
 

 

 



 

  



 

  



 

 

  



 

Abstrakt 

Tato bakalářská práce pojednává o historii a vývoji skenovací elektronové mikroskopie, popis 

moderního mikroskopu, jeho princip a interakce elektronů s látkou. Další část je zaměřena na 

kvalitativní fraktografii, popis základních morfologických a fraktografických metod, 

mechanismy porušování a základní kategorie lomů. 
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Abstract 

This thesis deals with history and development scanning electron microscope, the description 

of modern microscope, the principle and the interaction electrons with sample. Next part is 

focused on qualitative fractography, the description of main morfological and fractographycal 

methods, the failure mechanism and basic categories of fracture. 
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1. Úvod 

Pro materiálové inženýrství je fraktografie důležitým prvkem při řešení problémů, 

diagnostiky, následných návrhů a inovací. Díky moderním technikám se přínos tohoto oboru 

v posledních letech výrazně rozšířil, především do oblasti mikro-fraktografie. S příchodem 

elektronové mikroskopie byl získán zcela nový pohled na porušení materiálů a jejich příčin. 

Řádkovací elektronový mikroskop (SEM – Scanning Electron Microsope) s rozlišovací 

schopností v oblasti nm nám pomáhá při vývoji nových materiálů, a to především zkoumáním 

vad a defektů na atomární úrovni.  

Základní myšlenkou fraktografické analýzy je, že lom materiálu lze pozorovat pod 

mikroskopem a studovat jeho charakteristické detaily a znaky.  Různé způsoby růstu trhliny 

vyvolávají na povrchu charakteristické znaky, pomocí kterých můžeme mechanismus lomu 

identifikovat.  
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2. Historie fraktografické analýzy ve vazbě na vývoj přístrojové techniky  

Jako první, práci popisující koncept SEM, navrhl v roce 1935 Max Knoll obr. 1. O tři 

roky později zkonstruoval Manfred von Ardenne STEM přidáním skenovací cívky k TEM. 

Tyto dva přístroje obsahovaly mnoho technických aspektů, které se později staly standarty.  

První laboratorní SEM použitý na prozkoumání tlustších vzorků byl popsán v roce 1942 

Vladimírem Zworykinem. Autor rozpoznal, že emise sekundárních elektronů je zodpovědná 

za topografický kontrast. Dále zjistil, že vzájemný vztah mezi odchylkami čoček, světlostí a 

velikostí místa dopadu proudu elektronů, vyústil v metodu určující právě nejmenší velikost 

místa dopadu jako funkci intenzity proudu elektronů. Jejich dalším přínosem bylo využití 

elektronové násobící trubice, jako předzesilovače emise svazku sekundárních elektronů ze 

vzorku, díky čemuž získali rozlišení okolo 50 nm. O rok později zkonstruovali C. W. Oatley a 

jeho žák D. McMullan první SEM, kterým v roce 1952 dosáhli rozlišení 50 nm. V roce 1956 

Smith zjistil, že signál může být vylepšený díky nelineárnímu zesílení. Dále doplnil přístroj o 

dvojité skenování a byl první, kdo přidal stigmátor do SEM.  

Dalším krokem dopředu bylo vynalezení detektoru sekundárních elektronů, o které se postaral 

Everhart a Thornley v roce 1960. Použili scintilační detektor, který převádí elektrony na 

světlo, které je pak přenášeno trubicemi přímo na fotonásobič. Díky tomu byl výrazně 

odstraněn šum ze získaných fotek. V tomto období byl zaznamenán jev známý jako napěťový 

kontrast, přišly první studie o průniku svazku elektronů a poprvé bylo použito 

stereografických dvojic k vytvoření třídimenzionálních obrázků.  

V roce 1963 Daniel C. Pease vytvořil systém, známý jako SEM – V, s třemi magnetickými 

čočkami. Tento mikroskop byl jako předloha k první sériové výrobě firmou Cambridge 

(1965). V následujících letech bylo prodáno přes 50 000 těchto přístrojů. 

Od první sériové výroby došlo k mnoha dalším úpravám. Zásadní význam měl vynález lantan 

hexaboritanové elektronové katody (LaB6), díky níž bylo dosaženo vysokého jasu snímků 

soustředěním velkého proudu na malou plochu, což rovněž pozitivně ovlivnilo rozlišení 

obrázků. V pozdějších letech byla k mikroskopu přidána počítačová technika zejména 

k rychlejšímu a kvalitnějšímu zpracování digitálních snímků. Jako poslední nejmodernější 

verze je variable - presure scanning electron microscope (VPSEM). Mikroskop byl vyvinut 

pro pozorování, které není za normálních podmínek možné. Jak už název vypovídá, jedná se 
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hlavně o práci s různými tlaky, a to v rozmezí od 25 do 2500 Pa. Hlavní výhoda těchto 

environmentálních mikroskopů je, že se mohou pozorovat i vzorky obsahující vodu. [1][4] 

 

Obr. 1. a) První elektronový skenovací systém (1935), který vytvořil první SEM snímek  

 b) hliníková zrna (rozlišení 100µm) [4] 

 

3. Charakteristika rastrovacího elektronového mikroskopu 

Řádkovací elektronový mikroskop je zařízení, s jehož pomocí můžeme analyzovat vzorky 

při několikatisícovém zvětšení a výrazné hloubce ostrosti. Systém funguje na bázi interakce 

elektronů se vzorkem. Přístroje SEM se využívají v mnoha odvětvích, zejména ve 

výzkumných zařízeních a v neposlední řadě i pro pozorování mikrostruktury lomových ploch. 

3.1.   Princip elektronového rastrovacího mikroskopu 

Svazek elektronů, emitovaný kladnou tryskou (katodou) a zrychlený kladným napětím na 

anodě, se vysílá přes řadu elektromagnetických čoček až na vzorek, kde dochází k interakci 

obr. 3a. Svazek je před dopadem vychylován dvěma vychylovacími cívkami. Tyto cívky nám 

umožňují danou oblast vzorku postupně po řádcích skenovat obr. 2. Detektor pak v každém 

bodě zaznamená jinou intenzitu elektronů, která se nám projeví rozdílným kontrastem na 

obrazovce. Jelikož jde o zobrazení pomocí elektronů, výsledný obraz je ve stupnici šedých 

barev. Důležitým faktorem je tloušťka elektronového svazku. Je dána jednak velikostí 

pozorované oblasti, dále typem elektronové trysky a následně je pak upravována celým 

systémem elektromagnetických čoček, jak můžeme vidět na obr. 3b paprskového diagramu. 

Napětí přístroje se pohybuje od několika stovek eV až po 30 kV. Nízké napětí pod 5 kV se 
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používá hlavně pro pozorování povrchů, protože elektronový svazek nemá tak velkou 

intenzitu, aby proniknul hlouběji do struktury vzorku.[5] 

 

Obr. 2. Systém zobrazování bodů a výsledné zvětšení SEM [6] 

 

 

Obr. 3. a) Schéma rastrovacího elektronového mikroskopu, b) paprskový diagram [5] 

(BSE – zpětně odražené elektrony, SE – sekundární elektrony, SC – proud vzorkem, EBIC – 

proud indukovaný elektronovým svazkem) 
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3.2. Interakce elektronů s látkou 

Při dopadu elektronového svazku na měřený povrch součásti dochází k několika různým 

jevům, které ovlivňuje použité napětí, tloušťka a chemické složení měřeného materiálu, od 

kterého se odvíjí jeho pohltivost, odrazivost a propustnost. Díky těmto fyzikálním 

vlastnostem můžeme rozdělit elektrony na odražené, pohlcené a prošlé vzorkem. [5] 

Rozptyl elektronů můžeme dále rozdělit na: 

a) pružný rozptyl - Při tomto rozptylu se mění směr odrazu, ale jen minimálně energie 

elektronů. Směr odrazu neboli difrakce pro krystalové látky se řídí Braggovým 

zákonem:            Amorfní látky se touto rovnicí neřídí, neplatí zde žádný 

fázový vztah.  

b) nepružný rozptyl – Mění se jak směr odrazu, tak i energie elektronů. Při dopadu naráží 

elektron do elektronů ve svrchních vrstvách vzorku, tím ztrácí svou energii. Pokud se 

elektron i tak vrátí ze vzorku zpět do komory, hovoříme o odražených elektronech.  

c) RTG záření – Dochází vlivem přeskoků atomů na K, L a M orbitalech. 

Všechny druhy signálů máme názorně rozděleny na obr. 4. 

 

Obr. 4. Signály dopadajícího svazku elektronů na povrch [7] 

Katodoluminiscence – dochází k vyzáření elektronů ve formě ultrafialového nebo viditelného 

spektra v místě dopadu svazku primárních elektronů.  

Augerovy elektrony – Při průchodu elektronu z primárního svazku přes atom může dojít ke 

srážce ve vnitřních sférách elektronových drah. Vyraženému elektronu říkáme Augerův.  
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Absorbované elektrony – V důsledku mnoha srážek primárního elektronu ve vzorku dojde 

k úplnému vyčerpání jeho kinetické energie, a tím se znemožní jeho výstup. [5] 

 

3.3. Typy snímaných signálů SEM 

Skenovací elektronový mikroskop umožňuje zkoumat různé charakteristiky díky 

odlišným druhům signálů. Pro pozorování se nejčastěji používají vzorky, které nelze prozářit, 

označujeme je objemové (bulk). Z toho vyplývá, že jednotlivé elektrony dosáhnou jen do 

určité hloubky a objemu vzorku, jak můžeme vidět na obr. 5a. Pro každý prvek je tento 

excitační objem jiný, a potom pro dosažení požadované hloubky nebo objemu musíme volit 

různá počáteční napětí. Obr. 5b nám naznačuje, jak dochází k úbytku napětí při průchodu 

elektronů vzorkem. K této simulaci a následným výpočtům se používá metoda Monte Carlo.  

 

Obr. 5. a) Velikost excitovaného objemu, b) Výpočet excitovaného objemu vzorku pomocí 

metody Monte Carlo[1][7] 

Odražené elektrony (Backscattered electrons - BSE) – Jejich energie je větší než u 

sekundárních elektronů do 20 keV, a proto jsou emitovány z větší hloubky vzorku až několik 

stovek nanometrů. Celkové rozlišení je horší než u sekundárních elektronů, protože dochází 

k emisi z většího objemu. Odražené elektrony nám poskytují tyto tři kontrasty, zachycované 

na polovodičových detektorech. 

a) materiálový kontrast – Je silně závislý na protonovém čísle prvku. Čím větší je 

střední protonové číslo měřené oblasti, tím větší je odrazivost. Signál se při tomto 

kontrastu sčítá. 
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b) topografický kontrast – Topografie není tak dokonalá jako při sekundárních 

elektronech vlivem velkého excitovaného objemu. Při tomto kontrastu je signál 

odečítán. 

c) kanálový kontrast – orientační – Vzniká v krystalických materiálech, kdy se změní 

počet sekundárních a zpětně odražených elektronů vlivem pronikání primárních 

elektronů podél atomárních rovin tzv. kanálů. Pro získání tohoto kontrastu je nutné 

mít čistý, vyleštěný povrch, co nejmenší divergenci primárního svazku a chemicky 

homogenní vzorek, aby nenastal materiálový kontrast. [5] 

Difrakce zpětně odražených elektronů (EBSD – Electron Backscatter Diffraction) – Tato metoda 

dokáže zachytit nejrůznější krystalografická data vzorku. Díky této metodě můžeme mapovat 

orientaci zrn při povrchu, studovat úhlovou dezorientaci zrn, získat informace o krystalografické 

dokonalosti studovaných krystalitů a identifikovat přítomné fáze. V porovnání s ostatními 

metodami je výhodou, že získáváme údaje z mnohem menšího objemu vzorku. Doplnění této 

metody v SEM nám poskytuje mnohem komplexnější popis i u složitých vzorků. [5] 

Sekundární elektrony (SE – secondary electrons) – Energie sekundárních elektronů je do 

50eV, přičemž jsou emitovány do hloubky okolo 50nm od povrchu vzorku. Hodnota rozlišení 

je přibližná průměru primárního svazku. U moderních SEM se hodnota rozlišení pohybuje 

v jednotkách nanometrů. Tak jako u odražených elektronů i zde můžeme pozorovat 

materiálový, ale zejména topografický kontrast, který má mnohem větší hloubku ostrosti. 

Zobrazení v sekundárních elektronech se používá hlavně pro studium povrchů lomových 

ploch a jejich topografie. Rozdílné zobrazení můžeme vidět na obr. 6. [5] 

 

Obr. 6. Fraktografie povrchu titanové slitiny: a) SE, b) BSE [4] 
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Vlnově disperzní RTG mikroanalýza (WDS - Wavelength Dispersive Microanalysis) 

Principem je registrace charakteristické vlnové délky rentgenového záření. Emitované RTG 

záření je zachycováno na krystalových spektrometrech. Můžeme provádět bodovou 

kvantitativní i kvalitativní analýzu v místě dopadu primárního elektronového svazku, 

koncentraci prvků podél určité linie a pomocí tzv. rentgenových obrazů sledovat rozložení 

prvků. Pro RTG analýzu je dobré mít vyleštěný rovinný povrch. Odražené RTG záření se opět 

řídí Braggovou rovnicí. Analýza umožňuje detekovat prvky již od několika setin 

hmotnostních procent. Stanovujeme prvky s protonovým číslem v rozmezí 4 – 92. Velikost 

měřeného objemu závisí zejména na energii primárního svazku, bočním rozšíření primárního 

svazku a hloubce penetrace, přičemž měřený objem činí několik µm
3
. Používá se výhradně u 

SEM. [5] 

Energiově disperzní RTG mikroanalýza (EDS - Energy Dispersive Microanalysis)  

Principem je registrace energie charakteristického rentgenového záření. Na polovodičový 

detektor (Si, Li, Ge) dopadají fotony RTG záření a nastává fotoefekt, přičemž počet vzniklých 

fotoelektronů je úměrný energii dopadajícího kvanta RTG. Fotony jsou postupně analyzovány a 

roztříděny do jednotlivých kanálů zvolené šířky. Celý proces trvá několik desítek sekund. Mají o 

řád nižší rozlišovací schopnost než WDS – desetiny hm. %, což se pak projeví ve výsledku, jak 

znázorňuje obr. 7. Povrch vzorku nemusí být přímo rovinný a stanovujeme prvky od protonového 

čísla 4 (Bór). Používá se jak u TEM, tak i SEM. Další srovnávací charakteristiky mezi oběma 

metodami můžeme vidět v tab. 1. [5] 

Vlastnosti  
WDS - Vlnově disperzní RTG 

mikroanalýza 

EDS - Energiově disperzní RTG 

mikroanalýza 

Kvantitativní 

efektivita 

proměnlivá, <30%, 

 detekce Z ≥ 4 

~100% pro 2 - 16 keV, detekce Z ≥ 

10 se clonou, Z ≥ 4 bez clony 

Rozlišení záleží na krystalu (5 eV) 
záleží na energii  

(od 130 eV do 5,9 keV) 

Aktuálně snímané 

rozmezí 
~ rozlišení spektrometru celý využitelný rozsah energie 

Snímaný počet (za 

sekundu)  
50 000 u jednotlivých vrcholů 

záleží na rozlišení, <4000 přes celé 

spektrum pro nejlepší rozlišení 

Minimální užitečná 

plocha snímače 

(nm) 

~ 200  ~ 5 

Doba snímání desítky minut minuty 

Výskyt artefaktů vzácné časté 

Tab. 1. Charakteristiky RTG mikroanalýz [1] 
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Obr. 7. Názorné zobrazení výsledků měření obou RTG metod[4] 

Augerova elektronová spektroskopie (AES-Auger Electron Spectroscopy) – Zejména pro 

chemickou analýzu velmi tenkých povrchových vrstev, protože jde o nízkoenergetické 

elektrony. Je nutné mít velmi čistý povrch. K tomu slouží iontové dělo, což zároveň umožňuje 

získat hluboký koncentrační profil. Stanovení od protonového čísla 3, přičemž citlivost je cca 

0,1atomových procent. Použití u SEM. [5] 

 

3.4. Základní konstrukční prvky SEM 

Mikroskop jako takový se skládá ze dvou hlavních částí, a sice tubusu a komory. Mimo 

hlavní tělo mikroskopu máme další podpůrné elementy, například ovládací a záznamové 

zařízení, přídavné měřící systémy a všechen propojovací materiál. Celkové uspořádání 

můžeme vidět na obr. 10. V tubusu mikroskopu se nachází zdroj, elektromagnetické čočky a 

řádkovací cívky. V komoře máme detektory obr. 11., vakuový agregát se snímači a podstavec 

pro vzorek obr. 12. [1] [8] 

Zdroje elektronů:  

a) Termoemisní zdroj (krystal LaB6, wolframové vlákno) – Při průchodu elektrického 

proudu dochází k zahřívání vlákna a emitování elektronů. Wolframové vlákno obr. 8a. 

má nízkou výstupní energii a vysoký bod tání. Potřebuje nízkou hodnotu vakua, 
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žhavené na 2800°C, má nízkou životnost. Krystal LaB6 obr. 8b. emituje 10x více 

elektronů než wolfram, žhavené na 2100°C, má delší životnost. 

b) Autoemisní zdroj – FEG - Požíváme wolframové vlákno vyleptané do hrotu obr.8c. 

nebo Shottkyho zdroj obr. 8d. 

 

Obr. 8. Zdroje SEM, a) wolframové vlákno, b) krystal LaB6, c) vyleptané wolframové vlákno 

do hrotu, d) Shottkyho zdroj[1] 

Elektromagnetické čočky – Systém dvou nebo více elektromagnetických čoček upravuje 

tloušťku primárního elektronového svazku, kdy jeho tloušťka na výstupu ze zdroje se 

pohybuje od cca 30 µm až na cca 30 nm při kontaktu se vzorkem, jak bylo znázorněno na obr. 

3b. Dříve se používaly i čočky elektrostatické, ale jejich účinnost nebyla tak vysoká. Základní 

elektromagnetickou čočkou je solenoid. Jde o kruhovou cívku, ve které proudí elektrický 

proud a vytváří magnetické pole, jehož siločáry uvnitř cívky jsou rovnoběžné s osou cívky a 

vně jsou zakřivené. Účinnost solenoidu můžeme zvýšit tím, že ho obklopíme vrstvou 

měkkého železa, které je schopno koncentrovat siločáry do prostoru pólových nástavců. 

Silnější magnetické pole cívky znamená kratší ohniskovou délku, a tedy celkově výkonnější a 

kvalitnější čočku. Změnou proudu v solenoidu se mění ohnisková vzdálenost. Magnetické 

pole uprostřed čočky není konstantní a z toho mohou pramenit chromatické nebo sférické 

vady.[1] 

Skenovací cívky – Jak jsme mohli vidět na obr. 2., princip SEM je založen na postupném 

snímání vzorku bod po bodu. Pro tuto funkci slouží dva páry elektromagnetických 

vychylovacích cívek. Postupným čtením získáváme obdélníkový nebo čtvercový půdorys. 

Skenovací cívky jsou propojeny přes rastrovací generátor, který přiřazuje čtený bod na vzorku 

k zobrazenému bodu na monitoru. Počet řádků a sloupců ovlivňuje celkové zvětšení. Pokud 

požadujeme větší zvětšení, musíme zmenšit pozorovanou oblast nebo přiblížit vzorek blíže 

k objektivu. Většina moderních přístrojů si zvětšení dokáže regulovat sama. [1] 
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Detektor – Nejčastěji používaný je Everhart - Thornleyho (scintilační) detektor obr. 9., který 

v různých modifikacích slouží k zachycování jak sekundárních, tak i zpětně odražených elektronů. 

Detektor se skládá ze sběrače, scintilátoru, světlovodu a fotonásobiče. Elektron je zachycen na 

kolektoru, ten může být kladně nebo záporně nabitý vůči vzorku. Poté je ve scintilátoru převeden 

na foton. Přes světlovod je dopraven k fotonásobiči, který převádí fotony na elektrický signál. 

Fotonásobič je sestaven z fotokatody, ze které jsou emitovány elektrony po dopadu fotonu. 

Elektrony jsou zesilovány přes jednotlivé dynody, až na výstupní anodě dosahují řádově 106 

elektronů. Tento výsledný signál je poté zobrazen na monitoru. Účinnost detektoru je podmíněna 

velikostí scintilátoru, fotokatody a také natočením vzorku v komoře mikroskopu.[1] 

 

Obr. 9. Schéma Everhart - Thornleyho detektoru [1] 

Vakuový agregát – Pracovní prostor, ale i tubus SEM musí mít velmi vysoké vakuum, a to 

10
-3

 Pa (10
-3

 torr) pro správný chod všech součástí, zejména pak elektromagnetických čoček a 

katody. K tomuto účelu složí několik pump, které dokáží toto požadované vakuum během pár 

minut zajistit. Jelikož bylo problematické zkoumat některé vzorky v takto hlubokém vakuu, 

byl vytvořen environmentální SEM. Tento mikroskop má dvě tlakové pracovní oblasti 

oddělené přepážkami. Díky tomu můžeme získat v prostoru tubusu jiný podtlak než v komoře 

mikroskopu. K regulaci slouží rotační a difúzní vývěvy, jehlové a vakuové ventily, clony. 

V pracovní komoře můžeme regulovat podtlak v rozpětí 10 – 2500 Pa (0,1-20 torr), což 

umožňuje mít ve vzorku při pokojové teplotě kapalnou vodu. [1][5] 

Vzorkový podstavec – Na tuto plochu můžeme umístit různé přípravky, které nám drží vzorek 

například pod různými úhly. Podstavec je elektronicky ovládán pomocí joysticku.  
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Obr. 10. Kompletní systém skenovacího elektronového mikroskopu [3] 

 

 

Obr. 11. Otevřená komora s podstavcem pro uchycení měřeného vzorku [3] 

 

Obr. 12. Komora SEM [3] 



 

13 

 

4. Kvalitativní fraktografie 

Hlavní cílem fraktografie je zjistit charakter lomu, původ trhliny, příčiny její inicializace, 

postup šíření trhliny až k dolomení. Každou měřenou nebo zkoumanou část vyhodnotit, 

zaznamenat mapu poškození a uvést závěr, proč a jakým mechanismem došlo k přetržení. U 

skenovacího elektronového mikroskopu máme výhodu ve zkoumání lomových ploch přímo 

na objemových „bulk“ vzorcích bez další přípravy.  

4.1. Morfologické a fraktografické znaky 

Morfologické a fraktografické znaky jsou ovlivněny interakcí tři základních faktorů: 

a) strukturního stavu materiálu – mikrostruktura, typ krystalové mřížky, textura, vnitřní 

napětí,… 

b) konstrukčního návrhu součástí – drsností povrchu, geometrie součástí,… 

c) zatěžující podmínky – statické nebo dynamické, tahové, tlakové, krut, střih, ohyb, 

rychlost zatěžování, teplota okolí a součásti,… 

Vlivem různých kombinací těchto faktorů dochází k nejrůznějším mechanismům porušování. 

V zásadě jde však o změnu náhlou nebo pozvolnou. [5] 

Každý typ lomu můžeme charakterizovat celým souborem znaků. Mezi hlavní parametry 

řadíme:  

- Stopu, kterou zanechá lom v průřezu komponentu a silové působení (místo 

inicializace, orientace povrchu lomu k povrchu komponentu). 

- Stupeň makroskopické deformace komponentu. 

- Vzhled struktury povrchu lomu: 

 Makroskopický – jemný nebo drsný, matný nebo lesklý, skvrnitý, obsahující 

čáry, stupně, povlaky,… 

 Mikroskopický – jamky, štěpné fazety, únavové čáry, exponované hranice 

zrn,… 

V následující tab. 2. máme základní porovnání křehkého a tvárného lomu při různém měřítku 

pozorování – od makroskopických charakteristik až k mikroskopickým. [5] 
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Měřítko 

pozorování 
Křehký lom Tvárný lom 

Pouhým okem (1x) 
bez zúžení, lesklé fazety, 

krystalický, zrnitý 
zúžené, vláknitý, dřevnatý 

Makroměřítko 

(<50x) 
malé kontrakce a tvárnost střední až velké kontrakce 

Mikroměřítko, 

SEM (100-10 000x) 

křehký mikroproces, štěpný, 

mezikrystalový 

tvárný mikroproces, 

mikrodutinové srůsty 

TEM (<10 000x) velký stupeň lokální plasticity  
velký stupeň globální 

plasticity 

 

Tab. 2. Základní porovnání křehkého a tvárného lomu [6] 

V zásadě můžeme získat tyto základní lomy s jejich charakteristickými morfologickými a 

fraktografickými znaky:  

Tvárný lom – Hlavní charakteristikou je jamková mikromorfologie. Uvnitř jamek můžeme 

pozorovat částice, které jsou příčinou lomu (precipitáty, vměstky). Jamky jsou propojeny 

tvárnými hřebeny. Čím je jamka hlubší, tím působilo větší napětí. Orientace jamek je dána 

směrem napětí. Jednoosé tahové napětí vytváří rovnoosé jamky, smykové napětí vyvolává 

protáhlé parabolické jamky. Počet jamek je dán počtem inkubačních částic. Tvárné lomy jsou 

ve většině případů transkrystalické a mají relativně velkou plastickou deformaci. Můžeme 

pozorovat smykové okraje, povrch lomu je matný, hedvábný nebo vláknitý. Růst trhlin je 

pomalý. Na obr. 13a. můžeme vidět jamky oddělené úzkými tvárnými hřebeny, na obr.13b. 

inicializační částice lomu v jamkách. [5] 

 

Obr. 13. Tvárný lom [5] 
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Štěpný lom (transkrystalický) – Povrch je plochý bez výraznější kresby. Povrch štěpných 

fazet může obsahovat říčky, což jsou skupiny čárových útvarů. Tyto útvary souvisí se 

stupňovitostí při propojování trhlin šířících se na paralelních štěpných rovinách. Jejich tvorba 

spotřebovává značnou část energie a trhlina je tak zpomalována. Dalším znakem je výskyt 

jazýčků. Jde o výstupky, které jsou zapříčiněny dekohezí mezipovrchu matrice s malými 

dvojčaty, které vznikají vlivem elastického napětí. Na obr. 14a,b můžeme vidět štěpné fazety 

s říčkami i štěpnou morfologii vějířovitého tvaru, která nám ukazuje místo inicializace trhliny. 

Místo inicializace může být na hranici nebo uvnitř zrn. [5] 

 

Obr. 14a,b. Transkrystalické štěpné lomy  

Kvazištěpný lom – Výskyt malých fazet, které jsou většinou inicializovány precipitáty nebo 

vměstky. Tento lom probíhá převážně v zušlechtilých ocelích, jak můžeme vidět na obr.15. 

Charakteristický je výskyt okrouhlých fazet s malým ohniskem porušení. Ohnisko může být 

tvořeno interkrystalickými fazetami. Jde o štěpnou inicializaci tvárného lomu, při jehož 

vzniku nastává tvárné porušení a transkrystalické štěpení současně. Kvazištěpné lomy mohou 

nastat i v martenzitické oceli vlivem vodíkového křehnutí. [5] 
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Obr. 15. Kvazištěpný lom [5] 

Mezikrystalový lom (interkrystalický) – Hranice zrn jsou plošné poruchy, které představují 

kanály vysoké difuzivity. V těchto kanálech může docházet k segregaci, tím dochází 

k nukleaci minoritních fází na hranicích zrn. Křehnutí na hranicích zrn je různé, a proto i 

morfologické znaky lomu jsou různorodé. Můžeme zde najít i specifický dekohezní lom, 

který je zapříčiněn působením různých vlivů, jako například zeslabením atomových vazeb, 

snížením povrchové energie potřebné pro lokalizaci deformace, anodické rozpouštění na aktivních 

místech a jiné. Může docházet k výrazné precipitaci podél hranic zrn, ale také k denudovým 

zónám. V případě austenitických ocelí, při tvorbě karbidů M23C6, může docházet 

k mezikrystalovému koroznímu lomu a u vysokopevných martenzitických ocelích k lomu korozí 

pod napětím. Mezikrystalový lom můžeme vidět na obr. 16. Bližší rozdělení a pohled na 

jednotlivé vzorky v kapitole 4.3. [5] 

 

Obr. 16. Interkrystalický křehký lom 
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Únavový lom – Je nejčastější příčinou porušení v praxi. Tyto lomy mohou nastat i při menším 

zatěžování než je mez pevnosti materiálu, a to vlivem koncentrace napětí zapříčiněné defekty 

nebo náhlou změnou průřezu. Povrch lomu bývá většinou hladký v místě inicializace, kde 

můžeme vidět i iniciátory napětí (vměstky, rýhy, mikrotrhliny). Vlivem cyklického kontaktu 

dochází k mechanickým otlakům. Od místa inicializace roste trhlina podél krystalografických 

rovin, později se číří v rovině přibližně kolmé k působícímu napětí. Charakteristickým 

znakem těchto lomů je výskyt striací obr. 17. Jejich výskyt je převážně u tvárných KPC kovů. 

Striace je možné pozorovat pouze pod mikroskopem. Vzdálenost mezi jednotlivými striacemi 

přibližně odpovídá jednomu cyklu zatěžování a je úměrná růstu únavové trhliny. Pro 

zkoumání a popis únavových lomů se používá zejména kvantitativní analýza, kdy pozorujeme 

několik oblastí, které vyhodnotíme statisticky. K analýze se rovněž využívá příčných řezů pro 

stanovení profilu lomu. [5] 

 

Obr. 17. Únavový lom hliníkové slitiny se striacemi [13] 

Creepový lom – Creep se pro různé materiály mění v závislosti na teplotě a napětí. Pro 

jednotlivé materiály sestavujeme creepové mapy obr. 18., ve kterých jsou naznačeny teplotně-

napěťové oblasti, ve kterých probíhá tečení přednostně. Při vysokých rychlostech creepu 

nastává transkrystalický, při malých rychlostech mezikrystalový lom. Transkrystalický 

creepový lom je podobný nízkoteplotnímu tvárnému lomu. Mezikrystalový creepový lom vzniká 

buď mechanismem kavitačního creepového porušení nebo mechanismem trhlinového lomu, kdy 

je místo inicializace trojný bod obr. 19., nebo kombinací obou. Předpokládá se, že nukleace kavit 

je proces kontrolovaný deformací, zatímco růst kavit lze popsat difúzním mechanismem. [5] 
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Obr. 18. Creepová deformační mapa [2] 

 

Obr. 19. Creepový lom s kavitami a kavita vytvořená mechanismem trhlinového lomu [14] 

 

4.2. Mechanismy porušování 

Pod pojmem porušování se myslí rozdělení tělesa na části působením vnějších nebo 

vnitřních napětí. Porušení tělesa je výsledkem sloučení mnoha složitých fyzikálních jevů. 

Nastává následkem vzniku trhlin vyvolávajících v tělese prudkou lokální koncentraci napětí. 

Z toho vyplývá, že na lom má jako hlavní vliv velikost trhliny a houževnatost materiálu. I 

když těleso nemusí na svém počátku žádné trhliny obsahovat, postupnými degradačními 

procesy se sníží houževnatost materiálu a při různých typech zatěžování dochází ke kritické 



 

19 

 

situaci a lomu. Tento proces únavy materiálu pro různé druhy zátěže můžeme vidět v tab. 3. 

Jako první v roce 1920 vyslovil teorii o porušování v ocelových součástech A. A. Griffith. [9] 

 

 

Tab. 3. Klasifikace tvarů únavových lomů při různých namáháních [11] 

(a – slabý místní koncentrátor, b – slabý obvodový koncentrátor, c – silný obvodový 

koncentrátor) 

 

Griffithova teorie porušování – Předpokládá, že vlastní destrukční proces začíná růstem 

„apriorních“ trhlin v součásti, která vzniká již při výrobě. Tato teorie však v sobě nese rozpor 

o existenci tak velkých „apriorních“ necelistvostech, které nelze u všech křehkých porušeních 

předpokládat. Proto byla tato teorie upravována a vznikly dislokační teorie inicializace 

(nukleace) poruch soudržnosti. Bylo dokázáno, že i při křehkém porušení je vznik zárodků 

spjat s plastickou deformací. [10] 

Dislokační teorie inicializace (nukleace) poruch soudržnosti:  

A) Vznik zárodků porušováním následkem nahromaděných skluzových dislokací u 

efektivních překážek, hlavně u hranic zrn obr. 20a.  

B) Nukleace trhlin následkem interakce dislokací protínajících se skluzových systémů obr. 

20b.  



 

20 

 

C) Možnost vzniku zárodků trhlin při interakci předvojových dislokací deformačních dvojčat 

nebo při nárazech rychle rostoucích dvojčat na efektivní překážky obr. 20c.  

D) Model tvorby dutin následkem anihilace dislokací opačného znaménka, pohybujících se 

v paralelních rovinách skluzu obr. 20d.  

E) Velký význam mají částice křehké fáze v základní kovové hmotě. Iniciace porušení může 

nastat následkem nahromadění dislokací u částic, prasknutím částic obr. 20e., nebo následkem 

ztráty jejich koheze s matricí.  

Obecně lze říci, že všechny dislokační teorie spojují nukleaci trhliny s koncentrací pružné 

energie v místě nahromadění, koalescence nebo interakce dislokací. [10] 

 

Obr. 20. Dislokační modely nukleace trhlin 

Mikromechanismy porušování při přetížení – Mikromechanismus  porušování určuje způsob 

tvorby povrchu trhliny. Projevuje se v celkové morfologii lomových ploch. Díky SEM se 

podařilo dokázat, že i přes velkou škálu makroskopických vzhledů lomových ploch existují 

pouze dva způsoby mikromechanismu transkrystalického porušení při přetížení – Křehké 

štěpení a tvárné porušení. [10] 

Křehké štěpení – Vzniká při nižším napětí, jako je mez kluzu tělesa. Je typické pro rozvoj 

rychlých trhlin v kovech. Účinek normálových napětí, způsobujících šíření trhliny podél 

plochy štěpení, si můžeme představit jako klín vtlačovaný mezi oddělující se vrstvy atomů.  

Plochou křehkého štěpení bývá nejčastěji rovina s nejnižšími Millerovými indexy. Rozptyl 
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energie během rozvoje štěpné trhliny způsobuje především lokální plastická deformace, která 

se realizuje u hrotu trhliny a v objemech těsně přiléhajících povrchům trhliny. Šířka pásma 

plastické deformace je velmi malá při křehkém štěpení a rozptyl energie nepatrný.  [10] 

Hlavní faktory příčiny křehkého lomu: 

 makroskopické a mikroskopické koncentrátory napětí (trhliny, vruby,…) 

 velké hrubky materiálu 

 dynamické namáhání 

 velká energie elastické deformace v namáhaném tělese 

 nízké teploty 

Tvárné porušení – Na více místech lomového průřezu vznikají jednotlivé dutiny, které 

zvětšují svůj objem zejména v ose napětí. Lomová plocha se pak vytvoří spojením několika 

dutin. Iniciátory tvárného porušení jsou nejčastěji jiné fáze (precipitáty, vměstky), které se 

buď oddělují od matrice, nebo se sami porušují. Oproti křehkému štěpení se vyznačuje 

vysokou spotřebou energie během procesu lomu. Energii lomu můžeme vyhodnotit z hloubky 

jednotlivých dutin. [10] 

Charakteristické znaky tvárného lomu: 

 lomu předchází vysoká plastická deformace 

 v oblasti ukončení lomu obvykle pozorujeme smykové okraje 

 průřez lomu je většinou zúžený 

 růst trhliny je pomalý 

Teorie přechodu z křehkého na houževnatý stav – Náchylnost materiálu ke křehkému 

porušení je zapříčiněna nejen fyzikální nebo chemickou povahou, ale i externími a interními 

vlivy. Mezi hlavní externí můžeme zařadit rychlost deformace, stav napjatosti, teplotu. Mezi 

hlavní interní pak typ struktury a substruktury, velikost zrna, obsah příměsí a stupeň 

předchozí plastické deformace. U kovů máme dva zásadní charaktery přechodu: 

a) Přechod plynulý – Typický pro kovy s kubickou plošně centrovanou mřížkou, u kterých 

se běžně nerealizuje mechanismus štěpného porušení. Přechod je pozvolný. 

b) Přechod náhlý – Typický pro kovy s mřížkou kubickou plošně centrovanou. Jde o 

skokovitý přechod, nalezneme ho ve většině ocelí. [10] 
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4.3. Základní kategorie lomů 

Různým typům namáhání (statické, dynamické, cyklické,…) poté odpovídají určité 

mechanismy vzniku lomů. Můžeme je tedy hodnotit a rozdělovat z mnoha hledisek. Hlavní 

rozdělení bude už v případě pozorování lomu, a sice makromorfologické, kdy lom zkoumáme 

pouze pohledem, a dále pak mikromorfologické, kdy používáme mikroskopickou techniku. 

Další možné dělení je například podle jejich vzhledu, spotřebované energie porušení, 

plastické deformace, zdali je lom stabilní nebo nestabilní atd. [2] 

Rozdělení lomů podle jejich charakteristického vzhledu: 

 

1. Krystalický – Lesklý, rovinný, bez viditelné makroskopické deformace, vzniká 

transkrystalickým nebo interkrystalickým štěpením.  

2. Matný houževnatý – Matný, výrazné reliéfy, s velkou makroskopickou deformací, 

vzniká mechanizmem tvárného transkrystalického porušení. 

3. Hedvábný – Matný, málo členitý – výskyt v jemnozrnných materiálech. 

4. Plošný – Vizuálně křehký lom, rovinný s velkými nerovnoměrnými ostro 

ohraničenými fazetami jemného krystalického vzhledu. Vzniká mechanizmem 

štěpení, resp. kvazištěpením přes primární licí zrna.  

5. Lasturový – Matný interkrystalický lom s velkými zrny, s vyloučenými částicemi 

sekundární fáze (AlN, MnS,…) na hranicích primárních licích zrn. Ve skutečnosti 

vzniká nízkoenergetickým transkrystalickým jamkovým mechanizmem. 

6. Kamenitý – Matný interkrystalický lom s velkými zrny (menšími jako u lastur), s 

precipitací častíc (MnS) na hranicích sekundárních (kovacích) austenitických zrn. 

Ve skutečnosti vzniká přehřátím materiálu před tvářením. 

7. Mezidendritický – Matný interkrystalický lom, s částicemi na hranicích 

dendritických (licích) zrn v procese dendritické segregace. 

8. Naftalínový – Má specifický lesk (jako naftalín), křehký, transkrystalický, 

nejčastějšími příčinami vzniku jsou hrubá zrna po kování a v rychlořezných 

ocelích opakované kalení bez mezioperačního vyžíhaní na měkko. 

9. Dřevitý, břidličnatý a vrstevnatý – Matný, s řádkovou texturou, vyvolaný řádkově 

uspořádanými inkluzemi v tvářených ocelích. 

10. Černý – Vzniká spálením materiálu - v důsledku až natavení hranic zrn. 

11. Smíšený – kombinace výše uvedených mechanizmů. [2] 
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Rozdělení lomů z hlediska prostupu jednotlivými zrny – Vznik lomu šířením trhliny přes zrna 

se označuje jako transkrystalický. Kopíruje-li lomová trhlina hranice zrn, jde o lom 

interkrystalický. Soudržnost jednotlivých zrn v matrici ovlivňují například nečistoty nebo při 

porušování materiálů nad ekvikohezní teplotu. Jednotlivé druhy a kombinace můžeme vidět 

na obr. 21., reálný snímek ze SEM pak na obr. 22. [10] 

 

Obr. 21. Průběh trhlin vzhledem k hranicím zrn. [10] 

(a - transkrystalické křehké štěpení, b - transkrystalické tvárné porušení, c - interkrystalické 

křehké oddělení, d - interkrystalické tvárné porušení, e - transkrystalické smíšené porušení,  

f – transkrystalické a interkrystalické smíšené křehké porušení.)  

 



 

24 

 

 

Obr. 22. Lom hliníkové slitiny: tvárný transkrystalický lom při 20°C (a), křehký 

interkrystalický lom při -196°C (b). [12] 
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5. Závěr 

V této bakalářské práci jsem se zabýval elektronovým skenovacím mikroskopem a jeho 

využitím především v oblasti fraktografie.  

V první části jsem se seznámil s vývojem a postupným zdokonalováním tohoto mikroskopu 

až do dnešní moderní podoby. Následně jsem porozuměl, na jaké bázi mikroskop pracuje a 

z jakých komponent se skládá, čehož se následně využívá v různých zobrazovacích metodách. 

V současné době se mikroskopy staly velmi populárními a dostupnějšími pro výzkum a 

pozorování v oblasti nanometrů. Uplatnění moderního SEM je opravdu široké, jediný 

problém jsou jeho pořizovací náklady, a tak se běžný uživatel snáze dostane spíše ke 

klasickým optickým mikroskopům.  

V další části jsem nastínil problém kvalitativní fraktografické analýzy. Popsal jsem hlavní 

morfologické a fraktografické znaky nejčastěji se vyskytujících lomů. Lomy jsem rozdělil do 

několika skupin podle různých parametrů. 

Díky skenovací elektronové mikroskopii se můžeme dozvědět více o mikromechanismech 

porušování při lomech, a tyto úvahy přenést do vývoje nových materiálů. Pro zkoumání lomů 

pod SEM je zapotřebí mít určitou praxi, neboť některé znaky různých lomů jsou pro 

obyčejného člověka téměř nerozeznatelné. 

Obecně se mi funkce a systém skenovacího elektronového mikroskopu velmi líbí a myslím si, 

že jeho využívání je potřebné, zejména v dnešní době miniaturizace. Do budoucna vidím 

uplatnění SEM nejen v nynějších oborech, kde už je velmi hojně využíván, ale i v potenciálu 

proniknout do dalších nových oborů.    
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