) a nelze je tedy považovat za relevantní a 
nosné pro další měření. Můžeme ale konstatovat, že průběh rezonanční frekvence má 
stejně jako hysterezní smyčky sytící charakter a v nejvyšší hodnotě (po které 
následuje evidentní pokles, na obr. 4.25 při 4,7 x 105 cyklech) dochází k šíření 



 

 
strana 

82 

Výsledky dizertační práce 
 

magistrální (hlavní) trhliny a nastává únavový lom. Tato hypotéza byla později 
potvrzena na ostatních měřeních a je možné ji považovat za nosnou. 

 

 
 

 
Obr. 4.24  S-N závislosti slitin 6082/T6 (a) a 7075/T6 (b) ve čtyřech směrech 
(R = -1, zatěžování: střídavý ohyb, teplota okolí) [66] 

 

 
Obr. 4.25  Záznam rezonanční frekvence vzorku 6082/T6 ve směru T při 
symetrickém cyklu (R = -1) a amplitudě napětí 175 MPa (Nf = 610,5 x 103 
cyklů); 1 – změny mechanických vlastností, 2 – nukleace trhlin, 3 – šíření trhlin 

a) 

b) 
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Na tomtéž obrázku jsou také „orientačně“  zakreslena jednotlivá stádia únavového 
procesu, která vznikají při cyklickém zatěžování materiálu (1 – změny mechanických 
vlastností (cyklické zpevňování / změkčování), 2 - kumulace cyklické plastické 
deformace, vznik prvních mikrotrhlin, 3 – šíření mikrotrhlin). 

Z grafu na obr. 4.26 je navíc zřejmé, že při snižující se amplitudě (ohybového) 
napětí roste „náběh“ (úsek od počátku zkoušky po max. hodnotu) rezonanční 
frekvence. Tyto závěry daly podnět k výzkumu vlivu náběhu na směrovost struktury, 
jehož výsledky jsou prezentovány ke konci této podkapitoly v tab. 4.9. 
 

 
Obr. 4.26  Průběhy rezonančních frekvencí vzorků 6082/T6 při symetrickém cyklu 
(R = -1) a amplitudách napětí v rozmezí 140 až 310 MPa 

 
Na základě výše uvedených výsledků můžeme konstatovat, že smluvní mez únavy 
slitiny 6082/T6 se pohybuje při 107 cyklech kolem hodnoty 130 MPa. Můžeme tedy 
říci, že tvářená hliníková slitina 6082/T6 se navzdory své usměrněné struktuře chová 
podobně jako izotropní materiál. 

Grafická závislost na obr. 4.24b pak shrnuje výsledky únavových zkoušek 
realizovaných na materiálu 7075/T6, který patří mezi nejpevnější konstrukční slitiny 
hliníku. Z výsledků je zřejmé, že se snižující se amplitudou napětí roste rozptyl 
naměřených hodnot, který byl největší při 210 MPa, kde na straně vyšších životností 
se vyskytují vzorky vyrobené ve směru tváření (nejčastěji s trhlinou šířící se ve 
směru T, tedy LT) a naopak vzorky ve směru příčném (nejčastěji s trhlinou šířící se 
ve směru L, tedy TL) pokrývají levou část pásma (tedy s nižší životností). 

Popisované rozdíly v životnostech jednotlivých směrů mohou být spojeny 
s charakterem šíření únavové trhliny. Jak můžeme vidět na obr. 4.27 vlevo, čelo 
trhliny se na povrchu vzorku ve směru TL, čili ve směru kolmém na osu vzorku, šíří 
plynule napříč vzorkem „oslabenými“ místy a nevybočuje z tohoto směru. Naproti 
tomu ve směru LT (směr tváření) se šíří trhlina napříč vlákny a je často z tohoto 
směru vychylována, což dokládá obr. 4.27 vpravo, kde také můžeme spatřit 
„větvení“ u magistrální trhliny (označeno značkami). 
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Obr. 4.27  Ukázka rozdílu šíření čela únavové trhliny v důsledku „směrovosti“ struktury: 
šíření z vrubu na povrchu vzorku TL (vlevo) a LT (vpravo) [68] 

 
Na základě těchto zjištění můžeme konstatovat, že při zatěžování ohybem je iniciace 
a šíření únavových trhlin ve vyšetřovaných směrech odlišné a především ve směru L, 
v oblasti blízké mezi únavy (108 cyklů), se projevuje mírně lepší únavová odolnost 
oproti směru T. Smluvní mez únavy slitiny 7075/T6 se pohybuje při 107 cyklech 
kolem hodnoty 190 MPa. Při cyklických zkouškách tohoto materiálu se také 
hodnotilo (u vzorků s obdélníkovým průřezem) místo vzniku lomu, což následně 
vedlo k výzkumu vlivu geometrie zkušebních těles na únavové vlastnosti Al slitin. 

Typický průběh rezonanční frekvence vzorku slitiny 7075/T6 je na obr. 4.28, kde 
jsou také znázorněny základní parametry náběhu rezonanční frekvence, které byly 
použity ve výzkumu vlivu směrovosti struktury na velikost náběhu. Ve srovnání se 
slitinou 6082/T6 má tato slitina daleko strmější náběh sytícího (kumulačního) 
procesu rezonanční frekvence vzorku (zejména v počáteční fázi) a tím pádem také 
vyšší hodnoty rozdílu mezi začátkem zkoušky a dobou, kdy dochází k šíření 
magistrální trhliny. Nicméně základní trend postupného růstu frekvence a tedy i 
tuhosti soustavy ve střední části zkoušky zůstává zachován. 
 

 
Obr. 4.28  Záznam rezonanční frekvence vzorku 7075/T6 ve směru T při symetrickém 
cyklu (R = -1) a amplitudě napětí 210 MPa (Nf = 760,9 x 103 cyklů) 

 
Na obr. 4.29 jsou stejně jako u 6082/T6 vyneseny křivky rezonančních frekvencí 
slitiny 7075/T6, tentokrát v rozmezí od 180 do 360 MPa při symetrickém cyklu. 
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Obr. 4.29  Průběhy rezonančních frekvencí vzorků 7075/T6 při symetrickém cyklu 
(R = -1) a amplitudách napětí v rozmezí 180 až 360 MPa 

 
Střední hodnoty náběhů rezonanční frekvence u obou slitin ve směru L a T jsou 
v tab. 4.9 a graficky znázorněny na obr. 4.30. Zde je evidentní, že slitina 7075/T6 má 
výrazně vyšší střední hodnoty náběhů v obou směrech (vyšší ve směru L – směr 
protlačování) oproti 6082/T6, u které se tato hodnota nikterak neliší. Tyto poznatky 
mohou korelovat s výsledky měření hysterezních smyček obou materiálů (6082/T6 
spíše změkčuje nebo je cyklicky stabilní, 7075/T6 zpevňuje). Čísla v závorkách 
v tab. 4.9 uvádějí počet měření, ze kterých byla stanovena střední hodnota náběhu. 
 

Tab. 4.9  Střední hodnoty náběhů rezonanční frekvence u sledovaných Al slitin 
náběh 

(Hz) 
materiál 

Nf < 105 105 < Nf < 106 Nf > 106 
střední 

hodnota náběhu průřez 
 

průřez 
 

průřez 
 

průřez 
 

průřez 
 

průřez 
 

2017A/T4 
L - - 0,08 (2) - - - - 

0,08 
T - - 0,07 (7) - - - - 

6082/T6 
L - 0,08 (4) - 0,1 (3) - 0,22 (7) 0,13 

0,13 
T - 0,06 (4) - 0,06 (5) - 0,28 (5) 0,13 

7075/T6 
L 0,42 (4)  0,40 (14) 0,26 (2) 0,34 (7) 0,33 (3) 0,35 

0,30 
T 0,3 (5) 0,15 (2) 0,32 (20) 0,21 (2) 0,25 (5) 0,33 (2) 0,26 

 

 
Obr. 4.30  Vliv náběhu rezonanční frekvence vzorku na směrovost 
struktury slitin 6082/T6 a 7075/T6 
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Předložené výsledky únavových zkoušek materiálů 6082/T6 a 7075/T6 ukazují, že 
vliv směrovosti struktury je méně výrazný, než bylo očekáváno na základě studia 
vzhledu mikrostruktury. To např. souvisí s charakterem protlačování materiálu, 
s množstvím a distribucí částic, které mají vliv na „matrici“ materiálu, tvořící tvarově 
pestrá zrna různých orientací. Kombinace uvedených faktorů má především vliv na 
stádium iniciace a šíření krátkých únavových trhlin a ovlivňuje délku únavového 
života ve všech vyšetřovaných směrech. 

Součástí komplexu výzkumných prací byly také fraktografické rozbory lomových 
ploch, realizované na rastrovacím elektronovém mikroskopu Philips XL-30. Na 
obr. 4.31 vlevo je přehledový snímek iniciačního místa a následného šíření trhliny Al 
slitiny 6082/T6 ve směru S, tedy kolmo na „deskovitou strukturu“, která je 
charakteristická pro směr válcování L. Jednotlivé vrstvy mají brzdící účinek, ovšem 
na charakter šíření typické půlkruhové trhliny nemají zásadní vliv. Přítomnost 
povrchových nebo podpovrchových vměstků může rozhodujícím způsobem ovlivnit 
iniciaci, což dokládá detail na obr. 4.31 vpravo. 
 

    
Obr. 4.31  Vzhled lomové plochy Al slitiny 6082/T6 na vzorku s obdélníkovým průřezem ve směru 
TS při ohybovém zatěžování amplitudou σa = 210 MPa (vlevo) a detail místa iniciace magistrální 
trhliny (vpravo) 

 

    
Obr. 4.32  Příklad stupňovitého lomu slitiny 6082/T6 na vzorku s obdélníkovým průřezem ve směru 
TS při ohybovém namáhání amplitudou σa = 260 MPa (vlevo), ukázka únavové striace na vzorku s 
kruhovým průřezem při amplitudě σa = 210 MPa a životností Nf = 185 x 103 cyklů (vpravo) 

 
Na obr. 4.32 vlevo je ukázka lomové plochy, která vznikla propojením několika 
trhlin v blízkosti hrany mělkého vrubu (plochého) vzorku. Vliv „ostrosti“ hrany 
mělkého vrubu hraje významnou roli ve stádiu iniciace únavové trhliny. Vpravo je 
ukázka makromorfologie oblasti šíření trhliny na vzorku s kruhovým průřezem. 
Obrázek 4.33 ilustruje typický vzhled lomové plochy Al slitiny 7075/T6. 
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Obr. 4.33  Makroskopický vzhled lomové plochy Al slitiny 7075/T6 ve směru LS při ohybovém 
zatěžování amplitudou σa = 260 MPa (vlevo) a detail místa iniciace a šíření trhliny (vpravo) 

 
 
Vliv geometrie zkušebních těles na únavové vlastnosti Al slitin 
Mez únavy je při jednoosé napjatosti závislá na rozměru zkušebního tělesa. Tento 
vliv se výrazně projevuje u střídavého ohybu, kterého se při základních zkouškách 
používá hlavně pro jednoduchost experimentálního zařízení. Výsledky již zmíněné 
práce [29] ukazují, že v případě Al slitiny EN AW-6063 zatěžované střídavým 
ohybem roste s přibývajícím počtem stran průřezu vzorku únavová životnost k 
vyšším hodnotám (za konstantní amplitudy deformace). Proto měly vzorky 
s kruhovým průřezem nejlepší výsledky (nekonečný počet stran). 

Hlavní důvod realizace výzkumu, při kterém se sledoval vliv změny geometrie 
funkční části zkušebního vzorku na únavové vlastnosti, byly výsledky ze zkoušek 
obdélníkových vzorků s průřezem 12 x 7 mm, při nichž docházelo k iniciaci trhliny 
mimo připravený mělký vrub z hrany vzorku. To vedlo k zamyšlení, zda je tento typ 
vzorku vhodný pro cyklické zkoušky. 

 

 
Obr. 4.34  Základní geometrie porovnávaných zkušebních vzorků [69] 

 
Standardně byly používány u zkoušek vzorky s mělkým vrubem a obdélníkovým 
průřezem („Typ 1“ a „Typ 2“, viz obr. 4.34). Z výše uvedených důvodů (eliminace 
vlivu hrany vrubu) byl vyroben další typ vzorku, který má funkční část tvaru 
kruhového průřezu s nejmenším průměrem 10 mm – „Typ 3“. Jak je patrné z 
geometrie na obr. 4.34 vpravo, tento druh vzorku již nemůže být hranou vrubu 
ovlivněn. 
 
 
 
 

 místo iniciace 

oblast šíření únavové trhliny 

oblast dolomení 
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Ke komparačním zkouškám Al slitiny 6082/T6 byla využita geometrie vzorku „Typ 
2“ a „Typ 3“ z obr. 4.34, čili vzorek s obdélníkovým a kruhovým průřezem ve směru 
LS (směr protlačování) a TS (příčný směr). Cyklické zkoušky probíhaly na 
elektrorezonančním pulzátoru RUMUL Cracktronic za střídavého (ohybového) 
symetrického cyklu (R = -1) a teploty okolí až do vzniku lomu na předem vybraných 
úrovních amplitud napětí v rozmezí 135 až 310 MPa. Nejvyšší hodnota zatěžování 
310 MPa se blížila mezi kluzu Rp0,2 (316 až 346 MPa). V případě plochého vzorku se 
rezonanční frekvence pohybovala (podle tuhosti vzorku) kolem 67 Hz a vzorku 
s kruhovým průřezem kolem 92 Hz. 

Na obr. 4.35 je zobrazeno srovnání průběhů rezonanční frekvence testovaných 
vzorků. U těchto tvarově zcela odlišných vzorků je možné pozorovat určité rozdíly v 
počáteční a závěrečné oblasti poškození, nicméně základní trend pomalého růstu 
frekvence a tedy i tuhosti soustavy ve střední části zkoušky zůstává zachován. 
Odlišnosti jsou zřejmé zejména v oblasti počátku zatěžování. U vzorku s kruhovým 
průřezem po krátkém počátečním nárůstu nastává mírný pokles a teprve po určitém 
počtu cyklů se vrací trend mírného růstu. Vlastní průběh šíření magistrální trhliny, 
který se projeví zcela zřetelným poklesem rezonanční frekvence zatěžování, je 
obdobný v obou případech a při daném zatížení trval cca 200 x 103 cyklů. 
 

 
 

 
Obr. 4.35  Průběhy rezonančních frekvencí vzorků s obdélníkovým 
(nahoře) a kruhovým průřezem (dole); ohybové zatěžování, R = -1, 
σa = 175 MPa [69] 
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Na základě dat získaných z únavových zkoušek byl pro oba použité směry vytvořen 
graf závislosti amplitudy (ohybového) napětí na počtu cyklů do lomu (S-N závislost). 
Výsledky umožňují posoudit vliv tvaru zkušebních vzorků v kombinaci s případným 
vlivem směrovosti nehomogenní tvářené struktury. Z grafu na obr. 4.36 je zřejmé, že 
při vyšších amplitudách napětí vykazují ploché vzorky mírně zvýšenou únavovou 
odolnost oproti vzorkům s kruhovým průřezem. Ve střední části závislosti a v oblasti 
meze únavy (108 cyklů) leží všechny experimentální body přibližně ve stejném 
rozptylovém pásu a je tedy zřejmé, že vliv směrovosti struktury, ani tvaru vzorku 
nemá v našem případě významnější vliv na únavové vlastnosti. 
 

 
Obr. 4.36  S-N závislosti slitiny 6082/T6 s obdélníkovým a kruhovým průřezem vzorku [69] 

 
Na obr. 4.37 jsou zobrazeny experimentálně získané závislosti amplitudy napětí na 
počtu cyklů do lomu v log-log souřadnicích, které jsou proloženy mocninou 
závislostí. Z obou grafů lze vypozorovat nepatrný rozdíl ve skonu křivek u vzorků 
s obdélníkovým průřezem (obr. 4.37 dole), který je dán zvýšenou únavovou 
odolností v pásmu od 1 x 104 do 1 x 106 zátěžných cyklů (obr. 4.36). 
 

 
 
 
 
 

a) 
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Obr. 4.37  Wöhlerovy křivky v log-log souřadnicích slitiny 6082/T6 vzorků s kruhovým 
průřezem (a) a plochým průřezem (b) ve směrech L a T (kL – průřez kruhový ve směru L, 
pL – průřez plochý (obdélníkový) ve směru L) 

 
Součástí vyhodnocování výsledků únavových zkoušek byla také aplikace regresních 
funkcí (křivek), které by měly na základě součtu čtverců odchylek pokrývat 
zpravidla celý interval nezávisle proměnné a co nejlépe procházet množinou 
experimentálních bodů. Vzhledem k tomu, že prezentované výsledky měření 
pocházejí pouze z vysokocyklové oblasti, byla jako mateřská funkce použita 
rozšířená verze Basquinovy funkce – Stromeyerova, ve tvaru (1.5) a funkce Kohout-
Věchet ve tvaru: 
 

b

CN

N
N 









+
= ∞.)( σσ  

 
kde a, b, σ∞ a C jsou regresní parametry, N je počet cyklů do lomu a σ smluvní napětí 
v MPa. 

Na obr. 4.38 a obr. 4.39 jsou znázorněny S-N závislosti vzorků s kruhovým a 
obdélníkovým průřezem, které jsou proloženy zmíněnými regresními funkcemi, 
vhodnými pro daný případ. 
 

 
Obr. 4.38  Wöhlerovy křivky v semilogaritmických souřadnicích slitiny 6082/T6 vzorků s 
kruhovým průřezem ve směrech L a T (regresní Stromeyerova funkce) 

 

(4.1) 

b) 
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Tab. 4.10  Hodnoty regresních parametrů Al slitiny 6082/T6 (kruhový průřez) 
Funkce a [MPa] b [-] σ∞∞∞∞ [MPa] C [-] σC [MPa] S [MPa2] 

Stromeyer (kL) 2 941,86 -0,28 122,10 - 139,03 325,86 
Stromeyer (kT) 2 885,92 -0,29 130,22 - 144,03 797,44 

 

 
Obr. 4.39  Wöhlerovy křivky v semilogaritmických souřadnicích slitiny 6082/T6 vzorků s 
plochým (obdélníkovým) průřezem ve směrech L a T (regresní Stromeyerova a Kohout-Věchet 
funkce) 

 
Tab. 4.11  Hodnoty regresních parametrů Al slitiny 6082/T6 (obdélníkový průřez) 

Funkce a [MPa] b [-] σ∞∞∞∞ [MPa] C [-] σC [MPa] S [MPa2] 
Stromeyer (pL) 7 166,48 -0,32 99,68 - 119,43 5452,75 

Kohout-Věchet (pT) - -0,17 - 4 827 826,34 132,6 865,69 

 
Parametry těchto funkcí jsou v tab. 4.10 a tab. 4.11. Hodnota meze únavy σC je 
stanovena pro 108 cyklů, parametr S je součet čtverců odchylek. Jak si můžeme 
všimnout z parametru součet čtverců odchylek, který nám udává „těsnost“ proložení, 
je graf s kruhovými vzorky proložen s vyšší (kvalitnější) přesností, že v případě 
grafu na obr. 4.39. Finální proložení bylo provedeno pomocí programu QtiPlot 
0.9.8.3. 

Součástí komplexu výsledků únavových zkoušek jsou také fraktografické rozbory 
lomových ploch, které se v případě vzorků s kruhovým průřezem lišily (obr. 4.40 a 
obr. 4.41). Degradační účinky jsou ovšem velmi podobné. Lze usuzovat, že na 
iniciaci má vliv malý vrubový účinek daný tvarem vzorku. Důležitější se zdá 
přítomnost strukturních nehomogenit, jejichž účinky na iniciaci únavového 
poškození jsou znatelnější než vlivy technologické. 

Na závěr lze konstatovat, že geometrie námi zvolených tří typů vzorků nemá 
zásadní vliv na naměřené charakteristiky únavového chování Al slitiny 6082/T6. 
Bylo potvrzeno, že při vysokocyklovém ohybovém zatěžování nemá směrovost 
struktury podstatný vliv na únavové vlastnosti ani u vzorků s kruhovým průřezem. 
Výsledky jsou plně srovnatelné a je tedy možné vzorky s plochým průřezem nahradit 
vzorky s kruhovým průřezem funkční plochy, které jsou z hlediska místa iniciace 
trhliny vhodnější pro únavové zkoušky. 
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Obr. 4.40  Ukázka šíření magistrální trhliny – přehled (vlevo) a detail místa iniciace a počátečního 
stadia šíření trhliny ve směru TS (vpravo) vzorků s kruhovým průřezem [69] 
 

 
Obr. 4.41  Ukázka šíření magistrální trhliny – přehled (vlevo) a detailní místo iniciace a šíření 
trhliny ve směru LS (vpravo) vzorků s kruhovým průřezem 

 
 
Vliv charakteru zatěžování na únavové vlastnosti Al slitin 
Součástí celého souboru experimentálních zkoušek, u kterých se zjišťoval vliv 
směrovosti struktury na únavovou životnost, byl také výzkum charakteru zatěžování 
na cyklickou degradaci Al slitin. Z literatury je všeobecně známo, že při určování 
meze únavy je posouzení vlivu geometrie tělesa a způsobu jeho zatěžování nelehký 
úkol. Např. v práci [3] vykazují Al slitiny na bázi Al-Zn a Al-Cu při vyšších 
amplitudách napětí, zatěžované ohybem za rotace, vyšší únavovou životnost oproti 
střídavému ohybu. Nebo dle literatury [20] byly u vybraných typů Al slitin zjištěny 
nejlepší výsledky při střídavém ohybu, nejhorší při osovém zatěžování, a to 
v důsledku vzniku typických napěťových bariér proti šíření trhlin při různém 
způsobu zatěžování. 

V této práci jsme zkoumali tento vliv u již prezentovaných Al slitin 6082/T6 a 
7075/T6 v oblasti vysokocyklové únavy za cyklického tahu-tlaku a střídavého ohybu 
za spolupráce s ÚMVI VUT v Brně [66]. 

Pro cyklické zkoušky v tahu-tlaku, prováděné na servohydraulickém systému 
INSTRON 8801, byly použity válcové vzorky (obr. 4.42) a pro zkoušky v plochém 
ohybu, realizované na vysokofrekvenčním pulsátoru RUMUL Cracktronic 8204, to 
byly dva typy vzorků s obdélníkovým a kruhovým průřezem. 
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Obr. 4.42  Geometrie zkušebního vzorku pro 
cyklické zkoušky v tahu-tlaku [66] 

 
Na zvolených amplitudách napětí byly zkušební únavové vzorky cyklicky 
zatěžovány do lomu a výsledky zkoušek vyhodnoceny formou S-N závislostí. 
Obrázek 4.43 sumarizuje výsledky únavových zkoušek realizovaných na materiálu 
6082/T6, ze kterých je zřejmé, že vliv směrovosti struktury u vzorků s orientací L a T 
je pro oba charaktery zatěžování velmi malý a dá se zahrnout do společného 
rozptylového pásma. Při vzájemném srovnání obou typů zatěžování nastal určitý 
posun experimentálních hodnot směrem k vyšším únavovým životnostem u 
střídavého ohybu. Experimentální body jsou proloženy křivkami, které pouze 
naznačují daný trend a nereprezentují žádnou exaktní regresní funkci. 
 

 
Obr. 4.43  Srovnání S-N závislostí Al slitiny 6082/T6 v oblasti 103 až 108 
cyklů při cyklickém tahu-tlaku a střídavém ohybu pro různé směry [66] 

 
Na obr. 4.44 a obr. 4.45 jsou pak uvedeny výsledky S-N závislostí slitiny 7075/T6. 
Jak bylo zjištěno u tohoto materiálu při střídavém ohybu, tak také při tahu-tlaku, 
vykazují experimentální body ve směru protlačování (L) mírně zvýšenou únavovou 
odolnost zejména už v oblasti od 104 cyklů. Při srovnání s polohou experimentálních 
bodů získaných při tahu-tlaku (obr. 4.44) je opět patrný posun hodnot doleva směrem 
k nižší únavové životnosti – podobně jako v případě slitiny 6082/T6. Pro amplitudu 
napětí 310 MPa odpovídají životnosti v případě vzorků zatěžovaných tahem-tlakem 
v rozmezí 1,8 x 104 až 3 x 104 cyklů, u střídavého ohybu 5 x 104 až 2 x 105 cyklů. Při 
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nižší amplitudě napětí je už rozdíl (ve prospěch ohybu) vyšší. Velikost rozptylu 
těchto hodnot v oblasti vysokých životností může poukazovat na vysokou citlivost 
materiálu na různé strukturní nehomogenity a povrchové vady, jako např. vměstky, 
dutiny nebo stopy po nástroji. 
 

 
Obr. 4.44  S-N závislost Al slitiny 7075/T6 v oblasti 103 až 108 cyklů při 
cyklickém tahu-tlaku pro směry L a T (R = -1) [66] 

 

 
Obr. 4.45  S-N závislost Al slitiny 7075/T6 v oblasti 104 až 108 cyklů při 
cyklickém ohybu pro směry L a T (R = -1) [66] 

 
Na obr. 4.46 jsou ještě pro úplnost zobrazeny fraktografické snímky slitiny 7075/T6 
v případě zatěžování tah-tlak při amplitudě napětí σa = 300 MPa. Je zde zřetelně 
vidět po celém obvodu vzorku řada iniciačních míst trhliny, tudíž není možné 
konstatovat, zda trhliny vznikají v některém ze směrů možného šíření (LS, LT, příp. 
TS, TL) přednostně. 
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Obr. 4.46  Celkový (makroskopický) pohled na lomovou plochu slitiny 7075/T6 ve směru L při 
zatěžování tah-tlak amplitudou σa = 300 MPa (vlevo), detail místa iniciace trhliny (vpravo) [66] 

 
Z výsledků je patrné, že v případě cyklického zatěžování dvou Al slitin 6082/T6 a 
7075/T6 dochází v případě střídavého ohybu (nehomogenní napjatost) k mírnému 
nárůstu únavové životnosti oproti cyklickému tahu-tlaku (homogenní napjatost), 
pravděpodobně v důsledku vzniku typických napěťových bariér proti šíření trhlin, 
odlišné geometrie a rozměru měrné části zkušebního vzorku (tah-tlak ∅ 6 mm, ohyb 
∅ 10 mm a obdélníkový průřez 10 x 5 mm) nebo také díky odlišným 
technologickým podmínkám výroby těchto zkušebních vzorků. To také dokládají 
experimentální výsledky ostatních prací, které ukazují, že u hladkých zkušebních 
těles, vyrobených ze stejného materiálu a bez vlastních pnutí, závisí mez únavy na 
rozměru průřezu zkušebního tělesa a je třeba rozlišovat vliv velikost tělesa při 
homogenní a nehomogenní napjatosti. Každopádně jak bylo zjištěno z našich 
fraktografických analýz, iniciaci trhlin u obou vyšetřovaných materiálů účinně 
napomáhají nehomogenity v materiálu, viz např. obr. 4.31. 
 
 
4.3 Měření signálu AE při únavových zkouškách Al slitin 
Dizertační práce je zaměřena na využití metod NDT (zvláště metody AE) v oblasti 
cyklického poškozování materiálů, pomocí kterých lze zaznamenat v průběhu 
experimentální zkoušky stádia únavového procesu a do jisté míry predikovat 
zbývající životnost dané součásti. Naměřená data z těchto metod jsou dále 
korelována s poznatky (průběhy) explicitně naměřených konvenčních parametrů, 
získaných během únavových zkoušek (kapitola 4.2), např. se záznamem rezonanční 
frekvence nebo křivky cyklického zpevnění-změkčení. 

Obdobně jako při výzkumu únavových vlastností Al slitin tak také zde bylo 
provedeno velké množství měření signálu AE, z kterých byla vybrána pro tuto práci 
pouze ta, která jasně ukazují důležité momenty v „životě“ zkušebního vzorku a která 
mohou dále posloužit ke komparačním analýzám (RTG topografie, SEM). Pro tyto 
experimenty byla nejčastěji využívána Al slitina 2017A/T4, dále pak 6082/T6 a 
7075/T6. 
 
 
4.3.1 Základní konfigurace 
Jak již bylo zmíněno v kapitole 4.1.2, veškerá měřicí aparatura pro měření signálu 
AE byla dodána firmou Dakel. Pro zpracování signálu AE byl zpočátku široce 

4.3 

4.3.1 
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využíván analyzátor Xedo, který i dnes tvoří při měření základní měřicí jednotku. Od 
roku 2009 se začal využívat „nový“ analyzátor IPL se synchronním kontinuálním 
vzorkováním a nepřetržitým ukládáním navzorkovaných dat do paměti PC. V 
současné době se začíná implementovat sestava přístrojů Xedo-IPL-AE switch. 
Nejpoužívanějším snímačem AE při únavových zkouškách se stal snímač typu MIDI , 
který se zpočátku upevňoval lepením v blízkosti mělkého vrubu vzorku a po 
špatných zkušenostech (odlepování v důsledku vibrací a ohýbání vzorku) pomocí 
mechanického úchytu. Dále byl ještě tento snímač upevňován (lepením) zespodu 
zkušebního tělesa na jeho levé straně (v blízkosti pevné upínací čelisti), viz obr. 4.47 
vpravo. Pro doplnění byl ještě využíván snímač MDK-17 (magnetický), který se 
zpravidla upevňoval na upínací (ocelovou) čelist zatěžovacího zařízení RUMUL. 
 

    
Obr. 4.47  Mechanický úchyt pro snímače typu MIDI  (vlevo) [70], konfigurace umístění snímačů na 
zkušebním vzorku během únavové zkoušky (vpravo) 
 
Před samotným umístěním snímače na povrch zkušebního vzorku bylo zapotřebí toto 
místo pečlivě připravit, a to zejména vybroušením plošky (smirkovým papírem) pro 
přiložení čela snímače, čímž odstraníme nerovnosti, zřídka korozní vrstvu, s cílem 
přímého kontaktu s materiálem tělesa. Většinou je kontaktní plocha přerušena 
vzduchovou vrstvou, kterou vlny AE neprochází. Proto využíváme vazkého prostření 
(vazelína) mezi oběma plochami (mimo případ lepení), které vyplní prázdný prostor 
mezi nerovnostmi obou ploch. 

Samotné měření bylo řízeno a obsluhováno softwarem Daemon (v případě 
měřícího systému Xedo), ve kterém základní ovládací prvek tvoří systémová mapa. 
Po spuštění je zobrazena v levé části hlavního okna aplikace a obsahuje informace o 
aktuálním stavu hardwarové části systému, o jednotlivých jednotkách (kanálech) a 
veličinách, které jsou k dispozici pro měření (obr. 4.6). 

Zpracování dat bylo provedeno offline z uzavřených datových souborů, např. 
programem DaeShow nebo Matlab R2008b. V okně „konfigurace systému“ lze 
nastavit veškeré parametry měření, prahy atd., které byly představeny v kap. 1.2.2. 
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4.3.2 Výsledky měření signálu AE analyzátorem Xedo 
Před samotným měřením signálu AE je zapotřebí správně nastavit sledované 
parametry AE tak, aby velikost naměřených dat nepřesahovala předem nastavenou 
mez a obsahovala relevantní informace o signálu. V opačném případě může dojít 
k zahlcení systému a časově velmi náročnému zpracování dat. 
Mezi základní sledované parametry AE patřily tyto: 

• RMS 
• počet překmitů nad danou prahovou úroveň 
• frekvenční spektrum signálu 
• maximální amplituda 
• trvání hitu 
• doba náběhu hitu (rise time) 
• energie hitu 
• celkový počet hitů událostí AE (angl. „cumulative event counts“) 

 
Zpočátku byl v průběhu únavové zkoušky sledován pouze počet překmitů signálu AE 
přes předem nastavené energetické hladiny (celkem 16 hladin), RMS a kumulativní 
počet hitů událostí AE. Ukázka typického záznamu těchto parametrů včetně záznamu 
rezonanční frekvence vzorku ze zatěžovacího zařízení RUMUL je na obr. 4.48. 
 

 
Obr. 4.48  Záznam rezonanční frekvence zařízení RUMUL (nahoře) a typický záznam 
signálu AE (dole) z vrubu vzorku během únavové zkoušky v ohybu (Al slitina 2017A/T4, 
σa = 210 MPa, Nf = 315 000 cyklů, symetrický cyklus) 

4.3.2 
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Jak už bylo konstatováno v kapitole 4. 2, průběh rezonanční frekvence zkušebního 
vzorku napomáhá zejména s určením počátku šíření magistrální trhliny, který se 
projevuje evidentním poklesem tuhosti celé soustavy. Tento záznam lze s výhodou 
porovnávat se signálem AE, protože na „ose x“ vynášíme počet cyklů, který 
odpovídá času trvání zkoušky na záznamu signálu AE. V případě obr. 4.48 dochází 
kolem 1,72 x 105 cyklů, což odpovídá při průměrné rezonanční frekvenci 71,66 Hz 
40. minutě záznamu signálu AE, k viditelnému poklesu tuhosti zkušebního vzorku, 
který se projevuje rostoucí aktivitou signálu AE až do jeho lomu. Detekce tohoto 
okamžiku byla na obou záznamech spolehlivě potvrzena (přibližně ve stejnou dobu) i 
při dalších měřeních. 

Na záznamu signálu AE můžeme také nalézt místa (období životnosti vzorku), 
která vykazují zvýšenou aktivitu ve stádiu iniciace trhlin (na obr. 4.48 kolem 16. a 
30. minuty), kde můžeme očekávat koncentraci cyklické plastické deformace na 
povrchu vzorku. Tento proces vede k nukleaci únavových mikrotrhlin, vznikajících 
většinou v únavových skluzových pásech, na hranicích zrn nebo na rozhraní mezi 
inkluzemi a matricí. Nicméně identifikovat příčinu vzniku únavových mikrotrhlin na 
základě signálu AE zatím není možné. 

Materiál této řady (Al-Cu) dle literatury a řady experimentů většinou cyklicky 
zpevňuje. Toto zpevnění může popisovat zvýšená emisní aktivita ze začátku zkoušky 
až do 10. minuty, kdy znatelně poklesne. Avšak pro věrohodnější důkaz těchto 
mechanických změn je nejvhodnější provést měření křivek cyklického zpevnění-
změkčení (např. v osovém tahu-tlaku). 

Dále lze např. ve stádiu změn mechanických vlastností a iniciace trhlin vykreslit 
hity událostí AE, detekované na osciloskopu měřicího zařízení (obr. 4.49). 

 

   
   a)      b) 

   
c)      d) 

Obr. 4.49  Vybrané hity AE v průběhu únavové zkoušky v ohybu z obr. 4.48, (a) 20. minuta, 
(b) 31. minuta, (c) 58. minuta, (d) 63. minuta 
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Všechny prezentované hity z obr. 4.49 jsou typu praskavého (nespojitého) signálu 
AE. V prvních minutách zkoušky nejsou krátkodobé nárůsty s poměrně malou 
amplitudou výrazné. Ani ve stádiu iniciace trhlin (cca 10. až 30. minuta) se charakter 
hitů významně neměnil (obr. 4.49a, b). Až ve stádiu šíření mikrotrhlin a posléze 
magistrální trhliny docházelo postupně k růstu amplitudy a energie hitů (obr. 4.49c, 
d). 

Obecně je známo, že během cyklického zatěžování jsou plastická deformace a růst 
únavové trhliny hlavními zdroji signálů AE. V tomto případě byla zaznamenána 
pouze oblast růstu únavové trhliny. Plastická deformace společně s popraskáváním 
poskoků dislokací v podobě spojitého signálu (šumu) nebyla detekována. 

Další informace můžeme získat ze záznamu doby náběhu (rise time), maximální 
amplitudy a délky trvání hitu události AE na obr. 4.50. V oblasti změn mechanických 
vlastností (do 10. minuty) se hodnoty rise time a amplituda výrazně nemění. V další 
fázi - iniciace trhlin (10. až 30. minuta) dochází k mírnému nárůstu amplitudy a 
poklesu rise time a od 40. minuty, v období šíření magistrální trhliny, dosahuje 
amplituda maximálních hodnot při mírném navyšování parametru rise time, který 
v poslední fázi před lomem poklesne na původní hodnoty. 

 

 
Obr. 4.50  Průběh parametru rise time, amplitudy a trvání hitu AE během 
únavové zkoušky v ohybu z obr. 4.48 

 
Toto proměnlivé chování, především ve fázi nukleace trhlin, je důsledkem 
nevratných změn, způsobených cyklickou plastickou deformací. 
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Na obr. 4.51, kde je zaznamenán průběh energie signálu AE po celou dobu 
zkoušky, si můžeme všimnout rapidního rozdílu velikosti uvolněné energie 
v poslední fázi života vzorku (od 65. minuty, těsně před lomem tělesa) a v období 
před začátkem šíření magistrální trhliny (1. až 40. minuta záznamu). Tento záznam 
potvrzuje, že k největšímu uvolňování energie nedochází na počátku šíření ve 40. 
minutě, ale až v posledních fázích „života vzorku“, v tomto případě až od 65. 
minuty. 

 
Obr. 4.51  Uvolněná energie signálu AE během únavové zkoušky 
v ohybu dle obr. 4.48 

V následujícím textu je zaměřena pozornost na další parametry AE, pomocí 
kterých je také možné zaznamenat projevy cyklické degradace zkoumané Al slitiny 
2017A/T4. 

Obrázek 4.52 vykresluje všechny hity událostí AE získané z únavové zkoušky z 
obr. 4.48. Barevná škála napravo charakterizuje velikost amplitudy v mV. Na ose x je 
vynesena délka trvání hitu AE, na ose y čas zkoušky, ve kterém byl daný hit 
detekován na osciloskopu, a na ose z jsou vykresleny špičky amplitud AE 
v barevném provedení. Toto zobrazení poskytuje komplexní přehled o měnícím se 
tvaru a charakteru jednotlivých hitů AE v průběhu celé zkoušky. 

 

 
Obr. 4.52  Měnící se tvar hitů AE v průběhu celé únavové zkoušky z obr. 4.48 

 
Transformací signálu do frekvenční oblasti získáme rozložení výkonové spektrální 
hustoty (PSD), čili frekvence, které přenášejí největší výkon signálu AE. Na obr. 
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4.53 je ukázka frekvenční analýzy z průběhu na obr. 4.52. Frekvence, které se 
nejvíce podílejí na přenosu signálu, se pohybují v intervalu od 80 do 400 kHz (obr. 
4.54). Nejvyšší hodnota 160 kHz odpovídá rezonanční frekvenci snímače. 
 

 
Obr. 4.53  Transformace signálu z obr. 4.52 do frekvenční oblasti (výkonová 
spektrální hustota) 

 

 
Obr. 4.54  Znázornění frekvencí, které se podílejí na přenosu signálu AE 
během celé zkoušky 

 
Když se na tento graf podíváme z pohledu intenzity frekvenčních hladin (spekter), 
můžeme shledat obdobný efekt jako je na obr. 4.51, tedy velké navýšení energie 
signálu AE, které se také projeví rostoucí intenzitou frekvencí v celém pozorovaném 
intervalu. Tento děj je lépe viditelný na obr. 4.55, který zobrazuje průběh intenzity 
signálu na čase zkoušky, kde od 40. minuty (období začátku šíření magistrální 
trhliny) dochází zpočátku k mírnému a od 65 minuty k ostrému nárůstu intenzity. 

Po provedení podrobné frekvenční analýzy jednotlivých období únavového 
procesu zjistíme, že v průběhu únavové zkoušky některé frekvenční hladiny slábnou, 
až úplně vymizí a některé naopak nabývají na intenzitě a objevují se nové. 
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Obr. 4.55  Kolísavý průběh intenzity signálu na jednotlivých 
frekvenčních hladinách 

 
Např. na obr. 4.56 vlevo, v období cyklického zpevňování-změkčování a iniciace 
trhlin, se objevují nevýrazné frekvence kolem 80 kHz a v intervalu 200 až 400 kHz, 
které se v období šíření trhlin (obr. 4.56 vpravo) postupně zvýrazňují (rostou na 
intenzitě), ale např. výrazná frekvenční složka na 150 kHz se nemění vůbec. 
 

   
Obr. 4.56  Frekvenční spektra v různých etapách zkoušky, (vlevo) období změn mechanických 
vlastností a růst četnosti skluzových pásem (iniciace mikrotrhlin) - 1. až 23. minuta, (vpravo) období 
šíření mikrotrhlin a magistrální trhliny – 24. až 65. minuta 

 
Na obr. 4.57 je ukázka další únavové zkoušky v ohybu, která reprezentuje případ, 
kdy záznam rezonanční frekvence vzorku zatěžovacího zařízení RUMUL nevykazuje 
typický charakter průběhu (nelze rozpoznat počátek šíření magistrální trhliny) a 
jednotlivé fáze (období) únavového procesu, kdy dochází ke koncentraci plastické 
deformace, popraskávání poskoků dislokací, vzniku a růstu únavových skluzových 
pásem a nukleaci mikrotrhlin, musíme vyčíst ze signálu AE. Jestli dochází k šíření 
magistrální trhliny z obr. 4.57 nahoře již po 50-ti nebo až 70-ti tisíci cyklech není 
zřejmé. Naopak ze záznamu signálu AE z téhož obrázku dole je patrné, že po 30. 
minutě, tedy po 65-ti tisíci cyklech, dochází k citelnému nárůstu emisní aktivity, 
která je pravděpodobně spojena s šířením magistrální trhliny. Je zde také vidět ve 24. 
minutě zjevný náhlý výkmit, trvající cca půl minuty, který může být spojen s 
existencí plastické zóny na čele šířící se trhliny, vznikající účinkem vysoké 
koncentrace napětí, která je spojena s přechodem do nekrystalografického šíření 
trhlin nebo také se spojováním mikrotrhlin či lomem tvrdých inkluzí (vměstků). 
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Obr. 4.57  Záznam rezonanční frekvence (nahoře) a signálu AE (dole) 
z vrubu vzorku během únavové zkoušky v ohybu (Al slitina 2017A/T4, 
σa = 235 MPa, Nf = 101 900 cyklů, symetrický cyklus) 

 
Průběhy parametrů rise time (doby náběhu do max. amplitudy) a maximální 
amplitudy hitu AE na obr. 4.58 výše popsané změny potvrzují. Od 30. minuty až do 
lomu tělesa dochází k růstu amplitudy, rise time s časem a zvyšující se délkou trhliny 
klesá. Nicméně období do 30. minuty se jeví jako „klidné“ bez větších výkyvů 
sledovaných parametrů. 
 

 
Obr. 4.58  Záznam chování parametru rise time a max. amplitudy hitu AE během 
únavové zkoušky v ohybu z obr. 4.57 

 
Z průběhu energie signálu AE na obr. 4.59 lze na začátku zkoušky a v úseku od 
11. do 18. minuty postřehnout detekované hity AE, které obsahují daleko větší objem 
uvolněné energie, než v okolních případech. To může právě upozorňovat např. na 
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„skrytá místa“ růstu či prohlubování únavových skluzových pásem, spojená 
s nukleací či uzavíráním mikrotrhlin popř. mikrodutin. 
 

 
Obr. 4.59  Energie signálu AE během únavové zkoušky v ohybu dle 
obr. 4.57 

 
Tyto změny můžeme také zaregistrovat na obr. 4.60, který vykresluje časový průběh 
hitů událostí AE z celé únavové zkoušky. Především v 11. a 12. minutě a od 20. 
minuty můžeme pozorovat kaskádu rychle následujících rázů vln AE na časové ose 
trvání hitu AE. Zpočátku se tento ráz (výkmit) objevoval pouze kolem 0,5 ms trvání 
hitu s poměrně velkou amplitudou a pak se rozrostl na několik po sobě následujících 
krátkodobých tlumených kmitů až do 2 ms. Ukázky vybraných hitů jsou na obr. 4.61 
a přehled velikosti všech amplitud na obr. 4.62. 
 

 
Obr. 4.60  Záznam hitů AE v průběhu celé únavové zkoušky z obr. 4.57 

 
Neméně zajímavé informace pocházejí také z frekvenční oblasti (PSD), která je 
v prostorovém formátu zobrazena na obr. 4.63 a s horním pohledem na obr. 4.64. 
Markantní pohyb frekvenčních pásem (hladin) je zřejmý především v oblasti šíření 
magistrální trhliny od 30. minuty záznamu, kde se objevují i vyšší frekvence jdoucí 
až do 1 MHz. Hlavní (nosné) frekvenční hladiny se pohybují v průběhu celé únavové 
zkoušky v intervalu od 50 do 450 kHz, u nichž je až do 30 minuty záznamu 
zachována neměnná integrita přenosu. Nejvýraznější frekvenční hladiny se nacházejí 
kolem 50, 150, 180, 260 a 410 kHz, jejichž intenzita v průběhu zkoušky mírně kolísá 
(slábne nebo zesiluje, hladina 50 kHz zůstává konstantní), viz obr. 4.64. 
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 a) b) 

   
 c) d) 

Obr. 4.61  Vybrané hity AE v průběhu únavové zkoušky v ohybu z obr. 4.57, (a) 1. minuta, (b) 
11. minuta, (c) 12. minuta, (d) 24. minuta 

 

 
Obr. 4.62  Měnící se velikosti max. amplitud hitů AE v průběhu únavové 
zkoušky z obr. 4.57 

 

 
Obr. 4.63  Prostorové vykreslení frekvenčních spekter v průběhu celé 
únavové zkoušky v ohybu z obr. 4.57 
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Obr. 4.64  Barevná škála frekvenčních spekter z obr. 4.63 (horní pohled) 

 
Na základě analýzy průběhu signálu bylo zjištěno, že jednotlivé tvary vln jsou 
závislé na charakteru lomového chování (lomy intermetalických částic a jejich 
odlupování z matrice během růstu trhliny) a některé z nich mohou být přisouzeny 
plastické deformaci. Rozdílné vlastnosti signálů mohou být také spojeny s výskytem 
podélných vysokofrekvenčních a ohybových nízkofrekvenčních vln a relativní počet 
těchto vln může záviset na blízkosti trhliny od povrchu vzorku. 

Z frekvenční analýzy růstu únavové trhliny vyplývá, že mezi jednotlivými stádii 
dochází ke změnám frekvenčních charakteristik. V oblasti stabilního růstu trhliny se 
objevují signály na 150, 180 a 410 kHz, kdežto v oblasti nestabilního růstu trhliny, 
od 30. minuty, vykazoval signál AE zvýšené amplitudy s maximy od 140 do 380 
kHz a těsně před lomem až do 450 kHz. Navíc v této fázi se ještě začaly objevovat 
nové frekvence s malou amplitudou až do 1 MHz. Viz obr. 4.64. 
 
V příloze 1 a příloze 2 jsou zobrazeny záznamy ze statické tahové a únavové 
ohybové zkoušky kompozitního materiálu Al-Al2O3, které demonstrují případy, kdy 
NDT technika AE nezaznamenala kromě několika oblastí životnosti vzorku výrazné 
projevy statické a cyklické degradace. Tyto ukázky nedokládají nepoužitelnost 
metody AE na jiné materiály, ale poukazují na skutečnost, že je velmi důležité si 
před rozhodnutím pro aplikaci metody AE ujasnit vhodnost použití této akustické 
NDT techniky pro konkrétní experiment, především s ohledem na materiálovou 
strukturu. 

Opačný příklad můžeme vidět na vybraných záznamech z únavové zkoušky 
v ohybu komerčně čistého titanu Grad 2 v příloze 3 a příloze 4. Byly zde použity 
stejné typy snímačů AE (MIDI) jako u předchozích měření. Průběh rezonanční 
frekvence vzorku zařízení RUMUL (příloha 3 nahoře) je podobný jako u jiných 
měření Al slitin, jen s tím rozdílem, že v tomto případě nebylo zaznamenáno období 
šíření magistrální trhliny, ale až samotný lom. Naproti tomu signál AE již od 45. 
minuty (označeno číslem 1) detekoval náhlý nárůst, především parametrem RMS, 
který pokračoval až do lomu tělesa. Tento okamžik můžeme označit za období šíření 
a propojování trhlin, které postupně přechází v magistrální trhlinu a končí lomem. 
Analogickou reakci na cyklické poškozování materiálu v tomto úseku také odráží 
maximální amplituda hitu AE v příloze 4. 
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4.3.3 Výsledky měření signálu AE analyzátorem IPL  
Většina výsledků z měření signálu AE byla zpracována analyzátorem Dakel Xedo. 
Jak již bylo zmíněno výše, v roce 2009 byl vyvinut nový analyzátor IPL se 
synchronním kontinuálním vzorkováním a nepřetržitým ukládáním dat do paměti 
PC, který byl od firmy Dakel zakoupen až v roce 2011. Proto byla jeho použitelnost 
z časových důvodů pro únavové zkoušky omezená. Nicméně se za tu dobu podařilo 
uskutečnit 2 měření, jejichž výsledky jsou zveřejněny v odborných článcích [71] a 
[72]. Testovanými materiály byly známé Al slitiny 6082/T6 a 2017A/T4. 
 

 
Obr. 4.65  Záznam signálu AE z únavové zkoušky v ohybu (Al slitina 
6082/T6, symetrický cyklus, σa = 210 MPa) zpracovaný analyzátorem 
IPL; barevná škála frekvenčního spektra na čase (a), průběhy intenzit 
vybraných frekvenčních hladin - 75 až 400 kHz (b), 460 až 750 kHz (c) 

 
Největší výhodou tohoto typu analyzátoru je kontinuální záznam dat (beze ztrát 
v průběhu celého měření - oproti analyzátoru Xedo) a zpětná vazba na změny 
v konfiguraci (detekce prahů a dalších parametrů AE) i po ukončení měření. 

Umístění snímačů bylo stejné jako v případě předchozích měření na Xedu. Na obr. 
4.65 jsou záznamy z únavové zkoušky v ohybu na zatížení RUMUL při amplitudě 
napětí 210 MPa, které znázorňují průběžné změny intenzit (barevná škála) 

4.3.3 
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frekvenčních hladin na čase (obr. 4.65a) a jejich horizontální řezy na daných 
frekvenčních úrovních (obr. 4.65b, c). Je zde zřetelně vidět, že na úrovních 75 až 400 
kHz nedochází až do 17. minuty k výraznějším změnám v charakteru signálu, naproti 
tomu na frekvencích 460 až 750 kHz můžeme zpozorovat od 6. minuty náhlý nárůst 
intenzity signálu, který je v zápětí ustálen na dané hodnotě (od 12. do 13. minuty 
mírné kolísání) a v 15. minutě opět stabilizován na původní velikosti. Následně již 
nastává šíření magistrální trhliny, které je doprovázeno nárůstem intenzity na všech 
sledovaných úrovních, nejvíce však na nižších frekvenčních hladinách (obr. 4.65b). 
 

 
Obr. 4.66  Ukázka záznamu rezonanční frekvence 
(nahoře) a signálu AE (dole) během únavové zkoušky 
(2017A/T4, σa = 210 MPa, symetrický cyklus) 

 
Na dalším záznamu signálu AE, tentokrát na Al slitině 2017A/T4, je znázorněno 
kromě průběhu rezonanční frekvence vzorku zatěžovacího zařízení RUMUL také 
spektrum frekvenční oblasti v závislosti na čase zkoušky a z něj vertikálními řezy 
vytvořeny frekvenční charakteristiky vybraných časových úseků. Na obr. 4.67a je 
záznam ze snímače umístěného na vzorku (v blízkosti mělkého vrubu) a na obr. 
4.67b na upínací čelisti. 

Frekvenční spektrum se v průběhu zkoušky výrazně nemění a nosné (výkonové) 
frekvence se vyskytují v širokém rozptylu hodnot od 130 do 400 kHz s ojedinělými 
výkyvy kolem 22., 39. a 52. minuty (obr. 4.66 dole). To také dokládá záznam na obr. 
4.67a, b ve vybraných časech zkoušky. Daleko zajímavější je srovnání těchto 
průběhů u obou snímačů. Navzdory tomu, že se v obou případech jednalo o stejný 
typ snímače (MIDI) s přibližně totožnou frekvenční charakteristikou, oblast 
frekvenčních maxim se výrazně lišila. Zatímco u snímače na vzorku se tyto 
frekvence pohybovaly v širokém rozmezí zejména na 120, 160 a 390 kHz, snímač 
upevněný na upínací čelisti (který je spojený se vzorkem) vykazoval nižší hodnoty 
v daleko užším intervalu především na 140, 180 a 230 kHz (obr. 4.67a, b). Je to 
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patrně způsobeno zvoleným místem a vzdáleností od sledovaného místa (mělký vrub 
uprostřed vzorku). Můžeme si také všimnout, že ke konci zkoušky (šíření magistrální 
trhliny) byla v případě snímače na vzorku (obr. 4.67a) registrována zvýšená odezva 
na cyklickou degradaci ještě na vyšších frekvenčních hladinách (650 kHz), kdežto u 
druhého snímače se v tomto čase žádná změna v průběhu neprojevila. 

 

   
   a)      b) 
Obr. 4.67  Frekvenční oblasti vybraných časových úseků únavové zkoušky z obr. 4.66 pocházející ze 
snímače MIDI v blízkosti mělkého vrubu (a) a na upínací čelisti (b) 
 
Vzhledem k tomu, že na tomto „novém“ typu analyzátoru proběhlo poměrně málo 
měření, je zapotřebí tyto výsledky brát s rezervou a pracovat na hlubším rozboru 
nastavení parametrů AE a především se zaměřit na kvalitní zpracování naměřených 
dat. Nicméně využití analyzátoru IPL k únavovým zkouškám, především díky jeho 
specifickému zpracování dat, se jeví jako správnou volbou dalšího (odlišného) 
hodnocení únavového poškozování materiálů. Přestože je měření velmi náročné na 
velikost ukládaných dat (zhruba 56 GB za hodinu), je pro únavové zkoušky trvající 
od několika minut po několik dnů reálným a použitelným typem analyzátoru. 
V případě dlouhodobých měření je možné do budoucna začlenit ještě nový systém 
Xedo-IPL-AE switch, který je v současné době testován. 
 
Stádium šíření trhlin, především pak šíření magistrální trhliny, se podařilo ve všech 
případech detekovat s dobrou vypovídající hodnotou společně se záznamem 
rezonanční frekvence vzorku zatěžovacího zařízení RUMUL. Bylo zjištěno, že signál 
AE upozorňoval skoro ve všech případech na počátek šíření magistrální trhliny 
daleko dříve, než elektrorezonanční pulzátor se svým záznamem rezonanční 
frekvence. Nicméně detekovat spolehlivě děje ve stádiu změn mechanických 
vlastností a nukleace trhlin je však daleko složitější. Podařilo se však nalézt takové 
parametry AE, pomocí kterých je možné v těchto stádiích identifikovat nepatrné 
změny ve struktuře (zejména na povrchu), které jsou projevem cyklické degradace 
materiálu (koncentrace plastické deformace, růst únavových skluzových pásů nebo 
nukleace mikrotrhlin - mikrodutin)). Avšak popsat konkrétní druh změn pomocí AE 
dat je zatím v současné době touto technikou velmi složité a spekulativní. 
 
 

4.4 Mikroskopická analýza povrchového reliéfu 
Tato část výzkumu byla realizována zejména z důvodu ověření hypotézy o začátku 
šíření magistrální trhliny z průběhu rezonanční frekvence vzorku (ze zařízení 
RUMUL), kdy dochází v její závěrečné části k viditelnému poklesu. Cílem tedy bylo 
zjistit, jak charakter tohoto průběhu úzce souvisí s aktuálním stavem cyklicky 
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degradovaného vzorku. Další snahou bylo při těchto experimentech lokalizovat místa 
ovlivněná plastickou deformací, kde vznikají koncentrátory napětí a první 
mikrotrhliny. Působením napětí v těchto místech, únavových skluzových pásech, 
dochází ke vzájemnému pokluzu sousedních rovin, k tzv. kartovému skluzu a tím 
k vytváření mikroreliéfu na povrchu vzorku, který je spojen s tvorbou intruzí a 
extruzí. Z literatury [6] je zřejmé, že s rostoucím počtem cyklů roste jak intenzita, tak 
četnost skluzových pásem a celkový charakter těchto pásem je pro různé materiály 
odlišný. 

Únavové poškození ve stádiích předcházejících vlastní nukleaci trhlin je dáno 
primárně ostrostí a četností povrchových vrubů vzniklých skluzem (intruze) a 
v menší míře stavem dislokační struktury v okolí těchto vrubů. Dalším cílem tedy 
bylo tento postupný rozvoj skluzových pásem zdokumentovat na sériích snímků ze 
SEM a pokusit se je dát do souvztažnosti se signálem AE. 

Testovaným materiálem byla Al slitina 2017A/T4, která byla cyklována na 
pulzátoru RUMUL až do lomu při amplitudě napětí 235 MPa a symetrickém cyklu. 
Během měření byl ukládán průběh rezonanční frekvence a signál AE. Snímače AE 
byly umístěny s ohledem na sledovaná místa na konci vzorku, viz obr. 4.68. Ze 
signálu AE se sledovaly především počty překmitů (county), RMS, celkový 
(kumulativní) počet hitů událostí AE, max. amplituda a energie hitu AE. 

 

 
Obr. 4.68  Umístění snímačů AE při mikroskopickém 
pozorování povrchu tělesa 

 
Po každých 40 tisíci cyklech byla zkouška přerušena a testované vzorky předány na 
mikroskopické pozorování (celkem byly vyšetřovány 2 vzorky ve směru TL 
s označením 1TL, 3TL). 

Zkušební vzorky byly po obrobení do finálního tvaru podrobeny metalografické 
přípravě (broušení, leštění), po které již následovala makro a mikrostrukturní analýza 
na SEM. Geometrie zkušebního tělesa je na obr. 4.69. Jsou zde vyznačena červenými 
značkami sledovaná místa s očekávanou nejvyšší plastickou deformací. Ukázky 
vybraných míst počátečního stavu povrchu vzorku před cyklováním jsou na obr. 
4.70. 

 
Obr. 4.69  Geometrie zkušebního vzorku s vyznačenými místy k 
mikroskopické analýze 
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Obr. 4.70  Ukázky vzhledu vybraných míst na zkušebním vzorku Al slitiny 2017A/T4 v počátečním 
stavu (zvětšeno 500x) 

 
Záznam rezonanční frekvence vzorku a signálu AE z první a druhé fáze (80 tisíc 
cyklů) cyklování je na obr. 4.71. V průběhu první a druhé etapy dochází k mírnému 
růstu rezonanční frekvence, přičemž aktivita signálu AE (county a parametr RMS) 
zůstává až na několik oblastí, např. mezi 6. a 7. minutou, 13. a 14. minutou a 18. až 
20. minutou, v klidném (ustáleném) stavu. 
 

 
Obr. 4.71  První a druhá fáze cyklování metalograficky upraveného vzorku, záznam rezonanční 
frekvence (nahoře), signálu AE (dole) z únavové zkoušky v ohybu (Al slitina 2017A/T4, symetrický 
cyklus, σa =235 MPa, N = 80 000 cyklů) 

 
Začátky všech nových etap (10., 20. a 34. minuta) jsou charakteristické zvýšenou 
emisní aktivitou, což je dáno přerušovanými podmínkami zkoušení a regenerací 
testovaného vzorku. Na obr. 4.72 je zobrazen průběh maximálních amplitud hitů 
událostí a energie signálu AE opět v první a druhé fázi testování. Zde je také možné 
zpozorovat místa, kde dochází k výraznějším změnám. V případě amplitudy se jedná 
o 4. a 14. minutu (číslo 1) a zejména od 18. minuty záznamu (číslo 2) se začíná 

CuAl 2 
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pomalu projevovat rostoucí trend amplitudy, který může v tomto stádiu únavového 
procesu naznačovat kumulaci cyklického poškození, což může mít za následek růst 
únavových skluzových pásem a vznik mikrotrhlin. Energie signálu AE až na několik 
krátkodobých nárůstů v 6. a 13. minutě nezaznamenala výraznější změny, nicméně 
obdobně jako u záznamu amplitudy dochází od 19. minuty k náznakům mírného 
zvyšování uvolňující se energie (číslo 2). 
 

 
 a) 
 

 
 b) 

Obr. 4.72  Průběh maximálních amplitud hitů událostí AE (a) a energie signálu (b) v 
první a druhé fázi cyklování Al slitiny ze záznamu na obr. 4.71 

 
Mikroskopické pozorování inkriminovaných míst na povrchu vzorků neodhalilo při 
daném zvětšení po 40 tisíci cyklech žádné viditelné změny ani existenci mikrotrhlin, 
viz obr. 4.73. Naopak už po 80 tisíci cyklech byla na obou zkušebních tělesech 
zpozorována v nejužším místě šířící se mikrotrhlina. V případě vzorku 1TL o 
velikosti 85 µm (obr. 4.74). Tento poznatek může potvrzovat domněnku o vzniku 
intruzí – extruzí a následné nukleaci mikrotrhlin ze signálu AE, který byl 
komentován v předchozím odstavci. Již na této trhlině můžeme na obr. 4.75 spatřit 
známky větvení a deformačních čar podél hlavního směru šíření. 

kumulace poškození (2) 
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(40 tisíc cyklů) 
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Obr. 4.73  Povrch vzorku 1TL a 3TL z obr. 4.70 po 40 tisíci cyklech (zvětšeno 500x) 

 

 
Obr. 4.74  Lokalizace první mikrotrhliny na vzorku 1TL (a) a její detail (b) po 80 tisíci cyklech 
 

 
Obr. 4.75  Povrchový reliéf a detail čela trhliny z obr. 4.74b 
s viditelným větvením a deformačními čarami 

 
Na obr. 4.76 je pokračování záznamů rezonanční frekvence vzorku a signálu AE od 
80 tisíc cyklů až do lomu vzorku. Je velmi zajímavé, že i když od posledního 
cyklování byla zaznamenána přítomnost mikrotrhliny, na kterou částečně také 
upozornil signál AE, rezonanční frekvence ještě celou třetí etapu držela svůj 
monotónní průběh a nějakým zjevným způsobem nereagovala na existenci šířící se 
trhliny. Naproti tomu signál AE (county, RMS) od 21. minuty (cca 84 500 cyklů) 

a) 

b) 

větvení kolem hlavní trhliny 

deformační zvlnění 
v okolí trhliny 
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začal postupně projevovat mírně zvýšenou aktivitu v rostoucím počtu překmitů přes 
energetické hladiny (číslo 1), která ale výrazně nedosahovala většího rozměru. Může 
se zdát, že z pohledu metody AE byla šířící se trhlina (trhliny) velmi „tichá“ a 
nepodařilo se její průběh šíření výrazněji zaregistrovat v žádném ze sledovaných 
parametrů AE. 
 

 
Obr. 4.76  Třetí a poslední fáze cyklování metalograficky upraveného vzorku, záznam 
rezonanční frekvence (nahoře), signálu AE (dole) z únavové zkoušky v ohybu (2017A/T4, 
σa = 235 MPa, symetrický cyklus, Nf = 176 700 cyklů) 

 
Až na několik výkyvů se dokonce ani v energiích hitů AE na obr. 4.77 nepodařilo 
zaznamenat výraznější změny v průběhu třetí etapy cyklování. O to je více zarážející, 
že po 135 tisíci cyklech již byly na povrchu zkušebního vzorku přítomny 4 
makrotrhliny, vycházejí z hrany vzorku (viz schematický obr. 4.78). Původním 
záměrem bylo ještě před vznikem takto „velkých“ trhlin identifikovat na 
sledovaných místech vývoj plastické deformace ve formě únavových skluzových 
pásů, ze kterých se začínají nukleovat první mikrotrhliny jak je např. zobrazeno na 
obr. 1.9. Toto se bohužel nepodařilo zaznamenat, a to zejména ze dvou důvodů: 
nedostatečně připravený povrch zkušebních těles, malé zvětšení a malá četnost 
mikroskopických pozorování ve stádiu změn mechanických vlastností a nukleace 
trhlin (v případě prezentovaného experimentu od počátku zatěžování do cca 80 tisíc 
cyklů by bylo zapotřebí vykonat alespoň 4 měření). 
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 a) 
 

 
 b) 

Obr. 4.77  Průběh maximálních amplitud hitů událostí AE (a) a energie signálu (b) v 
třetí a poslední fázi cyklování Al slitiny ze záznamu na obr. 4.76 

 

 
Obr. 4.78  Schéma lokalizovaných míst trhlin po 135 
tisíci cyklech na vzorku 1TL (σa = 235 MPa) 

 
Nicméně se i tak podařilo zachytit několik zajímavých snímků z blízkého okolí 
šířících se makrotrhlin po 135 tisíci cyklech (34. minuta). Jednalo se především o 
schodovitý charakter šíření čela trhliny (obr. 4.79a, b) plynule napříč vzorkem 
„oslabenými“ místy, který nevybočuje ze směru kolmého na osu vzorku (směr TL z 

začátek šíření trhlin(y) 

začátek šíření trhlin(y) 
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obr. 4.18) a který je doprovázený častým větvením u magistrální trhliny. 
Pravděpodobně příčinou expanze rozevírající se trhliny docházelo v její blízkosti při 
přechodu do druhé (nekrystalografické) etapy šíření k popraskávání a „zvlňování“ 
mikroreliéfu, které můžeme vidět na obr. 4.79c, d. Charakter tohoto efektu je velmi 
blízký tvorbě perzistentních skluzových pásem, která se očekávala ve sledovaných 
místech na volném povrchu a ne jako vedlejší produkt šířící se trhliny. Takovéto 
chování mohlo být způsobeno relativně vysokou amplitudou napětí a také směrovou 
orientací, která byla v tomto případě uplatňována (směr TL). 
 

   
a)  b) 

   
c)  d) 

Obr. 4.79  Schodovitý charakter šíření a větvení podél magistrální trhliny (a, b) a tvoření prasklin 
(trhlin) v okolí šířící se magistrální trhliny (c, d) 
 
Další průběh signálu AE (zejména amplitudy a energie hitů AE na obr. 4.77) a 
rezonanční frekvence již od počátku poslední etapy cyklování (34. minuta) napovídá, 
že magistrální trhlina už přechází do nekrystalografického šíření, končící po 10 
minutách náhlým lomem zbývající části nosného průřezu při dosažení 176 700 cyklů. 
Na obr. 4.80 jsou ukázky hlavních povrchových trhlin z této konečné fáze cyklování, 
které postupovaly od hrany směrem ke středu tělesa. Můžeme si zde také všimnout, 
že prvotní, posléze hlavní magistrální trhlina, se spojila téměř uprostřed vzorku 
s trhlinou, vycházející z protilehlé strany. 

Na dalším obr. 4.81 je ještě pro úplnost zobrazena ukázka makroskopického 
vzhledu lomové plochy Al slitiny 2017A/T4, která vznikla propojením několika 
trhlin v blízkosti hrany mělkého vrubu (plochého) vzorku. 
 

praskání 

větvení 
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Obr. 4.80  (a) Hlavní povrchové trhliny podílející se na lomu tělesa 1TL (Nf = 176 700 cyklů), (b) 
detail střední části zkušebního vzorku 1TL s nalomenou částí 
 

 
Obr. 4.81  Makroskopická lomová plocha vzorku 
1TL (Nf = 176 700 cyklů, σa = 235 MPa) 

 
Závěr z této části výzkumu je ten, že okamžik počátku klesajícího trendu rezonanční 
frekvence zařízení RUMUL (např. bod 2 na obr. 4.76) neznamená začátek šíření 
magistrální trhliny, jak bylo původně uvažováno, ale až období nekrystalografického 
šíření trhliny končící náhlým lomem. Z toho vyplývá, že vznik a začátek šíření 
magistrální trhliny probíhá už daleko dříve než v uvažovaném momentu poklesu 
frekvence, na což také částečně upozorňoval signál AE zejména amplitudou a energií 
hitů AE. 
 
 
4.5 Rentgenografické zkoumání povrchu vzorku 
Dosavadní pozornost byla věnována především aplikacím metody AE na 
rezonančních únavových strojích. Byla prokázána částečná shoda mezi změnami 
frekvence zatěžování na zařízení RUMUL, nárůstem signálu AE a vznikem a šířením 
magistrální únavové trhliny. Samozřejmě metoda AE reagovala podstatně citlivěji a 
dříve než analýza změn rezonanční frekvence zatěžování. Navíc standardní záznamy 
AE poukazovaly na existenci zdrojů signálu AE i v etapách změn mechanických 
vlastností a nukleace trhlin. Nicméně zjistit primární příčinu vzniku signálů v těchto 
etapách je velmi obtížné, neboť samotná metoda AE informuje o existenci, nikoliv 
však o podstatě zdroje. Proto byla využita pro objasnění příčiny zvýšené emisní 
aktivity v těchto stádiích elektronová mikroskopie a RTG difrakce. První jmenovaná 
byla přínosná zejména při hodnocení počátku šíření magistrální trhliny, což bylo 
popsáno v předchozí kapitole. Avšak k vysvětlení existence zdrojů AE 
v inkriminovaných stádiích nevedla. K objasnění možných strukturních změn 

původní trhlina 

sekundární trhliny 

4.5 
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v materiálu byla dále využita RTG difraktografie kolegů ze Západočeské univerzity 
v Plzni. 
K tomuto výzkumu byly opět využity precipitačně vytvrditelné Al slitiny 6082/T6 a 
2017A/T4, u kterých se sledovaly změny ve struktuře v důsledku cyklického 
zatěžování. Jak bylo již dávno dokázáno, defekty přítomné v materiálu mohou velmi 
výrazně ovlivňovat vlastnosti (únavovou životnost) materiálu. V rámci plošných 
poruch vede tendence snižování vnitřní energie krystalu, obsahujícího dislokace, k 
uspořádávání dislokací do dislokačních stěn, vytvářející tzv. mozaikovou strukturu 
(blok) krystalu, v oblasti elektronové mikroskopie blok (subzrno). V obou případech 
jde o části krystalu se zanedbatelnou hustotou dislokací, vzájemně oddělené 
dislokační stěnou. Velikost těchto bloků, jejich orientace a tvar má velký vliv na 
dynamiku procesů, ke kterým dochází v průběhu cyklické degradace materiálu [9]. 

Na obr. 4.82 je pro ujasnění pojmů vysvětlen základní princip zkoumání struktury 
materiálu RTG zářením. Po dopadu na polykrystalický materiál je toto záření 
difraktováno a vytváří soustavu kuželových ploch. Nastavíme-li difraktovanému 
záření do cesty film (dnes se již užívají elektronické detektory), získáme na něm 
dvourozměrnou mapu směrové distribuce jeho intenzity – difraktogram, který je 
tvořen soustavou čar (difrakcí). Tyto čáry (d1 a d2) mají konečnou šířku (na obr. 4.82 
ve směru a) a rozložení intenzity difraktovaného záření podél tohoto směru I = I(a) 
se nazývá radiální profil difrakce a podél difrakční čáry ve směru b, tedy I = I(b) , 
azimutální (laterální) profil difrakce. 

 

 
Obr. 4.82  Zjednodušené schéma difraktogramu 
(směrová distribuce intenzity RTG záření) [76] 

 
Radiální profil nese informaci o detailech (prvcích vnitřní stavby materiálu), které 
jsou menší než 100 nm a azimutální profil pak nese informaci o strukturní anizotropii 
(textuře) a o detailech (prvcích) vnitřní stavby materiálu, které jsou větší než 10 µm. 
Zatímco v případě nanostruktury (radiálního profilu) dochází vlivem vysoké 
koncentrace defektů, jejichž vzdálenost je menší než 100 nm, k rozbití (rozčlenění) 
objemu ozářeného primárním svazkem RTG paprsků na velké množství malých 
bloků a ztrátě citlivosti a rozlišovací schopnosti, azimutální profil obsahuje 
v ozářeném objemu takových bloků - krystalů málo a jejich reflexe - stopy se 
nepřekrývají. Každá stopa je difrakčním obrazcem (topogramem) určitého krystalu a 
nese informaci o velikosti, tvaru a orientaci. Proto azimutální profil představuje 
podrobný a vůbec nejlepší popis „reálné struktury“ materiálu, který můžeme pomocí 
RTG záření získat. Z tohoto důvodu byla v následujících experimentech využita 



 

 
strana 

119 

Výsledky dizertační práce 
 

RTG topografie, která umožňuje hodnotit změny vnitřní struktury materiálu, 
vyvolané kumulací mikroskopických skluzů při cyklickém zatěžování. 
Názornou ukázku azimutálního profilu a jeho difraktogramu můžeme vidět na obr. 
4.83. Jedná se o naleptané povrchy vzorků Al slitiny 6082/T6 (Al-Si), které byly pro 
experimenty upraveny tepelným zpracováním a podrobeny cyklickému zatěžování. 
 

   
 

              
 a) b) 

Obr. 4.83  Azimutální profil difrakční linie (200) a jeho difraktogram Al slitiny 6082 před 
cyklováním (a) a po 60 x 103 cyklech (b), σa = 235 MPa, R = -1, symetrický cyklus [71] 

 
Při tepelném zpracování došlo vzhledem ke složení testované slitiny k precipitaci 
Mg2Si, přičemž množství, velikost částic a tedy i mechanické vlastnosti slitiny 
(jmenovitě její odezva na cyklické zatěžování) se podle teploty žíhání rozlišily. Na 
obr. 4.83a je stav před cyklováním a na obr. 4.83b po 60 tisíci cyklech. 

Metodika měření v této části výzkumu byla obdobná jako při mikroskopické 
analýze povrchu vzorku v předchozí kapitole, ale s tím rozdílem, že cyklovací 
periody nebyly po 40 tisíci cyklech, ale jen po 10 tisíci cyklech za amplitudy 
ohybového napětí σa = 235 MPa a střídavého symetrického cyklu. Tzn., že celkem 
proběhlo na čtyřech vzorcích od šesti do dvaceti měření. Po každé periodě se musely 
nacyklované vzorky odeslat do plzeňské laboratoře na rentgenografické zkoumání. 
Na testovaném vzorku obdélníkového průřezu se sledovalo jedno vyznačené místo 
uprostřed šířky tělesa, viz obr. 4.84. 

 

 
Obr. 4.84  Schematické znázornění sledovaného 
místa vzorku rentgenografickým pozorováním 
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Hlavním zobrazovacím parametrem (mimo azimutální profily a samotné 
difraktogramy) byla hodnota K, která reprezentuje míru dizorientace bloků 
mozaikové struktury, vypočtená podle vztahu dole a schematického obr. 4.85: 

min.100 K
q

p
K −=  

 

 
Obr. 4.85  Konstrukce hodnoty K (míra dizorientace bloků 
mosaikové struktury) [73] 

 
kde p je délka horizontální úsečky CD, která půlí úsečku AB mezi maximem píku A a 
bodem B. Bod B je průsečíkem vertikály vedené bodem A s přímkou r, aproximující 
pozadí píku. Hodnota q (měřítková korekce) je odlehlost bodů „-100“ a „-90“ na 
horizontální ose souřadné obr. 4.85. Kmin je nejmenší hodnota veličiny 100.(p/q), 
která byla nalezena v hodnoceném souboru 54 azimutálních profilů [74]. 

Na obr. 4.86 je znázorněn vývoj textury (orientační distribuce bloků mozaikové 
struktury) Al slitiny AW-6082, která byla studována na čtyřech různých vzorcích za 
cyklického ohybového zatěžování. Díky odlišné orientaci a zbytkové hustotě 
pohyblivých dislokací mají jednotlivé buňky mozaikové struktury různou velikost a 
tvar a vlivem cyklické degradace dochází k jejich interakci (některé buňky rostou na 
úrok jiných) a mozaiková struktura hrubne. To má za následek přetvoření buňky 
(buňky se liší objemem, někdy označované jako parakrystalické defekty), které 
způsobuje takový nárůst energie zhrublých buněk, až se rozpadnou. Tento stav se 
pravděpodobně projevuje na obr. 4.86 v oblasti od 70 do 120 x 103 cyklů 
jednotlivými píky, což naznačuje, že se dizorientace bloků mozaikové struktury v 
průběhu cyklického zatěžování střídavě zmenšuje a zvětšuje. To je také nejspíše 
způsobeno tím, že po rozpadu buněk vzniknou díky uvolněné energii nová rozhraní a 
celý proces se opakuje v daleko delších periodách, než je perioda cyklického 
zatěžování (při zachování pevnostních vlastností materiálu) [74]. K únavovému lomu 
pak obyčejně dochází po proběhnutí několika takových stádií (rozpadu a opětovné 
rekrystalizaci struktury, v grafu označeno faktorem K). 

 

(4.2) 
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Obr. 4.86  Závislost veličiny K, která charakterizuje směrovou 
distribuci (dizorientaci) mosaikových bloků, na počtu cyklů 
jednotlivých tepelně ovlivněných vzorků (σa ohyb = 235 MPa) [75] 

 
Tyto strukturní změny testovaného materiálu během cyklického zatěžování v ohybu 
by mohly mít spojitost se změnami, které byly původně detekovány signálem AE 
např. v grafu na obr. 4.59. Proto byl proveden ještě jeden výzkum, tentokrát na Al 
slitině AW-2017A/T4, při kterém se sledovaly totožné zobrazovací parametry jako 
v předchozím měření, ale s tím rozdílem, že cyklické periody byly pouze po 5 tisíci 
cyklech. To z důvodu zvýšení pravděpodobnosti identifikace opakujících se stádií 
růstu a klesání dizorientace bloků mozaikové struktury prezentované faktorem K. 

Opět byly pozorovány čtyři vzorky, ale tentokrát se jednalo o různé směry, a to 
směr TL1, TL2 (příčný) a LS1, LS2 (podélný ve směru protlačování), viz obr. 4.18, 
které byly zatěžovány amplitudou ohybového napětí σa = 210 MPa se střídavým 
symetrickým cyklem. Samotná metodika byla stejná jako u výzkumu 6082/T6. 

Obrázek 4.88 dokumentuje vývoj šířky p (úsečky CD na obr. 4.85) na sériích 
azimutálních profilů difrakční linie zkoumaného materiálu ve směru TL od 50 do 70 
tisíc cyklů. Jedná se o stádium, kdy dochází od 50 až do 60 tisíc cyklů k růstu 
sledované hodnoty (šířky profilu, na obr. 4.87a, b, c červená čára), který je nejspíše 
spojen s obdobím rozpadu velkých bloků, v důsledku nahromaděných defektů a 
rostoucí hustoty energie, na menší fragmenty, z nichž každý má jinou orientaci. Proto 
hodnota faktoru K narůstá. Opačný případ můžeme vidět na obr. 4.87d, 
pravděpodobně v období spojování mozaikových bloků do větších celků, kdy 
dochází zase k zužování směrové distribuce (šířky profilu) a hodnota K klesá. 

 

   
 a) b) 
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 c) d) 
Obr. 4.87  Azimutální profily difrakčních linií Al slitiny AW-2017A/T4 po 50 tis. cyklech (a), 55 tis. 
cyklech (b), 60 tis. cyklech (c) a po 70 tis. cyklech (d) (směr TL) 
 
Ukázky těchto periodických strukturních změn (střídavé rozšiřování a zužování 
směrové distribuce mozaikových bloků), vyvolaných cyklickým ohybovým 
zatěžováním, jsou u vzorku ve směru TL znatelné zejména od cca 35 tisíc cyklů až 
do lomu tělesa, viz graf na obr. 4.88. Je zde zvýrazněno období od 50 do 70 tisíc 
cyklů, dokumentované vývojem azimutálních profilů z obr. 4.87. 

Aby pozorování povrchu tělesa bylo maximálně účinné, musí sledovaný materiál 
jevit výraznou texturu a analyzovaný výbrus být vůči této textuře vhodně orientován. 
Díky měření ve dvou na sebe kolmých směrech (TL, LS) bylo zjištěno, že pro měření 
směrové distribuce mosaikových bloků jsou nejvhodnější vzorky ze směru TL (tedy 
příčném na směr tváření). To dokazuje srovnání rentgenogramů (šířek profilů) 
vzorku LS a TL na obr. 4.89. 

Výsledky nedestruktivního pozorování struktury pomocí RTG topografie 
naznačují, že změny, ke kterým dochází po úvodní „náběhové části“ až do lomu 
vzorku, mohou korelovat se změnami v signálu AE např. na obr. 4.48 v 16. a 30. 
minutě. Nicméně je důležité si uvědomit, že rentgenografické pozorování probíhá 
lokálně na jednom místě (viz obr. 4.84) a metoda AE detekuje signál v celém 
objemu. Další skutečností je fakt, že pro realizaci pozorování struktury je zapotřebí 
únavovou zkoušku mnohokrát přerušit, čímž dochází k ovlivnění životnosti vzorku 
v porovnání s měřením signálu AE, který je zaznamenáván kontinuálně. Proto bylo 
zapotřebí vybrat takové záznamy měření, které by se co nejvíce podobaly svým 
průběhem, zejména identickou únavovou životností zkušebního tělesa s totožnými 
podmínkami měření. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
strana 

123 

Výsledky dizertační práce 
 

 
Obr. 4.88  Závislost faktoru K, charakterizující směrovou distribuci 
(dizorientaci) mosaikových bloků, na počtu cyklů do lomu (Al slitina 
2017A/T4, směr TL, σa ohyb = 210 MPa, R = -1); a, b, c, d – azimutální 
profily z obr. 4.87 

 

 
Obr. 4.89  Srovnání azimutálních profilů slitiny 2017A/T4 po 60 tisíci cyklech ve směru LS (vlevo) a 
TL (vpravo) 
 
Ukázka srovnání změn v záznamu signálu AE a záznamu směrové distribuce 
mozaikových bloků Al slitiny 2017A/T4 ve směru TL je na obr. 4.91. V současné 
době probíhá pokračování této části výzkumu, kde se již nesleduje pouze jedno místo 
na zkušebním vzorku, ale místa tři, abychom mohli získat jasnější a věrohodnější 
představu o strukturních změnách v materiálu během únavového zatěžování, viz obr. 
4.90. Do jaké míry spolu úzce souvisejí výsledky z měření signálu AE a RTG 
difrakce nelze v současné době jasně říci, především s ohledem na výše zmíněné 
skutečnosti spojené s diskontinuitou měření. Avšak na základě rozboru signálu AE se 
podařilo identifikovat změny v průběhu stádia kumulace poškození, které mohou 
korelovat právě s vytvářením a rozpadem dislokačních substruktur v případě 
rentgenografického pozorování. 
 

 
Obr. 4.90  Schematické znázornění sledovaných 
míst na vzorku při rentgenografické analýze 

a 
b 

c 
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Obr. 4.91  Porovnání záznamu signálu AE a směrové distribuce 
mozaikových bloků Al slitiny AW-2017A/T4 ve směru TL 
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5  DISKUZE 
Dizertační práce shrnuje základní poznatky a nejnovější výsledky výzkumů z oblasti 
hodnocení cyklického poškozování konstrukčních materiálů a využití metod NDT 
v materiálovém inženýrství. Na základě rešeršní studie, která je obsažena v první 
kapitole, byly vymezeny cíle předkládané dizertační práce na základní výzkum 
únavových vlastností tvářených Al slitin EN AW-6082/T6, EN AW-7075/T6 a EN 
AW-2017A/T4, u kterých byl zkoumán vliv směrovosti struktury (anizotropie), tvaru 
zkušebních vzorků a způsobu zatěžování společně s průběhem rezonanční frekvence 
zatěžovacího zařízení RUMUL. Hlavní cíl práce je zaměřen na aplikaci metod NDT 
(AE, RTG difrakční topografie a rastrovací elektronová mikroskopie) jako nástrojů k 
bližší identifikaci strukturních změn a vzniku únavového poškození u sledovaných 
Al slitin se směrově orientovanou strukturou. Experimentální část pak na celou 
problematiku navazuje a rozšiřuje ji o další přístupy a poznatky. 

Na základě rešeršní studie bylo zjištěno, že směrová nehomogenita tvářených Al 
slitin nemá při pokojové teplotě zásadní vliv na únavové vlastnosti (např. obr. 1.23). 
To bylo také částečně potvrzeno experimenty v této práci. Výsledky únavových 
zkoušek v ohybu slitiny 6082/T6 ukazují, že vliv směru odběru vzorků zkušebních 
těles s orientací L (směr protlačování) a T (příčný směr) je velmi malý a dá se 
zahrnout do společného rozptylového pásma (obr. 4.24a). Naproti tomu u slitiny 
7075/T6 byla především při vyšších životnostech zjištěna mírně zvýšená únavová 
odolnost ve směru LT, tedy ve směru protlačování s trhlinou šířící se ve směru T 
(obr. 4.18). Tyto rozdíly v jednotlivých směrech jsou pravděpodobně spojeny 
s odlišným charakterem šíření únavové trhliny a mohou sehrát jistou roli při výběru 
konstrukčního materiálu pro praktické využití, nicméně vliv není rozhodující. 

Vzhledem k tomu, že i v současné době používá řada výzkumných pracovišť 
jiných zkušebních tyčí, než je doporučováno normou (u nás ČSN 42 0363 nebo ČSN 
42 0368), byl proveden výzkum vlivu geometrie zkušebních těles na únavovou 
životnost, který se především projevuje na makroskopické rychlosti růstu trhliny. 
Např. práce [29] se zabývá vlivem geometrických průřezů zkušebních vzorků Al 
slitiny AW-6063 na únavovou pevnost. Výsledky naznačují, že s přibývajícím 
počtem stran v průřezu vzorku roste únavová životnost k vyšším hodnotám, viz 
obr. 1.24. Experimentální zkoušky dizertační práce však tuto hypotézu v případě Al 
slitiny 6082/T6 nepotvrdily. Po rozšíření metodiky zkoušení ještě o vzorky 
s kruhovým průřezem bylo zjištěno, že při únavovém ohybovém zatěžování nedošlo 
ani změnou geometrie tělesa k významné změně. Výsledky jsou plně srovnatelné a je 
tedy možné vzorky s plochým průřezem nahradit vzorky s kruhovým průřezem 
funkční plochy, které jsou z hlediska místa iniciace trhliny vhodnější pro únavové 
zkoušky. 

Z výsledků výzkumu charakteru zatěžování je patrné, že v případě cyklického 
zatěžování Al slitin 6082/T6 a 7075/T6 dochází v případě střídavého ohybu 
(nehomogenní napjatost) k mírnému nárůstu únavové životnosti oproti cyklickému 
tahu-tlaku (homogenní napjatost), pravděpodobně v důsledku vzniku typických 
napěťových bariér proti šíření trhlin, odlišné geometrie a rozměru měrné části 
zkušebního vzorku (tah-tlak ∅ 6 mm, ohyb ∅ 10 mm a obdélníkový průřez 10 x 5 
mm) nebo také díky odlišným technologickým podmínkám výroby těchto zkušebních 
vzorků. To také dokládají experimentální výsledky ostatních prací, které ukazují, že 
u hladkých zkušebních těles, vyrobených ze stejného materiálu, závisí mez únavy na 
rozměru průřezu zkušebního tělesa a je třeba rozlišovat vliv velikost tělesa při 
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homogenní a nehomogenní napjatosti. Každopádně jak bylo zjištěno z 
fraktografických analýz, iniciaci trhlin u obou vyšetřovaných slitin účinně 
napomáhají nehomogenity v materiálu, viz např. obr. 4.31. 

Neméně zajímavé bylo také pozorování středních hodnot náběhů rezonanční 
frekvence zatěžovacího zařízení RUMUL u sledovaných slitin ve směru L a T (obr. 
4.30). Z grafu je patrné, že slitina 7075/T6 má výrazně vyšší střední hodnoty náběhů 
v obou směrech oproti 6082/T6, u které se tato hodnota významně neliší. Tyto 
poznatky mohou korelovat s výsledky měření hysterezních smyček, při kterých 
6082/T6 spíše změkčuje nebo je cyklicky stabilní a 7075/T6 spíše zpevňuje. 

V další části práce jsou obsaženy výsledky měření signálu AE při únavových 
zkouškách v ohybu, zaměřené zejména na výběr parametru (parametrů) AE, které by 
vhodně popisovaly projevy cyklické plastické deformace v materiálu. Je zde také 
začleněn přínosný vliv průběhu rezonanční frekvence zatěžovacího zařízení, 
z kterého lze vypozorovat okamžik začátku (nekrystalografického) šíření trhliny. 
Stádium šíření trhlin, především pak šíření magistrální trhliny, se podařilo ve všech 
případech detekovat s dobrou vypovídající hodnotou společně se záznamem 
rezonanční frekvence vzorku zatěžovacího zařízení RUMUL. Bylo zjištěno, že signál 
AE upozorňoval spolehlivě ve všech případech na počátek šíření magistrální trhliny 
daleko dříve, než elektrorezonanční pulzátor se svým záznamem rezonanční 
frekvence. Dále se podařilo nalézt takové parametry AE, pomocí kterých je možné 
v těchto stádiích identifikovat nepatrné změny ve struktuře, které jsou projevem 
cyklické degradace materiálu. Jednalo se především o parametry: RMS, maximální 
amplitudy a energie hitů událostí AE. Další pokrok ve výzkumu vhodných AE 
parametrů je také očekáván od měřicího systému IPL, popř. sestavy přístrojů Xedo-
IPL-AE switch, které jsou v současné době ve fázi testování. Nicméně popsat 
konkrétní druh změn pomocí AE dat je zatím v současné době touto technikou velmi 
složité a spekulativní. 

Hlavním závěrem části týkající se mikroskopického pozorování povrchu cyklicky 
zatěžovaných vzorků je poznatek, že okamžik počátku klesajícího trendu rezonanční 
frekvence zařízení RUMUL (např. bod 2 na obr. 4.76) neznamená začátek šíření 
magistrální trhliny, jak bylo původně uvažováno, ale až období nekrystalografického 
šíření trhliny končící náhlým lomem. Z toho vyplývá, že vznik a začátek šíření 
magistrální trhliny probíhá už daleko dříve než v uvažovaném momentu poklesu 
frekvence, na což také částečně upozorňoval signál AE zejména amplitudou a energií 
hitů AE. 

Poslední část práce se zabývá výzkumem povrchu cyklicky zatěžovaného 
materiálu pomocí RTG difrakce, která zaznamenala po úvodní „náběhové části“ 
periodické strukturní změny střídavým rozšiřováním a zužováním směrové distribuce 
mozaikových bloků, viz obr. 4.89. Dále bylo zjištěno, že pro měření směrové 
distribuce mosaikových bloků jsou nejvhodnější vzorky ze směru TL (tedy příčném 
na směr tváření). Na základě rozboru signálu AE se podařilo identifikovat změny v 
průběhu stádia kumulace poškození, které mohou korelovat právě s vytvářením a 
rozpadem dislokačních substruktur v případě rentgenografického pozorování. 

Hlavní přínos práce spočívá v přístupu a zvolené metodice hodnocení cyklického 
poškozování materiálů. Jedná se zejména o možnost verifikovat naměřená data 
s ostatními nedestruktivními technikami. Kombinace využitých metod se stala 
silným nástrojem pro identifikaci a monitorování celého procesu únavové degradace 
materiálu. 
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6 ZÁVĚR 
Dizertační práce se zabývá využitím metod NDT (akustická emise, elektronová 
mikroskopie, rentgenová difrakční topografie) k popisu a identifikaci stádií 
únavového procesu hliníkových slitin. Úvodní část je zaměřena na rešeršní studii, 
zabývající se převážně vlivem geometrie zkušebních těles a směrovosti struktury 
tvářených hliníkových slitin na únavovou životnost a aplikací metody AE a RTG 
difrakční topografie při zkouškách mechanických vlastností. Experimentální část na 
celou problematiku navazuje a rozšiřuje ji o nové přístupy a poznatky. 

V případě výzkumu hodnocení únavových vlastností Al slitin ve vysokocyklové 
oblasti lze získané poznatky shrnout do následujících bodů: 

• směrová heterogenita tvářené Al slitiny 6082/T6 nemá při ohybovém 
zatěžování zásadní vliv na únavovou životnost (obdobně se chová také 
slitina 7075/T6, která při vyšších životnostech vykazuje mírně zvýšenou 
odolnost ve směru LT – směru protlačování) 

• smluvní mez únavy slitiny 6082/T6 se pohybuje při 107 cyklech kolem 
hodnoty 130 MPa, u slitiny 7075/T6  kolem 190 MPa. 

• změnou geometrie příčného průřezu zkušebních těles Al slitiny 6082/T6 
nedošlo při cyklickém ohybovém zatěžování k významným rozdílům v 
únavových životnostech 

• v případě cyklického zatěžování sledovaných Al slitin dochází při 
střídavém ohybu k mírnému posunu experimentálních bodů směrem 
k vyšším životnostem oproti zatěžování osovým tahem-tlakem 

Výsledky z měření signálu AE, RTG difrakce a rastrovací elektronové 
mikroskopie přinášejí několik důležitých poznatků: 

• signál AE upozorňoval ve všech případech na počátek šíření magistrální 
trhliny dříve, než bylo zřejmé z průběhu (tuhosti) rezonanční frekvence 
vzorku zatěžovacího zařízení RUMUL 

• mezi nejvhodnější parametry AE, pomocí kterých lze identifikovat 
nepatrné změny ve struktuře, patří: RMS, průběh maximálních amplitud a 
energie hitů událostí AE 

• díky mikroskopickému výzkumu povrchového reliéfu bylo zjištěno, že 
vznik a začátek šíření magistrální trhliny probíhá už daleko dříve než 
v uvažovaném momentu poklesu frekvence (tuhosti vzorku), na což také 
částečně upozorňoval signál AE zejména amplitudou a energií hitů AE 

• hlavní poznatek z výzkumu povrchu cyklicky zatěžovaného materiálu 
rentgenografickým pozorováním jsou periodické strukturní změny, ke 
kterým dochází po úvodní „náběhové části“ až do lomu vzorku 

• pro měření směrové distribuce mosaikových bloků jsou nejvhodnější 
vzorky ze směru TL (tedy příčném na směr tváření) 

Na základě rozboru signálu AE se podařilo identifikovat změny v průběhu stádia 
kumulace poškození, které mohou korelovat s vytvářením a rozpadem dislokačních 
substruktur získaných z rentgenografických analýz. Tyto hypotézy by mohly v 
případě pokračování tohoto výzkumu vést také k otázce možnosti predikce zbývající 
životnosti vzorku za daných zkušebních podmínek. 

Z výše uvedených poznatků lze usoudit, že obor nedestruktivního testování 
materiálů může zásadním způsobem promluvit do procesu únavového poškozování a 
obohatit dosavadní vědomosti o další přístupy a výsledky. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 
 
 
AE  akustická emise 
D  dilatační (podélná) vlna 
E  energie signálu AE 
FFT  rychlá Fourierova transformace 
FSI  Fakulta strojního inženýrství 
HT  Hilbertova transformace 
NDT  nedestruktivní testování 
PSD  výkonová spektrální hustota 
RTG  rentgenové záření, rentgenový 
SEM  rastrovací (skenovací) elektronová mikroskopie 
T  příčná (smyková) vlna 
ÚMVI  Ústav materiálových věd a inženýrství 
VUT  Vysoké učení technické 
WT  vlnková transformace 
 
a [m]  délka trhliny 
A [%]  tažnost 
ε [-]  deformace 
εe [-]  elastická složka amplitudy cyklické deformace 
εp [-]  plastická složka amplitudy cyklické deformace 
K [MPa.m1/2] součinitel intenzity napětí 
Nf [-]  počet cyklů do lomu 
P [-]  součinitel asymetrie cyklu 
R [-]  součinitel asymetrie cyklu 
Ra [µm] průměrná aritmetická úchylka profilu 
Rm [MPa] mez pevnosti 
RMS [mV] efektivní hodnota charakterizující energii nebo výkon signálu AE 
Rp0,2 [MPa] smluvní mez kluzu 
RS [µs] doba náběhu hitu AE - čas mezi začátkem hitu a maximem amplitudy 
σc [MPa] mez únavy 
σoc [MPa] mez únavy v ohybu 
σ∞ [MPa] parametr regresní závislosti 
Z [%]  kontrakce 
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Příloha 1  Záznam signálu AE ze statické zkoušky kompozitního materiálu 
Al-Al 2O3 
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Příloha 2  Záznam rezonanční frekvence (nahoře) a signálu AE (dole) 
z vrubu vzorku během únavové zkoušky v ohybu (kompozit Al-Al2O3, 
σa = 38 MPa, Nf = 1 520 600 cyklů, symetrický cyklus) 
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Příloha 3  Záznam rezonanční frekvence (nahoře) a signálu AE (dole) 
z vrubu vzorku během únavové zkoušky (titan Grad 2, σa = 360 MPa, 
Nf = 424 000 cyklů, symetrický cyklus) 

 

 
Příloha 4  Parametry rise time a max. amplituda hitů AE z únavové 
zkoušky v ohybu z příloha 3 
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