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ABSTRAKT 

SKALNÍK Vít: Analýza vlivu výrobních procesů na deformace kolejnic 

Cílem této práce je posouzení možností využití nástrojů numerických simulací při procesu 

laserového svařování vodicí kolejnice automobilového sedadla. V diplomové práci byl 

proveden popis součástí a problému, který spočívá v deformaci drážky vodicí kolejnice. Byl 

proveden popis výrobních operací, kterými součásti prochází. Zhodnocena byla pozitiva 

vybraných metod svařování a odůvodněna volba těch, kterých je při výrobě užíváno. Proveden 

byl popis problematiky laserového svařování, deformací a využití nástrojů simulace. Byl 

vyhodnocen vliv jednotlivých výrobních operací z hlediska velikosti a charakteru deformací. 

Využitím nástrojů simulace Visual – Mesh, Visual – Weld a Visual – Assembly, které jsou 

produkty francouzské společnosti ESI Group, bylo dosaženo stejného stavu simulovaného a 

reálného procesu. Následně mohlo být přistoupeno k návrhu na eliminaci deformací a jeho 

ověření pomocí nástroje simulace. Navrženo bylo využití distančního klínu, který působí na 

nejvíce zdeformovaná místa drážky. Jeho aplikací byly výsledné deformace eliminovány či 

výrazně sníženy. V poslední části práce bylo vypracováno technicko – ekonomické zhodnocení 

s přihlédnutím k současné celosvětové krizi a významné roli automobilového průmyslu. 

Klíčová slova: vodicí kolejnice, automobilové sedadlo, deformace, numerická simulace, 

Visual – Assembly 

 

 

ABSTRACT 

SKALNÍK Vít: Analysis of the production Processes influence on rail deformations 

The aim of this work is to assess the possibilities of using numerical simulation tools in the 

process of laser welding of the guide rail of a car seat. In the diploma thesis, a description of 

the components and the problem, which consists in the deformation of the groove of the guide 

rail, was made. A description was made of the manufacturing operations that the components 

go through. The positives of selected welding methods were evaluated and the choice of those 

used in production was justified. A description of the issues of laser welding, deformation and 

the use of simulation tools was made. The influence of individual production operations was 

evaluated in terms of the size and nature of deformations. Using the Visual – Mesh, 

Visual – Weld and Visual – Assembly simulation tools, which are products of the French 

company ESI Group, the same state of the simulated and real process was achieved. 

Subsequently, a proposal for the elimination of deformations and its verification using a 

simulation tool could be approached. The use of a spacer wedge, which acts on the most 

deformed places of the groove, was proposed. By its application, the resulting deformations 

were eliminated or significantly reduced. In the last part of the work, a technical and economic 

evaluation was made, taking into account the current global crisis and the important role of the 

automotive industry. 

Key words: rail, car seat, deformation, numerical simulation, Visual – Assembly 
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ÚVOD [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7] 

„Život je vyroben z mnoha částí svařených dohromady“ [1]. Tato slova jsou vepsána 

v jednom z románů slavného anglického spisovatele Charlese Dickense, který byl vydán roku 

1860. Od tohoto roku uplynulo již 160 let a během této doby se z neznámého výrazu stal pojem, 

který představuje flexibilní technologii nerozebíratelného spojování materiálů. 

Po dlouhá staletí bylo jediným způsobem, jak vytvořit nerozebíratelné spojení dvou 

kovových materiálů, kovářské svařování. Myšlenka využití elektrického oblouku k vytvoření 

nerozebíratelného spojení se objevuje začátkem 19. století, kdy anglický vědec Humphry Davy 

jako první využil oblouk hořící mezi dvěma uhlíkovými elektrodami. O století později švédský 

inženýr Oscar Kjellberg podává patent na obalovanou elektrodu. Využití ochranného obalu 

elektrody umožnilo zkvalitnit spoje natolik, že došlo k prudkému rozšíření technologie 

svařování do mnoha oblastí výroby. 

Svařování zaujímá při zpracování kovových materiálů více než 26 % celkového objemu 

výroby. Vedle těžkého průmyslu nachází uplatnění také v oblastech chemického  

a potravinářského průmyslu, kde je zapotřebí dodržovat vysokou čistotu a preciznost. 

Svařování je mezivědní obor a k jeho úspěšné aplikaci je zapotřebí znalost metalurgie, nauky 

o materiálech a dalších oborů. Z tohoto důvodu, ruku v ruce s rozvojem výpočetní techniky, 

vznikla vize simulace procesů pro určení výsledného stavu ještě před samotným svařováním. 

Oblast simulací si prošla mnohaletým vývojem, kdy byly vytvářeny a zdokonalovány výpočetní 

modely. V současné době je možné díky numerickým simulacím věrohodně předpovídat 

výsledky procesů, na jejichž základě lze provést jejich korekci a předejít tak vzniku 

nežádoucích vlastností. Toto opatření šetří čas i náklady potřebné na přípravu procesu  

a samotnou výrobu. 

Na obrázku 1 je zobrazeno tradiční svařování obalenou elektrodou, na obr. 2 je navařování 

laserem a na obr. 3 je znázorněn průběh teplotních polí při svařování. 

 

 

 

  

Obr. 1 Svařování 

obalenou elektrodou [6] 

Obr. 2 Navařování laserem [7] Obr. 3 Průběh teplotních polí při 

svařování 
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1 POPIS SOUČÁSTI [4], [8], [9] 

Součást, jíž se práce věnuje, je znázorněna na obr. 4. Jedná se o vodicí kolejnici (horní šínu), 

která je součástí polohovacího systému předních sedadel automobilu znázorněných na obr. 5. 

Šipkou je znázorněn posuv horní šíny. Součást je výrobkem firmy, která nechce být jmenována. 

Součást umožňuje uživateli 

změnu polohy sedadla ve směru 

jízdy. To lze provádět manuálním 

úkonem, nebo pomocí elektricky 

ovládaného mechanismu. Práce se 

zabývá vodicí kolejnicí s elektricky 

ovládaným posuvem. Kromě účelu 

změny polohy plní kolejnice také 

významnou bezpečnostní úlohu tím, 

že jsou k ní připevněny mechanismy 

bezpečnostních pásů. Jsou na ni tedy 

kladeny vysoké nároky jak z hlediska 

kvality použitých materiálů, tak  

i z hlediska preciznosti aplikovaných 

technologií. Potenciální závada, 

která by se na kolejnici v běžném 

automobilovém provozu vyskytla, 

může mít fatální následky. 

Podle obr. 4 lze vodicí kolejnici rozdělit na tělo (1), které tvoří hlavní část. K ní jsou 

přivařeny dvě příložky (2), které vymezují prostor pro umístění šnekového převodu. Převod 

přenáší pohyb na závit, který se otáčí, a to způsobí pohyb horní šíny ve směru závitové tyče. 

Položky s označením 3 a 4 představují součásti umístěné na horní šínu za účelem její 

implementace do sestavy autosedačky. Součást 5 slouží k uchycení mechanismu 

bezpečnostních pásů. Komponenty 3–5 se souhrnně označují jako brakety. Shodné označení 

součástí je užíváno v celém rozsahu práce. Délka těla (1) je 390 mm. 

Sestava umožňující regulaci polohy automobilového sedadla 

je zobrazena na obr. 6. Jedná se o sesazenou horní a dolní šínu. 

Vzájemná změna polohy mezi horní a dolní šínou je umožněna 

díky ložiskovým prvkům, které jsou umístěny ve vyznačených 

polohách na obr. 7. Zelenou barvou je vyznačeno umístění 

plastového profilu tvaru L, ve kterém jsou zasazeny kovové 

válečky (obr. 8). 

Na obr. 7 je červenou barvou vyznačeno umístění pěti 

kovových kuliček o průměru 7,75 mm, které jsou odděleny 

dvěma distančními prvky. Fialovou barvou je vyznačena plocha, 

jejíž deformace a jejich potlačení jsou předmětem zkoumání této 

diplomové práce. Tato plocha vytváří prostor pro umístění a 

chod zmíněných kovových uliček. Tato část horní šíny bude 

nadále označována jako drážka. Na obr. 9 je detail rozmístění 

kovových kuliček, distančního prvku a vyznačeného dorazu, 

který zabraňuje vyjetí kuliček z drážky. Kovové kuličky jsou 

řazeny tak, aby uprostřed byla samostatná kulička a na okrajích 

drážky byly dvě kuličky společné. Dva distanční prvky jsou 

umístěny mezi prostřední kuličkou a kuličkami na okrajích.  

1 5 
4 

3 

Obr. 4 Popis součástí vodicí kolejnice 

2 

Obr. 5 Sestava 

automobilového sedadla [8] 
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1.1 Předmět diplomové práce [4], [9] 
Při výrobě vodicí kolejnice dochází k rozměrovým deformacím, které se v běžném provozu 

mohou projevit nežádoucími zvukovými jevy. Práce se zabývá možnostmi eliminace těchto 

deformací. 

Vzniklé deformace mohou mít za následek nevhodný chod kovových kuliček, kdy může 

nastat jejich uvolnění a následný volný pohyb v drážce. Důsledkem mohou být rušivé akustické 

jevy v podobě cinkání, které jsou způsobeny nárazy uvolněných kovových kuliček do dorazů, 

které zabraňují jejich vyjetí ven z drážky. K nárazům dochází v běžném automobilovém 

provozu zejména při brždění, kdy na kuličky působí setrvačná síla, která je urychluje ve směru 

jízdy automobilu. 

Vodicí kolejnice při výrobě prochází operacemi lisování a svařování metodami MAG a laser. 

Předmětem zkoumání budou deformace, které vznikají při těchto operacích. V případě 

eliminace deformací bude pozornost zaměřena na ty geometrické změny, které vnikají  

při operaci svařování laserem.  

Obr. 8 Plastový L profil se zasazenými kovovými válečky 

Profil 
horní šíny 

Profil 
dolní šíny 

Obr. 7 Profil šín s vyznačeným umístěním 

ložiskových prvků a drážky 

Obr. 9 Detail kovových kuliček, distančního prvku a 

označeného dorazu 

Dolní šína 

Horní šína 

Obr. 6 Sesazená horní a dolní šína 
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1.2 Materiál [4], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15] 
Součásti jsou vyrobeny z ocelí s rozdílnými vlastnostmi. Výběr materiálů je odůvodněn 

požadavkem na kvalitu a jeho dosažitelné mechanické vlastnosti. Právě toto kritérium  

je rozhodující při posuzování vhodnosti materiálu. Při volbě materiálu s nízkými mechanickými 

vlastnostmi je nutné použít větší množství materiálu pro splnění bezpečnostních požadavků, 

než by bylo nutné při volbě materiálu s vyššími mechanickými vlastnostmi. Se zvyšujícím se 

množstvím použitého materiálu se zákonitě zvyšuje také hmotnost součásti. Celkový nárůst 

hmotnosti automobilu může způsobit citelné navýšení spotřeby paliva, což zákonitě vede  

ke zvýšení nákladů na běžný provoz automobilu. Toto je jedním z faktorů, které ovlivňují,  

jak velký bude odbyt dopravního prostředku.  

Výše zmíněné požadavky stály za tím, že jako materiál vodicí kolejnice byla zvolena 

jemnozrnná vysoce pevná termomechanicky zpracovaná ocel. Dodací podmínky pro tento typ 

ocelí stanovuje norma ČSN EN 10149-2. 

Oproti uhlíkovým ocelím, u kterých jsou mechanické vlastnosti dány zejména obsahem 

uhlíku a manganu, jsou u těchto ocelí důležité obsahy mikrolegur hliníku, titanu, niobu nebo 

vanadu. Díky přítomnosti těchto prvků a využitím technologie řízeného válcování v kombinaci 

s vhodným tepelným zpracováním je dosaženo vzniku jemnozrnné struktury. Výroba takového 

typu oceli a dalších materiálů je tedy založena na přesném řízení mikrostruktury během všech 

fází zhotovení. Zmíněné legury se rovněž podílejí na mechanismu precipitačního vytvrzování, 

při kterém tvoří vazby s dusíkem a uhlíkem za vzniku karbidů, nitridů nebo karbonitridů. Díky 

precipitátům dochází ke zvýšení meze kluzu a meze pevnosti a zároveň ke snížení hodnoty 

uhlíkového ekvivalentu, čímž je zajištěna lepší svařitelnost. Jejich zrna do velikosti cca 50 nm 

zabraňují migraci hranic zrn, a tím zhrubnutí zrna při tepelném ovlivnění. Další přínos spočívá  

ve vyvázání volného dusíku, čímž se zamezí vzniku nitridů železa, a tedy stárnutí oceli. 

Podobné jako mechanismus precipitačního zpevnění jsou mechanismy substitučního  

a intersticiálního zpevnění. 

Stejně jako není zanedbatelný vliv chemického složení popsaný výše, tak nelze zanedbat  

ani vliv hustoty dislokací. Zatímco v případě substitučního, intersticiálního a precipitačního 

zpevnění je mechanismus podnícen z větší části chemickým složením, v případě hustoty 

dislokací se jedná více o postihnutí vlivu vyvolané plastické deformace. Poruchy krystalové 

struktury způsobují dislokační zpevnění a tímto mechanismem zvyšují pevnost materiálu. 

Průmyslové rozšíření procesů termomechanického zpracování bylo možné až po získání 

hlubších poznatků z teorie dislokací. 

Vysokopevnostní mikrolegované jemnozrnné oceli lze termomechanicky zpracovávat 

metodou řízeného válcování s cílem dosažení jemnozrnné struktury. Podle vlivu teploty  

a deformace na výslednou strukturu lze rozlišit následující oblasti zobrazené na obr. 10 

• Deformace před transformací austenitu – oblast I – zde se uplatňuje cyklus deformace  

a rekrystalizace. Rekrystalizací a deformací dochází k deformaci a zjemnění hrubých 

austenitických zrn (a). Hodnoty přetvoření by měly dosahovat 0,4–0,5. Cílem oblasti I 

je dosažení rovnoměrné a jemnozrnné struktury (b). Hrubší zrna mohou v oblasti II 

způsobit nerovnoměrnost velikosti zrn. Nástroje oblasti I mají jen omezený efekt  

a při dosažení mezních hodnot je nelze dále využít pro zjemnění zrna. 

• Deformace během transformace austenitu – oblast II – provádí se při nižších teplotách 

než deformace před transformací. Principem této oblasti je deformace méně plastického 

austenitického zrna. Deformací dochází k výraznému zvýšení hustoty dislokací, které 

je vyskytují v tzv. deformačních pásech (c). Tyto defekty mají v oblasti III při následné 

přeměně austenitických zrn γ na feritická zrna α podobnou úlohu, jakou mají hranice 

zrn. Díky tomu mohou zrna feritu nukleovat z daleko většího množství zárodků a lze 

tak dosáhnout velmi jemnozrnné struktury.  
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• Deformace po transformaci austenitu – oblast III – probíhá v teplotním intervalu mezi 

teplotami Ar3, což je teplota, při které začíná transformace austenitu na ferit a Ar1, což  

je teplota, při které je přeměna austenitu na ferit dokončena. Díky množství zárodků  

je vznikající feritické zrno velmi jemné. Při válcování může dojít k deformaci již 

transformovaného feritu. V takovém případě při procesu zotavení vznikají subzrna. 

Souběžně s tím vznikají feritická zrna ze zdeformovaného austenitu. Díky snížené 

rozpustnosti manganu a vanadu ve feritu dochází k deformací podpořené precipitaci,  

která přispívá ke znehybnění dislokací a subhranic. Výsledkem oblasti III je proto 

smíšená struktura, která obsahuje měkká, nedeformovaná zrna feritu s menší hustotou 

dislokací a tvrdá subzrna feritu o velké hustotě deformací (d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalším hlediskem, podle kterého lze rozdělit termomechanické zpracování může být 

schopnost interakce precipitace a rekrystalizace. Podle tohoto kritéria je zpracování děleno na: 

• Konvenční řízené válcování – deformace probíhá při teplotách cca 1000–1100 °C, což 

jsou teploty běžné pro konvenční tváření. Velikost zrna je snížena z cca 150–300 μm 

na méně než 100 μm. Následuje ochlazení pod teplotu zastavení rekrystalizace a proces 

pokračuje další deformací. Díky precipitaci je zabráněno rekrystalizaci a dochází 

k rozsáhlé deformaci austenitických zrn. To vede ke zvýšení hustoty dislokací  

a k následnému růstu velmi jemné feritické mikrostruktury o velikosti zrna 5–7 μm. 

• Rekrystalizační řízené válcování – veškeré deformační procesy této varianty jsou 

uskutečňovány za vyšších teplot, než tomu je u metody konvenčního řízeného válcování  

a díky tomu není nárůst deformačního odporu při tváření tak velký. Metodou tedy lze 

zhotovovat výrobky mohutnější a na méně výkonných zařízeních. Princip této metody  

je snížení času potřebného na úplnou rekrystalizaci a na precipitačních mechanismech,  

které brání růstu zrn po rekrystalizaci. Doba rekrystalizace je snížena legováním 

vanadem, což je silně feritotvorný prvek a jeho nitridy omezují pohyb hranic zrn během 

rekrystalizace. Růstu zrn je kompletně zabráněno legování titanem, který vytváří nitridy 

titanu. Produktem celého procesu jsou jemná austenitická zrna, která se transformují  

na velmi jemná zrna feritu o velikosti 7–10 μm.  

Obr. 10 Vliv teploty a deformace na mikrostrukturu materiálu [11] 
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• Dynamické rekrystalizační řízené válcování – za podmínek nedostatečně dlouhého času 

pro běžnou rekrystalizaci, výskytu velmi omezeného množství precipitovaných 

karbonitridů a vnesení dostatečné skutečné deformace (větší než 1) může nastat  

tzv. dynamická rekrystalizace, při které probíhá nukleace a růst během procesu 

deformace. Tímto způsobem lze dosáhnout rekrystalizace napříč celým průřezem 

materiálu. Velikost výsledných zrn austenitu bývá 2 μm. Ta se transformují na zrna 

feritu o velikosti 1–2 μm. 

Při svařování termomechanicky zpracovaných ocelí dochází k růstu zrn v tepelně ovlivněné 

oblasti. Proto bývá voleno svařování bez předehřevu a s limitovaným měrným tepelným 

příkonem. Aplikace předehřevu by vedla k narušení účinku termomechanického zpracování, 

což by mělo za následek snížení meze kluzu a meze pevnosti vlivem snížení hustoty dislokací. 

Toto opatření rovněž snižuje pokles tvrdosti a velikost zóny, kde k němu dochází. Vlivem 

přítomnosti síry dochází ke vzniku sulfokarbidů, sulfonitridů, oxisulfidů a sloučenin síry 

s legujícími prvky. Tyto sirnaté sloučeniny mají velmi nízkou teplotu tavení a zvyšují 

náchylnost ke vzniku teplých likvačních trhlin. Proto bývá obsah síry při výrobě 

mikrolegovaných termomechanicky zpracovaných ocelí limitován na 0,015 %. Při výskytu 

niobu jako legujícího prvku základního materiálu může dojít ke zkřehnutí svarového kovu 

vlivem precipitačního vytvrzení karbonitridem niobu. Při nadměrném poklesu plastických 

vlastností je nutné zvolit vhodnější svařovací parametry, nebo využít vhodnější svařovací 

metodu. 

Zbytkový austenit se po svaření transformuje na martenzit, a tím zvětší svůj objem. Tento 

jev vede ke zvýšení napětí ve svaru a zároveň se tím zvýší riziko tvorby trhlin. V takových 

případech je doporučován dohřev kritických spojů. V případě, že není dohřev možný, přistupuje 

se po svaření k žíhání na snížení vnitřních pnutí. Jemnozrnné mikrolegované materiály jsou 

však precipitačně zpevněné, a proto je teplota žíhání nižší než například u nelegovaných 

uhlíkových konstrukčních ocelí. Vysokou žíhací teplotou by došlo ke vzniku karbo – nitridické 

fáze, která by měla za následek zvýšení meze kluzu, meze pevnosti a tvrdosti, ale zároveň 

snížení plastických vlastností materiálu. 

Společnost, zadávající práci, si nepřeje, aby byly uváděny názvy využitých materiálů,  

ani jejich plné chemické složení. Z toho důvodu jsou zmiňovaná data omezena na základní 

informace. 

Pro základní tělo horní šíny (na obr. 4 součást 1), byl zvolen materiál mikrolegované 

jemnozrnné oceli, která se kromě jiného projevuje schopností pohlcovat velké množství 

energie, a proto je vhodnou volbou pro výrobu vodicích kolejnic autosedaček. Ocel je dodávána 

ve svitcích plechu. Mechanické vlastnosti a chemické složení materiálu je uvedeno v tabulce 1. 

Tabulka 1 Mechanické vlastnosti a chemické složení materiálu kolejnice [13], [14] 

  

Mez kluzu Rp0,2 min [MPa] Mez pevnosti Rm [MPa] Tažnost A80 min [%] 

800 820–950 9 

Složení C Si Mn Ti Nb V 

Obsah max [%] 0,12 0,5 1,2 0,12 0,09 0,02 
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Jako materiál příložek (na obr. 4 součást 2) byla zvolena termomechanicky zpracovaná ocel. 

Volba materiálu s takto vysokými mechanickými vlastnostmi je dána potřebou odolnosti 

příložek. Při dopravní nehodě působí na součást enormní síly, ale vysoká mez kluzu zabezpečí 

geometrickou stálost. Svařováním termomechanicky zpracované oceli dochází k její degradaci 

tepelným působením a promíšením s přídavným materiálem, což vede ke snížení pevnosti 

svaru, a naopak se zvýší jeho plasticita. Ta je uplatnitelná jako opatření proti praskání 

zatěžovaného svaru. Materiál je dodáván v podobě plechu o tloušťce 3 mm. Mechanické 

vlastnosti a chemické složení této oceli je uvedeno v tabulce 2. 

Tabulka 2 Mechanické vlastnosti a chemické složení materiálu příložek [15] 

Pro brakety 3 a 4 na obr. 4 byla jako materiál zvolena rovněž termomechanicky zpracovaná. 

Volba tohoto materiálu vychází z požadavků na funkci zmíněných braket. Tyto součásti slouží 

pro spojení sestavených šín se sestavou sedáku. Kritérium pro výběr materiálu je jejich odolnost 

proti mezním deformacím, zaručená svařitelnost, dobrá tvářitelnost a spolehlivost vytvořeného 

spojení. Mechanické vlastnosti a chemické složení oceli je uvedeno v tabulce 3. 

Tabulka 3 Mechanické vlastnosti a chemické složení materiálu braket 3 a 4 [15] 

Jako materiál brakety 5 na obr. 4 byla zvolena také termomechanicky zpracovaná ocel. Ocel 

se vyznačuje vysokou mezí kluzu i mezí pevnosti. Tyto vlastnosti jsou nezbytné  

pro bezpečnostní funkci, kterou braketa v sestavě vodicí kolejnice plní. Za otvory v braketě  

je pomocí šroubů upevněn systém bezpečnostních pásů a je nutné, aby součást byla schopna 

odolat velkému zatížení, které vzniká při dopravních nehodách. Materiál je rovněž dodáván  

ve svitcích. Mechanické vlastnosti a chemické složení využité oceli je uvedeno v tabulce 4. 

Tabulka 4 Mechanické vlastnosti a chemické složení materiálu brakety 5 [15] 

  

Mez kluzu Rp0,2 min [MPa] Mez pevnosti Rm [MPa] Tažnost A80 min [%] 

700 750–950 10 

Složení C Si Mn Ti Nb V Mo 

Obsah max [%] 0,12 0,6 2,1 0,22 0,1 0,2 0,5 

Mez kluzu Rp0,2 min [MPa] Mez pevnosti Rm [MPa] Tažnost A80 min [%] 

420 480–620 16 

Složení C Si Mn Ti Nb V 

Obsah max [%] 0,12 0,5 1,6 0,15 0,09 0,2 

Mez kluzu Rp0,2 min [MPa] Mez pevnosti Rm [MPa] Tažnost A80 min [%] 

500 550–700 12 

Složení C Si Mn Ti Nb V 

Obsah max [%] 0,12 0,5 1,7 0,15 0,09 0,2 
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1.3 Postup výroby [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28] 

Výrobní proces součásti a její zakomponování do sestavy autosedačky je velmi komplexní 

záležitostí, a proto je dobré seznámit se s celou výrobou vodicí kolejnice od začátku. 

Zhotovení kolejnice začíná odvíjením svitku plechu do postupového sdruženého nástroje, 

kde se provádí operace děrování otvorů, vystřihování příslušných geometrií, mazání pro snížení 

tření a lisování tvaru součásti. Takto se zhotoví tělo horní šíny znázorněné na obr. 11. 

V případě výroby součásti typu příložka (na obr. 12) a braketa (obr. 13) je postup obdobný. 

Nejprve dochází k děrování otvorů na příložce a na největší braketě (součást 5 na obr. 4). 

Následuje vystřižení tvarů příložek a braket. Poté se výstřižky mažou a lisují do požadovaných 

tvarů. Zbylé otvory (podle obr. 13 dva na největší braketě a po jednom na zbývajících 

braketách) jsou zhotoveny technologií tepelného třecího vrtání s plochým zakončením. 

Technologií tváření jsou následně v otvorech vytvořeny závity. 

Konečná podoba horní šíny (obr. 4) vzniká svařením těla horní šíny (obr. 11), dvou příložek 

(obr. 12) a tří braket (obr. 13). 

V prvním kroku sestavování horní šíny jsou technologií MAG přivařeny dvě příložky  

(obr. 12) k tělu horní šíny (obr. 11). Na obr. 14 je znázorněn pneumatický svařovací přípravek, 

do kterého je založeno tělo horní šíny a příložky. Na obrázku je označen směr uzavření 

přípravku a svařovaných ploch. Svařování probíhá ve směru znázorněném šipkou. Prostor  

pro hubici hořáku MAG je vymezen tvarovým profilem z mědi, voleným z důvodu ochrany  

a odvodu tepla z okolí svaru. Při žádné svářecí operaci v průběhu výroby kolejnice není užitý 

předehřev ani dohřev. Příslušné svařované plochy jsou vyznačené červenou barvou. V této fázi 

jsou zhotoveny dva svary znázorněné na obr. 15. Velikost svarů odpovídá požadavkům na jejich 

tuhost. 

Spoje vykazují vysokou kvalitu. Nevyskytuje se rozstřik materiálu, ani kráterové staženiny. 

Vysoké převýšení svaru poskytuje dostatečnou tuhost spoje.  

Obr. 12 Příložka 
Obr. 11 Tělo horní šíny 

Obr. 13 Brakety 

Obr. 15 Svary zhotovené technologií MAG 
Obr. 14 Založená šína s vyznačením závěrného 

směru a svařovaných ploch 
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Další svářecí operací je přivaření braket (obr. 13) ke svařenci, zhotovenému v předchozí 

operaci. To probíhá v pneumaticky ovládaném svařovacím přípravku, který je zhotoven  

na pricipu poka – yoke. Poka – yoke je termín, který představuje metodiku vyhnutí  

se nezamýšlené chybě. To je dosaženo tak, že výroba je možná pouze jediným možným 

způsobem. V praxi to znamená, že svařovací přípravek poskytuje možnost umístění 

svařovaného dílu pouze na jedno dané místo a se správnou orientací. Před samotným 

svařováním je pomocí senzorů kontrolována přítomnost všech příslušných dílců. Podoba 

svářecího přípravku spolu se založenou kolejnicí a braketami jsou součástí přílohy 1. Kromě 

zobrazených prvků jsou ve svářecím přípravku výstupky, které přitlačují brakety k tělu 

kolejnice v místech svarů.  

Zakládání dílů a jejich svařování probíhá v tandemovém režimu – dva svařovací přípravky 

jsou umístěny na jeden jednoosý manipulační stůl, který se může natáčet kolem své vodorovné 

osy. Manipulační stůl je umístěn ve svařovací komoře, obsluhované jediným svařovacím 

zařízením. 

Samotné svařování je realizováno pomocí technologie laserového svařování. Svařovací 

hlava je umístěna na šestiosém robotickém rameni. Zdrojem laserového paprsku je vláknový 

ytterbiový laser o výkonu 3 kW. Svařovací proces je realizován bez přítomnosti ochranné 

atmosféry. Optické prvky jsou chráněny technologií cross jet, kdy jsou zplodiny a kovové páry 

odfouknuty proudem vzduchu. 

Svařenec byl zhotoven vytvořením osmi 

svarů. Jejich pozice, pořadí vytváření a směr 

svařování je znázorněn na obr. 16. Kvalita 

vytvářených svarů je kontrolována již během 

procesu svařování použitím technologie 

zpětného odrazu. Technologie zaznamenává 

napětí, které vzniká dopadem odraženého 

laserového paprsku na fotodiodu. Systém 

vyhodnocuje velikost tohoto napětí  

a ověřuje, zda se vyskytuje v předem 

definovaných mezích. Pokud program zjistí, 

že zaznamenané napětí se neshoduje 

s definovaným rozmezím, je pravděpodobné, 

že svar bude obsahovat vady. Pokud je při svařování zaznamenána odchylka napětí, tak se spustí 

cyklus opatření, který vede k tomu, aby se potenciálně vadný kus nedostal dále do výroby.  

Je pozastaven provoz pracoviště svářecího přípravku a systém vyčkává, až daný kus bude 

prohozen do zásobníku. Jakmile je součást vhozena do zásobníku, senzory detekují její 

přítomnost a dojde k uzamčení dveří zásobníku. Potenciálně vadné kusy jsou poté zevrubněji 

vizuálně kontrolovány a v případě zjištění vady jsou vyřazovány. 

Na obr. 17 je znázorněn detail svaru 3. Podél 

celého svaru se vyskytuje rozstřik, který může 

být způsoben konstrukčním řešením svaru a jeho 

umístěním. Další možnou příčinou rozstřiku je 

přítomnost mazacího média, které bylo 

aplikováno při lisovacích operacích. V případě 

snahy o eliminaci rozstřiku by bylo vhodné před 

operaci svařování zařadit proces průmyslového 

odmaštění. Dalším způsobem, jak zamezit 

rozstřiku by mohla být změna polohy, ve které jsou svary vytvářeny. Vhodná by mohla být 

například poloha PA do úžlabí. V této poloze by byl tok taveniny podpořen gravitací. Eliminace 

rozstřiku svaru však není předmětem práce a nebude se této problematice dále věnovat. 

Obr. 17 Detail svaru 3 
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Obr. 16 Označení pořadí tvorby svarů a směr 

svařování 
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Na obr. 18 je makroskopický obraz výbrusu svaru 7. Na něm jsou zaznamenány rozměry 

oblastí svarového kovu vztažené k ose svaru. Za povšimnutí stojí zápaly, které se vyskytují  

na rozhraní svarového kovu a základního materiálu. 

Vlivem zápalů je původní funkční průřez plechu výrazně 

snížen. Tím vzniká vrub, který se může projevit jako 

koncentrátor napětí a výrazně tak ovlivnit pevnost součásti. 

Při problematickém dosažení dobrých pevnostních 

vlastností by bylo vhodné určit příčinu, která způsobuje 

snížení pevnosti součásti. V případě, že původcem budou 

právě zmíněné zápaly, lze upravit technologii a při 

svařování využít přídavného materiálu. Svary tak získají 

větší tuhost a eliminuje se riziko vzniku zápalů. Diplomová 

práce se dále nevěnuje tématice zápalů. 

Po úspěšném svaření jsou vybrány kusy, které 

reprezentují výrobní sérii. Jsou podrobeny zatěžujícím 

testům. Cílem zkoušek je ověření pevnosti spojů podle požadavku velikosti síly působící pod 

daným úhlem, která reprezentuje skutečné síly vznikající při běžném provozu i při dopravních 

nehodách. Zkoušky probíhají upnutím testovaných součástí a působením předepsané tahové 

síly. Z protokolu měření jsou vytvářeny záznamy, které jsou přikládány k dalším informacím  

o dané sérii. Zkoušky pevnosti svarů probíhají tak, že dojde k uchycení kolejnice a upevnění 

nástroje za otvor v součásti, jejíž spojení je testováno. Nástroj působí tahovou silou 

v předepsaném směru. Tímto způsobem je testována každá braketa. Podle míry dosažení 

předepsaných testovacích sil lze zkoušené vzorky rozdělit do jednotlivých kategorií. 

Po svaření následuje opatření ke zvýšení korozní odolnosti. Součást je odmaštována, mořena 

a lakována. Lakování je realizováno užitím technologie kataforézy. Součást je ponořena  

do demineralizované vodní lázně, ve které jsou rozpuštěny částice laku. Součást je zapojena 

jako katoda a vlivem elektrického pole se částice laku vylučují na jejím povrchu a vytvářejí 

souvislou vrstvu. Užitím kataforézy lze docílit vzniku rovnoměrně silné vrstvy, která  

se vyznačuje vynikajícími antikorozními vlastnostmi. 

Následující operací, kterou horní šína prochází, je montáž, při které je vytvořena sestava 

horní a dolní šíny (obr. 6). Toho je dosaženo ve speciálním sesazovacím stroji, který provádí 

mazání dílů, umístění ložiskových prvků, rozhýbávání sestavy, měření posuvů a umístění 

dorazů. Sestava šín se poté implementuje do sestavy autosedačky. Provádí se měření 

vibro – akustiky při posuvech s daným zatížením. 

  

Obr. 18 Výbrus svaru 7 [25] 
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1.4 Možnosti výroby [4], [29], [30], [31], [32], [33], [34], [35], [36], [37], [38], [39], [40], [41] 

Jedním z prvních rozhodnutí, které je při zvažování výroby nutné provést je volba vhodné 

technologie, která bude při výrobě použita. V případě svařování je vhodná svařovací metoda 

volena na základě požadavků na vlastnosti zhotovené součásti, dosažitelné parametry  

a ekonomické nároky. V případě součásti, kterou se práce zabývá jsou nejdůležitějšími 

vlastnostmi pevnost a odolnost proti deformacím a mezním stavům. Součást je tak pevná,  

jak je pevná její nejslabší část. Z toho důvodu je důležité dosažení vysokých pevností spojů 

vytvářených svařováním. Vhodná svařovací metoda bude vybrána posouzením následujících 

tří metod. TIG, MAG a laser. 

TIG je metoda tavného svařování netavící se 

wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře 

inertního plynu. Zkratka TIG (Tungsten Inert Gas) 

je užívána v anglosaských zemích, WIG (Wolfram 

Inert Gas) v německy mluvících zemích a GTAW 

(Gas Tungsten Arc Welding) ve Spojených státech 

amerických. V dalších pasážích diplomové práce 

bude používána pouze zkratka TIG. Číselně se tato 

metoda označuje jako 141. Na obr. 19 je 

znázorněno schéma svařování metodou TIG 

s detailem svarové oblasti. 

Tato metoda oproti jiným poskytuje řadu 

výhod. Mezi ně patří dobrá kontrola svarové lázně 

a snadná aplikace přídavného materiálu. Úzké 

teplotní pole, které lze metodou dosáhnout 

poskytuje vhodné podmínky pro vznik hlubokých 

závarů při relativně malé tepelně ovlivněné oblasti. 

Díky tomu jsou deformace méně rozsáhlé,  

a proto je tato metoda vhodná v případech, kdy je 

požadována rozměrová přesnost. Svařování metodou TIG lze provádět jak manuálně, tak  

i strojně, kdy se automatizace uskuteční usazením svářecího hořáku do robotického ramene. 

Svařovat lze s přídavným materiálem, ale i bez něj, tedy pouze sléváním natavených 

svarových ploch. Aplikace přídavného materiálu se volí za účelem doplňování objemu 

svarového kovu. Dalším důvodem je dopování svarového kovu legurami, díky kterým se zlepší 

vlastnosti spoje. Doplňování materiálu ve svarové lázni je realizováno přikládáním  

a odtavováním svařovacích drátů a tyček. Ty mohou být v podobě dutých trubiček, které jsou 

plněny vhodnými legujícími přísadami. Legury musí splňovat několik zásadních požadavků. 

Chemické složení svařovaného materiálu a přídavného materiálu by se nemělo příliš lišit, spíše 

by mělo být podobné. Přídavné materiály, které se užívají při svařování nosných konstrukcí  

by měli mít lepší mechanické vlastnosti, než má svařovaný materiál. Čistota přídavných 

materiálů by měla být co nejvyšší a jejich povrch by měl vykazovat dobrou jakost. 

Svary vytvořené metodou TIG se obecně vyznačují vysokou kvalitou a celistvostí.  

I proto se této technologie často využívá při spojování dílu, které se následně vyskytují 

v chemickém a potravinářském průmyslu, kde je potřeba vysoká čistota a jakost spojů. 

Dosažení těchto vlastností je možné díky aplikaci inertních plynů, které chrání wolframovou 

elektrodu, tepelně ovlivněnou oblast, svarovou lázeň a kořen svaru proti oxidaci. 

Obr. 19 Schéma svařování metodou TIG 

[31] 
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Pro primární ochranu svarové lázně se užívají inertní plyny argon, hélium a jejich směsi 

v určitém poměru. Pro sekundární ochranu kořene se aplikují směsi vodíku s argonem a vodíku 

s dusíkem. Důležitými vlastnostmi těchto plynů je jejich tepelná vodivost, ionizační energie  

a váha oproti okolnímu prostředí. Například argon má podle obr. 20 velmi nízkou tepelnou 

vodivost, což má za následek vysoké 

teploty elektrického oblouku. Naproti 

tomu je argon 1,4krát těžší než 

vzduch, lépe kryje svarovou lázeň,  

a tím poskytuje lepší ochranu než 

ostatní plyny. Díky nízké ionizační 

energii se elektrický oblouk snadno 

zapaluje. Pro zvýšení tepelného 

výkonu a napětí na oblouku se užívá 

směs argonu s héliem. Aplikací hélia 

se zvýší i tepelná vodivost směsi,  

což umožňuje svařování materiálu 

s vyšší tepelnou vodivostí, kterými 

jsou například hliníky, mědi a jejich 

slitiny. Volba plynu ovlivňuje 

hloubku průvaru, formování svaru  

a dosažitelnou rychlost svařování. 

Metoda TIG je vhodná pro svařování především nízkouhlíkových a vysoce legovaných ocelí. 

Kromě ocelí lze svařovat i jiné kovy, kterými jsou často titan, nikl, hliník, měď, nebo jejich 

slitiny. Při spojování těchto materiálů je důležité zohlednit jejich odlišné chování dané 

rozdílným chemickým složením a mechanickými vlastnostmi. V případě svařování hliníku  

lze uvést příklad úpravy svarových ploch, která spočívá v odstranění povrchové vrstvy oxidů. 

Kromě možností odebrání této vrstvy broušením je možné využít tzv. čistícího efektu 

elektrického oblouku, díky kterému je možné využít střídavého proudu k odpaření oxidů. 

Nevýhodou metody svařování TIG je nízká produktivita a technická náročnost svařovacího 

zařízení. 

Pojem MAG je používaný v evropských zemích a je zkratkou z anglického Metal – arc 

Active Gas Welding. Ve Spojených státech amerických je metoda označena zkratkou GMAW 

(Gas Metal Arc Welding). V následujících 

částech práce bude používáno pouze zkratky 

MAG. Číselné označení této metody 

svařování je 135. Na obr. 21 je znázorněno 

schéma svařování metodou MAG s detailem 

svarové oblasti. 

Jedná se o metodu tavného svařování 

tavící se elektrodou v ochranné atmosféře 

aktivního plynu. Elektrodou je v tomto 

případě odtavující se přídavný materiál  

ve formě drátu, který je strojně podáván do 

místa hoření oblouku. Metoda se vyznačuje 

menší tepelně ovlivněnou oblastí a nevelkým 

množstvím vneseného tepla. Proto i vzniklé 

deformace nejsou nijak rozsáhlé. Svary 

vykazují hluboký závar, minimální rozstřik, 

vhodný profil a dobré převýšení. Poskytují 

tedy dostatečnou tuhost a kvalitu, a díky Obr. 21 Schéma svařování MAG [35] 

Obr. 20 Tepelná vodivost ochranných plynů [30] 
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těmto vlastnostem nalézá uvažovaná metoda široké uplatnění. Dosahovaná vysoká svařovací 

rychlost umožňuje zpracovávat zakázky, kde je zapotřebí vysoké produktivity. 

Přídavný materiál plní funkci vodiče elektrického proudu a je tedy součástí svářecího 

obvodu. Je dodáván v podobě plných, nebo dutých elektrod. Ty jsou plněny vhodnými 

přísadami. Při svařování je drát odvíjen z cívek a pomocí bowdenu posunován do místa 

svařování, kde dochází k jeho odtavování. Svarová lázeň bývá rovněž chráněna ochrannou 

atmosférou, která je přiváděna svářecím hořákem, nebo je vytvářena přísadami dutých elektrod. 

Důležitou charakteristikou svařovací metody MAG je způsob přenosu kovu z elektrody  

do svarové lázně. Podle proudové hustoty, polarity, průměru tavící se elektrody a druhu 

použitého ochranného plynu lze rozlišit mnoho typů. Jmenovat lze například zkratový přenos, 

sprchový přenos nebo přenos rotujícím obloukem. Každý typ se od ostatních odlišuje 

podmínkami vzniku, aplikovatelností na typy svařovaných dílců, použitelností pro určitou 

skupinu materiálů a nároky na konečnou podobou a kvalitu spoje. Podle zmíněných metod 

přenos kovu nastává v podobě různě velkých kapek kovu, které jsou oddělovány od elektrody 

a vystřelovány do svarové lázně. 

Metoda MAG využívá při svařování ochranné plyny. Těmi mohou být oxid uhličitý, argon, 

dusík nebo jeho směsi. Volba typu ochranné atmosféry je ovlivněna druhem svařovaného 

materiálu, způsobem přenosu kovu ve svařovacím oblouku, hloubkou závaru, tloušťkou 

svařovaných materiálů, svařovací rychlostí a výslednými mechanickými vlastnostmi svaru. 

V případě metody TIG inertní plyny neovlivňují svarovou lázeň. Při svařování metodou MAG 

se oxid uhličitý aktivně podílí na metalurgických dějích, ke kterým ve svarové lázni dochází. 

Při vysokých teplotách, které se ve svářecím oblouku běžně vyskytují, dochází k rozkladu oxidu 

uhličitého na oxid uhelnatý a kyslík. Ten reaguje s prvky s nejvyšší afinitou, proto je vhodné 

užívat přídavný materiál legovaný křemíkem a manganem. Kyslík s těmito prvky reaguje snáze 

než se železem. Důsledkem toho je vytvoření strusky na povrchu svaru. Ta zabraňuje ovlivnění 

spoje okolními podmínkami. Kromě oxidačního účinku má oxid uhličitý vliv také na obsah 

uhlíku ve svaru. Při použití tohoto plynu dojde ke zvýšení obsahu uhlíku a tím i ke zlepšení 

mechanických vlastností. Tento jev se nazývá nauhličení. Dopování svaru chemickými 

přísadami je nutné z důvodu vysokého propalu jednotlivých prvků v místě svařování. Z toho 

důvodu jsou aktivní plyny, které způsobují oxidaci často směšovány s inertním plynem 

argonem. Ten zabraňuje přílišnému propalu a napomáhá lepšímu zapalování svářecího 

oblouku. 

Metodou MAG lze svařovat nelegované i nízkolegované oceli. Zásadním faktorem  

pro vytvoření spoje dobré kvality je obsah uhlíku a legur přítomných v materiálu. Vliv těchto 

prvků lze zhodnotit pomocí uhlíkového ekvivalentu. V případě svařování obtížně svařitelných 

materiálů lze do svářecího procesu zařadit předehřev, dohřev, případně zvolit přídavný materiál 

vhodnějšího chemického složení nebo provést geometrické změny v místě spoje. Všechna tato 

opatření mohou zabránit vzniku nežádoucích vlastností svaru. Pro svařování vysoce legovaných 

ocelí lze využít svařovací metody MIG. Jedná se o metodu MAG, při které je místo aktivního 

plynu přiváděn do oblasti svařování plyn inertní. Tím může být stejně jako v případě svařovací 

metody TIG argon, hélium, popřípadě jejich směsi. Metoda MIG kombinuje výhody metody 

MAG, která spočívá především ve vysoké produktivitě, snadné automatizaci a produkci 

kvalitních spojů a metody TIG, při které se díky inertním plynům dosahuje vysoké ochrany 

svarové lázně. Metodu MIG lze rovněž využít pro svařování mědi, hliníku a jejich slitin. 

Nevýhodou metod MAG a MIG jsou zvýšené nároky na údržbu svářecího zařízení, vyšší 

množství vneseného tepla a s tím související větší deformace svařovaných dílců a potřeba 

chránění obsluhy před zářením. 
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Svařování laserem je metoda, která využívá zesílení světelného záření. Energetická 

koncentrace laserového paprsku způsobí tavení materiálu. Základní číselné označení této 

metody svařování je 52. Na obr. 22 je 

znázorněno schéma svařování laserem. 

Laserový paprsek vniká do svařovaných 

ploch a vytváří hluboký závar. Zvláštností, 

kterou se metoda laserového svařování 

odlišuje od ostatních metod je, že 

koncentrovaný laserový svazek umožní 

vznik keyhole, což je prostor vyplněný 

odpařujícími se plyny. Laserový paprsek 

prochází keyhole a taví materiál  

i ve velkých hloubkách. Existuje mnoho 

typů laserových zařízení, která lze dělit 

podle velkého množství faktorů. Aby bylo 

plně využito velkého potenciálu této 

metody je nutné precizní vedení laserového 

svazku. To je možné pouze díky strojově 

řízenému procesu. 

Laserem lze svařovat s přídavným materiálem. Ten je do místa svaru dodáván ve formě 

drátu. Možnost aplikace přídavného materiálu se volí většinou z důvodu dopování svarové 

lázně potřebnými chemickými prvky, nebo z potřeby doplnění materiálu v místě svaru. 

Běžnější je tedy svařování bez přídavného materiálu. 

Pro ochranu svarové lázně lze užít velké množství plynů, jejichž volba se provádí na základě 

druhu svařovaného materiálu a výsledných požadavcích svarů. Pomocí těchto plynů lze ovlivnit 

rychlost svařování, hloubku a šířku závaru a výsledné vlastnosti svaru. Laserové svařování je 

možné provádět i ve vakuu. Tím lze dosáhnout hlubších průvarů a lepší čistoty svaru. Lze však 

také svařovat zcela bez ochranné atmosféry. 

Tato metoda nabízí rozsáhlé množství kombinací s ostatními svařovacími metodami. Pro 

doplňování materiálu ve svaru lze využít tzv. hybridního svařování, kdy je laserová svářecí 

hlava doplněna o hořák metody MAG. Elektrický oblouk metody MAG lze využít jak pro 

předehřev, tak i pro dohřev svařeného materiálu. Pro předehřev i dohřev lze využít rovněž 

metody TIG. Na robotické rameno lze umístit tzv. skenovací hlavu, která se využívá při 

svařování složitých profilů. Skener snímá povrch dílce určeného ke svaření a získané informace 

předává manipulačnímu zařízení. To následně vede laserový paprsek nejoptimálnější dráhou. 

Zařízení pro laserové svařování je velmi složité a vyžaduje rozsáhlou údržbu, precizní 

montáž a přesné nastavení procesních parametrů. Proces svařování musí nejprve projít sérií 

testů, aby bylo dosaženo optimálních výsledků. Časová náročnost úkonů předcházejících 

samotnému svařování je vykoupena dosahováním vysokých svářecích rychlostí a tvorbou 

kvalitnějších svarů. S rozvojem oblasti optiky, robotiky a regulace dochází v současné době 

také k rozvoji laserových technologií, které jsou na těchto oborech přímo závislé. Z výše 

popisovaných metod jsou pořizovací náklady této technologie nejvyšší. To se odráží v ceně 

výrobků. Aby se vliv této skutečnosti projevil co nejméně negativně je vhodné tyto náklady 

rozdělit mezi co největší počet výrobků. Metodou laserového svařování je tedy vhodné 

zpracovávat především velkosériové produkce. 

Každá z popsaných svářecích metod je vhodná pro různé aplikace a správnost výběru 

metody je nutné posuzovat z více hledisek. Z hlediska nároků kladených na obsluhu zařízení  

je nejnáročnější řízení provozu laserového pracoviště. Operátor provádí běžnou údržbu, která 

spočívá v kontrole, čištění a výměně opotřebených součástí. Oproti jiným metodám je zapotřebí 

Obr. 22 Schéma svařování laserem [39] 
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brát v úvahu delší čas potřebný k zaškolení a zaučení obsluhy. Mzda zaměstnance, který se 

stará o obsluhu laserového pracoviště je také vyšší. Pořizovací náklady této technologie jsou  

o několik řádů vyšší než v případě využití běžných konvenčních metod. Svářecí metody MAG 

a TIG nevyžadují speciální kvalifikace. Pro zajištění kompetence svářeče k výkonu činnosti 

v mnoha případech postačí pouze základní svářečský průkaz. V případě obsluhy 

automatizovaného pracoviště jsou nároky na kvalifikaci vyšší. Pořizovací náklady metod MAG 

a TIG jsou na podobné úrovni jako většina běžných konvenčních metod svařování. V případě 

robotického řízení chodu hořáku se tyto náklady zvyšují. 

Z hlediska vlastností výsledných spojů, kterých lze jednotlivými metodami dosáhnout  

se nejvýše řadí vysoce výkonné metody, mezi které se řadí i svařování laserem. Výhodou této 

metody je velká flexibilita z hlediska svařování různorodých materiálů. Metodami MAG a TIG 

lze také dosáhnout kvalitních spojů, ale limitujícím faktorem může být například dosažitelná 

hloubka závaru, šířka svaru, druh spojovaného materiálu, deformace vzniklé po svaření, volba 

druhu ochranné atmosféry nebo velikost výrobní série. Ochrana obsluhy svářecích boxů nemusí 

být tak vysoká jako u svařování laserem. 

Finanční hledisko bývá často jedním z klíčových faktorů, které rozhodují o volbě 

technologie. Pro svařování příložek k tělu horní šíny byla zvolena metoda MAG.  

Tato technologie byla vybrána především z důvodu snadného dosažení požadovaných 

vlastností spoje, relativně nízkých výdajů a jednoduché automatizace. Vhodnou volbou je  

i z důvodu ochrany svarové lázně, kterou poskytuje atmosféra aktivního plynu. 

Nízké finanční náklady by se projevily také v případě volby TIG nebo MIG technologie, 

avšak tyto metody využívají pro ochranu tavné lázně inertní plyn, jehož cena bývá vyšší než 

cena plynů použitých při svařování MAG. Svarová lázeň materiálu horní šíny nevyžaduje 

ochranu inertním plynem. 

Pro druhou svářecí operaci, a to přivaření braket k základnímu tělu horní šíny, byla zvolena 

technologie laserového svařování především z potřeby dosažení hlubokých závarů a vysokých 

mechanických vlastností výsledných spojů, které jsou nutné pro zajištění bezpečnosti posádky 

automobilu. Při velké sériovosti výroby vodicí kolejnice jsou výhodné vysoké svářecí rychlosti, 

které lze metodou dosáhnout. 
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2 LASER [4], [41] [42], [43], [44], [45], [46] 

Výraz LASER v plném slova znění představuje anglické sousloví „Light Amplification  

by Stimulated Emission of Radiation“, což lze přeložit jako „Zesilování světla stimulovanou 

emisí záření“. 

Jako jeden z nejdůležitějších objevů, které vedly k vynálezu laseru, bylo pochopení 

stimulované emise, kterou v roce 1917 popsal Albert Einstein. Doplnil tak princip absorbce  

a spontánní emise. Samotnému objevu laseru předcházel vynález maseru v roce 1954. Tehdy 

americký vědec Charles Hard Townes společně se svým týmem sestavil první čpavkový maser. 

Ten pracoval na principu stimulované emise mikrovln. Zařízení typu maser bylo využíváno  

pro zesilování nízkých mikrovlnných signálů a ke generování mikrovln. V současné době jsou 

nejvýznamnější vodíkové masery, které nalézají uplatnění v podobě velmi přesných atomových 

hodin a také v technologii navigačních systémů vesmírných družic. 

Odkrytí principu funkce maseru představovalo významný krok k objevu stimulované emise 

světla. Za prvního objevitele laseru lze označit amerického fyzika Theodora Maimana. Tento 

vědec započal práci na vývoji laseru roku 1959. Jedním z problémů, před kterými stál, bylo 

vytvoření vhodného prostředí, ve kterém by mohlo docházet k pochodu stimulované emise. 

Tímto prostředím se stal syntetický krystal rubínu. V další části vývoje bylo nezbytné vytvořit 

vhodné médium, díky kterému by docházelo k excitaci atomů. Způsobem, jak zajistit přechod 

atomů na vyšší energetickou hladinu se staly krátké světelné záblesky, které byly produkovány 

pomocí výbojek. Před T. Maimanem zbývala poslední nezodpovězená otázka, jak dosáhnout 

zesílení generovaného světla. Tento problém byl vyřešen zařízením nazvaným rezonátor. Ten 

se skládal ze dvou rovnoběžných zrcadel, která byla zařazena na konce aktivního prostředí. 

První takto sestavený laser spatřil světlo světa roku 1960. Podoba tohoto prvního laseru je 

znázorněna na obr. 23. 

Povědomí o laseru se velmi rychle rozšířilo a vědecké instituce nejrůznějších zemí se začaly 

předhánět v konstrukcích vlastních laserů, které byly založeny na stejném principu. V roce 

1963 byl první rubínový laser sestaven i v tehdejším Československu. Naše země se tímto 

počinem zařadila po bok takových velmocí jako USA a SSSR. Vývoj laserů byl z politických 

důvodů v Československu omezován, ale i přesto byl roku 1972 sestaven jeden z dodnes 

nejpoužívanějších laserů, pevnolátkový Nd:YAG (obsahuje yttrito – hlinitý granát dopovaný 

ionty neodymu). Kromě pevnolátkových laserů byl v Československu prováděn vývoj  

i plynných laserů. První laser tohoto typu byl zkonstruován týmem Františka Petrů  

na Ústavu přístrojové techniky v Brně. 

Laserové technologie nacházejí uplatnění v nejrůznějších oblastech a odvětvích. Jedná  

se například o využití v medicíně, svařování, řezání a kalení, pro systém zaměřování  

ve vojenství nebo systém čtení čárových kódů v obchodech. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 23 Rubínový laser [43] 
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2.1 Princip laseru [9], [20], [38], [46], [47] [48], [49] 

Jak už bylo zmíněno, laser je světlo, které je zesíleno pomocí stimulované emise  

a směrováno do úzkého svazku. Toho je dosaženo pomocí tří základních prvků. Jedná se  

o aktivní prostředí, rezonátor a systém buzení. Na obr. 24 jsou zobrazeny nejdůležitější prvky  

a jejich role při generování svazku laseru. Rezonátor je zde reprezentován zadním zrcadlem, 

které je 100 % odrazné a předním polopropustným zrcadlem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za bližší rozbor stojí procesy, ke kterým dochází při buzení v aktivním prostředím a díky 

kterým vzniká laserový paprsek. Jako první je zapotřebí si představit pojem excitace. Jedná  

se o vynucený přechod atomu z jeho přirozené energetické hladiny na vyšší energetickou 

hladinu. Tento stav se také nazývá vybuzený. Pochod excitace je nezbytnou součástí procesu 

spontánní emise, která následně vede ke stimulované emisi. 

Na obr. 25 jsou graficky zobrazeny pochody, které vedou ke stimulované emisi. V první fázi 

je zobrazen atom v excitovaném stavu. Přechodu z dolní energetické hladiny E1 na horní 

hladinu E2 bylo docíleno buzením pomocí čerpací energie. V další fázi dochází ke spontánní 

emisi. Důvodem je snaha vybuzeného elementu o vytvoření termodynamické rovnováhy  

a návratu atomu do základního stavu. Termodynamická rovnováha je stav, při kterém je energie 

soustavy rovnoměrně rozdělena mezi všechny její elementy a nedochází k žádným 

energetickým výměnám. Spontánní emisí došlo k vyzáření kvanta elektromagnetického 

záření – fotonu (zářivý přechod). Následuje fáze, kdy se vyzářený foton pohybuje soustavou 

aktivního prostředí a při dopadu na excitovaný atom dochází ke stimulované emisi. Excitovaný 

atom následně vyzáří foton o stejné frekvenci, jakou má foton dopadající. Ten není dopadem 

pohlcen a putuje dále soustavou společně s nově vyzářeným fotonem.  

Obr. 24 Obecné schéma laseru [47] 

Obr. 25 Proces vedoucí ke stimulované emisi [47] 
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Podle obr. 26 lze děj vzniku 

laserového paprsku rozdělit  

na pět fází. První z nich  

je základní stav, ve kterém  

se nacházejí atomy aktivního 

prostředí. Ve druhé fázi probíhá 

čerpání energie a dochází 

k buzení atomů. Tato fáze  

se nazývá inverze populace.  

Ve třetí fázi dochází ke spontánní 

emisi, která následně vyvolává 

stimulovanou emisi. Vyzářené 

fotony společně putují aktivním 

prostředím. Další fází je stav, kdy 

již vyzářené fotony způsobují 

další stimulované emise. Tímto 

způsobem je záření zesilováno. 

V poslední fázi výrazně narůstá 

množství vyzářených fotonů, 

které se odrážejí od zrcadel 

rezonátoru. Fotony v podobě 

laserového svazku prochází 

polopropustným zrcadlem. 

Generovaný svazek laseru má 

následující vlastnosti: 

• Kolimovanost – svazek se nerozbíhá, je usměrněný 

• Monochromatičnost – vyzářené fotony mají stejnou frekvenci a vlnovou délku 

• Koherentnost – fotony kmitají se stejnou fází 

• Fokusovatelnost – paprsek záření lze zaostřit do bodu nebo do plochy 

2.2 Typy laseru [42], [46], [47], [48], [49], [50], [51], [52], [53], [54] 

Laserové zdroje lze rozdělit podle mnoha hledisek. Jednotlivé druhy se odlišují konstrukcí, 

dosahovanými parametry, aplikací a prostředím, ve kterém zařízení pracuje. 

Rozdělení podle typu aktivního prostředí: 

• Plynové – nejběžnějším plynovým laserem je CO2, jehož aktivním prostředím je směs 

plynů, z nichž nejdůležitější je oxid uhličitý. V jeho molekulách dochází ke stimulované 

emisi. Buzení je realizováno elektrickým výbojem. Lze jej využít při kontinuálním  

i pulzním provozu. Dosahovaná pracovní vlnová délka je 10,6 μm. V porovnání 

s ostatními druhy laserů se plynové lasery vyznačují vysokým výkonem a dobrou 

účinností. Typickou aplikací CO2 laserů je řezání kovových materiálů velkých tlouštěk. 

• Kapalinové – tyto lasery využívají roztoky organických barviv, jejichž kombinací lze 

vytvořit záření o vlnových délkách v rozsahu 300 až 1500 nm. Díky snadné a plynulé 

změně vlnové délky nalézají uplatnění ve spektroskopii a informační technologii. 

V porovnání s ostatními typy laserů je jejich hlavní nevýhodou krátká životnost, která 

je způsobena rychlou degradací aktivního prostředí. 

• Pevnolátkové – tyčové 

                   – diskové 

                   – vláknové 

                   – polovodičové (diodové)  

Obr. 26 Děje probíhající při vzniku laserového svazku [47] 
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Na obr. 27 jsou znázorněny typy pevnolátkových laserů, které dnes patří k nejčastěji  

se vyskytujícím laserovým zdrojům. Jejich výhodou je možnost vedení laserového svazku 

optickým kabelem do svařovací hlavy, kterou lze umístit na robotické rameno. Aktivní 

prostředí těchto zdrojů je tvořeno matricí uměle vytvořeného krystalu YAG (yttrito – hlinitý 

granát), která je doplněna o Nd ionty (neodym) nebo Yb ionty (Yterbium). Pevnolátkové zdroje 

se od sebe odlišují především tvarem aktivního prostředí. Tvar tyčinky o průměru několika 

milimetrů je typický pro Nd:YAG tyčový laser. Diskový tvar, s tloušťkou menší než jeden 

milimetr, je běžný pro diskový laser. Většina pevnolátkových laserů využívá optického buzení 

pomocí laserových diod nebo výbojek. 

Aktivní prostředí vláknového laseru je v podobě dlouhého optického vlákna o průměru 

desítek až stovek mikrometrů. Tento typ poskytuje oproti jiným laserům výhody v rámci 

konstrukce a snadné modifikace výkonu až do hodnoty 80 kW. Rovněž se vyznačuje dobrou 

účinností (30–35 %), vysokou životností (až 100 000 h), malými prostorovými nároky, vysokou 

kvalitou laserového svazku a nízkými provozními náklady. Na obr. 28 je zobrazen princip 

vzniku laserového paprsku. Budicí záření je generováno laserovými diodami. Vlivem proudění 

světla vzniká v optickém kabelu dopovaném yterbiem, nebo jinou přísadou laserový svazek. 

Polovodičový (diodový) laser využívá čerpání elektrickým výbojem. Aktivní prostředí  

se nachází v prostoru polovodičové diody, na jejímž PN přechodu dochází ke generování 

světelného záření. Důležitým parametrem těchto laserů je tzv. prahové napětí a proud.  

Při hodnotách nižších, než jsou stanoveny dochází v aktivním prostředí diody pouze  

ke spontánní emisi. Tyto lasery mají vysokou účinnost (40 %), ale výstupní svazek nedosahuje 

takové kvality jako u jiných typů.  

Obr. 28 Popis vláknového laseru [46] 

Obr. 27 Typy pevnolátkových laserů [47] 
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Dalším hlediskem, podle kterého můžeme lasery rozdělit, je jejich časový režim provozu. 

Podle tohoto kritéria se rozlišují celkem tři typy. Jejich závislost výkonu na čase je zobrazena 

na obr. 29. 

• Kontinuální (Cw – continous wave) – při kontinuálním provozu nedochází 

k zadržování a akumulaci energie. Laserový svazek o konstantní intenzitě zde dodává 

energii do pracovního místa nepřetržitě. Tento typ laseru nalézá uplatnění především 

při laserovém řezání, svařování a popisování. 

• Pulsní (Pw – pulsed wave) – záření vzniká přerušováním budicího elektrického výboje, 

čímž jsou generovány femtosekundové až milisekundové pulzy. Milisekundové lasery 

se užívají při pulsním svařování. 

Mikrosekundové a nanosekundové lasery 

nalézají uplatnění při gravírování. 

Pikosekundové a femtosekundové lasery 

lze aplikovat při mikroobrábění. 

• Kvazikontinuální (Qs – switched) – jedná 

se o typ pulsních laserů. Generují 

energetické pulsy s nižší opakovací 

frekvencí. Vysokého výkonu je dosaženo 

změnou činitele jakosti optického 

rezonátoru. Využívají se při lékařských 

operacích, měření vzdáleností, výzkumu  

a v mnoha dalších aplikacích. 

Podle média čerpání lze lasery rozdělit do následujících kategorií: 

• Elektrický výboj – tohoto média je využito při excitaci atomů a molekul plynných 

aktivních prostředí. K elektrickému výboji dochází mezi výbojovými elektrodami. 

• Optické čerpání – médiem je v tomto případě světelné záření, které je generováno 

výbojkami. 

• Chemickou reakcí – aktivní prostředí je buzeno exotermickou chemickou reakcí  

nebo disociací. 

2.3 Svařování laserem [43] [49], [55], [56], [57], [58], [59] 

Existuje velké množství aplikací laserového paprsku a jednou z nich je i svařování. 

Generovaný svazek lze pomocí soustavy optických prvků zaměřit do velmi malé oblasti, které 

je předáváno obrovské množství energie. Odvod tepla do okolního materiálu je velmi malý,  

a proto dochází k rychlému natavení svarové oblasti. Dosahovaná výkonová hustota je až  

109 W.cm–2, čímž technologie laseru výrazně převyšuje ostatní metody svařování. Podle tohoto 

parametru rozlišujeme dva základní svařovací režimy, které jsou zobrazeny na obr. 30. 

• Prvním z nich je tzv. kondukční režim – je ho dosahováno při nižších výkonech, řádově  

do 106 W.cm–2. Výkonová hustota je v tomto případě natolik malá, že nedokáže zajistit 

dostatečné zahřátí a výrazné natavení materiálu o velkých tloušťkách. Teplo přestupuje  

do okolního materiálu a dochází pouze k malému natavení povrchu. Tavná lázeň má 

typický čočkovitý tvar. Její teplota je blízká teplotě tavení a vypařování kovu se děje 

jen ve velmi omezené míře. Tento režim není užívaný tak často a uplatňuje se zejména 

při svařování kovových fólií a podobně tenkých materiálů.  

Obr. 29 Časový režim provozu laserů [53] 
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• Druhým je penetrační režim – při 

výrazném zvýšení výkonové hustoty 

laserového svazku dochází k velmi 

rychlému ohřevu místa, na který 

paprsek dopadá. Materiál nedokáže 

odvádět teplo do okolí a nastává 

vypařování kovu za vzniku otvoru, 

tzv. klíčové dírky. Klíčová dírka 

neboli keyhole je válcovitý útvar 

naplněný kovovými parami, jehož 

stěny jsou tvořeny roztaveným 

materiálem. Tento objekt postupuje 

souběžně s laserovým paprskem, 

který vniká do otvoru, kde se 

vícenásobně odráží od jeho stěn. Zvětšená absorpční plocha o povrch válce umožňuje 

přenos tepla nejen kondukcí, ale i konvekcí skrze taveninu. Při aplikaci ochranné 

atmosféry se nad keyhole tvoří obláček plynné směsi užitého plynu  

a kovových par. Má teplotu 10000 K, což znamená, že se jedná o nízkoteplotní, 

elektricky vodivé plazma. Vznik keyhole umožňuje, v porovnání s běžnými 

svařovacími metodami, dosažení hlubokých průvarů, dobrého poměru mezi šířkou  

a hloubkou svaru a vysokých svařovacích rychlostí. Následující tabulka 5 zobrazuje 

průměrné dosažitelné parametry různých svařovacích technologií. 

Tabulka 5 Porovnání parametrů různých metod svařování [56] 

Metoda 
Hustota energie 

[W.cm–2] 

Hloubka průvaru 

[mm] 

Šířka/hloubka 

svaru [mm] 

Svařovací 

rychlost[m.min–1] 

Laser 107–109 10 0,1–0,5 10 

Plamen 103 3 3 0,01 

El. oblouk 104 4 2 0,5–3 

Plazma 106 6 1 0,5–5 

El. paprsek 108 50 0,03 0,5–5 

 

Za bližší rozbor stojí podmínky vzniku a existence keyhole. Jak již bylo výše zmíněno, 

keyhole, jinak též paroplynový kanál, vzniká při dopadu laserového paprsku o vysoké 

energetické hustotě na materiál, který je vlivem jeho působení odpařován. Vzniklá dutina má 

složitý tvar. K dopadajícímu svazku není osově symetrická a je zakřivená podle směru 

svařování. Stabilita keyhole je předpokladem vzniku kvalitního spoje a pro její dosažení jsou 

nutné určité náležitosti, které jsou popsány níže. 

Energetická rovnováha – pro popis tohoto stavu lze 

použít nákres na obr. 31. Absorbované teplo, které je 

přiváděno laserovým paprskem o určité intenzitě záření 

musí být v rovnováze s tepelným tokem skrze taveninu. 

Úhel sklonu stěny je měněn tak, aby tato podmínka byla 

splněna. Ustálený tepelný tok musí platit po celé ploše 

keyhole.   

Obr. 30 Zobrazení kondukčního (vlevo) a 

penetračního (vpravo) režimu svařování [56] 

Obr. 31 Energetická rovnováha na 

stěně keyhole [50] 
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Tlaková rovnováha – zde je uvažován vliv povrchového napětí roztaveného kovu, který 

obklopuje keyhole. V dutině válce působí následující tlaky: 

• Hydrostatický tlak – vzniká působením tíhy sloupce taveniny nad uvažovaným místem. 

S rostoucí hloubkou průvaru se zvětšuje. Stejně jako povrchové napětí má tendenci 

dutinu uzavírat. V případě laserového svařování jsou hydrostatické tlaky velmi malé,  

a proto lze jejich vliv zanedbat. 

• Hydrodynamický tlak – vyvíjí se vlivem posuvu keyhole proudící taveninou. Jeho vliv 

by se však prakticky projevil až při velmi velkých svářecích rychlostech, a proto jej lze  

při běžných režimech svařování také zanedbat. 

• Radiační tlak – vzniká při interakci fotonů s dopadovou plochou. Jeho hodnoty jsou 

však tak malé, že jej lze také zanedbat. 

• Ablační tlak – jedná se o tlak od částic vypařovaného materiálu. Má tendenci keyhole 

otevírat. Proti tomuto tlaku působí všechny výše popsané tlaky a také povrchové napětí 

taveniny. Zanedbáním příslušných tlaků 

získáme poznatek, že tlakovou rovnováhu lze 

zajistit rovností povrchového napětí  

a ablačního tlaku. 

Vliv plazmatu – obláček plazmatu, který vzniká 

v dutině a jeho výskyt byl potvrzen i nad ní, může 

významně ovlivnit jak tlakovou, tak i energetickou 

rovnováhu. Vypařovaný materiál odchází z místa 

výparu směrem proti laserovému paprsku. Nastávají 

srážky plynných částic a fotonů, při kterých se částice 

zahřejí na velmi vysoké teploty a dochází k ionizaci  

za vzniku plazmy. Při srážkách dochází jak k absorpci 

fotonů, tak i k jejich refrakci. To může mít za následek 

rozostření a útlum laserového paprsku. Vliv 

plazmového obláčku na procházející světelné záření je dán především vlastnostmi plynu 

ochranné atmosféry. 

Při svařování materiálu laserem je dosahováno vysokých svářecích rychlostí. Dynamický 

pohyb má vliv na tvar keyhole, která se zakřiví ve směru pohybu. Pro lepší schopnost popisu 

se užívá rozdělení jejích hran na náběžnou, ze které je materiál odtavován a odtokovou, která 

odděluje většinu roztaveného kovu od zbytku oblasti. Při průchodu laserového paprsku 

prostředím keyhole dochází k jeho vícenásobným odrazům od stěn paroplynového kanálu.  

Na obr. 32 je znázorněno zakřivení keyhole s vícenásobnými odrazy. 

Svařování laserem je uplatnitelné 

při většině aplikací, na které se užívají 

běžné konvenční metody svařování. 

Na obr. 33 jsou zobrazeny nejčastější 

typy spojů pro laserové spojování 

materiálů. Jedná se o svary natupo, 

přeplátování a koutový. 

Svary natupo jsou velmi často 

vytvářeny v automobilovém 

průmyslu, kde slouží ke spojování 

plechů o různých vlastnostech  

a tloušťkách. Přeplátováním plechů  

se zvýší jejich pevnost. Z těchto  

důvodů lze tento typ spojů často nalézt 

Obr. 32 Zakřivení keyhole [57], [58] 

Obr. 33 Typy spojů – svařování laserem [56] 
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v bezpečnostních prvcích automobilů. Přeplátovat lze tři i více plechů. Takto zhotovené 

polotovary bývají následně zakládány do lisovacích strojů, ve kterých jsou vytvářeny 

požadované geomerie. 

Koutových svarů bývá využito při vyztužování konstrukcí pomocí žeber. Častou oblastí 

uplatnění je lodní průmysl. Výhodou svarů vzniklých laserovým svařováním je kromě jiného 

fakt, že nezpůsobují tak velké deformace jako tomu bývá u běžných metod. 

Z popisu laserové technologie svařování vyplývá, že disponuje velkým množstvím 

předností. Aby bylo možné zcela využít potenciálu této metody je nezbytné umístit svařovací 

hlavu na robotické rameno. Tím se zvýší manipulovatelnost a možnost vytvářet prostorové 

svary. 

V posledních letech se kromě 

výše popsané konfigurace 

svařovacího zařízení prosazuje 

varianta remote welding, či scanner 

welding. Tato metoda je využívána 

pro bodové svařování tenkých 

plechů. Svařovací hlava je 

nahrazena soustavou vychylovacích 

zrcadel a systémem zaostřovacích 

elementů. Na obr. 34 je zobrazen 

princip remote welding. Natáčením 

galvoskenerů dochází ke změně 

polohy laserového svazku. Metoda 

není nijak eliminována složitým 

manipulativním zařízením a její 

dynamičnost oproti užití svařovací 

hlavy je mnohonásobně vyšší. 

Ochranná atmosféra nebývá u této 

konfigurace využita nebo je 

přiváděna pomocí přídavných 

zařízení. 

Technologie svařování laserem 

poskytuje mnoho výhod, ale ne 

všechny aplikace jsou bez problémů. 

Z nevýhod lze zmínit komplikované 

dosažení stability procesu a vhodné 

roztékavosti roztaveného kovu. Proto 

se lze setkat s tzv. metodou 

laser – hybrid, což je kombinace 

laserového svařování s konvenční 

metodou, např. MAG. Tím je 

dosaženo synergických efektů, které 

se projeví zvýšením stability procesu, 

dosažením vyšších svařovacích 

rychlostí, zvýšením objemu svaru  

a lepší roztékavostí na okrajích svaru. 

Konfigurace metody laser – hybrid je 

zobrazena na obr. 35.  

Obr. 35 Laser – hybrid [60] 

Obr. 34 Remote Welding [59] 

ového zdroje 



33 

 

3 DEFORMACE [61], [62], [63] 

Průmyslová výroba jakékoliv součásti vyžaduje hlubokou znalost teoretických principů, 

které se při výrobě uplatňují. Jedním z nich je i princip deformace. Deformaci lze popsat jako 

odezvu tuhé látky na zatížení vnější i vnitřní silou. Při trvalé deformaci, která je uplatňovaná 

při zhotovování součásti, jsou přemisťovány částice materiálu bez porušení jejich soudržnosti. 

Velikost nebo míru deformace lze vyjádřit jako obecný posuv jednotlivých bodů tělesa 

vzhledem k sousedním bodům. Tento jev má za následek tvarovou i rozměrovou změnu 

geometrie součásti. 

Příčinou deformace je napětí vyvolané působením sil. Toto napětí lze rozlišit z hlediska 

směru působení na normálové a smykové napětí. Normálové napětí způsobuje změnu rozměrů 

ve směru působící síly a smykové napětí zapříčiňuje změnu úhlu. Při komplexnějším zatěžování 

tělesa se vliv působících sil na velikost a směr deformace určí součtem jednotlivých složek 

vyvolaného napětí. 

Materiály do určité velikosti působícího napětí disponují schopností vypořádat se  

se vznikající deformací tak, že po ukončení zatěžování se těleso navrátí do původního stavu  

a jeho geometrie se oproti počátku zatěžování nijak nezmění. Pokud se tento jev projeví,  

pak lze tvrdit, že materiál disponuje schopností elasticky se deformovat. Elastické neboli 

dočasné deformace nastávají a zanikají společně s inicializující silou. Na mikroskopické úrovni 

je tento jev pozorován jako vysunutím atomů z jejich rovnovážných poloh. Po odlehčení  

se částice vlivem působení meziatomových sil navrátí do svých výchozích poloh. Míra 

schopnosti materiálu elasticky se deformovat je dána uspořádaností a těsností atomů.  

Je vyjádřena modulem pružnosti v tahu nebo v tlaku, který vyjadřuje odpor materiálu proti 

elastické deformaci. Materiály, jejichž struktura je krystalická, mívají obecně vysoké hodnoty 

modulu pružnosti a jejich schopnost pružné deformace je tedy nižší než u materiálů, jejichž 

struktura je neuspořádaná. Velikost působícího napětí je přímo úměrná velikosti vzniklých 

deformací. 

Druhým typem deformace je deformace plastická neboli trvalá. Její závislost na působícím 

napětí má složitější průběh než elastická deformace. Velikost deformace je kromě napětí závislá 

na teplotě a rychlosti zatěžování. Nastává při překročení mezního napětí, kdy dochází 

k nevratné změně uspořádání částic materiálu. Úroveň mezního napětí je nazývána mezí kluzu. 

Při této hodnotě se začínají uplatňovat mechanismy plastické deformace. 

Nejběžnější je skluzový mechanismus. Skluz nastává v případě, že smykové napětí dosáhlo 

kritické hodnoty. Jeho podstatou je posuv úseků mřížek podél krystalografických rovin. 

Velikost posuvu je vyjádřena Burgersovým vektorem, který odpovídá meziatomové 

vzdálenosti. Konečná deformace je výsledkem elementárních deformací, ke kterým v materiálu 

došlo. K uskutečnění deformace skluzem postačí poměrně nízká napětí. 

Dalším mechanismem plastické deformace je dvojčatění. Při tomto typu dochází k posuvu 

krystalické mřížky o menší než meziatomovou vzdálenost. Nastává při nízkých teplotách  

a vysokých rychlostech deformací. 

Stroje, součástky a konstrukce jsou pro běžný provoz dimenzovány tak, aby použitý materiál 

byl zatěžován silami, které vyvolají pouze elastické deformace. Naproti tomu trvalé deformace 

jsou vytvářeny při výrobních procesech, kdy je cílem vytvoření součásti o požadované 

geometrii.  
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3.1 Deformace při lisování [61], [62], [63], [64], [65], [66] 

Lisování představuje skupinu tvářecích operací, mezi které se řadí například tažení, 

protlačování nebo ohýbání. Při všech typech operací jsou uplatňovány stejné principy,  

na kterých je založena deformace. Součást, která je popisovaná v diplomové práci a jejíž 

deformace jsou analyzovány, je vyráběna pomocí operace ohýbání. 

Při ohýbání je trvalá deformace, která byla vyvolána napětím od působící síly využita  

pro ohnutí nebo rovnání součásti. K tomu dochází vlivem vzniku ohybového momentu. 

Polotovarem pro tuto operaci bývají plechy, dráty a tyče. Požadovaná geometrie je často 

zhotovena kombinací několika ohybových operací. Tuto technologii lze provádět v režimu 

tváření za studena, kdy lze zpracovávat materiály, které nejsou náchylné na praskání a disponují 

dostatečnou zásobou plasticity. Tváření za tepla lze aplikovat při práci s materiály, které jsou 

křehké, tvrdé nebo nepoddajné. 

Postup ohýbání je založen na zvyšování zatěžující síly až do míry, která vyvolá v materiálu 

plastickou deformaci. Po zhotovení požadované geometrie je zatěžování ukončeno a zhotovená 

součást je vyjmuta ze stroje. Při výrobě je potřeba brát v úvahu limitující kritéria vyrobitelnosti, 

kterými jsou maximální a minimální poloměr ohybu. 

V případě minimálního ohybu se jedná o kritérium, které vyjadřuje nejmenší zhotovitelný 

poloměr ohybu, aniž by nastalo riziko vzniku trhlin. Jeho velikost lze ovlivnit například 

tepelným zpracováním (žíhání), vhodným založením polotovaru do stroje (orientace vláken  

je napříč k ose ohybu) nebo orientováním ostřin, které vznikly při stříhací operaci. Poslední 

zmíněné opatření zajistí, že v případě trhlin, které mohly vzniknout vystřižením polotovaru, 

bude docházet k jejich uzavírání a nebudou se tedy šířit dále. 

Maximální poloměr je největší hodnota poloměru ohybu, při které dojde k plastifikaci celého 

průřezu materiálu. V případě, že by došlo ke zvětšení poloměru ohybu nad hodnotu 

maximálního poloměru, nastal by stav, kdy by zatížení vyvolalo pouze elastickou deformaci  

a po ukončení zatěžování by se polotovar vrátil do výchozí polohy. 

Celková deformace při zatížení je dána součtem elastické a plastické deformace. Při 

následném odlehčení lze pozorovat snížení celkové deformace právě o její elastickou složku. 

Při ohýbání se tento jev nazývá odpružení a projeví se změnou geometrie po odlehčení, kdy 

dojde ke vzniku úhlové odchylky od vylisovaného tvaru (úhel odpružení). Její velikost se 

zvětšuje s délkou ramen ohýbané součásti. 

Velikost úhlu odpružení je závislá na způsobu 

ohýbání, poloměru ohybu a tvárnosti materiálu. 

Běžně se pohybuje v intervalu od 3 do 15°. 

Ohýbací operace bývají jedny z prvních, kterými 

musí součást při výrobě projít. Proto je důležité 

vytvářet součásti o co možná největší rozměrové 

přesnosti. Pokud by tomu tak nebylo je vysoce 

pravděpodobné, že by došlo k nárůstu 

zmetkovitosti, protože by nebylo možné zhotovit 

kvalitní díl z nepřesného polotovaru. Existence 

jevu odpružení je zodpovědná za mnoho 

komplikací ve výrobních procesech. Na obr. 36 je 

znázorněn způsob odpružení.  
Obr. 36 Úhel odpružení [65] 
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Existuje celá řada možností, jak snížit, nebo úplně eliminovat 

odchylky vzniklé odpružením. Jedním z těchto opatření je zvýšení 

úhlu ohnutí právě o hodnotu úhlu odpružení. Po odlehčení se pozmění 

geometrie vylisované součásti, a tím bude mezi rameny dosažen 

požadovaný úhel.  

Další možností je kalibrace. Jedná se o zvětšení lisovací síly stroje 

v závěrečném cyklu ohýbání, kdy je už konečný tvar součásti 

vyroben. Tím dojde k plastifikaci místa ohybu a snížení, nebo 

naprosté eliminaci úhlu odpružení.  

Způsobem, jak téměř úplně odstranit odpružení, je použití prolisů. 

Pokud je prolis umístěn na lisovanou součást, dojde k vyztužení 

ohybu a projev elastické deformace je tímto omezen. Prolis  

na součásti je znázorněn na obr. 37. Další opatření jsou založena  

na úpravách geometrií nástrojů tak, aby schopnost plastifikace 

ohybu byla co možná největší. 

Další komplikací, se kterou je nutné se při ohýbání vypořádat, je 

deformace průřezu. Ta vzniká stlačováním vrstvy kovu na vnitřní 

straně ohybu a prodlužováním vrstvy kovu na vnější straně ohybu. 

Mechanismus deformace průřezu je znázorněn na obr. 38. 

3.2 Deformace při svařování [67], [68], [69], [70], [71] 

Jedním z nežádoucích jevů, které se při svařování vyskytují, jsou deformace spojovaných 

materiálů. Jejich vznik je podnícen vnitřním napětím, které se objevuje po svaření v místě 

vytvořeného spoje. Mechanismu rozvoje vnitřních napětí a deformací nelze zabránit, nicméně 

lze optimalizovat svařovací proces tak, že dojde k potlačení vlivu nežádoucích jevů,  

nebo snížení jejich velikosti na minimum. Při ladění svařovacího procesu s cílem eliminace 

výše zmíněných úkazů je důležité znát původ vnitřních napětí v oblasti svaru. Ty mohou 

vznikat následujícími mechanismy. 

• Změna objemu – vznik vnitřního napětí je v tomto případě podnícen změnou zaujatého 

objemu. Na příkladu změny skupenství lze vliv změny objemu snadno objasnit.  

Ve výchozím stavu, kterým je pevné skupenství, zaujímá médium prostor o určitém 

objemu. Ten je určen prostorem, který zaujímají elementární částice média. Při změně 

skupenství, například na kapalné, dojde ke zvětšení částicemi zaujímaného prostoru  

a tím i ke zvýšení objemu média. Pokud navýšení objemu brání nějaká překážka je  

na ni vyvíjen tlak a dochází ke vzniku napětí. Při přechodu látky ze skupenství 

kapalného do pevného se objem naopak snižuje a napětí tak vzniká z důvodu, že se 

materiál brání smrštění (ne všechny látky při přechodu z pevného skupenství  

do kapalného svůj objem zvyšují). V případě svařování nastává největší nárůst napětí 

ve fázi tuhnutí roztaveného kovu. Generované napětí může zapříčinit deformace,  

ale může vést také ke vzniku defektů, kterými jsou například trhliny a praskliny. 

• Tepelná roztažnost – dodáváním tepla do místa svařování dochází ke zvyšování teploty 

materiálu a nastává jev, při kterém se zvětšují rozměry teplejších částí. Pokud nastává 

zvyšování teploty rovnoměrně v celém objemu tělesa, zvětšují se rozměry bez omezení  

a teoreticky nevzniká žádné napětí. Při reálném procesu svařování je oblast vznikajícího 

spoje prohřívána nerovnoměrně a studenější části brání rozpínání materiálu, což vede  

ke vzniku napětí. Dalším důvodem, který vede ke vzniku napětí díky tepelné 

roztažnosti, je kromě ohřevu při samotném svařování také využití předehřevu. Aplikace 

předehřevu bývá většinou v podobě pohybujícího se zdroje, který průběžně prohřívá 

vždy jen omezenou oblast materiálu.   

Obr. 38 Deformace 

průřezu při ohybu [62] 

Obr. 37 Prolis [66] 
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Přímým projevem vnitřního pnutí je vnější deformace a její velikost je závislá na mnoha 

faktorech. Jmenovat lze například vliv svářecí metody, druh spoje a materiálu a tuhost upnutí. 

Jak již bylo zmíněno výše, napětí a deformace jsou nežádoucími jevy a často vedou 

k problémům, které mohou zapříčinit nefunkčnost součásti, nebo její poškození. Z těchto 

důvodů je vyvíjena maximální snaha je potlačit. Jedním z opatření bývá upínání součástí  

do přípravků, které má za cíl snížení deformací na minimum. 

Na obr. 39 je znázorněn charakter vztahu mezi napětím a deformací při svařování v závislosti 

na tuhosti upnutí součásti v přípravku. Při rozsáhlém upnutí je zabráněno projevu napětí  

a deformace není tak rozsáhlá. V tomto případě je životnost výrobku ohrožena především 

rizikem vzniku trhlin a jiných napěťových defektů. V případě minimálního upnutí vznikají 

rozsáhlé deformace a napětí se tímto způsobem sníží. Rizikem je vznik rozměrových změn, 

které mohou zapříčinit nefunkčnost konečného výrobku, nebo snížení jeho životnosti. 

Podobu výsledné deformace lze roztřídit do kategorií podle mnoha kritérií, ale nejběžnějším 

je rozdělení deformací vzhledem k osám svarového spoje. Takto lze rozlišit podélné, příčné  

a úhlové deformace. 

3.2.1 Podélné deformace [67], [69], [72] 

Projev tohoto typu deformace je znázorněn na obr. 40. Podstatou podélné deformace  

je změna rozměru ve směru podélné osy svaru. Je vyvolaná podélným napětím, které vzniká  

ve vyznačeném směru. Na její velikosti se podílí tuhost svařovaných součástí, použitá svařovací 

metoda, způsob a pořadí tvorby svarů a velikost geometrického průřezu. U materiálů s větší 

tloušťkou lze pozorovat zvýšenou odolnost proti tomuto typu deformace. Rovněž tuhost 

součástí v podélném směru bývá většinou dostatečná k zabránění deformací. V takových 

případech se v podélném směru vyskytují zbytková napětí o vysokých hodnotách. Naopak  

při svařování tenkých plechů je podélná složka celkové deformace značná a může vést  

až k prostorové deformaci vyboulením, které je znázorněno na obr. 41.  

Obr. 39 Vztah mezi deformací a vnitřním pnutím při svařování [67] 

Obr. 40 Podélná deformace [72] Obr. 41 Deformace vyboulením [72] 
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3.2.2 Příčné deformace [67], [69], [72] 

Tvar tělesa, které bylo ovlivněno příčným smrštěním, je zobrazen na obr. 42. Jedná se  

o změnu rozměrů součásti ve směru kolmém na osu svaru. Velikost příčných deformací  

je ovlivněna především tvarem svaru a způsobem stehování. Ve většině případů platí, že menší 

plocha vyplňovaná při svařování způsobí menší deformace. Typickým zástupcem, který splňuje 

toto tvrzení je svar X. Naproti tomu svary V, které mají vyplňovanou plochu větší, způsobují 

větší deformace. Tuhost svařence lze zvýšit 

stehováním. Vhodným počtem stehů o dostatečné 

délce lze výrazně snížit vznikající deformace. Toto 

opatření sebou nese riziko vysokých zbytkových 

napětí, která mohou stát za vznikem podélné trhliny. 

Příčné smrštění lze také výrazně ovlivnit 

posloupností tvorby svarů. Při bližším rozboru lze 

stanovit vliv smrštění svarového kovu oproti 

smrštění základního materiálu. Smrštění svarového 

kovu způsobuje cca 10 % z celkové příčné 

deformace. Z toho vyplývá, že dalším opatřením, 

kterým lze změnu rozměrů výrazně ovlivnit,  

je snížení množství vneseného tepla při svařování. 

Tím dojde ke zmenšení prohřívané oblasti. 

3.2.3 Úhlové deformace [67], [69], [72] 

Úhlové deformace jsou způsobeny nestejnoměrnou velikostí smrštění ve směru tloušťky 

materiálu. Proto k největším deformacím dochází v případě vyplňování vícevrstvých svarů U, 

V a koutových svarů, kde množství materiálu navařovaného v kořenové vrstvě není tak velké 

jako v dalších vrstvách. Projevem deformace  

je odchýlení rovin desek svařence od původních 

rovin, jak je znázorněno na obr. 43. Její velikost 

lze vyjádřit úhlovou hodnotou pootočení dílů 

svařence okolo podélné osy svaru. Nejmenších 

deformací je dosahováno v rámci zhotovení jedné 

svarové housenky, která vyplňuje velmi malou 

svarovou mezeru tvaru I. Malých geometrických 

změn je rovněž dosahováno při současném 

symetrickém svařování. Opatřením pro snížení, 

nebo úplné zamezení úhlové deformace, je ohnutí 

dílů před svařováním tak, aby směr smršťování 

působil proti počátečně nastavené geometrii.  

Obr. 42 Příčná deformace [72] 

Obr. 43 Úhlová deformace [72] 
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3.3 Využití MKP pro predikci deformací vzniklých při svařování [5], [73],  

                                                                [74], [75], [76], [77], [78] 

Numerické simulace založené na metodě konečných prvků patří v dnešní době k uznávaným 

a plnohodnotným nástrojům, díky kterým lze provádět analýzy a optimalizace procesů napříč 

širokým spektrem technologií. Jejich realizace je prováděna diskretizací spojitého kontinua  

do konečného počtu prvků v podobě výpočetní sítě, ve kterých probíhá řešení diferenciálních 

rovnic s vhodně zvolenými okrajovými podmínkami. K výpočtům jsou využity softwary  

a výpočetní zařízení. Vytváření programů a jejich poskytování zájemcům se za posledních  

20 let stalo velmi lukrativní oblastí podnikání a v současné době se na trhu vyskytuje mnoho 

konkurenčních firem s vlastním softwarem a přístupem. Není tedy divu, že kvalita produktů  

je stále lepší a simulované procesy lze čím dál tím více považovat za bližší realitě. 

Jednou ze společností, které poskytují software i podporu pro numerické simulace  

je i francouzská společnost ESI Group. Ta dodává produkty pro simulace fyzikálních jevů,  

se kterými se lze běžně setkávat. Mezi ně patří například proudění tekutin a přenos tepla. 

Propojení jednotlivých řešení technických problémů, které se při vývoji produktu vyskytují, 

zajišťuje platforma virtuální integrace. Pro posouzení konstrukčních návrhů lze využít další 

koncept zmíněné společnosti, a to virtuální realitu. Nejvíce technology využívaným 

softwarovým řešením je oblast virtuální výroby. Ta umožňuje analyzovat chování modelových 

výrobků v běžném výrobním provozu. Do této kategorie spadají nástroje, které umožňují 

simulace svařování, tváření plechů, slévání, aditivní výroby a chování kompozitních materiálů  

a plastů při výrobních procesech z nich vyrobených součástí. 

Použitím těchto nástrojů lze dosáhnout zvýšení efektivity práce, nárůstu produkce výroby  

a ziskovosti. Jejich aplikací je možné nalézat a analyzovat vhodná řešení technologických 

problémů, snížit výrobní náklady, zkrátit výrobní prostoje, snížit váhu produktu a vyhnout se 

chybám při výrobě. V případě simulace svářecích procesů lze dosáhnout minimalizace nákladů 

na přípravu prototypů, předvídat jejich tepelné účinky, efektivně predikovat vznikající 

deformace, kontrolovat úroveň zbytkových napětí a posuzovat jakost svarových spojů.  

Na obr. 44 a obr. 45 jsou zobrazeny průběhy napětí a deformací, které při svařování vznikají. 

Díky těmto analýzám je možné bezpečně odhalit kritická místa, ve kterých hrozí rizika vzniku 

vad a defektů a provést příslušná opatření. 

Pro potřebu přípravy modelu s cílem jeho diskretizace do konečného počtu prvků bylo 

společností ESI Group vyvinuto prostředí Visual – Mesh. V něm lze vytvářet geometrie modelů 

nebo již existující modely upravovat. Výstupem práce v tomto prostředí by měla být 2D nebo 

3D výpočtová síť složená z konečného počtu prvků. Tvary (tetra – čtyřstěn, penta – pětistěn, 

hexa – šestistěn) a počty elementů, kterými je síť tvořena, určují kvalitu dosahovaných 

výsledků, a také výrazně ovlivňují čas potřebný pro provedení simulace.  

Obr. 44 Vizualizace napětí vzniklého po 

svařování 

Obr. 45 Vizualizace deformací vzniklých po 

svařování 
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V dalším prostředí nazvaném Visual – Weld lze geometriím součástí přiřadit materiálové 

modely, které popisují chování materiálu. V dalším kroku lze nastavit vlastnosti tepelného 

zdroje, který reprezentuje zdroj při reálném procesu svařování. Následně lze nastavit podmínky, 

za kterých dochází k ochlazování součástí. Aplikace svářecího přípravku a upnutí svařovaných 

částí je v simulaci zastoupena vhodně zvolenými okrajovými podmínkami, které omezují 

pohyb součástí v příslušných směrech. V programu lze simulovat i odepnutí svařence 

z přípravku pomocí deaktivace okrajových podmínek upnutí. Po uvolnění dochází ke snížení 

napětí od svařování při současném zvětšování deformace součásti stejně jako je tomu  

při reálném procesu. 

Produkt s názvem Visual – Assembly poskytuje nástroje pro nastavení simulací vlivu upnutí 

součástí s následným spojováním. Toto prostředí poskytuje podobné nástroje jako 

Visual – Weld. Odlišností mezi nimi je přístup, jakým je dosaženo výsledků. Tato problematika 

bude podrobněji rozebrána v následujících podkapitolách. 

Po nastavení potřebných parametrů jsou vygenerována vstupní data, která jsou následně 

předávána výpočtovému modelu k řešení vlivu tepelných jevů, materiálových jevů, a posléze 

také mechanických jevů. Program provádí potřebné výpočty po určitém časovém kroku, který 

je určen hustotou sítě nebo volbou uživatele. Řešení jsou ukládána do výsledkových souborů. 

Zobrazení dosažených výsledků je možné díky rozhraní Visual – Viewer, ve kterém dochází 

k vizualizaci pomocí barevných spekter a změn geometrie součásti. Tímto způsobem lze 

zobrazovat např. teplotní pole, změny struktury materiálů a rozložení napětí a deformací  

po svařování. Zmíněné výsledky je možné získat pro libovolnou, uživatelem zvolenou fázi 

simulovaného procesu. Poskytnutí zpětné vazby v podobě výsledků simulace je podstatné  

pro posouzení jejich důvěryhodnosti. V případě, že mezi reálným a simulovaným procesem 

jsou shledány odlišnosti například v podobě velikosti roztavené, či tepelně ovlivněné oblasti,  

je nutná kalibrace parametrů simulace tak, aby ke shodě došlo. 

V průběhu let byly společností ESI Group vyvinuty techniky a modely pro numerickou 

analýzu svařovacích procesů, které byly dále zdokonalovány. Vzniklo tak softwarové řešení 

s názvem SYSWELD, které v sobě sdružuje následující techniky používané v oblasti 

svařování. Jedná se o transientní metodu, metodu macro – bead a metodu smrštění. Jednotlivé 

modely simulací se od sebe liší například v době, která je nutná pro provedení příslušných 

výpočtů a v kvalitě dosahovaných výsledků, ale cíl jejich využití je stejný. Co nejvíce  

se přiblížit reálnému procesu, zohlednit jevy, ke kterým při svařování běžně dochází a díky 

těmto poznatkům získat co nejvěrohodnější výsledky analyzovaných stavů. Odlišnosti mezi 

technikami stojí za jejich rozdílným využitím například při simulacích svařování složitých 

konstrukcí nebo v oblasti vědy a vývoje.  
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3.3.1 Transientní metoda [73], [77], [78] 

Charakteristickým znakem této metody je distribuce vnášeného tepla pomocí pohybujícího 

se tepelného zdroje. Jeho pohyb probíhá podél definované trajektorie. Definovat jeho vlastnosti, 

chování a podobu lze pomocí parametrů, které bývají běžně obsaženy ve WPS dokumentaci. 

Mezi ně patří svářecí rychlost, velikost vneseného tepla, které lze určit na základě znalosti 

použitého svářecího proudu, svářecího napětí a termodynamické účinnosti přenosu tepla 

uvažované svářecí metody. 

Pro podobu tepelného zdroje bývá často využit objemový dvou elipsoidní model, jinak  

též znám jako Goldakův (obr. 46 vlevo). Ten je tvořen dvěma elipsoidními útvary, které jsou 

umístěny ve dvou na sebe kolmých rovinách. Charakter tvaru zdroje je zobrazen na obr. 47,  

kde je vidět jeho aplikace při simulaci svařování koutového svaru. Užití Goldakova modelu  

je vhodné zejména v případě simulace svařování obloukovými metodami. V prostoru, který  

je ohraničen Goldakovým modelem jsou prováděny výpočty objemové hustoty tepelného toku 

pro přední a zadní část elipsoidu. V prvcích, které vznikly diskretizací modelu a nacházejí  

se v oblasti zaujaté Goldakovým modelem, dochází k řešení diferenciálních rovnic pro přenos 

tepla. 

V případě vysoce výkonových svářecích metod, mezi které se řadí i svařování laserem, bývá 

pro simulaci využit 3D kónický tepelný zdroj zobrazený na obr. 46 vpravo. Podoba zdroje  

je také znázorněna na obr. 48, kde je rovněž využit při simulaci 

svařování koutového svaru. V případě tohoto typu tepelného 

zdroje je vnášená energie počítána na základě Gaussova 

rozdělení. Postup výpočtů je stejný jako v případě Goldakova 

tepelného zdroje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 46 Modely tepelných zdrojů – Goldakův (vlevo) a 3D kónický (vpravo) [73] 

Obr. 47 Tvar Goldakova zdroje Obr. 48 Tvar 3D kónického 

zdroje 



41 

 

V případě metody pohybujícího se tepelného zdroje jsou fáze, ve kterých dochází 

k výpočtům, určovány automaticky na základě hustoty sítě nebo pomocí volby uživatele.  

Pro zmíněnou metodu je vhodné disponovat modelem s jemnou sítí. Tím se zajistí dobrá kvalita 

výsledků simulace. Čím více elementů model obsahuje, tím je zapotřebí provést více výpočtů 

a simulace se stává časově náročnější. Z toho důvodu metoda pohybujícího se tepelného zdroje 

není vhodná pro simulace svařování složitých konstrukcí o velkém počtu svarů. Na druhou 

stranu výsledky dosažené touto metodou bývají velmi přesné a lze je tedy využít pro kalibrace 

procesů simulovaných ostatními metodami. 

3.3.2 Metoda macro – bead [73], [77], [78] 

Z důvodu omezení využití transientní metody pro simulaci svařování složitých a rozměrných 

konstrukcí byla vyvinuta metoda macro – bead. Její aplikací je výrazně sníženo množství 

operací a dat generovaných ve výpočtové fázi programu. Časová náročnost metody je tímto 

výrazně snížena a lze ji tedy využít i tam, kde simulace pomocí pohybujícího se tepelného 

zdroje není vhodná z hlediska doby výpočtů. Jak metoda transientní, tak i macro – bead jsou 

přístupy, kterých využívá prostředí Visual – Weld. 

Technika macro – bead je založena na rozdělení 

oblastí sítě, ve kterých vznikají svary, na menší úseky. 

Elementům sítě, které se v těchto úsecích nacházejí, 

jsou předepisovány tepelné cykly, jako je ten  

na obr. 49. Jedná se o závislost změny teploty v čase 

popsané několika referenčními body. Pro vytvoření 

průběhu závislosti lze využít výsledky získané 

simulací pomocí techniky pohybujícího se tepelného 

zdroje. Analyzováním výsledků ve zvoleném bodě  

a během zvoleného časového intervalu lze získat 

komplexní křivku vývoje teploty. Získaná data lze 

upravovat a vytvořit tak zjednodušený tepelný cyklus, 

který je možné následně předepsat určitému úseku 

modelu. Pro dosažení věrohodných výsledků je důležité zachovat sklon křivek v oblasti 

ochlazování. Podle rychlosti ochlazování dochází ke strukturálním změnám, a také má velký 

vliv na mechanické výsledky. Simulace pohybujícím se tepelným zdrojem, jejíž výsledky slouží 

pro kalibraci vnesených tepelných cyklů, se často provádí na 2D modelech. Tato varianta  

je volena z důvodu jednoduchého vytváření sítě, nízké časové náročnosti nastavení procesu  

a výpočtu a dobré kvality dosažených výsledků. 

Rozdíl mezi výpočetní fází simulace pohyblivého zdroje a metody macro – bead  

je v množství dat, která musí být zpracována. V případě transientní metody je časový krok 

určován podle počtu elementů sítě, které se nacházejí v trajektorii svařování. Těchto prvků bývá 

zpravidla velké množství, a proto je časový krok velmi malý a výpočet je zdlouhavý.  

Oproti tomu výpočet metodou macro – bead uvažuje počet a velikost časových kroků podle 

počtu referenčních bodů ve vneseném tepelném cyklu. Další odlišnosti lze nalézt při způsobu 

zahrnutí vlivu teplotního gradientu. Zatímco transientní metoda uvažuje existenci teplotního 

gradientu ve všech místech výskytu pohybujícího se tepelného zdroje, metoda macro – bead 

neuvažuje teplotní gradient ve středu ovlivňovaných oblastí. Z toho důvodu muže být hustota 

sítě výrazně snížena. Pro dosažení kvalitních výsledků postačí zhuštění sítě v krajních oblastech 

a oblastech přechodu mezi jednotlivými segmenty svaru. To umožňuje výrazné zmenšení počtu 

časových kroků, a tím i snížení potřebného výpočetního času. 

  

Obr. 49 Tepelný cyklus [73] 
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Na obr. 50 je znázorněn rozdíl mezi transientní metodou (vlevo) a metodou macro – bead 

(vpravo). Patrná je čočkovitá oblast pohybujícího se tepelného zdroje (vlevo) v kontrastu 

s oblastí, které byl předepsán teplotní cyklus (vpravo). Za zmínku rovněž stojí hustota sítě. 

Z výše popsaných důvodů se v trajektorii pohybujícího se tepelného zdroje nachází velké 

množství elementů, zatímco v případě macro – bead lze jejich počet výrazně zredukovat. 

Výstupy transientní metody nebo metody macro – bead lze využít pro techniku nazvanou 

local – global. Jejím předpokladem je vyvolání místních změn v rozložení napětí a plastické 

deformaci při tvorbě spoje svařováním. Tato technika umožňuje zjednodušení simulace tím,  

že metalurgické a mechanické jevy vzniklé vytvořením jednoho svaru lze přenést na všechny 

shodné spoje, které se v modelu vyskytují. Jejím využitím lze dosáhnout výrazného snížení 

potřebného výpočetního času. Omezením této techniky je možnost jejího využití pouze  

při shodě svářecích parametrů a podoby výbrusů pro více svarových spojů. 

3.3.3 Metoda smrštění [73], [77], [78] 

V případě rozměrných a komplikovaných svařovaných konstrukcí nemusí být ani využití 

techniky local – global v kombinaci s metodou macro – bead z hlediska rychlosti řešení 

simulace dostatečné. V takovém případě lze využít metodu smrštění, jinak též nazývanou 

shrinkage. Její využití umožňuje provádět simulace v případech, kdy ostatní metody nelze 

využít z hlediska objemu zpracovávaných dat. 

Metoda smrštění uvažuje řadu zjednodušení, díky kterým je možné dosáhnout velmi 

krátkého výpočetního času. Zatímco v případě aplikace výše popisovaných metod probíhají 

výpočty tepelných jevů, materiálových jevů a mechanických jevů, v případě využití metody 

smrštění neprobíhá komplexní řešení tepelné a materiálové části. Cílenými výsledky simulace 

jsou mechanické jevy vzniklé během procesu svařování. Tento přístup využívá prostředí 

Visual – Assembly. 

Principem této metody je nahrazení vlivu smršťujícího se kovu při jeho tuhnutí a ochlazování 

reprezentativní silou o určité velikosti, která způsobuje kontrakci příslušných částí modelu  

ve smyslu znázorněném na obr. 51. Tato síla působí přímo na uzly výpočtové sítě. Pro dosažení 

reálných výsledků je tedy nutné nalézt správnou velikost síly a oblast jejího působení. K tomu 

lze využít kalibraci pomocí výsledků simulace transientní metodou. Prvním krokem v případě 

kalibrace bývá vytvoření lokálního modelu, který obsahuje zkoumaný spoj. Následně  

je provedena simulace tvorby tohoto spoje pomocí transientní metody. Poté je pro simulaci 

tvorby toho samého spoje použita metoda smrštění. Výsledky deformace získané dvěma 

rozdílnými přístupy je možné porovnat a na základě odlišností lze rozhodnout o změně 

parametrů smrštění tak, aby dosahované výstupy v podobě deformací byly totožné. 

  

Obr. 50 Rozdíl mezi metodou transientní (vlevo) a macro – bead (vpravo) [73] 
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Základním parametrem, díky kterému je možné měnit velikost smrštění, je poloměr objektu 

ve tvaru válce. Vnitřní prostor tohoto objektu, jehož tvar je znázorněn na obr. 52 červenou 

barvou, představuje nástroj pro výběr bodů, na které působí smršťující síla. Umístění objektu  

je dáno trajektorií svařování, nebo osou svaru, která tvoří osu objektu. Při zvětšení poloměru 

popisovaného objektu dojde k jeho zvětšení a zvýšení množství bodů, na které působí 

předepsaná síla. To vede ke zvětšení celkové deformace modelu. Volba velikosti smrštění je 

otázkou zkušenosti a nebývá vždy snadno zjistitelná. Proto je využíváno výsledků dosažených 

při simulaci pohybujícím se tepelným zdrojem, podle kterých lze provádět kalibraci velikosti 

smrštění. 

Po takto provedené kalibraci lze přenést nastavení smrštění na všechny spoje shodné  

se spojem, na kterém bylo testování prováděno. Z výše popsaných důvodů je metoda vhodná 

zejména pro simulace svařování konstrukcí s velkým počtem shodných svarů. Využitím 

techniky smrštění lze dosáhnout výrazného snížení výpočtového času, podobně jako v případě 

metody local – global v kombinaci s metodou macro – bead. Využití metody smrštění  

je na místě, obzvláště pokud je cílem rychlá analýza vznikajících deformací a testování 

způsobu, jak je eliminovat. 

  

Obr. 51 Princip působení předepsané síly při 

metodě smrštění [73] 
Obr. 52 Oblast smrštění s vyznačenou 

trajektorií svařování [73] 
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4 OPTIMALIZACE PROCESU [3], [4], [9], [77], [78] 

Provádění optimalizace za účelem nalezení příznivého stavu je ve strojírenství velmi častým 

jevem. Optimalizaci lze využít při hledání nejvhodnějšího nastavení z hlediska dosahované 

kvality při zachování stejných nebo nižších ekonomických nákladů. V případě svařování lze  

při optimalizaci měnit například metodu svařování, její parametry nebo podmínky upnutí 

součásti. 

Pro cíl diplomové práce, a to eliminaci deformací drážky vodicí kolejnice, byl zvolen způsob 

optimalizace pomocí změny okrajových podmínek upnutí, které reprezentují funkci svářecího 

přípravku. Na žádost zadavatele práce bude vliv změn upnutí na deformace posuzován pouze 

v případě operace laserového svařování. Změny upnutí se tedy týkají příslušného svářecího 

přípravku. Jako nástroj pro testování vlivu svářecího přípravku a jeho upnutí na výsledné 

deformace drážky byla zvolena simulace, která využívá metodu konečných prvků. Pro tento 

účel bude využito softwaru, jehož vývoj, distribuci a servis poskytuje společnost ESI Group. 

V rámci produktů této společnosti bude využito programů Visual – Mesh pro tvorbu výpočtové 

sítě, Visual – Assembly pro nastavení simulací operací, kterými součást při svařování prochází 

a Visual – Viewer pro zpětnou analýzu dosažených výsledků. 

Z metod, které by mohly být při simulacích využity, a které byly popsány v předchozí 

kapitole, byla z důvodů nízkých výpočetních časů a dostatečné kvality dosahovaných výsledků 

zvolena metoda smrštění. 

4.1 Vstupy pro numerickou analýzu [77], [78], [79] 

Numerická analýza je nástroj, díky němuž lze docílit kvalitních výsledků simulovaných 

procesů. Zapotřebí je však dodržet celou řadu opatření. Jedním z nejdůležitějších je využití 

kvalitních vstupních dat. Jedná se o soubor informací, jejichž vliv je jak při reálné výrobě, tak  

i při simulaci procesů nezanedbatelný. 

Data, která byla pro vypracování práce poskytnuta jsou geometrie součástí, skeny 

samostatných vylisovaných součástí a skeny svařenců, které vznikly využitím technologie 

MAG a laserovým svařováním. Díky těmto podkladům bude možné správně vytvořit modely 

součástí, které následně budou vstupovat do simulace svařování. 

Dále byly poskytnuty výsledky šetření rozměrových deformací drážky v průběhu celé 

výroby vodicí kolejnice, tzn. data, která byla získána po operacích lisování, svařování metodou 

MAG a svařování laserem. Tato znalost umožní posoudit, jaký vliv mají jednotlivé operace  

na vznikající deformace. Data z analýzy deformací vzniklých před a po svařování laserem 

poslouží jako referenční hodnoty, se kterými budou výsledky dosažené simulací porovnávány, 

a vůči kterým budou vyhodnocovány. 

Pro co možná největší přiblížení se k reálným stavům, které součást v průběhu výroby 

prodělává, byl poskytnut rovněž model svářecího přípravku. Díky němu je možné zjistit funkci 

upínacích nástrojů a jejich rozmístění, což jsou informace nezbytné pro správné definování 

okrajových podmínek upnutí. Na základě poskytnutých informací o svářecím přípravku  

je možné vytvořit model podmínek upnutí, který bude následně při simulaci využit. Při funkci 

přípravku byla vyhodnocena také jeho upínací a odepínací sekvence, která bude při simulaci 

rovněž aplikována. 

Dalšími poskytnutými informacemi byla dokumentace obsahující fotografie makro výbrusů 

jednotlivých svarů, na kterých byly odměřeny velikosti jejich roztavených oblastí. Tyto data 

lze využít při simulacích založených na tepelném přístupu, který se uplatňuje při užití metody 

pohybujícího se tepelného zdroje. Podle mechanických výsledků získaných při těchto 

simulacích lze provést kalibraci metody smrštění a do následných simulací tak správně zahrnout 

vliv jednotlivých spojů.  
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4.1.1 Modely součástí [77], [78], [80], [81] 

Elektronické uchování dat, která popisují ideální geometrii produktů, bývá v dnešní době 

běžnou praxí moderních výrobních podniků. Tato data zjednodušují práci konstruktérům  

a technologům ve fázi přípravy výroby, návrhu designu, tvorby výkresové dokumentace, při 

její zpětné editaci a v mnoha dalších oblastech. Práce s těmito daty je možná díky počítačem 

podporovanému souboru technologií. 

Geometrie součástí může být zaznamenána mnoha způsoby. Nejčastějším je reprezentace 

tvaru součásti pomocí jejích ploch. Tato forma dat představuje univerzální prvek, se kterým je 

možné velmi jednoduše manipulovat a využívat jej pro mnoho aplikací. Jednu z možností 

využití těchto dat představuje oblast numerických simulací. Pro tuto aplikaci je nutné 

disponovat modelem, jehož geometrie je rozdělena na velký počet prvků. Plochy, které 

reprezentují tvar součásti, lze snadno diskretizací přeměnit a dosáhnout tak výsledku, kterého 

lze při simulacích využít. 

Podoba vodicí kolejnice v elektronické formě je zobrazena na obr. 53. Tento model 

představuje základní soubor dat, díky kterému bude možné realizovat úkony potřebné 

k provádění simulací svařování za účelem eliminace deformací. Obsahuje geometrii sestavy 

základního těla horní šíny s přesným umístěním příložek a braket. Jednotlivé součásti  

lze z celkové sestavy vyseparovat a pracovat s nimi samostatně. Po provedení nutných činností  

lze jednotlivé modely opět spojit do jedné sestavy a získat tak soubor dat použitelných  

při simulacích. 

 

 

 

Jako reprezentativní součást, na které bude 

popisován průběh úprav, jež povedou 

k vytvoření modelu vhodného pro simulace 

bude využito brakety 3. Její model je zobrazen 

na obr. 54.  

Obr. 53 Reprezentace geometrie vodicí kolejnice [81] 

Obr. 54 Model brakety 3 [81] 
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4.1.2 Skeny součástí [80], [81], [82], [83] 

3D skenování patří v dnešní době k již zaběhnutým a běžně užívaným technologiím. Jeho 

princip spočívá v zachycení geometrie skenovaných součástí pomocí projekce proužkového 

světla na snímané plochy. Tato mechanika vede ke snadnému zachycení sledovatelných 

souřadnic v podobě 3D mraku bodů. Z těchto bodů je vytvořena polygonální síť, která popisuje 

snímané povrchy. Kromě skenerů, které využívají techniku projekce světla, lze na současném 

trhu nalézt řadu skenovacích zařízení, která využívají odlišné principy. 

Pomocí skenování lze urychlit a výrazně zjednodušit fázi vývoje a navrhování nových 

prototypů. Skenování představuje nástroj pro hodnocení kvality vyráběných součástí a může 

být využito pro srovnání ideálního a dosahovaného stavu. 

Pro potřeby vyhodnocení deformací vzniklých lisováním a svařováním byly metodou 

skenování zhotoveny modely jednotlivých 

součástí vodicí kolejnice. Jmenovitě se jedná  

o všechny brakety, jejichž podoba byla 

zachycena po operaci lisování. Dále byl 

vytvořen sken základního těla horní šíny po jeho 

vylisování. Po operaci svařování metodou MAG 

byla zaznamenána podoba téže součásti 

v sestavě s přivařenými příložkami. Poslední 

sken představuje svařenec braket, příložek  

a základního těla horní šíny po operaci 

laserového svařování. Pro zachycení geometrií 

bylo využito zařízení 3D skener ATOS.  

Na obr. 55 je zobrazena síť vzniklá skenováním 

brakety 3. 

4.1.3 Vyhodnocení deformací vzniklých lisováním [80], [82], [83] 

Vodicí kolejnice prochází výrobními procesy lisování, svařování metodou MAG a svařování 

laserem. Každá z těchto operací vnáší určitou odchylku od ideální geometrie. Pro volbu 

správného postupu, který povede k eliminaci těchto odchylek drážky vodicí kolejnice, je 

nejprve zapotřebí provést jejich analýzu, kdy bude vyhodnocena jejich velikost při jednotlivých 

výrobních operacích. Ideální geometrií vodicí kolejnice se rozumí její CAD podoba. 

Při operaci lisování dochází ke vzniku nechtěných deformací především vlivem odpružení 

materiálu. Vyhodnocení deformací po operaci lisování bylo provedeno srovnáním ideální 

geometrie součásti s geometrií po operaci lisování. Využitím softwarového řešení ATOS 

Professional byly získány informace o odchylkách drážky reálné vodicí kolejnice  

od idealizované geometrie. Odchylky od ideální geometrie o největších hodnotách byly 

zaznamenány v dorazech, které se nacházejí v krajních polohách kolejnice. Deformace těchto 

prvků však nemají na funkčnost kolejnice velký vliv, a z toho důvodu nebudou jejich odchylky 

cílem vyhodnocování ani eliminování. 

Pro účely vyhodnocení deformací po celé délce drážky byla využita data, která byla 

naměřena v její střední části oblouku. Tato data mají největší vypovídající hodnotu z hlediska 

jejich množství, polohy a přesnosti. Zadávající firma si nepřeje uvádět přesné hodnoty velikostí 

deformací, a proto bude využito grafického vykreslení jejich velikostí v průběhu výroby 

v závislosti na vzdálenosti příslušného bodu v drážce. 

4.1.4 Vyhodnocení deformací vzniklých svařováním [80], [82], [83] 

Namáhání materiálu vlivem jeho tepelného ovlivnění při svařování je příčinou vzniku 

nezanedbatelné složky celkové deformace. V případě odchylek drážky vodicí kolejnice dochází 

k jejich změně nejprve při procesu svařování metodou MAG a poté při svařování laserem. 

Obr. 55 Sken brakety 3 [81] 
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Vyhodnocení deformací vzniklých svařováním metodou MAG – jako podklad  

pro vyhodnocení vlivu svařování metodou MAG lze využít šetření deformací, které bylo 

provedeno stejně jako v případě lisování. 

Analýzou výsledků odchylek od ideální geometrie bylo možné vyhodnotit jejich průběh 

zobrazený na obr. 56. Na obou okrajích drážky vodicí kolejnice se odchylky od ideální 

geometrie snižují. Při této operaci vznikají ve střední části těla horní šíny dva silné spoje. To je 

důvodem nárůstu odchylek ve střední části drážky. 

Vyhodnocení deformací vzniklých svařováním laserem – na stejném principu, jakého bylo 

využito při vyhodnocení odchylek v předchozích případech je založeno i vyhodnocení odchylek 

po svařování laserem. Způsob vyhodnocení je stejný jako v předchozím případě, a to porovnání 

stavu drážky kolejnice před svařováním se stavem po svaření. 

Vyhodnocením odchylek bylo zjištěno, že při svařování laserem dochází k jejich snižování 

v krajních částech drážky vodicí kolejnice. Ve střední části kolejnice nedochází k rozsáhlým 

změnám geometrie drážky. 

Pro porovnání vývoje odchylek od ideální geometrie během výrobních procesů bylo zvoleno 

grafické vykreslení závislosti jejich velikostí na vzdálenosti drážky. Vzniklý graf je zobrazen 

na obr. 56. Porovnáním vykreslených závislostí lze posoudit vliv jednotlivých procesů na vývoj 

velikosti odchylek. Podle jejich průběhů lze vyhodnotit, že lisování způsobuje největší 

odchylky, jejichž průběh je z velké části rovnoměrný. Při svařování metodou MAG dochází 

k porušení rovnoměrného průběhu poklesem odchylek v okrajových částech drážky a jejich 

navýšení v části středové. Při poslední operaci nedochází k markantním změnám velikosti 

odchylek. Na okrajích dochází k jejich snížení a ve střední části kolejnice lze vysledovat 

podobnost s průběhem odchylek po svařování metodou MAG.  

V grafu je také vyznačena poloha pěti bodů. Hodnota navýšení, či snížení velikosti odchylek 

ve vyznačených pěti bodech mezi operacemi svařování metodou MAG a svařování laserem 

bude využita jako referenční údaj pro výsledky simulací.  
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4.2 Simulace stávajícího stavu [77], [78], [80], [84], [85] 
Návrh a provedení úprav procesu laserového svařování za účelem snížení odchylek drážky 

lze realizovat pomocí simulace. Jejím využitím se značně sníží čas potřebný k nápravě daného 

problému. Při způsobu postupu s využitím simulačních nástrojů je nejprve zapotřebí provést 

simulaci stávajícího stavu. Výstupem této činnosti by měly být výsledky, které co možná 

nejvíce odpovídají reálnému stavu. Při shodě výstupů simulovaného a reálného stavu lze tvrdit, 

že projevy navržených úprav a úprav uskutečněných na reálném procesu budou mít minimálně 

stejný dopad na výsledné odchylky drážky. Prvním krokem, který je nutný v postupu práce 

provést, je vytvoření virtuálního modelu, na kterém budou příslušné simulace prováděny. 

4.2.1 Příprava modelu [77], [78], [80], [81], [84], [85]  

Virtuální model slouží k reprezentaci a popisu geometrie reálných součástí. Pro potřeby 

simulace je zapotřebí provést diskretizaci CAD modelů jednotlivých součástí sestavy. 

Výsledkem diskretizace by mělo být vytvoření výpočetní sítě, která bude mít parametry, které 

zaručí dosažení krátkých výpočetních časů, dobré kvality a věrohodnosti výsledků simulace. 

Pro hlavní proces, a to svařování laserem, byla zvolena metoda simulace pomocí metody 

smrštění. Z toho důvodu je postup práce mírně odlišný, než by tomu bylo v případě využití 

některé z metod založených na distribuci vnášeného tepla, jeho šíření a posuzování ovlivnění 

materiálu. 

Při postupu práce bylo vycházeno ze základních vstupních dat, kterými byly CAD modely 

součástí a sestavy, které obsahují plochy popisující jejich ideální geometrii. Umístění 

jednotlivých modelů odpovídá jejich poloze 

v sestavě reálných součástí. Z těchto dat byly 

vyseparovány jednotlivé součásti. Mezi vrchní 

a spodní sadou ploch, které představují tvar 

součásti, byla vytvořena střední plocha, která  

je v každém svém bodě od původních ploch 

stejně vzdálena. Reprezentace tloušťky nehraje 

v tomto případě žádnou roli a plochy, které  

ji představují, mohly být vymazány. Pro účely 

zobrazení postupu práce bude z důvodu 

názornosti využita braketa 3. Na obr. 57  

je znázorněna CAD podoba této součásti. 

Patrné jsou dvě sady ploch a střední plocha, 

která byla vytvořena mezi nimi. 

Pokud není blíže upřesněno, tak veškeré úkony, které byly nebo budou v následujících 

částech popisovány budou prováděny na všech součástech. 

Dalším krokem v postupu přípravy modelu byla diskretizace středních ploch za účelem 

vytvoření vhodné výpočetní sítě. Ta by měla vykazovat vlastnosti díky, kterým bude možné 

dosažení relevantních a kvalitních výsledků při nízkých výpočetních časech. Těchto atributů 

lze dosáhnout pomocí nástroje automatického síťování, při kterém lze zvolit výchozí velikost 

elementů sítě a jejich prioritní tvar. Střední plochy braket a příložek byly síťovány s výchozí 

velikostí strany elementů 2 milimetry. Naproti tomu byly plochy těla kolejnice síťovány 

s přednastavenou velikostí prvků 1 milimetr. Rozdíl ve velikostech elementů sítě je zapříčiněn 

zejména potřebou dosažení kvalitních výsledků na součásti těla kolejnice, jejichž naprostá 

přesnost je pro další postup práce zásadní. Při menší velikosti elementů se zvýší jejich počet  

a výpočtová síť vykazuje přesnější a věrohodnější výsledky. Zároveň však dojde ke zvýšení 

výpočtového času.  

Obr. 57 CAD model a střednice brakety 3 
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Z hlediska tvaru byly prvky vytvářeny 

prioritně tak, aby ve výpočtové síti byly 

dominantní co možná nejvíce pravidelné 

čtyřúhelníky. Elementy tohoto tvaru umožňují 

dosažení velmi vysoké přesnosti výsledků. 

Vygenerovaná síť byla posuzována  

a upravována tak, aby odpovídala výše 

uvedeným hlediskům. Jako příklad lze uvést 

síťování v oblasti rádiů modelů, ve kterých bylo 

zapotřebí zvolit dostatečnou velikost elementů 

k charakterizování změny orientace součásti. 

Příklad výpočetní sítě získané diskretizací 

střední plochy je zobrazen na obr. 58. 

Při dalším postupu v přípravě modelu bylo využito tzv. metody morfing. Jejím principem  

je pomocí dvou nástrojů vymezit prostor, do jehož střední polohy je následně polohována 

výpočetní síť. Cílem morfování je s využitím skenů součástí změnit polohu výpočetní sítě tak, 

aby odpovídala tvaru reálných součástí. V případě brakety 3 se jedná o využití skenu součásti 

za účelem postihnutí vlivu výrobní operace lisování a přenesení odchylek reálné součásti  

od ideální geometrie na virtuální model. 

Prvním krokem, který byl při morfování 

proveden, bylo sesazení výpočetní sítě a skenu 

součásti tak, aby se obě geometrie  

ve svých referenčních prvcích (otvory, okraje)  

a smyslu orientace shodovaly. Ze skenu byly 

následně vytvořeny dva nástroje, které 

představovaly jeho svrchní a spodní stranu. 

Mezi těmito nástroji se nacházela výpočetní síť. 

Geometrie skenu, která představuje tloušťku 

plechu součásti, není při morfování využitelná,  

a proto ji bylo možné odstranit. Model využitý 

při morfování brakety 3 je zobrazen na obr. 59. 

Pro morfing ostatních braket je rovněž využito 

skenů reálných součástí po lisování.  

Při morfování těla kolejnice byl využit sken součásti po operaci svařování metodou MAG. 

Sken tedy obsahoval příložky a morfovaná výpočetní síť rovněž. Tímto způsobem byl postihnut 

vliv lisování a první operace svařování na geometrické odchylky těla kolejnice. Využitím výše 

popsaných skenů bylo dosaženo stavu virtuálního modelu, který z hlediska odchylek odpovídá 

reálnému stavu jednotlivých dílů před simulovanou operací laserového svařování. 

Z hlediska přesnosti výstupů morfování je rozhodující vlastností kvalita skenů. Pomocí 

technologie ATOS lze obecně při správném nastavení dosáhnout velmi vysoké přesnosti 

skenování a kvalita výstupní polygonální sítě je rovněž kvalitní. V místech těžko přístupných, 

kterými jsou vnitřní rádie a části složitých geometrií, bývá obtížné a někdy i nemožné získat 

potřebná data skenováním. V takovýchto případech se stává, že geometrie skenů je nepřirozeně 

změněna, či zcela chybí. Při editaci a kontrole výstupů skenování je zapotřebí těmto 

problematickým místům věnovat zvláštní pozornost a provést opravy polygonální sítě. 

Obr. 59 Morfování brakety 3 

Obr. 58 Výpočetní síť brakety 3 
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V případě těla vodicí kolejnice jsou rizikové oblasti, ve kterých hrozí vznik poruch skenu, 

především v místech vnitřních poloměrů drážek na jedné i na druhé straně kolejnice. V těchto 

částech byla detekována chybějící síť nebo její pozměněná geometrie. Celkový sken kolejnice 

je zobrazen na obr. 60. 

 

Pro potřeby morfování je zapotřebí detekované defekty skenu kolejnice opravit. Opravy byly 

realizovány odstraněním nevhodných a zkreslených geometrií polygonální sítě. Chybějící části 

sítě byly následně doplněny pomocí nástrojů v prostředí Visual – Mesh. Principem práce bylo 

odsazení nepoškozených sítí drážek ve směru normál jednotlivých elementů a do vzdálenosti 

odpovídající tloušťce materiálu součásti. 

 

Na obr. 61 je znázorněna úprava polygonální sítě skenů. Vlevo je zobrazen původní stav 

skenu. Nevyhovující oblasti, které byly podrobeny opravám, jsou zvýrazněny červenou barvou. 

Vlevo je poté stav opraveného skenu, který je připraven na využití při morfování. Chybějící 

části skenu v levé části, nejsou defektem, ale úmyslně odstraněnými prvky, protože při 

morfování není zapotřebí geometrie tloušťky materiálu součásti.  

Obr. 60 Sken kolejnice [81] 

Obr. 61 Úprava skenu kolejnice 
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Výsledky morfování jsou zobrazeny na obr. 62. 

V levé části je znázorněn stav geometrie výpočetní sítě 

drážky vodicí kolejnice před morfingem. Síť  

je situována mezi dvěma nástroji, které představuje 

sken vodicí kolejnice zhotovený po operaci svařování 

metodou MAG. V pravé části je poté zobrazen stav  

po morfování. Při něm došlo ke změně výpočetní sítě, 

která reprezentuje geometrii drážky tak, aby zaujímala 

střední polohu mezi nástroji. Tímto způsobem byl 

provedeno morfování všech zmíněných součástí  

a dosažený stav tak odpovídá stavu reálných součástí 

před operací svařování laserem. 

Po provedení morfování byly takto pozměněné 

geometrie jednotlivých součástí naimportovány  

do jednoho souboru, aby tak vytvořily sestavu shodnou 

s tou, která je dosažena svařováním laserem. 

Následným krokem bylo vytvoření geometrií, které by 

reprezentovaly reálné svary zhotovené laserem. Tyto 

prvky by měly disponovat schopností správně podchytit 

vliv jednotlivých svarů a charakter smrštění. Při simulaci 

svařování běžnými konvenčními metodami je pro 

geometrii, která reprezentuje svary využita podoba stříšky 

s normálou, která spojuje výpočetní sítě součástí. Tato 

základní geometrie je zobrazena na obr. 63. Smrštěním 

stříšky je možné postihnout směr a velikost vzniklých 

úhlových deformací. Při laserovém svařování však obecně 

vznikají svary, které se vyznačují hlubokými a úzkými 

závary. Nejinak je tomu v případě vodicí kolejnice. 

Smrštění, které tyto svary způsobují, je v porovnání se 

svary vytvořenými běžnými konvenčními metodami velmi 

malé. Využitím techniky stříšky a normály by v tomto 

případě bylo velmi obtížné postihnout velikost úhlových deformací. Z toho důvodu byl zvolen 

inovativní přístup. Reprezentace jednotlivých svarů byla zajištěna pomocí dvou můstků, které 

příslušné díly sestavy spojují. Můstky jsou stejně jako zbytek sestavy tvořeny výhradně 

výpočetní sítí. Na obr. 64 je zobrazena podoba můstků.  

Obr. 62 Výsledky morfování 

Obr. 63 Geometrie T spoje při 

metodě smrštění stříšky 

Obr. 64 Reprezentace svaru pomocí můstků 
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4.2.2 Kalibrace [25], [77], [78], [79], [80], [84], [85] 

Po provedení výše popsaných úkonů mohlo být přistoupeno k samotným simulacím. Prvním 

krokem, který bylo nutné realizovat, bylo provedení simulací za účelem zjištění míry vlivu 

tepelného ovlivnění materiálu na celkové odchylky drážky od její ideální geometrie. Pro tuto 

kalibraci byla využita kombinace simulací pomocí metody pohyblivého zdroje tepla a metody 

smrštění. Výsledky deformací dosažené simulací pohyblivým zdrojem tepla představují 

referenční vstupy pro metodu smrštění. Podle těchto výsledků lze provést kalibraci velikosti 

smrštění tak, aby deformace modelu získané metodou pohyblivého zdroje tepla a metodou 

smrštění byly shodné. 

Za účelem provedení kalibrace byl vytvořen model, který představuje část reálné součásti 

kolejnice. Model pro simulaci pomocí pohyblivého zdroje tepla se od modelu pro simulaci 

pomocí metody smrštění odlišuje pouze geometrií v oblasti, ve které dochází k tepelnému 

ovlivnění. Tato oblast představuje umístění svaru 4. Zatímco pro metodu smrštění byl zvolen 

způsob reprezentace spoje pomocí dvou můstků tvořených 2D elementy, tak pro simulaci 

pohyblivým zdrojem tepla byly využity 3D elementy, díky kterým je možné lépe popsat tepelné 

ovlivnění materiálu. Na obr. 65 je znázorněn model pro simulaci pomocí metody pohyblivého 

zdroje tepla s detailem oblasti svaru 4. Vlevo je zobrazen detail podoby svaru  

pro metodu pohybujícího se zdroje, vpravo pro metodu smrštění. Jakýkoli vliv, který by  

na výsledky mohl mít způsob upnutí dílů, je potlačen vhodně zvolenými okrajovými 

podmínkami, které byly pro oba způsoby simulace shodné. 

 

Simulace metodou pohyblivého tepelného zdroje – pro provedení simulace kalibrace, která 

má potenciál k dosažení co nejreálnějších výstupů, je nejprve nutné správně určit vstupní data 

procesu. Směrodatnými vstupy je geometrie součástí, která je vhodně reprezentována 

výpočtovou sítí, materiály součástí, které lze pro simulaci vytvořit v materiálových databázích 

použitých programů a velikostí roztavené a tepelně ovlivněné oblasti základního materiálu, 

kterou lze zjistit z makroskopického výbrusu příslušného svaru. Velikost oblasti svarového 

kovu a tepelně ovlivněné oblasti lze v případě simulací ovlivnit velikostí pohyblivého tepelného 

zdroje a předepsáním distribuce vneseného tepla příslušným oblastem tak, aby odpovídaly 

reálným rozměrům svaru.  

Obr. 65 Model pro kalibraci s detailem oblasti svaru 
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Výsledky simulace pomocí metody pohybujícího se tepelného zdroje jsou zobrazeny  

na obr. 66. Z velkého spektra výsledků, které program nabízí, bylo pro kalibraci vybrána 

deformace ve směru osy Y, která je z hlediska správné funkce kuliček zásadní. 

Simulace metodou smrštění – při simulaci 

s využitím metody smrštění je zapotřebí  

co nejvěrohodněji postihnout vliv vytvářených 

spojů. Díky novému přístupu reprezentace svarů 

pomocí dvou můstků je toto možné. Při využití 

výpočetní sítě v podobě 2D elementů lze těmto 

prvkům předepsat tloušťku, která odpovídá tloušťce 

reálných součástí. Tím je zajištěno, že chování 

virtuálního modelu a reálné sestavy bude z hlediska 

tuhosti velmi podobné. Tímto způsobem lze také 

rozdělit hloubku průvarů mezi můstky. To je možné 

zrealizovat na základě následujícího principu.  

Na obr. 67 je znázorněna podoba svaru, na kterém 

bude princip vysvětlen. Změřeny jsou výšky průvarů 

1,5 a 0,9 mm ve vzdálenosti 2 mm, což je rozměr, 

který odpovídá vzdálenosti mezi můstky 

virtuálního modelu. Celková hloubka průvaru 

je 3,5 mm. Aplikováním poměru výšek průvarů 

na celkovou hloubku průvarů lze tento rozměr 

rozdělit a předepsat příslušnou tloušťku 

jednotlivým můstkům. V daném případě je 

hloubka průvaru 3,5 mm rozdělena v poměru 

1,5:0,9, což představuje tloušťky 2,2 mm pro 

můstek 1 a 1,3 mm pro můstek 2. Tímto 

způsobem lze podle výbrusu svarů určit 

tloušťky můstků, které reprezentují příslušné 

spoje. 

Výsledky simulace pomocí metody smrštění jsou 

zobrazeny na obr. 68. Stejně jako v případě simulace 

pomocí metody pohybujícího se tepelného zdroje 

jsou zobrazeny výsledky deformací ve směru osy Y. 

Deformace dosažené při tomto nastavení byly 

způsobeny smrštěním tří řad uzlů výpočetní sítě. 

Barevné spektrum výsledků, které popisuje 

deformace z hlediska jejich velikostí, je svým 

průběhem shodné s výsledky dosaženými metodou 

pohybujícího se tepelného zdroje. Těmito výstupy 

byla ukončena fáze kalibrace a použité nastavení 

smrštění lze aplikovat v prvotní fázi simulace 

laserového svařování celé sestavy vodicí kolejnice.  

Obr. 67 Výbrus svaru [25] 

Obr. 66 Deformace dosažená metodou 

pohybujícího se tepelného zdroje 

Obr. 68 Deformace dosažená metodou 

smrštění 
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4.2.3 Model upínání [77], [78], [80], [84], [85] 

Kromě vlivu tepelného ovlivnění, které při tvorbě jednotlivých svarů nastává, je pro 

výsledný stav kolejnice zásadní způsob upínání součástí. Pro správné zohlednění vlivu upnutí  

na deformace vodicí kolejnice je nutné přenést geometrii upínacích částí svářecího přípravku 

do virtuálního modelu a zachovat pozice jejich působení. Rozměry a vzdálenosti jednotlivých 

upínek byly zjištěny na základě 3D modelu svářecího přípravku, který je obsahem přílohy 1. 

Podle zjištěných vzdáleností byly vytvořeny plochy, které svými rozměry reprezentují reálné 

upínací mechanismy. Tyto plochy byly umístěny vůči CAD modelu vodicí kolejnice tak,  

aby jejich pozice odpovídaly reálným součástem 

svářecího přípravku v upnutém stavu. Bylo provedeno 

zesítění ploch tak, aby vznikla 2D síť.  

Na obr. 69 je znázorněn systém upnutí brakety 4. 

Modely upínek jsou zde reprezentovány příslušnou 

geometrií, která je od ideální výpočetní sítě brakety 

odsazena o polovinu její tloušťky. Tím je zajištěn kontakt 

mezi nástrojem a upínanou součástí. Ve svářecím 

přípravku se kromě běžných přímých upínek vyskytují 

také středící čepy, které upínají otvory braket. Jejich 

působení lze ve virtuálním modelu zohlednit pomocí  

tzv. lokátoru, který je zobrazen také na obr. 69. Je to 

válcovitý útvar s parabolickým zakončením, který  

je složen rovněž z prvků 2D sítě. Lokátor využívá stejný 

způsob upnutí, který byl popsán výše. 

Po aplikaci vytvořeného systému upnutí na výpočetní 

síť vodicí kolejnice, která prošla procesem morfování, bylo 

zjištěno, že jednotlivé upínky jsou od upínaných součástí 

různě vzdálené. Nejpodstatnějšími příčinami tohoto jevu jsou 

odchylky lisovaných částí od jejich ideálních geometrií, 

deformace způsobené tepelným ovlivněním materiálu  

při svařování metodou MAG a případné nedokonalosti 

v rovinnosti jednotlivých částí svářecího přípravku. 

Nejmarkantnější rozdíly, co se týče vzdáleností od upínaných 

součástí, byly pozorovány na šablonách, které vymezují 

prostor pro uložení kolejnic. V krajních případech docházelo  

i k penetracím šablon do těla vodicí kolejnice. Na obr. 70  

je zobrazen nástroj v podobě šablony se změřenou 

vzdáleností 0,78 mm od těla kolejnice. Mezním rozměrem 

pro určení penetrací je polovina tloušťky součásti, tedy 

rozměry menší než 0,85 znamenají penetraci upínacích 

nástrojů.  

Bylo rozhodnuto o posunu modelu vodicí kolejnice vůči 

upínacímu systému tak, aby došlo k vyrovnání penetrací  

na jedné i druhé straně těla vodicí kolejnice. 

Vliv vystředění těla kolejnice pomocí středícího čepu byl do virtuálního modelu a následné 

simulace zahrnut tak, že uzlům výpočetní sítě v oblasti otvoru, za který vystředění probíhá, byla 

předepsána elastická podmínka zachování pozice, a to ve směru osy X a Y ve smyslu globálního 

souřadného systému. Odepnutí svářecího přípravku a uvolnění kolejnice je  

do simulace zahrnuto použitím okrajové podmínky, která odebírá 6 stupňů volnosti,  

a tak zajišťuje stabilní upnutí součásti, které je nezbytné pro správnou funkci simulačního 

softwaru.  

Obr. 69 Systém upnutí brakety 4 

Obr. 70 Šablona těla kolejnice 
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4.2.4 Výpočty a výsledky analýzy [77], [78], [79], [80], [84], [85] 

V předchozích částech práce byly stanoveny a vytvořeny vstupní data pro simulaci operace 

svařování laserem. Jednalo se o vytvoření výpočtových sítí, které charakterizují součásti 

z hlediska geometrie. Pomocí morfování byly tvary součástí pozměněny, tak, aby odpovídaly 

stavu před zmíněnou simulovanou operací. Dále byly v materiálové databázi simulačního 

softwaru vytvořeny materiály, které svými vlastnostmi a chováním odpovídají materiálům 

využitým pro součásti vodicí kolejnice. V následujícím kroku byla vytvořena geometrie 

můstků, které reprezentují jednotlivé laserové svary. Jedná se o inovativní přístup, který byl 

zvolen na základě podoby svarů a na základě zkušeností při využití smrštění geometrie stříšky. 

Při kalibraci byly využity výsledky dosažené metodou pohybujícího se tepelného zdroje. 

Deformace dosažené touto metodou se staly referenčním vstupem pro volbu velikosti oblasti 

smrštění při využití metody smrštění. Stejných výsledků bylo dosaženo při smrštění tří řad uzlů 

výpočetní sítě můstků. V poslední fázi příprav byl popsán systém a funkce svářecího přípravku. 

Byla vytvořena geometrie jednotlivých upínek, která odpovídá jejich reálným pozicím.  

Po stanovení vstupních dat popsaných výše mohlo být přistoupeno k samotné simulaci 

operace svařování laserem. V prvním kroku byla provedena definice simulovaného procesu. 

K tomu bylo využito uživatelsky příjemné prostředí produktu Visual – Assembly v sekci 

Joining Advisor. Toto prostředí provede uživatele velmi přehledně nastavením procesu,  

kde v jednotlivých bodech lze definovat široké spektrum vstupních dat. Při hlubších znalostech 

a zkušenostech se softwarovým řešením lze upravovat i požadavky na přesnost a kvalitu 

získávaných výsledků. Uživatelé tedy mají možnost volit mezi krátkými výpočetními časy, 

nebo vysokou přesností. V poslední fázi definice procesu lze vygenerovat vstupní data, která 

jsou využita při řešení výpočtů. Jedná se tedy o převod nastavení simulace do jazyka 

softwarového řešiče. Vygenerovaná vstupní data lze při znalostech dané problematiky editovat 

manuálně, a tím dosáhnout nastavení, které by v některých případech nebylo možné v prostředí 

Visual – Assembly vytvořit. Výpočetní časy lze ovlivnit volbou počtu procesorů výpočetní 

techniky, které jsou pro řešení simulace využity. Při využití více než jednoho procesoru dojde 

k rozdělení modelu a výpočty následně probíhají v rozdělených úsecích modelu jednotlivě. 

Rozdělené části modelu obsahují méně elementů výpočetní sítě, a proto výpočty probíhají 

výrazně rychleji. Po provedení potřebných výpočtů dochází ke slučování výsledků, což je 

časově náročné, a proto je zapotřebí co nejvhodněji volit počet využitých procesorů tak,  

aby klady spočívající v krátkých výpočetních časech při rozdělení modelu na části převážily 

zápory, které představují vyšší výpočetní časy při slučování výsledků. 

Simulace 1 – zohledněním všech výše zmíněných náležitostí bylo vytvořeno vhodné 

nastavení simulace operace svařování laserem. Vygenerovaná data nemusela být nijak 

upravována. Dosažené výsledky jsou zobrazeny na obr. 71. Jedná se o deformaci součástí  

ve směru osy Y, která má na chod kuliček a řešení problému největší vliv. Deformace ve směru 

osy Y představuje vzdálenost v ose Y mezi uzlem výpočetní sítě v jeho počáteční pozici  

a pozici na konci procesu laserového svařování. Na obrázku je vyznačena oblast zkoumání, 

kterou je drážka kolejnice. 

Obr. 71 Výsledky simulace 1 – deformace ve směru osy Y 

Oblast zkoumání – drážka 
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Pro analýzu výsledků byl zvolen způsob vykreslování závislosti velikosti deformace uzlů 

výpočetní sítě na jejich pozici v drážce kolejnice. Poloha řady bodů odpovídá svým umístěním 

střední části oblouku drážky. Závislost je zobrazena graficky na obr. 72. Cílem prvotní fáze 

simulací je dosažení výsledků, které svým průběhem odpovídají stavu po operaci svařování 

laserem na obr. 56. 

Deformace, které byly zjištěny dle 

obr. 72 vykazují rovnoměrný průběh, 

ale neodpovídají tak průběhu 

deformací na obr. 56. Analýzou vlivu 

jednotlivých svarů bylo zjištěno,  

že inovativním přístupem, který 

spočívá ve využití geometrie můstků 

lze dobře popsat a zohlednit smrštění, 

která jsou způsobena výškami 

průvarů. Další složku smrštění,  

a to smrštění způsobené hloubkami 

průvarů, lze využitou technikou 

zohlednit jen těžce. 

Simulace 2 – řešení bylo nalezeno 

ve smrštění řady bodů, které přísluší 

výpočetní síti modelu kolejnice.  

Na obr. 73 jsou vyznačeny řady uzlů 

výpočetní sítě kolejnice a můstků, 

kterým je předepsáno smrštění podle 

výše zmíněných náležitostí.  

Podélné smrštění; 
smrštění kolejnice 

Příčné smrštění; 
smrštění můstků 

Obr. 73 Smršťované skupiny uzlů výpočetní sítě 

Obr. 72 Graf závislosti deformace drážky ve směru osy Y – simulace 1 
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Tímto nastavením bylo dosaženo výsledků zobrazených na obr. 74. Grafické vykreslení 

dosažených výsledků je zobrazeno na obr. 75. Lze pozorovat změnu charakteru průběhu 

deformací podél délky drážky. Ve střední části drážky vznikla oblast poměrně rovnoměrného 

průběhu deformací. Naproti tomu v okrajových částech drážky kolejnice došlo ke snížení 

deformací. Dosažené výsledky přibližně odpovídají referenčnímu průběhu deformací. 

Po dosažení částečné shody průběhů deformací způsobených reálným a simulovaným 

procesem mohlo být přistoupeno k činnosti, která měla za cíl dosažení správných velikostí 

deformací. Referenční údaje v tomto případě představovaly hodnoty odchylek pěti bodů, které 

byly vyhodnoceny podle obr. 56. Oproti předchozím simulacím, kdy bylo pro analýzu využito 

výsledků deformace ve směru osy Y, tak v případě ladění velikosti deformací byly výsledky 

posuzovány pomocí nástroje měření vzdálenosti objektů. 

Pomocí tohoto nástroje lze určit vzdálenost mezi uzlem výpočetní sítě na počátku simulace 

a nejbližší geometrií na konci simulace. Nejedná se tedy o vzdálenost stejných uzlů v jiných 

fázích simulace jako je tomu v případě deformace v ose Y. Výsledky vyhodnocené pomocí 

nástroje měření vzdálenosti objektů jsou paralelní k velikostem odchylek, které byly zjištěny 

jejich analýzou v kapitolách 4.1.3 a 4.1.4. Nástroj měření vzdálenosti objektů je rovněž vhodný 

při posuzování změn geometrie mezi jednotlivými fázemi simulované operace. Barevné 

spektrum deformací získané pomocí měření vzdálenosti objektů je spolu s jejich číselnými 

Obr. 75 Graf závislosti deformace drážky ve směru osy Y – simulace 2 
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Obr. 74 Výsledky simulace 2 – deformace ve směru osy Y 
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hodnotami v pěti bodech zobrazeno na obr. 76. Dosažené výsledky jsou blízké referenčním 

hodnotám, ale v některých bodech vykazují značný rozdíl. Cílem další činnosti bylo pomocí 

vhodné úpravy nastavení dosáhnout odchylek, které vznikají i při reálném procesu laserového 

svařování. 

 

Jako prostředek pro nalezení nejoptimálnější varianty nastavení procesu byla zvolena změna 

velikosti oblasti smrštění výpočetní sítě vodicí kolejnice. Tento přístup byl zvolen na základě 

rozdílnosti podoby jednotlivých svarů, a také na základě odlišných velikostí roztavených  

a tepelně ovlivněných oblastí. Z velikostí roztavených a tepelně ovlivněných oblastí svarů lze 

předpokládat odlišné velikosti smrštění kolejnice. Jako příklad lze uvést odlišnost svarů 4 a 6, 

kdy v případě svaru 4 je jeho osa vodorovná a po celém svém průběhu leží v materiálu 

kolejnice. V případě svaru 6 je osa svaru skloněná a v rámci těla kolejnice je její výskyt omezen 

na počátek svaru. V takovém případě lze tvrdit, že na deformace kolejnice bude mít svar 4 větší 

vliv než svar 6. Proto bylo v případě svarů 1, 3, 6, 7 a 8 přistoupeno ke smrštění tří řad bodů  

a u svarů 4 a 5 smrštění šesti řad uzlů výpočetní sítě kolejnice. 

Simulace 3 – aplikováním výše zmíněných poznatků bylo možné vytvořit nastavení 

simulace, kterým bylo dosaženo výsledků zobrazených na obr. 77. Opět se jedná o výsledky 

získané pomocí měření vzdálenosti objektů a vykreslení číselných hodnot deformací 

v odpovídajících bodech. Bylo dosaženo shody velikosti deformací s referenčními hodnotami, 

a to ve třech z pěti bodů. Shoda byla zaznamenána v krajních oblastech drážky a v jednom bodě 

ve střední části drážky. Ve dvou bodech, ve kterých nebylo dosaženo shody s referenčními 

hodnotami se od nich dosažené velikosti deformací liší o 0,01 mm. Při tomto vyhodnocení  

je zapotřebí uvažovat možnou chybu vstupních dat a nepřesnost způsobenou zaokrouhlením 

vyhodnocovaných hodnot deformací. 

 

Díky dosažení shody velikosti deformací s jejich referenčními hodnotami lze přistoupit 

k návrhu na jejich eliminaci a ověření navrženého řešení. 

  

Obr. 76 Výsledky simulace 2 – měření vzdálenosti objektů 

-0.14 -0.02 0.00 0.00 -0.09 Bod 1 Bod 2 

Bod 3 

Bod 4 Bod 5 

Bod 1 Bod 2 

Bod 3 

Bod 4 Bod 5 

Obr. 77 Výsledky simulace 3 – měření vzdálenosti objektů 
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4.3 Sesazení vodicí kolejnice [77], [78], [80], [81], [84] 

Jak již bylo poznamenáno v první kapitole, kolejnice je tvořena sestavou horní a dolní šíny. 

V práci byla pozornost doposud věnována horní šíně. V této kapitole bude provedeno sesazení 

horní a dolní šíny tak, aby vytvořená sestava co nejdůvěryhodněji odpovídala reálnému stavu. 

Vstupními daty pro sestavení jsou virtuální modely horní a dolní šíny. Horní šína se  

při sesazování nachází ve stavu ovlivněném operacemi lisování, svařování metodou MAG  

a svařování laserem. Tomuto stavu z hlediska deformací odpovídá výsledek dosažený  

simulací 3 (obr. 77). Výsledek této simulace lze tedy využít při vytvoření sestavy. 

Dolní šína je zhotovena jedinou výrobní operací, a tou je lisování. Bylo zapotřebí postihnout 

vliv této operace tak, aby virtuální model co nejvíce odpovídal stavu po lisování. Stejně jako 

v případě horní šíny, i v případě dolní šíny bylo využito principu morfování. Postup byl tedy 

obdobný. Model dolní šíny je zobrazen na obr. 78. Nejprve byla z CAD modelu dolní šíny 

vytvořena střední plocha, která byla diskretizací přetvořena do podoby 2D výpočetní sítě. K této 

síti byl umístěn sken dolní šíny zhotovený po jejím vylisování. Následně byla síť dolní šíny 

zatlačena do příslušných poloh, které odpovídají stavu po lisování. 

V dalším kroku mohlo být přistoupeno k sesazení modelů horní a dolní šíny. Dále 

popisované úpravy byly prováděny pro horní i dolní šínu. Nejprve byla v místech drážky 

vytvořena geometrie, která odpovídá tloušťce materiálu. To bylo provedeno odsazením 

výpočetní sítě střednice do příslušných poloh. Následně byla vytvořena křivka podél drážky, 

která kopíruje její zdeformovaný tvar. Modrá křivka reprezentuje tvar drážky dolní šíny  

a červená křivka tvar drážky horní šíny. Tyto křivky byly poté odsazeny v ose Y  

o 3,875 mm, což představuje poloměr kuliček, které se v drážce vyskytují. Tím byla 

podchycena ideální poloha kuliček tak, aby v každém bodě křivky kuličky přesně zapadaly  

do drážky. 

Na křivkách byly vytvořeny body,  

které svým umístěním odpovídají poloze 

bodu 4 ve výsledkových souborech.  

Bod 4 byl vybrán z důvodu zaznamenání 

nulového přírůstku deformace během operace 

svařování laserem. 

Pro horní i dolní šínu byl v tomto bodě 

vytvořen lokální souřadný systém, podle 

kterého bylo provedeno jejich sesazení.  

Na obr. 79 je zobrazení sesazených šín.  

Na obr. 80 je poté detail drážky sesazených 

šín. Podle průběhu křivek lze stav drážky 

rozdělit na 2 případy.  

Obr. 78 Model dolní šíny [81] 

Horní 
šína 

Dolní 
šína 

Obr. 79 Sesazené šíny 
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V prvním případě, při kterém dochází ke kopírování tvaru jedné křivky druhou lze tvrdit,  

že kuličky velmi přesně zapadají do drážek horní i dolní šíny. V takovém případě je minimální 

šance na uvolnění kuličky a její nekontrolovaný pohyb drážkou, který by vyvolal rušivé 

akustické jevy. 

Ve druhém případě, kdy dochází k odchýlení jedné křivky od druhé nastává oddalování 

drážek horní a dolní šíny. Výsledkem tohoto jevu může být vytvoření prostoru mezi drážkami 

a uvolnění kuličky, což má za následek řešený problém.  

Na obr. 81 jsou znázorněny části drážek horní a dolní šíny spolu s reprezentací pěti kuliček. 

Ty jsou umístěny tak, že jedna samostatná kulička je uprostřed drážky a další dvě kuličky jsou 

společně na okrajích drážky. Za povšimnutí stojí především zvýrazněná část, ve které dochází 

k odchýlení drážek a vytvoření prostoru pro pohyb kuliček. Tento stav odpovídá reálnému stavu 

sestavy horní a dolní šíny. 

4.4 Návrh na eliminaci deformací [80], [84], [85] [86] 

V následující části bude proveden návrh na eliminaci vzniklých deformací a ověření jeho 

vlivu pomocí simulací. Jako způsob eliminace deformací bylo zvoleno využití dvou distančních 

prvků, které budou mít podobu klínu zobrazeného na obr. 82. Předpokladem užití distančních 

klínů je, že jejich vložením do pozic vyznačených na obr. 83 dojde ke stabilizaci polohy drážky 

vodicí kolejnice v průběhu operace svařování laserem. Mechanismus, který by mohl být pro 

vkládání klínů, využit je zobrazen na obr. 84 ve stavu minimálního a maximálního zdvihu. 

Jedná se o přímou, pneumaticky poháněnou upínku. Výsuvná 

část mechanismu je opatřena otvorem se závitem, do kterého lze 

umístit šroub se šestihrannou hlavou a zajišťovací maticí pro 

snadnou změnu maximálních a minimálních dosažitelných 

poloh. Na hlavu šroubu je možné pomocí technologie lepení 

nebo svařování připevnit distanční klíny, a tak vytvořit funkční 

upínací mechanismus, který lze zakomponovat do svářecího 

přípravku kolejnice. Návrh má pouze informativní charakter  

a nebude blíže řešena otázka konstrukce zařízení a jeho 

zakomponování do sestavy svářecího přípravku.  

Obr. 82 Model distančního 

klínu 

Obr. 80 Detail drážek sesazených šín 

Tloušťka drážky 
horní šíny 

Tloušťka drážky 
dolní šíny 

Obr. 81 Detail drážek  

a kuliček 

Kuličky 
v drážce 
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4.5 Simulace zvoleného návrhu [77], [78], [80], [84], [85] 

Simulace 4 – pro přenesení vlivu distančního klínu  

do virtuálního modelu byl zvolen stejný způsob, který byl využit 

při zohlednění vlivu svařovacího přípravku. Stejně jako 

v případě přechozích nástrojů je tedy klín reprezentován pomocí 

výpočetní sítě složené z 2D elementů. Použitá geometrie  

je zobrazena na obr. 85. Zvolené řešení eliminace deformací 

pomocí distančních klínů bylo do simulovaného procesu 

zakomponováno ve fázi, kdy vodicí kolejnice prošla procesy 

lisování a svařování metodou MAG. Jedná se tedy  

o doplnění již simulovaného procesu o řešení, které bylo 

popsáno v předchozí kapitole.  

Na obr. 86 je zobrazen výsledek, kterého bylo dosaženo 

aplikací podmínek, které zahrnují vliv distančního klínu. Jedná 

se opět o vykreslení barevného spektra výsledků deformací, 

které byly vyhodnoceny pomocí měření vzdálenosti objektů. 

Zobrazení výsledku je pro příslušných pět bodů číselně 

doplněno o velikosti deformací. Při porovnání dosažených 

odchylek s referenčními odchylkami, které byly získány při 

vyhodnocení skutečných součástí lze pozorovat změnu jejich 

velikostí. V bodech 1, 2, 3 a 4 došlo k eliminaci deformací. 

V bodě 5 byla deformace snížena na 0,03 mm. 

Srovnáním simulací bez využití distančního klínu a varianty, kdy jsou klíny aplikovány 

podle výše zmíněných náležitostí, lze snadno odvodit vliv změn procesu a provést úkony, které 

povedou k uspokojivému výsledku.  

Obr. 83 Pozice vložení 

distančního klínu Obr. 84 Mechanismus přímé hydraulické upínky [86] 

Obr. 85 Podoba distančního 

klínu v modelu kolejnice 

Klín 

Kolejnice 

Obr. 86 Výsledky simulace 4 – měření vzdálenosti objektů 

0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03 Bod 1 Bod 2 

Bod 3 

Bod 4 Bod 5 



62 

 

4.6 Zhodnocení dosažených výsledků [77], [78], [80], [84], [85] 

Simulace 1 – prvním krokem, který byl při realizaci simulací proveden, byla aplikace 

smrštění, jehož velikost byla získána kalibrací z předchozí činnosti. Analýzou výsledků bylo 

zjištěno, že charakter průběhu deformací neodpovídá referenčním údajům, které byly zjištěny 

podle obr. 56. 

Simulace 2 – po tomto zjištění bylo nastavení simulace upraveno tak, aby bylo možné lépe 

zohlednit účinky tepelného ovlivnění při svařování a jeho vliv na smrštění jak v příčném,  

tak v podélném směru. Doplněním smrštění o složku podélného smrštění bylo dosaženo 

výsledků, které vykazují podobný průběh deformací, jaký byl zaznamenán u referenčních dat. 

Simulace 3 – při dalším postupu bylo využito poznatků o podobách jednotlivých svarů  

a bylo přistoupeno k úpravě velikosti oblastí smrštění s cílem dosažení maximální shody 

velikostí referenčních a dosahovaných deformací. Byla provedena změna ve vyhodnocování 

výsledků, a to z principu deformace v ose Y na princip měření vzdálenosti objektů. Tato změna 

umožnila, že referenční hodnoty z vyhodnocení reálných odchylek a zjištěné velikosti 

deformací byly porovnatelné. Úpravy v nastavení simulace vedly ke shodě deformací v bodě 1, 

4 a 5. V bodech 2 a 3 se velikosti dosažených deformací odlišují od referenčních hodnot  

o 0,01 mm. 

Pro kontrolu správnosti dosažených výsledků bylo na závěr provedeno sesazení horní a dolní 

šíny. Předmětem zkoumání byl prostor mezi drážkami horní a dolní šíny, ve kterém se vyskytují 

kovové kuličky. Bylo zjištěno, že deformace drážek vytváří oblast, ve které je možné uvolnění 

kuliček a jejich nekontrolovaný pohyb, který při nárazech způsobuje rušivé akustické jevy. 

Tento stav odpovídá reálnému stavu sestavy horní a dolní šíny. 

Simulace 4 – po dosažení shodných výsledků bylo přistoupeno k návrhu na snížení 

deformací. Byla vybrána aplikace distančních klínů, které svým působením ovlivní polohu 

drážky kolejnice tak, aby došlo k minimalizaci deformací. Rovněž byl uveden způsob, jakým 

by bylo možné opatření zakomponovat do reálného procesu. Vliv distančních klínů byl 

následně posouzen simulací. Dosažené výsledky mají značnou vypovídající hodnotu o vlivu 

aplikovaného řešení. V bodě 1 došlo ke snížení o 0,03 mm, v bodě 2 o 0,01 mm a v bodě 5  

o 0,03 mm. Hodnoty deformací v bodech 3 a 4 zůstaly nezměněné. 
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5 TECHNICKO – EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ [87], [88], [89] 

Vodicí kolejnice je jedním z mnoha výrobků, které jsou užívány v automobilovém 

průmyslu. Životní cyklus dnešních automobilů se vyznačuje spotřebním charakterem, a z toho 

důvodu dochází k neustálému navyšování výrobních kapacit, aby bylo možné uspokojit 

navyšující se poptávku. Při velkých objemech produkce jsou rozhodující faktory rychlost 

výroby a kvalita součástí. Z těchto důvodů byly pro výrobní procesy zvoleny nejefektivnější 

metody, mezi které se řadí i laserové technologie. Díky automatizaci pracovišť je možné 

výrazně urychlit činnosti, které by při využití běžných konvenčních způsobů nebyly tak 

efektivní. 

Kvalita produkce je při výrobě vodicí kolejnice zajištěna několikastupňovou kontrolou,  

která má za cíl odhalení případných závad a včasné zastavení produkce vadných součástí. 

Pokud je ve výrobní sérii vodicí kolejnice nalezen vadný kus, nebo kus, při jehož funkci  

je zaznamenán hluk, třídí se celá produkce série a kontroluje se kvalita všech dílů. V případě 

zjištění závažnějších závad, které by přímo ohrožovaly bezpečnost vozidla, nebo jinak výrazně 

ovlivňovaly jeho běžný provoz, je zapotřebí zvolit opatření, která povedou k co možná 

nejefektivnější nápravě. Při reklamacích konečných uživatelů automobilů je nejprve nutné 

zjistit příčinu a určit způsob nápravy. Úkony analýzy a nápravy problémů vyžadují velké 

množství finančních prostředků, lidských zdrojů a jsou časově náročné. Z těchto důvodů  

je v automobilovém průmyslu zapotřebí dodržovat přísná pravidla, která zabrání vzniku 

podobných situací. 

Při plošném výskytu závažných vad může být přistoupeno ke svolávací akci dotčených 

automobilů, které závadu obsahují. Při ní dochází k hromadným opravám vzniklé závady. 

Společnost, která je zodpovědná za vzniklý problém je povinna uhradit náklady spojené 

s nápravou problému. V případě, že se jedná o menší firmy, které fungují jako dodavatelé 

sortimentu pro výrobce automobilů, pak taková opatření mohou být likvidační. Výrobní vady, 

které mají za následek reklamace či svolávací akce, podkopávají důvěru ve výrobky 

zúčastněných společností. Důsledkem často bývá ztráta zákazníka, stažení výrobku z trhu  

a výrazné snížení obratu. Prioritou firem, které jsou na automobilovém průmyslu závislé,  

je především zabránění vzniku podobných situací. Obvykle tedy investují nemalé náklady  

do preventivních opatření, kterými mohou být časté kontroly, využití kvalitní měřicí techniky 

či poka – yoke principu. 

V nákladech na výrobu vodicí kolejnice jsou zahrnuty výdaje, z nichž nejvýznamnější 

položky jsou výdaje na zakoupení materiálů, plat zaměstnanců, provoz, servis a údržbu 

pracovišť a spotřebovanou energii. Snížení nákladů při výrobě velkých sérií je možné díky 

robotizaci pracovišť. Výše počátečních nákladů je vyvážena výrazným snížením času, který  

je zapotřebí pro splnění zadaných zakázek. 

Rozvinutý automobilový průmysl je jedním z aspektů vyspělých zemí. Poskytuje mnoho 

pracovních pozic a vede k rozvoji dalších oblastí průmyslu, které s automobilismem úzce 

souvisejí. Společnosti, které jsou na automobilový průmysl navázány, tvoří nezanedbatelný 

podíl celosvětového trhu. V dnešní době je velmi dobře pozorovatelné, jak automobilový 

průmysl ovlivňuje celosvětový ekonomický vývoj.  
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6 ZÁVĚRY 

Diplomová práce je zaměřena na proces výroby vodicí kolejnice automobilové sedačky. 

Cílem práce bylo představení součásti, analýza vlivu jednotlivých výrobních operací z hlediska 

deformací, ověření vhodnosti užití simulace pro predikci výsledných stavů a pomocí nástrojů 

simulace posouzení vlivu navrženého řešení. 

Nejprve byl proveden popis součásti a užitých materiálů z hlediska mechanických vlastností 

a chemického složení. Následovala část práce, která představila cyklus zhotovení vodicí 

kolejnice jako ucelený a komplexní soubor výrobních a kontrolních operací. 

Dle požadavků zadávající společnosti byla pozornost praktické činnosti zaměřena na operaci 

laserového svařování, proto i teoretická část pojednává o problematice laseru a jeho aplikaci při 

svařování. Při další činnosti byl proveden popis deformací, při kterém byla pozornost věnována 

deformacím, které vznikají při lisování a svařování. V rámci teoretické části byla rovněž 

představena možnost využití nástrojů simulace při výrobě svařováním. Byl popsán způsob 

jejich využití, jejich přínos a potenciál, který spočívá především v šetření nákladů a časů 

potřebných na analýzu a případnou nápravu nežádoucích stavů. 

Následně bylo přistoupeno k praktickým činnostem. V jejich rámci byl vyhodnocen vývoj 

odchylek drážky vodicí kolejnice v průběhu výroby. Odchylky od ideální geometrie, která  

je představena CAD podobou vodicí kolejnice, vznikají při operaci lisování a jejich velikost  

je následně ovlivněna svařováním metodou MAG a svařováním laserem. Bylo zjištěno,  

že největší vliv na velikosti odchylek má operace lisování, poté svařování metodou MAG  

a nejmenší vliv má svařování laserem. 

Při simulacích bylo využito metody smrštění. Při využití této metody bývají ve virtuálním 

modelu reálné svary nahrazeny stříškou, jejíž geometrie umožňuje dosažení dostatečného 

smrštění. Tento způsob byl vhodný například pro simulace svařování metodou MAG. V případě 

laserového svařování nedochází k tepelnému ovlivnění materiálu v takové míře a ani velikosti 

smrštění nejsou tak velké. Reprezentace svarů pomocí stříšky tedy nebyla vhodná, a proto byl 

zvolen inovativní přístup. Ten spočíval v reprezentaci svarů pomocí dvou můstků. Tento přístup 

se ukázal jako správný a bylo jím možné postihnout i velmi malé deformace v řádech setin 

milimetru. 

Vhodnost užití simulací byla posouzena na základě srovnání reálného stavu vodicí kolejnice, 

který byl zastoupen vyhodnocením odchylek skenů se stavem, kterého bylo dosaženo využitím 

simulací. Bylo dosaženo shody velikosti deformací s referenčními hodnotami ve třech z pěti 

bodů. V dalších dvou bodech byl zaznamenán minimální rozdíl dosažených a cílových hodnot. 

Pro ověření reálnosti dosažených výsledků bylo navíc provedeno sesazení horní a dolní šíny 

a vyhodnocení velikosti prostoru mezi jejich drážkami. Bylo zjištěno, že odchylky drážky horní 

šíny vytváří prostor mezi drážkami kolejnice a umožňují tak uvolnění kuliček, což může vést 

k jejich nekontrolovatelnému chodu. Důsledkem toho může být cinkání. Stav dosažený 

využitím simulací tedy odpovídá reálnému stavu sestavy horní a dolní šíny, což potvrzuje 

správnost dosažených výsledků. 

V následující části byl proveden návrh na eliminaci deformací. Jako zvolené řešení bylo 

vybráno vkládání dvou distančních klínů do prostoru drážky vodicí kolejnice. Smyslem užití 

těchto klínů bylo stabilní zafixování polohy drážky tak, aby nevznikly žádné odchylky, nebo 

aby došlo k jejich výraznému snížení. Úplné eliminace odchylek bylo dosaženo ve dvou bodech 

z pěti a v jednom bodě došlo k výraznému snížení její velikosti. 

Praktickou částí diplomové práce bylo prokázáno, že pomocí simulací lze dosáhnout 

výsledků, které korespondují s reálným stavem vodicí kolejnice. Tím byla prokázána 

využitelnost simulací i při tak složitém procesu, jakým je výroba vodicí kolejnice. 
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Označení Legenda Jednotka 

Ar1 Teplota ukončení transformace austenitu na ferit  

Ar3 Teplota počátku transformace austenitu na ferit  

A80 Tažnost 80 cm dlouhého vzorku [%] 

CAD Počítačem podporované projektování  

Cw Kontinuální laser  

E1 Energetická hladina před emisí  

E2 Energetická hladina excitovaného atomu  

GMAW Ekvivalent metody svařování MAG  

GTAW Ekvivalent metody svařování TIG  

MAG Metoda svařování  

MIG Metoda svařování  

PN Polovodičový přechod  

Pw Pulsní laser  

Qs Kvazikontinuální laser  

Rm Mez pevnosti [MPa] 

Rp0,2 Smluvní mez kluzu [MPa] 

TIG Metoda svařování  

WIG Ekvivalent metody svařování TIG  

WPS Specifikace postupu svařování  

α Zrna feritu  

γ Zrna austenitu  
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