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 ABSTRAKT 
 

Diplomová práce zabývající se problematikou náhrady šroubového spoje 
dílců světlometu plastovým trnem. Obsahuje analýzu technologie světlometu 
včetně popisu předepsaných zkoušek životnosti. Na základě analýzy jsou 
vypracovány návrhy možných řešení trnů se zohledněním vlastností 
plastových materiálů. Vybrané části analýzy byly ověřeny prototypovými díly a 
výpočtovými simulacemi MKP v programu SimDesigner využívající 3D modely 
zpracované v CAD systému Catia v5. Součástí práce je studie proveditelnosti 
formy vstřikovacího nástroje plastového trnu dle navržených řešení, a 
technicko-ekonomické zhodnocení případného nasazení do výroby. 
 
 
Klíčová slova 

Šroub, světlomet, montáž světlometů, šroubový spoj, plastový trn, tečení, 
relaxace, předpětí, polypropylen, polykarbonát, zkoušky životnosti, metoda 
konečných prvků, SimDesigner, Catia V5, úprava formy, výrobní náklady. 
 
 
 
 
ABSTRACT  
 

The master thesis covers several issues linked to a substitution of 
headlamp screw fixation by a plastic nail. The thesis includes an analysis of 
the headlamp technology, including description of the prescribed  durability 
tests. On the basis of the analysis some new designs of plastic nails are 
proposed, consistent with characteristics of plastic materials. Selected 
outcomes of the analysis have been tested as prototypes and verified with 
Finite Elements Method in SimDesigner including 3D modeling capabilities 
provided by the Catia V5. The feasibility study regarding a casting form of the 
new design of plastic nails and technical economic valuation for contingent 
assembly mounting is included in the thesis. 
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costs. 
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ÚVOD 

Světlomety pro automobily představují od počátku motorismu nedílnou 
součást všech typů vozidel. Vynecháme li rané konstrukce světlometů, pak 
až s výjimkou posledních let byl princip osvětlení založen v podstatě pouze 
na žárovce a parabolickém reflektoru. V posledních letech jsou patrné 
značné odlišnosti v podobě zvýrazňovaného design pojetí světlometu. 
Světlomety mnohem více dotvářejí charakter konkrétního modelu 
automobilu, což znamená nárůst počtu dílů světlometu a jejich tvarové 
složitosti. Připočteme li technickou náročnost nových zdrojů světla v podobě 
xenonových výbojek a LED diod, pak dostáváme sestavu komponentů, u 
které je nutno vyřešit jako jednu z hlavních otázek bezpečné a spolehlivé 
spojení jednotlivých dílců. Technologie spojování dílců zahrnuje řadu metod 
jako lepení a svařování, ale nejčastější metodou spojování vnitřních dílů je 
aplikace samořezných šroubů. Při pohledu na produkci světlometů v objemu 
řádově milionech kusů ročně je třeba zvažovat i ekonomičnost jednotlivých 
technologií spojování dílců, což prakticky směřuje k nalezení levnějších 
variant či náhrad za samořezné šrouby. A právě náhrada šroubů plastovým 
trnem je předmětem této práce. 

Zadání práce vzešlo z české pobočky koncernu Automotive Lighting,  
předního výrobce světlometů do automobilů s 30%-ním podílem na trhu, což 
představuje 25 miliónů vyrobených světlometů za rok. V současné době 
dodává Automotive Lighting světlomety pro automobilky jako například 
Daimler-Chrysler, koncern General Motors, BMW, Porsche, Honda, 
Volkswagen, Audi, Ford. Vedle světlometů pro osobní automobily vyrábí 
Automotive Lighting také světla pro nákladní vozidla, autobusy a motocykly. 

1 

 
1 

 
Obr. 1. Světlomet BMW - Mini Bi-Xenon 1 
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1  TECHNOLOGIE SVĚTLOMETU 
Světlomety automobilů ač jsou jakéhokoliv vzhledu plní především 

požadované světlené funkce, jako například funkce potkávací a dálkových 
světlel. Pro zajištění požadovaných funkcí světlometu musí být navrženy a 
následně pospojovány jednotlivé komponenty v jeden funkční celek. Tento 
celek musí splňovat jednak homologační kritéria, ale z pohledu automobilky 
musí splňovat především podmínku životnosti celku. 

Materiálová skladba světlometů automobilů mimo některých komponentů 
je dnes tvořena převážně pouze plastovými materiály. Důvod tohoto 
výrazného nasazení plastů tkví ve stále rostoucích mechanických vlastnostech 
plastů v kombinaci s výrobní cenou a schopností plnit rozličné design 
požadavky. 

2, 14 

Světlomety do automobilů jsou konstrukčně řešeny jako uzavřené a 
utěsněné celky, ke kterým je následně navržen odvětrávací systém umožňující 
částečnou cirkulaci vzduchu. Přistup do vnitřních prostor je řešen těsnícími 
krytkami, a to pouze do prostoru nutného pro výměnu světelných zdrojů či 
jiných elektronických komponentů. 

2, 14 

Z hlediska struktury dílců mají světlomety automobilů vcelku podobnou 
skladbu vnitřních komponentů. Přední světlomety bývají zpravidla nejsložitější, 
na obrázku 1.1 je uvedena příklad struktury světlometu. 

2 

  
2, 14 

 
Obr. 1.1 Obvyklá struktura hlavních dílů světlometu 

 
2, 14 

Ať je skladba dílců světlometu jakákoliv, vždy je nutno jednotlivé 
komponenty montážně spojit v jeden funkční celek. Nejčastějším spojovacím 
prvkem jsou samořezné šrouby vytvářející předepnutý šroubový spoj. 

V následujících kapitolách jsou popsány charakteristické oblasti 
světlometu doplněné o materiálové vlastnosti plastů pro posouzení souvislostí 
mezi jednotlivými komponenty světlometu a jejich případné dopady na 
funkčnost či životnost.  

3 
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1.1 Problematika montáže světlometu 
Problematika náhrady šroubového spoje dílců světlometu plastovým 

trnem vychází z potřeb společnosti Automotive Lighting. Propad odbytu a 
výroby automobilů v roce 2009 poznamenal i Jihlavskou pobočku koncernu 
AL. Jedním z opatření ve výrobě bylo nasazení šroubů od levnějších výrobců 
než zavedených dodavatelů jako např. firmy Ejot a Unformtechnik. Důsledkem 
tohoto kroku se zvýšila míra výpadků ve výrobě, kdy již běžící odladěné 
projekty náhle vykazovaly praskající domečky šroubů nebo protáčení šroubů. 
Tyto výpadky poukazují na vliv rozměrů šroubů a profilu závitu na velikost 
utahovacího momentu a na napěťové namáhání domečku šroubu. 

Vytvoření spolehlivého spoje dílců světlometu při montáži je jedním 
z pilířů dlouhodobé provozní spolehlivosti světlometu. Vzhledem k enormnímu 
tlaku na zlevnění výroby bylo rozhodnuto přistoupit k řešení problematiky 
spojení dílců širším způsobem, a to formou ověření dalších možných 
provedení spojů. Jakékoliv jiné metody spojování dílců je třeba srovnat se 
stávajícím šroubovým spojem. Toto srovnání bude nepřímo znamenat 
doplnění a ověření principů šroubových spojů ve světlometu. Stávající 
technické podklady pro tvorbu šroubových spojení jsou postaveny na 
šroubech dodavatelů Ejot a Unformtechnik, přičemž tyto technické podklady 
bude nutno dopracovat dle vlastností nově dodávaných šroubů.  

2,3 

Výše uvedené důvody vyústili ve stanovení cílů diplomové práce, které 
znějí:  

2,3 

• analýza stávajícího řešení spoje pomocí kovových šroubů  
• analýza silových poměrů na vnitřních šroubech světlometu  
• analýza požadavků pro náhradu šroubů plastovými trny 
• návrh geometrie trnu a lůžka trnu  
• studie chování navrženého trnu  

Rozsah zadání je relativně širší, jedná se ovšem o přímo související 
požadavky na spolehlivé spojení dílců a tedy je nelze z hlediska výsledného 
efektu této práce vynechat.  

Pro další část práce bude použito následující názvosloví z oblasti 
světlometů: 

• šroub – samořezný šroub 

2 

• nastavovací šroub – hřídel s metrickým závitem zakončená ozubením 
• domeček či lůžko šroubu – válcový nálitek určený pro šroub 
• PES modul – zkratka pro Xenonový modul 

Osový systém používaný v automobilovém průmyslu je zobrazen na 
obrázku 2.1 pro odůvodnění použité orientace silového namáhání. 2,14 

     
Obr. 1.2 Osový systém automobilu 2,14 
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1.2 Vymezení rozsahu práce 
Význam „nahrazení šroubového spoje plastovým trnem“ zahrnuje velké 

množství variant řešení. Z pohledu zadavatele firmy Automotive Lighting je 
myšlena náhrada nejčastěji používaného šroubu o průměru 4 mm z důvodu 
největšího objemového nasazení šroubů s tímto průměrem. 

Další důležitá vlastnost tohoto šroubu či přesněji jeho průměru spočívá 
ve faktu, že na tento průměr šroubu je postavena většina existujících 
standardních komponentů. A protože jsou tyto standardní komponenty ve 
většině případů opět z plastových materiálů, tak jakákoliv změna průměru by 
znamenala zásah do formy dílců a tedy komplikace pro veškeré uvolněné 
projekty. 

2 

Případné nasazení plastových trnů místo šroubového spoje musí 
splňovat kromě mechanických a pevnostních požadavků také požadavek na 
nižší cenu než představuje stávající šroubový spoj. Dalším požadavkem je 
schopnost začlenění do procesu sériové montáže na výrobních linkách, které 
jsou navrženy na konkrétní takt výroby, to vše za předpokladu akceptace 
navrženého řešení zákazníkem (automobilkou). Souhrn požadavků 
doplňujících zadání práce je uveden níže. 

2 

• zachovat funkcionalitu stávajících univerzálních dílců  

2,3 

• průchod otvorem D= 4,4 mm 
• délkové omezení max. jako stávající šrouby 
• použití pro sériovou montáž 
• nižší cena cena než stávající šroubový spoj 
• předpoklad akceptace řešení ze strany zákazníka  

Pro případné testování navrženého řešení je doporučen světlomet BMW 
Mini z důvodu připevnění PES modulu na pomocný držák, viz obrázek 1.3, 
samostatný pomocný upevňovací držák umožňuje vyrábět malý prototypový 
dílec a ověřovat různé varianty řešení bez nutnosti zásahu do tělesa 
světlometu. 1,2 

     
Obr. 1.3 Přehled šroubů a profilů závitů 

vlevo: světlomet BMW mini, uprostřed: částečný řez, vpravo: 
standardizovaný držák uchycení PES modulu (červená barva dílce) 

2 

Pro firmu Automotive Lighting je řešení tohoto zadání nepřímým 
ověřením možností výpočtového software a vybavenosti testovacího oddělení, 
což předpokládá zpracování většiny objemu práce přímo v prostorách 
společnosti. 
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1.3 Plasty ve světlometu 
Z hlediska materiálového objemu je většina moderních světlometů 

tvořena především plastem, samozřejmě za předpokladu vynecháme li 
elektronické komponenty a drobné díly představující většinou plechové 
výstřižky, výlisky apod.  Výjimku taktéž tvoří speciální produkce pro vojenské 
složky, nebo náhradní díly pro „starší“ typy vozů. Pro většinový objem výroby 
jsou použity plasty ze dvou charakteristických skupin představovaných 
termoplasty a termosety. 

Obecně můžeme plasty definovat jako polymery (makromolekulární 
látky), přičemž základní vlastností polymerů je schopnost vytvářet dlouhé 
řetězce. Plasty dělíme dle původu na přírodní bázi a na syntetické bázi. 
Základní surovinou pro výrobu polymerů je v dnešní době ropa upravovaná 
chemickými postupy jako polymerace, polykondenzace, polyadice, a smíšená 
polyreakce. 

2,3,14 

 
4,10,18 

 
Obr. 1.4 Skladba dílců světlometu z hlediska materiálů 

Obvyklá materiálová skladba dílů světlometu je na obrázku 1.4, kde jsou 
vyobrazeny hlavní komponenty světlometu. Čelní skla světlometu, reflektory a 
rámečky, jsou řešeny polykarbonátem, v případě čelních skel světlometu 
transparentním, dále nalezneme materiál polypropylen používaný na tělesa 
světlometů, drobné díly představují většinou mechanicky namáhané součásti, 
a proto jsou tvořeny materiály jako PA, PBT či POM. 

2,14 

Z důvodu příliš velkého rozsahu skupin plastů je účelné se zaměřit pouze 
na materiály tvořené polypropylenem (PP) a polykarbonátem (PC).  Zaměření 
této práce souvisí s vytvořením spoje pomocí šroubu nebo trnu, přičemž 
nejčastější kombinací spojovaných materiálů je právě polypropylen a 
polykarbonát. Z hlediska mechanických vlastností polykarbonátu lze vytvořit 
předpoklad, že v případě vytvoření spolehlivého spoje právě na polykarbonátu 
bude možno spojit i ostatní plastové dílce. 

2,14 

 

2,9 
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1.3.1 Polykarbonát 

Polykarbonát je nekrystalizující amorfní termoplast, což se projevuje 
průhledností a propustností světla. Má vynikající mechanické vlastnosti 
zejména houževnatost (téměř nejvyšší že všech plastů), pevnost, tvrdost a 
tuhost. Mechanické vlastnosti se příliš nemění v rozsahu teplot -100° C až do 
120° C (některé modifikace až 180° C). Má malý sklon k tečení, odolává 
povětrnostním vlivům (malá navlhavost) odolává slabým kyselinám, olejům, 
benzínu, špatná odolnost je proti louhům a skupině rozpouštědel, podléhá 
korozi za napětí. 

Rázová a vrubová houževnatost je vysoká, tečení (creeping) relativně 
malé. Navlhavost je zanedbatelná, odolnost proti povětrnostním vlivům je 
poněkud nižší, pro tyto aplikace lze povrch upravuje např. lakováním. 

4,5,10 

 

3,5,14 

Tab. 1.1 Přibližné mechanické vlastnosti polykarbonátu 16,1

 

7 
PC PC GF 30  

hustota 1,2 1,3 ISO 1183 
Modul pružnosti v tahu  2300 8500 ISO 527 
Napětí na mezi kluzu 66 140 ISO 527 
Mez pevnosti v ohybu 92 210 ISO 178 

 
1.3.2 Polypropylén 

Patří do skupiny semikrystalických termoplastů, tyto plasty mají částečně 
krystalickou strukturu, jsou ohebné a houževnaté. Odlišnými postupy při 
polymeraci lze dosáhnout tří odlišných druhů polymerů a to Izotaktického, 
Ataktického a Syndiotaktického. Další polymerací samotného polymeru 
získáme homopolymer označovaný PP-H. Nejvýhodnější kombinaci 
mechanických vlastností a ceny má Izotaktický polypropylen. 
 

4,5,10 

Tab. 1.2 Přibližné mechanické vlastnosti polypropylenu 16,1

 

7 
PP-H PP TV40 PP GF30  

hustota 0,9 1,2 1,2 ISO 1183 
Modul pružnosti v tahu 1400 2500 5100 ISO 527 
Napětí na mezi kluzu 33 35 85 ISO 527 
Mez pevnosti v ohybu 35 57 95 ISO 178 

Mechanické vlastnosti se velmi mění při použití plniv představované 
vápencem, mastkem, slídou a skelnými vlákny. S rostoucím podílem plniva 
roste modul pružnosti a klesá tažnost. Teplotní stálost u neplněného 
polypropylenu je do zhruba 60° C, s plnivem stoupá až na přibližně 110°C. Při 
tuhnutí taveniny dochází k relativně velkému smrštění ve formě, k dalšímu 
smrštění dochází během chladnutí až 1%. 

 

4,5,10 
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1.3.3 Stručný přehled ostatních plastů 
Další používané materiály ve světlometu patří do skupiny částečně 

krystalických a krystalických termoplastů představovaných polyamidy (PA), 
polyestery (PBT), polyacetáty (POM), polyesthersulfony (PES). V tabulce 4.3 
jsou uvedeny orientační mechanické vlastnosti. 
Tab. 1.3 Přibližné mechanické vlastnosti ostatních plastů 

2,14 
16,1

 

7 
PA6  

neplněno           
PA 66 
GF30 

PES 
GF30 

PBT 
GF30 

POM 
GF25 

hustota 1,1 1,4 1,2 1,5 1,6 
Modul pružnosti v tahu 3200 8000 9200 9900 9000 
Napětí na mezi kluzu 75 175 145 135 78 
Mez pevnosti v ohybu 40 270 190 200 150 

Mechanické vlastnosti plastů jsou uvedeny s plnivem v podobě skelných 
vláken (poznámka GF u názvu plastu) objemu 25 % až 30 % s výjimkou 
neplněného polyamidu (PA). Obecně plnivo skelným vláknem posouvá 
mechanické vlastnosti směrem nahoru, zároveň roste křehkost a klesá 
houževnatost. 

 
4,5,10 

1.4 Struktura a chování plastů 
Vlastnosti plastů jsou obecně závislé na jejich struktuře, délce a vztahu 

řetězců makromolekul. Základní vlastnosti plastových materiálů popisujeme 
dle mechanických vlastností, tepelné odolnosti, chemické odolnosti, dále 
rozlišujeme jejich strukturu (izotropní a anizotropní) a chování z pohledu 
elasticity a viskoelasticity. 

Mechanické vlastnosti plastů představuje pevnost v tahu, ohybu, rázu, 
odolnost proti otěru, tyto vlastnosti jsou dány strukturou řetězce, délkou 
řetězců a povahou mezimolekulárních sil. Tepelná odolnost plastů závisí na 
struktuře, je charakterizována nejvyšší teplotou před začátkem plastifikace 
(roztržení řetězce makromolekuly). Chemické vlastnosti plastů souvisí s jejich 
odolností chemikáliím a rozpouštědlům. 

4,5,9,10 

4,5,9,10

U skupiny plastových materiálů rozlišujeme chování podle elastického 
rázu a podle viskoelastického rázu. 

  

• Elastické chování - pojmem elasticita platí pro materiály s lineární 
závislostí pracovního diagramu 

10,11 

εσ − , pro tyto materiály platí Hookeův 
zákon. Elastické chování je charakteristické pouze pro některé 
prostorově zesíťované polymery např. termosety (duroplast) a to do 
mírně zvýšených teplot a nízkých úrovní mechanického namáhání. 

• Viskoelastické chování je výstižnější popis chování polymerů, kdy se u 
plastů projevuje výrazná závislost mechanických vlastností na čase a 
teplotě. Takto se chovají ve velké většině reaktoplasty za zvýšených 
teplot a termoplasty již při normálních teplotách. Viskoelastické 
chování představuje např. tečení (creeping) a relaxace. 

4,5,9,10 

4,5,9,10 



 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE  List   15 

 

Z mechanického hlediska dělíme plasty do tří základních skupin: 4,5,9,10

• Izotropní materiály tj. neplněné materiály  
  

• Izotropní materiály plněné částicovým plnivem nebo krátkými, 
neuspořádaně rozloženými vlákny.  

• Anizotropních materiály, jejich výztuž je orientována v jednom nebo v 
několika směrech 

Z výše uvedeného rozdělení vyplívá vliv plniva v plastech na mechanické 
chování materiálu. V případě materiálu s částicovým plnivem můžeme tento 
materiál považovat v mikroobjemu za nehomogenní a anizotropní, navenek se 
však dostatečně velký element tohoto materiálu chová jako homogenní 
izotropní látka. Anizotropních materiály jsou materiály, jejich výztuž je 
orientována v jednom nebo v několika směrech (např. vyztužení kovovou 
armaturou). Anizotropií se rozumí nestejnoměrnost vlastností v různých 
směrech souřadného systému. 

 

4,5,9,10,18 

1.5 Mechanické vlastnosti plastů 
Chování materiálu lze popsat pomocí statických mechanických zkoušek, 

kdy se hodnotí chování materiálu za působení pomalu spojitě působících sil. 
Základní technickou charakteristikou každého konstrukčního materiálu je jeho 
tuhost představující poměr silového zatížení k deformaci. Hodnota směrnice 
tečny v počátku této závislosti se nazývá Youngův modul pružnosti. Pro určení 
lineárně elastických deformací tělesa se používají dvě elastické konstanty 
představované modulem pružnosti E  a Poissonův poměr kontrakce υ . 

Specifičnost chování plastů je ve výrazné závislosti elastických konstant 
na teplotě. S rostoucí teplotou se obecně modul pružnosti E  snižuje, 
Poissonovo číslo υ  naopak vzrůstá. 
 

4,5,9,10 

1.5.1 Zkouška tahem 
Tahová zkouška patří mezi nejdůležitější mechanické zkoušky. 

Zkušební těleso je namáháno tahem, mění se původní délka a průřez 
tělesa až do přetržení. Tahová zkouška plastových materiálů je 
popsána v ČSN EN ISO 527-1, zkušební tělesa jsou popsány v ČSN 
EN ISO 527-2. Příklad diagramu tahové zkoušky je uveden na obrázku 
níže. 

Tahovou zkouškou představuje závislost napětí na deformaci, ze 
které určujeme mez kluzu v tahu, mez pevnosti v tahu, tažnost, modul 
pružnosti v tahu, a následně je možno odvodit dovolené namáhání 
v tahu a ve smyku. U plastových materiálů má významný vliv orientace 
makromolekulární struktury na pevnost, kdy směr zatěžování podél 
orientace vykazuje zvýšení pevnosti, a směr zatěžování napříč 
vykazuje snížení pevnosti. 

4,5,11 

4,5,11 
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Obr. 1.5 Obecný diagram tahové zkoušky 

1. tvrdé plasty bez meze kluzu, 2. plasty s mezí kluzu,  
3. měkké plasty bez meze kluzu 

4,10,11 

 
Na obrázku 1.5 je zobrazen obecný diagram tahové zkoušky 

s vyznačením meze kluzu a meze pevnosti pro charakteristické plasty. 
• mez kluzu eσ  obecně pro houževnaté, homogenní, 

semikrystalické plasty 

• mez pevnosti pσ  obecně pro křehké, amorfní plasty, plněné 
materiály, reaktoplasty (duroplasty) 

 
Působení síly F  na průřez zkušebního tělesa vyvolá osové napětí 

σ , zároveň se mění původní délka tělesa 0l  na l , a dochází ke 
zmenšování průřezu vyjádřené poměrným zkrácením délky tělesa lε  
nebo výšky tělesa bε , přičemž vztah mezi poměrným zkrácením a 
poměrným prodloužením je tzv. Poissonův poměr υ . Poissonovo číslo 
se u plastů pohybuje mezi 0,3 až 0,5, obvykle 0,35 a vzrůstá se 
zvyšující se teplotou. 

 
4,5,9,10 
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Mez pevnosti v tahu je definován jako napětí potřebné k přetržení, 
používá se vždy maximální dosažená síla maxF . 

0

max

A
F

p =σ

4,5,9,10 

 (1.5) 

Modul pružnosti v tahu E  neboli Youngův modul je směrnice 
v počátku tahové křivky, vypočítá se jako podíl napětí v tahu a 
poměrného prodloužení z oblasti s lineární závislostí mezi napětím a 
prodloužením. S vrůstající teplotou klesá, mění se v závislosti na době 
zatěžování, teplotě, případně vlhkosti atd. 

α
ε
σ tgE =
∆
∆

=

4,5,9,10 

 (1.6) 

Polymery s viskoelastickou závislostí se chovají při malém zatížení 
elasticky, ovšem s rostoucím napětím nebo rostoucí teplotou klesá 
modul pružnosti v tahu E . Hodnoty meze kluzu a pevnosti se snižují 
s rostoucí teplotou anebo při dlouhodobém zatížení. 

 
4,5,9,10 

1.5.2 Zkouška ohybem 
Ohybová zkouška umožňuje určit modul pružnosti v ohybu, obvykle 

se realizuje umístěním zkušebního tělesa na podpory, přičemž průhyb 
způsobuje síla působící uprostřed. Tato zkouška se také nazývá 
„tříbodová“. 4,9,11 

 
Obr. 1.6 Diagram ohybové zkoušky 

1. materiál PP 30% plnivo sklo, 2. materiál PP bez plniva 
11 

 
Výsledkem zkoušky jsou ohybové křivky napětí, jak je zobrazeno 

na obrázku 1.6. Zkouška je vhodná pro křehké plasty, případně pro 
plasty s vyšším procentem plniva. Výsledky tahové zkoušky jsou pro 
některé druhy plastů méně vypovídající, proto se materiálové 
vlastnosti doplňují ohybovou zkouškou. 

 
4,9,11 
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1.5.3 Rázová a vrubová houževnatost 
Rázová houževnatost je kinetická energie kyvadlového rázového 

kladiva, spotřebovaná na přeražení zkušebního tělesa bez vrubu, 
vztažená na původní plochu jeho příčného průřezu. Zároveň je 
měřítkem náchylnosti materiálu k lomu při rázovém namáhání pod 
teplotou gT  je nízká, nad teplotou gT  prudce vzroste. 

 

4,5,9,10,11 

310⋅
⋅

=
bh

Ea c
cU  (1.7) 

 
cE  – korigovaná energie [J] spotřebovaná k přeražení zkušebního tělesa 

h  – tloušťka zkušebního tělesa [mm] 
b  – šířka zkušebního tělesa pod vrubem [mm] 

Vrubová houževnatost je měřítkem houževnatosti materiálu a také 
citlivosti k vrubům a koncentraci napětí, pod teplotou gT  je nízká a při 
vyšší teplotě prudce vzroste.

Poměr rázové houževnatosti k/ke vrubové houževnatosti určuje 
vrubovou citlivost materiálu, čím je tento poměr větší, tím je materiál 
citlivější na vruby a na koncentraci napětí. 

 4,5,9,10,11 

 
4,5,9,10,11 

 
1.5.4 Vliv teploty a rychlosti deformace 

Mechanické vlastnosti polymerů jsou silně závislé na teplotě a 
rychlosti deformace. Příklad tahové zkoušky doplněné o výše uvedené 
závislosti je na obrázku 1. 7. pro polyamid PA 66. 4,5,9,10,11 

 
Obr. 1.7 Obecný diagram tahové zkoušky 

vlevo: závislost na rychlosti deformace, vpravo: závislost na teplotě 
4,10,11 

 
Závislosti na teplotě a rychlosti deformace je třeba zohlednit spolu 

s viskoelastickými vlastnostmi, protože soubor těchto dějů může 
probíhat současně. 
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1.6 Viskoelastické vlastnosti 
Viskoelastické vlastnosti jsou charakterizovány vzájemným vztahem napětí, 
deformace, času a konstantní teploty. Změnu mechanických vlastností na 
čase a teplotě vykazují plastové materiály i za běžných teplot, obecně jsou 
viskoelastické zkoušky dlouhodobé. Viskoelastické vlastnosti jsou 
představovány tečením (creep) a relaxací, které mohou probíhat současně. 
Zkoušky tečení plastů řeší ČSN EN ISO 899. 

• Tečení (creep) představuje izotermální časovou závislost deformace 
za působení konstantního napětí. 

9,10,18 

• Relaxace představuje pokles deformačního napětí 

 
Obr. 1.8 Diagram viskoelastických vlastností 

Obrázek 1.8 zobrazuje přibližné viskoelastické závislosti materiálu 
polyamid PA 66 GF 30%. 

4,10,11 

 
4,11 

1.7 Ostatní vlivy na pevnost a životnost plastů 
Ve stručnosti jsou uvedeny některé další významnější vlivy na vlastnosti 
plastů. Níže uvedené vlivy nelze v praxi zanedbat při hledání příčin porušení 
plastových materiálů. 
  

4,5,9,10 

• Teplota skelného přechodu T
je hraniční teplota, pod jejíž hranicí se plast chová jako tvrdé a 

křehké sklo. Např. u čistého Polypropylenu ze skupiny semikrystalických 
polymerů je tato teplota přibližně -10° C. Pod touto teplotou ztrácí svoji 
houževnatost a mechanické zatížení vede ke křehkostnímu lomu. 
Mechanické vlastnosti lze zvýšit plnivy či modifikací. 

g 

 
4,5,9,10 

• Koroze za napětí 
Principem koroze napětí je vystavení plastového výrobku současně 

účinkům mechanického namáhání při působení chemického činidla či 
atmosféry. Tento jev je charakterizován vznikem jemných trhlinek, které 
postupně rostou a mohou způsobit iniciaci trhliny. Například Polyamidy 
mají náchylnost vyšší, PP a PC nižší. 4,5,9,10 
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• Vnitřní napjatost 
Nedodržení parametrů tvářecího procesu znamená celkové nebo 

lokální snížení mechanických vlastností plastů, které mohou vést až 
k samovolnému porušení materiálu. Nejčastější příčiny jsou např. 
přeplnění formy, příliš vysoký dotlak, špatná temperance formy či 
nesprávná rychlost ochlazovaní, tyto vlivy vnášejí do materiálu značnou 
míru vnitřního pnutí, v jehož důsledku vzniká samovolné porušení dílu 
vlivem vnitřní napjatosti. 

 
4,5,9,10 

• Degradace 
Degradace lze popsat jako nevratná změna struktury a vlastností 

polymerů způsobená rozkladnými reakcemi polymerů. Degradace má 
dvě etapy, první etapa představuje krátkou a intenzivní degradaci 
probíhající již ve vstřikovacím stroji způsobující především štěpení 
střední části polymerního řetězce s důsledkem vzniku polymeru s nižšími 
molárními hmotnostmi. Druhá etapa probíhá v pevném stavu, a zahrnuje 
řadu vlivů jako např. oxidaci apod. 

 
4,5,9,10 

 
2  ANALÝZA SILOVÝCH POMĚRŮ VE SVĚTLOMETU 

Znalost silových poměrů ve světlometu je nutná podmínka pro řešení 
zadání. Firma Automotive Lighting nemá k dispozici potřebné podklady 
s číselným vyjádřením silového namáhání spojů, proto je třeba nejprve 
analyzovat možné zdroje namáhání a jejich velikosti. 

Zanedbáme li silové namáhání vzniklé nepřesností montážních skupin či 
namáhání tepelnou roztažností materiálů, pak dostáváme tři hlavní zdroje 
namáhání světlometu: 

2 

• dynamické silové účinky v podobě vibrační zkoušky 

2 

• namáhání od nastavovacích šroubů ve světlometu 
• teplotní zátěž 

Nejvýznamnějším zdrojem namáhání dílců a jejich spojů je vibrační 
zkouška, a to zejména v kombinaci s teplotní zátěží. 

 
2 

2.1 Přehled zkoušek ve světlometu 
Světlomet v průběhu vývoje a výroby prochází celou řadou zkoušek. 

Nejvýznamnější a nejtěžší zkoušky představují zkoušky životnosti pro vlastní 
uvolnění světlometu do výroby. Tyto zkoušky životnosti jsou předepisovány 
zákazníkem (automobilkou), jedná vždy o soubor testů z oblasti teplotní a 
dynamické zátěže světlometů simulují krajní provozní podmínky. V rámci 
dynamických zkoušek se také ověřuje chování světelných funkcí světlometu 
za provozu, např. chvění světleného obrazu apod. V posledních letech se díky 
růstu výpočetního výkonu počítačů prosazují i analýzy a simulace metodou 
konečných prvků, které lze aplikovat na úlohy jak statické a dynamického 
zatěžování, tak na úlohy teplotní charakteru.  2,3 
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2.1.1 Metoda konečných prvků  
V koncernu Automotive Lighting používají oddělení vývoje a oddělení 

testování simulační software pracující na principu metody konečných prvků, 
dále MKP, (anglicky FEM – „Finite Elements Method“). Na pracovištích 
v centrále (Reutlingen, Německo) je nasazen systém Ansys pro kompletní 
simulace z oblastí světlometů jako např. simulace řešení cirkulace vzduchu ve 
světlometu, simulace dynamického namáhání dílců, simulace ochrany chodců 
(tzv. „pedestrian protection“) apod. Jihlavská pobočka používá program 
SimDesigner společnosti MSC pro základní pevnostní úlohy z oblasti dílců 
světlometů. Program SimDesigner přímo využívá data CAD systému Catia v5 
a je tedy výpočetní nadstavbou. Výhodou tohoto programu je relativní 
jednoduchost ovládání zejména pro standardní strojařské úlohy v lineární 
oblasti (oblasti pružné deformace). Jedna z možností analýzy výsledků 
pevnostních výpočtů je pomocí hypotézy „von Misses“, která zobrazuje 
hodnoty redukovaného napětí v uzlech. 

 
2,24 

2.1.2 Tepelné zkoušky 
Tento typ zkoušek se soustřeďuje na teplotní odolnost materiálů 

světlometu. Zkoušky probíhají jednak za vlivu vnějších teplotních podmínek 
(simulace minusových a plusových teplot), přehled uveden v tabulce 7. 1., a 
jednak v kombinaci s aktivními světelnými funkcemi. Účelem zkoušek je ověřit 
následující vlastnosti: 

• teplotní odolnost (deformace) 

2,3 

• teplotní odolnost pokovení 
• vypařování (důsledkem je zabarvení pokovení) 

 
Tab. 2.1 Přehled tepelných testů 
  

2 
Daimler-Benz BMW VW 

Teplota testu 70° -40°/+80° -40°/+70° 
doba testu  2h 4h / 4h 2h / 2h 

světelné zdroje při 
mínus. teplotách - vše svítí 5 minut 

při -40°C - 

světelné zdroje při 
plus. teplotách vše svítí vše svítí od 23° C vše svítí 

 
Světelné funkce lze nejlépe charakterizovat dvěma pohledy, jednak 

z pohledu skutečné funkcionality, a jednak z pohledu potřebného zdroje pro 
vyvolání světelného toku o požadované intenzitě. Pro životnost světlometu je 
významný především zdroj světleného toku, protože ten je zároveň zdrojem 
tepelné zatížení okolních dílů. Toto tepelné zatížení může být při zahrnutí 
vnějších vlivů až téměř hraniční z hlediska materiálových vlastností 
plastových materiálů. Například běžně dosahované teploty u reflektorů 
menších objemů v oblastech nad zdrojem světelného toku v podobě žárovky 
typ H7 jsou okolo 160° Celsia. 
 

2, 3, 14 
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Obr. 2.1 Světelné zdroje ve světlometu 

Obrázek 1.2 ilustruje počet světelných zdrojů v uzavřeném objemu 
reflektoru. V tabule 1.1 jsou uvedeny některé výkonnější zdroje světla 
používané ve světlometech, jejich intenzita světelného toku v Lumenech, a 
jejich elektrický příkon: 

1 

Tab. 2.2 Intenzita světelného toku vybraných zdrojů 

2, 15 

Zdroj světelného toku 

2 
světelný tok příkon 

 žárovka H4  1000 lm 55 W 
žárovka H7  1500 lm 50 W 
Výbojka D1S, D2S  3300 lm 35 W 
LED Dioda Golden dragon 45 lm 1,1 W 
LED Dioda Ostar 450 lm 14 W 

Světelný tok v přepočtu Lumen/Watt  vypovídá celkem srozumitelně 
účinnosti daného zdroj světla a tedy množství ztrátového tepla. Dle výše 
uvedeného přehledu dosahuje nejvyšší účinnosti Xenonová výbojka 
s poměrem téměř 100 lm / W, oproti tomu LED diody se drží do 50 lm / W. 
Technologie LED diod není v žádném případě zdroj „studeného světla“, a 
tepelná zátěž světlometu se v nejbližších letech nesníží. 

 
2, 14, 15 

2.1.3 Vibrační zkoušky 
Simulace dynamické zátěže při provozu světlometu představuje vibrační 

zkouška. Přehled požadavků zákazníků na vibrační zkoušky je v tabulce 7.1. 
 

2 

Tab. 2.3 Přehled dynamických testů světlometu vibrační zkouškou 
  

2 
Daimler-Benz BMW VW 

Doba testu 7 hod. každá osa 8 hod. každá osa 8 hod. 
Teplotní zatížení -40° / +80° -40° / +80° ne 
světelné funkce ne ano ne 
zrychlení osa X 2 G 0,67 G - 
zrychlení osa Y 2 G 1 G - 
zrychleni osa Z 2,8 G 1,1 G 2 G 
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2.1 Silové namáhání od nastavovacího mechanismu 
Nastavovací šrouby představují většinou kuželové soukolí, které převádí 

rotační pohyb vertikálního nastavovacího kolečka na posuvný pohyb vnitřních 
jezdců vybavených přetěžovací spojkou. V některých případech jako např. na 
obr. 9.1 je silová reakce zachycena upevňovacím členem fixovaných dvojicí 
šroubů. 2 

   
Obr. 2.2 Silový rozbor nastavovacího mechanismu 

V případě limitní situace, kdy dojde jednak k působení maximálního 
utahovacího momentu na vertikální nastavovací kolečko, a zároveň 
k zablokování pohybujícího se jezdce, pak silové účinky na samořezný šroub 
budou součet reakcí od kuželového ozubení a přetěžovací spojky. 

2 

Do osy X působí složka síly od kuželového ozubení, a složka síly od 
přetěžovací spojky (způsobené kolizí dílů ve světlometu): 

2 

.1
1 r

MF k
x =

2 

 (2.1) 

2
2 r

MF k
x =  (2.2) 

Dosazením hodnot 13,0=kM , 007,0.1 =r , 0047,02 =r  dostáváme síly 
NFx 181 =  a NFx 272 = . Upevňovací síla na šroub je dána součtem obou 

reakcí a má velikost NFx 46=− . 
 

2.2 Silové nahání účinky dynamického zatěžování 
Dynamické zatěžování reprezentované vibrační zkouškou představuje 

hlavní test předpokládané životnosti světlometu. Oblasti a provedení zkoušek 
jsou popsány v kapitole 7.3 včetně požadavků jednotlivých automobilek.

Pro určení silových poměrů byl zvolen nejtěžší dílec ve světlometu 
reprezentovaný PES modulem o hmotnosti 860 g. Volba tohoto dílce není 
úplně vypovídající z hlediska maximálního silového namáhání dílců, protože 
na velikosti silového namáhání se projevují případné klopné momenty dané 
geometrií dílce a pozice upevnění. 

 2 

K provedení vibrační zkoušky je nutno připravit držák PES modulu 
osazený tenzometrickými snímači, 3D data kompletní sestavy jsou na obrázku 
8.2. Upevnění PES modulu je řešeno přes upínací dutiny pro kulové čepy. 

2 
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Použití tenzometrických snímačů znamená určit jejich převodní konstanty a 
kalibrovat siloměry.  

 
Obr. 2.3 Přípravek s PES modulem a tenzometrickými snímači 

Kalibraci siloměrů byla provedena zatížením závažími (známé hmotnosti) 
a vypočtením převodní konstanty z odečtených hodnot pomocí vztahu: 

2 

21 UU
gmC

−
⋅

=  (2.3) 

Dosazením naměřených napětí na tenzometru, dosazením hmotnosti 
zátěže 465,0=m  a gravitačního zrychlení 806,9=g  dostáváme následující 
převodní konstanty: 

Tab. 2.4 Přehled převodních konstant 
Konstanta C

2 
5,211 1 

Konstanta C 5,193 2 

Konstanta C 5,229 3 

Mezi převodními konstantami je maximální rozdíl 0,69 %. Tento rozdíl 
může být způsoben přechodovým odporem kabelových kontaktů, ovšem 
z hlediska přesnosti je rozdíl zanedbatelný. Vyhodnocení údajů je řešeno 
jednotkou Ahlborn ALMEMO 2890-9, která je schopna snímat různé fyzikální 
veličiny včetně napětí až z devíti vstupů v reálném čase. 

Silové poměry byly testovány na vibračním zařízení RMS - Hamburg 
SWR 4-370. Testovací podmínky byly stanoveny na základě obvyklých 
požadavků automobilek v podobě hodnoty stálého zrychlení 2 G a rozsahu 
budící frekvence od 10 Hz do 50 Hz. Tuhost upnutí přípravku je kontrolována 
pomocí dvou čidel zrychlení, přičemž jedno čidlo snímá hodnoty na přípravku, 
a druhé číslo snímá zrychlení vibračního stolu. Toto uspořádání kontrolních 
čidel poskytuje řídicímu systému zpětnou vazbu pro zajištění nastavených 
podmínky testu. 

2,3 

2,3 
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Obr. 2.4 Skutečný přípravek a měřící jednotka Ahlborn 

Ovládacího softwaru umožňuje dynamicky měnit parametry testu 
v podobě změny velikosti zrychlení a budící frekvence. Pes Modul byl testován 
dynamickým namáháním ve dvou osách a to X a Z, ve kterých předpokládáme 
největší silové účinky. 

2 

2 

 
Obr. 2.5 Napětí na čidlech v průběhu měření 

Obrázek 8.4 zobrazuje naměřená napětí na snímačích v závislosti na 
budící frekvenci. Naměřené hodnoty byly přepočteny převodními konstantami, 
výsledky jsou uvedeny v tabulce 2.5 pro testovaný směr zatížení v ose X dle 
osového systému automobilu. 

2 

Tab. 2.5 Přehled silových reakcí na upínacích členech PES modulu 

2 

Frekvence Hz 

2 
10 12,5 15 17,5 20 22,5 25 27,5 30 

Zatížení F 16,9 1 19,2 19,1 23,7 18,5 20,9 2,1 23,8 22,9 
Zatížení F 22,9 2 25,2 22,1 27,9 23,1 28,1 1,7 28,3 26,4 
Zatížení F 9,8 3 7,7 10,1 7,6 7,1 11,1 1,5 8,5 6,1 
Frekvence Hz 32,5 35 37,5 40 42,5 45 47,5 50 

 Zatížení F 26,35 1 30,1 24,4 30,1 21,3 36,6 43,7 5,9 
 Zatížení F 30,9 2 33,9 34,4 34,3 31,4 28,2 34,2 5,3 
 Zatížení F 8,1 3 8,7 7,4 7,6 8,5 9,5 14,9 3,2 
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Průběhy silového namáhání 1F  a 2F  přepočtené od čidla 1 a čidla 2 jsou 
relativně podobné, silové namáhání přepočtené od čidla 3 je výrazně nižší. 
Tato skutečnost souvisí s těžištěm PES modulu a osovou spojnicí upínacích 
kulových čepů. Zpracována všechna data včetně grafů pro jednotlivá měření 
jsou uvedeny v elektronické příloze. 

Velikosti sil dosahují při testu v ose X dle souřadného systému 
automobilu největších hodnot na upínacích kulových čepech, kde rostou od 

2 

NF 20=  až na hodnoty NF 44=  při frekvenci 47,5 Hz. Hmotnost PES modulu 
je přibližně 860 g, což při zrychlení 2 G znamená působící setrvačnou sílu o 
velikosti NF 17= . Naměřené velikosti sil jsou 2,5 krát vyšší, což poukazuje na 
rozdíl v poloze osy těžiště PES modulu oproti pomyslnému těžišti upínacích 
bodů. 

 
2 

3  ŠROUBOVÉ SPOJE VE SVĚTLOMETU 
Vytvoření spoje dvou či více dílců je základem montážního procesu 

světlometů. Při montáži dílců světlometu tvoří největší skupinu šroubové spoje 
tvořené samořeznými šrouby průměrů 2,8 mm až 5 mm. Šroubové spoje lze 
rozdělit na spoje bez předpětí (pro statický charakter zatížení), a spoje s 
předpětím (patří sem většina šroubových spojů včetně spojů ve světlometu). 2

Při vytváření šroubového spoje je aplikováno tzv. momentové 
šroubování, které vychází z předpokladu známé závislosti krouticího momentu 
a svěrné síly. Celý přivedený krouticí moment se nespotřebuje na vytvoření 
svěrné síly, jistá nekontrolovatelná část je vynaložena na překonání tření a 
deformaci závitu. V případě firmy Automotive Lighting jsou používány 
elektrické a pneumatické šroubováky s automatickým podáváním šroubů. 

  

Momentové metody šroubování je sice efektivní a výkonné, ale při 
aplikaci na spojování plastových materiálů vystupuje několik nevýhod a 
problémů: 

2,3,19,20,21 

• zbytek maziva v otvoru domečku šroubu plastového dílce způsobí 
vyšší svěrné síly  

2,20,21 

• montážní proces musí rozlišovat hodnotu utahovacího momentu 
nejenom pro různé průměry šroubů, ale i pro jejich délky, profily závitů 
a druhy materiálů spojovaných dílců (různé konstanty tuhosti) 

• konstantně nastavený krouticí moment nezaručuje konstantní 
předepínací sílu vlivem tolerancí geometrie profilu závitu šroubů a 
tolerancí domečku šroubu 

• konstantní utahovací moment v závislosti na rozdílných otáčkách opět 
mění velikost předepínací síly 
 

3.1 Teorie šroubových spojů s předpětím 
K tomuto typu spojení náleží i šrouby používané ve světlometech. 

Smyslem předpětí ve šroubovém spoji je především zvýšení spolehlivosti a 
životnosti spojení při působení rázových sil v ose šroubu, a vytvoření 
silového styku u spojených součástí namáhaných silami kolmo k ose šroubu. 
2,20 
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Šroubové spojení s předpětím se chová jako soustava pružných těles, 
kde vnější silové podmínky jsou v nejjednodušším případě představovány 
silou předpětí spoje a silami provozními působícími v ose šroubu. Napětí 
v částech spoje je funkcí jejich tuhosti. 

   

2,22,23 

 
Obr. 3.1 Silový rozbor 

 
2 

Statické zatížení je reprezentováno prostým tahem v podobě zatížením 
šroubu silou F , velikost napětí je dána vztahem: 

D
S

t A
F

σσ ≤=

22,23 

 (3.1) 

kde SA  je výpočtový průřez určený z průměru dříku, v případě 
metrických závitů lze použít místo průměru dříku tzv. redukovaný průměr 
závitu rd . Dovolené napětí Dσ se určuje jako podíl meze kluzu v tahu eR ke 
bezpečnosti k , bezpečnost k  se volí dle provozních podmínek obvykle 3 až 
6, přičemž velikost dovoleného napětí u šroubu závisí nejen na materiálu ale 
i na způsobu výroby závitu (řezaný vs. válcovaný). 

k
Re

D =σ

22,23 

 (3.2) 

Při utahování je šroub namáhán kromě tahu také utahovacím 
momentem kM  který vyvodí smykové napětí τ : 

( )´
2
1

2 φγ +⋅⋅⋅= tgFdM k

22,23 

  (3.3) 

3
3

5
d
M k⋅

=τ  (3.4) 

Dále můžeme určit napětí od namáhání v tahu tσ  a redukované napětí 
podle hypotézy maximálních smykových napětí τmax : 

s
t A

F
=σ

22,23 

 (3.5) 

Dtred στσσ ≤⋅+= 22 4  (3.6) 
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Pro výpočet spoje s předpětím se volí síla předpětí vF , pro 
rozebíratelné šroubové spoje je vhodné zvolit předpětí, které se volí od 35 % 
pro méně náročné aplikace až po 75 % po silově náročné aplikace: 

pv FF ⋅= 5,0

22,23 

  (3.7) 

eSp RAF ⋅=  (3.8) 

Při určení utahovacího momentu pro předepnutí spoje lze vyjít 
z energetického popisu utahování a povolování, který se upravuje na 
experimentálně ověřený vztah pro utahovací moment na hlavě matice 
šroubu. 

knn
tt

Sk

p
pp Mdd

CC
CCF

FM +







⋅+

⋅
+

⋅
+

⋅⋅= µ
β

µ
θ cos21

21

7,22 

 (3.9) 

l
SEC 11

1
⋅

=  (3.10) 

∑
⋅

=
t
SEC 22

2  (3.11) 

Rovnici 6.9 lze zjednodušit na vztah pro předepínací moment (čisté 
předepnutí bez utahování): 









⋅+

⋅
+⋅= nn

ttp
pp ddF

FM µ
β

µ
π cos2

7,22 

 (3.12) 

Případně lze použít obdobný vztah uváděný v literatuře 23

( )
π

π
2

2 2 h
xpp

PdrfFlFM ++⋅⋅⋅
⋅=⋅=

 uvedený 
níže:  

 (3.13) 

Před dalším postupem je vhodné určit napětí na krut a následně určit 
redukované napětí pro ověření dovoleného namáhání. 

k

k
K W

M
=τ

22,23 

 (3.14) 

22 3 kred τσσ ⋅+=  (3.15) 

Platí dtred σσ ≤  

Pro vznik předepjatého šroubového spoje je nutno utáhnout šroub 
utahovacím momentem kM  a tím vytvoření osové síly předpětí vF . 
V důsledku této osové síly dojde k prodloužení délky šroubu a ke stlačení 
spojovaných součástí. Vzájemné vztahy mezi předepnutím spoje, relativním 
prodloužení dílce a statického a dynamického namáhání lze zakreslit do 
diagramu předepnutého spoje, jak je naznačeno na obrázku 3.2. 22,23 
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Obr. 3.2 Diagram předepjatého spoje 

 
23 

Prodloužení délky šroubu o délku l∆ : 

1C
Fl v=∆  (3.16) 

Stlačení spojovaných součástí o tloušťku t∆ :  

2C
Ft v=∆   (3.17) 

Konstanta poddajnosti 1C : 

l
SE

l
FtgC v 11

1
×

=
∆

== α  (3.18) 

Konstanta poddajnosti 2C : 

∑
×

=
∆

==
t
SE

t
FtgC v 22

2 β  (3.19) 

Při pružné deformaci působí na šroub složka předpětí o velikosti 1F∆  a na 
spojovanou součást působí složka předpětí o velikosti 2F∆ , které lze vyjádřit 
následovně: 

21

1
1 CC

CFF v +
=∆

8,22,23 

 (3.20) 

21

2
2 CC

CFF v +
=∆  (3.21) 

Poměr silových změn: 

ϕ
1

2

1

2

1 ==
∆
∆

C
C

F
F

8,22,23 

 (3.22) 
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Výsledná síla ve šroubu 1F  a výsledná síla ve spojované součásti:

11 FFF v ∆+=

  8,22,23 
 (3.23) 

 
21 FFF v ∆−=  (3.24) 

Obecně je žádoucí, aby složka síly 1F∆  ve šroubu byla co nejmenší, což 
znamená tuhost 1C  co nejmenší a tuhost 2C  co největší. Z tohoto vyplívá 
požadavek na pružnost šroubu a co největší tuhost spojovaných součástí.  

Návrh únosnosti šroubového spoje se určí pro únosnost v tahu, střihu, 
otlačení a protlačení. 8,22,23 

 
Obr. 3.3 Základní případy namáhání šroubového spoje 

 
22 

Namáhání spoje smykem, kdy přes šroub přechází jedna smyková 
(střižná) rovina: 

2
,

M

ev
Rdv

ARF
γ

α ⋅⋅
=

8,22,23 

 (3.25) 

Namáhání spoje na otlačení, posuzují se spojované prvky, rozhoduje 
část s menší tloušťkou: 

2

1
,

M

eb
Rdb

tdRkF
γ

α ⋅⋅⋅⋅
=

8,22,23 

 (3.26) 

Namáhání spoje tahem: 

2

2
,

M

e
Rdt

ARkF
γ

⋅⋅
=

8,22,23 

 (3.27) 

Únosnost v protlačení: 

2

)(
, 6,0

M

de
pmmRdp

R
tddB

γ
π ⋅⋅⋅⋅⋅=

8,22,23 

 (3.28) 

Kombinace střihu a tahu: 

0,1
4,1 ,

,

,

, ≤
⋅

+
Rdt

Edt

Rdv

Edv

F
F

F
F

8,22,23 

 (3.29) 
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3.2 Analýza stávajícího šroubové spoje ve světlometu 
Šroubové spoje ve světlometu patří do skupiny předepnutých šroubových 

spojů z důvodu spolehlivosti spojení dílců při dynamickém namáhání. 
Stávající šroubové spoje byly převážně realizovány pomocí sortimentu 

firem Ejot a Unformtechnik, které patří mezi významné dodavatele spojovací 
techniky. Od roku 2009 jsou nasazovány levnější „kopie“ šroubů jiných 
výrobců s řadou negativních dopadů. 

2,20 

Ve světlometech se používají řady šroubů průměru 2,8 mm, 3,0 mm, 4,0 
mm 4,2 mm a 4,5 mm s různými délkami závitové části. Výše uvedené řady 
šroubů nepoužívají klasické závity jako např. metrický, wirtworth apod., nýbrž 
atypické profily optimalizované pro použití v plastech. V principu se jedná o 
čtyři typy profilů, PT závit, DeltaPT závit, Hi-Lo závit a KT závit. 

2,3 

 

2 

        
Obr. 3.4 Přehled profilů závitů šroubů používaných při montáži 

Důvodem použití těchto typů závitů je snaha optimalizovat rozložení 
silového namáhání domečku šroubu, tedy minimalizovat radiální síly a navýšit 
axiální složky sil. Velké axiální síly jsou výhodné pro „odtok“ materiálu kolem 
profilovaného jádra, přičemž zmenšení složky radiálních sil zmenšuje 
namáhání domečku šroubu. 

2 

 
2 

   
Obr. 3.5 Vektorové složky silového namáhání profilu závitu 

Stávající metodika navrhování průměrů domečků šroubů vychází 
z podkladů firmy Ejot, která vydává rozměrové doporučení pro aplikace 
jednotlivých šroubů. Příklad je uveden na obrázku níže, kde jsou zobrazeny 
korigované průměry domečku šroubů pro použití v různých materiálech pro 

2 
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jeden typ šroubu.  Výše uvedená metodika vychází z dlouhodobých 
zkušeností se montáží dílců, na tuto metodiku přímo navazuje přehled 
doporučených utahovacích momentů pro jednotlivé šrouby v závislosti na 
šroubovaném materiálu. Prakticky se používají následující maximální hodnoty 
utahovacích momentů: 

• pro šrouby mmD 8,2=  je 16,0 −⋅= mNM k
 

• pro šrouby mmD 0,4=  je 13,1 −⋅= mNM k
 

• pro šrouby mmD 0,5=  je 10,3 −⋅= mNM k
 

Příklad průběhu utahovacího momentu pro šrouby D = 4 mm je obrázku 9.3.  

 
Obr. 3.6 Průběh utahovacího momentu šroubu D= 4 mm závit Delta PT 

průběh při 200 ot·min
2 

-1 a průběh při 20 ot·min
1. vnikání šroubu se třením, 2. dosednutí šroubu, 3. protočení šroubu 

-1  

 Z důvodu finančních problémů automobilového průmyslu v roce 2009 
byla provedena postupná náhrada šroubů zavedených dodavatelů za levnější 
řešení jiných výrobců, jako např. firmy Lagus. Tento krok znamenal řadu 
výpadků z montáže i přesto, že dle výkresové dokumentace se mělo jednat 
prakticky o rozměrově a profilově shodné šrouby. Na obrázku níže je uvedeno 
srovnání profilů závitů šroubu původního a nového dodavatele. 2,3 

 
Obr. 3.7 Porovnání profilů šroubů 

1 – Ejot (profil Delta PT), 2 – Lagus (profil pravděpodobně kopie Delta PT) 
2 

Další odlišnosti představují některé neshodné rozměry, které v kombinaci 
s dalšími vlivy zapříčiňují prasknutí domečku šroubu, což představuje 
překročení horní meze dovoleného namáhání domečku šroubu. Zároveň lze 
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předpokládat, že souhrn vlivů bude opačného rázu tedy s důsledkem 
nedostatečně předepnutého spoje. 

Základní vlastnosti předepnutého šroubového spoje jsou utahovací 
moment, předepínací moment a z něj vyplívající předepínací síla, namáhání 
šroubovaného materiálu na tlak, a namáhání šroubu na tah. Silový rozbor je 
na obrázku 3.8 

2,3 

   
20,22 

   
Obr. 3.8 Silový rozbor 

V tomto případě se jedná o samořezný šroub, který část šroubovacího 
momentu spotřebovává na přetvoření materiálu profilem závitu, takže 
utahovací moment pro předepnutí spoje je rozdíl mezi celkovým momentem a 
momentem pro šroubování závitu. Zjednodušíme li tuto skutečnost 
zanedbáním pnutí v domečku šroubu, ve vlastním šroubu atd., pak můžeme 
experimentálně stanovit průměrnou hodnotu předepnutí. 

2 

Pro vznik předepjatého šroubového spoje je nutno utáhnout šroub 
utahovacím momentem 

20,22,23 

kM  a tím vytvoření osové síly předpětí vF . Vyjdeme 
z rovnice (3.13), kterou upravíme na tvar (3.30), a určíme předepínací sílu 
šroubového spoje. 

( )
π

π
2

2 2 h
xpp

PdrfFlFM ++⋅⋅⋅
⋅=⋅=

22,23 

 (3.13) 

( ) h

p
x Pdrf

M
F

++⋅⋅⋅

⋅
=

22
2

π
π

 (3.30) 

Tato rovnici představuje vztah pro předepínací sílu na základě znalosti 
utahovacího momentu (předpoklad čistého utahovacího momentu bez 
šroubování). Dosazením hodnot 5,1=pM  5,0=f   003,0=r   00175,00,02 =d  

00146,0=hP  obdržíme předepínací sílu NFx 651= . 

Skutečná předepínací síla je vždy nižší, od celkového utahovacího 
momentu musíme odečíst moment pro šroubování závitu dle experimentálně 
ověřeného grafu. Dosazením předpokládané skutečné hodnoty 9,0=pM  do 
rovnice (3.30) obdržíme skutečnou průměrnou předepínací sílu NFx 391=  
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Předepínací síla NFx 391=  vyvolá napětí ve spojovaném dílci. Velikost 
napětí je dána vztahem: 

D
S

t A
F

σσ ≤=

22, 23 

  (3.31) 

Dosazením hodnot NFx 391=  a 20000337,0 mAS = v podobě plochy 
kontaktní oblasti pod hlavičkou šroubu dostáváme napětí MPat 6,11=σ , což 
představuje 30 % dσ . 

Vytrhávací síla šroubu z domečku šroubu je analogicky určena 
z kontaktní plochy šroubovice závitu, ovšem v tomto případě je nutno 
zahrnout případné porušení struktury materiálu domečku šroubu, vytrhávací 
síla vychází větší jak NF 720min > . 

Shrnutím kapitoly 3. vyplívá správné dimenzování předepnutého spoje se 
zohledněním vlastností plastových materiálů. Nevýhoda stávajícího řešení je 
v profilu závitu šířky tolerančního pole šroubů a otvoru pro šroub. V případě 
zvětšení otvoru a menšího průměru šroubu klesá o přibližně 30% utahovací 
moment nutný k protočení šroubu. V případě menšího otvoru a většího 
průměru šroubu se zvyšuje napěťové namáhání domečku šroubu v radiálním 
směru, což může vést k jeho prasknutí.  

Proces tvorby závitu v domečku šroubu nejvíce odpovídá principu tvorby 
závitu tvářením. Vzhledem k plastovému materiálu domečku šroubu se jedná 
o velmi složitě popsatelný proces z důvodu řady vlivů, který nebude v této 
práci řešen. 

2, 3 

 
21 

4  PLASTOVÉ TRNY 
Smyslem aplikace plastových trnů ve světlometu je využití levnějšího 

řešení pro méně namáhané spoje dílů. Stejně jako v případě šroubů je nutno 
vytvořit spolehlivý spoje s předpětím. Plastový trn s předpětím se chová jako 
soustava pružných těles. Předpokládané namáhání trnů je dáno silou v ose 
trnu reprezentující předpětí spoje a patřičné složky síly od dynamických 
účinků, dále pak namáhání trnů na smyk (střih) dané opět patřičnou složkou 
silového namáhání od dynamických účinků. 

.   

2,20 

 
Obr. 4.1 Silové schéma trnu 2,23 
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Předpokládáme statické zatížení prostým tahem a malou změnu 
průřezu trnu, pak velikost napětí tσ  je dána vztahem: 

S
t A

F
=σ

8,9,23 

 (4.2) 

deformaci (prodloužení či zkrácení) tyče namáhané tahem či tlakem 
vypočteme dle vztahu: 
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8,9,23 

 (4.3) 

Mezní stavy při prostém tahu a tlaku vyplívají z pracovního diagramu εσ −  a 
jsou odlišné pro křehké a tvárné materiály. Pro tvárné materiály je prvním 
mezním stavem mezní stav pružnosti vyplívající z podmínky plasticity Kσσ = . 
Druhým mezním stavem je pak mezní stav plastické stability při kterém je 
zatěžující síla F  rovna maxF , tento mezní stav je nazýván pevností v tahu. 

S
P A

Fmax=σ

8,9 

 (4.4) 

Pro materiál ve stavu křehkém je jediným mezním stavem mezní stav křehké 
pevnosti charakterizovaný mezí křehké pevnosti. 

DtDd σσσ ≤≤

8,9 

 (4.5) 

Vhledem ke geometrickým poměrům trnů je třeba uvažovat namáhání 
vzpěrem, který je charakterizován nelineární závislostí mezi mezi vnějšími 
silami, napětím a deformacemi. Kritická vzpěrná síla kritF  je závislá na délce 
prutu (představujícího trn), jeho uložení, tvaru, průřezu a materiálu. Uložení 
prutu je charakterizováno tzv. redukovanou či ideální vzpěrnou délkou ol . Tvar 
průřezu včetně uložení a délky prutu je vyjádřen štíhlostní poměrem Zλ  a 
poloměrem kvadratického momentu ZI . 

Z
o
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o
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⋅==λ

8,9,11 

 (4.6) 

Z geometrického hlediska mohou být upevňovací spoje namáhány 
ohybovou silou, která je obecně závislá na délce ramene a průřezu ramene 
nosníku. Pro určení ohybové síly vycházíme z teorie malých deformací při 
ohybu tělesa silovou dvojicí, která vychází z rovnice 

)(
)()("

xIE
xMxu

z

o

⋅
=  (4.7) 

Za předpokladu stálého kvadratického momentového průřezu a 
ohybového momentu od osamělé síly rovnici upravíme do tvaru: 

zIE
xFxu

⋅
⋅

=)("  (4.8) 

První integrací této rovnice obdržíme vztah pro úhel natočení nosníku, druhou 
integrací obdržíme vztah pro výchylku. Z okrajových podmínek vyplívajících 
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z místa vetknutí (výchylka a úhel natočení jsou rovny nule) určíme integrační 
konstanty. Vetknutí odpovídá lx = . Celková výchylka je pak: 

zzz IE
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xFxu
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+
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=
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323

8,9,11 

 (4.9) 

Při působišti ohybové síly 0=x  lze rovnici zjednodušit do tvaru: 

zIE
lFu
⋅
⋅

=
3

)0(
3

 (4.10) 

Vztahy (4.9) a (4.10) používáme pro výpočet ohybové síly. 
Konstruování plastových dílů mechanicky zatěžovaných či dílů 

s požadavky na spolehlivost představuje komplikovaný proces, ve kterém je 
třeba především zohlednit vlastnosti plastů ovlivňující základní vlastnosti jako 
mez pevnosti, modul pružnosti, a zároveň viskoelastické vlastnosti v podobě 
soubor vlivů teploty, tečení a relaxace. 8,9 Výše uvedené představuje 
matematicky obtížně řešitelné úlohy, proto se v praxi používají řešení určené 
pro lineární charakteristiky zatěžování, ale zároveň se nahrazují používané 
veličiny ekvivalentními náhradami zohledňující nelineární charakteristiky 
chování plastů. 
 

2,4,9,10 

4.1 Přehled trnů dostupných pro automobilový průmysl 
Stávající nabídka na trhu pro oblast plastových trnů je velmi rozsáhlá, 

ovšem dle kapitoly 3. „Vymezení rozsahu práce“ se ve skutečnosti nabídka 
velmi zužuje. Prakticky nalezneme řádově několik typů trnů teoreticky 
použitelných jako náhradu za šroub průměru 4,0 mm. Praktické ověření 
představuje provedení zkoušky na vtlačovací a vytahovací sílu. 

Příkladem je trn od firmy Moss, katalogové číslo 468834, jehož diagram 
vytahovací síly je uveden na obrázku níže. 

2 

 

2 

 
Obr. 4.2 Diagramy zatlačení a vytažení trn Moss č. 468834 

1. lůžko materiál polypropylen PP TV 40, 2. lůžko materiál polypropylen PP 
TV 40 s naneseným mazadlem, 3. lůžko materiál polykarbonát PC 

2 
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Maximální vytahovací síla 70 N je dosažena při povytažení trnu o 1,5 
mm, tedy v praxi by například silové zatížení 40 N znamenalo uvolnění spoje o 
0,7 mm, což je nepřípustné. Použitelná kotvící síla je tedy 20 N, ovšem bez 
zohlednění dalším limitujících vlastností jako tečení materiálu.

Tato vytahovací zkouška byla provedena s domečkem šroubu 
z materiálu PP TV 40, což představuje materiálově nejlepší variantu (nejměkčí 
materiál). Provedeme li tuto zkoušku do domečku šroubu z materiálu PC 
(např. materiál krycích skel), nebo přidáme li do domečku šroubu mazivo 
používané k ošetření vložek vstřikovací formy, dostáváme maximální 
vytahovací síly pouze 20 N. 

 2,10,18 

Veškeré existující trny mají ovšem další zásadní nevýhodu v podobě 
neexistujícího předpětí ve spoji. Bez předpětí ve spoji nelze vyloučit třeba i 
nepatrné dosednutí spojovaných dílců v kontaktních plochách a tím vznik vůle 
ve spoji. Jakékoliv vůle ve světlometu jsou nežádoucí a nepřijatelné. 

2 

Shrnutím stávající nabídky plastových trnů lze říci, že nelze použít žádné 
existující řešení. 

2,3,20 

 
4.2 Analýza požadavků pro náhradu šroubů plastovými trny 

Rozměrové požadavky na trny jsou specifikovány v kapitole 3. 
„Vymezení rozsahu práce“. Zásadním požadavkem je průchod otvorem D = 
4,4 mm. 

Mechanické požadavky na trny vyplívají ze zjištěných silových poměrů a 
požadavků na předepnutí spoje, dále pak z teploty provozního prostředí. 

Silové namáhání na šrouby nepřekračuje velikost 50 N dle kapitoly 8. 
„Určení silových poměrů ve světlometu“. Zde je ovšem třeba zohlednit řadu 
degradačních vlivů na materiál z hlediska požadavku na dlouhodobé zatížení, 
a velikosti sil vynásobit koeficientem 2=k . Tímto dostáváme požadavek na 
vytrhávací sílu 100 N. Další požadavek vyplívá z povahy spoje a tím je 
předepnutí spoje. Bude-li spoj předepnut na 100% požadavku vytrhávací síly, 
bylo by nutno se dostat s vytrhávací silou trnu na síly okolo 200 N. Tato síla 
představuje přibližně 70% síly předepnutí stávajícího šroubového spoje. 

Materiál trnu musí být schopen udržet požadované vlastnosti v rozsahu 
teplot -40° C až + 80° C. Teplotní požadavky jsou popsány v kapitole 7. 
„Zátěžové zkoušky“. 

2 

 Prostudováním geometrického řešení stávajících šroubových spojů lze 
konstatovat, že pro případnou náhradu šroubů připadají v úvahu dvě 
geometrická řešení představovaná klasickým trnem a trnem s rozpěrným 
kolíkem, uvedeno ilustrativně na obrázku 4.3. 

2 

Materiálový požadavek bude představovat značnou komplikaci, protože 
se bude jednat o řadu kompromisů od mechanických vlastností zahrnujících 
degradaci materiálu vlivem tečení či koroze pod napětím, a zároveň musí být 
soulad rozměrů dílce pro jeho vyrobitelnost (zatékavost taveniny materiálu ve 
formě, chladnutí, vstřikovací proces a další). 

2 
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I.    II.   III. 

 
Obr. 4.3. Charakteristická řešení pro průměr 4,4 mm (průměr otvoru dílce) 

Výše uvedené představuje soubor požadavků na plastové trny pro 
použití ve světlometu. Na základě těchto požadavků bude řešena geometrie 
navrhovaných trnů. 

2 

 
 

4.3 Návrh trnu Typ A 
Návrh trnu Typ A je řešen jako válcový kolík se zpětnými háčky v podobě 

uzavřeného kruhového profilu, nebo v podobě kruhových výsečí. Požadavek 
na průchod otvorem D = 4,4 mm znamená hledání kompromisu mezi 
provedením zpětných háčků a tloušťkou dříku. Geometrický návrh trnů Typ A 
je na obrázku 4.4, přičemž tento návrh je určen pro stanovení závislostí 
vtlačovací a vytahovací síly. Po určení závislostí vtlačovací a vytlačovací síly 
je možno navrhnout konkrétní řešení v podobě délky trnu a především počtu 
zpětných háčků. 

 
2 

  
Obr. 4.4. Návrh trnu Typ A 

I. domeček trnu, II. vlastní trn, III. analýza profilu zpětných háčků 
2 

Rozměry domečku trnu 4d  dle bodu I. obrázku 4.4 budou odstupňovány 
od průměru 4,1 mm až do průměru 2,8 mm. Průměr dříku trnu je navržen 
s ohledem na největší možný průměr, který se pohybuje okolo hodnot 

mmd 41 =  a mmd 4,22 = . Rozměry zpětných háčků je třeba nejprve stanovit 
formou výpočtu ohybové síly dle jednotlivých výšek zpětných háčků. 
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4.3.1 Návrh zpětných háčků pro trn Typ A 
Zpětné háčky mohou mít uzavřený kruhový profil, nebo křížový profil 

vzniklý přerušením kruhového profilu. Vzhledem k faktu, že uzavřený profil 
bude z hlediska ohybu vykazovat výrazně vyšší tuhost a tedy vyšší závislost 
na toleranci, budeme se zabývat přednostně křížovým profilem. 

 Návrh profilu určíme následujícím postupem, nejprve provedeme 
orientační výpočet, následně provedeme ověření chování zpětných háčků 
simulací v programu SimDesigner. Vyjdeme ze vztahu (4.10) a ze vztahu pro 
kvadratický průřez obdélníku uvedený jako (4.11):  

zIE
lFu
⋅
⋅

=
3

)0(
3

 (4.10) 
3

12
1 hbI ⋅=

 (4.11) 
Vztah 4.10 upravíme na následující tvar, a dosazením hodnot délky 

zpětného háčku mml 8,0= , šířky zpětného háčku mmb 6,1= , modulu 
pružnosti pro PC MPaE 2300= , ohybu nosníku mmu 3,00 = , a výšky nosníku 

ah  až eh  dle obrázku 4.4 bod III., dostaneme hodnoty uvedené v tabulce 4.1. 
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Tab. 4.1 Vypočtená ohybová síla pro jednotlivé výšky profilu 
  

2 

    Ohybová síla F potřebná k ohybu dané výšky profilu 
Výška profilu ux u=0,1 mm x u=0,2 m x u=0,3 mm x

a) 0,1 mm 
=0,4 mm 

 0,1 N 0,3 N 0,5 N 0,6 N 
b) 0,3 mm  4,4 N 8,8 N 13 N 17 N 
c) 0,5 mm  20 N 41 N 61 N 82 N 

Dosazením hodnot do grafu na obrázku 4.5 lze porovnat závislost 
ohybové síly F  na výšce profilu b zpětného háčku a velikosti ohybu xu . 

 
Obr. 4.5 Závislost ohybové síly na výšce profilu zpětného háčku 2 

vlevo kruhový trn, vpravo přerušovaný trn 
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Význam grafu 4.5 spočívá v poukázání na značnou závislost ohybové 
síly na rozměrech a dráze ohybu. Jestliže u plastových dílů ve světlometu  je 
obvyklá minimální šíře tolerančního pásma 0,2 mm, pak bude logickým 
důsledkem značná změna zasunovací síly. Minimální tloušťka stěny 
plastového dílce (v tomto případě tloušťka zpětného háčku) musí být z 
hlediska vyrobitelnosti 3 větší jak 0,2 mm. Hodnota b  je tedy omezena zleva 
tloušťkou 0,2 mm, omezení zprava vyplívá z maximální pevnosti v ohybu 
daného materiálu. Pro analýzu a výrobu vzorků volíme hodnotu mmb 1,04,0 −= . 

 
4.3.2 Návrh dříku trnu Typ A 

Vzhledem ke geometrii trnů a povaze silového zatížení je nutno 
výpočtově ověřit základní rozměry dle hlavního smyslu zatěžování což 
představuje prostý tah a tlak. Předpokládáme statické zatížení prostým tahem 
a malou změnu průřezu trnu, určíme velikost maximální síly v tahu na dříku 
pro geometrické poměry trnu Typ A. Zde je ovšem třeba zohlednit 
viskoelastické vlastnosti plastů, tedy můžeme výpočet řešit pro okamžitou 
pevnost, a pro dlouhodobou pevnost zahrnující degradační vlivy. Pro další 
výpočet uvažujeme dlouhodobou životnost s předpokladem provozní teploty 
70° C a tedy nejprve stanovíme ekvivalentní hodnotu meze pevnosti v tahu. 

MPaD 66=σ  (4.13) 

MPaD
D 33

2
´ ==

σσ  (4.14) 

Sdx AF ⋅= ´σ  (4.15) 

Dosazením hodnot MPaD 33´ =σ  a mmd 4,2=  (z něj vypočtená průřez 
dříku v nejtenčím místě) dostáváme maximální dlouhodobou tahovou sílu 

NFx 149= , okamžitá tahová síla by byla NF 298= . 
 

4.3.3 Napěťová analýza - trn Typ A  
Výpočet pevnostních vlastností plastů pro tento typ aplikace představuje 

řešení nelineární povahy. Úplné řešení výpočtů je tedy možno získat pouze 
aplikací metod nelineární mechaniky. V této fázi výpočtů je dostačující využití 
postupu z oblasti lineární závislosti materiálových vlastností se zohledněním 
degradačních vlastností plastů. Navržené geometrické řešení jsou ověřovány 
simulací metodou konečných prvků v programu SimDesigner. 

 
Obr. 4.6 Simulace deformace zpětného háčku 2 

a) výsledná deformace úlohy, b) detail, c) mapa velikostí napětí 
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Charakteristiky vtlačovací a vytahovací síly budou záviset na průběhu 
děje v oblasti kontaktu zpětného háčku s lůžkem trnu. Na obrázku 4.7 je část 
simulace deformace zpětného háčku a naznačení silového rozboru. 

 
Obr. 4.7 Simulace deformace zpětného háčku a silový rozbor za klidu 2 

a) silový rozbor, b) detail kontaktní oblasti, c) mapa velikostí napětí 

Řešení úlohy na obrázku 4.7 se ukazuje jako velmi komplikované a 
neurčité, protože zasunutím trnu do plastového lůžka dojde k ohybu zpětných 
háčků. Tato ohybová síla působí zároveň v okamžiku kontaktu na plastové 
lůžko, ovšem velikost napětí na konci zpětného háčku překračuje dovolené 
namáhání a vznikne zde deformace tvaru špičky zpětného háčku. K podobné, 
ale menší deformaci dojde na straně plastového lůžka, čímž vznikne kontaktní 
plocha tvaru přibližně kulové výseče, a změnou tvaru kontaktní plochy se 
zároveň mění výslednice silového rozboru. Popis těchto dějů by přesahoval 
rámec této práce, proto bude tato problematika řešena samostatně. 

 
Obr. 4.8 Simulace deformace zatížením v tahu silou 150 N – trn Typ A 2 

a) zadání úlohy, b) analýza „von Misses“, c) mapa velkostí napětí, 
d) poměrné prodloužení trnu 

Celkové ověření namáhání trnu v tahu simulací v programu SimDesigner 
potvrzuje správnost výpočtu. Maximální velikost napětí na dříku trnu je dle 
simulace MPa38  což odpovídá výpočtově použitým MPa33 . Napětí 
zobrazené při simulaci v programu SimDesigner bude vykazovat vetší 
hodnoty, protože se jedná o hodnoty napětí v uzlech.  

Dále bylo ověřeno poměrné prodloužení trnu při tahové síle NF 150= , 
které dle simulace dosahuje hodnoty 0,16 mm. Tato hodnota je použita 
v kapitole 4.6 pro interpretaci průběhu vytahovacích sil trnů.  



 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE  List   42 

 

4.4 Návrh trnu Typ B 
Návrh trnu Typ B je řešen jako rozpěrný trn se zpětnými háčky. 

Požadavek na průchod otvorem mmD 4,4=  byl dodržen. Geometrický návrh 
trnů Typ B je na obrázku 4.7, přičemž tento návrh je určen pro stanovení 
závislostí vtlačovací a vytahovací síly. Po určení závislostí vtlačovací a 
vytlačovací síly je možno navrhnout řešení. 2 

 

    
Obr. 4.9 Návrh trnu Typ B  2 

 

Vzhledem ke geometrii trnů a povaze silového zatížení je nutno 
výpočtově ověřit základní rozměry dle hlavního smyslu zatěžování což 
představuje prostý tah a tlak. Předpokládáme statické zatížení prostým tahem 
a malou změnu průřezu trnu, určíme velikost maximální síly v tahu na dříku  
pro geometrické poměry trnu Typ B. Zde je ovšem třeba zohlednit 
viskoelastické vlastnosti plastů, tedy můžeme výpočet řešit pro okamžitou 
pevnost, a pro dlouhodobou pevnost zahrnující degradační vlivy. Pro další 
výpočet uvažujeme dlouhodobou životnost s předpokladem provozní teploty 
70° C a tedy nejprve stanovíme ekvivalentní hodnotu meze pevnosti v tahu. 

MPaD 66=σ  (4.16) 

MPaD
D 33

2
´ ==

σσ  (4.17) 

Sdx AF ⋅= ´σ  (4.18) 

Dosazením hodnot MPaD 33´ =σ  2
min 2,5 mmA =  (pro výpočet nutno 

převést na 2m ) dostáváme maximální tahovou sílu NFx 171= . Okamžitá 
tahová síla by byla NFx 342= .  

Tento trn je řešen především jako ověření předpokladů aplikovaných na 
trn Typ A, tedy se nebudeme zabývat výpočtem rozpěrného kolíku apod. 
z důvodu zestručnění celkového postupu.  

Pro tento typ trnu je třeba stanovit potřebnou sílu k zatlačení profilu 
zubu do plastového lůžka trnu, přičemž celková rozpěrná síla bude dána 
počtem zubů a hloubkou vniku zubů, síla pro zatlačení rozpěrného kolíku 
bude vycházet z kuželovitosti otvoru rozpěrného trnu. 
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4.4.1 Návrh zpětných háčků pro trn Typ B  
Zpětné háčky byly navrženy experimentálním způsobem z důvodu 

neurčitosti úlohy v podobě plastických deformací v průběhu vtlačovaní profilu 
zubu do materiálu lůžka trnu.  Byly vyrobeny profily z polykarbonátu a slitiny 
hliníku pro vytvoření závislostí potřebné síly ke vtlačení profilu různých délek 
do určité hloubky lůžka trnu. 

 
Obr. 4.10 Graf závislosti síly F potřebné k vniknutí do hloubky x lůžka trnu 2 

křivky znázorňují jednotlivé profily o délce 1,6 mm a 10 mm z materiálu 
polykarbonát a hliníkové slitiny, úhel břitu 45° 

Dosažené výsledky dokazují předpoklad neurčitosti úlohy zejména u 
polykarbonátového materiálu v podobě rozdílných silových průběhů 
v závislosti na velikosti rádiusu špičky zubu apod. Z grafu na obrázku 4.10 je 
možno odečíst silové hodnoty s použitelnou přesností do přibližně hloubky 
vtisku 0,5 mm, hodnoty jsou platné pro úhel břitu 45°. 

 
4.4.2 Napěťová analýza - trn Typ B  
Navržené geometrické řešení bylo ověřeno simulací metodou konečných 

prvků v programu SimDesigner . 
 

 
Obr. 4.11 Simulace deformace trnu Typ B 2 

 a) ověření dříku trnu na tah, b) mapa velikosti napětí, c) simulace vnikání zubu 
do lůžka, d) mapa velikosti napětí 
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4.5 Předepínací člen 
Vzhledem ke geometrii trnů a charakteru dílců světlometu připadají 

v úvahu dvě nejpraktičtější provedení předepínacích členů. Jedno z řešení 
představuje vetknutý zakřivený nosník (může být i s proměnlivým průřezem 
z důvodu lepšího rozložení napětí v průřezu), druhé řešení je pak v podobě 
ohybu kruhové desky.  

Předpokládá se z cenových důvodů řešení v podobě jednoho dílce 
obsahujícího plastový trn doplněný o předepínací člen. Tento předpoklad 
snižuje výrobní cenu, ale znemožňuje optimalizaci předepínacího členu na 
jinou velikost silového předepnutí. Na obrázku 4.12 je ilustrativní provedení 
předepínacího členu. 

    
Obr. 4.12 Předepínací člen pro trny 2 

vlevo trn, vpravo silový rozbor 

Výpočet bude řešen nejprve pro vetknutý nosník obdélníkového průřezu 
pro určení referenčního ohybu. Následně se stejná úloha řeší simulací 
metodou konečných prvků v programu SimDesigner, a po ověření správnosti 
řešení úlohu upravíme na zakřivený vetknutý nosník s proměnlivým průřezem.  

Výpočet řešíme ze vztahu pro výpočet ohybového momentu vetknutého 
nosníku (4.10), který upravíme na tvar (4.21) z důvodu znalosti požadované 
dráhy (viz. obrázek 4.12). 

zIE
lFu
⋅
⋅

=
3

)0(
3

 (4.19) 

3

12
1 hbI ⋅=  (4.20) 

3
3

3
12

xbE
lFh
⋅⋅⋅
⋅⋅

=  (4.21) 

Dosazením hodnot mml 5= , mmb 5= , mmx 5,1= , NF 40=  
MPaE 2100=  dostáváme předpokládanou tloušťku vetknutého nosníku 

mmh 08,1= . Zahrneme li do modulu pružnosti vlivy dergradace materiálu, pak 
by tloušťka vetknutého nosníku měla být mmh 36,1= .  

Dosazená síla NF 40=  platí pro jedno rameno, celková předepínací síla 
je dána dvěma rameny tj. celková síla by představovala NFcelk 80= . 
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Vlastní provedení simulace ohybu vetknutého nosníku je naznačeno na 
obrázku 4.13 

 
Obr. 4.13 Napěťová analýza předepínacího členu 2 

a) cvičná úloha, b) zakřivený vetknutý nosník, c) mapa rozložení napětí 
 

Nyní provedeme ověření vlivu tolerančního pásma 0,2 mm na velikost 
předepínací síly. Pro začátek uvažujeme změnu výšky profilu vetknutého 
nosníku o 0,1 mm. 

 

3

3

12
3

l
hbExF

⋅
⋅⋅⋅⋅

=  (4.22) 

Dosazením hodnot mml 5= , mmh 98,0= , mmb 5= , mmx 5,1= , 
MPaE 2100=  dostáváme sílu NF 29min = , dosadíme li mmh 18,1=  dostáváme 

sílu NF 51max = . Toleranční pásmo šířky 0,2 mm mění velikost předepínací síly 
o 30 %. 

 
Obr. 4.14 Ukázka trnu s předepínacím členem v podobě ohnuté kruhové desky 2 

Pro řešení předepínacího členu pomocí ohybu kruhové desky bychom 
dostali ještě větší závislost velikosti předepínací síly na toleranci dílů. Pro 
výpočet ohybu desky střední tloušťky bychom vyšli z Kirhoffových zákonů. 13 

Předepínací člen může mít celou řadu geometrických řešení, ovšem se 
zmenšující se zástavbou se zvyšuje nežádoucí vlastnost v podobě velké 
změny síly při malých změnách profilu. Z tohoto důvodů je tento princip řešení 
předepnutí nevhodný zejména při požadavku na dlouhodobou funkcionalitu.  

Další možností je řešit předepínací člen samostatným dílem nebo např. 
jiný materiálem, ale není vhodné řešení z hlediska navýšení výrobní ceny trnů. 
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4.6 Výroba prototypů a analýza vlastností navržených trnů 
Navržené trny byly prototypově vyrobeny pro ověření chování a 

předpokládaných vlastností. Ze skupiny statických testů byla použita 
vytahovací zkouška pro určení vytahovací síly, samostatně bylo řešeno 
předepnutí trnů pružným členem.  

Prototypové trny byly vyrobeny z polykarbonátu, polotovarem byla 
kulatina průměr 12 mm. K výrobě prototypových trnů byl použit soustruh RP-
06/FA1.6-25A osazený číslicovým snímáním polohy koníku firmy Newall typ 
B60. 3 

 

     
Obr. 4.15 Předepínací člen pro trny 2 

vlevo trn, vpravo silový rozbor 
¨ 
Testy zatlačení a vytažení trnu probíhali na zařízení „Zwick / Roell“ typ 

BT1-FR1.0TN.D14 zobrazené na obrázku 14.2,  s maximální pracovní silou    
1 kN. 

 

    
Obr. 4.16 Předepínací člen pro trny 2 

vlevo trn, vpravo silový rozbor 

Rychlosti zatěžování jsou zvoleny 1 mm a 5 mm za 1 sekundu z důvodu 
předpokladu dostatečného posouzení případného vlivu rychlosti na 
zasunovací a vysunovací síly. Datové výstupy z měřícího zařízení těchto 
zkoušek jsou uvedeny v elektronické příloze. 
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4.6.1 Vtlačovací a vytahovací zkouška trnu Typ A 
Trny Typ A byly testovány sérií zasunovacích a vysunovacích zkoušek 

do různých materiálů s různými průměry nálitků pro šroub. Účelem bylo určit 
silové charakteristiky trnů a vyhodnotit vzájemné geometrické souvislosti. 

Série zasunovacích zkoušek pro materiál domečku PP TV 40 
s odstupňovanými průměry domečku šroubu od 2,8 mm po 3,9 mm jsou 
uvedeny na obrázku 14.3.  

 
Obr. 4.17 Graf zasunovací síly trnů TYP A, materiál nálitku PP TV 40 2 

1. Kontakt prvního háčku, 2. kontakt druhého háčku, 3. kontakt třetího háčku 
D1 – průměr 3,9 mm, D2 – průměr 3,7 mm, D3 – průměr 3,3 mm 

 
Série vytahovacích zkoušek pro stejnou skupinu trnů je shrnuta na obrázku 
14.4. 

 
Obr. 4.18. Graf vysunovací síly trnů TYP A, materiál nálitku PP TV 40 2 

D1 – průměr 3,9 mm, D2 – průměr 3,7 mm, D3 – průměr 3,3 mm 
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Vzhledem k velikosti tahové síly a relativnímu prodloužení délky trnu při 
maximální tahové síle ověříme početně : 

Prodloužení délky trnu o délku l∆ : 
t

v

C
Fl =∆  (4.23) 

Konstanta poddajnosti tC : 
l

SEC tt
t

×
=  (4.24) 

Dosazením hodnot NFv 100= , MPaEt 2300= , 283,2 mmSt = , mml 5,5=  
dostáváme hodnotu mml 11,0=∆ . Tuto hodnotu prodloužení trnu vzhledem 
k dosazenému modulu pružnosti považujeme za správnou. Dle obrázku 14.4 
je maximální síla 100 N doprovázená posunutím o délce 0,5 mm, z toho tvoří 
přibližně 0,2 mm relativní prodloužení trnu a domečku šroubu, a zbylých 0,3 
mm tvoří posuvný pohyb trnu. 

Přehled závislosti zasouvacích a vysouvacích sil tří řad zpětných háčků 
v závislosti na průměru nálitku pro trny Typ A je zobrazen na obrázku 14.5. 
Nejmenší šířka tolerančního pásma sestavy „trn - lůžko trnu“ je 0,2 mm, tato 
hodnota mění velikost zasunovací síly až o 30 % u trnů s křížovým profilem. 
Kruhový plný profil je méně vhodný z důvodu vyšší zasunovací síly než 
představuje následná vytahovací síla, dalším důvodem je vysoká závislost na 
šířce tolerančního pásma. 

 
Obr. 4.19 Celkový přehled závislostí trnů TYP A 2 

Z – zasunutí trnů (profil háčku kruh a kříž), V – vysunutí trnu (profil 
háčku kruh a kříž) 

 
4.6.2 Shrnutí řešení Typ A 

Návrh trnu Typ A s křížovým profilem zpětných háčků v sedmi řadách je 
schopen dosáhnout zasunovací síly NFz 100=  a vytahovací síly NFx 170=  
(předepínací člen není uvažován), a tedy lze vyrobit trn s dostatečnými 
silovými vlastnostmi pro použití ve světlometech. Zásadní nevýhody 
představuje závislost zasunovací a vytahovací síly na toleranci rozměrů. 
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4.6.3 Vtlačovací a vytahovací zkouška trnu Typ B 
Trn Typ B je navržen pouze pro průměr lůžka trnu mmD 2,4= . Jedná se 

o minimální dosažitelný průměr při zohlednění vlastností plastových materiálů. 
Vtlačovací zkouška proběhla pouze pro materiál lůžka trnu PP TV 40 Tento trn 
slouží jako ověření předpokladů použitých u trnu Typ A. 2 

 
Obr. 4.20 Graf vtlačovací zkoušky trn TYP B 2 

materiály domečku PP TV 40, průměr otvoru 4,2 mm 
 

Vtlačovací zkouška ukazuje silové působení na rozpěrný trn o maximální 
velikosti NF 220= na dráze mml 8= . Vytahovací zkouška vypadala 
následovně jak je na obrázku trn Typ B: 

 
 Obr.4.21 Graf vytahovací zkoušky TYP B 2 
materiály PP TV 40, průměr otvoru 4,2 mm 
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4.6.4 Shrnutí řešení Typ B 
Trn Typ B s rozpěrným kolíkem není vhodný z důvodu nedostatečného 

rozdílu tvrdosti materiálů trnu a lůžka trnu, a tedy zasunovací síla vytváří 
plastické deformace na zpětných zubech trnu.  

4.6.5 Metalografické výbrusy vzorků 
Pro ověření dosažených výsledků vtlačovací a vytahovací zkouškou byly 

provedeny metalografické výbrusy jednotlivých vzorků. Postup výroby vzorků 
spočíval ve vtlačení prototypových trnů do příslušného rozměru lůžka trnu, 
zalitím vorku do pryskyřice, a po vytvrzení byl vzorek rozříznut, vyleštěn a 
analyzován digitálním mikroskopem s možností odměřování rozměrů 
z pořízeného záznamu. Použité zařízení představovali řezačka Isomet 1000, 
leštička Phoenix Beta, a digitální mikroskop Carl Zeis typ Axioplan 2. 2 

 
Obr. 4.22 Výroba vzorků pro metalografický výbrus 2 

a) řezačka vzorků, b) leštička vzorků, c) digitální mikroskop 

Vzorky trnů Typ A s křížovým profilem zasunutým do lůžka trnu o 
průměrech 3,7 mm a 3,3 mm jsou na obrázku 4.23. Výbrus na obrázku vlevo 
zobrazuje řešení s doporučeným poměrem vtlačovací a vytahovací síly. 

 

 
Obr. 4.23 Analýza vzorků trnů typ A s křížovým profilem zpětných háčků 2 

a) průměr lůžka trnu 3,7 mm, b)  průměr lůžka trnu 3,3 mm 

Odkazy na obrázku 4.23 mají následující význam: 
• A1 – vynucený ohyb háčku tloušťky 0.4 mm způsobil iniciaci trhliny 



 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE  List   51 

 

• A2 – požadovaný stav, háček tloušťky 0.3 mm s menší ohybovou silou 
vytváří plastickou deformaci v lůžku trnu o hloubce vniknutí 0,07 mm 

• B1 – menší průměr lůžka trnu způsobuje větší ohyb a vznik trhlin 
• B2 – větší ohyb neznamená vznik větší plastické deformace lůzka trnu  
Interpretace vzorků potvrzuje předpoklad velké závislosti vtlačovací síly 

na průměru lůžka trnu, což je nežádoucí z hlediska stability procesu montáže 
trnů. Na velikosti vtlačovací síly se podílí jednak síla na ohyb háčku, dále pak 
tření při pohybu háčků v lůžku trnu, a nakonec soubor pružných a plastických 
deformací v kontaktní oblasti obou dílců. 

 
Obr. 4.24 Analýza vzorků trnů typ A a typ B 2 

a) trn A průměr a lůžka trnu 2,8 mm, b)  trn B vtlačený rozpěrným kolíkem 

Odkazy na obrázku 4.24 mají následující význam: 
• A1 – ohyb háčku s několika trhlinami 
• A2 – ohyb háčku bez viditelných trhlin, plastická deformaci v lůžku trnu 

o hloubce vniknutí 0,045 mm 
• B1 a B2– vtlačením rozpěrného kolíku do trnu Typ B došlo ke 

částečnému axiálnímu posuvu což v kombinaci s normálovým napětím 
vedlo k ohybu háčků.  

Všechny testované vzorky vykazují shodné závislosti, kompletní přehled 
vzorků je uveden v elektronické příloze. 

 
4.6.6 Návrh geometrie lůžka trnu 

Na základě této analýzy vzorků lze navrhnout provedení lůžka trnu. 
Navržené řešení pro trn Typ A je průměr lůžka trnu 3,7 mm z důvodu 
nejlepších dosažených výsledků zkoušek. Řešení trnu Typ B není doporučeno 
se stávajícím materiálem trnu. 

 
Obr. 4.25 Návrh geometrie lůžka trnu 2 
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Pokud nebude uvažováno vymezení rozsahu práce, je vhodné další 
zvětšení průměru lůžka trnu a prodloužení délek zpětných háčků z důvodu 
zmenšení vlivu průměru lůžka trnu na potřebnou sílu k ohybu zpětných háčků. 
Jako optimální se jeví průměr lůžka trnu 5,5 mm a výše.   
5  SUMARIZACE DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ 

Dosažené výsledky v jednotlivých kapitolách této práce se týkají 
šroubových spojů ve světlometu a oblasti návrhu plastového trnu. Pro vlastní 
posouzení možnosti náhrady šroubu plastovým trnem je vhodné sumarizovat 
dosažené výsledky. 

Šroubové spoje ve světlometu jsou nejvíce zatěžovány silovými účinky 
dynamického namáhání, které byly stanoveny na základě vibrační zkoušky 
vybraného dílce (kapitola 2). Naměřené maximální silové namáhání šroubu 
v tahu o velikosti 44 N bylo použito k ověření předepnutí šroubového spoje 
(kapitola 3) pomocí analýzy utahovacího momentu 8 a související analýzy 
předepínací síly 8. Střední hodnota předepínací síly šroubu je 390 N při 
utahovacím momentu 1,3 N.m-1 což znamená dostatečné předepnutí spoje 
vzhledem k velikosti silového namáhání šroubu 8,20,22. Tyto hodnoty stávajícího 
řešení šroubových spojů jsou v souladu s doporučenými utahovacími 
momenty firmy Ejot 12, která je jedním z velkých dodavatelů šroubů pro 
automobilový průmysl.  

Plastové trny byly řešeny na základě vymezeného rozsahu zadání práce. 
Byly navrženy dva typy trnů nazvané Typ A a Typ B, přičemž řešení trnů 
směřovalo k určení závislostí zasunovacích a vysunovacích sil. Na základě 
těchto závislostí je pak možno navrhnout konkrétní provedení trnu. Samotný 
plastový trn nevytvoří předepnutý spoj 2,8,20, proto byly navrženy předepínací 
členy pro plastové trny umožňující vznik předepnutého spoje. Materiálem pro 
návrh trnů byl zvolen polykarbonát z důvodu kompromisu mezi mechanickými 
vlastnostmi a dobrou zatékavostí taveniny ve formě 3. Vzhledem ke zvolenému 
materiálu a omezení průměru montážního otvoru je maximální silové zatížení 
trnu v tahu 175 N, předepínací člen byl navržen na předepínací sílu 80 N.  

Na základě prototypových dílů trnů byly ověřeny charakteristiky 
zasunovací a vytahovací síly, přičemž vytahovací síla určuje pevnost spoje 
v tahu. Návrh trnu Typ A s křížovým profilem zpětných háčků v sedmi řadách 
je schopen dosáhnout zasunovací síly 100 N a vytahovací síly 170 N (bez 
zahrnutí předepínacího členu), a tedy lze vyrobit trn s dostatečnými silovými 
vlastnostmi.  

Nevýhoda navržených řešení vyplívá z vlastností plastů v podobě 
minimální šířky tolerančního pásma 0,2 mm (bez zahrnutí tolerance tvaru) 2, 
kdy změna rozměru o tuto způsobí pokles vytahovací síly až o 30 %.  Zásadní 
nevýhoda trnů spočívá ve velikosti zasunovací síly a tedy nutnosti použít 
v montážním procesu lisovací přípravek 3. Vzhledem k různorodosti 
světlometů a snaze o univerzálnost výrobních linek představuje zásadní 
omezení pro nasazení trnů právě velikost zasunovací síly. 

Problematika spojování dílců světlometu je řešitelná plastovým trnem, 
ale vzhledem ke komplikovanosti nasazení do montážního procesu je 
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výhodnější využít dosažené výsledky z oblasti šroubových spojů a směřovat 
další vývoj na samořezný plastový šroub, což by znamenalo předepínání 
spoje utahovacím momentem a zachování univerzálnosti linek. 

 
ZÁVĚR 

V této diplomové práci byla řešena problematika spojování dílců 
světlometů v podobě náhrady šroubového spoje plastovým trnem.  
Předmětem práce byla analýza stávajícího šroubového spoje, následná studie 
plastového trnu včetně návrhu a praktické realizace prototypů trnů. Veškerá 
data včetně dokumentace k prototypům trnů byla dle požadavku společnosti 
Automotive Lighting zpracována v elektronické podobě v systému Catia V5 
R19, simulace byly provedeny v programu SimDesigner, testy prototypových 
trnů ověřili vybavenost zkušebny a laboratoře firmy Automotive Lighting. 

Tato práce přispěla k optimalizaci řešení spojů dílců světlometu, přičemž 
dosažené závěry jsou následující: 

• byl proveden silový rozbor statického a dynamického namáhání dílců 
světlometu, maximální síly na spojích dílců nepřekračují 50 N 

• byla provedena analýza stávajícího šroubového spoje konstatující 
správnost řešení v podobě střední předepínací síly 390 N 

• nabídka trnů dostupných na trhu je nevhodná jako náhrada šroubu z 
důvodu nízké vytahovací síly trnů a tedy nízké pevnosti spoje 

• byly navrženy dva typy trnů označené Typ A a Typ B respektující 
vymezení rozsahu práce 

• navržený trn Typ A s křížovým profilem zpětných háčků v sedmi 
řadách je schopen dosáhnout zasunovací síly 100 N a vytahovací síly 
170 N (bez zahrnutí předepínacího členu), pevnost v tahu dříku trnu 
dosahuje 175 N. 

• silové předepnutí spoje vytvořeného plastovým trnem je řešitelné 
pomocí předepínacího členu, který ale vykazuje velkou závislost 
předepínací síly na rozměrové toleranci dílce 

• nevýhoda navržených plastových trnů spočívá v poklesu vytahovací 
síly až o 30 % i při dodržení nejmenší možné šířky tolerančního 
pásma sestavy 0,2 mm  

• trny se zasunovací silou vyšší než 50 N nejsou vhodné jako náhrada 
šroubů pro sériovou montáž díky potřebě lisovacího zařízení, které by 
zmenšilo univerzálnost linek 

 
Navržené řešení pro další vývojové kroky jsou: 

• aplikaci trnů pro spojování dílců neřešit jako náhradu šroubu nýbrž 
jako samostatné nezávislé řešení využitelné např. v předmontážích 
podskupin dílců mimo hlavní výrobní linku 
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• pro zvýšení pevnosti spoje tvořeného plastovým trnem je vhodné 
zvětšit průměr trnu na 5,5 mm a více z důvodu navýšení bezpečnosti 
pro pevnost trnu a větší variabilitu řešení zpětných háčků 

• řešení náhrady stávajícího šroubu směřovat na oblast plastového 
samořezného šroubu pro zachování univerzálnosti výrobních linek 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
Zkratka  Symbol  Popis 

pF   [N]  předepínací síla šroubu 

Skθ   [deg]  úhel pootočení mezi maticí a závitem šroubu 

1C   [MPa]  tuhost šroubu 

2C   [MPa]  tuhost spojovaného dílce 

1E   [MPa]  modul pružnosti v tahu u šroubu 

2E   [MPa]  modul pružnosti v tahu u spojované součásti 

1S   [mm2]  plocha průřezu šroubu 

2S   [mm2]  plocha průřezu spojované součásti 
l     [mm]  délka zatížené části šroubu a spojované součásti 
t     [mm]  délka zatížené části spojované součásti 

tµ     [-]  součinitel tření závitu 

nµ    [-]  součinitel tření matice (případně podložky, hlavy šroubu) 
β     [deg]  sklon závitu 

td     [mm]  střední průměr šroubovice závitu 

nd     [mm]  střední průměr kontaktu mezi spojovanými díly 

kM    [N.m-1]  čistý utahovací moment (překonání třecích odporů) 

vα   [ - ]  rovinu střihu přes dřík 6,0=vα  

bα   [ - ]  konstanta rozložení sil v případě více šroubů pro směr X 

1k   [ - ]  konstanta rozložení sil v případě více šroubů pro směr N 

eR   [ MPa ] mez pevnosti materiálu šroubu 

)(deR  [ MPa ] mez pevnosti materiálu dílce 
d     [mm]  průměr šroubu  
t     [mm]  tloušťka připojovaného dílu  

2k   [ - ]  konstanta pro zapuštěné šrouby 63,02 =k (jinak 9,02 =k ) 

md    [mm]  střední průměr kružnice vepsané do šestihranu šroubu 

pt     [mm]  minimální tloušťka spojovaného prvku 

2Mγ   [ - ]  konstanta 25,12 =Mγ  
lm  [cd]  lumen - hlavní jednotka světelného toku 
W  [Watt]  hlavní jednotka výkonu 
ρ  [g/cm3] hustota 
g   [m.s-2]  tíhové zrychlení 

gT  [°C]  teplota skelného přechodu 
 
Zkratky materiálů   Popis: 
PP   Polypropylen 
PC   Polykarbonát 
PBT    Polybutylenterftalát 
PA   Polyamid 
POM   Polyoxymetylén
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SEZNAM PŘÍLOH 
 
Příloha 1 Obsah elektronické přílohy 
  
  
  
  
  
 



Příloha 1 
Obsah elektronické přílohy: 
 
1 Elektronická verze diplomové práce 

• formát PDF 
 
2 vstupní data:  

• 3D modely Catia V5 
• výkresy 
• podklady firmy Ejot 

 
3 Šroubové spoje 

• analýza MKP v programu SimDesigner 
• vibrační zkouška 

 
4 Plastové trny 

• stávající trny dostupné pro automobilový průmysl 
• navržené trny Typ A a Typ B 
• simulace MKP v programu SimDesigner 
• metalografické výbrusy vzorků 

 
 
 

 


	Str-01 Titulni_dp_lysa
	BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
	ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE
	INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY
	REPLACEMENT OF HEADLAMP PARTS SCREW FIXATION BY A PLASTIC NAIL
	Diplomová práce
	Diploma thesis

	AUTOR PRÁCE   BC. BOHUSLAV LYSA
	VEDOUCÍ PRÁCE  ING. ALEŠ POLZER, PH.D.
	BRNO 2010




	Str-02 Zadání_DP_scan_400dpi
	DP_lysa_v11_tisk
	 ABSTRAKT
	Klíčová slova
	Key words 

	Prohlášení
	Poděkování
	OBSAH
	ÚVOD
	1  TECHNOLOGIE SVĚTLOMETU
	1.1 Problematika montáže světlometu
	1.2 Vymezení rozsahu práce
	1.3 Plasty ve světlometu
	1.4 Struktura a chování plastů
	1.5 Mechanické vlastnosti plastů
	1.6 Viskoelastické vlastnosti
	1.7 Ostatní vlivy na pevnost a životnost plastů

	2  ANALÝZA SILOVÝCH POMĚRŮ VE SVĚTLOMETU
	2.1 Přehled zkoušek ve světlometu
	2.1 Silové namáhání od nastavovacího mechanismu
	2.2 Silové nahání účinky dynamického zatěžování

	3  ŠROUBOVÉ SPOJE VE SVĚTLOMETU
	3.1 Teorie šroubových spojů s předpětím
	3.2 Analýza stávajícího šroubové spoje ve světlometu

	4  PLASTOVÉ TRNY
	4.1 Přehled trnů dostupných pro automobilový průmysl
	4.2 Analýza požadavků pro náhradu šroubů plastovými trny
	4.3 Návrh trnu Typ A
	4.4 Návrh trnu Typ B
	4.5 Předepínací člen
	4.6 Výroba prototypů a analýza vlastností navržených trnů

	5  SUMARIZACE DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ
	ZÁVĚR
	SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
	SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ


