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Abstrakt 

Předmětem této diplomové práce bude porovnat 3D analýzy, zpracovávat data 

a najít odchylky mezi MOLDFLOW a 3D měřením, hledat příčinu v samotné 

konstrukci skel. Ve spolupráci s Hella Autotechnik s.r.o., se budu snažit 

potvrdit/vyvrátit předpokládanou závislost rozměrových odchylek na geometrii 

krycích skel. Výsledkem by mělo být zformulování závěru, zda mezi výsledky 

Moldflow a 3D měřením existuje závislost a zda může mít odlišná konstrukce 

podobných skel vliv na budoucí rozměry. 
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Abstract  

The subject of this thesis is to compare the 3D analysis, to process data as well 

as to find deviations between MOLDFLOW and 3D measurement. Moreover, the 

author will investigate the cause in the structure of glass. In collaboration with the 

company Hella Autotechnik Ltd., the author will try to confirm / disprove the expected 

dependence of dimensional variations on the geometry of the cover lens. In line with 

this, the aim of this thesis is to formulate a conclusion, in particular, whether the 

results of Moldflow and the 3D measuring dependency exists as well as whether 

different design of glass may have a similar effect on the future size 
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ÚVOD 

Automobilové společnosti mají stále větší požadavky na stále menší rozměrové 

tolerance, které jsou často na hranici / za hranicí technologických možností. Ve skutečnosti se 

jedná o tak malé odchylky (max. 1mm), lidským okem takřka nepostřehnutelné, které 

koncový zákazník nemá šanci na hotovém automobilu poznat. Například koncern 

Volkswagen požaduje v posledních několika letech tolerance ±0,4 až ± 0,9mm v referenčním 

systému skla, které jsou již za hranicemi technologických možností vstřikování tak velkých 

plastových dílů, jako jsou například krycí skla světlometů. 

 Má diplomová práce má být porovnáním výsledků reálného 3D měření sériových 

výrobků a Moldflow analýz, které se provádějí v počátečních fázích vývoje nových výrobků. 

Bude obsahovat naměřená data po dobu jednoho roku, která zpracuji. Porovnáním těchto 

dvou zdrojů výsledků zjistím, zda lze Moldflow simulace používat jako nástroj k předvídání 

budoucích problémů s rozměry a v kterých oblastech. Doposud se v Helle Moldflow simulace 

k predikci rozměrových odchylek nepoužívaly. Sloužily pouze jako deformační analýzy 

z technologického hlediska, tedy například pro zvolení konstrukce nástroje, pro 

optimalizování procesu vstřikování, nikoli však pro potřeby problematiky měření rozměrů. 

Pro srovnání je vybráno sedm projektů pro koncern VW. Je to dostatečné množství 

k prokázání souvislosti mezi odhadovanou tvarovou deformací na základě Moldflow simulace 

a reálnou tvarovou deformací změřenou v reálné sériové výrobě. V případě prokázání této 

souvislosti je zde obrovský potenciál pro řešení problémů se zákazníky kvůli rozměrům.  

 Vyhodnocení dat přinese podniku srovnání reálných měření s teoretickými daty. 

Slibuje se od toho zároveň i snížení zmetků a nákladů. Některé projekty jsou si velmi 

podobné, jejich konstrukce se jen částečně liší, přesto jsou jejich rozměrové odchylky 

v různých oblastech výrobku dosti odlišné. Prokážu-li souvislost mezi Moldflow simulacemi 

a reálnými rozměrovými odchylkami, lze konstatovat, že již ve vývojové fázi, kdy se 

Moldflow analýzy provádějí, je možno budoucí problémy s rozměry předvídat a vhodně 

upravenou konstrukcí optimalizovanou na základě Moldflow simulací lze předem z nemalé 

části tyto problémy eliminovat. 

 Abych mohla vyhodnocovat výsledky ve společnosti Hella Autotechnik, je 

potřeba interpretovat výstupy těchto analýz, moci je vytáhnout a porovnávat s 3D měřením. 
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Doporučením by mělo být, že deformační analýza předpokládá tvarové odchylky, 

které se vyskytují při výrobě sériových kusů. Neboli používat Moldflow analýzu pro predikci 

rozměrových tolerancí. 

Vzhledem k tomu, že nejsem konstruktér a nemám dostatečné znalosti z oblasti 

konstrukce a výroby plastových dílů, nemohu doporučit konkrétní typy konstrukcí, například 

umístění a tvar zaoblení hran krycích skel, tvar a velikost bočních hran, druhy vtoků a 

podobně. Ale mohu na základě prokazatelných výsledků srovnání analýz z velmi obdobných 

projektů vytipovat oblasti, v kterých případné vlivy rozdílných konstrukcí hledat a doporučit, 

aby odborníci konstrukce tyto oblasti prověřili, vyhodnotili a využili těchto poznatků při 

konstrukci krycích skel dalších projektů. 

 Důraz je kladen na schopnost interpretovat závěry z 3D měření a porovnat je 

s grafickým výstupem Moldflow. Bohužel rozměry nejsou jediný požadavek, který je na 

světlomety kladen. Důležitá je dekorativa a optické vlastnosti, jelikož krycí sklo je 

dekorativní díl a zároveň i optický prvek. Často jdou požadavky na dekorativu, optické 

hodnoty a rozměrové odchylky proti sobě. Rozměry lze do jisté míry ovlivnit v procesu 

lisování krycího skla, ale to může jít na úkor optických hodnot nebo zhoršení dekorativních 

vad. Není to ovšem jednoduché, protože na rozměry má vliv nejen vlastní výrobek, ale i 

montáž (lepicí proces) a zejména systém měření resp. vyrovnání světlometu na tzv. RPS 

body, běžně v automobilovém průmyslu používaný a vyžadovaný, který má ovšem své 

hranice. Hella s úspěchem zavedla u 4 projektů vyrovnání na tzv. BestFit. Tento způsob 

objektivizuje měření, a lépe vyjadřuje výsledky s ohledem na účel použití, ovšem matematicky 

použijeme jiný způsob vyrovnání. Výsledkem u téhož měřeného kusu jsou menší rozměrové 

odchylky. Tento nástroj není ovšem všemocný a právě  Moldflow dokáže poodhalit, jak 

mohou špatné rozměry vypadat. 

 V rozhodování, zda se dá nebo nedá BestFit vyrovnání použít, se odvíjí od 

montáže světlometu do auta, protože v případě, kdy se použije k montáži do auta princip 

BestFitu, světlo se napasuje podle spáry a přišroubuje se do finální podoby, tudíž se tento 

systém měření dá s klidem použít. Ale existují i automobilové společnosti, které používají 

RPS body k montáži do auta, tady ovšem poté vyrovnání BestFit ztrácí smysl, protože RPS je 

stejně potřeba. Ve finále tedy záleží na typu montáže světlometu do auta. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

V rámci teoretické části je představena společnost Hella AUTOTECHNIK NOVA 

s.r.o., základy tolerančního managementu, původy tolerancí, metody řízení jakosti - 

způsobilosti, Moldflow analýza, vstřikování plastů, 3D měření a analýza stávajícího stavu 

simulovaných skel.  

1. CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI ORGANIZACE 

 

 HELLA je nadnárodní nezávislá rodinná společnost s více než stoletou historií. 

Vyvíjí a vyrábí osvětlovací techniku a elektroniku pro automobilový průmysl, vlastní jednu z 

celosvětově největších organizací s náhradními díly pro automobilové doplňky a 

příslušenství. 

Její světlomety můžeme najít na vozech takových světových značek  jako jsou: Audi, 

Ford, Hymer, Jaguar, Land Rover, Scania, Škoda, Volkswagen atd. [1] 

 

1.1.1 Historie 

 V roce 1992 byla založena česká pobočka firmy Hella jako výrobní závod, který 

začal vyrábět na zelené louce od roku 1994. 

V rámci strategie koncernu HELLA v ČR vznikly v Mohelnici postupně tři 

společnosti, zabývající se výrobou a vývojem světelné techniky a také podporou dalších 

společností koncernu v regionu střední a východní Evropy. HELLA AUTOTECHNIK NOVA 

s.r.o. - výrobní závod, HELLA AUTOTECHNIK s.r.o. - vývoj výrobků včetně měření a 

testování, HELLA Corporate Center Central & Eastern Europe s.r.o. - podpora IT, služby 

nákupu, financí, HR, atd. [1]   

 Z důvodů snižování administrativních nákladů byly tyto české společnosti zpět 

sloučeny k 1. 3. 2014 se do jedné jediné s názvem Hella AUTOTECHNIK NOVA s.r.o. 
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Obrázek 1 Historie společnosti HELLA v České republice [2] 

 

1.1.2 Organizační struktura podniku 

 

 Podnik zaměstnává 27 348 zaměstnanců a na obr. je uvedeno jejich rozdělení 

v podniku pomocí organizační struktury. 

 

 

Obrázek 2 Organizační struktura koncernu HELLA [2]  
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1.1.3 Vize podniku 

 Vize koncernu do roku 2012 "Top company - second to none" (Špičková 

společnost - pro nikoho druhá) měla být dosažena důslednou realizací konceptu "strategické 

jakosti" (SQ), který byl stanoven v roce 1991, a od té doby je neustále rozvíjen. SQ je koncept 

Total Quality Management podniku Hella je zaměřen na stálé zlepšování všech relevantních 

interních a externích výkonů a obsahuje všechny nástroje dle Six Sigma. [2]  V dnešní době 

má Hella vizi 2020, která má za cíl být v roce 2020 globální jedničkou. 

 

 

Obrázek 3 Vize společnosti HELLA 
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1.1.4 Výrobní program 

 

HELLA patří k nejlepším na nezávislém trhu s díly pro modelově specifické osvětlení 

s největším pokrytím trhu – téměř 70 % v Německu a 20 % v Evropě a přesto je první. 

Celosvětově 12% světlometů je od společnosti Hella Autotechnik s.r.o. a pravidelně se 

umisťuje na 3. - 4.místě. 

 

1.2 Budování QMS 

 Organizace systém řízení kvality je certifikován podle norem: 

 ISO TS 16 949:2009 

 ISO 14001:2004 (EMS) 

 Akceptování specifických požadavků zákazníků 

 Požadavky na dodavatele Hella  

 Interní standardy Hella [3]   

 

 

   

 

Obrázek 4 Certifikáty a manuály systému řízení jakosti podniku HELLA [2]  
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Obrázek 5 Závazek podniku ke stálému rozvoji a zlepšování  [1]  

 

 

1.2.1 Hlavní zásady stanovené pro ochranu životního prostředí a řízení BOZP 

 Závazek a způsob řízení 

 Shoda 

 Odpovědnost 

 Komunikace a konzultace 

 Tvůrcem úspěchu a kultury podniku je každý člověk 

 Uspokojování potřeb zákazníků 

 Zdroje [3]   
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2. ZÁKLADY TOLERANČNÍHO MANAGEMENTU  

 

 V produkci usilujeme o dosažení jmenovitého (nominálního) rozměru 

definovaného konstruktérem. Odchylky od jmenovitého rozměru jsou nevyhnutelné. [3]  

 

Příčiny odchylek:   

 Lidský faktor (Man-Power) možné příčiny: (vzdělání, zkušenost, duševní pohoda, motivace, 

zručnost, know-how…..). 

 Metody (Methods) metody jsou způsoby, jak něco udělat, postupy ke zpracování úkolu. Tyto 

metody mohou být nevhodné – nebo jsou vhodné, ale nejsou dodržovány. 

 Vnější vlivy (Milieu) všechno, co má na výrobní proces vliv z vnějšku (počasí, legislativa, 

konkurence). 

 Materiál (Matter) Materiál je něco, co fyzicky existuje, s čím je pracováno nebo je 

zpracováváno. 

 Prostředky (stroje/nástroje) (Means) Stroje mohou být také příčinou problémů. Mohou být 

poruchové, nevýkonné, špatně udržované nebo chybí úplně). [4]  
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2.1 Původ tolerancí  

 

 Na obr. 5 jsou uvedeny odchylky a tolerance od jmenovitého (nominálního) 

rozměru 

 

Obrázek 6 Jmenovitý (nominální) rozměr a jeho odchylky a tolerance [4]  

 

2.1.1 Druhy tolerancí, geometrické dimenzování a tolerování (GD&T) 

 Tolerance tvaru a polohy zadáváme do těch technických výkresů, které jsou 

nezbytné kvůli výrobě, funkci nebo zaměnitelnosti dílů.  

 Druhy tolerancí:   

 Tolerance dílů (výrobní tolerance) 

o Tolerance tvaru 

o Tolerance polohy 

 

 Procesní tolerance 

o Tolerance robota 

o Montážní vůle 

o Nepřesnost měření [5]  
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3. METODY ŘÍZENÍ JAKOSTI - ZPŮSOBILOSTI 

 

 Při kontrole způsobilosti se zpravidla zjišťují dvě rozdílné veličiny způsobilosti 

kvality:  

 

 Index potenciálu: posouzení, zda rozptyl procesu, v porovnání s šířkou tolerance 

znaků je dostatečně malý. Potenciál vznikne jako kvocient šířky tolerance a šířky 

rozptylu procesu: [6]  

 

Všeobecně: Cm ; Pp ; Cp = 
               

                      
 

Normální rozdělení: Cm ; Pp ; Cp = 
          

    
   Cp=

         

   
 

[9] 

USL: horní toleranční hranice (Upper Specification Limit) 

LSL: dolní toleranční hranice (Lower Specification Limit) 

σ: směrodatná odchylka základního souboru  

s: výběrová směrodatná odchylka  

Vzhledem k tomu, že směrodatná odchylka σ základního souboru většinou není 

k dispozici, je nahrazena výběrovou směrodatnou odchylkou s. [7]  

 Kritický index způsobilosti: Posouzení způsobilosti procesu. Udává poměr mezi 

rozptylem procesu a šířkou tolerance se zohledněním stavu procesu. [6]  
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Obrázek 7 posouzení procesu před a po náběhu sériové výroby [6] 

 

Při všech druzích zkoušky způsobilosti se principielně využívá stejný postup, a k 

výpočtu parametrů způsobilosti kvality dochází dle identických výpočtových metod.  

Rozdíly jsou především v počtu zkoušených dílů, v časovém intervalu zkoušek a ve stupni 

plnění, jak dalece byly realizovány konečné sériové podmínky v okamžiku zkoušky.  

Předpokladem pro stanovení způsobilosti, je stabilita posuzovaného procesu. Tuto je možné 

prokázat pomocí regulační karty procesu. [6] 
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3.1 Výpočty pro procesy s normálním rozdělením  

 

Pokud mají hodnoty namátkové zkoušky normální rozdělení, mohou být použity 

zjednodušené způsoby výpočtů. Zkouška na normální rozdělení probíhá ve vhodném 

vyhodnocovacím softwaru (např. QS-Stat).  

Znakem potřebným pro výpočet indexu způsobilosti je průměrná hodnota standardní 

odchylky. [6] 

Má-li základní soubor rozdělení N (µ,   ) a je-li (X1, X2, …….., Xn) náhodný výběr 

ze základního souboru, pak platí [16] 

 

 

 

 

S
2
 = 

 

   
 ∑ ( Xi -   )

2
 [19] 

 

 

Všeobecně pro spodní Cun=
                                                            

                                
 

 

Pro horní Cob=
                                                           

                                
 

 

Normálně rozděleno:   pro spodní   pro horní 

              Cun = 
        

    
                Cob 

= 
       

    
 [6]  

Kde: x je průměrná hodnota znaku v procesu 

 

Za kritickou hodnotu je pokládána ta menší z : Cmk ; Ppk ; Cpk = min (Cun ; Cob) 

 

   = 
 

 
   i~      

  

 
   [19] kde n = počet existujících 

měřených hodnot 
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Obrázek 8 Hodnota cp jako míra rozptylu procesu [6] 

 

Obrázek 9 Hodnota Cpk jako míra rozptylu procesu a rozložení procesu [6] 

 

Při ideálně centrovaném procesu jsou indexy potenciálu a indexy způsobilosti stejné. 

Pokud je index potenciálu větší, než index způsobilosti může být dosaženo zlepšení pomocí 

změny provozních bodů, tzn. pomocí převedení průměrné hodnoty vyráběných dílů do středu 

tolerančního svazku. 

Způsobilost procesu je kontinuálnější požadavek než potenciál procesu. Proto je 

nejprve sekvenčně vyhodnocen potenciál procesu a následně způsobilost procesu. 

Předpokladem pro stanovení kritického indexu způsobilosti je, že již byl prokázán potenciál 

procesu. 

 Při optimalizaci procesu je třeba nejprve brát v potaz rozptyl v poměru k toleranci 

(potenciálu), než bude provedeno posunutí středové hodnoty (optimalizace kritické 

způsobilosti procesu). [6]  
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Obrázek 10 Poměr indexu potenciálu k podílu vady [6] 

 

Se zaměřením na strategický cíl kvality Hella Hueck & Co 2ppm na všechny výrobky 

a servis, je usilováno o způsobilost procesu s indexem způsobilosti Cp ≥ 1,67 a Cpk ≥ 1,67 

dle VDA platí tyto minimální požadavky:  

 způsobilost stroje Cm, Cmk => 1,67  

 předběžná způsobilosti procesu Pp, Ppk  =>1,67  

 způsobilosti procesu Cp, Cpk =>1,33 
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4. MOLDFLOW ANALÝZA 

 

 Moldflow – analýza tečení roztaveného granulátu ve formě a výsledkem je určitá 

potenciální deformační analýza. 

 

4.1 Moldflow Plastic Insight  

 

Software je využíván pro vyhodnocování, kontrolu a optimalizaci plastového dílce 

resp. vstřikovací formu společně s možností modifikace procesních parametrů na základě 

simulace vstřiku. Moldflow Plastic Insight  umožňuje predikci procesu plnění a eliminovat 

tak často vznikající defekty jako nedostříknutá místa, studené spoje, diesel efekt a jiné 

výrobní problémy, způsobené špatnou koncepcí nástroje nebo zvolenými procesními 

parametry.  

Simulace vstřiku taveniny do formy zohledňuje vzájemný vliv výběru materiálu, 

konstrukci nástroje, celkovou geometrii dílce a aplikovaných procesních parametrů a vše 

optimalizovat již v období vývoje před samotným započetím výroby. Tím je možno Moldflow 

Plastic Insight považovat z hlediska šetření finančních prostředků při počáteční projekci 

formy za velice účinný nástroj, protože změny ve fázi vývoje představují minimální náklady 

oproti nutným pozdějším změnám.  

Software Moldflow Plastic Insight disponuje také nejrozsáhlejší databankou materiálů 

pro analýzy vstřikování. Databáze dále obsahuje vhodné materiály pro výrobu formy, vhodná 

temperovací média a soubor modelů vstřikovacích strojů. 

 Pracuje s nástroji pro modelování a optimalizaci všech typů běžných systémů a 

vtokové konfigurace. Autodesk Moldflow Insight dává konstruktérům nástrojové schopnosti, 

které potřebují ke zlepšení vzhledu povrchu, minimalizaci deformačních částí a snížení 

celkové doby cyklu. Dokáže simulovat, jak bude roztavený plast protékat ve formě. Je 

schopný nejen optimalizovat část a konstrukci forem, ale i snížit potenciální výrobní 

problémy a zlepšit proces formování. [8]  

Dalším poznatkem, na který je třeba upozornit je, že Moldflow analýza má spíše smysl 

pro pracovníky konstrukce formy se znalostí dat a formy nástroje. 
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Obrázek je tedy predikce Moldflow- simulace, jak by to mohlo vypadat, když tavenina 

teče v nástroji.  

 

Obrázek 11 Simulace tečení plastu v programu Moldflow [9] 

 

V místě vtoku bývají deformace co nejmenší, čím jsou místa od vtoku vzdálenější, tím 

jsou deformace větší. Někdy je vhodné posunout vtoky jinam, jindy to ovšem nejde. Ideální 

místo dokonce samo Moldflow vypočítá a navrhne 
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5. VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ 

 

 Vstřikování plastů je poměrně složitý tepelně-mechanický proces tváření, na 

kterém se podílí:  

 Výchozí materiál 

 Vstřikovací stroj 

 Forma (vstřikovací nástroj) [3] 

 Parametry vstřikovacího procesu (teplota, tlak, čas)  

 

Technologie vstřikování je nejrozšířenějším způsobem výroby dílů z polymerů. 

Vyznačuje se poměrně složitým fyzikálním procesem, na kterém se podílí polymer, 

vstřikovací stroj a forma. Vstřikováním se zpracovávají plasty i kaučukové směsi. 

Technologie vstřikování umožňuje vyrábět výrobky velmi složitých tvarů pro aplikace v 

automobilovém, leteckém a kosmickém průmyslu, v elektrotechnice a optice, ve 

zdravotnictví, v přístrojích pro domácnost, sport a volný čas.   

 Vstřikováním se označuje takový způsob tváření polymerních materiálů, při 

kterém se plastifikovaný materiál plní vysokou rychlostí (vstřikuje) do uzavřené dutiny 

formy, která je temperována. 

Hlavními omezeními, týkající se především tvaru vstřikované součásti, jsou tloušťka 

stěny a tvar součásti, který musí umožňovat její odformování. [3]  

 

Fáze vstřikování  

 Jednotlivé fáze vstřikovacího cyklu jsou znázorněny na obrázku: 

Prvním krokem je uzavření formy (a). Současně s tím dochází k převedení granulátu 

v taveninu v plastikační jednotce. Šnek zde vykonává rotační pohyb a tavenina je 

shromažďována před čelem šneku. Po uzavření formy je vyvolána přidržovací síla a 

plastifikační jednotka přijíždí k formě (b). Následuje vstřik taveniny axiálním pohybem 

šneku, přepnutí ze vstřikovacího tlaku na dotlak a také začíná chlazení výstřiku (c). Po 

skončení dotlaku se dávkuje nový granulát, který se opět převádí v taveninu (d) a plastifikační 
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jednotka odjíždí od formy (e). Po dostatečném ochlazení výstřiku se forma otevírá a výstřik je 

vyhozen (f). 

 

Obrázek 12 Průběh tlaku ve formě během vstřikovacího cyklu [23] 

 

Polymery 

Slovo polymer pochází z řečtiny a znamená mnoho (poly) částic (mer). Polymery jsou 

chemické látky obsahující ve svých obrovských molekulách většinou atomy uhlíku, vodíku a 

kyslíku, ale i dusíku, chlóru a jiných prvků. 

•plast – polymer, který za běžných podmínek je většinou tvrdý, často křehký, jeho deformace 

nebývá vratná. 

•elastomer – polymer, který lze za běžných podmínek malou silou značně deformovat, bez 

porušení, přičemž deformace je převážně vratná. 

•termoplast – plast teplem vratně uveditelný do plastického a ochlazením zpět do tuhého 

stavu. 

•reaktoplast – plast chemickou reakcí (probíhající často až za zvýšené teploty) nevratně 

převeditelný z plastického do tuhého stavu 

•kaučuk – elastomer, který má schopnost být vulkanizací převeden na pryž [3]  
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Obrázek 13 Dělení polymerů [3]  

 

5.1 Vtokový systém 

Zajišťuje při vstřiku vedení proudu roztaveného plastu od vstřikovacího stroje do 

tvářecí dutiny formy. Naplnění dutiny termicky homogenní taveninou má proběhnout v 

nejkratším možném čase a s minimálními odpory. Tvar a rozměry vtoku spolu s umístěním 

jejího ústí ovlivňují 

 

 rozměry, vzhled i vlastnosti výstřiku, 

 spotřebu materiálu plastu, 

 náročnost opracování na začištění výstřiku, 

 energetickou náročnost výroby. [10]  

 poloha studených spojů (dekorativní parametr, ve kterém se spojí dvě taveniny, ovšem 

nespojí se bez zanechání stopy- tato místa se překrývají druhým dílem 

 

5.2 Vtokové ústí 

Vtokové ústí se vytváří zúžením rozváděcího kanálu. Jen ve výjimečných případech 

může být použit plný nezúžený vtok. Jeho zúžením se zvýší klesající teplota taveniny před 

vstupem do tvarové dutiny. Omezí se strhávání chladných vrstev z obvodu vtoku a tím i 

vytváření povrchových defektů. Velikost zúženého průřezu, však musí spolehlivě naplnit 

dutinu formy a také ještě umožnit působení dotlaku. Délka zúženého ústí se volí co nejkratší. 

Jeho spodní hranice je však omezena pevností materiálu formy.[10]  
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Plný kuželový vtok 

Přivádí taveninu do tvarové dutiny formy bez zúženého vtokového ústí. Používá se především 

u jednonásobných forem se symetricky uloženou dutinou. Je vhodný především pro 

tlustostěnné výrobky. [10]  

 

 

 

Obrázek 14 Plný kuželový vtok [11]  

 

 

Bodový vtok 

Je nejznámější typ zúženého vtokového ústí zpravidla kruhového průřezu, který leží mimo 

nebo i v dělící rovině. Vyžaduje systém třídeskových forem. [10]  

 

 

Obrázek 15 Bodový vtok [11]  
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Bodový tunelový vtok 

Je zvláštním případem bodového vtoku, který má tu výhodu, že vtokový zbytek může ležet 

v téže dělící rovině jako výstřik. Není nutné konstruovat formu s více dělícími rovinami. [10] 

 

Obrázek 16 Bodový tunelový tok [11]  

 

Bodový ban nový (srpkovitý) vtok 

Je zvláštním typem tunelového vtoku. Umožňuje umístit vtokové ústí do části výstřiku, ve 

kterém nepůsobí rušivě. [10]  

 

Obrázek 17 Bodový banánový vtok [11] 

 

Bo n  vtok 

Leží v dělící rovině. Průřez bývá obvykle obdélníkový, ale může být i jiný (kruhový, 

lichoběžníkový). Při odformování zůstává zpravidla výstřik od tvarového zbytku neoddělený. 

[10] 

 

Obrázek 18 Boční vtok [11] 
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Bo n  filmový vtok 

Je nejpoužívanější ze skupiny bočních vtokových ústí hlavně k plnění kruhových a 

trubicových dutin s vyššími požadavky na kvalitu. [10] 

 

 

Obrázek 19 Boční filmový vtok [11] 

 

I druhy vtoků a jejich rozmístění může výrazným způsobem ovlivnit finální vzhled i 

rozměry výrobku. To, jaké vtoky a kde, a v jakém množství pak konstruktér pro výrobek 

předepíše, je vysoce technologická záležitost, které technik kvality nemusí dopodrobna 

rozumět. Mohu dát jen doporučení typu: je potřeba „něco“ udělat s konstrukcí dílu, umístit 

vtok jinde, zvolit jiný typ vtoku, protože nevycházejí rozměry, ale konkrétní řešení 

zpracovává konstruktér s technologem. 
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5.3 Reologie polymerních tavenin, disipační ohřev, fontánový tok 

 

Mechanismus toku polymerních tavenin je značně odlišný od toku nízkomolekulárních 

kapalin, jejichž chování je tzv. newtonské. Tok polymerních tavenin je nenewtonský, 

pseudoplastický. K jeho popisu se nejvíce používá empirický vztah, tzv. mocninový zákon. 

Experimentálně se tokové vlastnosti konkrétního polymeru vyjadřují ve zpracovatelském 

rozsahu smykových napětí. pomocí tokových křivek, konstruovaných jako závislosti 

experimentálně naměřených smykových napětí na rychlosti smykové deformace 

v měřeném místě. 

Při nevratné deformaci hmoty, kdy dochází účinkem vnější síly k přeskokům jejich 

částic do nových poloh, se práce spojená s tímto přeskokem obecně mění v teplo. Mluvíme o 

disipaci mechanické energie na energii tepelnou. K tomuto jevu dochází při toku taveniny 

spontánně a je jen otázkou kvantitativních poměrů, kdy se projeví dodatečným zvýšením 

teploty v daném místě. Disipační výkon při toku je v daném místě úměrný součinu 

smykového napětí a smykové rychlosti. K reálnému ohřevu polymerní taveniny při jejím toku 

bude docházet v místech jejího nejrychlejšího proudění, tedy v místech s největším zúžením 

tokové dráhy. Ohřev může způsobit až dosažení teploty Tc a tepelnou degradaci materiálu. 

Při vstřikování je teplota stěny tokového kanálu nižší než teplota Tm, resp. Tf. Proto 

při toku polymerních tavenin dochází k časově neustálenému toku, kdy na „studené“ stěně 

tokového kanálu tavenina tuhne v rostoucí vrstvě. Pod tuhnoucí vrstvou směrem ke středu 

kanálu tavenina nadále teče, ale tak, že na povrchu chladnoucí vrstvy není nulová rychlost 

toku taveniny. Takový tok se nazývá tokem fontánovým a je to nejvhodnější způsob toku při 

plnění tvarových dutin forem. [12]  

 

Obrázek 20 Fontánový tok [11] 
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6. 3D MĚŘENÍ 

 

6.1 RPS Systém  

Pro koncern VW jsou běžné požadavky na umístění 6-ti RPS bodů 3,2,1 (3 body 

v jednom směru, 2 body v druhém směru, 1 bod v třetím směru) na skle světlometu. Měření 

probíhá ve volném stavu. Na základě znalostí procesů výroby PC krycích skel je 

známo, že tvar těchto mnohdy velmi komplikovaných dílu se přibližně odchyluje od 

ideálních 3D dat v rozmezí do ± 0,6 mm s variabilitou do 0,15 mm. 

Při používání pouze 6-ti RPS bodů pro vyrovnání celé plochy krycího skla dochází v 

důsledku vlastní odchylky v těchto RPS bodech ke 3D datům k výrazným odchylkám 

při měření celkového tvaru, což často vede k mylným závěrům o skutečných 

rozměrových odchylkách. [7]   

 

 

Obrázek 21 Měření RPS systém [7] 
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Obrázek 22 Měření BestFit systém [7] 

Ve srovnání s obr. 21, kde se provedlo měření RPS systémem, můžeme zde na obr. 22 vidět měření 

totožného světlometu, který je ale už vyrovnán na BestFit systém.  

 Na obr. 22 je vidět, jak velké jsou odchylky v samotných RPS bodech měřeného 

světlometu: v RPS FX1 je např. odchylka -0,09 mm, v RPS FX2 +0,05 mm, v RPS FZ5 +0,06 

mm, v RPS FZ6 +0,02 mm, což jsou odchylky malé, ale odchylky v RPS FX3 +0,21 a RPS 

FY4 -0,62 jsou natolik velké, že při vyrovnání na tyto body dojde k deformaci celého měření, 

proto je ve firmě Hella snaha schválit s automobilkami měření světlometů s vyrovnáním na 

BestFit.  
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 Základem je kartézský souřadnicový systém, ve kterém jsou osy souřadnic na 

sebe kolmé. Pro označení osami koordinují velká písmena X, Y, Z a mají být použity. Směry 

os souřadnic je v souladu s právními předpisy ISO 4130 [13] 

 

 

Obrázek 23 Směr osy souřadnice ve vozidle [3] 

 

6.2 Degrees of Freedom (stupně volnosti) 

 

Každé tuhé těleso má šest stupňů volnosti v trojrozměrném prostoru, tři rovnoběžně s 

osami na referenční systém a tři rotační téže kolem osy. [13] 

 

Obrázek 24 Směr osy souřadnice ve vozidle [3] 
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6.3 Referenční bodový systém – pravidla RPS 

 

Šest stupňů volnosti musí být stanoveno pro určení polohy části. To probíhá v systému 

referenčního bodu (RPS).  

 

Obrázek 25 Rozdělení bodů v prostoru [3] 

 

Při výrobě světlometů jsou směry aplikovány takto: 3 body ve směru X = ve směru jízdy 

automobilu, 2 body ve směru Z = směr nahoru – dolů, 1 bod ve směru Y = směr do strany. 

 

6.4 BestFit 

(vyrovnání ±0)  

BestFit vyrovnání je přesnější, jelikož dochází k vyrovnání na všechny měřící body, což je 

vyrovnání, které lépe odpovídá reálné situaci ve vztahu modelu (světlometu). Také se zde měří 

všechny body včetně RPS (SEAT 120, ŠKODA 120, VW TIGUAN, VW UP), u kterých se tímto 

projeví, jak velké v nich samotných ve skutečnosti odchylky jsou, přestože se při RPS vyrovnání 

předpokládá, že v těchto bodech jsou odchylky nulové.  

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

7. BEZDOTYKOVÉ TECHNOLOGIE MĚŘENÍ ROZMĚRŮ 

 

Všeobecně v automobilovém průmyslu, ale také ve strojírenství, je věnováno velké 

úsilí na zlevnění a zkvalitnění výroby způsobem zkrácení vývojového a výrobního cyklu 

nového výrobku, společně s jeho včasným představením na trh. Z toho důvodu je více 

využívána a poptávána 3D měřící technologie v oblasti metrologie. Za cílem proměření 

trojrozměrného objektu pomocí snímání prostorových bodů z povrchu objektu. Výstupem 

sběru dat je následná představa o tvaru a rozměrech měřených objektů s možností současného 

vyhodnocení jakosti povrchu.  

Přesnost měření a mnoho dalších aspektů je odvislé od typu měřícího systému. Při 

současných technologiích je možno uvedeného dosáhnout dvojím způsobem. 

 metoda kontaktní (měřící zařízení musí být v interakci s měřeným objektem), 

 metoda bezkontaktní (metody laserové, optické, ultrazvukové, magnetická 

rezonance, rentgen) 

 V současnosti je využíván převážně systém dotykový (3D souřadnicové systémy). 

 Dřívější vize o možnosti využitelnosti bezdotykových měřících metod se dnes však stávají 

realitou a to především metody optické (3D skenery, nebo také digitizéry), díky rozvoji 

počítačové a optické techniky.  

Optická metoda bezkontaktního měření (digitalizace) v rovině i prostoru je zajištěna digitální 

kamerou, kdy výsledky měření jsou vyhodnoceny pomocí softwaru, který zpracovává 

digitální obraz měřeného výrobku. Tím jsme schopni v relativně krátkém čase získat 

počítačový model měřeného objektu, tedy i jeho přesnou geometrii. Standardní proces výroby 

spočívá v tvorbě CAD modelu v příslušném softwaru pro pozdější vyrobení dílce. [14], 

[21],[22] 

 

Obrázek 26 Skenování s využitím průmyslového robota [15] 
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7.1 Optické 3D skenery  

 

Jedná se tedy o 3D digitalizaci, tedy měření bezdotykovým způsobem. Pro získání 

třetího rozměru z 2D obrazu na 3D obraz je využit princip triangulace, k čemu je využito 

stereoefektu dvou snímacích kamer, při současném vysílání pruhů zvaných pattern na 

snímaný objekt (obr. 9) 

Měřený objekt musí být oskenován z několika úhlů. To je možné docílit ručně nebo 

pomocí softwarově ovládaného rotačního stolu, který je využíván převážně při opakovaném 

měření stejných objektů. [14] 

  

 

 

Obrázek 27 Automatizovaný proces měření 

 

Způsob měření optických 3D skenerů v případě světlometů, hovoříme o časově a 

finančně náročné zkoušce, ale především o destruktivní zkoušce. Destrukce spočívá v tom, že 

světlomet se  musí nastříkat bílou barvou (není možné měřit optickým skenem průhledné 

sklo), čímž se světlomet znehodnotí a musí sešrotovat. Z těchto důvodu se optický sken nedá 

použít pro běžnou sériovou výrobu a řízení procesu a jako jediný přesný, levný, jednoduchý 

způsob měření tak zůstává 3D.  

 

 

 

 

 

 



38 

 

PRAKTICKÁ ČÁST 

 

8. POPIS ČINNOSTI V PRAKTICKÉ ČÁSTI  

 

Mým úkolem bude porovnat 3D analýzy, zpracovávat data a najít odchylky mezi 

MOLDFLOW a 3D měřením, nalézt příčinu v samotné konstrukci skel. 

 

Jak již bylo zmíněno výše, obsahem diplomové práce je porovnávání reálných měření 

a moldflow analýz. Tyto výstupy vycházejí ze společného základu, který ve 3D podobě 

znamená 3D model a ve 2D podobě pak výkres.  Moldflow analýzy v podstatě znamenají 

deformaci vůči 3D datům, která se vyznačuje barevnou škálou. Výkresy pak obsahují 

informace o měřícím konceptu, tj. o způsobu vyrovnání, o jednotlivých měřících bodech a 

jejich umístění na světlometu a o tolerancích. 

8.1 Analýza stávajícího stavu krycích skel 

V praktické části jsem provedla analýzu stávajícího stavu v problematice krycích skel 

zadaných projektů automobilů: SEAT 120, ŠKODA 120, VW CADDY, VW GOLF PLUS, 

VW TIGUAN GP, VW TOUAREG, VW UP. Posléze srovnávala Moldflow analýzu, která 

ukazuje, jak by rozměrové odchylky mohly vypadat oproti měřením na 3D, jenž zobrazuje 

jaká je skutečná realita rozměrových odchylek.  
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8.2 Srovnávací analýza reálných a simulovaných rozměrů 

 

 

1, Tolerance dle výkresu 

 

Obrázek 28 Nalezení tolerance ve výkresové dokumentaci 

 

2, Moldflow analýza 

 

Obrázek 29 Nalezení optimální vtokové polohy 

 

 

 

Výkresové 

tolerance 



40 

 

Přičemž měřítko odchylek je následující:    

 červená  1,2 - 2mm 

 Žlutá  0,9-1,2mm 

 Zelená 0,6 – 0,9mm 

 Modrá  0 – 0,5mm 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 30 Barevná škála Moldflow 

 

3, Sériová měření způsobilosti procesu: 

 

o Levá strana  

 

o RPS       

 BESTFIT 

 

 

Obrázek 31 Způsobilosti procesu levé strany 

 

- Pravá strana   
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- RPS      

 BESTFIT 

 

 

Obrázek 32 Způsobilosti procesu pravé strany 

 

8.3 Dosažené výsledky a jejich hodnocení 

 

 

 Výsledek = vztah mezi předpokládanou odchylkou dle Moldflow a skutečnou 

odchylkou dle měření 

Zřídka nastaly i případy, kdy se závislost nepotvrdila, což může být z různých 

příčin, které jsou blíže specifikovány ve srovnávací analýze, namátkou se jedná o: 

 

- Měření RPS systémem (pomohlo BestFit vyrovnání) 

- rozměry nakonec v reálu vycházely lépe, než předvídala Moldflow analýza 

- pomohlo dvoukomponentní sklo, které si lepší drží tvar, což bývá měně častý 

případ, daleko častěji právě dvoukomponentní sklo zůstává v důsledku 

postupného stříkání a chladnutí obou části skla – transparentní i černé 

zdeformováno nežádoucím způsobem a tato nežádoucí deformace se nadá již 

v procesu lepení eliminovat  

- nevhodná konstrukce 

- nedobré rozměry prvních kusů apod. 

 

 

 Výsledek = vztah mezi předpokládanou odchylkou dle Moldflow a skutečnou 

odchylkou dle měření 

 Prokázání existence vztahu MF a skutečnou odchylkou .ANO x  NE x . 
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ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo zjištění, zda je možné použít MoldFlow analýzu, 

která se dělá na začátku vývoje nového světlometu, kdy ještě není co měřit, protože 

světlomety se začnou vyrábět cca za půl roku, rok až dva, k tomu, abychom předpověděli, jak 

bude světlomet deformován a jaké tedy budou přibližně rozměrové odchylky.  

Dalším úkolem bylo vyslovit závěry z porovnání mezi tzv. BestFit  vyrovnání a 

vyrovnání na RPS body – to bylo možno učinit na základě výsledků měření na 3D z obou 

způsobů vyrovnání. 

V teoretické části jsem se zabývala základy řešené problematiky, konkrétně činností 

organizace Hella Autotechnik NOVA s.r.o., základy tolerančního managementu, metodami 

řízení jakosti a jejich způsobilostmi, Moldflow, vstřikováním plastů, 3D měřením, 

bezdotykovými technologiemi měření rozměrů a podkapitolami s nimi souvisejících, které 

posloužily jako podklad pro pochopení praktické části. 

V praktické části jsem zpracovala analýzu stávajícího stavu v problematice krycích 

skel zadaných projektů automobilů, provedla srovnávací analýzy reálných a predikovaných 

rozměrů. Na základě těchto analýz mohu konstatovat, že předpoklad souvislosti mezi MF a 

reálným měřením v sérii byl prokázán, proto doporučuji používat MF analýzy jako nástroj pro 

odhalování rozměrově problematických míst světlometu již ve vývojové fázi procesu vzniku 

výrobku.  

Dalším závěrem je přiklonění se k systému měření BestFit, který je ze značné části 

přesnější a stejně zde dochází k vyrovnání na všechny měřící body. BestFit systém zároveň i 

lépe odpovídá reálné situaci ve vztahu k 3D modelu a výrazně zmenšuje rozměrové odchylky, 

umí lépe nastavit výchozí polohu světlometu při měření. Nehledě na to, že v některých 

případech BestFit vyrovnání pomohlo správně změřit skutečnou odchylku oproti RPS 

systému. Nesmí se ovšem zapomenout na omezení, že v případech, kde je světlomet 

montován do auta se použije RPS systém. 

Ovšem citlivá data, dosažené výsledky a hodnocení jsou nezveřejněny z důvodu 

obsaženého know-how v souvislosti s konkurenčním bojem v automobilovém průmyslu a 

umístěny v technické zprávě. 
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Cp, Cpk  Způsobilost procesu 

Cm, Cmk  Způsobilost stroje 

Pp, Ppk  Předběžná způsobilost procesu 

Cun  Kritický index způsobilosti pro spodní mez 

Cob  Kritický index způsobilosti pro horní mez 

Tc   Kritická teplota taveniny 

Tm   Teplota tání 

Tf   Teplota toku 
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