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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

VANĚK, L.  Návrh alternativního typu materiálu na bázi Al pro výrobu držáku  
klimatizačního systému při protlačování pásu plechu : bakalářská práce. Ostrava : 
VŠB  –  Technická  univerzita  Ostrava,  Fakulta  strojní,  Katedra  mechanické 
technologie, 2013, 46 s. Vedoucí práce: Rusz, S.

Bakalářská práce je zaměřena na návrh alternativního typu materiálu na bázi 

Al  pro  výrobu  držáku  klimatizačního  systému  při  protlačování  pásu  plechu. 

V první  kapitole  se  zabývá  rešerší  současných  poznatků  a detailní  analýzou 

vývoje  technologie  vícenásobné  plastické  deformace  pomocí  procesu  DRECE. 

V praktické části bakalářské práce bylo provedeno měření tvrdosti pro dané typy 

materiálů z hlediska teplotního zatížení. Dosažené výsledky měření materiálové 

tvrdosti  byly statisticky vyhodnoceny z hlediska opakovatelnosti.  V další  části 

bakalářské  práce  byla  provedena  analýza  vývoje  struktury  pásu  plechu 

při jednotlivých teplotních  stavech.  Závěrečná část  bakalářské  práce se zabývá 

komplexním  zhodnocením  dosažených  výsledků  a  srovnáním se  stávajícím 

používaným materiálem.

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS

VANĚK, L. Proposal Alternative Type of Material Based on Aluminum for the  
Production of Holder Conditioning System  : Bachelor Thesis. Ostrava : VŠB – 
Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department 
of Mechanical Technology, 2013, 46 p. Thesis head: Rusz, S.

The bachelor thesis is focused on the proposal alternative type of material 

based  Aluminum  for  the  production  of  holder  conditioning  system.  The  first 

chapter  deals  with  the  literature  search  of  current  knowledge  and  a  detailed 

analysis  of  the  evolution  of  severe  plastic  deformation  technology  by  using 

DRECE  process.  In  the  practical  part  of  this  bachelor  thesis  was  performed 

hardness measurement of the types of materials  from the viewpoint of  thermal 

load. The results  achieved of  material hardness measurements were statistically 

evaluated  from the viewpoint  of repeatability.  In the  next  part  of the  bachelor 

thesis  was  performed  analysis  of the development  of the structure of the  strip 

sheet at each temperature conditions. The final part of the  bachelor thesis deals 

with  the complex  evaluation  of  the  results  achieved  and  comparison 

with the existing used material.
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Seznam použitých značek a symbolů

Značka Název veličiny Jednotka

A80 Tažnost [%]

ao Šířka zkušebního tělesa [mm]

ARp0,2 Hodnota plošné anizotropie [-]

b Šířka pásu plechu [mm]

b0 Počáteční šířka vzorku [mm]

b1 Šířka pásu plechu naměřená v 1. bodě [mm]

b2 Šířka pásu plechu naměřená v 2. bodě [mm]

b3 Šířka pásu plechu naměřená v 3. bodě [mm]

bk Konečná šířka vzorku [mm]

bo Tloušťka zkušebního tělesa [mm]

d Aritmetický průměr úhlopříček d1 a d2 [mm]

d1 Délka úhlopříčky [mm]

d2 Délka úhlopříčky [mm]

F Zkušební zatěžovací síla [N]

Fm Zatížení na mezi pevnosti [N]

Fp0,2 Zatížení na mezi kluzu [N]

l Délka pásu plechu [mm]

l0 Počáteční délka vzorku [mm]

lk Konečná délka vzorku [mm]

Lo Počáteční délka zkušebního tělesa [mm]

Lu Konečná délka zkušebního tělesa [mm]

r0 Hodnota anizotropie plechu ve směru 0° [-]

r45 Hodnota anizotropie plechu ve směru 45° [-]

r90 Hodnota anizotropie plechu ve směru 90° [-]
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Rm Mez pevnosti [MPa]

Rp0,2 Mez kluzu [MPa]

rs Střední hodnota normálové anizotropie [-]

rα Směrový součinitel normálové anizotropie [-]

s0 Počáteční tloušťka vzorku [mm]

sk Konečná tloušťka vzorku [mm]

So Průřezová plocha zkušebního tělesa [mm2]

sx Směrodatná úchylka výběru [-]

t Tloušťka pásu plechu [mm]

t1 Tloušťka pásu plechu naměřená v 1. bodě [mm]

t2 Tloušťka pásu plechu naměřená v 2. bodě [mm]

t3 Tloušťka pásu plechu naměřená v 3. bodě [mm]

x Střední hodnota [-]

Δr Hodnota, na níž je závislá velikost cípů [-]

εb Poměrné prodloužení šířky vzorku [mm]

εs Poměrné prodloužení tloušťky vzorku [mm]

ΦDCAP Úhel přechodu dvou kanálů [°]
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Seznam použitých zkratek

Zkratka Význam

BWE Babcock Wire Equipment

CG
Hrubozrnné materiály
Coarse-Grained

CONFORM
Kontinuální protlačování nástrojem
Continuous Extrusion Forming

DCAP Dissimilar Channel Angular Pressing

DRECE
Protlačování plechu přes kanál pomocí válců 
Dual Rolling Equal Channel Extrusion 

ECAE
Vytlačování rovnostranným pravoúhlým kanálem
Equal Channel Angular Extrusion

ECAP
Protlačování rovnostranným pravoúhlým kanálem
Equal Channel Angular Pressing

ECASE
Vytlačování plechu rovnostranným pravoúhlým kanálem
Equal Channel Angular Sheet Extrusion 

HPT
Vysokotlaký krut
High-Pressure Torsion

HV10
Tvrdost dle Vickerse (zkušební zatížení 98,07 N)
Vickers Hardness

CHPT
Kontinuální vysokotlaký krut
Continuous High-Pressure Torsion

IFA Industrieverwaltung Fahrzeugbau 

SPD
Vícenásobná plastická deformace
Severe Plastic Deformation

UFG
Ultra jemnozrnné materiály
Ultrafine-Grained
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Úvod

Významnou  součást  ekonomiky  tvoří  strojírenství,  jehož  výsledky  jsou 

důležité i  pro další obory. Výrobci jsou zvyšujícími se nároky na kvalitu výroby 

nuceni k neustálému zdokonalování současných technologií a zvyšování intenzity 

výroby při nižších energetických a materiálových nárocích.  Strojírenské tváření 

zde hraje významnou roli.

Pro  trvale  udržitelný  rozvoj  lidské  společnosti  jsou  důležité  technologie, 

jež zpracovávají materiály s ultrajemnou strukturou, tzv. nanostrukturní materiály. 

Výzkum  nanotechnologií  je  realizován  velmi  rychle,  jelikož  získané  závěry 

ovlivňují  vývoj  nových  materiálů  a  tím  i  nových  výrobků.  K  výrobě 

nanostrukturních  materiálů  a  jejich  ultrajemných  zrn  se  využívá  vícenásobná 

plastická  deformace.  Ultrajemné  materiály  mají  díky  své  výjimečné  struktuře 

odlišné  mechanické  a  fyzikální  vlastnosti  oproti  materiálům  se  standardní 

velikostí zrna.

Hlavním  cílem  této  bakalářské  práce  bude  návrh  alternativního  materiálu 

na bázi hliníku pro výrobu držáku klimatizačního systému při protlačování pásu 

plechu.  V  teoretické  části  práce  bude  provedena  rešerše  současných  poznatků 

a analýza  vývoje  procesu  vícenásobné  plastické  deformace  pomocí  procesu 

DRECE  a  porovnání  s  podobnými  technologiemi.  Dále  bude  v  této  části 

provedena  rešerše  vývoje  automobilového  průmyslu  z  hlediska  používaných 

materiálů pro nosné elementy. 

V  praktické  (experimentální) části  práce  bude  provedeno  měření  tvrdosti 

materiálu AlMn1Cu z hlediska teplotního zatížení a jeho statistické vyhodnocení. 

Bude provedeno protlačování pásů plechu zařízením DRECE a následně změřena 

tvrdost  takto  změněného  materiálu. Poté  bude  navrhnuta  testovací  metodika 

hodnocení  pásu  plechu  z  hlediska  opakovatelnosti  měření  tvrdosti.  Dále  bude 

analyzován vývoj  struktury pásu plechu.  Na závěr  bude provedeno komplexní 

vyhodnocení dosažených výsledků a porovnání stávajícího používaného materiálu 

pro  výrobu  držáku  s  nově  navrženým  materiálem  z  hlediska  dosažených 

vlastností.
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TEORETICKÁ ČÁST

 1 Analýza vývoje procesu vícenásobné plastické 

deformace technologií DRECE a její porovnání s 

podobnými technologiemi

 1.1 Proces CONFORM

Společnost  BWE  Ltd  v  roce  1969  poprvé  vyrobila  stroj  pro  svařování 

za studena.  Stroje  CONFORM byly  vyráběny  od  roku  1976  a  byly  původně 

používány  k  protlačování  kulatého  drátu.  Proces  CONFORM  existuje  ve  3 

provedeních: radiální jednodrážkové a dvoudrážkové a dvoudrážkové tangenciální 

(obr. č. 1.1).  Významné výhody  jsou:  nízké kapitálové náklady,  malé  tolerance, 

vysoká výrobní sazba, malá úroveň odpadu, nízké ceny instalace a údržby, nízká 

spotřeba energie, kontinuální výroba. [1]

Obr. č. 1.1 Proces CONFORM – dvoudrážkové tangenciální provedení [3]

 1.2 Kontinuální vysokotlaký krut (CHPT)

Vysokotlaký krut (HPT) vynalezl P. W. Bridgman v roce 1935 a v roce 1991 

jej znovuobjevil R. Z. Valiev jako metodu vícenásobné plastické deformace. [4]

Kontinuální  HPT  (CHPT),  znázorněn  na  obrázku  č.  1.2,  byl  vyvinut 

pro zpracování pásů a drátů z kovových materiálů v relativně vysoké rychlosti. Je 

to  jedinečný  kontinuální  proces  vícenásobné  plastické  deformace,  kterým  je 

možné dosáhnout stálé úrovně tvrdosti a minimální velikosti zrna jen po jednom 

průchodu kovadlinou. Metoda má však několik technických problémů. [4]
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Obr. č. 1.2 CHPT s použitím pásu

 1.3 Proces DCAP

Proces DCAP je  kontinuální metoda protlačování plechu velkých rozměrů. 

Tato metoda vychází z principu procesu ECAP.  Materiál je podáván podávacím 

válcem  a přítlakem vodícího válce je  dále  veden kanálem. V tvářecí zóně,  kde 

se vnitřní  a  vnější  kanály  protínají  pod  úhlem  ΦDCAP,  dochází  k  největší 

deformaci. [5]

Obr. č. 1.3 Schéma procesu DCAP [5]

 1.4 Proces ECASE

Vícenásobná plastická deformace (SPD) je jednou z nejúčinnějších metod pro 

výrobu jemnozrnných (UFG) ocelí.  UFG materiály  vyrobené procesem ECAE 

mají v porovnání se svými hrubozrnnými (CG) protějšky vynikající mechanické 

vlastnosti.  Proces  ECAE byl upraven na proces ECASE,  jež  se skládá ze dvou 

hlavních částí:  z  podávací  části a  nástroje ECAE.  V podávací části jsou  2 páry 

válců  umístěny  těsně  vedle  sebe  a  jsou  synchronizovány  elektromagnetickým 

systémem, aby se zabránilo jakémukoliv zasekávání. Upravený proces ECAE je 

umístěn na konci podávací části (Obr. č. 1.4). [6]
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Obr. č. 1.4 Schématické zobrazení procesu ECASE [6]

 1.5 Nástroj DRECE

Během roku 2008 bylo na  pracovišti  VŠB –  TU Ostrava,  Fakultě  strojní, 

Katedře  mechanické  technologie uvedeno do  zkušebního  provozu  prototypové 

zařízení  DRECE,  jež pracuje na principech  DCAP a CONFORM.  Na obrázku 

č. 1.5 je  uveden  celkový  pohled  na  prototypové zařízení.  Zařízení  se  skládá 

z těchto  hlavních  částí:  převodovka  typu  NORD s  elektromotorem,  lamelová 

spojka,  podávací  válec,  přítlačné válce  s  regulací  přítlačné síly,  vlastní  tvářecí 

nástroj, složený z horní a dolní části, z oceli typu Dievar.

Pás plechu o rozměrech 57 x 2 x 1000 mm je vložen do pracovního prostoru 

a podávacím válcem v součinnosti  s  přítlačnými válci  je  protlačován tvářecím 

nástrojem, aniž  by docházelo  ke změně příčného průřezu.  Při  takto prováděné 

vícenásobné  plastické  deformaci  docílíme  podstatného  zjemnění  struktury. 

V rámci zkušebního provozu byly provedeny první pokusy a jejich vyhodnocení. 

Na základě těchto prací byly navrženy další konstrukční úpravy. Měřením tvrdosti 

a  tahovou  zkouškou  byly  určovány  mechanické  vlastnosti  zařízení.  Vzhledem 

k tomu,  že  se  jedná o patentové zařízení,  není  možno zveřejňovat  podrobnější 

technické údaje. [2]
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Obr. č. 1.5 Prototypové zařízení DRECE pro protlačování pásu plechu [2]

Obr. č. 1.6 Čelní pohled na prototypové zařízení DRECE [2]

Obr. č. 1.7 Schéma prototypového zařízení DRECE [2]
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 2 Rešerše vývoje automobilového průmyslu z hlediska 

používaných materiálů pro nosné elementy

Mezi nosné elementy automobilu lze zařadit karoserii a podvozek. Karoserie 

lze rozdělit na  podvozkové, polonosné a samonosné  (Obr.  č.  2.1).  Je vyráběna 

buď s podvozkem nebo je podvozek vyroben samostatně a následně okarosován.

Nejrozšířenějším  typem  je  samonosná  karoserie,  která  je  tvořena  tuhým 

a zároveň  pružným celkem,  jež  jako  nosný  prvek  nepotřebuje  rám  podvozku. 

Podvozková karoserie je upevněna na podvozek. Jako nosná část slouží rám. Tato 

karoserie  je  používána  pouze  u automobilů terénních a  užitkových.  Polonosná 

karoserie je též upevněna na rám.

Podvozek  je  složen  z  přední  a  zadní  nápravy,  odpružení,  kol  a brzdové 

soustavy.  Z  pohledu umístění  hnacího  ústrojí  se  koncepce  pohonu  osobních 

automobilů dělí na klasickou koncepci, zadní a přední pohon (Obr. č. 2.2). [7]

Obr. č. 2.1 Samonosná karoserie [7]

Obr. č. 2.2 Základní koncepce pohonu automobilů

a) klasická koncepce; b) zadní pohon; c) přední pohon [7]
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 2.1 Dřevo

První  automobil,  Benzův tricykl  (1886)  –  otevřená  tříkolka,  měl  tříkolový 

podvozek a rám  vyrobený  z ohýbaných a svařovaných ocelových trubek.  Spolu 

s vývojem automobilu  se  měnila  i  jeho  karoserie  –  byl  vyráběn  dřevěný rám, 

k němuž byly přidávány ocelové plechy. [7]

Dřevo  bylo  použito  pro  rám  karoserie,  jež  byl  potažen  umělou  kůží, 

i u předchůdce legendárního vozu Trabant v modelu IFA F8, který byl vyráběn 

od roku  1947  automobilkami  Audi  a  Horch.  Tento  model  byl  v  roce  1949 

nahrazen modelem IFA F9 s celokovovou karoserií. [8]

Funkci nosného prvku karoserie a rámu dveří plnilo dřevo přibližně do roku 

1952 (u vozů Škoda). Používání dřevěných prvků bylo  ale  pro sériovou výrobu 

nevhodné. Dřevo taktéž podléhalo hnilobě a trouchnivění v místech, kde těsněním 

prosakovala  voda,  zejména  v  předních  sloupcích  karoserie  či  pod  zadním 

sklem. [9]

 2.2 Duroplast

Po  druhé  světové  válce  byl  nedostatek  materiálu  pro  výrobu  klasických 

automobilů. Proto se v roce 1958 uvedl do výroby nový materiál, duroplast. [10]

Tento  plast  se  stal  základem  vozů  Trabant.  Duroplastová  karoserie  měla 

několik  výhod  –  byla  velmi  lehká,  odolávala  menším nárazům,  nekorodovala 

a díly  skeletu  automobilu  bylo  možné  snadno  opravit  pouhou  výměnou.  [10] 

Základem  duroplastu  jsou  tři  typy  syntetické  pryskyřice  a  bavlněné  plnivo. 

Po ukončení výroby vozů Trabant se duroplast v automobilovém průmyslu přestal 

používat. [7]

 2.3 Hliník a hliníkové slitiny

Před  deseti  lety  se  v  konstrukci  automobilů  začal  objevovat  hliník.  Jeho 

základní výhodou je jeho nízká hmotnost – při stejném objemu je přibližně třikrát 

lehčí než ocel. Karoserie či nosná struktura z hliníkové slitiny je, dle Audi A8 

a Jaguar  XJ,  o  přibližně  40  %  lehčí  než  z  oceli.  Zjistilo  se,  že  karoserie 

se na hmotnosti automobilu podílí asi 30 %, hliník tedy uspoří 12 % hmotnosti 
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automobilu.  Další  výhodou  je  jeho  odolnost  proti  korozi. Ovšem  nevýhodou 

hliníku je  jeho vysoká cena  a  horší  svařitelnost.  [11]  Hliníkové slitiny  určené 

k tváření se dělí na precipitačně vytvrditelné a nevytvrditelné. Obsah legujících 

prvků většinou nepřesahuje 10 %.

 2.4 Ocel

V současnosti  je  nejčastěji  používaný materiál  pro výrobu automobilových 

konstrukcí  ocel.  Mezi její  hlavní výhody patří  vysoká pevnost,  tvárnost,  dobrá 

svařitelnost a cena. Velkou nevýhodou je její vysoká hmotnost. [13]

 2.5 Materiály budoucnosti

Materiál  ARPRO  je  polymer,  který  byl  poprvé  vyroben  v  roce  1985 

v Japonsku společností JSP. Tento materiál má podobnou strukturu jako pěnový 

polystyrén, oproti němu má však výhodu ve formě paměťového efektu – dokáže 

se  vrátit  do  původního  tvaru.  Nosné  části  karoserie  jsou  dnes  vyráběny 

z vysokopevnostních  ocelí.  Pokud  je  ale  mezi  dva  pláty  kovu  vložena  deska 

z materiálu ARPRO, mohou být tyto pláty mnohem tenčí. Tyto pláty se nazývají 

Inrekor. Hmotnost rámu pak může být až o polovinu nižší. [12]

Obr. č. 2.3 Rám vozu z Inrekoru [12]
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EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST

 3 Zkoušky mechanických vlastností plechů a měření 

tvrdosti z hlediska teplotního zatížení

Spolu  se  stoupajícími  požadavky  na  tvařitelnost  plechů  stoupá  i  význam 

predikce a posouzení vhodnosti plechu ke tváření. Mezi zkoušky mechanických 

vlastností plechů je možné zařadit zkoušku tahem a zkoušku tvrdosti.  Velikost, 

tvar  a  rovnoměrnost  feritických  zrn,  tvar  a  způsob  vyloučení  křehkých 

strukturních  složek,  především  cementitu,  řádkovitost  strukturních  složek 

a vměstky se zjišťují metalografickými zkouškami. [14]

Zkoušky budou prováděny zejména na materiálu AlMn1Cu.

 3.1 Chemické složení a mechanické vlastnosti materiálů

 3.1.1 Materiál AlMn1Cu

Tab. č. 3.1 Chemické složení materiálu AlMn1Cu

prvek Si Fe Cu Mn Zn
Ostatní

Al
každý celkem

[%] 0,6 0,7 0,05 – 0,2 1 – 1,5 0,1 0,05 0,15 zbytek

Tab. č. 3.2 Základní mechanické vlastnosti materiálu AlMn1Cu

Vlastnost Jednotka Hodnota

Mez pevnosti Rm [MPa] 145 – 185

Mez kluzu Rp0,2 [MPa] 125

Tvrdost HBS [-] 46

Modul pružnosti v tahu E [MPa] 69 500

 3.1.2 Materiál AlFe1,5Mn

Tab. č. 3.3 Chemické složení materiálu AlFe1,5Mn

prvek Si Fe Cu Mn Mg Zn
Ostatní

Al
každý celkem

[%] 0,4 1,2 – 2 0,3 0,3 – 1 0,1 0,1 0,05 0,15 zbytek
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Tab. č. 3.4 Základní mechanické vlastnosti materiálu AlFe1,5Mn

Vlastnost Jednotka Hodnota

Mez pevnosti Rm [MPa] 100 – 150

Mez kluzu Rp0,2 [MPa] 70

 3.2 Protlačování pásů plechu z materiálu AlMn1Cu

Experimentálně bylo ověřováno 6 pásů plechu o rozměrech 58 x 2 x 1000 mm 

z  materiálu  AlMn1Cu  protlačováním zařízením DRECE (popsaného v  kapitole 

1.5). Plechy byly protlačovány následovně: 2 plechy  s  4 průchody, 2 plechy  s  6 

průchody a 2 plechy s 8 průchody. Plech byl po každém průchodu otočen o 180°. 

U každého plechu byly změřeny rozměry – šířka (b), tloušťka (t) a délka (l) – ve 3 

bodech  vzdálených  od  sebe 150  mm,  jak  je  znázorněno  na  obrázku  č.  3.1. 

Na obrázku č.  3.2 a)  je  zobrazen pás  plechu před  1. průchodem a na obrázku 

č. 3.2 b)  po  4.  průchodu.  Ve  všech  případech  bylo  použito  mazivo 

GLEIT – μ® HP 515  určené  pro  tváření  za  studena.  Zmíněné  hodnoty  byly 

zaneseny do tabulek č. 3.5 až 3.10.

Každý plech byl před započetím protlačování očíslován číslem od 1 do 6. 

Následně  bylo  všech  6  plechů  protlačováno  4  krát.  Z  těchto  6  plechů  byly 

poté vybrány  4  plechy  k  dalším  2  průchodům.  Ze  zbývajících  4  plechů  byly 

vybrány  2  plechy  k  dalším  2  průchodům.  Nakonec  bylo  k  číslům  1  až  6 

na plechách přidáno označení počtu průchodů. Tedy např. 1-4x, 2-6x či 3-8x apod.

Obr. č. 3.1 Schématické znázornění pásu plechu se 3 body pro měření šířky  

a tloušťky
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a) b)

Obr. č. 3.2 a) Pás plechu před 1. průchodem, b) pás plechu po 4. průchodu

 3.2.1 Pásy plechu po 4. průchodu

V tabulkách č. 3.5 a 3.6 jsou uvedené hodnoty pro pásy plechu po 4. průchodu 

zařízením DRECE.

Tab. č. 3.5 Naměřené hodnoty pásu plechu 1-4x

průchod
otočení

[°]
délka
[mm]

šířka [mm] tloušťka [mm]
mazání

tlak
[bar]

rychlost 
protla-
čování

přítlak
[Nm]b1 b2 b3 t1 t2 t3

výchozí 300 57,84 57,79 57,88 1,80 1,79 1,77

1. 0 302 58,20 58,00 58,09 1,77 1,88 1,83 ano 80 6 40

2. 180 301 58,18 58,09 58,19 1,82 1,82 1,79 ano 70 6 40

3. 0 300 58,20 58,21 58,30 1,74 1,80 1,77 ano 60 6 40

4. 180 301 58,22 58,33 58,43 1,77 1.78 1,72 ano 60 6 40

Tab. č. 3.6 Naměřené hodnoty pásu plechu 4-4x

průchod
otočení

[°]
délka
[mm]

šířka [mm] tloušťka [mm]
mazání

tlak
[bar]

rychlost 
protla-
čování

přítlak
[Nm]b1 b2 b3 t1 t2 t3

výchozí 300 57,77 57,89 57,81 1,79 1,79 1,78

1. 0 300 58,00 58,08 57,95 1,88 1,80 1,83 ano 80 6 40

2. 180 300 58,13 58,22 58,13 1,74 1,70 1,79 ano 80 6 40

3. 0 301 58,30 58,38 58,23 1,74 1,74 1,88 ano 80 6 40

4. 180 300 58,38 58,44 58,39 1,79 1.71 1,84 ano 80 6 40

– 23 –



Bakalářská práce

 3.2.2 Pásy plechu po 6. průchodu

V tabulkách č. 3.7 a 3.8 jsou uvedené hodnoty pro pásy plechu po 6. průchodu 

zařízením DRECE.

Tab. č. 3.7 Naměřené hodnoty pásu plechu 2-6x

průchod
otočení

[°]
délka
[mm]

šířka [mm] tloušťka [mm]
mazání

tlak
[bar]

rychlost 
protla-
čování

přítlak
[Nm]b1 b2 b3 t1 t2 t3

výchozí 300 57,86 57,83 57,94 1,78 1,77 1,74

1. 0 300 57,95 57,98 57,99 1,77 1,80 1,76 ano 70 6 40

2. 180 300 58,07 57,06 58,14 1,78 1,80 1,78 ano 80 6 40

3. 0 300 58,02 58,16 58,22 1,77 1,81 1,77 ano 80 6 40

4. 180 295 58,24 58,22 58,34 1,79 1.85 1,82 ano 80 6 40

5. 0 295 58,08 58,47 58,38 2,06 1,85 1,77 ano 90 6 50

6. 180 295 58,31 58,44 58,53 1,82 1,80 1,78 ano 90 6 50

Tab. č. 3.8 Naměřené hodnoty pásu plechu 5-6x

průchod
otočení

[°]
délka
[mm]

šířka [mm] tloušťka [mm]
mazání

tlak
[bar]

rychlost 
protla-
čování

přítlak
[Nm]b1 b2 b3 t1 t2 t3

výchozí 300 57,91 57,93 57,91 1,79 1,81 1,77

1. 0 302 58,18 58,14 58,08 1,84 1,81 1,80 ano 80 6 40

2. 180 305 58,17 58,27 58,22 1,86 1,80 1,80 ano 80 6 40

3. 0 300 58,30 58,28 58,31 1,89 1,84 1,90 ano 80 6 40

4. 180 303 58,44 58,37 58,41 1,84 1.80 1,83 ano 80 6 40

5. 0 300 58,51 58,51 58,52 1,85 1,78 1,88 ano 90 6 50

6. 180 303 58,49 58,58 58,59 1,86 1,83 1,87 ano 90 6 50
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 3.2.3 Pásy plechu po 8. průchodu

V tabulkách  č.  3.9 a  3.10 jsou  uvedené  hodnoty  pro  pásy  plechu  po  8. 

průchodu zařízením DRECE.

Tab. č. 3.9 Naměřené hodnoty pásu plechu 3-8x

průchod
otočení

[°]
délka
[mm]

šířka [mm] tloušťka [mm]
mazání

tlak
[bar]

rychlost 
protla-
čování

přítlak
[Nm]b1 b2 b3 t1 t2 t3

výchozí 300 57,93 57,90 57,81 1,79 1,80 1,80

1. 0 300 57,93 58,04 58,09 1,90 1,86 1,82 ano 80 6 40

2. 180 300 58,15 58,08 58,22 1,78 1,72 1,80 ano 80 6 40

3. 0 295 58,13 58,27 58,30 1,86 1,87 1,85 ano 80 6 40

4. 180 297 58,15 58,33 58,32 1,74 1.82 1,81 ano 80 6 40

5. 0 296 58,28 58,49 58,40 1,78 1,85 1,81 ano 90 6 50

6. 180 300 58,43 58,61 58,50 1,71 1,82 1,84 ano 90 6 50

7. 0 297 58,41 58,74 58,76 1,79 1,85 1,85 ano 90 6 50

8. 180 296 58,48 58,76 58,69 1,74 1,81 1,81 ano 90 6 50

Tab. č. 3.10 Naměřené hodnoty pásu plechu 6-8x

průchod
otočení

[°]
délka
[mm]

šířka [mm] tloušťka [mm]
mazání

tlak
[bar]

rychlost 
protla-
čování

přítlak
[Nm]b1 b2 b3 t1 t2 t3

výchozí 300 57,77 57,90 57,89 1,81 1,79 1,79

1. 0 301 57,98 58,13 58,08 1,83 1,78 1,81 ano 80 6 40

2. 180 301 58,13 58,21 58,33 1,87 1,82 1,79 ano 80 6 40

3. 0 300 58,24 58,36 58,34 1,86 1,85 1,88 ano 80 6 40

4. 180 295 58,32 58,37 58,46 1,83 1.89 1,81 ano 80 6 40

5. 0 297 58,38 58,45 58,51 1,80 1,84 1,83 ano 90 6 50

6. 180 298 58,31 58,59 58,64 1,78 1,84 1,85 ano 90 6 50

7. 0 297 58,51 58,66 58,74 1,81 1,81 1,84 ano 90 6 50

8. 180 298 58,53 58,77 58,76 1,80 1,83 1,83 ano 90 6 50

 3.3 Zkouška tahem

Tato zkouška slouží k určení mechanických vlastností materiálu při statickém 

zatížení a je nejpoužívanější. Zkouška spočívá v deformaci zkušební tyče tahovým 

zatížením, obvykle až do jejího přetržení. Zkouška je prováděna na hladké ploché 

zkušební tyči, jež je uchycena do čelistí zkušebního stroje – sledována je závislost 
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působící  síly  na  prodloužení  zkušební  tyče.  Zkouška  tahem je  normalizována 

normou ČSN EN ISO 6892-1 (Kovové materiály – Zkoušení tahem – Část 1: 

Zkušební metoda za pokojové teploty).

Z tahové zkoušky lze určit následující základní údaje:  mez kluzu  Rp0,2,  mez 

pevnosti Rm, poměr Rp0,2/Rm a tažnost A80.

Mez kluzu  Rp0,2 je hodnota napětí, při které začíná vznikat plastická (trvalá) 

deformace.  Mez pevnosti  Rm je  hodnota  napětí  daná  poměrem maximální  síly 

a počátečního  průřezu.  Materiály,  jež  mají  nízký  poměr  Rp0,2/Rm,  jsou  vhodné 

pro hluboké  tažení.  Naopak  materiály  s  vyšší  hodnotou  tohoto  poměru  jsou 

obtížně tvařitelné. Čím vyšší je tažnost A80 a zároveň nižší poměr Rp0,2/Rm, tím je 

materiál vhodnější  pro hluboké tažení.  Tyto hodnoty jsou pro hrubé hodnocení 

plechu dostačující. Avšak neumožňují přesnější rozlišení rozdílů v mechanických 

vlastnostech,  které  výrazně  ovlivňují  tvařitelnost  plechu.  Dalšími  kritérii  jsou 

hodnoty normálové anizotropie a plošné anizotropie. [14]

 3.3.1 Anizotropie plechů

Anizotropie  je  nestejnoměrnost  vlastností  v  různých  směrech  souřadného 

systému.  Při  posuzování  anizotropie  je  materiál  považován  za  homogenní, 

charakterizovaný třemi ortogonálními osami anizotropie, za materiál ortogonálně 

anizotropní  neboli  ortotropní.  Osa  x  je  směr  válcování,  jež  je  označován 

jako směr  0.  Rozlišuje  se  anizotropie  plošná  (v  rovině  plechu)  a  normálová 

(ve směru tloušťky plechu). [15]

Ke zjištění plošné anizotropie jsou nutné výsledky hodnot získané tahovou 

zkouškou plochých zkušebních tyčí odebraných z plechových tabulí pod úhly 0°, 

45°  a  90°  vzhledem  ke  směru  válcování  plechu.  Hodnota  plošné  anizotropie 

mechanických vlastností se zjišťuje z následujícího vztahu:

AR p0,2
=

Rp0 ,2 (α ° )−R p0 ,2(0° )
R p0 ,2(0 ° )

, (3.1)

kde  α [°]  je  úhel  zvoleného  směru  v  rovině  plechu  vzhledem  ke  směru 

válcování a 0 [°] je úhel odpovídající směru válcování. Tento vztah lze analogicky 

psát pro Rm, A80 apod. [14]
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Normálová  anizotropie  se  kvantitativně  určuje  bezrozměrným  směrovým 

součinitelem normálové anizotropie:

rα=
εb
εs

=

ln
b0

bk

ln
s0

sk

=

ln
b0

bk

ln
l k bk

l 0b0

, (3.2)

kde rα je směrová hodnota r, b je šířka vzorku a s je tloušťka vzorku.

Anizotropní  jsou,  díky  rozdílné  vzdálenosti  atomů  v  různých 

krystalografických  rovinách  a  směrech  a  z  toho  vyplývajících  rozdílných 

vazebných mezi atomárních sil, už monokrystaly kovů. Z technického hlediska je 

předmětem zájmu  zejména  anizotropie  mechanických  a  jmenovitě  plastických 

vlastností polykrystalických kovových materiálů. [15]

Jako  kritérium  tvařitelnosti  plechu  se  používá  střední  hodnota  normálové 

anizotropie zjištěné podle vztahu:

r s=
r 0+2 r 45+r90

4
, (3.3)

kde  r0,  r45 a  r90 jsou hodnoty anizotropie plechu zjištěné ve směrech 0°, 45° 

a 90° vzhledem ke směru válcování plechu.

Cípovitost  výtažků  se  hodnotí  podle  stupně  plošné  anizotropie  a  hodnoty 

normálové anizotropie. Velikost cípů je závislá na velikosti hodnoty Δr:

Δ r=
r 0−2 r45+r 90

2
(3.4)

Je-li Δr > 0, cípy se tvoří ve směrech 0° a 90° vzhledem ke směru válcování 

plechu. Je-li  Δr  < 0, cípy se tvoří ve směrech +45° a –45° vzhledem ke směru 

válcování plechu.  Je-li  Δr = 0, cípy se netvoří. Čím nižší je hodnota  Δr a vyšší 

hodnota  rs, tím odolnější je plech proti ztenčování tloušťky a tedy vhodnější k 

hlubokému tažení. [14]
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Obr. č. 3.3 Zobrazení rozmístění vzorků na tabuli plechu a plošná  

a normálová anizotropie [15]

Obr. č. 3.4 Vzorek z tabule plechu [15]

 3.3.2 Výsledky zkoušky tahem ve výchozím stavu

V tabulce č.  3.11 jsou uvedeny naměřené hodnoty mechanických vlastností 

pásu plechu ze zkoušky tahem materiálu AlMn1Cu ve výchozím stavu. V tabulce 

č. 3.12 je statistické vyhodnocení výsledků zkoušky tahem dle vzorců 3.5 a 3.6.
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Tab. č. 3.11 Mechanické vlastnosti pásu plechu z materiálu AlMn1Cu

Zatížení na mezi
kluzu

Fp0,2

[N]

Zatížení na mezi
pevnosti

Fm

[N]

Mez kluzu

Rp0,2

[MPa]

Mez pevnosti

Rm

[MPa]

Tažnost

A80

[%]

Poměr

Rp0,2/Rm

3450 4200 112 136 0,82

3400 4250 110 137 15,3 0,80

3450 4050 112 131 28,0 0,85

3400 4100 109 131 19,7 0,83

3700 4150 118 133 30,3 0,89

3750 4150 120 133 23,3 0,90

3850 4150 123 133 23,3 0,93

3700 4150 118 133 0,89

3650 4150 117 133 0,88

3400 4950 109 158 0,69

3450 4000 110 128 0,86

10100 10600 116 122 19,4 0,95

10000 10600 115 122 23,7 0,94

10000 10600 115 122 19,4 0,94

10000 10600 115 122 20,9 0,94

10000 10600 115 122 22,0 0,94

Vzorec pro výpočet střední hodnoty:

x̄=
1
n
∑
i=1

n

x i (3.5)

Vzorec pro výpočet směrodatné úchylky výběru:

sx=√ 1
n(n−1)

∑
i=1

n

(x i− x̄)2 (3.6)

Tab. č. 3.12 Statistické vyhodnocení výsledků zkoušky tahem pásu plechu 

z materiálu AlMn1Cu

Fp0,2

[N]
Fm

[N]
Rp0,2

[MPa]
Rm

[MPa]
A80

[%]
Rp0,2/Rm

Střední hodnota 5581,25 6206,25 114,625 131 22,3 0,878

Směrodatná úchylka výběru 773,465 766,62 1,02 2,258 1,262 0,017

Maximální hodnota 10100 10600 123 158 30,3 0,95

Minimální hodnota 3400 4000 109 122 15,3 0,69
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Graf č. 3.1 Mez kluzu a mez pevnosti

Graf č. 3.2 Křivka přetvárného odporu pro materiál AlMn1Cu pro různé  

rychlosti deformace a konstantní teplotu

 3.3.3 Výsledky zkoušky tahem po průchodech zařízením 
DRECE

V tabulce č.  3.13 jsou uvedeny naměřené hodnoty mechanických vlastností 

pásu  plechu  ze  zkoušky  tahem  materiálu  AlMn1Cu  po  čtyřech,  šesti  a  osmi 

průchodech  zařízením  DRECE.  Hodnoty  byly  naměřeny  společností 

VÚHŽ a.s. Dobrá. V tabulce č.  3.14 je  jejich  statistické vyhodnocení dle vzorců 

3.5 a 3.6. V grafu č. 3.3 jsou vyneseny hodnoty meze kluzu Rp0,2 a meze pevnosti 

Rm včetně jejich středních hodnot ve výchozím stavu (viz tabulka č. 3.12).
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Tab. č. 3.13 Mechanické vlastnosti pásu plechu z materiálu AlMn1Cu 

po jednotlivých průchodech zařízením DRECE

P
rů

ch
od ao

[mm]

bo

[mm]

So

[mm2]

Lo

[mm]

Lu

[mm]

Fp0,2

[N]

Fm

[N]

Rp0,2

[MPa]

Rm

[MPa]

A80

[%] R
p0

,2
/R

m

4. 58,5 1,8 105,3 80 88,0 14200 17200 135 163 10,0 0,83

6. 58,5 1,8 105,3 80 90,8 16000 18200 152 173 13,5 0,88

8. 58,5 1,8 105,3 80 90,0 16000 18000 152 171 12,5 0,89

Kde  ao je  šířka  zkušebního  tělesa,  bo je  tloušťka  zkušebního  tělesa,  So je 

průřezová plocha zkušebního tělesa, Lo je počáteční délka zkušebního tělesa a Lu je 

konečná délka zkušebního tělesa.

Tab. č. 3.14 Statistické vyhodnocení výsledků zkoušky tahem pásu plechu 

z materiálu AlMn1Cu po jednotlivých průchodech zařízením DRECE

ao

[mm]

bo

[mm]

So

[mm2]

Lo

[mm]

Lu

[mm]

Fp0,2

[N]

Fm

[N]

Rp0,2

[MPa]

Rm

[MPa]

A80

[%] R
p0

,2
/R

m

x 58,5 1,8 105,3 80 89,6 15400 17800 146,3 169 12,0 0,86

sx 0 0 0 0 0,83 600 305,51 5,6 3,06 1,04 0,02

max 58,5 1,8 105,3 80 90,8 16000 18200 152 173 13,5 0,89

min 58,5 1,8 105,3 80 88,0 14200 17200 135 163 10,0 0,83

Graf č. 3.3 Mez kluzu a mez pevnosti
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 3.4 Zkoušky tvrdosti Vickersovou metodou

Zkouška  tvrdosti  je  určena  k  rychlé  a  hrubé  orientaci  v  posouzení 

mechanických  vlastností  materiálu.  K měření  tvrdosti  tenkých  hlubokotažných 

ocelových  plechů  se  nejčastěji  používá  Vickersova  metoda.  Zkouška  tvrdosti 

poskytuje představu o pevnosti či tvrdosti použitého plechu. [14]

Princip Vickersovy metody spočívá ve vtlačování diamantového pravidelného 

čtyřbokého jehlanu s vrcholovým úhlem 136°  do zkušebního tělesa působením 

síly F, která směřuje kolmo k povrchu tělesa, po stanovenou dobu. Po odlehčení 

se změří délky úhlopříček vtisku d1 a d2. Tvrdost podle Vickerse HV je definována 

jako  podíl  zatěžovací  síly  F a plochy vtisku  S.  Podle síly zatížení se zkouška 

tvrdosti  označuje  např.  HV5,  HV10  atd.  Zkoušené  vzorky  byly  testovány 

zkouškou tvrdosti HV10, což odpovídá zkušebnímu zatížení 98,07 N:

HV10 = 0,102⋅
2 F sin ( 136°

2 )
d 2

= 0,1891⋅
F

d2
= 0,1891⋅

98,07

d2
=

18,545

d2
, (3.7)

kde  F je  zkušební  zatěžovací síla (98,07 N) a  d je aritmetický průměr délek 

úhlopříček d1 a d2.

Zkoušený  vzorek  musí být rovný a hladký  a bez přítomnosti  cizích tělísek 

a zbytků  mazadel.  Při  úpravě  povrchu  nesmí  dojít  k  tepelnému  ovlivnění 

vlastností  zkoušeného  povrchu. Zkouška  tvrdosti  Vickersovou  metodou  je 

normalizována  normou  ČSN  EN  ISO  6507–1  (Kovové  materiály  –  Zkouška 

tvrdosti podle Vickerse – Část 1: Zkušební metoda).

 3.4.1 Výsledky zkoušky tvrdosti pro materiály ve výchozím 
stavu

Vzorky  byly  teplotně  zatíženy  procesem  pájení  na  teplotu  600  °C, 

což simuluje reálný proces výroby. Poté byly ohřáty na teplotu 350 °C a následně 

na teplotu 200 °C.

 3.4.1.1 Materiál AlMn1Cu

V  tabulce  č.  3.15 jsou  uvedeny  naměřené  hodnoty  tvrdosti  materiálu 

AlMn1Cu  Vickersovou metodou  pro  3  vzorky  bez  tepelného  zatížení 

a při tepelném zatížení.  V tabulce  č.  3.16 je  statistické  vyhodnocení  výsledků 

– 32 –



Bakalářská práce

zkoušky tvrdosti dle vzorců 3.5 a 3.6.

Tab. č. 3.15 Hodnoty tvrdostí materiálu AlMn1Cu

Čas t Vzorek I. Vzorek II. Vzorek III.

Bez teplotního zatížení 41,4 42,2 39,7

30 minut 34,5 35,6 36,0

1 hodina 34,6 35,6 35,7

4 hodiny 36,2 36,0 35,2

8 hodin 36,3 35,4 35,6

1 den 35,9 35,7 35,8

2 dny 35,4 35,9 35,9

4 dny 35,7 36,3 35,9

7 dní 35,9 36,5 36,0

Tab. č. 3.16 Statistické vyhodnocení hodnot tvrdostí materiálu AlMn1Cu

Vzorek I. Vzorek II. Vzorek III.

Střední hodnota 36,21 36,57 36,2

Směrodatná úchylka výběru 0,683 0,713 0,445

Maximální honota 41,4 42,2 39,7

Minimální hodnota 34,5 35,4 35,2

Graf č. 3.4 Hodnoty tvrdostí vzorků materiálu AlMn1Cu
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 3.4.1.2 Materiál AlFe1,5Mn

V tabulce č. 3.17 příkladově uvádím hodnoty tvrdosti jiné používané slitiny – 

materiálu AlFe1,5Mn – naměřené panem Ing. Marcelem Klosem, Ph.D. V tabulce 

č. 3.18 je statistické vyhodnocení výsledků  této  zkoušky  tvrdosti dle vzorců  3.5 

a 3.6.

Tab. č. 3.17 Hodnoty tvrdostí materiálu AlFe1,5Mn

Čas t Vzorek I. Vzorek II. Vzorek III.

Bez teplotního zatížení

92,5 92,8 91,3

92,8 92,2 92,2

91,5 92,8 91,9

30 minut

37,8 39,0 39,0

37,6 36,7 37,0

36,8 35,9 37,3

1 hodina

43,1 42,5 40,6

39,8 39,0 41,4

38,7 40,7 39,9

4 hodiny

44,2 44,5 45,5

47,1 45,3 43,3

43,7 42,8 44,1

8 hodin

47,2 43,0 45,5

46,4 45,4 46,7

47,1 47,5 45,3

1 den

49,3 53,3 51,4

51,0 50,7 51,3

47,7 50,0 51,4

2 dny

53,4 51,4 50,9

50,2 53,9 53,9

52,1 51,0 51,4

4 dny

52,5 53,1 53,5

51,5 49,5 53,4

53,0 50,3 52,3

7 dní

53,5 55,0 53,5

55,5 53,3 53,3

53,0 55,3 57,5
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Tab. č. 3.18 Statistické vyhodnocení hodnot tvrdostí materiálu AlFe1,5Mn

Vzorek I. Vzorek II. Vzorek III.

Střední hodnota 52,19 52,11 52,4

Směrodatná úchylka výběru 2,97 3,012 2,945

Maximální hodnota 92,8 92,8 92,2

Minimální hodnota 36,8 35,9 37

Graf č. 3.5 Hodnoty tvrdostí vzorků materiálu AlFe1,5Mn

 3.5 Výsledky zkoušky tvrdosti pro materiál AlMn1Cu 

po průchodech zařízením DRECE

Ze vzorků (obr. č. 3.5 a) z pásů plechu, jež byly čtyřikrát, šestkrát a osmkrát 

protaženy zařízením DRECE (viz  kapitola  č.  3.2),  byly odděleny levé a  pravé 

strany vzorků a středy vzorků (obr. č. 3.5 b). Poté byly tyto části broušeny vodě 

odolnými brusnými papíry o zrnitosti P800 a P2500  a  chlazené vodou.  Červeně 

označené okraje na vzorcích se nebudou vyhodnocovat (obr. č. 3.5 c).

a) b) c)
Obr. č. 3.5 a) vzorek z pásu plechu, b) vzorek před oddělením částí, c) oddělené  

a obroušené části vzorku s červeně označenými okraji
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Následně byly do vzorků provedeny vtisky zatěžovací silou 98,07 N po dobu 

15 sekund dle schématu na  obrázku č. 3.6.  Na obrázku č. 3.7 je ukázka vzorku 

s vtisky. Vtiskům byly následně změřeny jejich úhlopříčky. Naměřené a vypočtené 

hodnoty  spolu  s  jejich  statistickými  vyhodnoceními jsou  uvedeny  v  tabulkách 

č. 3.19 až 3.21.

a) b)

Obr. č. 3.6 Schématické znázornění rozmístění vtisků na vzorcích
a) 8 vtisků na levé či pravé straně vzorku, b) 5 vtisků na střední části vzorku

Obr. č. 3.7 Levá strana vzorku (po 8. průchodu) s 8 vtisky
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 3.5.1 Hodnoty tvrdostí vzorků z pásu plechu po 4. 
průchodu

V tabulce č.  3.19 jsou uvedeny hodnoty tvrdostí vzorků z pásu plechu po 4. 

průchodu zařízením DRECE a jejich statistické vyhodnocení dle vzorců 3.5 a 3.6.

Tab. č. 3.19 Hodnoty tvrdostí materiálu AlMn1Cu a jejich statistické vyhodnocení  

po 4. průchodu zařízením DRECE
V

zo
re

k

Měření
(vtisk)

Tvrdost

V
zo

re
k

Měření
(vtisk)

Tvrdost

V
zo

re
k

Měření
(vtisk)

Tvrdost

L
ev

á 
st

ra
n

a 
vz

or
k

u

1. 58,6

S
tř

ed
 v

zo
rk

u

1. 60,6

P
ra

vá
 s

tr
an

a 
vz

or
k

u

1. 58,5

2. 59,7 2. 59,1 2. 57,3

3. 58,5 3. 61,2 3. 60,4

4. 57,5 4. 58,8 4. 61,0

5. 59,7 5. 60,8 5. 59,4

6. 59,1 6. 60,3

7. 58,3 7. 60,6

8. 57,9 8. 60,3

x 58 x 60 x 60

sx 0,287 sx 0,481 sx 0,5

min. 57,5 min. 58,8 min. 57,3

max. 59,7 max. 61,2 max. 61,0

Graf č. 3.6 Hodnoty tvrdostí materiálu AlMn1Cu po 4. průchodu zařízením 

DRECE
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 3.5.2 Hodnoty tvrdostí vzorků z pásu plechu po 6. 
průchodu

V tabulce č.  3.20 jsou uvedeny hodnoty tvrdostí vzorků z pásu plechu po 6. 

průchodu zařízením DRECE a jejich statistické vyhodnocení dle vzorců 3.5 a 3.6.

Tab. č. 3.20 Hodnoty tvrdostí materiálu AlMn1Cu a jejich statistické vyhodnocení  

po 6. průchodu zařízením DRECE
V

zo
re

k

Měření
(vtisk)

Tvrdost

V
zo

re
k

Měření
(vtisk)

Tvrdost

V
zo

re
k

Měření
(vtisk)

Tvrdost

L
ev

á 
st

ra
n

a 
vz

or
k

u

1. 61,7

S
tř

ed
 v

zo
rk

u

1. 60,0

P
ra

vá
 s

tr
an

a 
vz

or
k

u

1. 62,8

2. 62,0 2. 60,6 2. 61,5

3. 62,4 3. 59,4 3. 61,7

4. 61,0 4. 59,0 4. 61,9

5. 62,2 5. 61,4 5. 62,1

6. 61,4 6. 61,1

7. 61,7 7. 61,7

8. 62,0 8. 60,3

x 62 x 60 x 61

sx 0,171 sx 0,424 sx 0,269

min. 61,0 min. 59,0 min. 60,3

max. 62,4 max. 61,4 max. 62,8

Graf č. 3.7 Hodnoty tvrdostí materiálu AlMn1Cu po 6. průchodu zařízením 

DRECE

– 38 –

1 2 3 4 5 6 7 8
58,5

59
59,5

60
60,5

61
61,5

62
62,5

63

6L 6S 6L

počet vtisků

tv
rd

o
st

 H
V

1
0



Bakalářská práce

 3.5.3 Hodnoty tvrdostí vzorků z pásu plechu po 8. 
průchodu

V tabulce č.  3.21 jsou uvedeny hodnoty tvrdostí vzorků z pásu plechu po 8. 

průchodu zařízením DRECE a jejich statistické vyhodnocení dle vzorců 3.5 a 3.6.

Tab. č. 3.21 Hodnoty tvrdostí materiálu AlMn1Cu a jejich statistické vyhodnocení  

po 8. průchodu zařízením DRECE
V

zo
re

k

Měření
(vtisk)

Tvrdost

V
zo

re
k

Měření
(vtisk)

Tvrdost

V
zo

re
k

Měření
(vtisk)

Tvrdost

L
ev

á 
st

ra
n

a 
vz

or
k

u

1. 61,5

S
tř

ed
 v

zo
rk

u

1. 65,6

P
ra

vá
 s

tr
an

a 
vz

or
k

u

1. 69,2

2. 63,0 2. 64,9 2. 65,3

3. 62,1 3. 65,0 3. 65,5

4. 63,0 4. 67,0 4. 70,0

5. 63,6 5. 65,8 5. 67,0

6. 66,0 6. 69,4

7. 65,8 7. 69,4

8. 65,4 8. 70,3

x 65 x 66 x 69

sx 0,707 sx 0,376 sx 0,804

min. 61,5 min. 64,9 min. 65,3

max. 66,0 max. 67,0 max. 70,3

Graf č. 3.8 Hodnoty tvrdostí materiálu AlMn1Cu po 8. průchodu zařízením 

DRECE
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 3.6 Návrh testovací metodiky pásu plechu z hlediska 

opakovatelnosti

Testovací  metodiku  je  pro  testování  pásu  plechu  a  analýzu  mechanických 

vlastností  nutné  vytvořit.  Při  návrhu  testovací  metodiky  a  opakovatelnosti 

výsledků dochází ke vzniku nepřesností v jednotlivých směrech – 0°, 45°, 90°. 

Prioritně  je  pro  prvotní  testování  pásu  plechu  navržena  tahová  zkouška 

pro ověření  mechanických vlastností,  která  spočívá  v deformaci  hladké ploché 

zkušební  tyče  tahovým  zatížením,  obvykle  až  do  jejího  přetržení.  Měření 

materiálové  tvrdosti  pásu  plechu  Vickersovou  metodou  (HV10)  spočívá 

ve vtlačování  diamantového  pravidelného  čtyřbokého  jehlanu  s  vrcholovým 

úhlem 136° do pásu plechu působením síly, která směřuje kolmo k povrchu pásu 

plechu, po stanovenou dobu. Tvrdost je pak definována jako podíl zatěžovací síly 

a plochy vtisku. Další fází testovacího plánu je návrh metalografie a mikroskopie 

povrchu  pásu  plechu.  V  návrhu  testovacího  plánu  je  použit  korozní  test  dle 

specifikace Daimler A211830003 rev. 003. Je nutno zaručit vyexpedování nových 

vozidel bez koroze po celém světě. V období tří let se nesmí v částech viditelných 

pro zákazníka vyskytnout žádné korozní jevy. Konstrukční dimenzování ochrany 

proti korozi u agregátů a komponentů se musí provádět na 15 let bez výpadků 

funkce  podmíněných  korozí  (výjimku  tvoří  opotřebitelné  konstrukční  díly). 

Korozní test simuluje trvalý provoz vozidla.

V současné době jsou dodavatelé automobilového průmyslu zákazníky tlačeni 

k neustálému snižováni cen. Dodavatelé nacházejí úsporu v kvalifikaci personálu, 

omezení  technologického  rozvoje  a  investic.  V konečném  důsledku  má  tento 

aspekt  za následek nekonkurenceschopnost a neschopnost zařazovat  do výroby 

nové  typy  materiálů,  které  přinášejí  nemalé  investice  do  modernizace 

technologického parku a zvýšení užitných vlastností výrobků.

– 40 –



Bakalářská práce

 4 Analýza vývoje struktury pásu plechu

Na obrázku  č.  4.1  je  znároněna 100  krát  zvětšená  vstupní  struktura  pásu 

plechu z materiálu AlMn1Cu. Na pásu plechu byl proveden kolmý řez na osu pásu 

ve směru 90°.

Obr. č. 4.1 Vstupní struktura pásu plechu z materiálu AlMn1Cu

Obr. č. 4.2 Struktura pásu plechu z materiálu AlMn1Cu po 8. průchodu 

zařízením DRECE
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Obr. č. 4.3 Struktura pásu plechu z materiálu AlMn1Cu po 8. průchodu 

zařízením DRECE (oblast ve středu plechu)

Na obrázcích č. 4.2 a 4.3 jsou znázorněny 200 krát zvětšené struktury pásu 

plechu  z  materiálu  AlMn1Cu  po  8.  průchodu  zařízením  DRECE,  provedeno 

společností VÚHŽ a.s. Dobrá. Z uvedeného metalografického rozboru je zřejmé, 

že počet průchodů ovlivňuje velikost zrna – dochází ke zmenšení střední velikosti 

zrna.  Vliv  procesu  DRECE  na  velikost  zrna  byl  prokázán.  Dochází  zejména 

k menšímu  protažení  zrn  a  zmenšení  jejich  střední  velikosti.  Je  doporučeno 

provést další analýzu na TEM a metodou EBSD.
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 5 Závěr a vyhodnocení dosažených výsledků

Hlavním  cílem  bakalářské  práce  byl  návrh  alternativního  typu  materiálu 

na bázi hliníku pro výrobu držáku klimatizačního systému při protlačování pásu 

plechu.

Nejprve  byla  provedena  rešerše  současných poznatků  a  analýza  vývoje 

procesu vícenásobné plastické deformace pomocí procesu DRECE a porovnání 

s podobnými technologiemi. Poté byla provedena rešerše vývoje automobilového 

průmyslu z hlediska používaných materiálů pro nosné elementy.

V  experimentální  části  práce  bylo  provedeno  protlačování  6  pásů  plechu 

z materiálu  AlMn1Cu  prototypovým zařízením DRECE.  Byly uskutečněny  čtyři 

průchody na 2 pásech plechu, šest průchodů na 2 pásech plechu a osm průchodů 

na 2 pásech plechu a byly změřeny jejich rozměry po jednotlivých průchodech. 

Pásy  plechu  se  po  jednotlivých  průchodech  zkracovaly  a  prodlužovaly, 

rozšiřovaly a zužovaly a zesilovaly a ztenčovaly.

Byly provedeny  tahové  zkoušky plechů z materiálu AlMn1Cu ve výchozím 

stavu  a  poté  po  čtyřech,  šesti  a  osmi  průchodech  zařízením  DRECE.  Touto 

zkouškou byly zjištěny  základní  mechanické vlastnosti  – mez kluzu Rp0,2,  mez 

pevnosti  Rm a tažnost A80,  jež jsou uvedeny v tabulce č. 5.1. Z hodnot je zřejmé, 

že již po  čtvrtém průchodu došlo ke zvýšení meze kluzu a meze pevnosti oproti 

výchozímu stavu materiálu. Tyto hodnoty dosáhly maximálních hodnot po šesti 

průchodech – mezi šestým a osmým průchodem nedošlo k výraznějším změnám. 

Avšak tažnost materiálu se snížila přibližně o 10 %.

Tab. č. 5.1 Mechanické vlastnosti před a po průchodech zařízením DRECE

Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] A80 [%]

Výchozí stav 114 131 22,3

4 průchody 135 163 10

6 průchodů 152 173 13,5

8 průchodů 152 171 12,5

Zkouškou  tvrdosti  dle  Vickerse  při  zkušebním  zatížení  98,07  N, 

tedy zkouškou tvrdosti HV10, z hlediska teplotního zatížení bylo u obou materiálů 
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(AlMn1Cu i AlFe1,5Mn) ověřeno, že čím déle je materiál teplotně zatěžován, tím 

menší  je  jeho  tvrdost.  U  materiálu  AlMn1Cu došlo  po  7  dnech  teplotního 

zatěžování ke snížení tvrdosti z 42,2 HV10 na 34,5 HV10. U materiálu AlFe1,5Mn 

došlo ke snížení tvrdosti z 92,8 HV10 na 35,9 HV10.

Následně  byla  na  pásech  plechu  po  čtvrtém,  šestém  a  osmém  průchodu 

změřena tvrdost dle Vickerse  (HV10),  jak je uvedeno v tabulce č.  5.2.  Těmito 

měřeními tedy bylo zjištěno, že se zvyšujícím se počtem průchodů dochází ke 

zvýšení tvrdosti materiálu.

Tab. č. 5.2 Tvrdost HV10 materiálu AlMn1Cu po jednotlivých průchodech 

zařízením DRECE

Tvrdost HV10

4 průchody 59

6 průchodů 61

8 průchodů 67

Na základě získaných výsledků bylo zjištěno, že materiál tvářený zařízením 

DRECE  prokazuje  zvýšení  mechanických  vlastností  oproti  výchozímu  stavu 

materiálu. Takto tvářený materiál prokazuje lepší mechanické vlastnosti i oproti 

stávajícímu používanému materiálu.

Dále  byla  navržena  testovací  metodika  pásu  plechu  z  hlediska 

opakovatelnosti.

Byl  proveden  metalografický  rozbor  pásu  plechu  z  materiálu  AlMn1Cu 

ve výchozím  stavu  a  ve  stavu  po  8  průchodech  zařízením  DRECE.  Vlivem 

průchodu pásu plechu zařízením DRECE došlo ke zjemnění struktury materiálu 

z hlediska praktické aplikace – je tedy možno vyrobit konkrétní finální součásti 

z protlačeného pásu plechu.
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