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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

TOMČALOVÁ, M: Antikorozní úpravy povrchů leteckých konstrukcí: bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB-Technická universita Ostrava, Fakulta strojní, 2012. 

Vedoucí práce: Kolarczyk, P. 

 

Tato bakalářská práce se zabývá korozí v letectví. Zejména pak klade důraz na její 

odstraňování a ochranu vůči vzniku koroze. V první kapitole je popsána teorie koroze, od 

jejich druhů až po prostředí, které ji ovlivňuje. Následující dvě kapitoly jsou více praktické 

a pojednávají o výskytu koroze, její odstranění a prevenci. Kapitola čtvrtá ukazuje analýzu 

výskytu koroze na určitém počtu letadel. Další kapitola vysvětluje údržbové postupy při 

nálezu koroze a kapitola poslední udává návrh pro zefektivnění antikorozní úpravy u 

konkrétní společnosti. 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

TOMČALOVÁ, M: Anti-corrosion Surface Treatment of Aircraft Structures. Ostrava: 

VŠB-Technical University Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, 2012. 

Thesis head: Kolarczyk, P. 

 

This bachelor thesis covers the corrosion issue in aviation. In particular, it stresses 

corrosion removal and protection. In the first chapter, there is a depiction of corrosion 

theory, from its types up to the environment which affects it. The next two chapters are 

more practical and deal with prone areas, corrosion removal and prevention. Chapter four 

shows an analysis of corrosion occurrence on a number of aircraft. The next chapter 

explains maintenance procedures after corrosion detection and the last part presents a 

proposal for increasing the effectiveness of anti-corrosion treatment within a concrete 

company. 
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FC Flight Cycle Letové cykly 

SRM Service Repair Manual Servisní manuál oprav 

CMM Component Maintenance Manual Údržbový manuál komponentů 

AMM Aircraft Maintenance Manual Údržbový manuál letadla 

NDT Nondestructive testing Nedestruktivní kontrola 

  



Použitá literatura 

1. THE BOEING COMPANY: 737-600/700/800/900 AIRCRAFT 

MAINTENANCE MANUAL, 2011. 305 s. 

2. FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION: CORROSION CONTROL 

FOR AIRCRAFT, 1991. 140 s. 

3. KREIBICH, V.: KOROZE A TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV, 

ČVUT, PRAHA 1984. 270 s. 

4. Informace z revizí získané z Dent and Buckle Charts 

5. www.nace.org        (16.4.2012) 

6. www.vscht.cz        (16.4.2012) 

7. www.aviation-search.com/      (16.4.2012)  

8. http://www.electrochem.org     (16.4.2012) 


