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Merta František. Studie popisování výrobku při výrobě světlometu: diplomová práce. 

Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické 

technologie, 2013, 61 s. vedoucí doc. Ing. Josef Novák, CSc 

 

Diplomová práce se zabývá značením automobilových světlometů vyráběných ve 

společnosti Hella Autotechnik, s. r. o., Mohelnice. V práci popisuji základní způsoby, jak 

na výrobku zobrazit homologační znaky. Tyto znaky jsou uváděny na etiketě, pouzdru 

nebo skle světlometu.  Diplomová práce se zaměřuje na porovnání způsobu značení 

pouzdra a skla. K popisu na dílech se nejčastěji využívá laserový popis nebo úprava 

vstřikovací formy (trvale nebo pomocí vyměnitelné tvarové vložky). Z obou výše 

uvedených technologií jsem zvolil ekonomicky výhodnější variantu a ta je vypracována 

v závěru diplomové práce. 

 

ANNOTATION OF MASTER THESIS 
 

Merta František. Studies of Describing the Product in the Production of the Headlight: 

thesis. Ostrava : VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical 

Engineering, Department of Mechanical Technology, 2013, 61 p. Head doc. Ing. Josef 

Novák, CSc 

 

Master thesis is dealing with marking of headlamps produced by company Hella 

Autotechnik, s. r. o., Mohelnice. The thesis describes main methods of homologation 

marking. These marks are most commonly used on the labels, headlamp housings or 

lenses. The diploma thesis focuses on comparison marking of headlamp housings and 

lenses. Parts are usually marked by laser marking or by modification of molding tools 

(permanently or by replaceable tool insert). I have chosen from these two technologies 

cost-saving option. This option is described in the end of the diploma thesis. 
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Seznam použitých zkratek 

Značka/Symbol  Význam      Jednotka 

VDA  Sdružení automobilového průmyslu     [ - ] 

ISO  Mezinárodní organizace pro normalizaci    [ - ] 

QS  Quality stock (kvalita skladem)     [ - ] 

QMC  Kvalita Management Center      [ - ] 

EHK  Evropská hospodářská komise     [ - ] 

AVSQ  Italská norma na požadavky automobilového průmyslu  [ - ] 
  pro systémy managementu jakosti     [ - ] 

ASQF  Francouzská norma na požadavky automobilového   [ - ] 

  průmyslu pro systémy managementu jakosti    [ - ] 

DOT  Department of Transportation – americké ministerstvo dopravy [ - ]  

DRL  Daytime running lamp (denní svícení)    [ - ] 

NTSEL Japonský ústav pro homologace     [ - ] 

OSN  Organizace spojených národů     [ - ] 

EHS  Evropské hospodářské společenství     [ - ] 

ES  Evropská směrnice       [ - ] 

PP  Polypropylen        [ - ] 

PC  Polykarbonát        [ - ] 

UV  Ultrafialové záření       [ - ]   

LASER Zesílení světla stimulovaou emisí záření    [ - ] 

Nd:YAG  Yttrito-hlinitý granát (YAG) obohacený Neodymem (Nd)  [ - ] 
  (označení pro pevnolátkový laser) 
 
CO2 laser Plynný laser na bázi oxidu uhličitého    [ - ] 
 
Nd:YVO4  Yttrium vanadát (YVO4) obohacený Neodymem (Nd)  [ - ] 
  (označení pro pevnolátkový laser) 
 
AOM  Akustooptický modulátor      [ - ] 
 
IR   Infračervené záření (infrared)      [ - ]  

LES  Světla s označením pro levosměrný provoz    [ - ] 

ECE  Světla s označením pro pravosměrný provoz   [ - ] 

CW  Kontinuální režim (netlumená vlna)     [ - ] 

QCW  Kvazipulzní režim       [ - ] 

nm  Nanometr        [nm] 

µm  Mikrometr        [µm] 
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mrad  Miliradián (odchylka 10cm ve vzdálenosti 100m)   [rad] 
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1. Úvod – historie automobilového světlometu v dopravě 

      V dnešní uspěchané době bereme mnoho věcí jako samozřejmost a pro samý shon 

spojený s běžným životem si již neuvědomujeme jejich důležitost.  

Jedním z těchto jevů je světlo, a to jak přírodní tak umělé, které je součástí každodenního 

života a bez něhož si již nedokážeme představit svou existenci.  

      Dříve bylo jediným zdrojem světla slunce a lidem nezbývalo nic jiného než se tomu    

podřídit. Za úsvitu vstávali a za soumraku šli spát. Vývoj šel však pomalu dopředu a oheň, 

který byl používán především k ohřátí a přípravě jídla se ve větší míře začal používat také 

v noci jako světelný zdroj. To nám poskytlo   mnohé výhody, především možnost pracovat  

i v noci, např. přepravovat lidi a  materiál koňským spřežením, i  když nebylo přirozené 

tedy denní světlo. Z počátku se při přepravě používaly louče, které byly s časovým 

odstupem nahrazeny lucernami. Šlo o nejjednodušší formu luceren, kde se již svítilo 

svícemi ze stearinu nebo vosku. [1] 

      Také povozy měly svůj historický vývoj, a tak se koncem 18. století začala psát 

nejvýznamnější část historie automobilů poháněných parním strojem. Začátek 19. století 

byl charakteristický především používáním parních strojů, které se postupně zlepšovaly a 

zrychlovaly. Zvrat nastává v druhé polovině 19. století, kdy se podařilo zprovoznit první 

spalovací motor.  

      Vlastní vývoj dnešních automobilů se dá připsat Karlu Benze z německého 

Mannheimu, který si nechal v roce 1885 patentovat svoji motorovou tříkolku. 

V prvních automobilech se také začaly používat svítilny z povozů taženými koňmi. Tehdy 

se jednalo o lucerny. Byly to jednoduché světla, kde svíce hořely a tály, a kde se plamen 

během jízdy vlivem otřesů vychyloval ze svého ohniska. Později se začaly ke svícení 

používat petrolejové lampy s knotem. Ty vyzařovaly stejnoměrné a ostré světlo, což vedlo 

k lepší viditelnosti na silnicích. Měly však i svoji negativní stránku a ta spočívala 

v pečlivější a častější údržbě z důvodu velkého kouření v prostorách lucerny. I tyhle 

svítilny byly odsouzeny k brzkému zániku, protože s vývojem automobilu se stávaly méně 

bezpečnými. Automobily byly stále výkonnější a rychlejší, a tak se svítilny tohoto typu 

staly  neperspektivní,  protože jejich  použití  bylo  omezeno  nízkou  rychlostí.   Začátkem  

20. století se začaly používat acetylenové lampy. Jejich světlo bylo ostře bílé a světlomety 

s touhle technologií byly schopny osvítit i vzdálenější místa. Výroba acetylenu probíhala 

v generátoru, který byl umístěn na prahu automobilu. Princip tohoto světlometu spočíval 

v chemické reakci karbidu vápenatého s vodou. Tento způsob svícení byl velice 

nepraktický a to hned z několika důvodů. Řidič, který chtěl rozsvítit světlo musel vyvolat 
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chemickou reakcí spuštěním kohoutku s vodou na karbid vápenatý. Poté bylo potřeba 

zapálit plyn, který proudil do světlometu. Nepříjemný byl ale acetylenový zápach, který 

řidiče provázel po celou dobu jízdy. V případě zhasnutí hořáku nebylo možné výrobu 

acetylenu ihned zastavit, a tak se tenhle způsob svícení používal pouze v případě nouze. [1] 

      Velký zvrat ve výrobě automobilových světel nastal zhruba před 100 lety, kdy se 

Robert Bosch představil s novinkou, a to generátorem elektrické energie. Toto zařízení 

sloužilo automobilovým výrobcům jako zdroj pro nově vznikající elektrická světla, která 

byla opatřena žárovkami. Tyto světla se neustále zdokonalovala a od svého vzniku prošla 

výraznou proměnou až k  dnešní podobě. [2] 

      Hlavních cílů ve vývoji automobilového osvětlení je několik a můžeme tvrdit, že to 

jsou základní cíle, o které usiluje celý automobilový průmysl. Například atraktivní a 

specifický design, úspora výrobních nákladů, ochrana životního prostředí, pohodlí řidiče a 

zvýšení spolehlivosti automobilového světlometu. Avšak za jeden z nejdůležitějších prvků 

při výrobě automobilového světlometu můžeme označit komfort a aktivní i pasivní 

bezpečnost řidiče, která je zaručena různými zkouškami a testy potvrzujících jejich kvalitu. 

[2]  

      Na základě zmiňovaných testů je udělena homologační značka. Tato značka nám 

vyznačuje záruku požadované kvality, kterou se výrobek (světlomet) prezentuje navenek. 

Umístění musí výrobci zvolit na takovém místě, aby byla viditelná i v případě 

namontovaného světlometu v automobilu při odklopení přední kapoty. 

      V této diplomové práci se zabývám  konečnou fází výroby  popisování automobilového 

světlometu při jeho výrobě. V první části se zmíním o normách VDA 6 a ISO/TS 16949, 

dále zde zdůrazním důležitost homologační soustavy a její znaky. Další část bude 

věnována vhodným umístěním homologačních značek (jestli na pouzdro nebo přední sklo 

automobilového světlometu) a technologií vytvoření znaků (laserem nebo při vstřikovém 

lisování pomocí vloženého pouzdra s homologačním znakem umístěném ve formě). 

Závěrečná část bude popisovat výběr optimální zvolené varianty. 
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2. Analýza současného stavu automobilového světlometu 

      Automobilový průmysl je odvětví, které se zabývá vývojem, výrobou, marketingem a 

prodejem motorových vozidel. V České republice můžeme automobilový průmysl právem 

považovat za nejrozvinutější odvětví ve střední a východní Evropě, a to především díky 

své dlouholeté tradici, zkušenostem a především technickému know-how. Do tohoto 

odvětví lze zařadit všechny automobilky a jejich subdodavatelé.  

      Důležitými subdodavateli při výrobě automobilů jsou také výrobci automobilových 

světlometů. Mezi ně  se právem řadí i firma Hella Autotechnik, s.r.o.Mohelnice, která se 

zabývá vývojem a výrobou převážně předních, ale i zadních a doplňkových 

automobilových světlometů. Na tyto výrobky jsou kladeny vysoké nároky a požadavky 

z hlediska bezpečnosti i kvality a celé odvětví je pod velkým konkurenčním tlakem.  

Významným prvkem ve vývoji a výrobě světel je dodržování systému norem ve výrobním 

procesu. Mezi ně můžeme řadit systém norem VDA 6 a ISO/TS 16949. 

 Také zde platí mnoho předpisů a regulí, které přesně nařizují a popisují jak má každá 

součást v automobilu spolehlivě pracovat, jaké jsou na ni kladeny nároky a také jak se 

zkouší. Tyto předpisy a regule nazýváme homologace a slouží nám především k zajištění 

bezpečnosti a ochrany trhu před padělky ze zahraničí. 

2.1. Norma VDA 6 

      VDA 6 je německá oborová norma automobilového průmyslu, která definuje 

požadavky na systémy řízení jakosti v tomto odvětví.   

Normu VDA 6 vydává VDA QMC (Qualitäts Management Center im Verband der 

Automobilindustrie). Norma VDA 6 podobně jako QS 9000 obsahuje plné znění normy 

ISO 9001, které doplňuje o další požadavky automobilového průmyslu, zejména 

požadavky na zavádění nových výrobků, schvalování výrobků zákazníkem, požadavky na 

způsobilost procesů a požadavky na neustálé technické zlepšování. Nejdůležitější jsou 

VDA 6.1 - audit systému jakosti, VDA 6.3 - audit procesů a VDA 6.5 – audit výrobků. 

Z praktického hlediska a jejího využití nám norma VDA 6 slouží jako referenční model pro 

nastavení základních řídicích a výrobních procesů v automobilovém průmyslu. Zavedení a 

přísné dodržování normy VDA 6 pomáhá neustále zlepšovat kvalitu výroby 

automobilových světlometů. Norma VDA 6 podobně jako ostatní technické normy 

definuje a stanovuje kvalitativní standard, a tím také vyžaduje následnou certifikaci 

zavedeného systému řízení (zavedených procesů) v organizacích nejenom německého 
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automobilového průmyslu. Výsledkem je certifikát VDA 6, kterým se musí následně řídit 

také celý dodavatelský řetězec. 

Tato německá norma je postupně nahrazována celosvětovou normou ISO/TS 16949. [3] 

2.2. Norma ISO/TS 16949 

      Je nová oborová norma automobilového průmyslu, která sjednocuje celosvětové 

požadavky na systémy řízení jakosti v tomto odvětví a je jakým si standardem systému 

řízení v tomto odvětví. Jedná se o nový standard, který nahrazuje normu QS 9000. Norma 

ISO 16949 spojila také požadavky norem QS 9000, VDA 6. , AVSQ a EAQF,  jinými 

slovy požadavky evropského a amerického automobilového průmyslu. Oproti QS 9000 je 

více procesně zaměřená a měla by pomoci rychleji nastavit systém řízení kvality v 

podniku. [3] 

      Podobně jako QS 9000 tak  také ISO 16949 obsahuje plné znění normy ISO 9001, 

které doplňuje o další požadavky automobilového průmyslu, zejména požadavky na 

zavádění nových výrobků, schvalování výrobků zákazníkem, požadavky na způsobilost 

procesů a požadavky na neustálé zlepšování. Pokud má automobilka tuto normu zavedenu, 

jejím požadavkům musí vyhovět také každý jeho dodavatel, je tedy uplatnitelná v celém 

dodavatelském řetězci automobilového průmyslu, a tím klade důraz na subdodavatele 2. a 

3. stupně. [3] 

      Praktické využití normy ISO/TS 16949 spočívá jako referenční model pro nastavení 

základních řídících procesů v automobilovém průmyslu. Zavedení normy pomáhá neustále 

zlepšovat kvalitu výrobků a spokojenost zákazníka. Neustálé zlepšování je zabudováno do 

plánování jakosti. [3] 

      Norma ISO 16949 podobně jako ostatní technické normy definuje dosažené standardy 

a vyžaduje následnou certifikaci zavedeného systému řízení (zavedených procesů) v 

organizacích automobilového průmyslu. Výsledkem je certifikát a nutnost plnění 

požadavků této normy také pro celý dodavatelský řetězec. [3] 



Merta František                                                                       Studie popisování výrobku při výrobě světlometu 
 
 

12 

2.3 Typové schválení (homologace) 

Typové schválení tzv. (homologace) je úředně ověřený doklad pověřeného orgánu 

příslušného státu, že konkrétní výrobek na základě splněných požadovaných testů splňuje 

příslušné požadavky.  

Automobily a jejich díly, které jsou součástí silničního provozu tímto  zákonným 

nařízením podléhají a jsou povinny se těmito pravidly řídit. Jedná se o zákonné požadavky, 

které jsou uděleny odpovědnými úřady po překontrolování příslušných schvalovacích 

dokumentů. 

Úředním schválením daného výrobku, v této diplomové práci se tedy jedná o schvalovací 

proces automobilového světlometu nebo svítilen, se legalizuje používání výrobku na 

automobilu,  a tím možnost jej užívat oficiálně v praxi.  

Na vyráběném automobilovém  světlometu se schvaluje každá světelná funkce zvlášť,  

nikoliv automobilový světlomet jako celek. Jde o tak zvaný poslední krok vývoje nově 

vzniklého výrobku a dosažením této konečné fáze můžeme zahájit sériovou výrobu. Tímto 

výrobce obdrží osvědčení o typovém schválení (homologaci) automobilového světlometu. 

Hlavním smyslem těchto operací je nejenom prezentováním se úředně schváleného 

výrobku navenek, ale především ochrana konečného spotřebitele před nekvalitními 

výrobky (padělky),  které nesplňují požadované technické parametry. 

      Homologace se udělí pokud všechny vzorky typu světlometu  dodané k homologaci 

splňují požadavky daného předpisu. Každý automobilový světlomet shodující se s typem 

schváleným dle daného předpisu musí být na určeném místě opatřen značkou homologace, 

která je viditelná i po namontování do automobilu. Homologační značka je vyznačena na 

rozptylovém skle automobilového světlometu nebo na hlavním tělese (pouzdře)  

světlometu a musí mít dostatečně velký prostor pro samotnou značku homologace a pro 

doplňkové symboly. Tato místa musí být vyznačena také na technických výkresech.  

      Udělením typového schválení splňujeme dané normy, předpisy a požadavky, které nám 

tímto dávají zákazníkovi záruku o kvalitě testovaného a do sériové výroby schváleného 

světlometu. Světlomet musí splňovat řadu bezpečnostních podmínek. Měl by svítit a 

přitom neoslňovat, musí odolávat otřesům a nárazům při projetí různých výmolů a 

nerovnosti vozovky aniž by se z automobilu jakýmkoliv způsobem uvolnil nebo vypadl a 

také by měl při jízdě vydržet menší nárazy volných částic  aniž by došlo k prasknutí 

předního skla  světlometu.  
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Na splnění těchto požadavků má nemalý vliv volba vhodného materiálu. V dalších dvou 

podkapitolách se okrajově zmíním o materiálu, ze kterého se pouzdro a přední sklo 

automobilového světlometu vyrábí a jakým způsobem. 
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2.3.1 Materiál krycího skla automobilového světlometu 

      Polykarbonát je základní materiál, ze kterého se vyrábí krycí skla automobilových  

světlometů. Je to nekrystalizující amorfní termoplast. Připravuje se fosgenací v alkalickém 

prostředí za přítomnosti rozpouštědla (viz. obr. 2.3.1-1). Tento materiál je mírně zbarven 

do žluta, je velmi transparentní a dokáže propustit přes 90% světla. Při výrobě krycích skel 

světlometu se konkrétně používá PC Lexan LS2 nebo PC  Macrolon. Tloušťka skla se 

pohybuje v rozmezí 2,3 – 3 mm. [9], [12]. 

 

 
Obr. 2.3.1-1 Příprava polykarbonátu fosgenací [11] 

Výhody: 

 samozhášivost s teplotou vzplanutí nad 500 °C.  

 houževnatost, tuhost, tvrdost, pevnost 

 odolávání kyselinám a olejům  

 Nevýhody: 
 

 méně dobrá odolnost vůči louhům, skupině rozpouštědel 

 podléhají korozi za napětí 

 malá odolnost vůči povětrnostním vlivům 

Proti povětrnostním vlivům je povrch polykarbonátu opatřen ochranným UV lakem, který 

může být nanášen stříkání nebo poléváním. Takto se upravuje vnější povrch krycího skla 

automobilového světlometu s označením minimální lakované oblasti (viz. obr. 2.3.1-2). Po 

lakování skla světlometu následuje vytvrzování, sušení a kontrola tloušťky laku, která by 

měla být v rozmezí 8 – 12 µm. [10], [12]. 
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Obr. 2.3.1-2 Minimální lakovaná oblast (šipka nahoře vlevo vyznačuje nohu skla) [12] 
 

2.3.2 Materiál pouzdra automobilového světlometu 

      Pouzdra světlometu se vyrábějí z polypropylenu. Základním stavebním prvkem je 

monomer, který je používán k výrobě makromolekulárních látek, polymerů. Polypropylen 

(PP) je tedy termoplastický polymer ze skupiny polyolefinů patřící mezi nejvíce používané 

plasty v průmyslovém odvětví  především v automobilovém. [11] 

                                 

Obr. 2.3.2-1Prostorový model polypropylenu   [11]                        Obr. 2.3.2-2 Strukturní vzorec [11] 

Výhody: 

 měknutí kolem  140-150 °C 

 teplota tavení 160-170 °C 

 dobrá odolnost vůči olejům 

 velmi dobrá mechanická a chemická odolnost  

Polypropylen zasahuje do mnoha odvětví například automobilového a textilního průmyslu. 

Vzhledem ke své nízké hustotě hmotnosti jej používáme také k výrobě lan. [11] 
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 2.3.3 Výroba krycího skla a pouzdra automobilového světlometu vstřikováním 

      Je to určitý druh technologického procesu,  při kterém je granulovací materiál dopraven 

(vstříknut) velikou rychlostí do dutiny formy, kde následně ztuhne v požadovaný tvar. 

K úpravě granulátu na plasticky tvar dochází v tzv. plastikační komoře s topnými tělesy 

(viz. obr. 2.3.3-1). [14] 

 

 

Obr. 2.3.3-1Schéma vstřikovacího stroje [13] 

Funkční části vstřikovacího stroje můžeme rozdělit na tři části: 

a) vstřikovací jednotku  

b) uzavírací jednotku 

c) ovládaní a zařízení stroje 

 Vstřikovací jednotka nám dopravuje požadovaný materiál do formy v pořadí: 

násypka -  šnek -  plastikační komora s topnými tělesy – tryska – forma. 

 Uzavírací jednotka uzavírá a otevírá formu podle potřeby vstřikovacího procesu. 

Uzavření formy je zajištěno takovým tlakem, aby se forma po vstřiknutí taveniny 

samovolně neotevřela. 

 Ovládání stroje nám zajišťuje řídící panel (počítač) a zařízení stroje nám 

umožňuje vykonávat operace, které dostane z PC panelu. Ovládání pracuje podle 

naprogramovaného sowtvaru.  
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2.3.4 Vstřikovací formy pro části automobilového světlometu 

      Vývoj a výroba forem vzhledem k jejich složité konstrukci je velice náročná jak po 

stránce vědomostních znalostí z odborného hlediska, tak i po stránce finančních nákladů. 

Důvodem jsou především podmínky, které jsou na ně kladeny. Formy musí být schopny 

zvládat vysoké tlaky, dokázat vytvořit výrobek požadovaných rozměrů a kvalit. Také se od 

vstřikovacích forem vyžaduje, aby automaticky a s trvalou přesností vyráběného dílu 

pracovaly po celou dobu jejich životnosti (viz. obr. 2.3.4-1,2) [13] 

 

 
Obr. 2.3.4-1Forma na pouzdro předního auto světlometu VW Caddy [15] 
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Obr. 2.3.4-2 Vstřikovací forma pro přední sklo auto světlometu [16] 

2.4 Homologační soustavy 

      V současné době jsou na světě čtyři homologační soustavy (EHK, US, Japonsko a 

Čína). 

2.4.1 Evropská homologace  

 

 

 

 je založena na respektování „Dohody o udělování homologací“ při OSN z roku 

1953 

 výrobce musí poskytnout stručný technický popis výrobku, výkresy a dva vzorky 
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Obsah testů pro EHK homologaci: 

 Fotometrie – ověřujeme zda automobilový světlomet (svítilna) splňuje intenzitu 

předepsaného osvětlení (svítivosti) ve všech bodech a pásmech. Fotonka je 

umístěna napevno v průsečíku os H-V na měřící stěně a světlomet (svítilna) se 

v požadovaných měřících úhlech natáčí na pohyblivém stolu goniometru (viz. obr. 

2.4.1-1,2,3). 

. 
Obr.2.4.1-1 Pohyblivý stůl goniometru [4] 

                   

  Obr. 2.4.1-2 Pohyblivý stůl goniometru [4]                                     Obr. 2.4.1-3 Měřící stěna [4] 
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 Barevné souřadnice světla - ověřujeme, zda pro funkci (bílá, žlutá, červená) leží 

barevné souřadnice světla v oblasti definované tri-chromatickým trojúhelníkem. 

 „Čistý a špinavý automobilový světlomet“ – auto světlomet se nechá stále svítit po 

dobu 12-ti hodin. Po tomto svícení se ověří fotometrie zda se neodchýlila od 

původní fotometrie o ne více než 10%.  Pokud světlomet obsahuje další funkce, 

jsou v tomto intervalu taktéž zapnuty. Na světlometu nesmí být patrné žádné 

poškození (zapečeniny, praskliny, prohlubně apod.) způsobené teplem. U 

„špinavého“ světlometu se svítí jen 1 hodinu, ale povrch světlometu je zašpiněn 

tak, že propouští jen 20% své původní intenzity. Vyhodnocení podobné jako u 

čistého automobilového světlometu (viz. obr. 2.4.1-4). 

 

Obr. 2.4.1-4 Zkouška svítivosti 

 Padání hranice – vyhodnocuje se jak se pohne vodorovné rozhraní potkávacího 

světla automobilového světlometu po 1 hodině stálého svícení. Povoleno je posun 1 

mrad pro světlomety a 2 mrad pro mlhové světlomety. 
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 Svítilny s odrazkami se navíc ostřikují vodou v boxu po dobu 12 hod. a zjišťuje se 

pronikáni vlhkosti dovnitř (viz obr.2.4.1-5,6). 

 
Obr. 2.4.1-5 Zkouška těsnosti [4] 

 

 

Obr. 2.3.1-6 Zkouška těsnosti 



Merta František                                                                       Studie popisování výrobku při výrobě světlometu 
 
 

22 

 Automobilové svítilny s odrazkami musí taktéž projít tepelným zatížením v peci 

(48 hod při 65°C) a po vychladnutí se prověřuje změna hodnot odrazivosti a zda 

stále splňují příslušné požadavky. 

 Fotometrická měření jsou založena na nastavení proudu při referenčním světelném 

toku žárovky. Světelný tok se kalibruje v Ulbrichtově kouli a výsledný proud se 

zaznamenává do kalibrační karty světelného zdroje, a to je potom nastaveno jako 

výchozí měřící parametr na goniometru [4]. 

2.4.2 Homologace (certifikace) v USA 

 

DOT 

 Oproti EHK homologaci je to odlišný systém založený na self-certifikaci danou 

U.S. federálním zákonem. 

 Výsledkem je právní odpovědnost výrobce za své produkty. 

 Toto řeší „ Federal Motor Vehicle Safety Standard 108“, zkratka FMVSS 108. 

 Oproti EHK soustavě se fotometrie ověřuje při stanoveném napětí 12,8 V. 

Obsah testů dle FMVSS 108: 

 Fotometrie (principiálně jako v EHK, ale je tam jiný tvar rozhraní a jiné měřící 

body). Obecně je možno říci, že U.S. požadavky jsou o něco méně přísné co se týče 

oslnění než EHK. 

 Barevné souřadnice – obdobné jako v EHK. 

 Chemická zkouška – povrch skla automobilového světlometu se natírá směsí 

isooktanu a toluenu a sleduje se, zda nedojde k vizuálnímu poškození či jinému 

negativnímu ovlivnění povrchu auto skla. 

 Korozní zkouška – na 240 hodin se automobilový světlomet nechá v solné mlze, a 

pak se vyhodnocuje dopad této atmosféry na konektory a přívodní elektrické 

vodiče. 
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 Vibrační zkouška – po 1 hod. intenzivního vibrování se vyhodnocuje neporušenost 

auto světlometu/svítilny a jejich vnitřních částí. Příklad uchycení při vibrační 

zkoušce (viz. obr.2.4.2-1,2). 

 
Obr. 2.4.2-1 Uchycení při vibrační zkoušce [4] 

 
 

 
Obr. 2.4.2-2 Uchycení při vibrační zkoušce [4] 
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 Prachová zkouška – automobilový světlomet se nechá v prachové komoře 5 hodin 

ve vířícím cementovém prachu. Po očištění vyhodnocujeme zda nedošlo k 

proniknutí prachu dovnitř světlometu a ověřuje se znovu fotometrie. 

 Teplotní test – automobilový světlomet se zatíží teplotním cyklem, kdy svítí 

všechny světelné zdroje v něm umístěné a ověřujeme, zda nedošlo k tepelnému 

poškození nebo plastickým deformacím částí auto světlometu. 

 Vlhkost – automobilový světlomet se umístí do komory s vysokou relativní vlhkostí 

(90%) a několikrát se během testu napájí všechny světelné zdroje a vyhodnocuje se 

pronikání (srážení) vlhkosti uvnitř světlometu. [4] 

2.4.3 Japonská homologace automobilového světlometu 

 
 
 

 V současné době zůstala v Japonsku povinnost homologovat pouze tlumené a 

dálkové světlo automobilového světlometu. 

 U ostatních osvětlovacích a signálních funkcí automobilového světlometu Japonsko 

přistoupilo na soustavu EHK. 

 Obsahově jsou homologační zkoušky prakticky totožné jako v EHK soustavě. 

 Kontroluje se fotometrie a barevné souřadnice tlumeného a dálkového světla  

světlometu. 

 Oproti EHK soustavě, kde je větší volnost v provedení technické dokumentace 

Japonci tvrdě a neústupně požadují nejmenší detaily k danému výrobku. Existuje 

zde citelná jazyková bariéra, zdlouhavější domlouvání a projednávání problémů – 

tzn. je nutno mít v Japonsku technicky vybaveného zprostředkovatele. 

 V Japonsku existuje jen jediný státem pověřený ústav pro tyto homologace 

(NTSEL) placený a řízený státem (MLIT). V EHK soustavě jsou laboratoře v 

každém státě Dohody a fungují jako samostatné výdělečné organizace. Z toho 

vyplývá i větší pružnost těchto laboratoří oproti Japonsku. [4] 



Merta František                                                                       Studie popisování výrobku při výrobě světlometu 
 
 

25 

2.4.4 Čínská homologace automobilového světlometu 

 

 

 

 Od 1.12. 2006 vyjmenované výrobky pro automobily (mezi nimi i světelná 

technika) musí mít Čínskou homologaci. 

 Tímto v podstatě vznikla čtvrtá homologační soustava na světě (EHK, US, 

Japonsko a Čína). 

 Obsahově jsou jejich předpisy stejné jako v EHK, ale mají označení GB xxxx, např. 

:GB 4599-94 auto světlomety, GB 4660-94 přední mlhovky, GB 5920-99 brzdové a 

obrysové svítilny atd. 

 U automobilových světlometů se testuje fotometrie a barevné souřadnice světla, 

zadní svítilny (odrazky) podobně jako v EHK. 

 Daleko obtížnější je práce a agenda v aplikační fázi homologace (příprava před 

homologací). Aplikační dokumenty pro každý výrobek obsahuji 14 položek. Např. 

organizační schéma podniku, seznam klíčových materiálů a jejich dodavatelů, 

seznam klíčových výrobních a kontrolních zařízení opět včetně jejich dodavatelů, 

detailní fotografie, plány kontrol, detaily ochranné známky, výrobní „flow chart“. 

Je tudíž obtížné si nepředstavit zda takovéto množství detailních informací 

soustředěných na jednom místě nemůže sloužit i k jiným než schvalovacím 

účelům…. Obtížná je tak též komunikace, ne úplně konkretizované postupy a 

kompetence. 

 Každý rok se musí posílat nové vzorky auto světlometů nebo svítilen z portfolia již 

schválených výrobků na opakované přeměření fotometrie v Čínském testovacím 

ústavu. [4] 
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2.5 Předpisy EHK/OSN a směrnice EHS/ES 

      Vzhledem k tomu, že doprava probíhá kontinuálně i v prostoru je nezbytné, aby 

legislativa pokryla místní, národní i mezinárodní potřeby a ty nebyly vzájemně v rozporu. 

To vede k celkové unifikaci (sjednocování). 

Na národní úrovni patří legislativa dopravních prostředků do kompetence Ministerstva 

dopravy České republiky. Technické normy, kterými se řídí zejména výroba dopravních 

prostředků, patří do kompetence Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví a hygienické předpisy patří do kompetence Ministerstva zdravotnictví České 

republiky nebo Ministerstva životního prostředí České republiky. 

Na mezinárodní úrovni patří legislativa dopravních prostředků do kompetence více 

institucí, kterými jsou Evropská hospodářská komise, Organizace spojených národů 

(EHK/OSN); Evropské hospodářské společenství (EHS/ES). Technické normy jsou 

v kompetenci Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO). 

Předpisy Evropské hospodářské komise, Organizace spojených národů se oficiálně 

nazývají „Jednotná ustanovení pro homologaci (a následuje odborný název součásti či 

příslušenství)“. Ratifikační proces těchto dokumentů začal po roce 1958, proto jsou někdy 

nazývány „Dohoda roku 58“. 

Do současné doby byly jednotlivé předpisy ratifikovány naprostou většinou evropských 

států a na některé předpisy přistoupily a přistupují i velké mimoevropské státy jako je např. 

Japonsko. Ve Spojených státech amerických je oblast osvětlení pro automobily řešena 

federálním zákonem „ Federal motor vehicle safety standard“  označenou pod zkratkou 

(FMVSS 108), který se pro jednotlivé světelné funkce může odvolávat na normy SAE 

International, Society of Automitve Engineers. Jedná se o profesní sdružení odborníků 

oblasti leteckého automobilového a dopravního průmyslu. Pro ostatní státy světa obecně 

platí, že jejich předpisy jsou odvozeny z předpisů EHK. [5] 

      Další část této kapitoly bude věnována popisové studii a sestavou homologačních 

znaků při udělení homologace automobilového světlometu vyzařující asymetrické 

potkávací světlo a dálkové světlo nebo obojí, a které jsou vybaveny halogenovými 

žárovkami.  

      V tomto případě jde o tzv. standardizovanou dohodu pod označením E/ECE/324-

E/ECE/TRANS /505/Rev.2/Add.111/Rev.1, předpis č. 112. Ta předpisuje všechny nutné 

podmínky a parametry pro jejich homologaci automobilových světlometů. 

 

 



Merta František                                                                       Studie popisování výrobku při výrobě světlometu 
 
 

27 

 2.6 Sestava homologačního znaku na auto světlometu 

      Na rozptylovém skle a na hlavním tělese světlometu musí být dostatečně velké místo 

pro značku homologace a doplňkové symboly. Tato místa musí být vyznačena také na 

výkresech. 

Samotná značka homologace se skládá z mezinárodního homologačního značení. Je ve 

tvaru kružnice a uzavírá v sobě písmeno „E“. Za tímto písmenem je zobrazené rozlišovací 

číslo státu, který homologaci udělil. Například 1 pro Německo, 2 pro Francii, 3 pro Itálii, 4 

pro Nizozemsko, 5 pro Švédsko, 6 pro Belgii, 7 pro Maďarsko, 8 pro Českou republiku, 11 

pro Spojené království, atd.(viz. obr.2.6-1). Každému homologovanému typu se přidělí 

číslo homologace. První dvě čísla (00 pro předpis v současném znění) udávají sérii změn. 

Zaznamenávají se nejposlednější závažné technické úpravy předpisu v době vydání 

homologace. [6] 

 
Obr.2.6-1Homologační značení [6] 

Doplňkové symboly: 

a) U automobilových světlometů, které splňují pouze požadavky pro levostranný 

provoz, vodorovnou šipku směřující vpravo při pohledu na světlomet, tj. k té 

straně vozovky, na které je provoz (viz. obr. 2.6-2). 

 
Obr.2.6-2Homologační značení pro auto  světla s levostranným provozem (šipka směřující doprava) [6] 
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b) U automobilových světlometů, které jsou za pomoci vhodného seřízení montáže 

optické jednotky nebo žárovky konstruovány pro splnění požadavků obou 

dopravních systémů, vodorovnou šipkou s hroty na obou stranách, hroty směřují 

vlevo a vpravo (viz. obr. 2.6-3). 

 
Obr. 2.6-3 Homologační značení pro auto světla s oboustranným provozem (šipka vlevo i vpravo) [6] 

c) U automobilových světlometů, které splňují požadavky tohoto předpisu pouze pro 

potkávací světlo, písmena „C“ pro světlomet třída A nebo „HC“ pro světlomet třídy 

B. 

d) U automobilových světlometů, které splňují požadavky tohoto předpisu pouze pro 

dálkové světlo, písmena „R“ pro světlomet třídy A nebo „HR“ pro světlomet třídy 

B. 

e) U automobilových světlometů, které splňují požadavky tohoto předpisu pro 

potkávací i dálkové světlo písmena „CR“ pro světlomet třídy A nebo „HCR“ pro 

světlomet třídy B (viz. obr. 2.6-4,5). 

 

                                          
                                                 Obr. 2.6-4                                           Obr. 2.6-5 

Obr. 2.6-4 Homologační značení auto světla pro pravosměrný provoz, písmena CR udávjí třídu A    

                 s potávacím a  dálkovým světlem.. [6] 

Obr. 2.6-5 Homlogační značení HCR udává značení auto světlometu třídy B s potkávacím i dálkovým  

                  světlem. [6] 
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                        Obr. 2.6-6                                                                   Obr. 2.6-  

 

Obr. 2.5-6 Homologační značení pro potkávací a dálkové světlo s levostranným provozem třídy A. [6]. 

Obr. 2.5-7 Homologační značení pro oba systémy provozu pomocí příslušného nastavení optické jednotky    

                  nebo žárovky na vozidle třídy B. [6] 

f) U automobilových světlometů s rozptylovým sklem z plastového materiálu skupina 

písmen „PL“ je umístěna vedle symbolů předepsaných v odstavcích c,e (viz. obr. 

2.6-8,9). 

                          
Obr. 2.6-8 Třída A pro oba systémy provozu [6]           Obr. 2.6-9 Třída B pouze pro pravosměrný provoz [6] 

g) U dálkových auto světlometů splňujících požadavky tohoto předpisu musí být údaj 

o maximální svítivosti. Ten je vyjádřen referenční značkou umístěnou v blízkosti 

kružnice s písmenem „E“ uvnitř. V případě skupinových nebo sloučených 

dálkových světlometů musí být údaj o maximální svítivosti dálkového světla 

vyjádřen daným způsobem (viz. obr. 2.6-10). 

 
Obr. 2.6-10 Homologační znak s číslem 30 nám udává, že maximální svítivost dálkového 

světla je v rozmezí od 86 250 do 101 250 cd. [6] 
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h) Automobilové světlomety splňující požadavky tohoto předpisu, které jsou 

konstruovány tak, že žárovka potkávacího světla nesmí být současně rozsvícena 

s kteroukoliv jinou sloučenou funkcí je za symbolem potkávacího světlometu ve 

značce homologace označena lomítkem (/) (viz. obr. 2.6-11,12). 

 

                 
       Obr. 2.6-11 Třída B pro potkávací i dálkové světlo           Obr. 2.6-12 Třída B pouze pro potkávací světlo 

                               pro pravostranný provoz. [6]                                               pro pravostranný provoz. [6] 

i) Obě číslice čísla homologace (00 pro předpis v současném znění) udávají sérii 

změn včleňující nejposlednější závažné technické úpravy předpisu v době vydání 

homologace a případně požadovaná šipka mohou být vyznačeny v blízkosti výše 

citovaných doplňkových symbolů (viz. obr. 2.6-13). 

 
Obr. 2.6-13 Homologační značení číslic (00) udávají sérii změn nejposlednějších technických úprav. [6] 
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      Značky a symboly, o kterých se zde zmiňuji musí být zřetelně čitelné a nesmazatelné. 

Mohou být umístěny na vnitřní nebo vnější části auto světlometu (průhledné nebo 

neprůhledné) a nesmí být od sebe oddělitelné. Také musí být dobře viditelné, je-li auto 

světlomet namontován na vozidle nebo když pohyblivá část, (kapota) je otevřená (viz. obr. 

2.6-14). [6] 

 

 
Obr. 2.6-14 Viditelná část homologačního znaku namontovaného světlometu při otevřené kapotě. 

       Automobilní světlomety musí splňovat také řadu dalších podmínek. Především musí 

dostatečně osvětlovat aniž by oslnily protijedoucího řidiče, chodce či jiného účastníka 

silničního provozu, a to když vyzařují potkávací nebo dálkové světlo. Svítivost auto 

světlometu se ověřuje na svislé měřící stěně, umístěné ve vzdálenosti 25 metrů před auto 

světlometem, a to kolmo k jeho ose. Zkoušení probíhá pomocí bezbarvé (referenční) 

žárovky pro napětí 12 V. Během zkoušení auto světlometu musí být napětí na svorkách 

žárovky nastaveno tak, aby se dosáhlo referenčního světelného toku uvedeného 

v příslušném listu dat. [6] 
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      Potkávací světlo musí vytvářet dostatečně ostré rozhraní, aby s jeho pomocí mohlo být 

provedeno dobré seřízení. Rozhraní musí tvořit vodorovnou přímku na straně opačné 

směru provozu dopravy, pro který je světlomet určen; na druhé straně nesmí rozhraní 

přesahovat buď nad lomenou čáru HV H1 H4 vytvářenou přímkou HV H1 svírající s 

vodorovnou přímkou úhel 45° a přímku H1 H4 položenou 25 cm nad přímkou hh nebo 

přímku HV H3 skloněnou pod úhlem 15° nad vodorovnou přímkou. Rozhraní přesahující 

jak čáru HV H2, tak přímku H2 H4 a vyplývající z kombinace obou výše uvedených 

možností není v žádném případě přípustné (viz. obr. 2.6-15,16). [6] 

 

Obr. 2.6-15 Auto světlomet určený pro provoz na levé straně vozovky [6] 
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Obr. 2.6-16 Auto asvětlomet určený pro provoz na pravé straně vozovky [6] 

      Automobilový světlomet, který je konstrukčně určen tak, aby vyhovoval 

pravostrannému provozu musí mít rozhraní na levé polovině měřící stěny vodorovné a 

světlomety, které mají vyhovovat levostrannému provozu musí mít rozhraní vodorovné na 

pravé polovině měřící stěny. V žádném z pásem I, II, III a IV se nesmějí vyskytovat 

postranní odchylky škodlivé pro dobrou viditelnost. [6]  
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3. Zhodnocení současného stavu 

      Všechny státy se snaží chránit trh před dodávkami nebo před výrobci dodávající 

nekvalitní zboží. Tato ochrana spočívá ve splňování řady nejpřísnějších kritérií kvality 

podloženou výše uvedenými normami, homologacemi a certifikacemi, ale také k řadě 

testů. Můžeme říci, že testovací podmínky některých automobilek jdou až nad rámec 

požadovaných předpisů, jsou tedy obsáhlejší a přísnější. Navíc u výše uvedených testů 

výrobci provádí vyhodnocování také subjektivně. Znamená to zkoušení automobilových 

světlometů přímo za provozu, a to na testovacích dráhách či polygonech ať už v noci nebo 

ve dne. 

Důvodem těchto opatření je zajistit bezpečnost výrobku a získání tak známky kvality, která  

 je vyjádřena formou homologačního znaku. Homologační značka musí být vyznačena 

takovým způsobem, aby byla dobře vidět, nešla smazat a byla na místě, které  neovlivňuje 

funkci světlometu. 

      V současné době ve firmě používáme dva způsoby popisování automobilových 

světlometů. Jedním z nich je laserové popisování CO2 laserem (viz. obr. 3.1). Touto 

technologií popisujeme přední skla automobilového světlometu, která jsou určena pouze na 

americký trh s homologačním znakem VOL DOT DRL (viz. obr. 3-2).  

 

 

 
Obr. 3.1 Popisovací CO2 laser [6] 
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Obr. 3.2 Laserový popis předního skla automobilového CO2 laserem (americký trh) 

 

 
Obr. 3.3 Čisté sklo automobilového světlometu bez popisu (evropský trh) 

      Dle předloženého požadavku zákazníkem, který chce dodávat světla na čínský trh jsme 

uvažovali také o technologii pevnolátkového Nd:YVO4 , kde bychom touto technologií 

nanášeli popisovou homologační značku na pouzdro automobilového světlometu. 
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      Druhý způsob popisování je při lisování (v našem případě vstřikovém), kde je 

požadovaný znak vytvořen pomocí tvarové vložky umístěné ve formě, která se dá měnit 

dle potřeby výroby (viz. obr. 3.4). Formu pro daný projekt nemohu znázornit, protože se 

jedná o now how firmy. Proto znázorněné formy slouží jako ilustrační. 

 

  
Obr. 3.4 Vstřikovací formy (tažnice) [19] 

 

 
Obr. 3.5Vstřikovací formy (tažník)[19] 

      V další kapitole se budu zabývat analýzou jednotlivých variant jakými je možno 

homologační značku na auto světlometu vytvořit.  
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4. Analýza jednotlivých variant (vytvoření homologační značky na automobilový            

světlomet) 

      Analýzu jednotlivých variant začnu stručným popisem principu laseru. Dále se zmíním 

o plynovém CO2 laseru a poté budu pokračovat pevnolátkovým Nd:YVO4 laserem. Tuto 

kapitolu zakončím analýzou popisu pouzdra ve formě při lisování části automobilového 

světlometu. 

4.1Princip laseru 

      Laser je tvořen aktivním prostředím (1), rezonátorem (3,4) a zdrojem energie (2).  

Zdrojem energie, který může představovat například výbojka je do aktivního média 

dodávána neboli tlačena energie. Ta energeticky vybudí elektrony aktivního prostředí ze 

základní energetické hladiny do vyšší energetické hladiny a dojde k tak zvané excitaci. 

Takto je do vyšších energetických stavů vybuzena většina elektronů aktivního prostředí a 

vzniká tak zvaná  inverze populace. Při opětném přestupu elektronu na nižší energetickou 

hladinu dojde k vyzáření (emisi) kvanta energie ve formě fotonů. Tyto fotony následně 

interagují s dalšími elektrony inverzní populace, čímž spouštějí tzv. stimulovanou emisi 

foton se stejnou frekvencí a fází i u nich. Díky umístění aktivní části laseru do rezonátoru 

tvořeného například zrcadly dochází k odrazu paprsku fotonů a jeho opětovnému průchodu 

prostředím. To dále podporuje stimulovanou emisi, a tím dochází k exponenciálnímu 

zesilování toku fotonů. Výsledný světelný svazek pak opouští rezonátor průchodem skrze 

výstupní polopropustné zrcadlo. Ke vzniku oscilací a generování laserového výstupu však 

musí být splněna prahová podmínka minimálního zisku, která říká, že během periody 

oběhu fotonu rezonátorem musí být hustota fotonů v rezonátoru rovna nebo větší než 

počáteční stav, jinak by nebylo možné z rezonátoru odvádět energii. [20] 

Konstrukce Laseru: 

 

Obr. 4.1-1 Konstrukce laseru [20] 

 

1- aktivní prostředí, 2 - čerpání aktivního prostředí, 3 - odrazné zrcadlo, 4 – polopropustné 
zrcadlo,  5 - laserový paprsek  
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4.2 Popis a analýza metody CO2 laseru  

      Metoda, kterou používáme je založena na paprsku vycházejícího z laseru a ten je 

vychylován zrcadly, které jsou na sebe kolmo umístěné. Paprsek je poté usměrněn 

(fokusován) objektivem a ten dále dopadá na povrch materiálu, kde vytváří požadovaný 

popis (viz. obr.4.2-1). Pohyb těchto paprsků je řízen přes počítač. 

Složitější optická dráha, nutná kalibrace, čištění a v podstatě větší nároky na údržbu a 

čistotu zrcadel je velikou nevýhodou oproti laserům s vlnovou délkou 1 µm (např. 

pevnolátkové lasery viz. kapitola 4.3) 

 

 
Obr. 4.2-1Usměrněný paprsek pomocí kolmých zrcadel [21] 

      CO2 laser je plynový laser buzený doutnavým elektrickým výbojem. Aktivní prostředí 

je tvořeno molekulou CO2 umožňující provoz na vlnové délce 10,6 µm, tedy v oblasti 

infračerveného záření. Jde o poměrně složité zařízení obsahující vakuový, plynový, 

cirkulační a chladící systém, vlastní optický rezonátor a zdroje vysokého napětí. Účinnost 

dosahuje asi 7% a rozsah výkonů je 0,5 – 20 kW (viz. obr. 4.2-2). 
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Obr. 4.2-2. RF DC CO2 laser: 1 – výstupní svazek, 2 – tvarovač svazku, 3 – výstupní zrcadlo, 4 – chlazení, 5 

– RF buzení, 6 – zadní zrcadlo, 7 – RF excitační výboj, 8 – velkoplošné elektrody. [22] 

Podstatnou výhodou této metody je vysoká operativnost a rychlost. Při popisování 

plastických hmot laserem se nám popisová kresba vytváří tak zvaným zuhelnatěním 

povrchu. Jakou reakci vyvolá paprsek laseru závisí na použitém materiálu, ale také na 

pracovních podmínkách laseru (optický výkon, frekvence akustooptického modulátoru, 

zvolená popisovací rychlost). [21] 

      V současné době tento laser využíváme k popisování skel automobilového světlometu 

pro americký trh s nanášením homologačních značek na spodní hranu světlometu viz. obr. 

3.2. U tohoto projektu vkládáme sklo automobilového světlometu do přípravku, kde 

(viz.obr. 4.2-2) následně zařízení CO2 laser LM20S vypálí požadovaný homologační popis 

(viz.obr. 4.2-3). 

  
Obr. 4.2-2 Laserové zařízení (projekt Tiguan) [24] 
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Obr. 3.2 Popis laserovaného předního skla (VOL DOT DRL) 

Po vypálení homologačního popisu je důležité takto popsané sklo automobilového 

světlometu vhodně označit proti špatné manipulaci (tím je myšleno záměna při montáži 

s evropským sklem, který nemá žádný popis). Toto označení se vytlačí ve tvaru tzv. bobulí. 

Kontrolu provádí v lepící stanici zakládací hlava pomocí snímačů před slepením skla 

s pouzdrem. 

4.2.1 LASERmark LM20S - CO2 popisovací laser 

 Provedení samostatné laserové hlavy je určeno k dalšímu zabudování. 

 Volitelné popisovací pole 60 x 60 mm až 190 x 190 mm. 

 Otočná vychylovací hlava. 

 Výkonné varianty 10 – 100 w. 

 Lasery o výkonu <40 W jsou chlazeny vzduchem, výkony >60 W jsou chlazeny 

vodou. 
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Obr. 4.2.1-1 CO2 laser LM20S [23] 

  

Tabulka 1- Specifikace systému [23] 

Model LM20S 

Laser typ CO2  laser 20W 

Vlnová délka 10 600nm 

Frekvence kontinuální, 5 kHz šířková modulace výkonu 

Velikost pole  60 x 60, 90 x 90, 120 x 120 nebo 170 x 170 mm 

Chlazení Vzduch, Voda – Vzduch 

Operační systém Windows7 

Certifikáty Laser třídy IV, CE značka 

 

Výhody: 

• odstraňuje náklady na nálepky a zjednodušuje výrobní proces 

• popisy jsou pořád stejné 

• může popisovat i jiné materiály (kov, keramiku atd.) 

• minimalizace napětí v materiálech 

• snižování výrobních nákladů díky své pracovní rychlosti 

• bezpečný a čistý popis 

• nízké provozní náklady  
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Nevýhody: 

• nevýhodou této metody jsou příliš vysoké pořizovací náklady laserů 

• popisování na skle se může provádět pouze na nelakovaných místech 

• všechny materiály nemusí být popsány v požadované kvalitě 

• možná záměna takto popsaného skla s jiným projektem, proto je důležité další 

zabezpečení (vytlačením tzv. bobulí na skle) a tedy s tím spojená další investice  

4.3 Popis a analýza metody pevnolátkového Nd:YVO4 laseru 

      Nd: YVO4 laser je pevnolátkový laser, jehož vlnová délka je řádově v 1µm. Jako 

aktivní látka je použit krystal nazývaný Nd:YVO4 - yttrium vanadát (YVO4) obohacený 

Neodymem (Nd).. Rozdíl mezi dalšími možnými typy laserů je v jejich geometrii (viz obr. 

4.3-1). [22] 

 
Obr. 4.3-1 Pevnolátkové lasery: 1 – Nd:YAG laser, 2 – diskový laser, 3 – vláknový laser, 4 – diodový laser. 

Význam šipek: modré – chlazení, zelené – buzení, fialové – svazek laseru. Červeně je zobrazen teplotní profil 

v aktivním médiu. U diodového laseru je buzení přímým elektrickým proudem. [22] 

Konstrukce vláknového laseru je tvořena dlouhým optickým vláknem (délka vlákna je 

udávaná v metrech, průměr 50–300 µm). Výhodou tohoto jmenovaného laseru je možnost 

vést záření s vlnovou délkou 1µm pomocí flexibilního optického vlákna. Tato technologie 

zaručuje lepší přenos záření laserového paprsku do místa, na kterém potřebujeme vytvořit 

požadovaný popis (viz. obr. 4.3-2). [22] 
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Obr. 4.3-2 Vláknový laser: 1 – budicí diody, 2 – optická spojka, 3 – Braggova mřížka, 4 – optické vlákno,  

                 5 – výstupní kolimátor, 6 – svazek laseru [22] 

V současné době je vláknový laser technologicky nejmodernější typ pevnolátkového 

laseru. Aktivní prostředí je tvořeno dlouhým optickým vláknem dopovaným ytterbiem 

(obr. 4.3-2). Buzení z diod laseru (1) je vedeno přes optickou spojku (2) dále do aktivního 

vlákna. Pak jsou umístěné místo zrcadel Braggovy mřížky(3), což jsou struktury vytvořené 

přímo na optickém vlákně.  Záření pokračuje z vlákna přes výstupní kolimátor (5). 

Vláknové lasery se dále dělí podle pracovního režimu na kontinuální (CW), pulzní nebo 

kvazipulzní (QCW). Velkou výhodou vláknového laseru je jeho jednoduchost (celý laser 

tvoří vlastně optické vlákno), robustnost a modularita, která je u těchto laserů unikátní – 

laser je tvořen tzv. laserovými moduly, jejichž spojováním se může postupně navyšovat 

výkon (až 80 kW). 

Další výhodou těchto laserů je vysoká  životnost zařízení (až 100 000 h), dále vysoká 

účinnost (30–35 %), malé nároky na prostor, minimální nároky na údržbu a nejnižší 

náklady co se týče vlastního provozu těchto vláknových laserů. 
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Tabulka 2- Základní přehled průmyslových laserů [23] 

 
Typické aplikace: Ř – řezání, S – svařování, Z – značení, G – gravírování, K – kalení, N – nanášení vrstev, M 

– mikroobrábění, nk – nekovy. Buzení LD – laserové diody. Režim CW – kontinuální, QCW – kvazipulzní. 

4.3.1 LASERyvo LV 20S  

Popisovací vanadátový laser 

 Laser ve výkonové variantě 20 W. 

 Volitelné popisovací pole dle konkrétní aplikace 100 x 100 mm až 450 x 450 mm. 

 Samostatná vychylovací hlava je otočná v ose laseru. 

 Zvýšená odolnost proti vibracím, vniknutí prachu a aerosolu, bezúdržbový provoz. 

 Kompaktní rozměry laseru usnadňující jeho další integraci. 

 
Obr. 4.3.1-1 Pevnolátkový laser LV20S [23] 
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Tabulka 3- Specifikace systému [23] 

Model LV20S 

Laser typ Nd:YVO4 

Vlnová délka 10 64 nm 

Frekvence 20 – 100 kHz programovatelná 

Velikost pole  160 x 160mm (100 x 100, 450 x 450 mm) 

Chlazení Přímé aktivní vzduchové chlazení ( neobsahuje chladící médium) 

Operační systém Windows7 

Certifikáty Laser třídy IV, CE značka 

 

Výhody: 

• větší účinnost 

• delší životnost 

• díky vysoké účinnosti je laser chlazen vzduchem  

• lepší kontrola laserového popisu (čidly, nebo kamery) 

Nevýhody: 

• vysoké pořizovací náklady laserů 

• pevnolátkové lasery neumí popsat průhledné materiály 

• popisování na skle se může provádět pouze na nelakovaných místech 

• laser musí směřovat kolmo na popisovaný materiál 

Lasery Nd:YVO4 se vyznačují mimořádně kvalitní stopou a velmi krátkými pulsy. 

Uplatnění nacházejí v aplikacích popisu a vysoká kvalita svazku umožňuje rovněž velmi 

efektivně značit kovy. 

Znázorněný obrázek (4.3.1-2) nám ukazuje vzorek laserového popisu homologačního 

znaku pro čínský trh. Impulzem pro tyto zkoušky je požadavek zákazníka, který chce tyto 

světla na vývoz do Číny. 
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Obr. 4.3.1-2 Laserový popis na pouzdře (ukázka homologačního znaku pro Čínu a Evropu) 

      

       Dalším možným způsobem instalace homologačních značek na automobilovém 

světlometu při použité technologii vstřikového lisování, kdy je homologační popis pevnou 

součástí vstřikovací formy nebo je jako výměnná část vstřikovací formy, která se vkládá 

jako tvarová vložka s homologačními znaky do vstřikovací formy dle požadavku výroby. 

      V další podkapitole se budu zabývat analýzou možného popisu homologačních značek 

ve vstřikovací formě při použité technologii vstřikového lisování částí automobilového 

světlometu. 
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 4.4 Detailní analýza metody popisu automobilového pouzdra světlometu  při 

vstřikovém lisování  

      Ve vstřikovací formě jsou vytvořené nápisy (čísla skladových položek), které jsou její 

pevnou součástí nebo jsou vyměnitelné. Pevnou součástí daného výrobku je například 

číslo, které nám dále slouží jako číslo skladové položky při objednání materiálu k montáži 

světlometu (viz.obr. 4.4-1). 

 
Obr. 4.4-1 Číslo vyrobené součásti 

      Součástí formy je také datumová vložka s nastavitelným datem výroby (viz. obr 4.4-2), 

který můžeme dle potřeby výroby upravovat a měnit. Ta nám slouží jako dohledávající 

číslo v případě reklamace nebo špatné výroby. 

 
Obr. 4.4-2Vložka s nastavitelným datem výroby (pouze informativní)[17] 

      Tímto způsobem můžeme také vytvořit homologační znak. Ukázka vstřikové formy s 

homologačním znakem, kde je homologační znak pevnou součástí formy pro 

automobilový světlomet (viz. obr. 4.4-3). 
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Obr. 4.4-3 Ukázka vstřikovací formy s homologačním znakem (ŠKODA OCTAVIA)[24] 
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      Vytvoření homologačních značek můžeme provést buď na pouzdro (viz. obr. 4.4-3,4) 

nebo na sklo automobilového světlometu (viz. obr. 4.4-5,6), to záleží na jeho konstrukci 

světlometu a také na požadavku zákazníka.  

 
Obr. 4.4-3 Homologační znak na pouzdře automobilového světlometu 

 
Obr. 4.4-5 Detailní záběr homologačního znaku na pouzdře automobilového světlometu 
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Obr. 4.4-6 Homologační znak na skle automobilového světlometu 

 
Obr. 4.4-7 Detail homologačního znaku automobilového světlometu 
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      Homologační znak automobilového světlometu musí být přitom umístěný na takovém 

místě, aby byl vidět i v instalovaném stavu v automobilu při odkrytí přední kapoty (viz. 

obr. 4.4-7). 

 
Obr. 4.4-7Homologační znak na pouzdře světlometu 

Výhody: 

• relativně levná investice na vytvoření homologačního popisu na části auto světla ve 

formě, ve srovnání s laserovou stanicí 

• v případě použití vsřikové formy s vyměnitelnou vložkou, může být součástí vložky 

žebírko, které nám umožní strojově rozlišit (přes čidlo, nebo kamerovou čtečku) 

variantu vloženého pouzdra 

Nevýhody: 

• strojová nečitelnost (při formování může docházet k deformaci popisu) 

• vyčnívající žebírko, které nám slouží ke kontrole vyráběné varianty (může vadit 

zákazníkovi z estetických důvodů) 



Merta František                                                                       Studie popisování výrobku při výrobě světlometu 
 
 

52 

5. Výběr optimální varianty na základě ekonomické rozvahy, nebo úvah v bodě 3 

      Výběr optimální varianty pro naše účely budu provádět dle výše zmíněných projektů 

v kapitole 3 a 4. 

5.1 Varianta CO2 laseru       

      První varianta CO2 laseru model LM20S (viz. obr. 4.2.1-1) se jevila jako zajímavá 

možnost popisu. Máme již vytvořené pracoviště s laserovým zařízení které nám popisuje 

skla automobilových světlometů (viz. obr. 4.2-2). Náklady, které bychom měly, jsou 

náklady spojené s výrobou přípravku na daný projekt a naprogramování pro jiný popis 

(homologační znak).  

Při zkoušení se zjistilo, že popis na pouzdře automobilového světlometu vytvořený CO2 

laserem je nevhodný pro digitální čtecí zařízení. Při použití pevnolátkového laseru je výše 

uvedený problém eliminován. Tímto pevnolátkovým laserem dokážeme vytvořit 

homologační značky na automobilovém světlometu, které umí digitální čtecí zařízení 

100% identifikovat, tak aby nedošlo k záměně s jinou variantou automobilového 

světlometu -výrobní zakázkou (viz. obr. 5.1-1). Tato obava je spojená s tím, že nejsme 

schopni vyrábět tak zvaně „juts in time” (výroba pouzdra → okamžité nanášení 

homologačního znaku → následná výroba automobilového světlometu). Z důvodu 

velkého množství výrobních variant automobilových světlometů se ve většině případech 

vyrábí způsobem: výroba pouzdra →sklad → pomocné pracoviště (laser) → sklad → 

výrobní linka 

Tímto jsme došly k závěru, že CO2 laser i přes své výhody, které nám poskytuje je pro 

naše účely  nevhodný. 

 

 
Obr. 5.1-1 Homologační značky vytvořené CO2 laserem (model LM20S) na tělese automobilového světlometu 
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5.2 Varianta Nd:YVO4 laseru 

      Po konzultaci s vývojovým týmem se dospělo k závěru, že laserové popisování 

pevnolátkovým laserem Nd:YVO4 (viz. obr. 4.3.1-1) by bylo nejvýhodnější metodou 

popisování vzhledem k čitelnosti popisu (viz. obr. 5.2-1) a jeho univerzálnějšímu využití 

(využití laseru na více projektech). Na základě tohoto rozhodnutí, které bylo dáno 

impulsem požadavku od zákazníka se začalo pracovat na finanční analýze pro projekt 

laserového popisování pevnolátkovým laserem. Byla vypracována studie finančních 

nákladů, kde jsou rozepsány jednotlivé položky potřebné pro sestrojení laserového 

pracoviště a potřebných přípravků (viz. tab. 4,5).  

      Výhodou zmiňovaného laserového pracoviště by byla univerzálnost použití na více 

projektech. Laserové popisovací pracoviště by mohlo být umístěno na montáži jako 

součást výrobní linky nebo jako samostatné pracoviště.  Na obrázku 5.2-2 je graficky 

znázorněno kompletní laserové popisovací pracoviště. 

 

 
Obr. 5.2-1 Ukázka laserového popisu Barcodu pevnolátkovým laserem Nd:YVO4 (LV20S)[24] 
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Tab.4 – Náklady na laserové pracoviště 

Personální náklady 
 

 

Mechanická konstrukce  15 000 
Elektro design   14 000 
Programování 198 000 
Mechanická montáž 127 000 
Elektro montáž 126 000 
Projektový management      4400 
Materiálové náklady 
 

 

Robot ABB IRB1600 588 000 
MediCom LYVO20S 945 000 
Alutec rám 149 625 
Pneumatické materiály 170 620 
Elektrický materiál 178 500 
Vyráběné díly 147 000 
Profily   65 625 
Jiný materiál   84 000 
Celková částka 
 

   2.852.000 Kč 

 

 

Tabulka č.5- Náklady na přípravky při použití technologie laserového popisování 

Personální náklady 
 

 

Mechanická konstrukce 64 600 
Elektro design   7 000 
Programování 22 050 
Mechanická sestava 27 500 
Elektro montáž 12 600 
Projektové řízení   1 750 
Materiálové náklady 
 

 

Materiál (plechy, profily, čidla, atd.) 57 750 
Celková částka 
 

    193 250 Kč 

 

Celkové náklady na technologii laserového popisování automobilových světlometů je 
ekonomicky vyjádřena v tabulce č.7 (kapitola 5.3).  
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Obr. 5.2-2 Schéma laserového popisovacího zařízení automobilového světlometu[24] 

 
      Výše uvedený projekt se nerealizoval, protože by byl příliš nákladný. Zákazník v tomto 

případě neakceptoval pořizovací cenu laserového popisovacího zařízení z důvodu dlouhé 

návratnosti vložené investice, respektive velkých nákladů na vytvoření jednoho popisu a ta 

se odvíjí od předpokládaného počtu vyráběných světel během doby trvání výrobního 

provedení automobilového světlometu (doba trvání výroby cca 4 roky s přepokládanou 

roční produkcí 100 000 ks světlometů, kde budeme nanášet homologační znak E a CCC). 

Další metoda značení automobilového světlometu bude využití technologie lisováním 

homologačního znaku automobilového světlometu přímo ve vstřikovací formě pomocí 

výměnné tvarové vložky (popsána níže viz. kap. 5.3).  
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5.3 Varianta s využitím technologie vstřikového lisování s vyměnitelnou tvarovou 

vložkou ve vstřikovací formě 

      Se zamítnutou metodou laserového popisu homologačního znaku se nám nabízí  

nanášení homologačního znaku na automobilovém světlometu pomocí vyměnitelné 

tvarové vložky ve vstřikovací formě.  

Projekt VW UP, dle kterého se má na automobilový světlomet nanášet čínský homologační 

znak je v současné době realizován, ale vyrábí se pouze s evropskou homologací pro 

levosměrný a pravosměrný provoz.  

Na požadavek zákazníka se budou nanášet čínské a evropské homologační značky 

současně (viz. obr. 5.3-1).  

 
Obr. 5.3-1 Ukázka popisu homologačního znaku E, CCC (laserová metoda) 

Tímto způsobem se budou popisovat pouze automobilová světla pro pravosměrný provoz 

(ECE). Světla pro levosměrný provoz označení (LES) se budou vyrábět s jinou vložkou, na 

které nebude homologační znak Číny. K zajištění kontroly bude na pouzdře 

s homologačním znakem Číny vytvořeno 5 mm vyčnívající žebírko, které bude sloužit pro 

detekování požadované varianty ve výrobě při montáži automobilového světlometu (viz. 

obr. 5.3-2,3). 

 
Obr. 5.3-2 Výkres pouzdra VW UP s homologačním znakem CCC a žebírkem pro detekování varianty  

(znazorněno v červeném rámečku) [24] 
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Obr. 5.3-3 Detailní pohled na pouzdro s homologačním znakem CCC a žebírkem pro detekování[24] 

Na vstřikovací formě se musí realizovat technologické úpravy. Je potřeba vypracovat 

návrh na technologickou úpravu vstřikové formy a výrobu výměnné tvarové vložky.  

Vypracovaný návrh na celkovou úpravu vstřikové formy je uveden v tabulce č.7, kde jsou 

popsány jednotlivé kroky včetně ekonomických nákladů.  

Tab. č.7Vypracované ekonomické náklady na úpravu vstřikovací formy včetně výměnné tvarové vložky  

Služby Náklady 
 

Design + 3-D CAD programování 11 250 
Malé obrábění (soustružení, vrtání, frézování, broušení) 10 975 
CNC frézování (3 osy + osa 5) 43 450 
Elektroerozivní obrábění (vyjiskření textu loga) 23 800 
Řezání drátem, navařování 0 
Elektrody (výroba) 10 975 
Broušení 4 400 
Mechanik 24 725 
Povrchová úprava / textury 0 
 
Materiál a spotřební materiál 

 

Svařování 0 
Materiál, grafit 6 100 
Testování forem 0 
 
Celkové náklady 

135 675 Kč 

 

Výše uvedená technologie (vstřikovací forma s vyměnitelnou tvarovou vložkou) byla 

schválená a může se začít s její úpravou a realizací. Celkové ekonomické vyhodnocení 

obou variant nanášení homologačních znaků (laserového popisu a popisu ve vstřikovací 

formě s vyměnitelnou tvarovou vložkou) bude uvedeno v závěrečné kapitole.  
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6. Celkové zhodnocení 

      Cílem diplomové práce bylo vybrat optimální variantu popisování homologačního 

znaku na pouzdra automobilového světlometu.  

      V této práci jsem uvedl druhy norem, homologační soustavy, možné technologie 

popisování a výběr nejvhodnější technologie popisování. 

      V začátku své práce  se věnuji normám potřebným k zajištění kvality ve výrobě (VDA 

6, ISO/TS 16949, atd.), dále se zmiňuji o současných homologačních soustavách na světě 

(EHK, US, Japonsko a Čína). Podrobně se zabývám evropskou homologací pro 

homologace automobilového světlometu vyzařující asymetrické potkávací světlo a dálkové 

světlo nebo pro oba typy světel, které jsou vybaveny halogenovými žárovkami.  

V závěru se zaměřuji na výše uvedené technologie nanášení homologačních značek.  

Provedl jsem porovnání technických a ekonomických parametrů pro dané výrobní 

provedení automobilového světlometu včetně jejich  následné realizace a výběr 

nejvhodnější technologie pro dané výrobní provedení.  

      Dle zjištěných skutečností je laserová metoda nanášení homologačního znaku na 

pouzdro automobilového světlometu v současnosti neefektivní v porovnání s technologií 

lisování homologačních znaků pomocí výměnné tvarové vložky. V tabulce (tab.č.7) jsem 

uvedl ekonomické náklady na pořízení laserové technologie a technologie s úpravou 

vstřikovací formy včetně nákladů na výrobu výměnné tvarové vložky s homologačními 

znaky. 

Tab. č.7 Celkové ekonomické vyhodnocení 

 METODA 

 
Laser - Nd:YVO4 

Úprava vstřikovací formy + 
výroba vložky 

Pořizovací náklady (Kč) 3 045 250 135 675 

Plánovaný počet vyráběných 
kusů během trvání projektu 

400 000 400 000 

Kalkulace za 1kus označení 
homologačního znaku v Kč 

7,60 0,40 

      Z výše uvedených nákladů na pořízení obou uvedených technologií je ekonomicky 

nejvýhodnější technologie, u které předpokládáme dobu trvání výrobní zakázky (čtyři 

roky) s uvedeným počtem vyrobených kusů (cca 400 000), nanášení homologačního znaku 

pomocí vstřikového lisování, ve formě s vyměnitelnou tvarovou vložkou. 
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      V této diplomové práci jsem se nezabýval kalkulací technologií CO2 laseru při 

vytváření homologačních značek z důvodu špatného detekování vytvořeného popisu touto 

metodou. 

Dospěl jsem k závěru, že za současného stavu technologie nanášení homologačních znaků 

CO2 laserem, kdy nemůžeme kamerovými čtečkami vytvořený znak 100% detekovat, a tím 

zajistit dodržení označení výrobku dle výrobního provedení (automobilového světlometu).  

      Závěrem bych chtěl zdůraznit, že zvolená varianta nanášení homologačních značek 

pomocí vstřikového lisování s výměnnou tvarovou vložkou nemusí být vždy ta 

nejvýhodnější. Osobně bych se přikláněl k technologii laserového popisu pevnolátkovým 

laserem, jehož využití je univerzálnější s využitím na více výrobních zakázek, a to 

z důvodu nízkého počtu kusů výrobní zakázky (řádově 1000 ks). 
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