
   



 



 



 



 

ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá popisem vybraných mechanických a materiálových vlastností při 

výrobě hliníkových kol. Dále jsou zde přiblíženy zkoušky, kterými získáváme základní 

mechanické a materiálové charakteristiky. V rámci tepelného zpracování je naznačena 

souvislost mezi strukturou, chemickým složením a jejich mechanickými vlastnostmi. Slitiny 

hliníku se používají v automobilovém průmyslu a v oblastech strojírenství. Další využití je 

tam, kde je to ekonomicky výhodné. Například ve strojní výrobě součástí v průmyslu a 

výrobků denní potřeby. Proto je nutnost zkoumat a poznávat souvislosti ke zdokonalování tak 

náročných a přesných technologií. 
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ABSTRACT 

The subject of this bachelor´s thesis is a description of selected mechanical and material 

properties of aluminium wheels in production. The most common mechanical tests to quantify 

the mechanical and material properties are described here. The connection between structure, 

chemical composition, mechanical and material properties depending on a heat-treating 

process is shown. Aluminium alloys are using in automotive and engineering industry. Other 

utilization is there, where it is economically preferable, for example in mechanical production 

and products of daily need. That is why is important research and getting to know connections 

for improving so exacting and precise technologies. 
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1. Úvod 

Hliník byl objeven roku 1825 dánským fyzikem Hansem Christianem Oerstedem. 

Hliník, chemická značka Al (lat. Aluminium), je velmi lehký kov bělavě šedé barvy. Díky 

velké reaktivitě se v přírodě setkáváme pouze s jeho sloučeninami. Přestože hliník patří mezi 

prvky nejvíce zastoupené v zemské kůře, patřila jeho průmyslová výroba do ještě poměrně 

nedávné doby k velmi obtížným procesům. Je to především z toho důvodu, že elementární 

hliník nelze jednoduše metalurgicky vyredukovat z jeho rudy jako např. železo koksem ve 

vysoké peci. Teprve zvládnutí průmyslové elektrolýzy taveniny kovových rud umožnilo 

současnou mnohasettunovou roční produkci čistého hliníku. Hliník je velmi dobrý vodič 

elektrického proudu široce používaný v elektrotechnice a ve formě slitin v leteckém 

průmyslu, automobilovém průmyslu a mnoha dalších aplikacích.  

Mezi prudce se rozvíjející odvětví patří bezesporu i výroba dopravních prostředků, 

zejména osobních automobilů, které si nelze představit bez uplatnění odlitků v jejich 

konstrukci. Jde nejen o skříně motorů, hlavy válců, skříně převodovek a celou řadu složitých 

odlitků, ale také o celou řadu drobných odlitků, uplatněných v konstrukci funkčních dílů 

celého automobilu. Velký podíl v tomto výčtu mají i hliníková kola automobilů. V souvislosti 

s neustále se zvyšujícími požadavky na moderní průmyslový design i reálné technické 

vlastnosti kol automobilů se přechází na použití litých kol ze slitin na bázi hliníku. Slitiny 

hliníku jsou široce využívaným materiálem zejména pak pro výrobu odlitků, při jejichž 

odlévání je velmi důležitá znalost chemických, fyzikálních a mechanických vlastností slitin, 

fázových přeměn, a to v celém rozsahu teplot jejich technologického zpracování a provozního 

využívání. Jde zejména o průběh objemových změn při tuhnutí a chladnutí odlitků, vznik 

smršťovacích, tepelných a fázových napětí v odlitcích a vzniku specifických a slévárenských 

vad.  
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2. Hliník a jeho slitiny 

Slitiny hliníku dělíme v závislosti na jejich chemickém složení, resp. polohy 

v binárním rovnovážném diagramu hliník – přísada (BRD), na tvářené a slévárenské (obr. 

2.1). Slévárenské slitiny se dále dělí stejným způsobem na podeutektické, eutektické a 

nadeutektické. Praktičtější je dělení podle obsahů legujících prvků na tyto typy: Al-Cu, Al-

Cu-Si, Al-Si, Al-Mg, Al-Zn-Mg, Al-Sn. Další dělení tvářených slitin na vytvrditelné a 

nevytvrditelné je založeno na možnosti zvyšování jejich tvrdosti a pevnosti v závislosti na 

tepelném zpracování. Mezi vytvrditelné slitiny řadíme typy Al-Cu-Mg, Al-Mg-Si, Al-Zn-Mg, 

Al-Zn-Mg-Cu. Naopak vytvrdit nelze slitiny typu Al-Mn a některé slitiny Al-Mg. 

 

Obr. 2.1: BRD hliník (A) – přísada (B), 1 – slévárenské slitiny, 2 – tvářené slitiny, 

3 – vytvrditelné slitiny, 4 – nevytvrditelné slitiny [1]. 

 

Dodržením přesného chemického složení a postupů tepelného zpracování lze docílit 

širokého spektra mechanických vlastností, což s sebou paradoxně přináší i řadu problémů v 

podobě obtížné orientace v mechanických charakteristikách, a tudíž i složitého procesu volby 

konkrétní slitiny. V současnosti se v oblasti výzkumu stále více objevují tendence, které 

směřují k vývoji univerzálních slitin. Představa, že by jedna taková univerzální slitina 

umožnila nahrazení více současných slitin hliníku v několika konkrétních oblastech jejich 

aplikace a pomohla tak snížit jejich velký počet, je zatím dost vzdálená realitě [2]. 
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Vývoj zcela nových typů slitin představuje z hlediska materiálového inženýrství 

uzavřenou kapitolu. Nepředpokládá se ani významný posun v oblasti změn a úprav jejich 

chemického složení. Naopak lze očekávat zlepšování některých mechanických vlastností 

prostřednictvím nových způsobů tepelného zpracování. Zejména plasticity a lomové 

houževnatosti na úkor pevnosti, která není v praxi vždy rozhodující [1]. 

Zdaleka nejmenší meze pevnosti dosahují nevytvrditelné slitiny typu Al-Mg a Al-Mn. 

Pohybuje se v rozmezí 130 – 200 MPa, po deformačním zpevnění při tváření zastudena se u 

Al-Mg horní hranice posouvá k 420 MPa, u Al-Mn k 220 MPa, ale u obou výrazně klesá 

tažnost. S mezí pevnosti roste i mez kluzu, ovšem ne tak výrazně. Kromě tváření se docílí 

zpevnění také zvýšením obsahu legujících prvků. Slitiny Al-Mg s obsahem Mg menším jak 6 

hm. % jsou pro jakékoliv mechanické zatěžování naprosto nevhodné z důvodu koroze na 

hranicích zrn. Meze pevnosti vytvrditelných slitin mohou dosahovat hodnot srovnatelných s 

konstrukčními ocelemi. Nejnižší začínají kolem hodnoty 350 MPa. Běžně jich dosahují slitiny 

Al-Mg-Si používané už delší dobu v letectví a stavebnictví. Al-Cu-Mg (duraly) se se svou 

pevností až 530 MPa drží přibližně uprostřed pomyslné tabulky a nejpevnějšími slitinami 

hliníku jsou slitiny typu Al-Zn-Mg-Cu. Tepelným zpracováním u nich lze docílit meze 

pevnosti v rozsahu 500 – 580 MPa. S rostoucí pevností ale klesá jejich lomová houževnatost a 

všeobecně mají tendenci ke korozi za napětí. 

Zvláštní pozici zaujímají slitiny Al-Li. Jejich nízká tažnost a křehkost se zvýší 

přidáním Cu, Mg, Zr a Mn a získáme slitinu s nízkou hmotností, vysokým modulem pružnosti 

kolem 80 GPa a mezí pevnosti 420 – 600 MPa. Slitiny Al-Cu-Li-Mg-Zr-Mn jsou spolu s Al- 

Zn-Mg-Cu největšími konkurenty již zmiňovaných duralů. 

Pokud potřebujeme stálé mechanické vlastnosti za zvýšených teplot, je vhodné použití 

duralů s obsahem Mg v rozmezí 2 až 2,5 hm%. Mohou být dlouhodobě vystaveny 

pracovnímu prostředí s teplotami do 200°C. Ještě o něco vyšší teploty (do 300°C) snesou bez 

výrazných změn mechanických vlastností slitiny Al-Cu-Mg-Ni. Teploty kolem 300°C snášejí 

i slitiny Al-Cu-Bi-Pb, ale nejsou příliš vhodné pro dynamicky namáhané součásti. Pro velmi 

mechanicky a tepelně namáhané součásti se nejčastěji používají slitiny Al-Si-Ni-Mg [2]. 
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3. Popis výroby hliníkových kol 

Cromodora Wheels je firma, která sídlí v Mošnově a vyrábí 14´´ až 18´´ kola. 

Hlavními zákazníky jsou zahraniční firmy BMW, FIAT, ALFA ROMEO, SMART. 

Automobilové disky se nejčastěji vyrábějí z  hliníkových slitin AlSi7Mg0,3; 

AlSi11Mg0,3 a AlSi11Mg0,4 a lze odlévat i velmi složité  tvary a velikosti např. od 14´´ – 

22´´až po kola pro nákladní auta či autobusy. Průmyslový význam slitin Al – Si je podmíněn 

jejich vysokou zabíhavostí, nízkým sklonem k tvorbě staženin při lití a možností svařování a 

pájení. Tuhé částice křemíku zvyšují odolnost proti otěru. 

Slitiny Al – Si (obr. 3.1) patří mezi nejdůležitější komerční slitiny a malými přísadami 

(0,01 hm. %) Na nebo Sr. Tyto modifikované slitiny značně zlepšují mikrostrukturu 

(zjemnění částic Si v podeutektických slitinách) a mechanické vlastnosti binárních slitin. 

Analogicky může být použít i fosfor (< 0,01 hm. %) jako modifikující přísada v 

nadeutektických slitinách. Do slitin Al – Si mohou být přidávány také Cu nebo Mg za účelem 

vytvrzování stárnutí. 

 

Obr. 3.1: Binární diagram Al – Si [2]. 
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3.1. Tavení 

Výrobní proces začíná vizuálními kontrolami neporušenosti obalů dodávek a povrchu 

ingotů, kontrolou štítku pro příjem (štítek nesmí chybět) a chemickou analýzou z odebraných 

vzorků slitiny z ingotů. Vsázku tvoří nejen čisté dodávané ingoty, ale i vyřazená kola, která 

neprošla kontrolou kvality a bezzávadnosti. Teplota tavení v tavící peci je 760°C ± 20°C. 

Pro modifikaci eutektika siluminů se obecně užívá sodík a stroncium. Stroncium je 

vhodné pro použití zejména v udržovacích pecích, kde je nutnost dlouhodobé výdrže, aby 

bylo dosaženo konstantních vlastností taveniny pro získání reprodukovatelné kvality odlitků. 

Výhodou využití stroncia je jeho nízký propal, lze jím však dosáhnout nižšího stupně 

modifikace ve srovnání se sodíkem, který rychle vyhořívá. Současné působení sodíku a 

stroncia, zabezpečuje dlouhotrvající modifikační efekt a díky přítomnosti sodíku také vysoký 

stupeň modifikace eutektika. Optimální obsah prvků při současném působení je v modifikační 

slitině 0,01 % Na + 0,03 % Sr. Tato operace modifikace se vyznačuje změnou tvaru 

eutektického, vyloučeného křemíku, který má tvar desek a ostrých jehlic. Z hlediska 

mechanických pevnostních vlastností je takto vyloučené eutektikum nežádoucí. Změna tvaru 

modifikovaného křemíku ve formě malých tyčinek a vláken má za následek zlepšení 

mechanických vlastností a značné zvýšení pevnosti. 

 

3.2. Fáze odplynění taveniny a očkování 

Následuje rychlý a bezpečný transport taveniny s odpovídající teplotou 

k odplyňovacímu zařízení FOSECO, kde se využívá dusík nebo argon k odstranění 

rozpuštěného vodíku v tekutém kovu. 

Zde je velmi důležité, aby byla zachována dostatečná doba trvání odplyňovacího 

procesu a správná teplota, pohybující se v intervalu od 780 °C do 685 °C pro slitinu 

AlSi11Mg0,3 a AlSi11Mg0,4 a v intervalu teplot od 780 °C do 695 °C pro slitinu 

AlSi7Mg0,3. Je bezpodmínečně nutné provedení následné zkoušky obsahu plynu 

v odebraném vzorku taveniny, jejíž úspěšnost je posuzovaná vážením ztuhlého vzorku ve 

vakuu pomocí elektronických vah, nebo vizuální kontrolou porovnáváním se vzorkovnicí. 

Celá zkouška spočívá v přípravě vzorku a určení jeho specifické hmotnosti. Po procesu 

odplynění slitiny je odebrán vzorek přímo z přepravní pánve do ocelového kelímku, kde se 

nechá ztuhnout. 
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Určení specifické měrné hmotnosti připraveného vzorku probíhá tak, že se do nádoby 

naplněné vodou, která je umístěna na speciální elektronické váze, vloží malý košík pro 

připravený vzorek. Uvedením měřicího přístroje do provozu se spustí funkce automatického 

nastavení podle okamžitých hodnot. Ztuhlý vzorek slitiny se umístí na víko nádobky naplněné 

vodou, kde se odečte hodnota (m1 - váha na vzduchu) a po signálu přístroje je možno vložit 

vzorek do košíku, umístěného v nádobce s vodou, kde se odečte hodnota (m2 - váha ve vodě). 

Výsledná měrná hmotnost ( ), automaticky určená přístrojem, je výsledkem vztahu mezi 

hmotností vzorku zváženém na vzduchu (mimo nádobku s vodou) a hmotností vzorku 

ponořeného do nádobky s vodou, podle rovnice (1). 

21

1

mm

m
 kg ∙ m

-3
 Rov. (1) 

V případech nevyhovujícího odplynění slitiny se postup odplynění opakuje 

s polovičním časem, přičemž teplota taveniny nesmí poklesnout pod výše uvedené hodnoty. 

Po úspěšném a vyhovujícím odplynění se provádí očkování taveniny předslitinou AlTi5B1, 

která se dodává ve formě tenkých drátů. Titan a bor reagují s hliníkem za vzniku 

intermetalických fází AlB2 a TiAl3, které tvoří velké množství krystalizačních zárodků a tím 

působí na zjemnění struktury [2]. Následuje transport připraveného tekutého kovu do licího 

stroje.  

 

3.3. Nízkotlaké lití 

Před vlastním lití je ve výrobním procesu zařazena celá řada kontrolních činností, 

které souvisí s nastavením parametrů licího stroje, což zahrnuje seřizování licího tlaku, doby 

lití, teploty lití, předehřevu spodní částí kovové formy v oblasti paprsků kola a předehřevu licí 

hubice. Základním zařízením celého licího stroje je udržovací pec, která je hermeticky 

uzavíratelná a kterou je možno průběžně doplňovat již připraveným tekutým kovem.  

Při nízkotlakém lití dochází v prostoru udržovací pece ke zvýšení tlaku pomocí 

vzduchu nebo nejlépe inertního plynu a v důsledku zvýšeného tlaku na hladinu tekutého kovu 

začne tavenina stoupat plnicí trubicí ponořenou (vertikálně) do spodní části udržovací pece. 

Tavenina proudí směrem přes plnící hubici ve tvaru obráceného trychtýře, kde dále plynule 

zaplňuje kovovou formu. Stoupací trubice rovněž plní funkci nálitku a zároveň i vtokové 
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soustavy při dosazování kovu k tuhnoucímu odlitku. Případná netěsnost plnící hubice má za 

následek naplynění taveniny při procesu lití. Díky přesnému řízení tlaku je forma plněna 

pomalu a rovnoměrně bez turbulencí. Při nesprávném nastavení rychlosti plnění může dojít k 

naplynění taveniny, tím ke vzniku ředin v odlitku, nebo případně i vyloučení sekundárních 

vměstků. K zabezpečení odfiltrování tekutého kovu od případných vměstků a laminarity 

proudění se na ústí hubice nasazuje ocelové sítko, které po ztuhnutí kovu ve formě zůstává 

zalito v nálitku spolu s hrubým odlitkem. Při obráběcích operacích je tento nálitek odstraněn a 

vyřazen k nerecyklovatelnému odpadu. Opětovné přetavení a tedy recyklace nálitků je 

nevhodné pro vznik nebezpečných intermetalických fází např. Al5FeSi a FeMg3Si6Al8, které 

mají negativní vliv na pevnostní a mechanické vlastnosti slitiny [3]. Pro všeobecně vyráběné 

slitiny k technickým účelům je příznačný minimální obsah prvků, které jsou zde zastoupeny 

jako doprovodné. Jde zejména o obsah manganu, pohybující se v množství do 0,02 %. Jeho 

vliv je vítaný v důsledku možného nežádoucího obsahu železa, které se zde nachází jako 

vedlejší, nežádoucí příměs vzniklá použitím ocelových filtračních sítek. Mangan pak dobře 

eliminuje vylučování železa ve formě destiček a podporuje vytváření intermetalické -fáze 

Al15(Fe,Mn)3Si2 a potlačuje tak vytváření nežádoucí -fáze FeAl3. 

Po uplynutí nastavené doby tuhnutí odlitku ve formě se tlak v udržovací peci a stoupací 

trubici, vyrovná s atmosférickým tlakem. Proces je následně ukončen a hrubý odlitek je 

uvolněn z formy, pomocí pneumaticky ovládaných vyrážečů. 

Kovová forma je složena z několika pohyblivých částí, hydraulicky ovládaných. 

Každý typ automobilového kola má své specifické provedení designu a tvaru. Vnější části 

odlitku jsou tvořeny čtyřmi výsuvnými díly, jejichž vnitřní strana je radiálně zakřivená a 

přesně kopírují tvar čela odlévaného kola (ráfku). Tyto pohyblivé části se posouvají těsně po 

spodní polovině formy, která tvoří přední část kola. Část, která tvoří vnitřní stranu kola, 

najíždí z vrchu licího stroje je taktéž řízená hydraulicky. Je důležité věnovat maximální 

pozornost opotřebení dosedacích ploch kovové formy, vznikající neustálým otlačováním a tím 

i vznik zateklin způsobených netěsností. Celá forma je opatřená segmenty (elektrické, 

odporové ohřívače), zajišťující ohřev kritických oblastí, aby bylo zajištěno postupné, 

usměrněné tuhnutí v  místech tepelných uzlů, tedy v oblastech nahromaděného kovu. Přesné 

nastavení ohřevu kritických oblastí je nutné, neboť v opačném případě zde může nastat 

nebezpečí vzniku mikrostrukturních vad a staženin v odlitku [5]. 

Hlavní zvláštnost celé metody nízkotlakého lití spočívá v tom, že odlitek musí tuhnout 

odshora postupně směrem dolů a tuhnutí musí být ukončeno v ústí plnicí trubice. Tloušťky 
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stěn odlitku se shora směrem k plnicí trubici musí zvětšovat, takže dochází k usměrněnému 

tuhnutí zcela opačným směrem, než je tomu při tuhnutí v gravitačním poli [2].  

Po odlití kola následují operace spojené s analýzou chemického složení tekutého kovu 

v udržovací peci licího stroje. 

 

3.4. Kontrola RTG 

Neshody odlitků zjištěné na RTG přístroji, se již týkají skrytých a vnitřních vad. 

Nehomogenity odlitků se nejčastěji vyskytují v podobě, viz obr. 3.2, mikrostaženin v ráfku (č. 

1), mikro i makro staženin v oblastech přechodů paprsků k ráfku (č. 2), mikro a makro 

staženiny v oblasti náboje kola (č. 3) a může se zde objevit i bublinatost (č. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.2: Výskyt staženin a pórů v kritických částech kola viditelných na řezu. 

 

Kola, u kterých byly nalezeny nepřípustné znaky neshod, jsou bezpodmínečně 

vyřazena a označena červeným pruhem na ráfku, aby nedošlo k záměně s kvalitními odlitky 

kol. Tato kola jsou skladována na zvláštním místě a jsou určená k opětovnému přetavení. 

Kola, která úspěšně prošla důkladnou a přísnou kontrolou jsou dále transportována k procesu 

tepelného zpracování.  
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3.5. Tepelné zpracování odlitků kol 

Úkolem tepelného zpracování odlitků kol je: snížit vnitřní pnutí, zvýšit rozměrovou 

stálost a zlepšit mechanické vlastnosti.  

Nejdříve je odlitek podroben rozpouštěcímu žíhání, které má převést intermetalickou 

fázi Mg2Si do tuhého roztoku, kde pak následujícím rychlým ochlazením kritickou rychlostí 

je získána struktura přesyceného tuhého roztoku . Proces probíhá po dobu 12 hod. při 

teplotách 535 °C až 540 °C.  

Slitiny typu Al – Si – Mg, konkrétně se jedná o slitinu AlSi7Mg0,3, jsou precipitačně 

vytvrditelné a této vlastnosti se využívá ke zlepšení potřebných mechanických vlastností. 

Dochází zde k precipitačnímu vylučování ternárního eutektika Mg2Si na hranice zrn, viz obr. 

3.3. Proces umělého stárnutí (T6) probíhá při teplotách 150 °C až 170 °C po dobu 2 – 5 hod a 

dochlazování na vzduchu. Hořčík ve slitinách Al – Si zlepšuje nejen mechanické vlastnosti, 

ale zvyšuje i korozivzdornost. 

 

 

Obr. 3.3: Struktura slitiny AlSi7Mg0,3 po procesu T6 (200x). 
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Slitina AlSi11Mg0,3 je podrobována pouze rozpouštěcímu žíhání (T4), které 

představuje přirozené stárnutí, uskutečňující se za pokojové teploty po dobu 20 dnů. Struktura 

po tepelném zpracování T4 je patrná na obr. 3.4. AlSi11Mg0,4 lze vytvrdit za zvýšené teploty 

(T6), ale jen za předpokladu, že je obsah Mg v odlitku vyšší než 0,25%, jinak nedojde 

k vyloučení intermetalické fáze Mg2Si [10]. 

 

 

Obr. 3.4: Struktura slitiny AlSi11Mg0,3 po procesu T4 (200x). 

 

Označení T4 a T6 tepelného zpracování hliníku a jeho slitin byla převzata z ASM 

s platností pro USA a Kanadu, které je jako první zavedly a je v souladu s normou ČSN EN 

515 platnou pro celou Evropskou unii [2]. 

3.6. Obrábění 

Dalším důležitým krokem ve výrobě hliníkového kola je proces obrábění. Výchozím 

materiálem je odlité kolo (z materiálu AlSi11 nebo AlSi7, tepelně zpracované nebo 

nezpracované), které bylo vyrobeno na oddělení slévárny. Každé odlité kolo má přídavek na 

obrábění od 1 – 3 mm. 

Mechanické obrábění se provádí na obráběcích centrech, které se skládají z CNC 

soustruhu a vrtání na CNC vrtačce. Obráběcí nástroje jsou vybaveny vyměnitelnými 

břitovými destičkami vyrobených ze slinutých karbidů nebo diamantu. 

Celkové obrábění je rozděleno rovnoměrně do tří operací. První operace je 

soustružení, druhá operace je vrtání a poslední operace je opět soustružení. Tok mezi 

jednotlivými operacemi je zajištěn pomocí dopravníků a robotů. 
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Všechna kola musí být vyrobena přesně podle daných rozměrů. Tyto rozměry jsou 

kontrolovány na 3D měřicím přístroji, vždy podle konkrétního technologického předpisu pro 

daný typ kola. Kola, která neodpovídají daným specifikacím, jsou vyřazena z výrobního 

procesu. Taková kola jsou označena červeným pruhem, aby nedošlo k záměně s kvalitními 

výrobky, a jsou odvezena na oddělení tavírny k opětovnému přetavení. Kola, která odpovídají 

všem specifikacím zákazníků, jsou posílána pomocí válečkových dopravníků na oddělení 

„Přípravy kol před lakováním“. 

3.7. Příprava kol před lakováním 

Na kolech jsou po procesu obrábění patrné otřepy a ostré hrany. Úkolem pracovníků 

oddělení „Přípravy kol před lakováním“ je odjehlit a obrousit kola tak, aby byla dobře 

připravená k lakování. Pro odjehlování a broušení jsou používány různé typy brusek, které 

jsou poháněny stlačeným vzduchem. 

Na tomto oddělení je také prováděna jedna z nejdůležitějších kontrolních zkoušek. Je 

to kontrola těsnosti kol na testovacím stroji pomocí směsi hélia a vzduchu. Kolo je zde 

hermeticky uzavřeno pomocí horního a spodního talíře a po obvodu vzduchotěsným zvonem. 

Do vnitřní části kola je vtlačena směs vzduchu a hélia. Po určitém časovém intervalu dojde 

k vyhodnocení složení vzduchu mezi obvodem kola a vzduchotěsným zvonem. Při zjištění 

určitého množství hélia vyššího než je stanovená mez, je kolo vyřazeno z výrobního procesu. 

Taková kola jsou označena červeným pruhem, aby nedošlo k záměně s kvalitními výrobky, a 

jsou odvezena na oddělení tavírny k opětovnému přetavení.  

3.8. Lakování  

Lakování kol se skládá ze tří kroků: chemická předúprava, práškové lakování a mokré 

lakování. 

Úkolem chemické předúpravy je chemická úprava povrchu hliníkového kola pro 

samotné lakování. Kolo prochází nejprve odmaštěním, potom je opláchnuto 

demineralizovanou vodou a nakonec osušeno. Na chemicky předúpravené kolo se nanáší 

prášková barva a kolo je potom pomocí dopravníků převezeno do vypalovací pece k vypálení 

práškové barvy. 

Při mokrém lakování dochází k nanášení metalické barvy, jejímu částečnému 

vysušení, a následnému nanášení transparentního laku. Metalická barva a transparentní lak 
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jsou nanášeny pomocí elektrostatických pistolí. Poté následuje konečné vypálení při teplotě 

180°C ± 10°C po dobu 35 minut.  

 

4. Materiálové zkoušky 

4.1. Chemického složení 

Chemické složení materiálu se zjišťuje pomocí optického emisního spektrometru 

Spectromax. Měřící metoda je založena na excitaci valenčních elektronů atomů v budícím 

zdroji a měření intenzity emitovaného záření při jejich deexcitaci. Návrat elektronů na 

základní hladinu je spojen s emisním zářením, který se neprojevuje jediným přechodem, ale 

celou řadou, které se ve spektru projevují jako emisní čáry (píky). Cílem je změřit spektrum, 

určit čáry, kterému prvku odpovídají a změřit jeho koncentraci. Zdrojem budící energie je 

elektrický zdroj, který předává vzorku elektrickou energii.  

První kontrolou chemického složení je kontrola slitiny před začátkem tavení. Provádí 

se na vzorku, který je přikládán k dodávce slitiny. Jestliže vzorek není součástí dodávky, 

potom jeho odběr je nutno provést z ingotů náhodným výběrem. 

Druhou kontrolou je chemické složení slitiny z odpichu. Tato kontrola se provádí po 

přidání legovacích přísad a po odplynění. Tato kontrola se provádí z každého licího stroje 

vždy každou směnu. Slitina se odebere z tavící pece nebo licího stroje, nalije se do dané 

formy a nechá zatuhnout. Vzorek nesmí obsahovat strusku nebo vměstky. Po ztuhnutí slitiny 

se vzorek vyjme z formy a ochladí ve vodě.  

4.2. Mikrostruktura a makrostruktura 

Mikrostruktura a makrostruktura se vizuálně hodnotí z naleptaného rovinného řezu 

polotovarem nebo výrobkem. Získáváme informace o struktuře, porózitě, o výskytu vměstků, 

trhlin a staženin. Způsob a místa odběrů vzorků jsou dány požadavkem zákazníků. Vzorky se 

postupně brousí pomocí brousicích disků o různé zrnitosti. 
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Postup při hodnocení mikrostruktury: 

 brousící disk zrnitosti 60 – cca 1 minutu, 

 brousící disk zrnitosti 240 – cca 1 minutu, 

 brousící disk zrnitosti 600 – cca 1 minutu, 

 jemné broušení plátnem s diamantovou suspensí 9 mikronů a 3 mikrony + 

lubrifikační emulse – cca 3 minuty, 

 leštění plátnem + leštící suspensí – cca 2 minuty, 

 na závěr omytí vodou a potom alkoholem. 

Takto připravený vzorek se pozoruje pomocí mikroskopu při zvětšení 50 – 500x. 

Vyhodnocuje se modifikace dle mikrografického standardu. Příklad mikrostruktury Al – Si 

slitiny je na obr. 4.1. 

 

Obr. 4.1: Mikrostruktura Al – Si slitiny. 

 

Postup při hodnocení makrostruktury: 

 brousící disk zrnitosti 60 – cca 3 minuty,  

 brousící disk zrnitosti 240 – cca 3 minuty,  

 brousící disk zrnitosti 600 – cca 3 minuty,  

 brousící disk zrnitosti 1200 – cca 3 minuty,  

 naleptání roztokem FeCl3 x 6H2O – cca 90 sekund, 

 na závěr omytí vodou a vysušení vzduchem. 
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Tato analýza, není-li požadováno jinak, se provádí u každého vzorkování nového typu kola a 

protokol o vyhodnocení je v tomto případě přílohou vzorkování. Na obr. 4.2 je uveden příklad 

vzorku naleptaného na makrostrukturu. 

 

Obr. 4.2: Příklad vzorku naleptaného na makrostrukturu. 

 

5. Mechanické zkoušky 

Určení konkrétní mechanické charakteristiky obnáší výrobu zkušebního tělesa a 

zhodnocení vlivu silového působení na jeho chování. Tento proces je označován jako 

zkoušení mechanických vlastností a má mimořádný význam pro výrobce konstrukčních 

materiálů, technology a konstruktéry. 

Výsledkem aplikace vnějších zátěžových sil na zkušební těleso může být jeho 

elastická deformace, která je dočasná a po odlehčení vymizí, nebo se těleso také může 

deformovat plasticky – nevratně, v krajním případě dochází k porušení soudržnosti materiálu 

v podobě trhliny a později lomu. Tímto způsobem probíhají mechanické zkoušky, které 

označujeme jako destruktivní. Výsledky mechanických zkoušek poskytují uživatelům i 

výrobcům materiálu určitou záruku jeho mechanických vlastností. Je důležité, aby byl pro 

určitou mechanickou zkoušku normalizován nejen její průběh, ale také tvar zkušebního tělesa 

a kalibrace zkušebního zařízení [6]. 
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5.1. Tahová zkouška 

Tato zkouška je díky svému jednoduchému principu nejrozšířenější a nejuznávanější. 

V jejím průběhu je vzorek v podobě tyče s hladkým povrchem, obvykle kruhového nebo 

obdélníkového průřezu, namáhán jednoosou tahovou napjatostí až do přetržení. Okolní teplota 

se nejčastěji pohybuje v rozmezí 10 – 35°C, pokud není předepsána jiná konkrétní hodnota. 

Zkušební těleso je oběma konci pevně uchyceno upínacími hlavami k pohyblivému příčníku 

na jedné straně a přes dynamometr k rámu na straně druhé. Pohyblivý příčník je uveden do 

pohybu pomocí vřeten poháněných motorem nebo hydraulicky. Důležitou součástí jsou 

zařízení na snímání deformace a síly během zatěžování zkušebního tělesa [7]. 

Podle průřezu dělíme zkušební tyče na ploché a válcové, dále z hlediska jejich 

geometrie na poměrné a nepoměrné. Rozhodujícím kriteriem je následující vztah mezi 

počáteční měřenou délkou L0  plochou počátečního průřezu S0 : 

00 SkL  Rov. (2) 

kde koeficientu k obvykle přiřazujeme hodnotu 5,65 pro L0 větší než 20 mm. Pokud 

tyč splňuje tento předpis, hovoříme o tyči poměrné, v opačném případě, kdy je počáteční 

délka nezávislá na počátečním průřezu, se jedná o tyč nepoměrnou. Poměrné válcové tyče 

dále dělíme na krátké a dlouhé. 

Naměřená data představují závislost mezi působící silou a prodloužením vzorku, 

respektive mezi napětím a deformací. Jeho grafickým záznamem je tahový diagram, také 

někdy označovaný jako pracovní diagram. Na jeho vodorovné ose je poměrná délková 

deformace ε, na svislé ose napětí σ, respektive smluvní napětí R. Poměrná délková deformace 

je definována takto: 

0

0

L

LL
 [-] Rov. (3) 

kde L0 je počáteční délka a L aktuální délka v určitém okamžiku během zatěžování. 

Napětí se vypočítá ze vztahu: 

0S

F
R  [MPa] Rov. (4) 

přičemž F je vnější síla působící na těleso. Jedná o napětí smluvní, vypočítané ze síly 

vztažené na počáteční nedeformovaný průřez S0. Všechny zbylé významné hodnoty napětí 
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měřené během zkoušky tahem, tj. meze kluzu a mez pevnosti, jsou také smluvní, definované 

analogicky. Skutečné napětí je vzhledem ke zmenšujícímu průřezu větší a pro jeho závislost 

na skutečné deformaci používáme složitější empirické vztahy [1]. 

U zatěžovaného tělesa se nejprve elasticky deformuje současně celý jeho objem, 

přičemž závislost deformace na napětí je lineární a materiál splňuje Hookův zákon pro ideální 

izotropní materiál: 

σ = E . ε Rov. (5) 

Konstanta úměrnosti E se nazývá modul pružnosti v tahu nebo také Youngův modul. Závisí 

hlavně na materiálu, ale také na teplotě. Další důležitou charakteristikou je koeficient příčné 

kontrakce μ, označovaný též jako Poissonovo číslo. Je to poměr příčné a podélné deformace 

vzorku: 

 Rov. (6) 

Příčná deformace  tyče kruhového průřezu se vypočítá následovně: 

0

0

D

DD
 Rov. (7) 

kde D0 je průměr počátečního průřezu a D průměr aktuálního průřezu v určitém okamžiku 

zatěžování. 

Při dalším zatěžování se k elastické deformaci přidá deformace plastická. Materiál je 

v pružně plastickém stavu a chová se nelineárně, Hookův zákon neplatí. Celková poměrná 

deformace je součtem plastické i elastické: 

ε = εe + εp Rov. (8) 

Plastická deformace εp je podstatně rychlejší než elastická εe, což vede k tomu, že se 

křivka v tahovém diagramu po dosažení meze kluzu odkloní od Hookovy přímky a dojde 

k jejímu zploštění, laicky řečeno, neroste tak rychle. Za tento průběh může zvyšující se 

hustota dislokací, která způsobuje snížení možnosti jejich pohybu v materiálu. Tomuto jevu 

říkáme deformační zpevňování. Jakmile dojde k vyčerpání možnosti pohybu dislokací, 

materiál ztrácí schopnost zpevňovat a na zkušebním tělese se lokalizuje kritické místo – 

krček, ve kterém dojde v důsledku růstu napětí k přetržení.  

Plastická deformace se v kovovém materiálu realizuje dvěma základními 

mechanizmy: skluzem dislokací a dvojčatěním, eventuálně jejich kombinací. Skluzem 
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dislokací rozumíme pohyb jednorozměrných poruch krystalové struktury v takovém 

skluzovém systému mřížky, který je optimálně orientován vůči vnějšímu zatížení a je v něm 

dosaženo maximálního smykového napětí. Při dvojčatění se atomy v části krystalu přesunou o 

necelou meziatomovou vzdálenost, a to tak, že vznikne oblast mřížky souměrná podle roviny 

dvojčatění s neposunutou mřížkou. O tom, který mechanizmus bude převládat, rozhodují 

zejména rychlost deformace a teplota. Při relativně velkých rychlostech deformace a nízkých 

teplotách je dominantní dvojčatění. Šíření dislokací a tudíž i chování materiálu, ovlivňuje i 

typ krystalové mřížky. Kovy s FCC mřížkou, jako např. hliník a jeho slitiny, se na rozdíl od 

kovů s BCC mřížkou vyznačují dobrými plastickými vlastnostmi jak za tepla, tak i za studena.  

 

Mechanické charakteristiky určované tahovou zkouškou 

Napětí, při kterém se těleso začíná deformovat nevratně, nazýváme mezí kluzu. Její 

hodnota a vliv na tvar tahového diagramu závisí především na pohyblivosti dislokací. 

U některých materiálů, např. slitin kovů, mohou být dislokace blokovány nejen jinými 

mřížkovými poruchami (substitučními, popř. intersticiálními atomy), ale také hranicemi zrn 

nebo precipitáty. Po jejich odtržení vzniká v diagramu nespojitost. Příslušné napětí 

označujeme jako tzv. výraznou mez kluzu a značíme Re. V opačném případě, kdy dislokacím 

v pohybu během deformačního zpevňování brání pouze jejich zvyšující se množství, je 

obtížné takové napětí z diagramu určit, navíc závisí na citlivosti snímače. Proto se určuje 

smluvní mez kluzu Rp0,2, což je napětí, které odpovídá elastické poměrné deformaci 

εe = 0,2 %. Tuto hodnotu určuje česká norma, Zahraniční normy uvádějí i jiné, např. 0,1 % 

nebo 0,5 %. Existují i materiály, u nichž dochází po dosažení meze kluzu k výraznému 

poklesu napětí v důsledku rozšíření deformace z malé oblasti na celý průřez zkušební tyče a 

jeho dočasnému setrvání na přibližně konstantní hodnotě nebo kolísání kolem ní. Na povrchu 

tělesa se přitom vytváří skluzové pásy, které tvoří rozhraní mezi deformovanou a 

nedeformovanou oblastí, vzniká Lüdersova deformace. Napětí, mezi kterými dochází 

k popsanému poklesu, označujeme jako horní mez kluzu ReH a dolní mez kluzu ReL (obr. 5.1). 
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Obr. 5.1: Tahový diagram nízkouhlíkové oceli s Lüdersovou deformací.  

 

Maximální napětí dosažené během zkoušky tahem značíme Rm a nazývá se mez 

pevnosti v tahu. Při jeho dosažení není už plastická deformace po celé délce vzorku 

rovnoměrná, u tvárných materiálů vzniká krček. U smluvního tahového diagramu bývá 

obvykle toto napětí větší, než lomové napětí f, při kterém dojde k přetržení vzorku. Mez 

pevnosti v tahu je velice důležitá mechanická charakteristika, ze které se dají na základě 

empirických vztahů odhadovat hodnoty meze únavy a existuje zde i spojitost mezi tvrdostí a 

mezí pevnosti v tahu, resp. mezí kluzu [12]. 

Meze kluzu a mez pevnosti spolu s modulem pružnosti v tahu představují pevnostní 

mechanické charakteristiky. Při zkoušce tahem zjišťujeme také deformační charakteristiky a 

to tažnost A a kontrakci Z. Hodnoty pro výpočet deformačních charakteristik měříme na 

vzorcích před a po přetržení. 

Tažnost materiálu A (rov. 9) se definuje jako poměrné podélné prodloužení a vypočítá 

se ze vztahu:  

 100
0

0

L

LL
A u    v [%], Rov. (9) 

kde, Lu je naměřená hodnota délky [mm] po přetržení zkušební tyče, L0 nám udává počáteční 

měřenou délku [mm]. 
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Kontrakce Z (rov. 10) nám udává poměrné podélné zúžení a je definována vztahem: 

 100
0

0

S

SS
Z u    v [%], Rov. (10) 

kde, S0 je počáteční průřez zkušební tyče [mm
2
], Su nám udává průřezovou plochu v místě 

přetržení v [mm
2
]. 

Hodnota tažnosti při tahové zkoušce musí být minimálně 4,5%. Při výrobě 

hliníkových kol se tato hodnota pohybuje mezi 8 – 10%. 

 

5.2. Zkouška tvrdosti 

Ve srovnání s ostatními mechanickými zkouškami jsou zkoušky tvrdosti levné, rychlé 

a snadno proveditelné, navíc při nich není třeba odebírat vzorek materiálu a vyrábět z něho 

zkušební těleso. Další výhodou je možnost odhadnout z naměřených hodnot tvrdosti další 

mechanické charakteristiky. Zkoušky tvrdosti lze zařadit mezi nedestruktivní metody 

zkoušení, protože na povrchu tělesa vzniká velmi malá, co do rozměrů zanedbatelná 

deformovaná oblast. 

Tvrdost je mechanická vlastnost definovaná jako odpor, který klade materiál proti 

vnikání cizího tělesa. 

Podstatou všech dynamicko-plastických metod jejího měření je vtlačování malého 

tělíska – indentoru do povrchu zkoušeného materiálu za určitých, předem stanovených 

podmínek. Tvrdost se pak určí z deformace, která takto vznikla na povrchu tělesa. 

U dynamicko-elastických metod se povrch deformuje pouze elasticky. Kromě dělení 

z hlediska deformace povrchu na zkoušeném tělese se zkoušky tvrdosti dělí také podle 

rychlosti zatěžování na dynamické a statické. 
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Rozdělení metod měření tvrdosti: 

Staticko-plastické 

 Zkouška tvrdosti podle Brinella 

 Zkouška tvrdosti podle Vickerse 

 Zkouška tvrdosti podle Rockwella 

Dynamicko-plastické 

 Poldi kladívko 

 Baumanovo kladívko 

Dynamicko-elastické 

 Shoreho skleroskop 

 Duroskop 

Další možné dělení podle jejich principu: 

 Vtiskové – do této skupiny patří metody dynamicko-plastické a staticko-plastické 

 Kyvadlové a vrypové 

 Odrazové – dynamicko-elastické 

Dělení podle účelu měření: 

 Metody pro určování makrotvrdosti – pomocí nich se měří tvrdost kovového materiálu 

jako celku 

 Metody pro určování mikrotvrdosti – umožňují měřit tvrdost jednotlivých strukturních 

složek materiálu a jeho tenkých povrchových vrstev. 

Dosažitelné tvrdosti hliníkových slitin jsou ve srovnání s ocelemi relativně nízké a 

nepříjemným důsledkem této skutečnosti je snadné poškození funkčních povrchů součástí. 
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Zkouška tvrdosti podle Brinella (ČSN EN ISO 6506) 

Indentor má tvar kuličky (obr. 5.2), která po zatížení předepsanou silou vytvoří na 

zkoušeném povrchu tělesa vtisk. Norma určuje délku časového intervalu od počátku do 

plného zatížení a dobu, po kterou plné zatížení na kuličku (a na materiál) působí. Zkouška se 

musí provádět na hladkém, rovném povrchu bez okují a bez použití maziv. Zkušební zatížení 

stanovené normou je v rozmezí 9,807 – 29420 N a průměr vtisku d [mm] by se měl 

pohybovat mezi 0,24 – 0,6 D, kde D [mm] je průměr vtlačované kuličky. Pokud to rozměr 

tělesa dovoluje, volí se přednostně D = 10 mm. 

Pro materiály s tvrdostí menší než 350 HB se používá kulička z kalené oceli, pro tvrdší 

kulička z vysokopevnostní oceli nebo karbidu wolframu. V prvním případě je naměřená 

hodnota doprovázena značkou HBS, v tom druhém HBW. Hodnota tvrdosti se určí jako 

poměr zatěžující síly a plochy vtisku, neformálně ji lze proto považovat za určitou hodnotu 

napětí. Výpočet probíhá takto: výsledný průměr vtisku d se spočítá jako aritmetický průměr 

ze dvou dílčích průměrů d1 a d2 navzájem kolmých, poté se pomocí tabulek uvedených 

v normě určí v závislosti na materiálu hodnota poměru 0,102 F/d
2
 a známé hodnoty d ,D, F se 

dosadí do vztahu 
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2
102,0

dDDD

F
HB  Rov. (11) 

 

nebo se výsledná hodnota tvrdosti odečte pomocí hodnot  d ,D, F z tabulek [1]. Tato metoda 

se často používá pro měření tvrdosti slitin hliníku. Tvrdost čistého hliníku je relativně nízká, 

zhruba 15 HBS. 

 

Zkouška tvrdosti podle Vickerse (ČSN EN ISO 6507) 

Jedná se o metodu měření tvrdosti, která je nejrozšířenější v Evropě. Vnikající těleso 

s diamantovým hrotem má tvar pravidelného čtyřbokého jehlanu (obr. 5.2). Jeho vrcholový 

úhel, který svírají protilehlé stěny, je 136°. Průběh zkoušky je analogický jako v předchozím 

případě. Tvrdost je určena poměrem zatěžující síly a plochy vtisku, jehož charakteristickým 

rozměrem je úhlopříčka d, určená jako aritmetický průměr obou skutečných úhlopříček d1  a 

d2. V závislosti na velikosti zkušebního zatížení rozlišujeme 3 typy zkoušek: 
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 Zkoušky pro měření tvrdosti v rozsahu HV 5 až HV 100, zkušební síla F = 49,03 až 

980,7 N, 

 Zkoušky pro měření tvrdosti v rozsahu HV 0,2 až HV 5, zkušební síla F = 1,9614 až 

49,03 N, 

 Zkoušky pro měření mikrotvrdosti pro HV menší než 0,2 a zkušební sílu F < 1.9614 

N. 

Z hodnot d a F vypočítáme výslednou tvrdost pomocí vztahu 

2
1891,0

d

F
HV  Rov. (12) 

Při zkouškách podle Vickerse vzniká v tělese ve srovnání s Brinellovou metodou 

podstatně menší vtisk, takže při měření tvrdosti u výrazně strukturně heterogenního materiálu 

mohou naměřené hodnoty kolísat podle toho, do které strukturní složky jsme se s hrotem 

„trefili“. V tomto případě je vhodnější měřit tvrdost pomocí kuličky, která působí na větší 

plochu, a máme jistotu, že naměřená hodnota reprezentuje průměrnou tvrdost povrchu. 

 

 

Obr. 5.2: Tvary indentorů při zkoušce podle Brinella a Vickerse [11]. 
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Zkouška tvrdosti podle Rockwella (ČSN EN ISO 6508) 

Podstatou zkoušky je vtlačování indentoru v podobě diamantového kužele 

s vrcholovým úhlem 120° a poloměrem zaoblení hrotu R = 0,2 mm, nebo ocelové kuličky o 

průměrech D = 1,5875 nebo 3,175 mm. Zkoušený povrch musí splňovat stejné požadavky 

jako u dvou předchozích metod, tj. musí být hladký, rovný, bez okují a maziva, ale princip 

měření je naprosto odlišný. Vnikající těleso se při kontaktu s povrchem nejprve zatíží 

předběžným zatížením F0, které se poté během 2 až 8 sekund zvýší o F1 na koncovou hodnotu 

F. Po uplynutí normou stanovené doby, tj. 4 až 6 sekund, se zatížení opět sníží na F0. Na 

rozdíl od zkoušek podle Brinella a Vickerse se tvrdost určí z hloubky vtisku, který zůstane na 

povrchu po konečném odlehčení na předběžné zatížení F0. Nejedná se tedy o sílu vztaženou 

na plochu vtisku. Hodnoty tvrdosti odečítáme přímo na stupnici hloubkoměru, která je 

zabudována na zařízení (tvrdoměru). Existuje celkem 15 stupnic tvrdosti (A, B, C, D, E, F, G, 

H, K), z nichž každá má stanoveny následující parametry: tvar a rozměry indentoru, velikost 

celkového, předběžného a přídavného zatížení, symbol a rozsah tvrdosti, ve kterém se používá 

[8]. 

 

Určení tvrdosti pomocí Baumannova kladívka a Poldi kladívka 

Ve výrobních procesech se častěji používají přenosná zařízení pro měření tvrdosti, a to 

Poldi kladívko, popřípadě Baumannovo kladívko. Obě kladívka pracují na podobném 

principu, vyhodnocení tvrdosti je obdobné jako u zkoušky tvrdosti podle Brinella. V obou 

případech je indentorem kalená ocelová kulička o průměru D = 10 mm. U Poldi kladívka je 

zatlačena do zkoušeného materiálu a zároveň do etalonu o předem známé tvrdosti. Z rozměrů 

vtisku se pomocí tabulek určí požadovaná tvrdost materiálu. Zátěžná síla je vyvozena ručně, 

úderem dílenského kladiva do Poldi kladívka. Přítomnost etalonu je zde velice důležitá, 

protože zajišťuje, aby naměřená hodnota tvrdosti nezáležela na síle úderu kladivem. U 

Baumannova kladívka se etalon nepoužívá, kulička je do materiálu zatlačena úderem razníku, 

který je do pohybu uveden pomocí pružiny. Naměřené hodnoty tvrdosti doprovází značka HB 

BAUMANN, resp. HB POLDI [8]. 
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Měření tvrdosti dynamicko-elastickými metodami 

Shoreho skleroskop a duroskop využívají přeměn mechanické energie. Zkušební těleso 

se pustí z počáteční výšky H na zkoušený materiál, jeho počáteční potenciální energie se 

začne měnit na kinetickou, po odrazu zpět na potenciální. Výška h, do které se těleso vrátí po 

odrazu, je menší, protože se část celkové mechanické energie soustavy spotřebovala na 

elastickou deformaci zkoušeného povrchu a tření. Z úbytku energie, resp. z výšky odskoku h, 

určíme tvrdost materiálu pomocí tabulek nebo ji odečteme přímo na stupnici, pokud je 

kalibrovaná v jednotkách tvrdosti HSh. Duroskop se liší pouze tím, že se indentor pouští na 

pevném rameni pod počátečním úhlem α na vertikálně orientovaný povrch zkoušeného tělesa, 

úhel jeho odskoku označujeme β [8]. 

K měření tvrdosti po žíhání se ve společnosti Cromodora Wheels s.r.o. používá 

přenosný tvrdoměr HARTIP 3000 (obr. 5.3). Tento přístroj se skládá ze dvou částí. První je 

měřicí přístroj a druhou je rázová sonda. Vzorky musí mít čistý a hladký povrch, aby se 

vyloučily chyby měření způsobené hrubým povrchem. Hodnota, ve které by se měla tvrdost 

pohybovat je 85 ± 10 HB. 

 

 

Obr. 5.3: Měření tvrdosti pomocí přenosného tvrdoměru HARTIP 3000. 
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5.3. Únavová zkouška  

Reálné strojní součásti jsou často podrobeny zatěžování, které je proměnné v čase. 

Jeho průběh bývá většinou nepravidelný, někdy úplně nahodilý. Proměnlivé namáhání 

představuje z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti součásti ve většině případů podstatně větší 

riziko, než statické namáhání. Opakované zatěžování materiálu vede ke kumulaci plastické 

deformace. Její příčinou je přemísťování dislokací, které způsobí jejich nerovnoměrné 

prostorové uspořádání ve struktuře. Místa s vyšší hustotou dislokací, jejichž pohyb je omezen, 

jsou zpevněná, naopak oblasti nízké hustoty dislokací se dál plasticky deformují. Na jejich 

rozhraní se tvoří únavové skluzové pásy. Vlivem plastické deformace se po sobě skluzové 

pásy posunují a vytváří tak na povrchu intruze a extruze. První mikrotrhliny vznikají obvykle 

v těchto místech, poté rostou a v důsledku stále nerovnoměrnějšího rozložení napětí a 

deformace dojde k šíření pouze jedné magistrální trhliny. Po jejím rozšíření na určitou část 

průřezu dochází k únavovému lomu. Tento proces probíhá v zatěžovaném materiálu při 

napětích menších než mez pevnosti Rm, často dokonce i menší než mez kluzu Re, což je 

příčinou toho, že opakovaně namáhaný materiál vydrží mnohem menší zatížení než ten, který 

je namáhaný pouze staticky [4]. 

 

Zkoušení únavových vlastností 

 

Nejpřesnějším způsobem určení únavového chování je experiment na reálné součásti v 

podmínkách blížících se těm provozním. Uskutečnění takových experimentů s sebou ovšem 

přináší vysoké finanční náklady. Zkoušení únavových vlastností materiálu proto probíhá na 

vhodně zvolených zkušebních vzorcích, kdy je reálný průběh zatěžování nahrazen 

idealizovaným cyklem se sinusovým průběhem, eventuálně souborem sinusových zátěžných 

cyklů s různými amplitudami. Průběh zatěžování je určen následujícími parametry: horní 

napětí h, dolní napětí n, amplituda napětí σa a střední napětí m. Všechna se uvádí v MPa. 

Pro výpočet σa a m se používají následující vztahy: 

 

2

nh
m , Rov. (13) 

2

nh
a . Rov. (14) 

 

Pro určení polohy cyklu, tj. jestli se jeho střední napětí nachází v tahové nebo tlakové oblasti, 

používáme parametr asymetrie R (napěťový poměr) 
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h

nR  Rov. (15) 

a parametr asymetrie P (amplitudový poměr) 

 

a

hP  Rov. (16) 

 

Zvláštním případem je symetrický cyklus, jehož střední napětí je nulové, a platí tedy: 

σh = σn σa. V ostatních případech, kdy σm 0, označujeme cykly jako asymetrické 

Příklady zátěžových cyklů jsou uvedena na obr. 5.4 [4]. 

 

 

Obr. 5.4: Poloha zátěžového cyklu v závislosti na parametrech asymetrie. 

 

Wöhlerova křivka 

Základní mechanickou charakteristikou v oblasti únavových vlastností je Wöhlerova 

křivka (S-N křivka). Vyjadřuje závislost amplitudy napětí a na počtu zátěžných cyklů 

(kmitů) Nc, při kterém dojde k únavovému lomu. K jejímu určení je nutné zkoušet desítky 

vzorků (standardně 8 – 12, pro přesnější výsledky 15 – 20), v ojedinělých případech i stovky 

vzorků stejného tvaru, rozměrů a jakosti povrchu. Zkouška probíhá tak, že se první vzorek 

zatíží napětím odpovídajícím mezi kluzu a zaznamená se počet cyklů, po kterém dojde při 

tomto zatížení k únavovému lomu. Potom se napětí postupně snižuje a zkouška se opakuje až 

do okamžiku, kdy více vzorků vydrží normou stanovený počet cyklů. Např. pro oceli a litiny 



28 

 

je stanoven počet cyklů 10
7
, pro lehké kovy a jejich slitiny 10

8
. Snižováním amplitudy se 

počet cyklů do lomu zvyšuje až do chvíle, kdy dosáhneme meze únavy σc, tj. napětí, při 

kterém k lomu nedojde a součást teoreticky vydrží neomezený počet cyklů. Experimentálně 

bylo zjištěno, že vliv obvyklých frekvencí zatěžování na hodnotu meze únavy je 

zanedbatelný, ale jeho vliv na životnost součásti samozřejmě zanedbat nelze. Tento popis 

stanovení meze únavy je svým způsobem dost zjednodušený, ve skutečnosti mají naměřené 

hodnoty velký rozptyl, do jisté míry je nutné užití statistických metod a aproximací; přesné 

postupy určuje norma [9]. 

 

Únavové vlastnosti slitin hliníku 

U slitin hliníku je posuzování únavového chování odlišné, protože u nich dochází k 

lomu při konečném počtu cyklů nezávisle na amplitudě napětí. Mez únavy, definovaná jako 

napětí, ke kterému se klesající únavová křivka asymptoticky blíží, tudíž neexistuje. V praxi se 

tento problém řeší určením smluvní nebo také časované meze únavy, která odpovídá určitému 

předem stanovenému počtu cyklů. Po dosažení této meze je nutné součást zkontrolovat a 

zhodnotit možnosti jejího dalšího použití nebo ji vyměnit.  

Ve společnosti Cromodora Wheels se únavová zkouška provádí na speciálním 

testovacím zařízení (obr. 5.5), kde testované kolo musí splňovat minimální počet 1.500.000 

cyklů před jeho prasknutím. 

           

Obr. 5.5: Speciální zařízení pro testování únavové zkoušky. 
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5.4. Nárazová zkouška  

Cílem zkoušky je v podstatě analyzovat náchylnost materiálu ke křehkému lomu. 

Tato vlastnost bezprostředně souvisí s houževnatostí, což je jedna ze základních 

mechanických vlastností. U materiálů s BCC mřížkou můžeme pozorovat následující jev: při 

tahové zkoušce, kde jsou namáhány jednoosou napjatostí, se chovají jako houževnaté, tj. mají 

relativně vysoké deformační a napěťové charakteristiky, ale v momentě, kdy jsou podrobeny 

trojosé napjatosti, dochází ke křehkému lomu. Trojosá tahová napjatost v tomto případě vede 

ke snížení smykového napětí, které je potřebné pro pohyb dislokací, což způsobí ztrátu 

plasticity. Tohoto stavu lze docílit nejen změnou napjatosti v tělese, ale také snížením teploty 

a zvýšením rychlosti zatěžování. Křehký lom je v praxi nežádoucí z následujících důvodů: 

- Může k němu dojít u tělesa, které nemá na povrchu žádné viditelné trhliny nebo jiné 

vady. 

- Porušování tělesa probíhá tak rychle, že nejsme schopni rozlišit okamžik iniciace trhliny 

a její následné šíření. 

- Křehký lom nelze ovlivnit ani rychlou změnou vnějšího zatížení. 

Základním problémem při navrhování stroje nebo konstrukce je tedy zajištění takových 

podmínek, při kterých nedojde ke křehkému lomu. Kromě vhodné volby materiálu toho 

docílíme také tím, že bude provozní teplota materiálu dostatečně vysoko nad tzv. tranzitní 

teplotou, pod kterou k němu dochází [4]. 

Nárazová zkouška se provádí na speciálním testovacím zařízení, kde testované kolo po 

nárazu závažím o předepsané váze a předepsané výšce, ze které se spouští, nesmí mít 

viditelné praskliny v okolí nárazu. Kontrola prasklin se provádí na testovaném kole pomocí 

penetrace. 
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6. Závěr 

Cílem této práce bylo popsání zkoušek základních mechanických a materiálových 

vlastností – tahové zkoušky, zkoušky tvrdosti, únavové zkoušky a nárazové zkoušky při 

výrobě hliníkových kol pro osobní automobily. 

Nízkotlaké lití a použití slitin hliníku má dnes otevřené dveře nejen v automobilovém 

průmyslu nebo v oblastech strojírenství, ale i pro další etapy vývoje ekonomicky výhodné 

strojní výroby součástí v průmyslu a výrobků denní potřeby. Proto je nutnost zkoumat a 

poznávat souvislosti, které budou provázet další generace na cestě ke zdokonalování tak 

náročných a přesných technologií, jako je tlakové strojní odlévání do kovových forem. 

Shrnutí všech poznatků týkajících se mechanických vlastností materiálů a jejich 

zkoušení je věc dosti komplikovaná a co víc, přesahuje rámec mé bakalářské práce. Byl jsem 

tudíž nucen z této problematiky vybrat pouze věci, které považuji za významné a jejichž 

vysvětlení je nezbytné pro pochopení pojmů v oblasti výroby kol z hliníkových slitin pro 

osobní automobily. 
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