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ANOTACE BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

 
GŘUNDĚLOVÁ, H. Řešení netěsnosti světlometu: bakalářská práce. Ostrava: VŠB – 

Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie, 2010, 44 s. 

Vedoucí práce: Šajdlerová I. 

 

Bakalářská práce se zabývá problematikou netěsnosti světlometu. Důvodem řešení 

problému s netěsností byly reklamace ze strany zákazníka, protože k netěsnosti došlo 

běžným užíváním světlometu. Netěsnost se projevila zamlžením světlometu, které může 

způsobit například snížení propustnosti světla. Podrobným zkoumáním bylo zjištěno, že při 

výměně žárovky došlo v některých případech k ulomení spony pouzdra světlometu, která 

drží krytku. Tím vznikl prostor mezi pouzdrem a krytkou, který umožňuje vniknutí vody 

do světlometu a následnou netěsnost. V bakalářské práci je navrženo několik možných 

variant řešení tohoto problému. Jednotlivé varianty byly otestovány. Výsledek testu jasně 

určil nejvhodnější variantu. 

 
 
 

ANNOTATION OF MASTER THESIS  
 
GŘUNDĚLOVÁ, H. The Solution of the Headlamp Leakage: Bachelor Thesis. Ostrava: 

VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department 

of Mechanical Technology, 2010, 44 pp. Thesis Supervisor: Šajdlerová I. 

 

The thesis deals with the headlamp leakage. The reason for looking for the solution to the 

leakage were the customer claims. The headlamp leakage arose by a common use; it 

manifested itself in misting of the headlamp which can for example lead to the reduction of 

the light transmission. The careful examination revealed that in some cases the headlamp 

bushing clip, which holds the cap, broke off by the light bulb replacement. Thereby there 

emerged a space between the bushing and the cap, which was the cause of the water 

penetration into the headlamp and the subsequent leakage. The bachelor thesis introduces 

a few possible variants of the solution to this problem. All the variants have been tested. 

The test results have clearly shown the most suitable variant. 
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Seznam použitých značek a symbolů 

 

Zkratka Název                                  Jednotka 

AFS  Adaptive Frontlighting systém (Adaptivní systém světlometu)         -  

CAD  Computer Aided Design (Počítačem podporovaný návrh)   - 

CAE  Computer Aided Engineering (Počítačem podporované inženýrství) - 

DC  Daimler Chrysler        - 

F  síla                   [N] 

HAN  Hella Autotechnik Nova, s. r. o.      - 

HAT  Hella Autotechnik, s. r. o.       - 

HCC-CEE Hella Corporate Center Central & Eastern Europe, s. r. o.   - 

HKG  Hella HGaA Hueck & co.       - 

HSKF  Hella Slovakia Front-Lighting, s. r. o.     - 

LED  Light Emitting Diode (Světlo vyzařující dioda)    - 

LWR  LW-Steller (nastavovací motor)      - 

PPM  jedna miliontina (parts per milion)      - 

SLS  Selective Laser Sintering (selektivní laserové spékání)   - 

s. r. o.  společnost s ručením omezeným      - 
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Úvod  

 

Mezi klíčové oblasti průmyslu v České republice patří bezesporu automobilový 

průmysl. Je to odvětví, které se zabývá vývojem, výrobou a prodejem motorových vozidel. 

Bakalářská práce se bude zabývat jednou z částí automobilu, kterou je přední osvětlení – 

světlomet. Je třeba zdůraznit, že primární funkcí světlometu není jen zvýšení jízdního 

komfortu, ale zejména zajištění bezpečnosti při provozu vozidla.  

 

V poslední době hustota provozu neustále vzrůstá, proto je nutné, aby všechny prvky 

automobilu zajišťující bezpečnost v silničním provozu fungovaly správně. Vzniklá závada 

na světlometu může způsobovat omezení funkce světlometu, a tím i snížení bezpečnosti 

automobilu. Z důvodu zachování bezpečnosti silničního provozu je třeba řešit problémy 

s funkčností světlometu v co možná nejkratším čase s ohledem na 100 % správnou 

funkčnost výrobku. Z tohoto hlediska je řešení tohoto projektu aktuální. 

 

Při konstrukci světlometů se v dnešní době používá velké množství standardních 

a normovaných dílů např. z důvodu časové a finanční úspory. Standardní díly jsou ověřené, 

řádně odzkoušené a zoptimalizované. Jejich nasazením v projektu lze předejít případným 

problémům, které jsou spojené s vývojem nových dílů. I přesto nastávají situace, kdy musí 

být některé konstrukční uzly vyvinuty individuálně pro daný projekt.  

 

Cílem bakalářské práce je optimalizovat současné řešení světlometu z důvodu vzniku 

netěsnosti při provozování vozidla. Bakalářská práce se zabývá konkrétním řešením 

jednoho případu této závady na konkrétním projektu. Předpokládá se, že výsledkem práce 

bude nové řešení světlometu, které bude optimální pro daný automobil. 
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1 Obecná charakteristika řešené problematiky 

 

Bakalářská práce se zabývá problematikou světlometu, proto dříve, než bude 

provedena vlastní analýza a poté návrhy řešení na základě jejího vyhodnocení, budou 

nejprve vysvětleny základní pojmy z této oblasti. 

 

1.1 Odvětrávání světlometu – obecný popis současného stavu všech projektů 

 

Ve světlometu dochází k cirkulaci vzduchu. Tu zajišťují ventilační otvory, které jsou 

uspořádány tak, aby byl vnitřní prostor světlometu co možná nejlépe odvětráván. 

Proudícím vzduchem se může do světlometu dostat vzdušná vlhkost. Během svícení vzniká 

ve světlometu teplo a dochází k odpařování a následné kondenzaci této vlhkosti, zpravidla 

na nejchladnějších místech světlometu, kde se vlhkost drží nejdéle. Proto je nutné dbát na 

to, aby proud vzduchu z ventilačních otvorů dosáhl i na tato místa. Jsou to většinou 

studené rohy krycího skla, které nejsou zasaženy zdrojem světla nebo úzké mezery mezi 

krycím sklem a dekorativním rámečkem. Přes komínový efekt proudí vzduch ve 

světlometu vždy nahoru. Proto je také vstup vzduchu dole a výstup vzduchu ze světlometu 

nahoře. Aby se do světlometu nedostala voda, jsou ventilační otvory chráněny 

prostřednictvím ventilačních krytek. Proti zanesení prachu do světlometu, je možné použít 

nasazení filtru. Ventilační prvky se umisťují tak, aby na ně nemohla přímo kapat voda. 

Poloha se řídí např. podle polohy zabudování světlometu do vozidla (externí zařízení, 

proudění vzduchu okolo světlometu, teplota, vodní ostřik atd.) nebo podle rozdělení 

světelně-technických funkcí.  

 

          

Obr. 1 – Příklady ventilačních prvků 
 

I když je odvětrávání světlometu navrženo správně, může se stát, že se do světlometu 

vlivem netěsnosti dostane voda. Netěsnost světlometu se může projevit zhoršenou 

svítivostí z důvodu zamlžení světlometu nebo narušení pokovené vrstvy na reflektoru 

(pokovená vrstva může začít praskat a odlupovat se).  
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Již ve fázi vývoje dochází k simulování a testování různých zkoušek, aby se odhalily 

případné nedostatky nebo vady. Při simulacích se vychází z CAD modelu, tzn. z 3D dat. 

Například teplotní simulace slouží ke zjištění směru proudění vzduchu uvnitř světlometu, 

maximálních dosažených teplotách na jednotlivých dílech světlometu a podmínek pro 

odrosení krycího skla. Na vyrobeném světlometu, dochází k jeho testování v měřícím 

a testovacím centru. Zde se provádí celá řada zkoušek, mezi které patří teplotní 

a klimatické zkoušky, které slouží ke zjišťování průběhu teploty v a na výrobcích a dílech 

při dlouhodobém svícení. Dále se provádí zkouška těsnosti, která se skládá z ostřikové 

zkoušky, zkoušky proudící vodou, zkoušky ponorem a prachové zkoušky. 

 

      
Obr. 2 – Zkouška těsnosti v ostřikové komoře 

 

 
Obr. 3 – Zkouška těsnosti prováděná zákazníkem  

 

1.2 Základní pojmy 

 

Světlomet – osvětlovací zařízení soustřeďující odrazem světlo ze zdroje do určitého 

bodu. U motorových vozidel je to zařízení konstruované k osvětlení vozovky. [1] 
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Obr. 4 – Světlomet [6] 
 

Svítilna – zařízení konstruované k vysílání světelného signálu ostatním uživatelům 

vozovky. Mezi svítilny rovněž patří osvětlení zadní registrační tabulky a odrazky. [1] 

 

  
Obr. 5 – Zadní svítilna 

 

Zdroj světla – jeden nebo více prvků k viditelnému vyzařování. [1] Zdrojem světla ve 

světlometu jsou: 

- signální žárovky – jednoduché zařízení fungující na principu zahřívání tenkého 

drátku, který je ve skleněné baňce, elektrickým proudem. Ohřátý drátek poté 

vyzařuje světlo. [2] Jsou vhodné pro rychlou a přesnou signalizace a varování. 

- halogenové žárovky – jsou charakteristické přítomností halogenu v plynné náplni. 

Při zahřátí dochází k reakci mezi atomy wolframu vypařujícími se za vlákna 

žárovky a plynnou náplní a k zpětnému proudění na spirálu. Tam se wolfram 

ukládá a uvolněný halogen se vrací pět do oběhu. [3] Mají delší životnost 

a poskytují více světla než žárovky signální. 

- xenonové výbojky – patří k nejefektivnějším světelným zdrojům s životností 6x 

větší než halogenové žárovky. „Světlo se vytváří vznikem výboje mezi dvěma 

elektrodami, které jsou umístěny v baňce naplněné inertním (netečným) plynem. 

V oblasti vzniku elektrického výboje má baňka zhruba velikost hrášku“. [4]   
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Obr. 6 – signální žárovka PY21W, halogenová žárovka H7, xenonová výbojka D2S  

 

- LED – dioda vyzařující světlo (Light Emitting Diode), která se vyznačuje dlouhou 

životností a úsporou elektrické energie. „Funguje na principu polovodičových 

destiček, které přetvářejí elektrický proud přímo na světlo“. [5] 

 

 
Obr. 7 – LED dioda 

 

Ppm – jedna miliontina (parts per milion). Je to standardní měřící veličina pro 

posuzování kvality (ke sledování zmetkovitosti) v automobilovém průmyslu. 

DMAIC  – jedna z metodik Six Sigma. Je to metoda pro zajištění strukturovaného 

systematického řešení problémů v pěti krocích (Define, Measure, Analyse, Improve, 

Kontrol). 

Standardizace – proces vytváření pravidel zaměřených na uspořádání určité činnosti, 

zaručující ekonomickou efektivnost pro všechny zúčastněné prvky daného řešení 

s přihlédnutím k funkčním požadavkům a bezpečnosti práce. [6] 
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2 Analýza současného stavu z hlediska organizačního, sortimentu, 

způsobu výroby, funkce světlometu 

 

2.1 Představení firmy Hella Autotechnik, s.r.o. 

 

Společnost HELLA AUTOTECHNIK, s. r. o. se sídlem v Mohelnici vznikla v roce 

1992. Důvodem bylo rozhodnutí vedení HKG o založení závodu na výrobu světelné 

techniky pro nové typy vozů Škody Auto, a. s. V roce 1994 byla zahájena výroba 

světlometů, zadních svítilen, blinkrů a ostřikovačů světlometů. Kromě firmy HAT vznikly 

v České republice ještě další společnosti skupiny Hella. Ke vzniku firmy HELLA 

AUTOTECHNIK NOVA, s. r. o. došlo roku 1999, v roce 2008 byla založena další firma 

Hella Corporate Center Central & Eastern Europe, s.r.o. Koncem roku 2009 došlo ke 

změnám ve vlastnické struktuře podniků Hella v České republice. Od 1. 11. 2009 se 

společnost HCC-CEE stala mateřskou společností pro společnosti HAT a HAN. Všechny 

tři jmenované společnosti jsou součástí světového koncernu Hella, v rámci kterého je 

nejvýše postavenou mateřskou společností HELLA HGaA Hueck & Co., se sídlem 

Lippstadt, Spolková republika Německo. Firemní znak všech jmenovaných společností 

tvoří koncernové logo graficky ztvárňující označení Hella. [6] 

 

 

Obr. 8 - Hella logo 
 

Celosvětový koncern Hella zaměstnává přes 25.000 lidí v 70 výrobních místech, v 18-

ti zemích. Více než 3.500 inženýrů a techniků pracuje v celém koncernu v oblasti výzkumu 

a vývoje. Její výrobky jsou zárukou špičkové kvality za použití těch nejmodernějších 

technologií, které právě existují. Hella  v Mohelnici zaměstnává v současné době více než 

1200 pracovníků. 
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Hlavní činnost skupiny HELLA – Česká republika spočívá v současnosti ve vývoji 

a výrobě světlometů pro osobní i nákladní automobily renomovaných značek, jako jsou 

například: Volkswagen, Škoda, Scania, Ford, Daimler, Volvo, Audi, BMW a další. Kromě 

světlometů vyrábí společnost také speciální doplňky, jako jsou brzdové svítilny, 

teleskopické ostřikovače apod. Zpracování návrhů, vývoj a konstrukci až do fáze zahájení 

sériové výroby zajišťuje společnost HELLA AUTOTECHNIK, s. r. o. Vlastní výroba 

světlometů je hlavní činností společnosti HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s. r. o. se 

sídlem v Mohelnici. Správní centrum pro střední a východní Evropu - společnost Hella 

Corporate Center Central & Eastern Europe, s.r.o. se zabývá poskytováním služeb. 

 

 
Obr. 9 – Letecký snímek Hella Mohelnice [6] 

 

„Vývojová“ společnost HAT má k dispozici nejen moderní návrhový systém pro 

konstrukci výrobků, ale i nejmodernější technologie, které se používají v oblasti vývoje 

světelné techniky pro automobilový průmysl. Při vývoji a konstrukci světlometů se pracuje 

převážně v 3D CAD systému CATIA V5. Základní tým při vývoji světlometů tvoří grafici 

(utváří design světlometu), konstruktéři (řeší koncepční návrh i detailní konstrukci 

světlometu, aby světlomet odpovídal požadavkům zákazníka, předpisům a byl 

vyrobitelný), projektoví manažeři (řídí projekt, komunikují se zákazníky a okolím 

projektu), plánovači kvality (ověřují definované a deklarované vlastnosti výrobku, 

nechávají provádět zkoušky, testy, měření a provádějí jejich vyhodnocení), plánovači 

přípravy výroby (navrhují výrobní proces a zajišťují zhotovení výrobních prostředků, např. 

výroba montážních linek, přípravky, lisovací a jiné nástroje), optici (vyváří geometrie 

a plochy optické soustavy) a elektronici (pracují na řídící elektronice pro LED světla 

a Xenony). 
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Osvětlení automobilu musí splňovat stále náročnější provozní podmínky. S rostoucími 

nároky na zástavbový prostor, kvalitu světelné stopy a snahu na snížení časové a finanční 

náročnosti vývoje, roste význam počítačových modelů a výpočtů. Tyto výpočty a simulace 

provádí CAE specialisti. Pracují na analýzách 3D modelů před výrobou nástrojů, např. 

pevnostní, tepelné a modální analýzy, simulace vibračních zkoušek nebo plnění dutiny 

vstřikovací formy atd. 

 

 

Obr. 10 – Simulace plnění dutiny vstřikovací formy [6] 
 

„Výrobní“ společnost HAN pokračuje v rozšiřování technické základny firmy 

a zvyšování její úrovně. Disponuje nejnovějšími technologiemi používanými v oblasti 

světelné techniky pro automobilový průmysl. Cílem společnosti je vždy poskytnout 

zákazníkovi komfortní služby spojené s přípravou, výrobou a dodávkou produktů daného 

výrobního sortimentu firmy. Výrobní činnosti jsou rozděleny na předmontáž - výroba 

převážně velkých a středních dílců včetně jejich povrchových úprav lakováním 

nebo pokovováním a montáž - smontování světlometu z jednotlivých dílců nebo skupin. 

Firma pokračuje v trendu rozšiřování technické základny a zvyšování její úrovně. V oblasti 

montážních technologií byla uvedena do provozu sloučená montážní linka na výrobu 

světlometů pro osobní automobil VW Golf Plus a VW Passat B6 v novém koncepčním 

řešení, které se stalo součástí standardu koncernového modulového systému. Toto řešení 

bylo velice rychle uplatněno i v ostatních projektech, což je výsledek velmi úspěšné práce 

oddělení vývoje montážních linek. 
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„Administrativní společnost HCC-CEE se zabývá poskytováním administrativních 

služeb pro tak zvané „Hella“ společnosti ve střední a východní Evropě. Jedná se o služby 

v oblasti řízení jakosti, logistiky, nákupu nebo prodeje, IT podpory, služby ekonomického 

a personálního útvaru, atd. 

 

Od roku 2001 se společnost HAT podílela stále větší mírou na procesu vývoje 

výrobků. Výsledkem posouzení schopností firmy HAT z hlediska vývoje výrobků bylo 

rozhodnutí o zřízení uceleného nezávislého Technického centra pro Hella koncern v roce 

2012. Nezávislé Technické centrum bude vybudováno za účelem poskytnutí komplexního 

servisu současným i budoucím zákazníkům. Vybudované vývojové kapacity budou 

doplněny o ucelený řetězec vývojových služeb včetně komplexního měření a testování 

výrobků. Kapacitní možnosti Technického centra budou umožňovat poskytování 

vývojového servisu výrobků i pro další společnosti v rámci koncernu (např. HSKF 

Slovensko). 

 

Vizí celého koncernu Hella je dosažení 2 ppm v roce 2012. 2 ppm znamená, že při 

dodávce 1 milionu světlometů budou pouze 2 vadné. Pro zákazníky to znamená, že firma 

Hella nabízí vysokou kvalitu výrobku a služeb ve výši 2 ppm. 

 

2.2 Světlomet  

 

Osvětlení silničních vozidel tvoří světlomety a ostatní světla. Některá světla slouží 

k osvětlení prostoru či přístrojů, jiná mají návěstní funkci nebo obě funkce současně. 

Světlomet se skládá z velkého množství jednotlivých dílů, které můžeme rozdělit do 

několika skupin, např. nosné díly, dekorativní díly, světelné zdroje, nastavovací prvky, 

upevňovací prvky, odvětrávací prvky. 
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Obr. 11 – Rozpad světlometu na jednotlivé díly a popis dílů 
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Krátký popis jednotlivých dílů: 

- pouzdro - jedná se nosný díl světlometu, který se ve většině případů upevňuje do 

karoserie automobilu. Do pouzdra montujeme nebo lepíme ostatní jednotlivé díly, 

jako např. sklo, rámeček, reflektory, krytky atd. 

- krycí sklo – je dílem nosným a zároveň dekorativním. Sklo se upevňuje do pouzdra 

pomocí lepidla, někdy je lepený spoj ještě zasponkován. Sklo může být plastové 

lakované nebo skleněné vytvrzené. Ve většině světlometů je dnes použito plastové 

sklo. Sklo může být čiré nebo může obsahovat optické plochy. 

- rámeček – je dílem dekorativním, to znamená, že je nutné dbát na to, aby na něm 

nebyly vidět vady, např. nedolitky, otisky prstů, přetoky, škrábance atd. Rámeček 

nejčastěji upevňujeme do pouzdra. Rámeček může být černý (bez povrchové 

úpravy) nebo pokovený (povrchová úprava - napaření tenkou hliníkovou vrstvou), 

hladký nebo zrnitý.  

- reflektor – je dalším dekorativním dílem. Vylisovaný díl se nejprve lakuje 

a následně pokovuje. Každý reflektor obsahuje optické plochy a jeho funkcí je 

rozprostírat světlo do prostoru.  

- žárovka – je zdrojem světla. Ve světlometech používáme signální žárovky (např. 

(PY21W, R5W, W5W), halogenové žárovky (H1, H7, H11) a xenonové výbojky 

(D1S, D2S).  

- tepelný plech – jedná se o díl vyrobený z plechu, který slouží k pohlcování tepla 

vyzařujícího ze žárovky. 

- clonka – plechový díl, který se šroubuje nebo lisuje do potkávacího reflektoru. Jeho 

funkcí je vytvoření hranice ve světle, aby světlo neoslňovalo protijedoucí řidiče. 

- kloubky  – malé plastové dílky, kterými se do pouzdra upevňují reflektory. Jsou 

součástí nastavování polohy hranice světla. 

- krytka  – plastový nebo gumový díl. Kryje otvor na pouzdře, který je určený pro 

výměnu žárovek.  

- šrouby – slouží k připevnění jednotlivých součástí.  

- skupina vodičů – je skupinka drátů a kontaktů, pomocí které se přivádí energie 

z elektroniky automobilu k žárovkám. Jednotlivé dráty vychází z centrálního 

konektoru, který je napojen na elektrické rozvody auta. 

- nastavovací prvky – sem patří nastavovací šrouby, nastavovací motor, kloubky. 

Tyto prvky slouží k vertikálnímu a horizontálnímu nastavování světla.  



Bakalářská práce                                                                                       Hana Gřundělová 

 

20 

- odvětrávací prvky  – gumová kolínka a hadičky. Slouží k cirkulaci vzduchu ve 

světlometu. 

- upevňovací prvky – slouží k uchycení světlometu do karoserie. Jsou to nejčastěji 

uchycovací šrouby, pouzdra se závity, plechové matky.  

- etiketa – papírová nálepka, která přesně značí světlomet. Je zde uveden výrobce, 

zákazník, číslo světlometu zákazníka i výrobce, homologační značka, použité 

žárovky ve světlometu, výrobní závod a datum výroby světlometu.  

 

2.3 Způsob výroby 

 

Jak už bylo dříve uvedeno, výroba světlometů probíhá ve společnosti HAN. Vlastní 

výrobu můžeme rozdělit do dvou základních procesů. Prvním procesem je předvýroba 

a druhým je montáž. 

  

Předvýroba se zabývá výrobou komponentů, převážně velkých a středních dílců včetně 

jejich povrchových úprav lakováním, napařováním a naprašováním. Některé komponenty 

jsou zde dále montovány do předskupin. Cílovým zákazníkem je montáž světlometů nebo 

také odběratelé komponentů v zahraničí. 

 

Výroba komponentů probíhá procesem vstřikování plastů. Technologie vstřikování 

umožňuje vyrábět výrobky velmi složitých tvarů. Vstřikování je takový způsob tváření 

polymerních materiálů, při kterém se plastikový materiál plní vysokou rychlostí (vstřikuje) 

do uzavřené dutiny formy, která je temperovaná. Vstřikovací cyklus je ovlivňován řadou 

technologických parametrů, např. velikostí dávky, teplotou taveniny, velikostí a dobou 

působení vstřikovacího tlaku, vstřikovací rychlostí a chladícím časem. Je to poměrně 

složitý tepelně-mechanický proces tváření, na kterém se podílí: 

 

- výchozí materiál (polymery, termoplasty, reaktoplasty, termoplastické eleastomery, 

eleastomery), 

- vstřikovací stroj a ostatní zařízení umožňující přípravu taveniny a její dopravu za 

určitých podmínek do formy, 

- forma jako nástroj pro vlastní tváření taveniny na součást. 
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Obr. 12  – Lisovací zařízení [6] 

 

Lakování je povrchová úprava, při které se na díl nebo jeho část nanese (nastříká) 

vrstva laku. Z funkčních důvodů se lakují krycí skla a reflektory. Skla se lakují bezbarvým 

lakem z důvodu ochrany před UV zářením, poškrábáním a chemikáliemi. U reflektorů 

lakujeme bezbarvým lakem pouze odrazové plochy z důvodu zkvalitnění povrchu.  

Z dekorativních důvodů se mohou lakovat i krycí rámečky. 

 

Pokovování je technologický postup nanášení tenkých kovových vrstev na jednotlivé 

díly. Z hlediska procesu ho dělíme na napařování a navršování. Pokovování nejčastěji 

provádíme napařováním, kdy se hliník ve vakuu odpaří z wolframové spirály ohřáté na 

1800 °C. Páry hliníku se volně šíří prostorem recipientu a kondenzují na povrhu dílů. 

Naprašování je založeno na přenášení kovu z katody na anodu při doutnavém výboji 

v plynech. Katodou je nanášený materiál, anodou je díl, na kterém má být vrstva 

vytvořena. Používá se u malých sérií. Z hlediska účelu dělíme pokovování na funkční 

(reflektory) a dekorativní (rámečky). Pokovení reflektorů má vliv na odraz světla a poté na 

svítivost. 
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Obr. 13 – Napařovací zařízení META [6] 

 

Na montáži se provádí kompletace světlometů z dílů vyrobených v HAN a dílů 

nakupovaných u externích dodavatelů. Montážní linky jsou navrhovány a konstruovány 

oddělením konstrukce přípravků a linek. Mohou se lišit v závislosti na požadavcích 

zákazníka, na variantách a složitosti světlometu, na požadavcích vývoje, případně výroby. 

Ve většině případů jsou hlavními částmi montážních linek: 

- lepící pracoviště, 

- vision, 

- zkouška těsnosti, 

- ostatní montážní pracoviště (šroubovací, lisovací atd.). 

 

 
Obr. 14 – Montážní linka – lepicí pracoviště 
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2.4 Funkce světlometu 

 

„Funkce osvětlení znamená světlo vyzařované zařízením pro osvětlení silnice 

a objektů ve směru pohybu vozidla“ [1]. Podle funkce se rozlišují u světlometů tyto druhy 

světel: 

 

- potkávací světla (tlumená) – světlo, užívané k osvětlení vozovky před vozidlem, aniž 

by nepatřičně oslňovalo nebo obtěžovalo řidiče, přijíždějící z opačného směru nebo 

jiné uživatele vozovky 

- dálková světla – světlo, užívané k osvětlení vozovky na velkou vzdálenost před 

vozidlem 

- mlhová světla – světlo zlepšující osvětlení vozovky za mlhy nebo jakýchkoliv 

podobných podmínek, které snižují viditelnost (sněžení, bouřka, mračno prachu apod.)  

- obrysová světla – užívá se k označení přítomnosti vozidla a jeho rozměrů např. šířky 

při pohledu zepředu 

- směrová světla – slouží k informaci pro ostatní uživatele silnice, že řidič chce měnit 

směr vpravo nebo vlevo 

- světla pro denní svícení – jsou speciální světla, určená pro zvýraznění vozidla během 

jízdy ve dne. Světlo pro denní svícení vytváří rozptýlené světlo, které zdůrazňuje 

vozidlo v provozu. Jeho výhodou je nižší energetická náročnost 

- světlo do zatáčky – přídavný halogenový světelný zdroj natočený o pevný úhel, 

u kterého je spínání řízeno úhlem natočení volantu. 

- rohový světlomet – světlo, které se užívá pro zajištění doplňujícího osvětlení té části 

silnice, která je v blízkosti předního okraje vozidla na té jeho straně, na kterou se 

vozidlo bude stáčet 

- AFS – adaptabilní systém světlometu – vytváří světlo s rozdílnými vlastnostmi pro 

jeho automatické přizpůsobování proměnným podmínkám užití potkávacího světla 

a popřípadě i dálkového světla. Činnost těchto jednotek je automaticky ovládána např. 

v závislosti na rychlosti vozidla nebo úhlu natočení volantu. 
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Obr. 15 – Izoluxová mapa – tlumené světlo - izočáry osvětlení vozovky 

 

 
Obr. 16 – Izoluxová mapa – dálkové světlo - izočáry osvětlení vozovky 

 

2.5 Aktuální stav světlometu v projektu DC Actros MP3 

 

Actros MP3 je těžký nákladní automobil německé společnosti Daimler AG 

(v počátcích projektu se společnost jmenovala Daimler Chrysler), která je jedním 

z největších výrobců automobilů na světě. V Helle projekt DC Actros MP3 zahrnoval 

vývoj a následnou výrobu světlometu pro nákladní vůz Actros MP3. Světlomet má 

následující druhy světel: obrysová, potkávací, dálková a směrová. Výroba světlometu 

začala v lednu 2007, ve slovenském závodu HSKF a objem výroby byl stanoven na 50 tisíc 

sad ročně. 

 

Pokud je projekt předán do výroby (do série), začne běžet šestiměsíční doba, během 

které by měly být odhaleny případné nedostatky, na které neupozornily simulace, testy 

a měření. Během této doby by mělo dojít k odstranění těchto nedostatků, případně 

problémů. V praxi to může fungovat tak, že některé problémy nebo nedostatky se objeví až 

po nějaké době užívání produktu.  
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 Projekt DC Actros MP3 je více než tři roky v sérii a to znamená, že už by měly být 

odstraněny nedostatky. I v tomto projektu bylo zaznamenáno několik problémů, které se 

projevily v průběhu používání. Ze strany zákazníka byly nahlášeny tyto problémy: 

1) Problémy při nastavování světlometů – při nastavování levého světlometu nedosáhla 

regulační tyč do ozubení nastavovacího prvku. Tento problém se vyskytl u středního 

polohování reflektoru pro tlumené světlo. 

2) Problém netěsnosti světlometu – v některých případech zamlžení a orosení světlometu. 

Orosení světlometu bylo v některých případech tak silné, že se ve světlometu tvořily 

kapky. Na rámečku se místy tvořily příznaky pomerančové kůry. 

3) Problém odpadávání tepleného plechu. 

4) Přestavba vnějšího rámečku. 

5) Přestavba světlometu na jiné LWR. 

 

Z výše uvedených nedostatků byl pro bakalářskou práci vybrán problém s netěsností 

světlometu. Se závadou netěsnosti byla reklamována malá část (méně než 1 %) z objemu 

výroby, ale z hlediska automobilového průmyslu to může být výrazný problém, protože 

kvalita výrobků se sleduje v jednotkách ppm. Požadavky na kvalitu se pohybují v rozmezí 

desítek až stovek ppm. Požadavky na kvalitu jsou stále přísnější a v blízké budoucnosti 

předpokládáme zmetkovitost výroby v jednotkách ppm. 

 

 
Obr. 17 – Zamlžená reklamovaná světla 
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2.6 Metoda DMAIC 

 

Metodou pro zajištění systematického řešení problémů může být například metoda 

DMAIC. Jedná se o zkratku anglických slov: Define – definovat, Measure – měřit, Analyse 

– analyzovat, Improve – zlepšovat, Control – kontrolovat. Tato metoda vede k popsání 

výchozí situace a řešeného problému, k určení měřitelné veličiny a ukazatele, k určení 

příčin problému, k vypracování a vybrání řešení a naplánování opatření a nakonec ke 

kontrole účinnosti pomocí měřitelných ukazatelů.  

 

K řešení výše uvedeného problému byla použita zkrácená metoda DMAIC, tzv. 

4 Pager. Tato metoda obsahuje pouze definovat, měřit, analyzovat a zlepšovat. Kontrola je 

v tomto případě vypuštěna. 
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3 Vyhodnocení analýzy, specifikace požadavků na výrobek, identifikace 

problémů 

 

3.1 Specifikace požadavků na výrobek 

 

Světlomet musí splňovat legislativní předpisy, normy, směrnice a také požadavky 

zákazníka. Světlomet musí být funkční, smontovatelný, vyrobitelný, měřitelný 

a testovatelný (kontrolovatelný). Dále musí vyhotovovat zkušebním předpisům 

v následujících oblastech: 

- teplotní tvarová stálost ve smontovaném stavu 

- chemická stálost 

- mechanická zatížitelnost 

- otřesuvzdornost ve smontovaném stavu 

- rázová houževnatost (zejména při nízkých teplotách) 

- rozměrová stálost po tepelném zpracování 

- odolnost proti změnám teploty 

 

Z legislativních přepisů musí světlomety splňovat  E/ECE/324 – Předpis č. 48 – 

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska montáže zařízení pro osvětlení 

a světelnou signalizace a předpis pro USA FMVSS 108 – Federal Motor Vehicle Safety 

Standard 108 (Federální bezpečnostní předpis pro motorová vozidla). 

 

3.2 Identifikace problémů 

 

Dne 23. 3. 2009 byla nahlášená reklamace světlometu DC Actros MP3 ze strany 

zákazníka (tj. společnost Daimler AG) na jeho netěsnost. Tato netěsnost se projevila 

zamlžením a orosením krycího skla světlometu a v některých případech byla dokonce 

zjištěna přítomnost vody ve světlometu. Všechny tyto nedostatky způsobily snížení 

propustnosti světla a horší viditelnost pro řidiče.  Vzorek reklamovaného světlometu byl 

obratem zaslán ke zjištění závady a zkoumání. 



Bakalářská práce                                                                                       Hana Gřundělová 

 

28 

3.2.1 Definování problému – první krok 4 Pageru 

 

Definovaný problém: netěsnost světlometu DC Actros MP3. Již na první pohled bylo 

vidět poškození pouzdra světlometu, konkrétně byla ulomená spona (obr. 18), která souží 

k zajištění krytky světlometu.  

 

 
Obr. 18 – Spona přidržující krytku na pouzdru (současný stav) 

 

3.2.2 Analýza problému – další krok 4 Pageru 

 

Bližším zkoumáním bylo zjištěno, že při výměně žárovky H7 při neopatrné manipulaci 

s krytkou může v některých případech dojít k ulomení spony. Tato spona slouží k zajištění 

krytky (obr. 19), aby mezi pouzdrem a těsněním krytky nedošlo k mezeře, kterou by se 

mohla do světlometu dostat voda a způsobit tak netěsnost světlometu. Tento problém byl 

odhalen u světlometů vyrobených v období 07–10/2008. 

 

 
Obr. 19 – Ulomená spona – riziko pro vznik netěsnosti 
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V oblasti analýzy byla provedena kontrola zkušebních protokolů o teplotách, které 

vyplývají z vývoje světlometu, jestli jsou ve shodě se specifikací. Výsledek: uděláno bez 

odchylky. Dále byl prokontrolován lisovací proces (lisovací a schnoucí parametry 

materiálu). Výsledek: Výroba běží dle specifikace. Jako jádro příčiny je uvedeno: měkká 

spona, špatný mechanický odpor (vzdor). 

 

3.3 Vyhodnocení analýz 

 

Z analýz provedených na zkušebních vzorcích vyplývá, že se s největší 

pravděpodobností jedná o konstrukční chybu. Při tomto řešení dochází k ulomení spon při 

teplotách pod bodem mrazu. Toto je způsobeno vysokým předpětím ve sponě při 

zajišťování a odjišťování krytky světlometu pro materiál pouzdra (kde spona je součástí 

tohoto pouzdra). 
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4 Vlastní návrhy řešení 

 

Poslední krok metody 4 Pager je improve – zlepšovat. V našem případě to znamená 

navrhnout nový způsob uchycení krytek, který by odstranil současné problémy. Toto je 

popsáno v kapitole 4 - Vlastní návrhy řešení. 

 

4.1 Podrobný popis navrhovaných variant 

 

Byly navrženy čtyři možné varianty řešení problému s netěsností u světlometů. 

U variant s pérkem se vycházelo z obdobného řešní, jaké je použito na projektu Škoda 

Superb, tzn. uchycení krytek pomocí drátěných pérek. Předložené varianty: 

 

1) Varianta č. 1 - uchycení krytky pomocí pérek se šroubovým spojením – na pouzdro by 

se musela dodělat geometrie dómů pro šrouby a žebra pro pozicování krytek. Na 

stávajících krytkách by musela být nová geometrie pro pérka, musela by se vytvořit 

žebra pro lepší tuhost v této oblasti a také by se musela rozšířit a prohloubit drážka pro 

těsnění umístěné v krytce. Byl by nutný vývoj 2 nových dílů, a to dvou drátěných pérek 

různých velikostí o průměru drátu 2,5 mm. Celkem by byla použita 4 pérka připevněná 

do pouzdra za pomocí 8mi šroubů. 

 

 
Obr. 20 – Varianta č. 1 uchycení pomocí šroubů 
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2) Varianta č. 2 - uchycení krytky pomocí pérek zacvaknutých na pouzdru – úprava 

pouzdra by spočívala ve vytvoření nové geometrie zácvaků pro pérka. Stejná změna na 

krytkách a nových pérkách jako u předchozí varianty. Pérka by se při montáži zacvakla 

do připravených zácvaků na pouzdru. 

 

 
Obr. 21 – Varianta č. 2 uchycení zacvaknutých pérek 

 

3) Varianta č. 3 - uchycení krytky pomocí pérek upevněných ve vrtaných žebrech na 

pouzdře. Toto řešení se velmi podobá variantě č. 2. Jediná změna by byla na pouzdře, 

a to vytvoření nové geometrie žeber, ve kterých by se při montáži vyvrtal otvor pro 

uchycení pérka. Změna krytek a nová pérka, byla popsána ve variantě č. 1. Pérka by se 

nasadila do připravených otvorů v žebrech. 

 

 
Obr. 22 – Varianta č. 4 uchycení pomocí pérek umístěných v žebrech 
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4) Varianta č. 4 - použití standardních bajonetových krytek - posledním navrhovaným 

řešením je použití standardní osvědčené konstrukce, která se běžně užívá u většiny 

světlometů, a to tzv. bajonetových krytek. Tato varianta by znamenala úpravu celé 

geometrie pouzdra v oblasti krytek. V této oblasti by se přidala bajonetová žebra 

a původní geometrie krytek by byla upravena na kulatý tvar. 

 

 
Obr. 23 – Varianta č. 4 – bajonetové krytky 

 

4.2 Rizika jednotlivých variant 

 

Každá z navrhovaných variant sebou přináší různá rizika. Jednak jsou to rizika spojená 

s úpravou nástroje na výrobu dílu, nebo rizika spojená s montáží světlometu. 

 

Varianta č. 1 – pérka se šroubovým spojením 

a) Minimální riziko v proveditelnosti změny v nástroji. Dle vyjádření nástrojárny JIT 

Plastic s. r. o. by měla realizace proběhnout bez problémů. 

b) Riziko poškození pérek a krytek při montáži nebo v provozu při výměně žárovek a tím 

ztráta funkčnosti a vznik netěsnosti není. 

c) další nevýhody: 

- nákladná změna nástroje pro pouzdro, 

- náklady na změny nástrojů pro krytky, 

- náklady na výrobu nového nástroje pro pérka, 

- ruční operace montáže pérek (zašroubování do pouzdra – 8 ks), 

- náklady na nakupovaný materiál (pérka 4 ks na světlomet), 

- náklady na nakupovaný materiál (šrouby 8 ks na světlomet), 

- náklady na šroubovací zařízení. 
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Varianta č. 2 - zácvaky na pouzdru a s nimi spojená rizika 

a) Riziko v proveditelnosti změny nástroje na pouzdro a možnost trvaného poškození 

nástroje – dle vyjádření nástrojárny JIT Plastic s. r. o. při této změně hrozí riziko kolize 

s vyhazovačem, s chlazením nástroje a s upnutím tvarové vložky k rámu. Nástrojárna také 

upozornila, že hrozí riziko narušení některých částí nástroje a tím i snížení jeho životnosti. 

b) Riziko spojené s montáží, příp. demontáží – může dojít k poškození, otlačení, ulomení 

zácvaků při montáži pérek a krytek a v provozu při výměně žárovek, a tím ztráta 

funkčnosti a vznik netěsnosti. 

c) další nevýhody: 

- nákladná změna nástroje pro pouzdro, 

- náklady na změny nástrojů pro krytky, 

- náklady na výrobu nového nástroje pro pérka, 

- ruční montáž pérek (4 kusy), 

- náklady na nakupovaný materiál (pérka – 4 ks na světlomet). 

 

Varianta č. 3 – pérka upevněná ve vrtaných žebrech 

a) Riziko spojené s úpravou nástroje na pouzdro – dle vyjádření nástrojárny  je riziko 

v tomto případě minimální, v podstatě realizovatelné bez problémů. 

b) Riziko spojené s montáží, příp. demontáží – riziko poškození zácvaků při montáží pérek 

nebo výměně žárovek se oproti předchozí variantě podstatně zmenšilo.  

c) Riziko poškození pouzdra při operaci vrtání otvorů pro přichycení pérek – vznik otřepů 

a špón. 

d) Komplikované až nerealizovatelné vrtání děr na pérka. Velká délka vrtáků a více stěn 

bude příčinou lámání vrtáku – dle vyjádření oddělení konstrukce přípravků a linek. 

e) další nevýhody: 

- nákladná změna nástroje pro pouzdro,  

- náklady na změny nástrojů pro krytky,  

- náklady na výrobu nového nástroje pro pérka, 

- ruční montáž pérek (4 kusy), 

- náklady na nakupovaný materiál (pérka – 4 ks na světlomet), 

- náklady na vrtací zařízení, 

- zvýšená pracnost, operace vrtání, 

- znečišťování čistých prostor. 
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Varianta č. 4 – standardní bajonetové krytky 

a) Riziko spojené s úpravou nástroje na pouzdro – dle vyjádření nástrojárny  je tento návrh 

realizačně velmi náročný a je zde riziko možných problémů s pozdější funkcí nástroje.  

b) Riziko spojené s montáží, příp. demontáží – v této oblasti žádné riziko není, protože se 

jedná o ověřenou a odzkoušenou standardní variantu.  

c) další nevýhody: 

- nákladná a náročná změna nástroje pro pouzdro, 

- náklady na úpravu zakládání pracovišť (50, 130 a předmontáž). 

 

 
Obr. 24 – Layout Actros – rozmístění linky 
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4.3 Ekonomické údaje jednotlivých variant 

 

Bylo provedeno zhodnocení veškerých cenových nabídek od dodavatelů nástrojů 

i dílů, a také nabídka konstrukčních prací od HAT. Informace z těchto podkladů jsou pro 

přehlednost zpracovány ve formě tabulek. 

 

V první tabulce jsou uvedeny veškeré náklady, které se týkají nástrojů, přípravků 

a vlastní výrobní linky. Varianty č. 1 – 3 vycházejí z cenové nabídky od nástrojárny JIT 

Plastic s. r. o., Slovensko. Cenovou nabídku na úpravu nástroje pro variantu č. 4 

(bajonetové krytky) tato nástrojárna nezpracovávala, proto je v tabulce použita nabídka od 

Lutínské Nástrojárny, s. r. o. Česká republika. Kromě podkladů z nástrojáren byly 

zapracovány také podklady z oddělení konstrukce přípravků a linek, které spadá pod 

společnost HAT. 

 

Tabulka č. 1 – Náklady na nástroje a linku 

Náklady na nástroje Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4 
Nástroj pro pouzdro 14408 24400 14000 73500 
Přeprava nástroje a koordinace 0 0 0 3800 
Nástroj na krytku tlumeného světla 11792 11792 11792 0 
Nástroj na krytku dálkového světla 10824 10824 10824 0 
Nástroj na pérka 12400 12400 12400 0 
Vrtačka 0 0 66500 0 
Šroubovací zařízení 8000 0 0 0 
Zakládání pro změnu upevnění 0 0 0 6500 

Celková změna nástrojů 57.424 € 59.416 € 115.516 € 83.800 € 
 

V další tabulce jsou uvedeny ceny jednotlivých dílů a také vícepráce, které jsou 

spojené s namontováním těchto dílů do světlometu při jeho výrobě. Ceny dílů, které se 

používají na jiných projektech, byly zjištěny z výrobního softwaru Brain a ceny nových 

dílů byly získány z cenových nabídek od dodavatelů. Částku za vícepráce tvoří 

součin doby, která je potřebná na provedení úkonu a hodinové sazby ruční práce. 
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Tabulka č. 2 – Náklady na jednotlivé díly 

Náklady na díly Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4 
Krytka tlumeného světla 1x  (0,4004€) 0,4004 0,4004 0,4004 0 
Krytka dálkového světla 1x (0,4474€) 0,4474 0,4474 0,4474 0 
Bajonetová krytka - 2x (0,3108€) 0 0 0 0,6216 
Pérko malé - 3x (0,0759€) 0,2277 0,2277 0,2277 0 
Pérko velké - 1x (0,0903€) 0,0903 0,0903 0,0903 0 
Šroub PT 4x12 - 8x (0,0266€) 0,2128 0 0 0 

Cena dílů 1,3786 1,1658 1,1658 0,6216 
Montáž pérek 0 0,065 0,065 0 
Šroubování 0,0935 0 0 0 
Vrtání 0 0 0,37 0 
Vícepráce 0,0935 0,065 0,435 0 

Celková cena dílů 1,4721 € 1,2308 € 1,6008 € 0,6216 € 

Odchylka ceny k dnešnímu stavu 0,6243 € 0,383 € 0,753 € -0,2262€  

 
Kromě ceny za nástroje a díly je také nutné přičíst náklady, které jsou spojené 

s vývojem. Do této kategorie můžeme zahrnout náklady na konstrukci, vedení projektu, 

náklady na vzorky a zkoušky. Náklady uvedené v tabulce č. 3 jsou pouze stanovené. 

Protože ještě problém s netěsností a se změnou krytek není ukončen, není možné uvést 

přesné náklady, které se mohou stále ještě měnit.  

 

Tabulka č. 3 – Náklady za vývojové práce 

Vývojové práce Koncept (návrh) Série Celkem 

Vývoj / konstrukce 6700 17900 24 600,00 € 
Laboratoře a vzorky 1500 2200 3 700,00 € 
Zkoušky těsnosti 0 2400 2 400,00 € 
Koordinace projektu 2000 3700 5 700,00 € 

Celkem za vývojové práce 10 200,00 € 26 200,00 € 36 400,00 € 
 

4.4 Výsledky zkoušky 

 

Aby se dalo zjistit, zda jsou navrhované varianty reálné, bylo třeba provést testy 

a zkoušky v Měřícím a testovacím centru v Mohelnici, které je součástí společnosti HAT. 

Po ukončení prováděných testů byl vystaven Test Report – protokol o zkoušce. Tento 

protokol se vypracovává ve dvou jazycích, z nichž jedním musí být angličtina.  
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Obr. 25 – Ukázka protokolu o zkoušce 

 

Testování se provádí na tzv. SLS vzorcích. „SLS je moderní technologie sloužící 

potřebě převést výrobek z grafického počítačového 3D modelu do podoby reálného 

prototypového dílu v co nejkratším možném čase, v tomto případě v hodinách až desítkách 

hodin. Prášek je pantograficky nanášený v tloušťce kroku na platformu v pracovní komoře. 

Obrys tvaru výrobku příslušející dané vrstvě je nejprve laserem ohraničen a následně 

nataven laserovým paprskem. Po dokončení vrstvy poklesne platforma o krok 0,15 mm 

a proces natavení se opakuje.“ [7] 

 

Touto metodou byla zhotovena část pouzdra v oblasti krytek a byly zhotoveny nové 

opravené krytky pro variantu č. 1 (se šroubovým spojením). Kromě toho byla u dodavatele 

vyrobena požadovaná pérka. Jednotlivé díly byly smontovány a připraveny ke zkoušení 

a testování. Zkouška byla provedena digitálním siloměrem Zwick Riell Z010.  

 

 
Obr. 26 – Testovaný vzorek 
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Obr. 27 – Zwick Roell Z010 

 

Popis zkoušky: 

1) Těsnost (vzduch 30 mbar/30s, ponoření do vody) 

2) Síla přítlaku krytky (reakce na pérka) 

3) Velikost síly pružiny pro otevření/zavření krytky 

4) Schopnost otevření/zavření krytky 

 

Výsledek zkoušky: 

1) Těsnost – při ponoření vzorku do vody byly vidět ucházející vzduchové bubliny – 

NEVYHOVĚLO. Stlačení těsnění umístěného v krytce bylo tak veliké, že došlo k jeho 

deformaci a následně k vnikání vody do vzorku. 

 

 
Obr. 28 – Vzorek ponořený ve vodě v akváriu 
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2) Síla přítlaku krytky – na krytce A: F = 144 N, a na krytce B: F = 154 N 

 

 
Obr. 29 – Testování síly přítlaku krytky 

 

          
Graf 1 – Závislost síly na deformaci těsnění u krytky A 
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Graf 2 – Závislost síly na deformaci těsnění u krytky B 
 

3) Velikost síly pružiny pro otevření/zavření krytky – viz obr. 

 

    
Obr. 30 a 31 – Velikost síly pružiny pro otevření/zavření krytky 

 

4) Schopnost otevření/zavření krytky – vzhledem k velké síle potřebné k uzavření krytky 

(cca 176N/144N) lze očekávat potíže při výměně žárovky kvůli pozici světlometu 
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Z protokolu o zkoušce tedy vyplývá, že všechny navržené varianty řešení uchycení 

krytek pomocí pérek nejsou vhodné z důvodu netěsnosti. Tato řešení by zároveň nebyla 

doporučena ani z důvodu velké síly nutné k uzavření krytky při výměně žárovky 

v nákladním automobilu. 

 

SLS vzorek pouzdra pro upevnění bajonetových krytek byl také zhotoven, ale pouze 

pro názornou představu zákazníka. V souvislosti s projektem DC Actros MP3 nebyly 

prováděny žádné testy u bajonetových krytek (varianta č. 4), protože se jedná o standardní 

řešení krytek ve světlometech. Zkoušení a testování bajonetových krytek bylo provedeno 

v době vývoje těchto krytek, tzn. před jejich uvolněním do výroby. Provedené testy 

těsnosti vyhovovaly požadavkům → výsledek byl O.K. 
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5 Celkové zhodnocení přínosu práce 

 

Po prověření navrhovaných variant a na základě výsledků testů a zkoušek vyplývá, že 

řešením z hlediska funkčnosti je použití standardních bajonetových krytek, tedy varianty 

č. 4. Varianta s bajonetovými krytkami byla sice nejlevnější, co se týká nákladů 

a jednotlivé díly, které jsou nižší než současné řešení. Ale náklady spojené s úpravou 

nástroje na pouzdro a montážní linkou byly u této varianty druhé nejvyšší, tj. 83.800 €. 

Bajonetové krytky byly zkoušeny a testovány již dříve (během vlastního vývoje) a veškeré 

testy vyhovovaly požadavkům. Z tohoto důvodu byla varianta č. 4 (bajonetové krytky) 

vybrána jako vítězná. 

 

Bajonetové řešení bylo odsouhlaseno Hellou a předloženo zákazníkovi, který ho 

schválil a uvolnil. Největším přínosem práce je zvýšení kvality dodávaného produktu, kde 

předpokládáme úplné odstranění problému s netěsností světlometu. Vedení HKG nakonec 

rozhodlo, že úpravu nástroje nebude provádět Lutínská Nástrojárna s. r. o., ale nástrojárna 

Hella Werkzeugbau Paderborn GmbH, Německo z důvodu složitých úprav na nástroji 

pouzdra. V současné se pracuje na úpravě nástroje pouzdra na verzi s bajonetovými 

krytkami. 

 

Ze závěru bakalářské práce vyplývá, že konstrukčně technologická standardizace 

(standardní bajonetové krytky) zvítězila. I když náklady na přechod k této variantě budou 

vysoké, existuje zde jistota, že navrhované řešení, u kterého se použijí standardní 

osvědčené díly, bude bez případných problémů. Standardizace má místo ve všech fázích 

zlepšování. Mezi nejdůležitější přínosy standardizace patří pozitivní vliv na vývoj výrobků 

(např. zjednodušení, rychlost), efektivnější využívání výrobních zařízení, zrychlení procesu 

přípravy výroby, nákupu a vlastní výroby, výhody ze zhromadňování výroby (např. úspory 

transakčních nákladů, nižší náklady na skladování, vyšší produktivita práce aj.), snižování 

fixních nákladů, jednodušší plánování a řízení výroby. Standardizace a její dílčí část 

normalizace představují v budoucnosti velkou úsporu nákladů, které by bylo třeba 

vynaložit na vývoj a výrobu obdobných výrobků. Normované díly usnadňují sériovou 

výrobu, a tím ji zrychlují a zlevňují. Urychlují vývoj a zrychlují práci konstruktéra. 
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6 Závěr 

 

V prvních dvou částech jsou vysvětleny základní pojmy týkající se problematiky 

bakalářské práce a obecně charakterizováno odvětrávání světlometu (k čemu slouží a jak 

funguje). Dále jsou představeny společnosti Hella, které sídlí v Mohelnici a je podrobně 

popsán světlomet, jeho funkce a způsob výroby.  

 

Třetí část se zabývá specifikacemi požadavků na výrobek. Ten musí splňovat nejen 

předpisy, normy a směrnice, ale také musí vyhovovat různým zkušebním předpisům, např. 

v oblastech teplotní tvarové stálosti, chemické stálosti, mechanické zatížitelnosti, 

rozměrové stálosti. V této části je identifikován problém – netěsnost světlometu. 

 

Předposlední část je zaměřena na konkrétní řešení problému netěsnosti. Jsou v ní 

navržena čtyři možná řešení s jejich podrobným popisem a uvedena rizika, která jsou 

spojena s danými řešeními. Jsou zde také uvedeny ekonomické údaje, např. kolik by měla 

každá varianta stát z pohledu úpravy nástroje a linky nebo z pohledu ceny dílů. Nechybí 

zde také popis průběhu zkoušek a jejich výsledky. 

 

V celkovém zhodnocení práce jsou shrnuty dosažené výsledky a přínosy práce, které 

potvrzují, že cíl bakalářské práce byl naplněn.   
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