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Abstrakt 

Bakalářská práce zahrnuje poznatky o perspektivních materiálech pro výrobu ojnic. První část 

je zaměřena na materiály nejpouţívanější, jako jsou ocel, titanové a hliníkové slitiny. Jsou zde 

popsány způsoby výroby ojnic z jednotlivých materiálů a jejich vyuţití v motoristickém světě. 

Druhá část podrobněji charakterizuje slitinu hliníku 7075 vyuţívanou pro ojnice a rovněţ 

rozbor problematiky, proč není tato slitina častěji vyuţívána v běţném provoze, případně v 

dalších motoristických aplikacích. V praktické části bylo provedeno metalografické studium 

materiálu 7075-T6 pouţívaného pro hliníkové ojnice. V závěru jsou navrhnuty další moţné 

materiály pro výrobu ojnic. 

Klíčová slova: ojnice, hliníková slitina, slitina Al-Zn, AA 7075 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Bachelor thesis includes knowledge about promising materials for the manufacture of 

connecting rods. The first part focuses on the most commonly used materials such as steel, 

titanium and aluminum alloys. There are methods of manufacturing connecting rods 

individual materials, their use in the automotive world. The second part focuses on the 

aluminum alloy 7075, which is widely used for manufacturing connecting rods. Finding a 

reason why this alloy is not frequently used in normal operation and for the production of 

other car parts. In the experimental part metallographic study of 7075-T6 aluminum alloys 

used for connecting rods  was performed. In conclusion there are other options designed 

materials for the production of connecting rods. 

Keywords: connecting rod, Al alloy, Al-Zn alloy, AA 7075 
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1 Úvod 

Ojnice jsou nepostradatelnou částí všech vozidel vyuţívajících spalovací motor. Jejich 

funkcí je poskytnout plynulý pohyb mezi písty a klikovou hřídelí. Ojnice se vyuţívají nejen v 

osobních a nákladních automobilech, ale i v zemědělské technice, jako například v traktorech 

a kombajnech, nebo dokonce ve stavebních strojích a zařízeních, jako například 

v buldozerech. [1] V současnosti se ojnice vyrábějí zejména ze tří hlavních materiálů. Nejvíce 

ojnic je stále vyráběno z oceli, jejich vlastnosti jsou pro pouţití v kaţdodenním provozu 

nejvhodnější, neboť velkou roli hraje cena a dostupnost. Do popředí se však velice rychle 

dostávají titan a hliník, neboť moderním trendem je aplikace co nejlehčích materiálů ve 

vozidlech. Slitiny titanu a hliníku dokáţou sníţit váhu ojnice aţ o 30% a přitom zároveň 

zvýšit výkon motoru, coţ při trendu maximálního odlehčení vozidla a co největšího sníţení 

emisí znamená velkou výzvu do budoucna. Tyto materiály se sice vyuţívají jiţ delší dobu, ale 

prozatím převáţně na poli závodních a sportovních automobilů s vysokootáčkovými motory. 

Jejich největším záporem je únavová ţivotnost a vysoká pořizovací cena. 

Podíváme-li se do historie, vývoj ojnice začal daleko dříve, neţ by si mohl kdokoli 

z nás myslet. Spojení pomocí ojnic se objevuje jiţ u římské pily z konce 3. století n. l. 

nalezené v Hierapolis a u pily z 6. stol. n. l. vykopané v Efezu. Mechanismus kliky a ojnice 

byl u římských mlýnů na principu rotačního pohybu vodního kola a na lineárním pohybu 

pilových kotoučů. V období mezi 1174 a 1206 n. l., popsal arabský vynálezce a inţenýr Al-

Jazari stroj, ve kterém byla vyuţita ojnice s klikovou hřídelí pro pumpování vody. Toto 

zařízení bylo zbytečně sloţité. Důkladné pochopení pohybu ojnice znázornil malíř Pisanello 

(r. 1455) na pístovém čerpadle poháněné vodním kolem, s vyuţitím dvou jednoduchých klik a 

dvou ojnic. Do 16. století se zmínky o klikách a ojnicích v technologických pojednáních a 

uměleckých dílech renesanční Evropy objevovaly často. Dnes musí být všechny ojnice pro 

pouţití v automobilech lehké, ale dostatečně pevné, aby mohly přenášet tah a tlak z pístů do 

klikové hřídele motoru. Otvory na obou koncích spojovací tyče jsou vyrobeny tak, aby 

dokonale spojily písty a klikovou hřídel. Velikost, tvar a materiály ojnic se liší podle různých 

aplikací. [1] 

Cílem této bakalářské práce je rozbor funkce ojnice v motoru a zhodnocení 

perspektivních materiálů pro jejich výrobu. V experimentální části je provedeno 

metalografické studium slitiny hliníku 7075-T6 vyuţívané pro výrobu ojnic. Z literárního 

průzkumu byly rovněţ zjištěny příčiny, proč bylo upuštěno od širšího uplatnění této slitiny 

v běţných motorech i celkově v automobilovém průmyslu.  
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2 Funkce ojnice v motoru 

Ojnice zajišťuje přenos sil mezi pístem a klikovou hřídelí. Liší se svou funkcí podle 

toho, zda je pouţívána u čtyřdobých nebo dvoudobých motorů. V případě čtyřdobých motorů 

je ojnice namáhána proměnnou silou v tahu i tlaku. U dvoudobých motorů je ojnice namáhána 

pouze na tlak. Díky dlouhodobému namáhání jsou ojnice namáhány zásadně únavově. Cílem 

výroby ojnic z daného materiálu je vyrobit co nejlehčí ojnici, dále je důleţitá vysoká tuhost 

horního a spodního ojničního oka. Další text uvádí podrobnější rozdíly ve skladbě a funkci 

ojnic u dvoudobých a čtyřdobých motorů. [2] 

2.1 Ojnice dvoudobých motorů 

Typickým poznávacím znakem ojnice dvoudobého motoru je nedělené spodní ojniční 

oko (viz Obrázek 1), neboť převáţná většina dvoudobých motorů má skládaný klikový hřídel, 

který usnadňuje navlečení spodního ojničního oka na čep kliky před jeho konečným 

zalisováním do ramen. Tvar dříku můţe být eliptický nebo ve tvaru profilů I a H. Co se týče 

povrchového vzhledu ojnice, základem jsou plynulé přechody od ojničních hlav k povrchu 

dříku. Důleţité je také leštění povrchu, zejména v případě ojnic vyuţívaných v závodních 

motorech a kontrola povrchu na vznik trhlinek. [2]  

 

Obrázek 1 Ojnice dvoudobého motoru [3] 

2.2 Ojnice čtyřdobých motorů 

Rozdíly u ojnice čtyřdobého motoru jsou patrné na první pohled. Spodní oko ojnice je 

dělené, a to kvůli převáţně nedělené konstrukci klikového hřídele u čtyřdobých motorů, jak je 

patrné z Obrázku 2.  
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Obrázek 2 Ojnice čtyřdobého motoru [4]  

(1- oko ojnice, 2- dřík, 3- hlava ojnice, 4- ojniční šroub, 5- pouzdro ojnice) 

2.2.1 Oko ojnice  

Uloţení pístního čepu můţe být vytvořeno dvěma způsoby. Například u plovoucího 

pístního čepu je oko tvořeno bronzovým pouzdrem zalisovaným v otvoru oka ojnice. Kdyţ je 

otvor pro mazání vyvrtán a vyztuţen, dochází k zajištění proti pootočení pouzdra. Dalším 

typem je zalisování tenkostěnné ocelové pánve s výstelkou. Tato výstelka je z olověného 

bronzu a vkládá se do otvoru v oku ojnice. Z otvoru pro mazání je olej rozváděn do celé šířky 

loţiska rozváděcími dráţkami. Ve výjimečných případech se setkáváme u silně namáhaných 

motorů s lichoběţníkovým tvarem ojničního oka. [2] 

2.2.2 Dřík ojnice  

Nejpouţívanější profil dříku je ve tvaru I, další často vyuţívaný profil je ve varu H. I u 

čtyřdobého motoru je zapotřebí zajistit dříky vůči únavovému namáhání, zajistit hladké 

přechody mezi dříkem a ojničním okem pro pístní čep a hlavu ojnice. Dále je nutné zajistit 

zaoblení všech hran a zamezení výskytu trhlinek. [2] 
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2.2.3 Hlava ojnice  

Základem je lehkost a tuhost, aby se předešlo deformaci loţiskových pánví. Plynulé 

přechody do dříku ojnic zajišťují tuhost. Hlava je u většiny čtyřdobých motorů dělená, 

protoţe klikový hřídel bývá vykován nebo odlit vcelku. Dělící rovina hlavy o průměru 

ojničního čepu do 0.65 D je zpravidla kolmá na osu ojnice. Toto vše je omezeno poţadavkem 

na opravu či demontáţ ojnice a pístu vývrtem. Při výměně pístu při zadření motoru se tak 

nemusí provádět celková demontáţ klikové hřídele ani celková demontáţ motoru. Při větších 

průměrech ojničního čepu je hlava aţ moc široká, pouţívá se tedy hlava s šikmou dělící 

rovinou. Výchozím řešením je umístění šikmé dělící roviny k ose ojnice pod úhlem 30°, 45° 

nebo 60° (viz Obrázek 3). [2] 

 

Obrázek 3 Ojnice tvaru I s šikmou dělící rovinou [5] 

Nevýhodou šikmé dělící roviny je nepříznivé rozloţení napětí, vyšší hmotnost a 

sloţitější konstrukční řešení, přičemţ zachycení sil zajišťuje ozubené vyfrézování v dělící 

rovině. Víko ojnice je připevněno k hlavě ojnice ojničními šrouby. Poloha víka ojnice je 

zajištěna středící válcovou plochou ojničního šroubu. Přesná poloha víka ojnice k hlavě ojnice 

zajišťuje, ţe po obrobení otvoru slouţícího k uloţení loţiskových pánví, vyráběného ve 

smontovaném stavu, budou i při montáţi na kliku motoru zachovány vlastnosti jako 

kruhovitost a válcovitost loţiskové pánve. K zamezení záměny a přetočení víka ojnice jsou 

stejné strany víka a hlavy ojnice označeny stejným číslem. Například Zetor a Tatra pouţívají 

značení pomocí čísel 100 aţ 999 na boku hlavy a víka ojnice. Negativem je, ţe při opravě 

stejných motorů můţe dojít k záměně. Řešením je vytvoření dělící roviny hlavy a víka ojnice, 

a to řízeným lomem. Díky tomu je téměř nemoţné zaměnit víka ojnic, nemůţe tedy dojít k 

jejich přetočení a výrobní náklady budou podstatně niţší. Obráběné plochy jsou vyrobeny jiţ 

před roztrţením, z toho vyplývá, ţe lom bude křehký a nesmí nastat plastická deformace. Jako 
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první tento způsob pouţila firma BMW, a to u ojnic ze spékaného kovu. Aţ později byly 

vyvinuty materiály, díky kterým můţe dojít k vytvoření křehkého lomu u ojnic litých a 

kovaných. [2] 

2.2.4 Polohovací drážky 

Polohovací dráţky ojnice zabezpečují polohování tenkostěnných ocelových pánví při 

montáţi ojnice na klikový čep. Horní a spodní pánev je snadno zaměnitelná, ale zatíţení obou 

pánví je rozdílné. Horní pánev je zatěţována krátkodobě silami od tlaku plynů (na konci 

komprese a na začátku expanze), (viz Obrázek 4). Spodní pánev ve víku ojnice je naopak 

namáhána dlouhodobě setrvačnými silami. [2] 

 

Obrázek 4 Horní pánev hlavy ojnice [6] 

3 Ocelové ojnice 

Ocel je nejstarším a stále nejvíce pouţívaným materiálem pro výrobu ojnic a díky 

dobré dostupnosti a ceně stále doslova „válcuje“ na poli běţného a dlouhodobého uţívání 

materiály jako jsou hliník a titan. Ocelové ojnice zůstávají pro běţné pouţití ve spalovacích, 

zejména vznětových motorech, téměř nenahraditelné. Jedním z materiálů, které by mohly ocel 

v budoucnosti nahradit, jsou hliníkové slitiny, ale pro únavové vlastnosti se pouţívají zřídka. 

Co se týče materiálů pro výrobu ocelových ojnic, které jsou převáţně kovány v zápustce, 

nejpouţívanější jsou oceli třídy 11 aţ 15, pro vysoce namáhané ojnice přeplňovaných motorů 

se pouţívají oceli třídy 16. Pro zlepšení vlastností a zvýšení únavové pevnosti se povrch takto 

vysoce namáhaných ojnic kuličkuje nebo leští. V historii se objevily i pokusy s jejich 

odléváním, tato metoda se ukázala ovšem jako nevhodná pro ojnice spalovacích motorů. 

Ocelové ojnice se vyrábějí v několika tvarových provedeních dříku I a H. Základními 

principy výroby ocelových ojnic je zápustkové kování, výřez ze sochoru a CNC obrábění. [7]  
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3.1 Kování 

Kování je výrobní proces, který probíhá za extrémního tepla a tlaku v zápustce. Kus 

kovu se zahřeje na teplotu, při níţ je poddajný, a pak je nucen „zatéct“ v zápustce za pomoci 

vysokého tlaku, často je toto označováno jako „bušení“. Kov má poté tvar surové ojnice, která 

je následně obráběna do konečné podoby (viz Obrázek 5). To zahrnuje řezání a dimenzování 

tyčí, vrtání děr pro šrouby a lisování. Orientace zrn je klíčovým faktorem určujícím pevnost 

kovaných tyčí. Při kování za tepla se zrna stlačují a orientují, takţe pevnost materiálu roste. 

Kovaná část je stlačována tak, aby výsledná orientace zrn umoţnila odolávat co nejlépe 

zatíţení. Snad největší nevýhodou kovaných ojnic jsou počáteční výrobní náklady na potřebné 

vzory pro zápustky. Tyto zápustky se opotřebovávají a musí být vyměněny. Změny v designu 

vyţadují buď změnu celkového, nebo konečného obrábění. Kování nabízí zvýšenou pevnost, 

nejlépe se hodí pro velkoobjemovou výrobu. [8] 

 

Obrázek 5 Zápustkové kování ocelové ojnice [9] 

3.2 Sochory 

Ojnice jsou vyrobeny z jednoho kusu ploché kované oceli. Jsou navrţeny s pouţitím 

CAD systému, pak jsou individuálně řezané ze sochorového materiálu pomocí vodní trysky 

nebo jiného CNC-řízeného stroje (viz Obrázek 6). Je moţno vyrobit ojnici do aplikace, coţ 

znamená, ţe pruty mohou být šité na míru specifickým potřebám kaţdého motoru. Díky této 

flexibilitě neexistuje doslova limit v tom, co můţe být navrţeno a vyrobeno. Vzhledem k 

tomu, ţe výrobní proces není závislý na transformaci nebo výrobě nové zápustky, lze návrhy 

snadno změnit, aby sochory změnily pevnostní poţadavky, hmotnost, délku tyče, průměr a 

další. [8] 
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Obrázek 6 Polotovar pro CNC výrobu hliníkové ojnice [8] 

Nevýhodou v porovnání s kováním je struktura zrna. Vzhledem k tomu, ţe ojnice ze 

sochoru je řezána z ploché oceli, zrna se nestáčejí a „netečou“ okolo velkého konce tyče, jako 

je tomu v případě výkovku. V ojnici ze sochoru zůstává zachována orientace zrn horizontálně 

nebo vertikálně po celé délce tyče. Ojnice ze sochoru jsou často vyráběny v menších 

výrobních objemech nebo podle poţadavků zákazníka, takţe je často potřeba delší lhůty pro 

konstrukční návrh, naprogramování stroje a konečné úpravy. Z toho tedy vyplývá, ţe 

sochorové ojnice mohou být draţší neţ kované ze stejného materiálu. [8] 

3.3 Ojnice z oceli 4430 

Většina ocelových ojnic jsou kované nebo vyřezané ze sochoru, jak bylo jiţ uvedeno 

výše. Ojnice z oceli 4340 se vyznačují vynikající pevností a trvanlivostí díky svému sloţení, 

které je uvedeno v následující Tabulce 1. Jedná se o ocel, která splňuje AISI 4340 standardy. 

Tabulka 1 Sloţení oceli 4340 [11] 

Prvek Hm. % 

C 0,37 – 0,43 

Cr 0,70 – 0,90 

Fe 95,195 – 96,33 

Mn 0,60 – 0,80 

Mo 0,20 – 0,30 

Ni 1,65 – 2,0 

Si 0,15 – 0,30 

P ≤ 0,035 

S ≤ 0,040 
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Přídavkem legujících příměsí získává ocel tvrdost, houţevnatost, taţnost a odolnost 

proti únavě. Mez pevnosti v tahu, mez kluzu a tvrdost této oceli také závisí na teplotě, při 

které se kované ojnice, polotovary nebo sochory tepelně zpracovávají. Změny v teplotě velmi 

rozdílně ovlivňují výsledky pevností v tahu, v mezi kluzu a tvrdosti. [10] 

3.4 Ojnice z oceli 300M 

Dalším materiálem pro výrobu ojnic je ocel 300M, která obsahuje stejné legující 

příměsi, liší se pouze v obsazích (viz Tabulka 2). Oproti předchozímu materiálu se však liší 

hlavně ve vlastnostech. 

Tabulka 2 Sloţení oceli 300M [12] 

Prvek Hm. % 

C 0,40 – 0,46  

Cr 0,70 – 0,95  

Fe 93,4 – 94,8  

Mn 0,65 – 0,90  

Mo 0,30 – 0,45  

Ni 1,65 – 2,0  

P ≤ 0,035  

Si 1,45 – 1,8  

S ≤ 0,040  

V ≥ 0,050  

 

Vyšší úroveň křemíku (1,45 - 1,80%), více uhlíku a molybdenu umoţní zvýšení 

pevnosti, menší tloušťku a průřez prutu. Z toho je patrné, ţe ojnice s vyšší pevností můţe být 

o 10 aţ 20% lehčí neţ srovnatelná ojnice z oceli 4340, coţ je v dnešní době ţádaná vlastnost. 

[10] 

3.5 Výhody a nevýhody použití ocelí 

Jedním z největších problémů, kterým čelí dodavatelé a konstruktéři dnes, je kvalita 

oceli. Pokud je ocel vyrobená z recyklovaného šrotu, můţe se vyskytnout problém s absolutní 

kvalitou slitiny. Dalším problémem je obrovský příliv nekvalitních materiálů, kopií a 

podvrhů, které neplní normy, mechanické vlastnosti a tím pádem účel své funkce. [10] 
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Je možné tedy konstatovat, že pro použití ocelí jsou hlavní výhody: 

 ekonomická dostupnost 

 výdrţ materiálu 

 léty ověřená tradice výroby 

 jedná se o téměř zásadní materiál pro ojnice vznětových motorů 

 nejpouţívanější materiál pro výrobu ojnic v dnešní době 

K nevýhodám pro aplikace ocelí patří:  

 problémy s kvalitou materiálu (ţelezný šrot) 

 laciné, nekvalitní náhraţky  

 vyšší hmotnost 

 méně vyuţívané na poli závodní techniky 

4 Titanové ojnice 

Titan je nejhojnější prvek v zemské kůře. Pro přípravu titanové slitiny musí být titan 

legován jinými kovy, aby dosáhl vlastností potřebných pro výrobu ojnic. Nejběţnější 

pouţívaná slitina je Ti-6Al-4V (viz Tabulka 3). [13] 

Tabulka 3 Sloţení Ti-6Al-4V [14] 

Prvek Hm. % 

Al 5,5 – 6,75 

C ≤ 0,080  

H ≤ 0,015  

Fe ≤ 0,40  

N ≤ 0,030  

O ≤ 0,20  

Ti 87,725 – 91  

V 3,5 – 4,5  

Ostatní ≤ 0,350  

 

Titanové ojnice byly navrţeny a vytvořeny speciálně pro vysoce namáhané motory a 

dosaţení maximálního výkonu. Pouţívají se převáţně v závodních automobilech, s výjimkou 

některých exkluzivních modelů běţnějších značek s vysokou pořizovací cenou a výkonným 

motorem. Vozy jako je Acura NSX, Corvette nebo Porsche GT3 byly vyhlášené pouţitím 

titanových ojnic (viz Obrázek 7). [16]  
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Obrázek 7 Titanová ojnice [15] 

 

Ačkoli cena surového titanu je asi pětkrát větší neţ cena surové uhlíkové oceli, 

průměrná spotřebitelská cena sady titanových ojnic je asi „jen“ dvakrát vyšší neţ ojnic z oceli. 

Zvýšené výrobní náklady zahrnují i skutečnost, ţe titanové slitiny patří mezi těţkoobrobitelné 

materiály a vyţadují specializované nářadí a pomalejší rychlosti posuvu. Titan expanduje 

zhruba ve stejné míře jako ocel a je odolný proti zpevňování. Při přibliţném 20 procentním 

sníţení váhy ojnice je přijatelné 15 procentní sníţení meze pevnosti v tahu. Obdobně jako 

ojnice z oceli nebo hliníku mohou být titanové tyče kovány nebo vyřezány. Nejtrvanlivější 

jsou kované titanové tyče. Velikost zrna slitiny titanu, která je pouţívána i v letectví, je menší 

neţ u oceli, ale vysokouhlíková ocel vykazuje vyšší kohezi. Aby se vyrovnal moţný negativní 

dopad velikosti zrn na pevnost, je rozdíl oproti vyřezaným tyčím v mikrostruktuře koncových 

částí. Ta je díky plně obrobené kované titanové tyči optimalizována. Kvůli občasnému vyuţití 

titanových ojnic se vyuţívá pro výrobu titanové ojnice vyřezání ze sochoru, coţ umoţňuje 

udrţet náklady na výrobu na přijatelné úrovni. [13] 

4.1 Vlastnosti titanové ojnice  

Z hlediska kaţdodenního pouţití je titanová ojnice v běţném voze „zbytečně“ drahou 

a „exotickou“ volbou. Funkcí ojnic v moderních spalovacích motorech je vytvořit spojení 

mezi pístem a klikou, které převede pohyb  lineární na generovaném pístu do rotačního 

pohybu, který je dále převeden na kola. Nejdůleţitějším faktorem, kterému spojovací tyč 

(ojnice) musí odolávat, je vratné zatíţení generované pohybem pístu uvnitř válce. Při kaţdém 

otočení motoru se ojnice protáhne a smrští. Výhody titanové ojnice nejsou patrné při nízkých 
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otáčkách motoru. Rozdíl oproti jiným materiálům se projeví u motorů provozovaných nad 

5000 otáček, ovšem většina motorů obvykle běţí od 3500 do 4000 otáček. Specifická pevnost 

titanu poskytuje výhodné schopnosti, které jsou viditelné ve skutečném výkonu motoru. U 

motoru s výkonem 300 koňských sil můţe titanová ojnice představovat úsporu hmotnosti tak, 

ţe působící píst nemusí vynaloţit tak velkou energii při cyklickém pohybu nahoru a dolů. 

Díky síle, odolnosti a houţevnatosti titanu, spojené s pasivní odolnosti proti korozi je titanová 

ojnice spolehlivější, coţ vede k méně kritickému selhání. Toto je výhodou hlavně při jízdě na 

závodních okruzích. [16] 

4.2 Faktory výběru titanové ojnice 

Existují tři faktory, které by měl provozovatel vzít v úvahu při rozhodování o nákupu, 

či objednání titanové ojnice pro svůj vůz, za předpokladu, ţe poţaduje vysoký výkon, 

dosaţení vysoké rychlosti a počítá s vysokou pořizovací cenou. [16] 

1. Titan je velmi citlivý kov na poškrábání. Škrábance mohou degenerovat do 

prasklin, které následně vedou k poruše motoru.  

2. Titan se vyznačuje zvýšeným sklonem k otěru. To negativně ovlivňuje moţnosti 

častého utahování ojničních šroubů. Oba z těchto dvou potenciálně negativních 

aspektů jsou kontrolovatelné leštěním a povlakováním titanu. 

3. Obtíţe při obrábění titanu.  

4.3 Výhody a nevýhody použití titanových ojnic 

Výhody [17] 

 30% úspora hmotnosti 

 zvýšení výkonu motoru 

Nevýhody [17] 

 únavová ţivotnost 

 při závodu nutnost výměny kaţdých 40–80 hodin 

 vysoká pořizovací cena 

 sloţitá metoda výroby 

 sklon k otěru  
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5 Hliníkové ojnice 

Ojnice z hliníkové slitiny jsou další cestou ke sníţení hmotnosti a zvýšení výkonu 

motoru. Jejich vyuţití v dnešní době se vyskytuje zejména na poli závodní techniky. Mezi 

přední výrobce těchto tyčí patří firmy R & R a BME. Kaţdá z těchto firem vyrábí velice 

kvalitní hliníkové ojnice, ovšem kaţdá vyuţívá jiný způsob výroby. [18] 

5.1 Hliníkové ojnice R & R 

Na mnoha vysoce výkonných motorech působí ojnice z hliníkové slitiny jako tlumič 

nárazů mezi pístem a klikovou hřídelí. Bez tohoto tlumení se mohou loţiska zploštit, klikový 

hřídel můţe prasknout a hlavní krytky mohou začít chodit (šoupat se), nebo se dokonce 

zlomit. Pouţití hliníkové ojnice zajišťuje, ţe všechny tyto komponenty mohou odolávat 

velkému napětí při vysokém výkonu motoru. [18] 

5.1.1 Výroba 

Tyče z hliníkových slitin vyvinutých výhradně pro R & R jsou obráběny pomocí CNC. 

Slitina má aţ o 24% vyšší pevnost a mez kluzu neţ slitiny konkurentů. Všechny slitiny jsou 

protlačované za studena, aby byl zajištěn konzistentní tok zrna a správná hustota. To dává 

nejpevnější a nejlehčí moţné ojnice s vynikající únavovou ţivotností a sníţenou taţností. 

Materiál byl testován ultrazvukem, otvory jsou přesně broušené dle norem. Styčné plochy 

jsou standardní nebo kruhově zoubkované (viz Obrázek 8).  

 

 

Obrázek 8 Hliníkové ojnice [18] 

R & R ojnice jsou vyrobené ze sochorů. Na rozdíl od kování, při kterém se hliník ková 

za tepla do tvaru ojnice, R & R materiál je tvářen za studena při extrémních tlacích na 

sochory, z nichţ jsou hliníkové ojnice vytvářeny na CNC strojích. Vlivem tohoto postupu 

výroby vykazují ojnice nejlepší vlastnosti: pevnost, strukturu zrna, pruţnost, a další vlastnosti. 

Slitina je podrobena tepelnému zpracování a umělému stárnutí. [18] 
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Výkovky jsou jednodušší a levnější na výrobu. Přesto se CNC obrábění stalo 

populární, je to jediný ekonomický způsob, jak vyrobit hliníkovou ojnici. Prefabrikáty stojí 

víc, ale hotový výrobek je ve skutečnosti pevnější a vydrţí déle. Způsob výroby sochorů, 

zajišťuje směrovost struktury, čímţ se určuje, jak dobře budou hliníkové ojnice fungovat jako 

tlumič nárazů. Totéţ platí i v případě klikové hřídele, výroba ze sochoru je vţdy lepší a 

kvalitnější neţ ostatní mechanické postupy (viz Obrázek 9). [18] 

 

Obrázek 9 CNC obrábění hliníkových ojnic [18] 

5.1.2 Funkce hliníkové ojnice 

Hliníková ojnice působí jako tlumič nárazů, proto také vydrţí jako tlumič jen určitý 

počet cyklů. Ţivotnost ojnice záleţí na její správné instalaci a hlavně na zacházení uţivatele 

s motorem. Při pouţívání v běţném provoze se uvádí více neţ 24 100 kilometrů. V některých 

testech jsou údaje o překonání hranice 100 000 km, avšak v běţné praxi není toto zatím 

potvrzeno. Jak je známo, hliník a jeho slitiny mají velkou tepelnou roztaţnost, takţe se i 

ojnice tepelně rozpínají a vrací na původní délku při ochlazení na pokojovou teplotu. [18] 

5.1.3 Využití hliníkové ojnice 

Hliníkové tyče se vyuţívají v závodech typu „drag“, jediným problémem můţe být 

odolnost hliníkových ojnic při několika za sebou následujících vysokých teplotních cyklech. 

Vyuţívají se také v běţném automobilovém provozu, to však není zatím běţnou záleţitostí. 

Vyjímkou není ani výskyt hliníkových ojnic u vznětových motorů, příkladem je firma John 

Deere. Jediným omezením je hlídání ţivotnosti této ojnice. Tyto ojnice jsou vytvořeny na 

míru určitým výkonovým parametrům motoru. Při porušení těchto parametrů můţe snadno 

dojít ke zlomení ojnice a trvalému poškození motoru. [18] 
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Příklady společností využívající hliníkové ojnice: 

Caterpillar, John Deere, DuraMax, Porsche, Mitsubishi, Honda, GMC, Chrysler, Dodge, Jeep, 

Ferrari, Maserati, Fiat, Volkswagen, Volvo, BMW, Kia, Toyota-Lexus, Hyundai, Mercedes, 

Audi, Isuzu, Bentley, Jaguar, Lamborghini, Nissan-Infinity, Suzuki, Subaru, Rolls Royce, 

Mazda, Winton, MG, Can-Am, Lotus, Austin-Healey, Lancia, Mini, Alfa-Romeo, Triumph, 

Bugatti, Buick, Oldsmobile, Pontiac, Packard, Cadillac, Ford, a bezpočet dalších. [18] 

5.2 Ojnice BME 

Od roku 1975 do roku 1995 byly BME (Bill Miller Engineering) kované hliníkové 

ojnice ze slitiny 7075, s tepelným zpracováním T6. V roce 1996 představilo BME tyče 

vyrobené z nové, moderní hliníkové slitiny, jejíţ sloţení není zatím absolutně známo, protoţe 

se pouţívají pouze pro vrcholové závodní účely. Ojnice ze slitiny 7075-T6 firma BME stále 

ještě vyrábí. Firma Alcoa původně vyvinula novou slitinu pro společnost Boeing pro nosníky 

křídel a jiné vysoce pevné části lehkých konstrukcí ve vojenských a komerčních letadlech. Ve 

srovnání se slitinou 7075-T6 novější slitina hliníku poskytuje průměrně 15% nárůst u meze v 

tahu a meze kluzu, spolu se stejnou nebo lepší taţností a dalšími mechanickými vlastnostmi, a 

to bez zvýšení hmotnosti. [19] 

5.2.1 Výroba 

Protlačované poloprodukty jsou kovány v zápustce do tvaru ojnice při teplotě 371°C  a 

tlaku 2200 tun (viz Obrázek 10). 

Při kování BME ojnice se:  

1) Zlepšuje tok zrn a zvyšuje jejich hustota. 

2) Vtlačují zrna do tvaru ojnice a orientují se ve směru nejvyššího napětí.  

3) Zrna deformují okolo otvoru loţiska za vzniku obvodového pnutí, které vyvolává 

maximální napětí pro omezený příčný řez na velkém konci ojnice. 
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Obrázek 10 Zápustkové kování hliníkové ojnice [19] 

Výzkum pevnosti materiálů pro ojnice vyústil ve změnu typu slitiny hliníku. Ukázalo 

se, ţe poruchy ţivotnosti jsou způsobeny hlavně pnutím vyplývajícím z poškozených zrn a 

nesprávného směru orientace zrn. Při obrábění ojnice z kusu „desky“ (sochoru) dochází 

k oddělení konců zrn. Pokud se toto obrábění provádí na kritických částech ojnice, můţe 

oddělení konců zrn oslabit ojnici. Jestliţe zbývající zrna nejsou zarovnána ve správném 

směru, bude síla prutu dále ohroţena. Aby nedocházelo ok oddělení konců zrn, BME se snaţí 

při procesu kování stáčet tyto zrna kolem otvoru konečné části, aby nedošlo k jejich rozdělení. 

Z toho vyplývá lepší tok zrna a vyšší hustota zrna ve směru největšího namáhání. BME ojnice 

jsou významné díky své mimořádně dlouhé únavové ţivotnosti. [19] 

5.3 Výhody a nevýhody použití ojnic z hliníkových slitin 

Výhody 

 odlehčení motoru 

 tlumící funkce 

 levnější a dostupnější neţ titanová ojnice 

Nevýhody 

 pouţití zejména v závodních motorech 

 nepříliš časté vyuţití 

 vyšší cena 

 kratší únavová ţivotnost oproti oceli 
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6 Zastoupení hliníkových slitin v prvcích automobilu  

Hliník se objevuje v automobilovém průmyslu čím dál více, díky jeho nízké měrné 

hmotnosti. Při pouţití hliníku a jeho slitin se docílí výrazné hmotnostní úspory při stejném 

objemu součástek ve srovnání s ocelí.  U automobilu o pohotovostní hmotnosti 1229 kg při co 

nejoptimálnějším vyuţití slitin hliníku, by byla výsledná hmotnost tohoto vozu 785 kg. Tím 

pádem pouţití hliníku můţe sníţit spotřebu automobilů o zhruba deset procent bez jakýchkoli 

vlivů na pevnost. Sníţení hmotnosti pouţitím hliníku rovněţ umoţňuje sníţit i náklady a 

nároky na pohonné jednotky. Důleţitou mírou se hliník podepisuje také na ekologické stránce 

naší planety, díky odlehčení karoserie a celkové hmotnosti vozu sniţujeme emise, tedy 

mnoţství výfukových plynů vypouštěných do ovzduší. [20] V dnešní době je počet 

hliníkových komponentů v automobilu okolo 100 a tento počet se stále navyšuje (viz Obrázek 

11). Hliníkové slitiny jsou rozděleny do řad a číslovány podle jejich hlavních legujících 

prvků. První číslice v označení kaţdé hliníkové slitiny je identifikačním číslem a uvádí její 

základní řadu. Ostatní číslice označují konkrétní varianty základního sloţení. [21] 

 

Obrázek 11 Rostoucí obsah hliníku v automobilech [19] 

6.1 Tvářené a strojně obráběné části 

Třída 1xxx 

S 99 procenty hliníku se tato třída vyznačuje vysokou čistotou, výbornou odolností 

proti korozi, vysokou tepelnou a elektrickou vodivostí, nízkými mechanickými vlastnostmi a 

vynikající zpracovatelností. Mírné zvýšení pevnosti můţe tato slitina získat deformačním 

zpevněním. Vyuţití této třídy hliníku v automobilových aplikacích (viz Tabulka 4). [21] 
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Tabulka 4 Vyuţití třídy 1xxx v automobilových aplikacích 

Slitina Použití 

1100 popisové štítky 

1200 kondenzátorové trubky a ţebrování 

 

Třída 2xxx 

Měď je hlavní legující prvek v této skupině. Při ţíhání jsou mechanické vlastnosti 

podobné, někdy i vyšší neţ mechanické vlastnosti měkké oceli. Umělým stárnutím můţe být 

zvýšena pevnost. Vyuţití této třídy hliníku v automobilových aplikacích (viz Tabulka 5). [21] 

Tabulka 5 Vyuţití třídy 2xxx v automobilových aplikacích 

Slitina Použití 

2008 vnější a vnitřní části karoserie (vhodné i pro konstrukční aplikace) 

2010 vnější a vnitřní části karoserie (vhodné i pro konstrukční aplikace) 

2011 díly se závity 

2017 mechanické spojovací součásti 

2024 mechanické spojovací součásti 

2036 vnější a vnitřní části karoserie, zatíţení podlahy, sedací skořepiny 

2117 mechanické spojovací součásti 

 

Třída 3xxx 

Mangan je hlavní legující prvek v této skupině. Tyto slitiny nejsou zušlechťovány. 

Mají vynikající kombinaci odolnosti proti korozi a tvárnosti. Vyuţití této třídy hliníku 

v automobilových aplikacích (viz Tabulka 6). [21] 

Tabulka 6 Vyuţití třídy 3xxx v automobilových aplikacích 

Slitina Použití 

3002 popisovací štítky 

3003 pájené, plátované, svařované trubky, chladiče, topení, vstupní a výstupní trubky 

3004 vnitřní panely a komponenty 

3005 topení  

3102 extrudované kondenzátorové trubky 
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Třída 5xxx 

Hlavním legujícím prvkem této třídy je hořčík, který nám zajišťuje vysokou pevnost. 

Slitiny v této řadě jsou snadno svařitelné a mají vynikající odolnost proti korozi. Vyuţití této 

třídy hliníku v automobilových aplikacích (viz Tabulka 7). [21] 

Tabulka 7 Vyuţití třídy 5xxx v automobilových aplikacích 

Slitina Použití 

5005 popisovací štítky 

5052 vnitřní části a komponenty, nárazníky nákladních automobilů 

5182 vnitřní panely karoserie, ochranné kryty, vzduchové filtry a kryty, víčka 

5454 kola, drţáky motoru a příslušenství drţáků, svařované konstrukce 

5457 ozdobné prvky 

5657 ozdobné prvky 

5754 vnitřní panely karoserie, ochranné kryty, vzduchové filtry, víčka, navařené díly 

 

Třída 6xxx 

Slitiny v této skupině pouţívají hořčík a křemík v různých poměrech. Slitiny mají 

dobrou tvárnost a odolnost proti korozi, s vysokou pevností. Vyuţití této třídy hliníku 

v automobilových aplikacích (viz Tabulka 8). [21] 

Tabulka 8 Vyuţití třídy 6xxx v automobilových aplikacích 

Slitina Použití 

6009 vnější a vnitřní části karoserie, lišty, nárazníky, nárazníková část výztuţe, 

svařované části, skořepiny sedadel 

6010 vnější a vnitřní panely karoserie, skořepiny sedadel, součásti bezpečnostních pásů 

6022 vnější a vnitřní panely karoserie 

6053 mechanické spojovací prostředky 

6061 

komponenty karoserie, drţáky, závěsné díly, poloosy, hnací hřídele, třmeny, 

výztuhy mechanické spojovací části, brzdové součásti, kola, palivové přívodní 

systémy 

6063 komponenty karoserie 

6082 brzdové skříně 

6111 komponenty karoserie 

6262 brzdové skříně, brzdové písty, obecné díly se závity 
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Třída 7xxx 

Zinek je hlavní legující prvek v této skupině. Je to třída s velmi vysokou pevností. 

Vyuţití této třídy hliníku v automobilových aplikacích (viz Tabulka 9). [21] 

Tabulka 9 Vyuţití třídy 7xxx v automobilových aplikacích 

Slitina Použití 

7003 kolejové dráhy sedadel 

7004 kolejové dráhy sedadel, výztuhy nárazníků 

7021 výztuhy nárazníků 

7072 kondenzátory a ţebrování chladiče 

7075 ojnice 

7116 tyče opěrek hlav 

7129 kolejové dráhy sedadel, výztuhy nárazníků 

6.2 Odlévané části  

Tabulka 10 Odlévané části z hliníkových slitin v automobilových aplikacích [21] 

Slitina Použití 

A380 drţáky, skříně, vnitřní části motoru 

383,0 bloky, převodové skříně / díly, přístroje měření spotřeby paliva 

319,0 potrubí, hlavy válců, bloky, vnitřní části motorů 

356,0 hlavy válců, rozdělovače 

A356.0 kola 

B390.0 vnitřních částí převodovky 

7 Hliníkové slitiny pro ojnice 

Hliníkové slitiny jsou nedílnou součástí hliníkových ojnic vyuţívaných zejména 

k závodním účelům. Třída 2xxx, konkrétně slitina 2014-T6, je sice v některých zdrojích 

uváděna jako slitina pro výrobu ojnic, avšak tento materiál představuje pouze levnější 

náhraţku za 7075-T6. Nejperspektivnější třídou pro výrobu hliníkových ojnic je třída 7xxx. 

Slitiny této třídy jsou dlouhodobě testovány ve výrobě hliníkových ojnic. Hledají se stále 

nové slitiny třídy 7xxx a modifikace jejich tepelného zpracování. Příkladem jsou slitiny 7055-

T77511 nebo 7068. Ovšem současnou dominantou třídy 7xxx je slitina 7075-T6. I kdyţ 

mnohé zdroje píší o nalezení nového materiálu pro hliníkové ojnice, tato slitina je prozatímní 

jedničkou na trhu a pokrývá více neţ 90% výroby hliníkových ojnic. 
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7.1 Slitina 7075 

První hliníková slitina 7075 byla vyvinuta japonskou firmou Sumitomo Metal v roce 

1936 a byla poprvé pouţita pro japonské stíhací letouny Zero. V rámci japonských vzdušných 

sil byla tato letadla vyuţívána před 2. světovou válkou i během ní a účastnila se například 

útoku na Pearl Harbor. [22] 

Slitina 7075 je slitinou hliníku se zinkem jako hlavním legujícím prvkem (série 7xxx). 

Je pevná, s dobrou únavovou pevností a průměrnou obrobitelností, ale není příliš dobře 

svařitelná. Má menší odolnost proti korozi, neţ mnoho jiných slitin. Relativně vysoká cena 

však omezuje její širší pouţití v aplikacích. Tento materiál se vyrábí s různým tepelným 

zpracováním, mezi nejznámější a nejpouţívanější specifikace patří: 7075-0, 7075-T6, 7075-

T73, 7075-T76. [22] 

Slitiny série 7xxx jsou zpevněny precipitačním vytvrzením, takţe jejich vyšší pevnost 

umoţňuje jejich vyuţití v leteckém průmyslu, stavebnictví, automobilovém průmyslu a v 

mnoha dalších odvětvích. [23]  

V následující tabulce (Tabulka 11) je provedeno srovnání obsahu prvků řady 7xxx 

s konkrétní slitinou 7075-T6, která je dále předmětem metalografického studia.  

Tabulka 11 Srovnání sloţení série Al 7xxx a slitiny 7075-T6 [24, 25] 

Prvek  7xxx (Hm. %) 7075-T6 (Hm. %) 

Al 82,6 – 99,2 87,1 – 91,4 

Cr 0,0400 – 0,350 0,18 – 0,28 

Cu 0,0500 – 2,60 0,18 – 0,28 

Fe 0,0800 – 1,40 ≤ 0,5 

Zn 0,800 – 12,0  
 

5,1 – 6,1 

Ni 0,0300 – 0,160 - 

V 0,0500  
 

- 

Zr 0,0300 – 0,500  
 

- 

Mg 0,100 – 3,70   
 

2,1 – 2,9 

Mn 0,0200 – 0,800 ≤ 0,3 

Si 0,0600 – 0,500 ≤ 0,4 

Ti 0,0100 – 0,200 ≤ 0,2 

O 0,0500 – 0,500 - 

Ga 0,0300  
 

- 

Zr+Ti 0,0800 – 0,250 - 

Ostatní 0,0300 – 0,0500 ≤ 0,2 

 

Mechanické a technologické vlastnosti série 7xxx a slitiny 7075-T6 jsou srovnány 

v Tabulce 12. Údaje pro odlévání a tepelné zpracování série 7xxx a slitiny 7075-T6 jsou 

uvedeny v Tabulce 13. 
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Tabulka 12 Mechanické a technologické vlastnosti série Al 7xxx a slitiny 7075-T6  [24, 25] 

Tvrdost Brinell 20,0 – 210 150 

Tvrdost Knoop 80,0 – 232 191 

Tvrdost Rockwell 39,1 – 59,0 53,5 

Tvrdost Rockwell B 50,0 – 96,0 87 

Tvrdost Vickers 68,0 – 217 175 

Mez pevnosti v tahu 70,0 – 750 MPa 572 MPa 

Mez kluzu 469 – 552 MPa - 

Prodloužení do lomu 3,00 – 25,0% 9% 

Modul pružnosti 67,0 – 73,0 GPa 71,7 GPa 

Poissonova konstanta 0,330 0,33 

Únavová pevnost 140 – 310 MPa 159 MPa 

Lomová houževnatost 16,5 – 150 MPam 17,6 MPam  

Obrobitelnost 70,0 aţ 90,0% 70% 

Modul pružnosti ve 

smyku 
25,0 – 27,6 GPa 26,9 GPa 

Pevnost ve smyku 50,0 – 400 MPa - 

 

Tabulka 13 Teploty pro odlévání a tepelné zpracování třídy 7xxx [24] a Al 7075-T6 [25] 

Solidus 477 – 641°C 477°C 

Liquidus 627 – 657°C 635,0°C 

Teplota žíhání 343 – 454 °C 413°C 

Teplota rozpouštěcího 

žíhání 
399 – 516°C 466 – 482°C 

Teplota stárnutí 107 – 177°C 121°C 

 

7.2 Zpracování slitiny 7075 

Obrábění hliníkové slitiny 7075 se provádí v ţíhaném stavu s pouţitím olejů a maziv. 

Tváření těchto slitin se provádí při teplotách 94 – 122°C rovněţ v ţíhaném stavu. Slitiny 7075 

lze svařovat pomocí odporového svařování. Obloukové svařovací metodě by se mělo 

vyhnout, protoţe vede k degradaci korozní odolnosti této slitiny. Tepelné zpracování slitiny se 

provádí ţíháním při teplotě 483°C po dobu 2 hodin s následným kalením do vody a 

precipitačním vytvrzením. Kování slitiny 7075 se provádí při teplotě 372 – 483°C. Slitina 

7075 můţe být tvářena za studena za pouţití konvenčních metod v měkkém a ţíhaném stavu. 

Slitina hliníku 7075 je ţíhána při teplotě 413°C po dobu 3 hodin s následným řízeným 

ochlazováním rychlostí 10 – 260°C za hodinu, poté je chlazena na vzduchu. Stárnutí slitiny 

7075 se provádí při teplotě 122°C po dobu 24 hodin, coţ představuje tepelné zpracování T6. 

Zpracování T73 je provedeno na teplotě 108°C po dobu 8 hodin a při 163°C po dobu 24 hodin 

s následným chlazením na vzduchu. [26] 

http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=108&fromValue=50.0
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=108&fromValue=400
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=2&fromValue=477
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=2&fromValue=635.0
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=2&fromValue=343
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=2&fromValue=454
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7.3 Použití slitiny 7075 

Hliníková slitina 7075 se pouţívá hlavně na výrobu letadel a dalších leteckých, 

automobilních a motoristických aplikací. [26] 

7.3.1 Automobilový průmysl 

Uplatnění slitiny 7075 v automobilovém průmyslu není příliš velké. Nejčastěji 

vyráběnou částí jsou hliníkové ojnice s tepelnou specifikací T6 a jejich uplatnění je, jak uţ 

bylo v dřívějších bodech napsáno, spíše na poli závodní a sportovní techniky, v závodech typu 

„drag“, kdy jsou ojnice měněny po odjeté rozjíţďce, závodu. Problémem tohoto materiálu je 

jeho cena a výdrţ. I přes výborné vlastnosti je stále nahrazován levnějšími variantami, či 

materiály s lepší únavovou ţivotností.  

Slitina 7075 můţe být brána jako moderní náhrada za materiál třídy 2xxx. Slitina 

hliníku 7075 je silnější neţ duraly 2014 a 2024, a má také mnohem lepší odolnost proti 

korozi. 7075 je však mnohem draţší neţ univerzální slitina, jako je např. velmi často 

pouţívaná slitina hliníku s hořčíkem a křemíkem 6061. Proto nachází své vyuţití jen zřídka v 

motoristických sloţkách. Slina 7075 má velmi podobnou specifickou pevnost jako Ti-6Al-

4V. Firma „TPO parts“ pouţívá díly slitiny 7075 pro mnoho různých součástí právě z důvodu 

vysoké specifické pevnosti. Vyrábějí z tohoto materiálu například pruţiny spojky, spojovací 

ořechy a další „ hardware“. [27] 

7.3.2 Ostatní odvětví 

Nejprve byla slitina 7075 pouţívána v leteckém průmyslu pro letecké konstrukce, díky 

své struktuře, vysoké pevnosti v tlaku, lehkosti, rozměrové stabilitě, dobrému tlumení vibrací 

a tuhosti se pouţívají na svrchní části křídel a na některé části trupu. [28] Je také vyuţívána 

v prvcích vojenské obrany mnoha zemí, jako příklad můţeme uvést výrobu pušek M16 pro 

americkou armádu. Jeho pevnost a nízká hmotnost jsou rovněţ ţádoucí v jiných armádních 

oblastech. Tuto slitinu také vyuţívá automobilové modelářství. V tomto odvětví, je z tohoto 

materiálu tvořena většina částí modelu. Další vyuţití je u motorek, kde se vyuţívá tento 

materiál na rozety, stupačky, řídítka, táhla či brzdové páčky. Jde zde o vlastnosti hliníkové 

slitiny a maximální odlehčení stroje. Posledním odvětvím je cyklistika, kde jsou ze slitiny 

7075 vyrobeny šlapací kliky a převodové kazety. [22, 26]   
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7.4 Zhodnocení slitiny 7075 

Klady 

 téměř nenahraditelný a jediný materiál na bázi hliníku pro ojnice 

 výborné mechanické vlastnosti 

 vyuţití v mnoha odvětvích 

Zápory 

 ekonomicky nevýhodný 

 vyuţíván zejména pro sportovní a závodní vozy 

 nahrazován v aplikacích „levnějšími“ třídami hliníku o „horších“ mechanických 

vlastnostech 

 pro nejnovější závodní technologie je to zastaralá slitina (hledá se slitina, která vydrţí 

zátěţ krouticího momentu nejnovějších závodních motorů) 

8 Metalografické studium dodaného materiálu 

Pro metalografický rozbor byl odebrán vzorek hliníkové slitiny pouţívané pro ojnice. 

Cílem metalografického rozboru bylo stanovit sloţení a metodu výroby materiálu a dle 

tabelovaných hodnot potvrdit, zda se skutečně jedná o slitinu 7075-T6.  

8.1 Experiment 

Dodaná hliníková slitina byla rozřezána na rozbrušovacím zařízení LECO, typ ULN9, 

odebraný vzorek byl zalisován na metalografickém přístroji HTM standard 30 do technického 

dentakrylu. Broušení vzorků bylo prováděno na přístroji MTH kompakt 1031. Vzorky byly 

broušeny postupně na smirkových papírech o drsnosti 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500 a 

2000. Díky nízké tvrdosti materiálu muselo být pouţito při leštění velice jemné plátno DP-

Nap s přidáváním DP lubrikantu green a diamantu o nejniţší zrnitosti D1. Nemohlo být 

vyuţito klasické kulečníkové plátno a jako roztok hlinka, kvůli vysoké oxidaci tohoto vzorku 

ve styku s vodou. Povrch byl poté zkoumán pomocí optické mikroskopie v neleptaném i 

leptaném stavu. Leptání bylo provedeno pomocí Kellerova činidla, jehoţ sloţení bylo: 2ml 

HF (48%), 3ml HCl (koncentrované), 5ml HNO3 (koncentrované), 190ml H2O. Bylo zjištěno, 

ţe ideální doba leptání tohoto vzorku je 12 sekund. Fotodokumentace mikrostruktury byla 

provedena na optickém mikroskopu OLYMPUS DP GX51. Mikroanalýza byla měřena na 

skenovacím elektronovém mikroskopu (SEM) JEOL JSM - 6490LV vybaveného sondou EDS 

INCA X – ACT. 
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8.2 Výsledky a diskuze 

Při metalografického pozorování pod mikroskopem v nenaleptaném stavu byly 

pozorovány částice. Po naleptání byla zviditelněna struktura po tváření. Z orientace zrn je 

moţné rozeznat směr tváření materiálu. 

8.2.1 Neleptaný vzorek 

Při pozorování neleptaného vzorku na optickém mikroskopu byly zachyceny detaily 

částic, ze kterých je patrný směr tváření. Jelikoţ hliníkové slitiny jsou obtíţně metalograficky 

zpracovatelné, vyskytly se místy na povrchu rysky. Při optické mikroskopii neleptané části 

byly pouţity zvětšení 500X (viz Obrázek 12) a zvětšení 1000X (viz Obrázek 13). 

  

Obrázek 12 Neleptaná část vzorku 7075-T6, zvětšeno 500X  

  

 

Obrázek 13 Neleptaná část vzorku 7075-T6, zvětšeno 1000X 
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8.2.2 Leptaný vzorek 

Vzorky byly leptány Kellerovým činidlem (2ml HF (48%), 3ml HCl (koncentrované), 

5ml HNO3 (koncentrované), 190ml H2O). Ideální doba leptání byla po pečlivém odzkoušení 

stanovena na 12 sekund. Poté byl vzorek opláchnut pod proudem vřelé vody, ostříkán 

lihobenzinem a vysušen. Po naleptání byla odhalena mikrostruktura, která ukazuje směr 

tváření. Pro názornost bylo pouţito zvětšení 100X (viz Obrázek 14) a zvětšení 500X (viz 

Obrázek 15). 

 

Obrázek 14 Leptaná část vzorku 7075-T6, zvětšeno 100X 

 

Obrázek 15 Legovaná část vzorku 7075-T6, zvětšeno 500X 

 

Na obrázku 15 je uvedena mikrostruktura vzorku, ze které je zřejmé, ţe jde o typ 

ojnice, který byl válcován a poté vyřezán ze sochoru. Na vyznačených místech je moţné 

pozorovat částice XXX, které popraskaly vlivem deformace při tváření. 
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8.2.3 Mikroanalýza EDS 

Po provedení mikroanalýzy EDS bylo zjištěno sloţení pozorovaného vzorku (viz 

Tabulka 14). Z výsledků uvedených hmotnostních procent vyplývá, ţe se jedná o slitinu 

hliníku 7075-T6. Výsledky je moţno porovnat s hodnotami pro slitinu Al 7075-T6 v Tabulce 

11, mechanické a technologické vlastnosti, dále teploty pro odlévání a tepelné zpracování 

byly zmíněny v předchozí kapitole (viz Tabulky 12, 13). 

Tabulka 14 Výsledky EDS mikroanalýzy 

Prvek Hm. % At. % 

Mg 2,44 2,82 

Al 89,79 93,70 

Si 0,11 0,11 

Cr 0,20 0,11 

Mn 0,08 0,04 

Fe 0,24 0,12 

Cu 1,50 0,66 

Zn 5,66 2,44 

 

 

 

Obrázek 16 Mikroanalýza EDS pozorovaného vzorku 
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Tabulka 15 Poměry prvků v pozorované slitině 

 
O Mg Al Si Cr Mn Fe Cu Zn 

3 bílá částice - 10,43 63,44 
 

- - 0,33 24,30 1,50 

1 černá částice 54,93 7,48 6,56 31,03 - - - - - 

2 dvojbarevná 

světlejší část 
- - 77,66 1,78 3,09 0,42 12,07 3,79 1,19 

2 dvojbarevná 

tmavší část 
- - 75,90 4,68 3,35 0,50 12,72 2,07 0,79 

matrice - 2,79 94,00 - 0,16 - - 0,58 2,47 

 

Ve slitině byly pozorovány (1 na Obrázku 16) černé částice oxidů, jejichţ sloţení je 

uvedeno v Tabulce 15. Tyto částice vznikly v průběhu krystalizace a tepelně mechanického 

zpracování. Tvorba oxidů je dána celkovou náchylností hliníku k oxidaci na vzduchu. Dále se 

zde vyskytují dva typy fází kromě matrice. Bílé částice (3 na Obrázku 16), které obsahují Mg, 

Cu, Zn a Al, byly na základě mikroanalýzy a stechiometrického sloţení určeny jako  fáze, 

tedy Mg(Cu, Zn, Al)2. Dvojbarevné částice, které jsou rozvrstvené na světlejší a tmavší úseky 

(2 na Obrázku 16), obsahují Si, Cr, Mn, Fe, Cu, Zn a Al v rozdílném poměru, jak uvádí 

Tabulka 15. Světlejší část má více Cu a méně Fe. Tmavší část má naopak více Fe a méně Cu. 

Pro přesné stanovení charakteru částic je nutné provést kromě EDS mikroanalýzy další 

diagnostiku, jako RTG difrakční analýzu nebo DTA měření. 
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9 Závěr  

V této bakalářské práci byl proveden literární rozbor nejčastěji pouţívaných materiálů 

a způsobů výroby ojnic, jakoţ i jejich vyuţití. Pozornost byla detailněji zaměřena na hliníkové 

ojnice ze slitiny 7075. V automobilovém průmyslu je tento materiál vyuţíván z 90% výhradně 

pro ojnice. Vzhledem k výborným mechanickým vlastnostem a nízké hmotnosti je tato slitina 

mimo automobilový průmysl hojně vyuţívána i v odvětví leteckém a sportovním (cyklistika, 

motokros, automobilové modelářství). V experimentální části bylo stanoveno, ţe dodaná 

slitina odpovídá svým sloţením hliníkové slitině třídy 7xxx, konkrétně 7075-T6. 

Z celkového hodnocení vyplývá, ţe největší roli při výrobě ojnic hraje stále 

ekonomika. Vzhledem k nízké ceně a léty osvědčené technologii výroby jsou stále nejvíce 

vyuţívány ojnice z oceli. Ojnice z titanových nebo hliníkových slitin dosud této výhodě 

nemohou konkurovat a vzhledem k draţším vstupním materiálům představují jistou dávku 

luxusu pro kaţdodenní dlouhotrvající provoz. Sériová výroba těchto slitin je v současné době 

vyuţívána zejména pro závodní automobily a drahé sportovní vozy (Honda NSX, Ferrari, 

Porsche). Avšak s rostoucími poţadavky vedoucí ke sniţování emisí, spotřeby paliva a 

odlehčení vozidel lze předpokládat, ţe ojnice z titanu, či hliníku, najdou své místo v různých 

segmentech automobilového průmyslu a v budoucnu budou patřit k standardně vyuţívaným 

materiálům sériových, či kusových produkcí.  

I přes tři nejpouţívanější materiály pro ojnice (ocel, titanové nebo hliníkové slitiny) se 

do popředí dostávají další materiály, které zaznamenávají rostoucí uplatnění v automobilovém 

průmyslu. Jedná se o  hořčíkové slitiny nebo polymery. Hořčíkové ojnice patří rovněţ 

k jedněm z perspektivních součástí. V dnešní době má zastoupení hořčíku v automobilovém 

průmyslu rostoucí tendenci. Hořčíkové ojnice se vyrábějí ze slitiny AZ80, jsou vyráběny 

procesem zápustkového kování. Uvádí se, ţe svými mechanickými vlastnostmi, hlavně svou 

pevností v tahu jsou shodné s hliníkovými ojnicemi. Z ekonomického hlediska jsou hořčíkové 

slitiny výhodné zejména díky své hmotnosti. Ojnice z polymerních materiálů můţeme nazvat 

také hybridní ojnice. V rámci vývojového programu Daimler-Benz (Německo), byly tyto 

ojnice sloţeny z uhlíkových vláken a vyztuţeny plasty a titanem. Kompozitní ojnice jsou o 

30% lehčí neţ kované ocelové ojnice a po testech úspěšně odolaly zátěţovým testům 

s motorem o obsahu 2.3 při pokojové teplotě vzduchu a při teplotě oleje 120°C. Tyto ojnice 

jiţ vyuţívá široké spektrum automobilových a motoristických odvětví, ale sloţení polymerní 

ojnice se s kaţdým odvětvím liší. [29] 
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Najít nejperspektivnější materiál pro výrobu ojnic je v dnešní době sloţité. Kaţdý 

materiál, o kterém tato práce pojednává má své klady a zápory. Záleţí, k jakému účelu mají 

být tyto materiály vyuţity. Je moţné volit mezi mnoha variantami. Rozhodujícími faktory 

mohou být: ekonomická stránka, sníţení hmotnosti, sníţení emisí, spotřeba paliva, sportovní 

vyuţití a další. Můţeme tedy říci, ţe kaţdý zde zmíněný materiál určuje trend perspektivy ve 

svém specializovaném odvětví. Jediným měřítkem všeobecné perspektivy tedy mohou být jen 

koncoví uţivatelé. 
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11 Seznam zkratek 

CNC – Computer Numerical Control, číslicové řízení pomocí počítače 

CAD – Computer aided design, 2D a 3D počítačové projektování 

AISI – American Iron a Steel Institute 

Alcoa – kód americké hliníkařské společnosti  

ATV – all-terrain vehicle, terénní vozidla 

SEM – skenovací elektronová mikroskopie 

Hm. % – hmotnostní procento 
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