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ABSTRAKT 

Předložená bakalářská práce se zabývá ovlivňováním mikročistoty oceli pro 

automobilový průmysl. Práce se zaměřuje na oceli pro automobilový průmysl s důrazem na 

výrobu a vady ocelových kol, také vysvětlí výrobu oceli a rozebere možnosti ovlivnění 

mikročistoty pomocí sekundární metalurgie. Na konci práce je proveden rozbor zahraniční 

literatury z tématiky zkoušení ocelových kol a jejich vad. 

Cílem bakalářské práce je zaměřit se na oceli pro automobilový průmysl ve spojení 

s mikročistotou a popis zkoušení a vad ocelových kol. 

Klíčová slova: ocel, mikročistota oceli, sekundární metalurgie, ocelová kola, vady ocelových 

kol 

ABSTRACT  

This bachelor thesis deals with possibilities, how to improve micro cleanliness of steel 

in automotive. This thesis describes manufactory of steel and secondary metallurgy and also 

describe types of steel for automotive. Except of that themes, this thesis shows literature 

analysis of steel wheel issues. 

The aim of this thesis is to focus on steel for automotive in connection with micro 

cleanliness. Another aim of this thesis is to focus on steel wheel issues and possibilities, how 

to test wheels. 

Key words: steel, micro cleanliness, secondary metallurgy, steel wheel, steel wheel issues 
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ÚVOD 

V současné době je ocel jen těžko zastupitelná entita, která se používá skoro v každém 

odvětví, jako například ve zdravotnictví, energetice nebo ve stavebnictví a dopravě. Ocel již 

není spojována pouze s těžkým průmyslem, jak tomu bylo v nedávné minulosti.  

V první části bude bakalářská práce zaměřena na oceli pro automobilový průmysl  

a poté rozebere jaký je význam mikročistoty v tomto průmyslu a jak ovlivňuje vlastnosti oceli. 

V tomto ohledu se také zaměří na chemickou a metalografickou čistotu a definuje tyto dva 

pojmy.  

Navazuje část bakalářské práce, která se zaměří na teorii, kde uvede veškeré základní 

poznatky ohledně výroby oceli, postupů sekundární metalurgie a následné ovlivnění 

mikročistoty. Z výrobních procesů bude zmíněná výroba oceli pomocí zařízení plynulého 

odlévání a odlévání do kokil. Následně bakalářská práce rozebere postupy sekundární 

metalurgie, zejména vakuovou rafinaci a rafinaci struskami. Podle zaměření bakalářské práce 

se tato část bude také věnovat popisu automobilových kol, výrobě a možným vadám těchto 

kol. Tato kapitola na konci také nastíní ocelová kola pro manipulační techniku. U ocelových 

kol pro manipulační techniku bude vyobrazený prasklý svar ráfku a rozbor tohoto ráfku, jako 

možné téma pro diplomovou práci. 

 Závěrečná část této práce pak bude tvořit literární rešerše zahraničních poznatků se 

zaměřením na vady ocelových automobilových kol a testování těchto vad. V závěru 

bakalářské práce pak následuje souhrn těchto poznatků. 
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1 TYPY OCELÍ POUŽÍVANÉ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU  

Oceli pro automobilový průmysl tvoří velice širokou skupinu. U těchto materiálů je 

žádoucí, aby dosahovaly současně co nejvyšších pevnostních i plastických vlastností. Tyto 

vlastnosti tak v podstatě předurčují danou ocel k použití pro různé části automobilů. V této 

souvislosti se může jednat o ocel pro výrobu například ojnic, karoserie nebo právě výrobu 

automobilových kol. Vlastnosti oceli jsou příznačné pro konkrétní jakost oceli a závisejí 

zejména na chemickém složení matrice a na vlastním zpracování.  

Vzhledem k náročným požadavkům automobilového průmyslu má mikročistota 

materiálu a kvalita povrchu oceli jednu ze zásadních rolí na výslednou kvalitu oceli a její 

únavové vlastnosti. S touto mikročistotou je mimo jiné spojena také problematika vlivu 

různých doprovodných prvků v oceli, které mohou tyto mechanické vlastnosti (nebo obecně) 

více či méně ovlivňovat. Cílem je dosažení co nejlepších vlastností materiálů při nízké 

hmotnosti oceli, což má poté vliv na automobil jako celek [1]. 

Následující kapitola je zaměřena na definici pojmů, jako je čistota oceli, jelikož 

z pohledu jednotlivých prvků v oceli je její vymezení a definice důležitá. Budou rovněž 

popsány vlivy vybraných doprovodných prvků na vlastnosti oceli. Dále jsou v této kapitole 

popsány základní typy ocelí, které jsou v automobilovém průmyslu používány a blíže 

charakterizovány typy ocelí pro výrobu automobilových kol, které jsou z hlediska zaměření 

bakalářské práce důležité.  

1.1 Čistota oceli a její význam 

Pojem čistota oceli je velice široký a lze ho v základu rozdělit na chemickou  

a metalografickou čistotu. U chemické čistoty se dbá na správný podíl chemických složek  

v oceli a u metalografické čistoty se dbá na co nejmenší podíl nekovových vměstků. 

Požadavky na čistotu oceli se liší také podle třídy oceli a jejího konečného použití.   

1.1.1 Chemická čistota oceli  

Z pohledu chemické čistoty se posuzuje obsah a působení prvků v oceli, kdy prvky lze 

rozdělit na prvky přísadové a prvky doprovodné. Přísadové prvky slouží zejména k legování 

oceli a lze je považovat za dobré, užitečné. Druhou skupinu pak tvoří doprovodné prvky, které 

jsou považovány za prvky v oceli nežádoucí. Chemické znečištění doprovodnými 
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nežádoucími prvky z pohledu metalurgických procesů lze rozdělit na znečištění prvky 

odstranitelnými běžnými metalurgickými procesy a znečištění prvky neodstranitelnými  

tzv. „Tramp elements“. Prvky označovány jako „Tramp elements“ jsou myšleny neželezné 

kovy, jako: As, Cu, Sn, Sb, jejichž hodnoty Gibbsovy energie pro tvorbu oxidů jsou nižší, než 

hodnoty pro vznik oxidů železa a nelze je tedy oxidačními pochody v běžných ocelářských 

agregátech odstranit. 

Nicméně, úplně jednoznačná hranice mezi těmito prvky neexistuje, protože pro různé 

typy oceli jsou škodlivé rozdílné prvky. Je možno uvést, že například prvky: S, N, Cu, jsou  

ve většině ocelí doprovodné prvky (škodlivé), tak v automatových ocelích mohou přispět  

ke zvýšení některých kladných vlastností a proto je u těchto druhů řadíme k přísadovým 

prvkům [2, 3]. Důležitých kritériem pro rozřazení prvků je mimo jiné jejich absolutní obsah  

v oceli. Nízké obsahy některých prvků v oceli může být žádoucí, ale jakmile překročí určitou 

hranici, tak se stávají pro ocel škodlivými [3]. 

1.1.2 Metalografická čistota 

Užitné vlastnosti oceli výrazně závisí nejen na úrovni znečištění nežádoucími prvky, 

ale rovněž i na míře znečištění nekovovými vměstky - metalografické čistotě [2]. 

Nekovové vměstky jsou makroskopické, mikroskopické až submikroskopické částice 

nekovového charakteru, vyskytující se ve vyrobené oceli i (tzn. od 70 mikrometrů až po <1 

mikrometru, většinou rozmezí 5 – 10 mikrometru). Vznik a původ vměstků je různý a často 

souvisí s fyzikálně-chemickými reakcemi, probíhající v oceli při výrobě, odlévání a tuhnutí. 

Vměstky mají nepříznivý vliv na širokou škálu vlastností, a to jak technologických, tak 

užitných. Nekovové vměstky pak dále dělíme na více skupin, jako například vměstky podle: 

původu (endogenní, exogenní), podle chemického složení (jednoduché sloučeniny, složité 

sloučeniny), podle tvaru a homogenity (homogenní, nehomogenní, uspořádané, neuspořádané) 

nebo podle teploty při kterých vznikají [3]. 

Vměstky nelze úplně z oceli odstranit ale při analýze jejich vlivu, zdrojů a příčin 

vzniků, je možné ovlivnit jejich počet, tvar a chemické složení, aby byl negativní dopad 

těchto vměstků minimální. Stanovení úrovně znečištění oceli je prováděno metalografickým 

hodnocením dle řady norem, přičemž se obvykle hodnotí velikost, tvar a počet nekovových 

vměstků [3]. 
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1.2 Vliv doprovodných prvků na užitné vlastnosti oceli  

Z pohledu mikročistoty oceli může výslednou kvalitu oceli ovlivňovat mnoho prvků, 

zejména: C, S, P, O, N, H. Tyto prvky je nezbytné z oceli v rámci rafinačních pochodů 

odstranit, resp. snížit na nejnižší možnou přípustnou úroveň [3]. 

Vodík (H) – Vyšší obsah vodíku v ocelích způsobuje obecně jejich křehkost, 

respektive zhoršení mechanických vlastností (především tažnosti a vrubové houževnatosti). 

Tím, že má vodík malé rozměry, tak intenzivně vniká do povrchových vrstev oceli, dokonce i 

při nízkých teplotách (-50 až 100 °C) a jeho vliv se projevuje už při obsahu 2 až 3 ml na 100g 

oceli. Účinek vodíku poznáváme hlavně při malých rychlostech deformace [4]. Vodík 

ovlivňuje deformační charakteristiky. 

Dusík (N) – Dusík se nejvíce do oceli dostává z pecní atmosféry a jeho obsah v oceli je 

závislý na metodě výroby. v EIP (elektrická indukční pec), dusík dosahuje 0,0020 až 

0,0060 %, kdežto v EOP (elektrická oblouková pec) může dosahovat až 0,0160 %, v důsledku 

toho, že se rozpouští ionizovaný dusík, který je přítomen v oblasti vysokých teplot 

elektrického oblouku [4]. Dusík se u oceli projevuje tím, že vytváří nitridy, které způsobují 

stárnutí oceli. Vylučování nitridů z přesyceného tuhého roztoku dusíku v železe probíhá 

precipitací, při které atomy intersticiálního dusíku difundují většinou k hranicím zrn, 

mřížkovým poruchám nebo dislokacím, kde dochází k jejich shlukování  

a tvorbě nitridů. Takový proces, který probíhá za normálních teplot, se nazývá jako stárnutí 

oceli. Dusík můžeme odstranit například vakuováním oceli (10-30 %) nebo vhodnou volbou 

struskového režimu [3].  

Technologickým možnostem, jak snížit obsahy doprovodných prvků v oceli bude 

podrobněji věnována podkapitola 2.3.  

Kyslík (O) – Kyslík je prvek, který má veliký technologický význam při výrobě oceli. 

Díky němu, ať už ve formě oxidické (železné rudy) nebo plynné je prováděno zkujňování 

roztavené lázně, při které dochází k oxidaci doprovodných prvků v lázni, jako například: uhlík, 

mangan, chrom, fosfor atd. Kyslík má rovněž za následek, nebo se podílí na reakcích při 

výrobě oceli, jako například: odsíření oceli, uhlíkovém varu, odplynění oceli [3]. 

Negativní vliv kyslíku na vlastnosti oceli spočívá v tom, že při zkujňování se používá 

přebytku kyslíku a část, která zůstane po okysličení prvků, je rozpuštěna v oceli. Tento kyslík 
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odstraňujeme nebo převádíme do neaktivní formy pomocí dezoxidace uhlíkem, hliníkem, 

křemíkem či jinými prvky, které mají vyšší afinitu ke kyslíku, než má železo. Tyto produkty 

z  dezoxidačních reakcí se mohou vyskytovat i v tuhé oceli, jako nekovové vměstky nebo 

bubliny CO [3]. 

Síra (S) – Vzhledem k tomu, že síra má velice nízkou rozpustnost v železe, tak 

dochází při překročení její rozpustnosti ke tvorbě sirníkových vměstků. Obsahy síry se pak 

pohybují běžně pod 0,030 % u ocelí na odlitky a u ocelí, kde jsou požadovány vysoké 

hodnoty houževnatosti, i při záporných teplotách, se snižuje obsah síry pod 0,015 % [5]. 

Fosfor (P) – Tento prvek výrazně ovlivňuje vlastnosti všech typů oceli, a to  

v závislosti na jeho obsahu. V závislosti na obsahu uhlíku v oceli zvyšuje pevnost a tvrdost  

a při nízkých obsazích uhlíku (cca. 0,01 %), zvyšuje tažnost, ale při obsahu uhlíku nad 0,05 % 

zvyšuje fosfor křehkost a tvrdost feritu [5]. 

Následující tab. 1 uvádí přehled, jak jednotlivé výše uvedené prvky mohou ovlivňovat 

u různých skupin ocelí či ocelových výrobků užitné vlastnosti a výslednou kvalitu oceli.  

Tab.  1 Vliv prvků ve specifických ocelových výrobcích [3] 

Prvek Vliv na kvalitu výrobků Výrobek 
Maximální obsah 

prvku [ppm] 

C hlubokotažnost IF, ULC, ULCA 25 

S 
sulfidy zvyšují náchylnost  

k praskání 
potrubí, tlakové nádoby 10-30 

P segreguje silně při tuhnutí potrubí, offshore oceli, HIC 50-90 

O 
citlivost k lámavosti  

za studena, 
železniční ocel, ložiska 10-15 

N 
zvýšení tvrdosti při stárnutí, 

snížení tažnosti 
karoserie, plechovky 20-50 

H vodíkové praskání koleje, potrubí 1-1,5 

1.3 Požadavky na mikročistotu ocelí v automobilovém průmyslu 

V současné době se klade velký důraz na kvalitu oceli pro automobilový průmysl  

a tudíž i na jeho mikročistotu, kde je snaha přiblížit se tzv. superčisté oceli a splňovat přísné 

požadavky kladené na mikrostrukturu oceli a vysoce kvalitní povrch ocelových polotovarů. 

Vysoce čistá ocel neboli „Super Clean Steel“ (SCS) představuje pojem historicky se vyvíjející 

v souladu s rozvojem technologií a poznání procesů degradace a porušení ocelových součástí 

vlivem znečištění materiálu doprovodnými prvky a nekovovými vměstky [2]. 
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Pro výrobu kvalitních automobilových kol, je potřeba vysoce kvalitních materiálů. 

Většinu času se pro výrobu ocelových kol používají nízkouhlíkové hlubokotažné plechy, které 

mají maximální obsah prvků C – 0,120 %, Mn – 0,600 %, P – 0,045 % a S – 0,045 % [6]. 

Následující tab. 2 nabízí částečně podobný pohled jako předchozí tab. 1 (str. 14), 

avšak pro srovnání jsou v tab. 2 níže uvedeny i oceli používané právě v automobilovém 

průmyslu (označeny tučně).  

Tab.  2 Požadavky na čistotu oceli pro různé třídy oceli [7] 

Třída oceli Max. podíl nečistot [ppm] 
Max. velikost 

vměstků [µm] 

IF oceli [C] ≤ 530, [N] ≤ 540, T.0 ≤ 540 100 

Automobilové plechy [C] ≤ 510, [N] ≤ 550   100 

Tažené a železné plechovky  [C] ≤ 30, [N] ≤ 30, T.0 ≤ 20  20 

Legovaná ocel  [P] ≤ 70   

Legované ocelové tyče [H] ≤ 2, [N] ≤ 10-20,   

Ocel odolná vůči HIC  [P] ≤ 50, [S] ≤ 10   

Potrubní potrubí [S] ≤ 30, [N] ≤ 35, T.0 ≤ 30, [N] ≤ 50 100 

Pláty pro kontinuální žíhání [N] ≤ 20   

Deska pro svařování [H] ≤ 1,5   

Ložiska T.O < 10 15 

Kordy do pneumatik [H] ≤ 2, [N] ≤ 40, T.0 ≤ 15 10 

 V tab. 2 je uvedena třída oceli, max. podíl nečistot (v ppm) a max. přípustná velikost 

vměstků v mikrometrech. Např. u IF ocelí je požadován obsah uhlíku (C) nižší nebo roven 

530 ppm, obsah dusíku (N) nižší nebo roven 540 ppm a max. obsahu kyslíku (T.O) nižší nebo 

roven 540 ppm. Maximální přípustná hranice velikosti vměstků je u této skupiny ocelí 10 µm.  

Pro konkrétní představu jaké oceli jsou v automobilovém průmyslu v současné době 

využívány a jaké je jejich základní charakteristika je v následující kapitole vytvořen přehled 

základních typů těchto ocelí.  

1.4 Základní typy ocelí používané v automobilovém průmyslu 

Tato podkapitola se zaměřuje na přehled základních typů oceli, které jsou používány 

v automobilovém průmyslu. Z popisu jednotlivých typů ocelí je patrné, že každý typ oceli 

je  používán pro jiné komponenty automobilu.  

Oceli pro automobilový průmysl dělíme do následujících skupin, kdy vybrané skupiny oceli 

budou popsány v této kapitole [1]: 
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1. LC oceli, 

2. IF oceli, 

3. IF-HS oceli, 

4. BH (bake hardenable) oceli, 

5. HSLA oceli, 

6. Rephos oceli, 

7. DP oceli, 

8. TRIP oceli 

9. Martensitické oceli, 

10. TWIP oceli, 

11. TRIPLEX oceli. 

1.4.1 LC oceli (Low Carbon) 

Skupina LC ocelí se vyznačuje velice nízkým obsahem uhlíku a s tím spojeným 

vyšším procentem plasticity. V porovnání s ostatními typy ocelí, které se používají 

v automobilovém průmyslu, má skupina LC ocelí menší pevnost [8]. 

1.4.2 IF oceli (Intersticial Free) 

Oceli označovány jako IF obsahují minimální množství intersticiálních atomů a díky 

tomu mají po rekrystalizaci velmi dobrou tažnost. Další výhodou je jejich dlouhá životnost  

z důvodu vysoké odolnosti vůči vytvrzování stárnutím. Mezi nevýhody těchto oceli patří 

nízká mez kluzu a špatná odolnost proti otěru. Nízká pevnost je řešena legováním vadanem, 

niobem nebo titanem. Kvůli výborné plasticitě se IF oceli používají na tvarově složité díly 

karoserie, jako jsou např. blatníky a kryty dveří [8]. 

1.4.3 IF-HS oceli (Instersticial Free-Hight Strenghts) 

Tato skupina ocelí je velice podobná předešlé skupině ocelí, ale navíc kromě IF oceli 

je zpevněna přísadou fosforu. Používají se, díky své vysoké pevnostní úrovni, na složité 

součásti [8]. 
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1.4.4 BH oceli (Baked Hardenable) 

U této skupiny je zpevnění docíleno po zpracování, respektive po kontrolovaném 

procesu žíhání. Technologie těchto ocelí je proces nízkoteplotního staticko-napěťového 

stárnutí, který zahrnuje interakci s rozpuštěnými uhlíkovými atomy a dislokacemi 

generovanými během tváření. Asi 10 % ocelí tohoto typu je používáno na výrobu karoserií 

automobilů. Stárnutí částí automobilů probíhá při teplotě okolo 170 °C, kdy dochází ke 

zvyšování úrovně meze kluzu vlivem dvou odlišných zpevňovacích procesů [8]. 

1.4.5 HSLA oceli (Hight Strenght Low Alloy) 

Tato skupina ocelí se vyznačuje nízkým obsahem uhlíku, podporující plasticitu. Nízký 

obsah uhlíku je vykompenzován mikrolegurami jako Nb, Ti, V, buď samostatně, nebo 

v kombinacích. Tímto dosahují požadované pevnostní vlastnosti. Mikrolegující prvky také 

přispívají ke zpevnění matrice a to zapříčiňuje zjemnění mikrostruktury. Protože se tyto oceli 

vyznačují dobrou tažností, tak se používají na tvarově složité součásti automobilu, a to 

především na dynamicky namáhané součásti podvozku vozidel. V textu jsou zmíněny 

mikrolegury, jako například: Nb, Ti, V. Vanad patří mezi silně feritotovorné prvky a přísada 

vanadu se obvykle kombinuje s jinými legovacími prvky. V ocelích na zušlechťování bývá 

obsah vanadu asi 0,1 %. Vyšší obsah vanadu mají žárupevné oceli a oceli odolné proti 

vodíkové korozi. Niob tvoří s uhlíkem karbid NbC. Pokud je v oceli rozpuštěn současně  

i dusík, tvoří se karbonitrid Nbx (N,C)y. Rozpustnost karbonitridů v austenitu závisí na obsahu 

niobu, uhlíku a dusíku. Optimální množství niobu se pohybuje mezi 0,02 až 0,06 %. Titan 

tvoří v ocelích stabilní karbid, nitrid nebo karbonitrid uhlíku. Ocel vytvrzuje v důsledku 

tvorby precipitátů podobně jako niob. Obsah titanu se pohybuje nejčastěji okolo 

0,08 % [8, 9, 10]. 

1.4.6 Rephos oceli 

Tato skupina ocelí obsahuje vyšší obsah fosforu, což zajišťuje zvýšení pevnostních 

vlastností matrice, spolu se zvýšeným obsahem Si a Mn. Tyto oceli se pak mohou díky dobré 

tvařitelnosti používat na výlisky dveří, kapoty nebo střechy automobilů [8, 9]. 

Pro názornější představu a rámcový přehled požadavků na chemické složení 

jednotlivých výše uvedených skupin ocelí je  uveden v tab. 3.  
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Tab.  3 Chemické složení vybraných typů ocelí v [%] [11] 

Typy oceli dle 

normy 
Typ oceli C Mn Si P Al Mikrolegura 

DC04 LC 0,025 0,19 0,01 0,008 0,054 
 

DC06 IF 0,005 0,11 0,01 0,008 0,033 0,05 Ti 

H260YD IF-HS 0,003 0,35 0,01 0,050 0,030 0,04 Nb, 0,02 Ti 

H180B BH 0,006 0,02 0,01 0,018 0,054 - 

H260B BH 0,076 0,44 0,02 0,086 0,041 - 

H250G1 HSLA 0,035 0,02 0,01 0,008 0,036 0,03 Ti 

H260P Rephos 0,080 0,70 0,50 0,100 0,020 - 

H320LA HSLA 0,006 0,04 0,01 0,007 0,038 0,04 Nb 

H300X DP 0,082 1,48 0,07 0,017 0,059 - 

TRIP700Z TRIP 0,200 1,60 0,05 0,015 1,800 - 

Obr. 1 pak umožňuje souhrnně vidět v jakém rozmezí se charakteristické hodnoty 

vybraných klíčových mechanických vlastností (mez kluzu a tažnost) u jednotlivých typů ocelí 

pohybují.    

 

Obr. 1 Souhrnný přehled vybraných mechanických vlastností různé generace 

materiálů aplikovaných v automobilovém průmyslu [8] 

Tažnost je trvalé prodloužení měřené délky po lomu zkušebního materiálu vyjádřené 

v  procentech, kdy u ocelí slouží jako ukazatel tvářitelnosti a u slitin definuje jejich křehkost. 

Tažnost A80 (obr. 1) označuje hodnotu tažnosti měřené u zkušební tyče odpovídající počáteční 
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délce 80 mm) [12]. Mez kluzu se pak označuje napětí, při kterém se mění elastická deformace 

na plastickou [12]. 

Například opět již výše zmiňovaných IF ocelí se dle obr. 1 se hodnoty tažnosti 

pohybují v rozsahu 17 až 27 % a z pohledu meze kluzu jsou pro tyto oceli charakteristické 

hodnoty v rozmezí 250 až 450 MPa.  

 Předkládaná bakalářská práce je však především zaměřena na oceli používané pro 

výrobu automobilových kol. V této souvislosti je další kapitola věnována popisu základnách 

typů ocelí, jež se používají pro výrobu automobilových kol.   

1.5 Základní typy ocelí používané pro výrobu automobilových kol 

Výroba automobilových kol vyžaduje vysoce kvalitní materiály. Vzhledem 

k náročným požadavkům odběratelů kol, má kvalita povrchu kola a mikročistota materiálu, 

jednu ze zásadních rolí. 

Pro výrobu automobilových kol je v současné době využívána ocel dodaná ve formě 

svitku, která je následně zpracována technologií zápustkového kování [13].  

Z hlediska jednotlivých dílčích součástí, které tvoří ocelový základ automobilového 

kola (disk a ráfek, kapitola 3) je pro obě části kola, tedy disku a ráfku, se používá jiný typ 

oceli. Označení a rozměry diskových kol jsou stanoveny příslušnými normami, například DIN 

nebo ČSN EN [14].  K výrobě ocelových kol pro osobní automobily jsou obecně používány 

nízkouhlíkové oceli, a to buď: nelegované konstrukční oceli, dvoufázové oceli nebo 

jemnozrnné oceli [15].   

1.5.1 Nelegované konstrukční oceli 

Tyto oceli jsou určeny pro méně namáhané strojní díly a nosné konstrukce strojů. Jsou 

využívány i pro stavbu ocelových konstrukcí, např. hal, mostů, budov, jeřábů a podobně. 

Nejsou určeny k tepelnému zpracování s výjimkou normalizačního žíhání. Rozhodující 

vlastností je mez kluzu, pro některé účely použití i hodnoty vrubové houževnatosti [16].  

1.5.2 Dvoufázové oceli  

Struktura těchto ocelí se skládá ze dvou fází. Obsahuje malé množství drahých 

legujících prvků, proto jsou relativně levné a mají velké využití v automobilovém průmyslu. 



20 

 

URBACZKA, M. Zvyšování mikročistoty ocelí určených pro automobilový průmysl. Bakalářská práce. VŠB-TU 

Ostrava, FMT, 2020. 

 

Tato skupina ocelí se používá v případech, kdy je zapotřebí vysoké pevnosti, dobré 

svařitelnosti, únavové odolnosti, vysokého deformačního zpevnění a korozivní odolnosti. Pro 

tyto vlastnosti se tento typ oceli používá, kromě výroby automobilových kol, také pro výrobu 

částí karoserie. Pro dvoufázové oceli je typická vysoká hodnota tažnosti, plynulá závislost  

napětí – deformace bez výrazné meze kluzu, nízká mez kluzu a vysoká mez pevnosti a dobrá 

odolnost proti stárnutí oceli [17]. 

Dvoufázovou ocel dělíme do dvou skupin na austeniticko-feritické oceli a feriticko-

martenzitických ocelí [17]. 

1. Austeniticko-feritické oceli  

U této skupiny, ocel tvoří dvě fáze a to austenitická a feritická. Ferit má prostorově 

středěnou kubickou mřížku a austenit plošně středěnou kubickou mřížku a ideálním poměr 

feritu a austenitu je 50:50 %. Tato ocel se leguje chromem, niklem, molybdenem, nebo 

dusíkem, což má za následek vynikající mechanické vlastnosti a zároveň dobré korozní 

odolnosti v  prostředí, které obsahuje chloridy. Tyto oceli se nedají kalit, protože obsahují 

maximálně 0,03 % uhlíku [17]. 

2. Feriticko-martenzitická ocel 

Tvoří skupinu vysoce pevných ocelí tvářených za studena. Jde o nízkouhlíkový 

materiál s maximálním množstvím uhlíku 0,13 % na bázi mangan – křemík popřípadě 

obsahují molybden, chrom nebo vanad. Struktura těchto ocelí se skládá ze dvou fází,  

a to feritické matrice a fáze martenzitu uspořádaného rovnoměrně mezi feritovými zrny. 

Struktura může obsahovat zbytky austenitu, který napomáhá k výhodné kombinaci pevnostně 

– plastické charakteristiky. Základní princip mikrostruktury je takový, že tvrdá a křehká 

martenzitická fáze je uspořádána v měkké a tvárné feritické fázi. Feritu je v oceli 75 až 90 %  

a martenzitu 10 až 25 %. Čím vyšší je podíl martenzitu v oceli, tím je pevnější a plasticitu 

naopak ovlivňuje feritická matrice [17]. 

Mechanické vlastnosti feriticko – martenzitických ocelí [18]:  

 mez kluzu: 300 až 780 MPa, 

 mez pevnosti: 400 až 1120 MPa, 

 tažnost: více než 30 %. 
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1.5.3 Jemnozrné oceli 

Polotovary z jemnozrnných ocelí se vyrábějí nejčastěji řízeným válcováním  

v kombinaci tepelným zpracováním, které zvyšuje vliv mikrolegur (Al, Ti, Nb a V) na 

vlastnosti materiálu. Proto také někdy jsou označeny materiály tohoto typu jako 

mikrolegované jemnozrnné oceli. Obsah mikrolegujicích prvků jsou obvykle limitovány  

Al max. 0,015 hm. %, Ti max. 0,15hm.%, V max. 0,1 hm % a Nb max. 0,04 hm %. Všechny 

uvedené prvky tvoří s  uhlíkem a dusíkem karbidy, nitridy nebo karbonitridy. V případě 

hliníku to je nitrid AIN. Titan tvoří karbid TiC, nebo karbonitrid Ti (C, N) a nitrid TiN. Niob 

vytváří karbid NbC, nebo karbonitrid Nb (C, N) a vanad karbid V4C3 nebo karbonitrid V (C, N) 

[19]. Jemnozrné oceli lze rozdělit do tří dílčích skupin na normalizačně žíhané, zušlechtěné 

jemnozrnné oceli a  termomechanicky zpracované jemnozrnné oceli. 

1. Normalizačně žíhané jemnozrné oceli 

Mají základ ve výrobě jemnozrnných normalizačně žíhaných oceli s hodnotou meze 

kluzu od 255 do 500 MPa, ze kterých jsou vyráběny plechy o následujících obsazích prvků: 

1,70 hm % manganu, 0,30 hm % chromu, 0,10 hm % molybdenu, do 1 hm % niklu, do 0,22 

hm % vanadu s tím, že součet niobu, titanu a vanadu nepřesáhne 0,22 hm %. Oceli jsou 

normalizačně žíhaný v rozsahu teplot 880 až 960 ˚C. Žíhání na odstranění zbytkového napětí 

je uskutečněno za teplot 530 až 600 ˚C [20]. 

2. Zušlechtěné jemnozrnné oceli  

Novodobé vysokopevné oceli jsou vyráběny v zušlechtěném stavu (kalením  

a popouštěním). Zušlechtění lze dosáhnout u oceli s nízkým obsahem uhlíku (obdobné 

chemické složení, jako je tomu u normalizačně žíhaných ocelí) vznikem nízkouhlíkového 

martenzitu po kalení nastávají vysoké hodnoty meze kluzu [20]. 

3. Termomechanicky zpracované jemnozrnné oceli 

Termomechanické zpracované oceli (TMZ) je konvenční způsob výroby polotovarů 

(plechy, pásy, tyče, profily), který se začal průmyslově využívat na základě hlubších 

teoretických poznatků z teorie dislokací. Při tomto způsobu výroby polotovarů se materiál 

zpevňuje nejen mechanismem substitučního, intersticiálního a precipitačního zpevnění, ale 

výraznou roli hraje zejména hustota dislokací a příspěvek dislokačního zpevnění [19].  
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Termomechanického zpevnění se dosahuje řízenou kombinací tváření materiál s jeho 

fázovými a strukturními přeměnami. Termomechanicky lze zpracovat téměř všechny 

polymorfní oceli. Největší význam však má u nízkolegovaných až středně legovaných oceli  

s obsahem uhlíku 0,4 až 0,6 hm. %. U těchto materiálů je možné termomechanickým 

zpracováním dosáhnout současně zvýšení pevnostních i plastických vlastností [19]. 

Rámcový přehled hodnot vybraných mechanických vlastností (mez kluzu, pevnosti  

v tahu a tažnosti) a chemického složení typů ocelí uvedených v kapitole 1.5 uvádí tab. 4 [15].  

Tab.  4 Požadované mechanické vlastnosti [15] 

Označení 

dle normy 
Typ oceli 

Mez kluzu 

Re [MPa] 

Pevnost v tahu 

Rm [MPa] 

Tažnost  A5 min. 

[%] 

S235 JR   
nelegovaná 

konstrukční 
235-320 350-430 35 

S275 JR 
nelegovaná 

konstrukční 
290-420 420-500 29 

- feriticko-bainitická 450-550 550-650 22 

S460MC   
jemnozrná 

konstrukční 
450-550 520-650 22 

V tab. 5 je uvedeno požadované chemické složení těchto ocelí. 

Tab.  5 Požadované chemické složení v max. hm. % [15] 

Označení oceli C Si Mn P S N Al Nb Ti 

S275 0,14 0,l0 0,70 0,02 0,02 0,01 0,04 0,09 0,22 

S235 0,19 0,10 1,25 0,02 0,02 0,01 0,04 0,09 0,22 

Feriticko-

bainitická ocel 
0,10 0,15 1,60 0,02 0,01 0,01 0,04 0,09 0,22 

S460MC  0,10 0,15 1,60 0,02 0,01 0,01 0,04 0,09 0,22 

2 VÝROBA A SEKUNDÁRNÍ ZPRACOVÁNÍ OCELI  

S ohledem na téma bakalářské práce je zde stručně popsána výroba oceli a dále se také 

zaměří na sekundární metalurgii, a na její úlohu, jak ovlivňuje výslednou jakost  

a mikročistotu oceli. 

Nejdůležitější pro čistou a kvalitní ocel je způsob výroby. Hlavní suroviny pro výrobu 

oceli je vsázka, kterou tvoří surové železo a ocelový odpad. Kromě těchto surovin se do pece 

přidávají přísady dle účelu, na co jsou, a to přísady desoxidační, oxidační a legovací. Ocel pak 

lze vyrábět pomocí různých technologií, například: v kyslíkových konvertorech, elektrických 
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obloukových pecích nebo elektrických indukčních pecích. Odlévání tekuté oceli pak probíhá 

dvěma způsoby, a to odléváním oceli do kokil a zařízením plynulého odlévání [21]. 

2.1 Odlévání oceli do kokil 

První jmenovaný proces výroby je odlévání ocelových ingotů do kokil, kdy ocel 

vyrobená v konvertorech se odlije do formy zvané kokila, ve které ocel tuhne na konečný stav. 

Ingot pak může nabývat různých tvarů, podle požadavku kováren, nebo válcoven. Kokila jako 

forma má tvar většinou obdélníkového, čtvercového, kruhového nebo mnohoúhelníkového 

průřezu, v níž ocel tuhne na požadovaný tvar, aby pak mohla být dále zpracována válcováním 

nebo kováním. Část oceli, která je odlévána do kokil na ingoty tvoří asi 9 % z celkové výroby 

oceli [21]. 

Odlévání do kokil se provádí v licí hale a ocel se odlévá buď přímo z odpichové pánve, 

kdy se jedná o odlévání horem, nebo se odlévá přes licí kůl a vtokové kanály a v tomto 

případě hovoříme o odlévání spodem. Níže jsou pak vyobrazeny obě varianty na obr. 2 [21]. 

  
a) odlévání oceli b) odlévání oceli spodem 

Obr. 2 Schéma odlévání oceli horem a spodem [21] 

Jedna z předností lití horem v porovnání s druhou metodou je menší spotřeba 

žáruvzdorných materiálů při přípravě licí soupravy a například menší ztráty oceli. Nevýhody 

spočívají ve větší možnosti vzniku vad, jako například šupin, nebo větší časový interval pro 

odlití pánve. Odlévání oceli se provádí do licí soupravy, která se skládá z licí desky, kokily, 

kokilové podložky a hlavového nadstavce [21]. 
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2.2 Plynulé odlévání oceli 

Plynulé odlévání se začínalo používat kolem roku 1960. Připravená tekutá ocel se 

z  konvertoru odlije do pánve, ze které ocel proudí do tzv. mezipánve a poté do krystalizátoru. 

V současnosti ZPO tvoří asi 91 % světové výroby oceli [21]. 

Mezipánev představuje jeden z nejdůležitějších technologických uzlů zařízení 

plynulého odlévání a je zařazena mezi licí pánví a krystalizátorem. Mezipánev je také 

poslední možnost, kdy můžeme podstatněji ovlivnit výslednou čistotu oceli, protože je to 

poslední krok, kdy je ocel v kapalném stádiu. Tento krok se nazývá mezipánvová metalurgie a 

vlastnosti výsledné oceli můžeme ovlivnit hned několika způsoby, jako například 

mezipánevní struskou nebo dmýcháním inertních plynů do mezipánve argonovací stanicí.  

V neposlední řadě rozděluje ocel na jednotlivé licí proudy, které pak přivádějí ocel do 

krystalizátoru [21].  

Po mezipánvi následuje proces primárního chlazení, který v zařízení plynulého 

odlévání představuje krystalizátor. Tento proces primárního chlazení je doprovázen vnikem 

pevné vnější kůry, ale střed odlitku je ještě tekuté jádro. Pevná kůra musí být velice pevná, 

aby odolala mechanickým napětím, deformacím a ferostatickému tlaku po výstupu  

z primárního chlazení. Poté následuje sada válců, jako ohýbací zařízení následováno zónou 

sekundárního a terciárního chlazení a následně dělící zařízení, které ocelový pás odřezává na 

bramy, sochory, předvalky bloky. Schéma ZPO je vyobrazeno obr. 3 [21].  

 

Obr. 3 Základní schéma radiálního ZPO s rovným a zakřiveným krystalizátorem [21] 
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2.3 Sekundární zpracování oceli, postupy sekundární metalurgie 

Trendem výrobců v posledních letech, jsou čím dál tím vyšší nároky na kvalitu oceli. 

To znamená, že mají vyšší požadavky na složení oceli, minimalizaci vměstků a lepší kvalitu 

povrchu. Z tohoto důvodu se zavádí sekundární zpracování oceli, které umožňuje ocel zbavit 

nežádoucích prvků, dolegovat na požadovanou jakost a upravit obsahy prvků v oceli (odsíření, 

odvodíkování, dezoxidace atp.) [21]. 

Z pohledu mikročistoty oceli může výslednou kvalitu oceli ovlivňovat mnoho prvků, 

které nezbytné z oceli v rámci rafinačních pochodů odstranit, resp. snížit na nejnižší možnou 

přípustnou úroveň. 

V tab. 6 jsou uvedeny maximální obsahy vybraných nežádoucích prvků a jejich 

vlastnosti v oceli: 

Tab.  6 Maximální obsahy prvků v oceli [%] a jejich vlastnosti [21] 

Prvek Výskyt Max. obsah v oceli Vlastnosti v oceli 

H z pecní atmosféry 0,0004-0,0007 ovlivňuje deformační charakteristiky 

N z pecní atmosféry 0,002-0,006  Stárnutí oceli 

S kovonosná vsázka 0,02-0,03  Tvorba vměsků 

P kovonosná vsázka 0,01 - 0,03  Zvyšuje křehkost a tvrdost feritu 

 Postupy sekundární metalurgie hrají stěžejní roli v možnosti, jak ovlivnit jakost 

a  vlastnosti oceli. Základními způsoby sekundární metalurgie jsou rafinace oceli inertními 

plyny, vakuové zpracování oceli a rafinace oceli syntetickými struskami. Použité způsoby 

sekundární metalurgie pak určují třídy oceli, které je možné vyrobit. [21].  

2.3.1 Rafinace oceli inertními plyny 

Pro dmýchání inertních plynů do oceli se používá nejčastěji argon a má za následek 

vyplouvání vměstků na povrch lázně a teplotní a chemickou homogenizaci oceli. Při 

dmýchání plynu pod aktivní struskou dochází také k reakci mezi struskou a kovem, což má za 

následek odsiření oceli.  

Dmýchání inertního plynu do lázně můžeme provádět tryskou, ocelovou trubicí nebo 

porézní žáruvzdornou tvárnicí umístěnou ve dně pánve. Na obr. 4 je vyobrazena jedna 

z možností dmýchání inertního plynu. 
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Obr. 4 dmýchání inertního plynu tryskou do pánve [21] 

2.3.2 Vakuová rafinace oceli 

Tato metoda je v současné době jednou z nejvýznamnějších možností, jak zvýšit 

jakost vyráběných ocelí mimo výrobní pec. Tato metoda konkrétně umožňuje například snížit 

obsah vodíku a dusíku, hluboko ocel oduhličit, dolegovat na požadovanou značku nebo třeba 

modifikovat nekovové vměstky v oceli [21]. 

Technologie rafinace spočívá ve vylučování vodíku a dusíku z povrchu lázně a také 

částečně i jejich difúzí do plynných bublin dmýchaného argonu nebo oxidu uhelnatého 

v blízkosti hladiny kovu. Pro snížení kyslíku (někdy i uhlíku) se nukleují bubliny CO 

v pórech vyzdívky pánve i na povrchu existujících nekovových vměstků, a také vylučováním 

CO do plynné fáze nad hladinou lázně.  

Nejčastěji se používají základní způsoby vakuové rafinace oceli, jako například [21]: 

1. vakuování oceli v pánvi umístěné v kesonu, 

2. vakuování oceli zdvižným (DH) způsobem nebo oběžným (RH) způsobem, 

3. vakuování v proudu oceli při přelévání z pánve do pánve v kesonu, 

4. vakuování oceli v tavící peci (EOP, EIP). 

2.3.2.1 Vakuové odplynění v pánci umístěné v kesonu 

Velikou výhodou způsobu odplynění v pánvi v kesonu je provozní jednoduchost, kdy 

základní zařízení je poskládáno z podtlakové komory a odsávacího systému. Podtlakovou 

komoru tvoří keson, který se sestává z pláště se dnem a víkem, ve kterém jsou umístěny 

pozorovací otvory, abychom mohli sledovat hladinu kovu během vakuovacího procesu. 

Někdy taky slouží jako napojení dávkovače feroslitin. Odsávací systém se pak skládá z: 
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vývěvy, chladícího a čistícího zařízení, spojovacího potrubí a měřícího zařízení. První 

zmiňované, vývěvy, jsou nejdůležitější součástí tohoto zařízení. Celý pochod vakuování je 

doprovázen intenzivním varem oceli a ocel pro tento proces vakuování musí být předehřáta. 

Celková doba vakuování bývá kolem 10 až 15 minut. Na obr. 5 je vyobrazeno vakuové 

odplynění oceli v pánvi umístěné v kesonu [21].  

 

1. víko vakuového kesonu 

2. tepelný štít 

3. rafinační pánev 

4. vakuový keson 

 

Obr. 5 Vakuové odplynění oceli v pánvi umístěné v kesonu [21] 

2.3.2.2 Vakuové odplynění oceli oběžným způsobem – RH proces 

Při vakuovém odplynění oceli oběžným způsobem, označovaným jako RH proces 

(Ruhrstahl – Heraeus), je tavenina průběžně odplyňována ve vakuové ponorné komoře, do níž 

se ocel dopravuje sací rourou [21]. 

Přiváděním inertního plynu do nasávacího hrdla vzniká směs kovu a plynu o menší 

měrné hmotnosti, takže tato stoupá do vakuové komory. Dmýcháním inertu je ocel neustále 

v  turbulentním pohybu. Plyny obsažené v oceli se uvolňují z jednotlivých kapek i ze 

vzdutého povrchu hladiny kovu. Průběh nasávání oceli a její odtok z vakuovací komory je 

plynulý. Odplyněná ocel odtéká výtokovou trubicí zpět do pánve. Má-li se dosáhnout snížení 

obsahu vodíku v oceli o padesát a více procent, potom obsah pánve musí projít tři až pětkrát 

vakuovací komorou. Před ponořením sacího a výtokového hrdla do pánve musí být obě hrdla 

chráněna plechem, který nedovolí, aby struska vnikla do vakuové komory. Ochranné kryty se 

po ponoření do oceli roztaví a umožní stoupání oceli do komory. Průběh tepelných ztrát je 

obdobný jako u  DH procesu. Vakuová komora má samostatný, obvykle odporový ohřev. Na 

obr. 6 je vyobrazeno vakuové odplynění oceli oběžným způsobem [21]. 
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1. průmyslová kamera 

2. vakuový systém 

3. RH komora 

4. komorový příhřev 

5. přívod argonu 

6. ponorná vtoková trubice 

7. blokovací vakuový systém 

pro přívod legur 

8. plnicí systém legur 

9. ponorná výtoková trubice 

10. rafinační pánev 

 

Obr. 6 Vakuové odplynění oceli oběžným způsobem – RH proces [21] 

2.3.2.3 Vakuové odplynění oceli v proudu 

Vakuové odplynění oceli v proudu se používá při odlévání kovárenských ingotů, kdy 

v kesonu je umístěna buď kokila anebo licí pánev. Když vnikne proud oceli do evakuovaného 

prostoru, má tvar kuželu, který se skládá z velkého množství kapek. Toto velké zvětšení 

povrchové plochy vakuovaného kovu umožňuje účinné odplyňování za současného 

zintenzivnění průběhu povrchových reakcí. Příčinou rozstřiku licího proudu na kapky je 

nukleace bublin CO ihned po proniknutí oceli do vakua. Pravděpodobnost nukleace bublin 

CO výrazně narůstá vzhledem k nulové hodnotě ferostatického tlaku po proniknutí proudu 

oceli do vakua [21]. Zařízení pro vakuové odplynění oceli v proudu pro kokily je vyobrazeno 

na obr 7. 

 

1. průzor 

2. vakuový keson 

3. kokila 

Obr. 7 Odplynění oceli v proudu systém pánev kokila [21] 



29 

 

URBACZKA, M. Zvyšování mikročistoty ocelí určených pro automobilový průmysl. Bakalářská práce. VŠB-TU 

Ostrava, FMT, 2020. 

 

2.3.2.4 Vakuování oceli v tavící peci  

Tato metoda vakuování spočívá ve vakuování oceli přímo v elektrické indukční nebo 

obloukové peci a v dnešní době je jen okrajově využívána. Při této metodě dochází rovněž ke 

snížení obsahu H2 a N2, k dezoxidaci oceli a k dolegování na požadovanou jakost [21]. 

2.3.3 Mezipánvové strusky 

Rafinace syntetickými struskami je další z metod sekundární metalurgie. Svým 

chemickým složením nebo fázovým složením a zrnitostí ovlivňují rychlost tvorby pánvové 

strusky. Výroba chemických strusek je v současnosti velice rozdílná a může se vyrábět jak z 

přírodních surovin, tak z různých druhotných surovin a to třeba přetavováním, sintrováním, 

peletizací, briketováním, nebo jen smícháním jednotlivých složek. Výroba souvisí s účelem 

použití syntetické strusky a nároky na strusky můžeme popsat v těchto bodech [21]: 

 vysoká homogenita složení, 

 schopnost pohlcovat nekovové vměstky, 

 minimální opotřebení žáruvzdorných materiálů licí pánve, 

 neohrožování zdraví, životního prostředí z hlediska bezpečnosti práce, 

 čistota emisí (neuvolňování škodlivých a toxických látek), 

 nízká teplota tání i dobrá tekutost díky rychlému roztavení v tekuté oceli podporující 

rafinační reakce. 

Strusky většinou obsahují Al2O3, CaO, MgO, SiO2. Poté minimum nežádoucího FeO, 

Fe2O3, MnO a síry. Úkolem syntetických strusek je zlepšení fyzikálních a chemických 

vlastností pánvových strusek jako například: zásaditost, viskozitu, či mezifázové napětí. Tyto 

syntetické strusky můžeme rozdělit do skupin podle výroby na přetavené nebo sintrované 

strusky, které patří mezi nejúčinnější s největší kvalitou. Další skupinou jsou pak peletizované 

nebo briketované syntetické strusky, která se zavádí kvůli vysoké ceny přetavených nebo 

sintrovaných strusek. Tyto strusky vzikají za studena a to buď peletizací nebo briketizací. 

Poslední skupinou strusek jsou práškové směsi, které tvoří nejširší skupinu chemických 

strusek. Jsou to většinou rafinační a odsiřovací směsi, kdy hlavní nevýhodou je prašnost při 

aplikaci a nemožnost strojního dávkování. Výhodou této skupiny chemických strusek je pak 

rychlost rozpouštění a  absence nežádoucích látek obsažených v některých druzích pojiva [21]. 
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S výběrem vhodné skupiny syntetických strusek pak souvisí jakost vyráběné oceli 

nebo třeba technologie výroby. Výběr může stanovit také podle toho v jakém zařízení má být 

struska použita, jakou má výsledná ocel splňovat pevnost, tažnost atd. anebo třeba typ 

žáruvzdorného materiálu použitého jako vyzdívka licí pánve [21]. 

V následující tab. 7 naleznete přehled chemického složení vybraných syntetických strusek: 

Tab.  7 Chemické složení vybraných syntetických strusek [hm %] [21] 

Syntetická 

struska 
CaO Si02 Al203 MgO FexOy V2O5 S C Ti02 Poznámka 

CALUMET 60 31,0 4,0 57,0 8,0 0,2 0,80 0,40 xxx xxx přetavená 

CALUMET 70 23,0 0,5 72,0 2,5 0,2 1,50 0,03 0,10 xxx přetavená 

Lafarge LSDF 50,7 3,5 40,6 1,0 1,4 0,10 0,04 0,05 1,45 přetavená 

CAS 55 42,5 1,0 52,3 0,3 1,6 0,02 0,05 0,07 xxx ××× 

JAP 37,9 7,5 44,3 2,2 0,2 0,02 0,10 0,49 xxx ××× 

Antrakal 8,00 3,6 75,3 5,9 1,6 1,80 0,01 0,40 0,10 ××× 

Miluflux 4,00 1,0 75,0 12 0,6 5,20 0,01 0,20 0,20 ××× 

Wollastonit 38,1 37,9 6,90 3,6 3,4 xxx xxx 2,60 0,50 ××× 

3  CHARAKTERISTIKA AUTOMOBILOVÉHO KOLA 

Tato podkapitola se zaměřuje na popis automobilového kola, z jakých částí se kolo 

skládá, jaké jsou výrobní postupy disků a ráfku. V závěru této kapitoly budou uvedeny možné 

vady ocelových kol. 

3.1 Popis automobilového kola 

Ocelové automobilové kolo se skládá ze dvou částí, a to ráfku a disku. Ráfek je 

součást kola sloužící k uložení pneumatiky, která musí být s ráfkem spojena tak, aby mohly 

být přenášeny všechny síly (směrové charakteristiky), které určují vlastnost a chování kola 

respektive pneumatiky: vertikální síla (působí v kolmém směru k povrchu vozovky), boční 

síla (působí v ose otáčení kola) a obvodové síly působící na kolo bez relativního pohybu mezi 

pneumatikou a ráfkem. Disk, druhá část automobilového kola, je opatřen otvory, kterými 

dosahujeme nižší hmotnosti kola, a vlivem ventilace vylepšuje chlazení brzd. Obě části jsou 

k sobě následně svařeny, jak je vyobrazeno na obr. 8 [15].  
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Obr. 8 Ilustrační foto automobilového kola a jeho částí [15] 

Existují dva základní typy automobilových kol - hliníková a ocelová kola (obr. 9). Pro 

výrobu hliníkových kol se používají slitiny hliníku a také hořčíku. Jejich výhoda je v tom, že 

jsou většinou lehčí než kola ocelová a díky nižší váze kola se snižují hodnoty setrvačných sil 

a  zvyšuje se tím dynamika akcelerace a brždění. V dnešní době se často dbá na design, a tak 

lze mezi výhody hliníkových kol řadit i jejich vzhled a tvarovou složitost [13].  

Ocelová kola se vyrábí z nízkouhlíkových ocelí, tyto oceli a další používané k výrobě 

automobilových kol byly popsány v podkapitole 1.5 a  výhoda ocelových kol spočívá ve větší 

odolnosti proti mechanickému poškození a také jejich výrobní ceně. Ocelová kola se rovněž 

ve srovnání s hliníkovými koly vyznačují díky povaze ocelového materiálu vyšší odolnosti 

vůči chemickým vlivům. Nevýhodou ocelových kol může být jejich větší váha, nicméně 

existují možnosti, jak váhu kol snížit.  

V praxi se lze setkat s  metodou Flow Forming – ten představuje proces snižování 

hmotnosti, u kterého je snížena tloušťka materiálu v místech s nízkým napětím. Během tohoto 

procesu je tato ocel kalena ale právě v konkrétním místě, které není tak namáháno, aby se 

zvýšila mez kluzu, aniž by došlo ke snížení trvanlivosti, bezpečnosti a výkonu kola. Tímto 

procesem můžeme u ocelových kol dosáhnout poměru užitných vlastností stejných nebo 

lepších jako u kol hliníkových a díky těmto vlastnostem mohou ocelová kola najít své 

uplatnění u rozvíjející se elektromobility [13].  
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Obr. 9 Ocelové a hliníkové kolo [13] 

3.2 Postup výroby automobilových kol  

Výroba ocelových kol sestává ze dvou hlavních částí. První je výroba disků (obr. 4)  

a poté výroba ráfků (obr. 10 a obr. 11). Při výrobě disku se začíná rozvinutím svitku (krok 1, 

obr. 10) a následným rovnáním pomocí několika válečků uložených ve dvou řadách (krok 2, 

obr. 10). Vyrovnaný svitek pak prochází k první zápustce (krok 3, obr. 10). Po obstřihnutí je 

přístřih dopravován pomocí pásových dopravníků do stohovače, který ukládá přístřihy do 

jednotlivých stohů určité výšky. Poté přístřihy pokračují do lisovacího stroje, ve kterém 

přístřih prochází přes určitý počet zápustek, kdy počet zápustek je dán typem disku a typem 

lisovacího stroje (krok 5-11, obr. 10). Na výstupu z lisu (krok 11, obr. 10) již finálně 

vyrobený disk [22]. 

 krok 1 krok 2 krok 3 krok 4 krok 5 krok 6 

 krok 7 krok 8 krok 9 krok 10 krok 11  

Obr. 10  Schéma výrobních operací disku [22] 
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Výroba ráfků pak začíná velmi podobně, jako u disků, kdy se svitek rovná na válcích 

(krok 1, obr. 11) a pak pokračuje k nůžkám, které plech stříhají na pásy o rozměrech pro daný 

typ ráfku (krok 2, obr. 11). Pásy různé tloušťky poté pokračují prvně do stohovače pásů 

(krok 3, obr. 11) a pak k další operaci, a to spojení, po níž získáme kroužek (krok 4, obr. 11), 

který se v místě spoje slisuje a svaří (krok 5, 6, obr. 11), Po té dochází k odjehlení svaru 

(krok 7, obr. 11), a opět se místo spoje válcuje (krok 8, obr. 11), odstřihne svar z boku ráfku 

(krok 9, 10, obr. 11) a v poslední řadě vyválcování do kruhovitosti (krok 11, obr. 11). Po 

sledu těchto operací je ráfek dopravován k profilovacím zařízením [22]. 

 

krok 1 krok 2 krok 3 krok 4 krok 5 krok 6 

 

krok 7 krok 8 krok 9 krok 10 krok 11 krok 12 

Obr. 11  Schéma výrobních operací při výrobě ráfku [22] 

Profilování ráfku se provádí na profilovacích strojích, kde tvar drážky má tvar profilu 

stroje (krok 1-4, obr. 12). Po vyprofilování pak následuje zkouška těsnosti (krok 5, obr. 12), 

vystřižení otvoru pro ventil (krok 6, obr. 12) a hotový ráfek pokračuje k lisování ráfku 

s diskem dohromady a k vzájemnému svaření (krok 7-9, obr. 12). Nalisováním a svařením 

vzniká kolo. U kola se pak kontroluje na těsnost svarů, pevnost svarů, pevnost disku a ráfku 

na příslušných zkušebních strojích [22]. 
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krok 1 krok 2 krok 3 krok 4 krok 5 krok 6 

 krok 7 krok 8 krok 9    

Obr. 12  Schéma profilování ráfku a umístění ventilového otvoru [22] 

3.3 Charakteristika vad ocelových automobilových kol 

Tato kapitola uzavírá informace o samotných automobilových kolech ale zároveň je 

tento text úvodní pro vysvětlení souvislosti, které vysvětlují zaměření literárního rozboru.  

Literární rozbor bude zaměřen na problematiku vzniku vad u automobilových kol.  

Obecně lze vady ocelových automobilových kol dělit na vady vstupního materiálu 

a  vady vzniklé pří výrobním procesu kola. 

Vady vstupního materiálu jsou spojeny s výrobou oceli jako takové. Můžeme setkat 

s praskáním disků nebo ráfků z důvodu špatné mikročistoty materiálu nebo strukturních 

nehomogenit. Disk i ráfek, jak již bylo vysvětleno v podkapitole 3.1, je vyroben z jiného typu 

oceli, a proto je důležité dbát na kvalitu materiálu a dodržení maximálního podílu nečistot  

a maximální velikosti vměstků. Například, pro hlubokotažné automobilové plechy (tab. 2, 

strana 15) z pohledu podílu nečistot je pro [C] ≤ 510ppm a pro [N] ≤ 550ppm. Maximální 

přípustná velikost vměstků u této oceli je dle tab. 2 100 µm.   

Druhou skupinu vad tvoří vady výrobního procesu ocelových kol. Mezi tyto vady 

mohou patřit vady vzniklé při zápustkovém kování, jako například: otlaky, rýhy, záseky atd. 

Vady mohou také vzniknout při montáži, lisování a svařování těchto dvou částí – disku  

a ráfku dohromady: rozměrové vady vzniklé na montáži, díry a póry ve svaru nebo házivost 

kola. Vady se utvářejí také při poslední operaci výroby kola, na lakovně, kdy barva zalakuje 
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nečistoty nebo vytvoří podteklinu, což znamená, že barva zateče do svaru a naruší ho. Vady 

ale také mohou vniknout neobvykle například při pádu kol z mechanického ramena, nebo 

například špatného odstínu nanesené barvy [13]. 

 Obr. 13 uvádí fotografii prasklého ráfku (vysokozdvižného vozíku), kdy v tomto 

případě došlo k  porušení disku ve svarovém spoji. A právě tato problematika je důvodem 

řešení této bakalářské práce, jelikož je cílem literárního rozboru si zmapovat oblast možných 

vad, které se u ocelových automobilových kol běžně vyskytují a na základě toho si zmapovat 

pro nalezení příčin vzniku těchto vad ve svárovém spoji a dalších u tohoto konkrétního kola. 

Je například možné, že se může jednat o vady spojené se strukturou vyrobené oceli, což může 

mít za následek oslabení svarového spoje na styčných plochách, nekovovými vměstky. 

Zároveň cílem rozboru bylo najít a zmapovat aplikace, které by se s tímto problémem setkaly 

s hlediska materiálové struktury, tak z hlediska vad výrobního procesu.  

 
Obr. 13 Prasklina ráfku vysokozdvižného vozíku [23] 

3.1 Specifikace kol pro manipulační techniku 

Z hlediska zajištění kompletních informací vztahujících se k obr 8. je zde vytvořena 

tato podkapitola, která charakterizuje kategorii ocelových kol pro manipulační techniku. 

Motorové vozidlo je chápáno jako nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou 

jednotkou, z něhož vyplývá, že všechny motorové manipulační vozíky (nejen vozíky 

vysokozdvižné) jsou podle dopravních předpisů motorová vozidla. 

 Výroba kol pro vysokozdvižné vozíky je velmi kusová, téměř kusová výroba oproti 

kolům pro automobilový průmysl. Kolo vysokozdvižného vozíku je typu forklift (FLW)  

s vícedílným ráfkem, kde je na jedné straně ráfku ramínko tvořeno snímatelnými kruhy (aby 

se dala nasadit pneumatika), viz obr. 14 [13]. 
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 1. část - profil ráfku FLW kola 2. část - profil s klasickou pneumatikou 

Obr. 14 schéma ráfku a pneumatiky kola vysokozdvižného vozíku [13] 

 Tato kola se používají pro vysokozdvižné vozíky a jinou manipulační techniku. Pro 

dělená kola s vícedílným ráfkem, jako je vyobrazeno na obr. 14. V tomto případě je možno 

použít, jak pryžové pneumatiky, tak pneumatiky plněné vzduchem. V druhém případě 

(obr. 15) se samotný základ kola používá pro pryžovou pneumatiku se zámkem. Tato kola se 

dodávají zákazníkům, jako např: Hyster-Yale Group, Doosan, Mitsubishi, Toyota,  TII Group 

(Scheuerle, Kamag), Trelleborg, Continental a další [13].  

 1. část – profil ráfku FLW kola se zámkem 2. část - profil s  pryžovou pneumatikou 

Obr. 15 Schéma ráfku a pneumatiky kola vysokozdvižného vozíku [13] 
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4 ANALÝZA PROBLEMATIKY VZNIKU VAD U OCELOVÝCH 

AUTOMOBILOVÝCH KOL 

Hlavním cílem literární rešerše bylo v souladu se zaměřením bakalářské práce uvést 

a  zmapovat problematiku vzniku vad u automobilových ocelových kol. Pro správné 

pochopení článků rešerše bylo zapotřebí v předchozích kapitolách uvést typy ocelí pro 

automobilový průmysl a základní charakteristiku vad ocelových kol. Pro analýzu byly 

vyhledávány elektronické příspěvky na stránkách: Science direct a Research gate.  

4.1 Problematika vzniku a minimalizace únavových vad ocelových disků 

automobilových kol 

První z vad, na kterou je literární rozbor zaměřen, je únavové selhání materiálu. Pro 

detekci tohoto typu vad lze využít výkonnou skenovací elektronovou mikroskopii, která 

umožňuje analyzovat a detekovat lomy na povrchu kola a podrobněji zkoumat únavové 

trhliny. Kritickým bodem selhání může být například místo kolem chladících otvorů disků  

a u ventilku. Mohou tak vznikat únavové trhliny, které jsou rozloženy po obvodu disku. Tyto 

vady lze řešit fraktografickou analýzou která odhaluje více možných vad. 

4.1.1 Identifikace únavových trhlin pomocí zkoušky v zatáčkách 

Automobilové ocelové kolo, jako kritický komponent ve vozidle, musí splňovat přísné 

požadavky na bezpečnost jízdy. Zvláštní pozornost je věnována jevu selhání ocelového kola, 

protože jsou známy případy jejich předčasného selhání. Ve studii se fraktografie používá 

k  identifikaci vzniku únavových trhlin a k charakterizaci šíření trhlin a finálních lomových 

oblastí ocelového kola [24]. 

Na povrchu poškozeného ocelového kola se často nacházejí tři typická místa selhání disku, 

jak je vyobrazeno na obr. 16  [24]: 

1. u chladících otvorů (hat radius), 

2. u ventilku (ventil hole radius), 

3. v prolisu disku (cup radius).  
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Obr. 16 Typická místa selhání disků ocelových automobilů (po zkoušce ohybem) [24] 

Možným způsobem, jak zjistit a odhalit vady ráfku jsou zátěžové testy kol, které 

odhalují trhliny v materiálu. Jedna z nejčastěji používaných zkoušek je tzv. únavová zkouška 

ocelového kola v zatáčkách neboli ohybová zkouška, kdy spodní vnější příruba ráfku kola je 

pevně sevřena na zkušebním stroji a tuhé nakládací rameno je upevněno, na montážní ploše 

kola 8 šrouby, při utahovacím momentu 100 Nm. Zátěžové rameno působí zkušebním 

zatížením, aby se zajistil ohybový moment konstantní cyklické rotace. Na začátku zkoušky 

zkušební zatížení (3,4 ± 2,5 % kN) působí ve směru kolmém na délku nakládacího ramene 

a  0,54 m nad nábojem kola, což zajišťuje konstantní ohybový moment. Poté se spustí otáčení 

náboje kola a rychlost otáčení dosáhne konstantní hodnoty 250 ot.min-1 přibližně za 300 –400 

cyklů. Zkouška je ukončena jakmile dojde ke ztrátě hustícího tlaku, způsobenou únavovou 

trhlinou, nebo neschopností kola udržet zkušební zatížení. Mechanismus zkoušky ohybem je 

vyobrazeno na obr. 17 [24]. 
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Obr. 17 Schéma zkoušky ohybem za rotace [25] 

4.1.2 Fraktografický experiment 

Podrobnosti, jako je pomalé šíření a rychlé šíření trhlin a fáze náhlého lomu, jsou 

studovány, aby se identifikoval mechanismus zahrnutý v únavovém zatížení. Pro pozorování 

morfologie zlomených vzorků se používá skenovací elektronový mikroskop (SEM) pracující 

při 20 kV. Mikrofraktografie SEM, prováděná pomocí sekundárního elektronového 

zobrazování, odhaluje hlavní topografické rysy únavy a souvisejících poruchových režimů. 

Mnoho studií je zaměřeno na režimy únavových poruch a lomové mechanismy související 

s  vyšetřením lomového povrchu, které se také nazývá fraktografická analýza. Tato metoda 

se  v  této studii používá k charakterizaci poruchového režimu zlomených vzorků. Tento typ 

analýzy umožňuje pozorovat a charakterizovat lomovou topografii. V případě únavové 

poruchy na disku kola je cílem zjistit umístění a povahu iniciace trhliny, jakož  

i charakteristiky šíření trhlin. Fraktografické vzorky se čistí pomocí roztoku Nital 2 % 

+  tenzoaktivní činidlo po dobu několika sekund, aby byla lépe viditelná struktura, a  poté se 

provede ultrazvukové čištění acetonem. Makrografické zkoušky se provádějí pomocí 
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digitálního fotoaparátu (Sony DSC-TX30). Mikrostrukturální a  mikrofraktografická vyšetření 

se provádějí pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu (Hitachi S-3400N) [24]. 

Pomocí únavové zkoušky v zatáčkách a SEM skenovací metody bylo testováno 

náhodné ocelové kolo, jehož únavová životnost byla 56 184 cyklů. Postižená místa jsou 

vyobrazena na obr. 16, kde lze vidět, že postižená místa jsou pouze na disku a svar ráfku  

a svar mezi ráfkem a diskem nebyl porušen. Na obr. 18 je vyobrazen příklad SEM skenovací 

metody. 

 Obr. 18 – Ukázka pohledu skenovací elektronové mikroskopie 

Oblasti „A“ na obr. 16 je na povrchu disku kola detekována nahnědlá značka. Tyto 

značky mohou souviset s poškozením třením připojeného povrchu mezi zatížením ramena 

a  ocelového disku. Další cesta růstu trhlin je přibližně kolmá k lomové ploše. Oblasti „B“ na 

obr. 3 jsou poloměrem chladicího otvoru, kde mohou vznikat únavové trhliny. Je to výsledek 

koncentrací napětí, které se vyskytují v ostrém rohu mezi otvorem pro šroub a chladicím 

otvorem. Oblasti „C“ jsou prolisy disku (cup radius), kde se mohou iniciovat únavové trhliny. 

Je to výsledek koncentrací napětí, ke kterým dochází při ostré změně poloměru prolisu [24]. 

Problematiku lze shrnout do dílčích závěrů [24]: 

1. místa porušení ocelového kola se objevují hlavně kolem chladicího otvoru a otvoru 

šroubu disku, únavová trhlina však není na ráfku a svařovaným spojem mezi diskem 

a  ráfkem. To znamená, že proces sekundárního zpětného tažení disku sníží únavovou 

pevnost disku a zvýší faktory koncentrace napětí v důsledku ztenčení tloušťky 

a  zbytkového tahového napětí během procesu tažení disku, 
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2.  únavové trhliny jsou distribuovány po obvodu disku a délka trhliny je téměř stejná asi 

35 mm. Takový zajímavý a cenný jev nemusí souviset s defekty v kvalitě surovin 

a  povrchů, ale s mechanickým únavovým poškozením působením rotačního 

cyklického zatížení a zbytkového tahového napětí,  

3. tyto poruchy jsou způsobeny únavovými vlastnostmi a koncentrací napětí a současně 

se na povrchu disku detekuje více původů trhlin. Iniciace únavových trhlin nejsou 

připisovány vadám materiálu (nekovové vměstky, částice druhé fáze atd.), ale kvalitě 

povrchu, změnám tloušťky a zbytkovému tahovému napětí disku. Je dobře známo, že 

povrchy struktur jsou nejvíce náchylné oblasti k únavovému selhání a únavové trhliny 

jsou obecně iniciovány na povrchu. Věcná vada není hlavní příčinou fenoménu 

selhání, nepochybně však přispívá k šíření trhliny, 

4. z pohledu všech fraktografů jsou znaky únavové trhliny velmi zřejmé, tj. Plážové 

značky, a jsou nalezeny dvě zajímavé charakteristiky únavových pruhů. Nejprve se 

objevují drobné odchylky v orientaci únavového pruhu kvůli různým vlastnostem 

mikrostruktury. Za druhé, také se vyskytují další drobné odchylky v rozestupu pruhů 

kvůli mnohonásobnému původu únavové trhliny.  

4.2 Využití numerických metod pro predikci únavových vad a jejich 

aplikace při testování ocelových kol 

V automobilovém průmyslu jsou kola jednou z nejdůležitějších součástí a jejich 

funkce má zásadní význam pro bezpečnost cestujících. Vzhledem k měnícím se požadavkům 

v  automobilovém průmyslu v posledním desetiletí, výrobci kol věnují zvýšenou pozornost 

lehkým konstrukcím nových materiálů a výrobních technologií, což je v rozporu s obavami 

o  trvanlivost kvůli složitým podmínkám zatížení kol. Vhledem k tomu, že návrh kola často 

trvá více než 6 měsíců, je důležité, aby kolo bylo ihned během návrhu a poté během 

virtuálního testování navrhnuto tak aby se docílilo nejlepších vlastnosti, jako je pevnost, nebo 

předejití problémů únavového selhání [26]. 

Kolo se po navrhnutí a výrobě nejčastěji testuje dvěma zkouškami, radiální zkouškou 

životnosti kola (zkouškou odvalování) a zkouškou životnosti v zatáčkách popsanou 

v kapitole 1.4. Záměrem těchto zkoušek je zjišťování počtu cyklů otočení kola a odhalení 

prasklin a  záměrem analýzy a studovaného článku je navržení přiblížení napěťově-vrubového 

biaxiálního zatížení pro poměrné zatížení k odhadu únavové životnosti tenkých plechů 
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za  podmínek rovinného napětí. Pro tyto výpočty se vyvíjí software pro analýzu únavy, který 

předpovídá únavové selhání kola osobního automobilu při únavové zkoušce v zatáčkách. 

Výsledky analýzy jsou porovnány se dvěma testy v zatáčkách ve stejném provedení [26]. 

Program vyvinutý pro analýzu únavy materiálu se jmenuje MFPA (Metal Fatigue 

Prediction and  Analysis), který dokáže vypočítat únavové vlastnosti kola a možná 

v budoucnu nahradit fyzické zkoušky životnosti kola. Na obr. 20 je vyobrazen vývojový 

diagram programu MFPA, který popisuje, jak program vyhodnocuje počet cyklů ocelových 

kol [26].  

 Numerická analýza se pak srovnávala s únavovými zkouškami kol v zatáčkách. 

Výsledky testů ukazuje tab. 8 a obr. 19. 

Tab. 8 Výsledky testování únavové zkoušky v zatáčkách a numerické analýzy [26] 

Metoda testování Počet cyklů 1. test Počet cyklů 2. test 

únavová zkouška v zatáčkách 489 780 512 450 

numerická analýza 435 634 454 768 

odchylka 11% 11% 

 

Obr. 19 – Cykly vypočítané programem MFPA 
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Závěrem, předpovídaná životnost tedy vykazuje pouze 11 % odchylku s ohledem na 

výsledky fyzických testů provedených na dvou prototypech. Trhliny se tvořily v místech 

větracích otvorů disku a v prolisu disku. Výsledek numerické analýzy je velmi povzbudivý a 

lze konstatovat, že program MFPA bude účinným nástrojem k předpovídání únavové 

životnosti kol osobních automobilů během únavové zkoušky v zatáčkách. Na obr. 20 je 

vyobrazený vývojový diagram programu MFPA [26]. 

 

Obr. 20 Vývojový diagram programu MFPA [26] 
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4.3 Poruchy a životnost ocelových kol u nákladních vozidel 

Kola nákladních vozidel jsou klasifikována jako „bezpečnostní komponenty“, a proto 

při designování kola je věnována zvláštní pozornost tomu, aby byla zaručena odpovídající 

trvanlivost v provozu spolu s potřebou lehké konstrukce. Při posuzování únavových vlastností 

kol je postup analogický jako u kol osobních automobilů, a to vykonáním dvou zkoušek 

trvanlivosti, „radiální únavové zkoušky“ a „únavové zkoušky v zatáčkách“.  

Další široce používaný typ zkoušky je založen na standardizovaných zátěžových 

spektrech (seskupených pod názvem „CARLOS“ (CAR LOading Spectra) sestávající  

z přednastavené posloupnosti příčných a svislých sil získaných extrapolací zatížení 

naměřených přímo na komponentách během typických manévrů (přímá jízda, brzdění, 

zatáčení, parkování atd.) na silnici i v terénu. Ve zvláštním případě kol pro nákladní vozidla 

vyvinula společnost LBF (Německo) test „Eurocykl“, kdy se jedná o zrychlené zkušební 

spektrum schopné na 65 km trati představovat 2032 km typického zatížení kol pro nákladní 

vozidla na evropských silnicích. Zátěžová spektra jsou aplikována na skutečnou složku během 

únavových testů pomocí biaxiálního testovacího zařízení [27]. 

Typické problémy kol, pokud jde o únavovou pevnost, jsou v zásadě tři. První je 

selhání disku způsobené třením - únavou v oblasti čelní plochy připojení. Druhým je nukleace 

a šíření trhlin na okraji větracích otvorů, kde se nachází maximální obvodové napětí a třetí, 

únavové porušení svařovaného spoje mezi diskem a ráfkem [27]. 

Gianetti Ruote nedávno vyvinul výpočetní model s cílem získat prototypy kol 

„navržené proti zátěžovému spektru“. Skládá se z analýzy FEM 52 zátěžových sekvencí, které 

tvoří „eurocykl“, aby se z nich dosáhla simulace historie napětí v kritických bodech kola.  

Na základě těchto analýz je pak možné odhadnout únavové poškození a zkonstruovat kolo pro 

zkušební testy pomocí kritického indexu Miner získaného z údajů o předchozích zkušebních 

spektrech únavy kola a vzorku. Takový postup umožňuje zdokonalit postup návrhu na 

vyhodnocení životnosti prototypů, které budou podrobeny „Eurocykl“ pod biaxiální zkouškou, 

velmi blízko experimentálním důkazům. Je nutné uvést, že oba tyto přístupy (přímé 

experimenty nebo výpočty FEM) nejsou schopny plně zohlednit variabilitu procesu a vliv 

defektů (jakéhokoli původu: metalurgické, technologické atd.) na únavovou pevnost kol 

během postupu návrhu [27].  
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4.3.1 Výzkum předčasného selhání kola a závěr 

Ve zdroji [27] bylo zkoumáno únavové chování dvou ocelových automobilových kol 

série materiálu (první pocházející ze série předčasných poruch a druhé ze standardní série) z 

hlediska křivek šíření a trhlin s cílem ověřit homogenitu vlastností materiálu mezi šaržemi. 

Poté byly vyhodnoceny typické defekty přítomné v různých šaržích. Protože fraktografické 

pozorování ukázalo, že praskliny lze připisovat přítomnosti defektů v důsledku postupu 

děrování větracího otvoru, výzkum se zabýval analýzou přijatelnosti těchto defektů [27]. 

Testovaná kola mají nominální kapacitu 34,8 kN a průměr ráfku je 57,15 mm. Kola 

jsou vyráběna z oceli Fe430D, jejíž mechanické vlastnosti jsou: mez pevnosti v tahu 450 MPa, 

mez kluzu 320 MPa a mez únavy rotačního ohybu 225 MPa.  Pro tyto testy bylo vybráno 

jedno kolo ze série, která selhala v provozu a jedno z běžné produkce [27]. 

Nejprve byla provedena únavová zkouška v zatáčkách, kdy kola byla uchycena 

univerzálními rameny, aby se zabránilo druhotnému ohýbání u vzorků. Test ukázal, že 

únavové vlastnosti obou vzorků jsou téměř shodné. Různost výsledků mohly ovlivnit 

nekovové vměstky Ca s velikostí do 100 µm [27]. 

Testy růstu trhlin se prováděly ze dvou obrobených vzorků materiálů ze šarže kol.  

Vzorky, jejichž rozměry byly 50x50x10 mm (předpětí 25 mm) a test byl prováděn při 

konstantním P s R (radius) = 0,1 při pracovní frekvenci 20 Hz. Šíření trhlin bylo měřeno 

na  obou stranách vzorku pomocí plastových replik, které byly pozorovány pod optickým 

mikroskopem při 100 zvětšení. Ani tento test neukázal žádné rozdíly mezi materiály, jak je 

vyobrazeno na obr. 21 [27]. 
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 Obr. 21 Graf poměru cyklů (Cycles) a maximálního aplikovaného tlaku 

(Maximum applied stress) [MPa] [27] 

Z grafu na obr. 21 lze vidět, že kola ze standardní série (Standard production) se nijak 

neliší oproti kolům ze série předčasného selhání (Batch of premature failures). 

Defektoskopie (analýza Weibulova rozdělení) pak ukázala přítomnost trhlin  

u ventilačních otvorů, kdy na standardní šarži byla hloubka defektu 60 µm a 200 µm pro kola 

s předčasnými provozními poruchami  což je vyobrazeno na obr. 23 [27]. 

 
Obr. 22 Graf závislosti hloubky defektů na kumulativní pravděpodobnosti 
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Závěrečná fáze výzkumu spočívala v odhadu vlivu trhlin na životnost kola, které bylo 

podrobeno zátěžovému testu „Eurocykl“. Analýza byla provedena z hlediska výpočtu 

únavového poškození a šíření trhlin. Toto testování pak prokázalo, že u kola s předčasnými 

provozními poruchami je životnost asi poloviční, než u kola standardní šarže [27]. 
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5 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo zaměřit se na oceli pro automobilový průmysl ve spojení 

s mikročistotou a popisem zkoušení a vad ocelových kol. V první části je popsána ocel pro 

automobilový průmysl, mikročistota oceli, výroba ocelových kol a možné vady těchto kol. 

V druhé části se bakalářská práce věnovala výrobě oceli a možnostmi sekundární metalurgie 

zaměřené na zvýšení mikročistoty. Poslední část bakalářské práce tvoří vypracovaná rešerše 

se zaměřením na články ohledně vad ocelových kol a možností zjišťování těchto vad.  

Jelikož většina firem nevykazuje statistiky ohledně kazovosti kol, bylo nutné hledat 

obecné vady a možnosti zjištění těchto vad, jako například únavové zkoušky, či spektrální 

elektronová mikroskopie. Pro analýzu byly použity 3 články rozebírající problematiku vniku 

únavových vad disků kol, využití numerických metod při testování kol a poruchy a životnost 

ocelových kol u nákladních vozidel. 

Z dostupných literárních poznatků napříč bakalářskou prací vyplývá: 

 výroba automobilových kol vyžaduje vysoce kvalitní materiály a vzhledem 

k náročným požadavkům při výrobě kol, má kvalita povrchu a mikročistota materiálu 

jednu ze zásadních rolí, 

 pro automobilový průmysl a výrobu komponent se nejčastěji používají: IF oceli, IF-

HS oceli, BH oceli, DP oceli, Rephos oceli, 

 pro výrobu ocelových automobilových kol se používají nelegované konstrukční, 

dvoufázové nebo jemnozrnné hlubokotažné plechy, u nichž sledujeme tyto prvky, 

které mají maximální obsah: C: 0,120 %, Mn: 0,600 %, P: 0,045 % a S: 0,045 %, 

 maximální podíl nečistot u hlubokotažných plechů je u [C] ≤ 510 a u [N] ≤ 550 ppm a 

vměstky mohou mít maximální velikost 100 µm, 

 kolo se skládá z disku a ráfku, které jsou následně svařeny dohromady. Disky 

ocelových kol se vyrábí zápustkovým kováním a ráfky ocelových kol se vyrábí 

válcováním.  

 u ocelových kol můžeme dosáhnout poměru užitných vlastností stejných nebo lepších 

jako u kol hliníkových a díky těmto vlastnostem mohou ocelová kola najít své 

uplatnění u rozvíjející se elektromobility, 
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 vady vstupního materiálu souvisejí s praskáním disků nebo ráfků z důvodu špatné 

mikročistoty materiálu nebo strukturních nehomogenit. Mohou vznikat také vady 

způsobené výrobním procesem, 

 na povrchu poškozeného ocelového kola se nacházejí tři typická místa selhání disku: 

u  chladících otvorů, ventilku a v prolisu disku, 

 únavové vady se zjišťují dvěma základními zkouškami – únavovou zkouškou 

v zatáčkách a radiální únavovou zkouškou, kde se zjišťují místa prasknutí ráfku či 

disku a fraktografie se provádí pomocí SEM – Skenovacího Elektronového 

Mikroskopu, kde je pak zkoumán materiál z pohledu čistoty a vměstků v materiálu. 

Tyto zkoušky jsou v této době nejlepší a nejmodernější testovací metody na světě, 

 fyzické testování (únavová zkouška v zatáčkách, radiální únavová zkouška) může 

v budoucnu nahradit numerická analýza únavových vlastností kola, kde odchylka tvoří 

11% rozdíl od fyzických testů, což znamená, že v budoucnu by všechny zkoušky 

mohly probíhat pouze numericky za ušetření financí za fyzické testování. 

 testy růstu trhlin nemusí být stěžejní při odhalování vad a životnosti ocelového kola 

nýbrž stěžejní může být hloubka trhlin, která snižuje životnost kola, 

 byl vymyšlen test „Eurocykl“, kde lze na 65km simulovat 2032 km typického zatížení 

kol pro nákladní vozidla na evropských silnicích. 
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