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1. ÚVOD

klepání, nedostatečného tahu motoru a bylo nutno seřizovat vůle
ventilů. Již tehdy pracovník servisu upozornil na značné opotřebení
některých vaček hřídele rozvodu. V roce 2003 měl OA najeto
asi 80 000 km. Výkon motoru neodpovídal, stále klesal a dle
vyjádření provozovatele se klepání rozvíjelo na posledních asi 30
ujetých km velmi rychle. Stav mazacího oleje byl v pořádku. Po
odtažení do servisní opravny bylo shledáno nadměrné opotřebení
vačkového hřídele i zdvihátek a byla provedena jejich výměna za
nové náhradní díly.
Předmětný vačkový hřídel se zvihátky, obr.1 byl dodán v polovině

Požadavky na posouzení příčin vzniku a rozvoje poškození
zážehových motorů osobních automobilů jsou stále častější.
Značné množství ojetých automobilů prodávaných přes autobazary
má mnoho skrytých a nepřiznaných vad, které jsou velmi často
předmětem pozdějších sporů. Zjišťování vad na hnacích skupinách
je zvláště časově i ﬁnančně náročné. Předmětný OA nižší třídy
s motorem o obsahu 1100 cm3, byl vyroben v roce 1995. Asi
v roce 2002 se objevily první příznaky zvýšení hlučnosti rozvodů-

Obr.1 Celkový pohled na demontovaný vačkový hřídel se zdvihátky.

Obr.2 Opotřebení zdvihátek ventilů zážehového motoru.
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roku 2004. Bylo provedeno jeho ohledání a přehledná fotograﬁcká
dokumentace detailů vaček a zdvihátek. Prvním výrokem bylo že,
celkový stav předložené hlavy neodpovídá deklarovaným 80 000
najetých km, ale mnohem delšímu provozu.
Znaleckým úkolem bylo odpovědět na otázku:
„Co bylo příčinou nadměrného opotřebení vačkového hřídele
a zdvihátek.

2. PROVEDENÉ ROZBORY
2.1 Posouzení povrchů zdvihátek a vaček
Na povrchu vaček obr.1, byl pozorován menší a větší rozsah
poškození opotřebením, která korespondují s velikostí opotřebení
přiložených zdvihátek. Povrchy zdvihátek mají zjevné stopy po
opotřebení a v důsledku jejich rotace s paprskovou orientací směrem
od středu k volnému okraji, jak ukazují obr. 5 a 6 při přibližném
zvětšení asi 3×.
Kvantiﬁkace opotřebení byla provedena měřením největšího
prohloubení dotykové plochy zdvihátek na Abbe délkoměru ﬁrmy
Zeiss Jena v. č. 2285 na Ústavu metrologie a zkušebnictví FSI
VUT v Brně. Po vyrovnání teplot byly opticky měřeny dvě polohy
měřícího čidla pomocí měrky s přesností odečítání po 0,001 mm.
Vyhodnocení průměrných naměřených hodnot maximálního
vyhloubení čela zdvihátka je na obr. 2. Největší opotřebení byla
naměřena u zdvihátek výfukových ventilů č. 2 a 6.

Obr. 5 Detail povrchu zdvihátka č. 2.

Obr. 3 Povrch vačky a zdvihátka č. 2.
Obr. 6 Detail povrchu zdvihátka č. 3.

K dalšímu zkoumání byla vybrána dvojice vačka-zdvihátko č. 2
s největším opotřebením, viz obr. 3 a dvojice č. 3 s nejmenším
opotřebením, viz obr. 4.
Příčné řezy vačkovým hřídelem dle naznačení na obr. 3
a obr. 4 byly provedeny na řezacím zařízení Struers Discotom 5
s diamantovým kotoučem za učinného chlazení.
2.2 Hodnocení struktur na metalograﬁckých výbrusech
Oboustranné metalograﬁcké výbrusy odebraných vzorků vačkového
hřídele posloužily k hodnocení struktur na straně indukčně kalené
vačky a na straně nekaleného hřídele. Struktury byly pozorovány,
snímány a digitálně zpracovány na světelném miktroskopu

Obr. 4 Povrch vačky a zdvihátka č. 3.
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Obr. 7a) Kalený okraj méně opotřebené vačky č. 3 – 50×.

Obr. 7b) Kalený okraj, detail – 500 ×.

Obr. 8a) Střed hřídele v místě kalené vačky č. 3 – 50×.

Obr. 8b) Střed hřídele, detail – 500×.

Obr. 9a) Kalený okraj více opotřebené vačky č. 2 – 50×.

Obr. 9a) Kalený okraj vačky č. 2, detail – 500×.
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Obr. 10a) Střed hřídele v místě kalené vačky č. 2 – 50×.

Obr. 10a) Střed hřídele, detail – 500×.

Obr. 11a) Struktura více opotřebeného zdvihátka č. 2 – 50×.

Obr. 11b) Struktura zdvihátka č. 2, detail – 200×.

Obr. 12a) Struktura méně opotřebeného zdvihátka č. 3 – 50×.

Obr. 12b) Struktura zdvihátka č. 3, detail – 200×.
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Tab 1.
Vačka méně opotřebená č. 3

Vačka více opotřebená č. 2

Zdvihátko méně
opotřebené

Zdvihátko více
opotřebené

Nekalená strana

Kalená strana
střed

Kalený okraj

Nekalená
strana

Kalená strana
střed

Kalený okraj

51,97 HRC

49,03 HRC

23,3 HRC

24,47 HRC

49,5 HRC

25,13 HRC

23,5 HRC

53 HRC

3. DISKUSE VÝSLEDKŮ

OLYMPUS s digitální kamerou DP11 při obvyklých zvětšeních
50×, 100×, 200× a 500×.
Vačková hřídel byla vyrobena ze šedé litiny perlitické s největší
pravděpodobností s fosﬁdickým eutektikem (viz bílé utvary
eutektika ↑) a lupínkovým graﬁtem (tmavé komponenty →)
viz obr. 8a) a obr. 8b). Okraj vačky do hloubky asi 5 mm tvoří
typická struktura s martensitickou kovovou hmotou v eutektiku
po indukčním kalení jak ukazuje obr 7a) a detailně obr. 7b). Tyto
obrázky struktur souvisí s méně opotřebenou vačkou č. 3.
Obdobné struktury více opotřebené vačky č. 2 vykazují větší
podíl fosﬁdického eutektika a jak ukazuje např. obr. 9a) při
základním zvětšení 50×, eutektické buňky jsou zřetelně menší jak
u srovnatelného obr. 7a) vačky č. 3 s menším opotřebením.
V dalším byly posouzeny mikrosruktury na metalograﬁckých
výbrusech osových řezů obou sledovaných zdvihátek v blízkosti
opotřebených povrchů, obr. 11a), b) a obr. 12a) ,b) při obvyklém
zvětšení 50× a detailním 200×. Ještě větší rozdíl ve velikosti buněk
a podílu ledeburitu je možno pozorovat na zobrazení struktur
zdvihátek. Struktura více opotřebeného zdvihátka č. 2 , obr. 11a)
má podstatně menší podíl ledeburitu než struktura zdvihátka č. 3,
obr. 12a).
Vzhledem ke zjištěným skutečnostem byla přijata hypotéza
o nevhodném souladu sledovaných dvojic vačka-zdvihátko.
Výrazný rozdíl ve strukturách zdvihátek dokládá, že v seriové
výrobě zdvihátek zřejmě dochází k promísení serií z různých taveb
výchozího stavu šedé perlitické litiny.

Zjištěné tvrdosti jsou v souladu s nálezem strukturních rozdílů.
Zdvihátko více opotřebené, obr. 11 a,b) má větší zrna a má méně
ledeburitu než je tomu u zdvihátka méně opotřebeného na obr.
12 a,b). To potvrzuje i vyšší naměřená tvrdost u zdvihátka méně
opotřebeného. Nadměrně opotřebené zdvihátko č. 2 má nejnižší
tvrdost 49 HRC a co je důležité, o 4 HRC nižší než kalený okraj
vačky č. 2 (53 HRC). Tento výrazný rozdíl v tvrdosti za současného
působení kontaktních tlaků pravděpodobně vedl k rozvoji
abrazivního opotřebení zdvihátka a vačky č. 2 se stále zvětšující
se plochou kontaktu.
Hypotéza o nevhodném souladu sledovaných dvojic vačkazdvihátko byla potvrzena. V seriové výrobě zdvihátek dochází
k promísení serií z různých taveb výchozího stavu šedé perlitické
litiny.
Odpověď znalce na otázku.
Příčinou nadměrného opotřebení některých vaček předmětného
vačkového hřídele a příslušných zdvihátek ze šedé perlitické
litiny s indukčním povrchovým kalením, je výrazný rozdíl mezi
konečnou strukturou s rozdílnou velikostí eutektických buněk
a podílem tvrdých částic fosﬁdického eutektika- ledeburitu mající
za následek i velký rozdíl v tvrdosti povrchových vrstev.
Zdvihátka nemají stejnou strukturu základní kovové hmoty
a stejnou velikost buněk a proto mají i rozdílnou tvrdost.

2.3 Měření tvrdostí
Vzhledem ke strukturní heterogenitě šedé pelitické litiny
s martenzitickou přeměnou kovové hmoty byla použita metoda
Rockwellova-HRC. Střední výsledky tvrdostí HRC jsou pro
jednotlivé posuzované komponenty a místa v přehledné tab. 1.
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