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1.ÚVOD 
 

Automobilový průmysl se stal během několika posledních let pilířem 
české ekonomiky. Problematika spojování různých materiálů s cílem 
poklesu hmotnosti výsledného produktu je z hlediska aplikací v oblasti 
automobilového a v leteckého průmyslu silně akcentována. Požadavky, 
které klade průmysl na spojovací technologie, jsou stále náročnější. Stále 
vyšší nároky v oboru termického spojování jsou kladeny především na 
oblast tenkých plechů. Vedle požadavků, jako je nízké tepelné zatížení, 
dobrá přemístitelnost spáry a co možná nejmenší tepelná deformace a to 
zejména při spojování hliníku a ušlechtilých ocelí, by se měly i nároky na 
následné opracování snížit na minimum, případně zcela odpadnout. Stále 
výrazněji vystupují do popředí také kombinované konstrukce. Aby bylo 
možno vyhovět požadavkům projektu, sestavují se často jednotlivé 
konstrukční celky různých materiálů. Nejzajímavější se v tomto směru jeví 
právě kombinace oceli s hliníkem. Termické spojování těchto materiálů 
předpokládá, podobně jako spojování tenkých plechů, nízkoteplotní 
spojovací proces.  
 Požadavky soudobé techniky jsou stále komplexnější. Z tohoto 
důvodu se konstrukční celky nebo i jednotlivé komponenty zhotovují často 
z různých materiálů, aby se tím optimálně využily vlastnosti těchto 
materiálů, jejichž volba je přizpůsobená požadavkům projekce. Těm se 
musejí přizpůsobit i spojovací techniky. Zvláštní místo mezi těmito 
materiály zaujímá právě hliník a ocel. V důsledku nízké specifikace váhy a 
příznivých zpracovatelských i užitkových vlastností hliníkových materiálů, 
se oblast jejich použití neustále rozšiřuje. Přesto si však v řadě oborů 
použití oceli nelze odmyslet. Tuto skutečnost jen podtrhuje trend směřující 
k využívání ocelí o vysoké a nejvyšší pevnosti především 
v automobilovém a leteckém průmyslu.  
 
 
2. ROZBOR SOUČASNÝCH TECHNOLOGIÍ SPOJOVÁNÍ 
HLINÍKU S OCELÍ 
 
 Ještě v nedávné minulosti byla problematika spojování hliníku 
s ocelí z důvodu diametrálně odlišných mechanických a chemických 
vlastností těchto materiálů nepřekonatelným problémem. Právě silný 
akcent především automobilových firem na vývoj technologií vedoucích 
k dokonalému spojování těchto materiálů vedl k obrovskému pokroku 
v tomto technologickém směru. V současnosti již existuje několik metod, 
pomocí nichž jsme schopni spojovat tyto různorodé materiály 
s dostatečnou pevností spoje, nicméně je řešení tohoto problému stále 
ještě ve fázi experimentální. Termické spoje oceli s hliníkem se 
v současnosti používají tedy jen ve velice omezené míře. 
  

Při tavném spojování oceli s hliníkem vznikají ve spoji 
intermetalické fáze (IM-fáze). Důvod jejich vzniku spočívá v tom, že železo 
a hliník jsou při běžné teplotě jen velice omezeně rozpustné. Tyto IM-fáze 
se při běžné teplotě vyznačují mimořádně vysokou tvrdostí (až 1200 HV) a 



STOČ 2007                                                                                              -3-   

  
 

pouze velice nízkou houževnatostí. Vznik těchto IM-fází je určován 
množstvím vneseného tepla. Čím vyšší je množství vneseného tepla, tím 
silnější je IM-fáze a tím horší jsou mechanicko-technologické vlastnosti 
spoje. Z tohoto důvodu směřují všechny tepelné spojovací postupy 
k tomu, aby vnášely co nejmenší množství tepla a maximálně omezily, 
případně zcela vyloučily vznik IM-fází. Tvorba intermetalických fází je 
difúzně řízený proces. Důležitým předpokladem pro vytvoření spoje je 
dobrá smáčivost ocele [1].  
 
 
 
3. VYBRANÉ TECHNOLOGIE  
 
 
3.1 LEPENÍ 
 

Technologie lepení různorodých ocelových i jiných materiálů 
zaznamenala v poslední době značný pokrok. Vznik nejnovějších 
adhezních, molekulárních lepidel a lepidel založených  na principu 
nanosloučenin, může být jednou z odpovědí jak přistupovat k problematice 
spojování těchto materiálů. Výhodou lepení je především fakt, že se do 
spoje nevnáší žádné teplo, které by mohlo zapříčinit změnu 
intermetalických fází a tím i výsledné mechanické vlastnosti spojovaných 
materiálů.  

Při řešení této práce byly pro experimentální práce použita lepidla 
uvedená v následujících kapitolách. 

 
 

 
3.1.1  Lepidla od firmy IMPACT adhesive 
 

-  Konstrukční molekulární lepidlo A 5050 
-  Konstrukční molekulární lepidlo A 4545 
-  Plastický hliník M 8216 

 
3.1.2 Adhezní lepidla od firmy SIKA 
 

-  SikaFast 252   
-  SikaFast 552 
 
 

3.2 BODOVÉ SVAŘOVÁNÍ 
 

Pro spojování podvozkových dílů je možno využít 
následující technologie: 
 

- Standardní bodové svařování 
- Bodové svařování – technologie DeltaSpot 
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3.2 TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ TŘENÍM (FSW) 
 

Svařování třením je proces plně pronikající pevnou fází, kterého lze 
použít při spojování plechů, v poslední době hlavně hliníkových, aniž by se 
dosáhlo jejich bodu tavení.  

 Základní využití této metody bylo donedávna pouze u rotačních 
částí, např. vrtné trubky pro ropný a plynárenský průmysl. Ve speciálním 
stroji se upnuté díly roztočily v proti směru a postupně se přitlačovaly. 
Teplota vyvinutá třením uvede základní materiál do plastického stavu, a 
tlakem dojde k pevnému metalografickému spoji bez použití přídavného 
materiálu a bez roztavení základního materiálu nad teplotu tání. 
 
 

 
Obr. č. 1: Speciální trn pro metodu svařování třením 

 
 
 
3.3 TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNI CMT (COLD METAL 

TRANSFER) 
 

Technologie svařování CMT (cold metal transfer – v překladu tzv. 
přenos studeného kovu) je revoluční technologií v oblasti svařování 
nestejnorodých materiálů. Tato technologie byla v roce 2004 vyvinuta 
rakouskou firmou FRONIUS, která se zabývá svařováním již několik 
desetiletí. Technologie CMT se stala v současnosti jedinou technologií, se 
základem na tavném procesu, kterou lze téměř dokonale spojovat 
hliníkové a ocelové díly [2]. 
 
 

 
Obr. č. 2: Svařovací koncept pro CMT proces 
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4. VOLBA VHODNÉ TECHNOLOGIE PRO RÁM NA  
    AUTOMOBILU KAIPAN 57 
 
4.1 SOUČASNÁ TECHNOLOGIE 

V současné době jsou veškeré hliníkové díly k ocelovému rámu na 
automobilu Kaipan 57 nýtovány. Samotný rám automobilu je tvořen 
konstrukcí mnoha svařených profilových. Vnitřní část kokpitu automobilu je 
pak vystlána hliníkovými plechy o tloušťce 1,6 a 2,6 mm, které jsou k rámu 
nýtovány ruční nýtovací pistolí.  Dle doporučení výrobce byli v celé 
konstrukci použity nýty o průměrech 3,2 a 4 mm. Počet nýtů na 1m délky 
není výrobcem nijak stanoven. Při stavbě automobilu jsme tedy počet nýtů 
volili dle potřeby na jednotlivých částech rámu. Z měření bylo zjištěno, že 
průměrný počet nýtů je cca 25 nýtů na 1 metr délky profilu. 

 

  
Obr.  Rám automobilu Kaipan 57 

 
 
Nevýhody stávající technologie: 
 

- jedná se o poměrně zdlouhavý proces, který navíc vyžaduje   
     použití určité fyzické síly 
 - nutnost předvrtání děr do rámu 

- velice slabá odolnost nýtů proti střihovému napětí 
- při četných rázech, které souvisejí s používáním automobilu, bude   

     bezpochyby časem docházet k uvolňování nýtů, zvýšení hlučnosti    
     a následnému oslabení konstrukce 
 
 
 
4.2 STANOVENÍ PODMÍNEK EXPERIMENTU 
 
 Cílem experimentu je zjištění nejvhodnější technologie, pomocí níž 
lze s dostatečnou pevností spojit všechny ocelové a hliníkové díly na rámu 
automobilu Kaipan 57. Rám je tvořen profilovými tyčemi o půdorysu 25 X 
25 mm a 20 X 20 mm. Tloušťka plechu ze kterého je profil tvořen je 3 mm. 
Materiál ze kterého je tento profil tvořen je S235JRG2 (standardní 
čtvercový profil dodávaný firmou FERONA). K tomuto profilu je nutno 
připojit hliníkové plechy tloušťky 1,6 a 2,6 mm. Jedná se o 99,5 % 
hliníkový plech (dodavatel FERONA). 
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Obr. Půdorys profilové tyče rámu 

 
 

V rámci regulérnosti experimentu budeme uvažovat o nejvíce 
kritickém místě na celém rámu, což prakticky znamená spojení 
hliníkového plechu tloušťky 1,6 mm s ocelovým profilem 20 X 20 mm na 
délce L. 
 

 
Spojení ocelového profilu s hliníkovým plechem 

 
 
 Pro daný experiment jsem zvolil vzorky ocelového plechu S230G6 
(stejný materiál jako u ocelového profilu na rámu Kaipanu) a hliníkový 
plech 99,5 % hliníku tloušťky 1,6 mm. Délka obou plechů je volena 
s ohledem na trhací stroj. Hliníkový plech bude přeložen přes ocelový  o 
délku 20 mm a takto vznikne přeplátovaný spoj, který bude nejlépe 
simulovat skutečný stav. 
 

 
Spojení zkušebních vzorků 
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4.3 VYHODNOCENÍ TRHACÍCH ZKOUŠEK A  
      JEDNOTLIVÝCH TECHNOLOGIÍ 
 
Veškeré spoje byly podrobeny zkoušce tahem v laboratoři LIT na VŠB – 
TUO. V následujících kapitolách jsou v grafech uvedeny výsledky 
zkoušek.  
 
4.3.1 MAKROMOLEKULÁRNÍ LEPIDLA OD FIRMY IMPACT ADHESIVE 

 
Srovnání lepidel od firmy IMPACT adhesive při volném zatížení
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Obr. tahová zkouška lepidel ... 
 
 
4.3.2 ADHEZNÍ LEPIDLA OD FIRMY SIKA 
 
 

SikaFast 252 - s použitím Primeru
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SikaFast 552 - s použitím Primeru
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4.3.3 METODA BODOVÉHO SVAŘOVÁNÍ 
 

Bodové svařování
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4.3.4 CMT PROCES  
 

CMT - čístý pozinkovaný povrch
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CMT - zkorodovaný pozinkovaný povrch
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Obr. č. x: Detail vzorků spojených CMT procesem 

 
 
4.3.5 METODA NÝTOVÁNÍ 
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 V rámci přesnosti experimentu bylo nutno zjistit pevnostní 
charakteristiky současné technologie spojování problémových dílů na 
automobilu Kaipan 57. Při konstrukci vozu doporučuje výrobce užití dvou 
druhů nýtů o různém průměru (3,2 a 4 mm). Počet nýtů na danou délku 
není však výrobcem nijak stanoven. Z naměřených hodnot vyplynulo, že 
počet nýtů na 1 m délky je cca 25, což v případě analyzovaných vzorků 
odpovídá 1 nýtu na 1 vzorek. Pro větší přísnost pokusy jsme testovali 
celkem 4 vzorky. Pro každý průměr nýtu byly otestovány 2 vzorky 
(jednobodové a dvoubodové spojení). Podle očekávání došlo k přetržení 
všech vzorků v oblasti spoje.  
 

Nýtování nýtem o průměru 3,2 mm
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Nýtování nýtem o průměru 4 mm
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4.4 VOLBA NEJVHODNĚJŠÍ TECHNOLOGIE 
 
 Tato práce porovnává celkově šest nejmodernějších technologií, 
pomocí kterých lze spojovat ocel s hliníkem. Z toho u pěti z těchto 
technologií byly provedeny komplexní analýzy na připravených vzorcích. 
Technologii svařování třením, která je bezpochyby jednou z možností jak 
přistupovat ke spojování těchto materiálů, jsme bohužel jako jedinou 
nemohli z důvodu žádného zastoupení v ČR otestovat. Samotná 
technologie je však z mnoha výše uvedených důvodů pro použití na 
automobilu Kaipan 57 nevhodná.  
 
 Veškeré naměřené hodnoty u ostatních metod byly pečlivě 
analyzovány a následně zprůměrovány. 
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Průměrné naměřené hodnoty u jednotlivých technologií jsou uvedeny 
v následující tabulce. 
 

Technologie Průměrná síla [kN] Průměrné 
prodloužení [mm] 

Lepení A4545 7, 45 2,15 
Lepení SikaFast 252 2,23 4,20 

Bodové svařování 2,36 1,97 
CMT proces 7,93 2,22 

Nýtování 2,46 3,35 
 
 

Srovnání jednotlivých technologií
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 Jak je z výše uvedeného grafu patrné, nejvyšších hodnot silového 
zatížení dosáhly technologie svařování CMT a technologie lepení pomocí 
makromolekulárních lepidel, konkrétně lepidla od firmy IMPACT adhesive 
A 4545. Hodnota průměrného prodloužení u těchto technologií se pak 
pohybovala okolo cca 2,2 mm. Ostatní technologie pak dosahovali 
přibližně 30 % výsledků proti těmto dvěma technologiím. Adhezní lepidla 
od firmy Sika nedosáhli v oblasti velikosti silového zatížení sice zdaleka 
tak dobrých výsledků, jako technologie CMT a lepidlo A 4545, avšak jejich 
vzorky byly přetrženy s relativním prodloužením, které bylo oproti ostatním 
technologiím zhruba dvojnásobné. To svědčí o velice dobré pružnosti a 
schopnosti spoje odolávat rázům, které budou při užívání automobilu 
velmi časté. Současná technologie nýtování nedopadla ve srovnání 
s ostatními technologiemi příliš dobře.  
  
 Při volbě vhodné technologie bude nutno přihlédnout k finančním a 
technickým  možnostem firmy Kaipan. Pro sériovou výrobu automobilu by 
nelépe vyhovovala technologie svařování CMT, která zabezpečuje 
dostatečnou kvalitu a trvanlivost spoje. Technologie svařování CMT se 
dále vyznačuje velkou rychlostí a efektivností. Nevýhodu této technologie 
je snad pouze její cena. 
 
 Pro koncového zákazníka je technologie CMT právě z důvodu 
vysoké ceny zcela vyloučena. V tomto případě by byla bezpochyby 
nejvhodnější volbou technologie lepení, která může poskytnou podobné 
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vlastnosti a pevnost spoje, jako technologie CMT. Mezi všemi testovanými 
lepidly lze jen těžko rozhodnout, zda by potřebám automobilu vyhovovalo 
spíše pružné lepení pomocí lepidel od firmy SikaFast (oba typy), či 
pevnostně lépe vyhovující lepení pomocí makromolekulárního lepidla A 
4545 od firmy IMPACT adhesive.  
Teprve provozní zkoušky na skutečném vozidle by mohly jednoznačně 
rozhodnout, které z těchto tří lepidel bude nejvhodnější.  
 
 Tato práce však podává jasný důkaz, že lze současnou technologii 
nýtování u automobilu Kaipan 57 bezpečně nahradit některou z jiných 
současných a podstatně efektivnějších technologických metod, při 
dosažení stejně kvalitního nebo podstatně kvalitnějšího spoje.  
  
 
 
 
5. ZÁVĚR 
 
 Tato práce se zabývá posouzením možností veškerých současných 
technologií, pomocí kterých lze spojovat ocel s hliníkem. Ještě v nedávné 
minulosti bylo spojení těchto nesourodých materiálů zcela nemyslitelné. 
V poslední době se však výzkum stále více zabývá vývojem technologií, 
které by spojování těchto i jiných materiálů umožnily. Děje se tak 
především z důvodu tlaku automobilových a leteckých společností, které 
se snaží vyrábět stroje se stále větším výkonem a menší hmotností.  

Dokonalé spojení nesourodých materiálů jako je hliník a ocel nám 
v budoucnosti umožní vyrábět stále technicky dokonalejší a z hlediska 
ochrany lidských životů bezpečnější stroje. Většina nejmodernějších 
technologií, zabývajících se tímto odvětvím je však stále ještě 
v prvopočátcích. Bude nutno provést ještě celou řadu výpočtů a 
experimentů, než bude lidstvo schopno spojovat veškeré různorodé 
materiály.  Je však nutno dodat, že v oblasti spojování hliníku s ocelí 
udělalo lidstvo v posledních letech obrovský krok v před a jen otázkou 
času, než budou některé z těchto technologií dovedeny k samotné 
dokonalosti. 
 
 

Práce byla realizována za finanční podpory ze státních prostředku 
prostřednictvím projektu 2E06013 MŠMT národní program výzkumu II, 
„Popularizace výzkumu mezi studenty prostřednictvím stavby prototypu 
sportovního automobilu-StudentCar.“ 
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