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Abstrakt 

Cílem předložené práce je pojednat o vlivech vnějšího prostředí, speciálně slunečního 

záření, na přední světlomet osobního automobilu a o odezvě materiálu na toto 

zatížení. Práce pochází z prostředí automobilového průmyslu. Světlomety a všechny 

jejich součásti musí splňovat požadavky na kvalitu, spolehlivost a bezpečnost. 

Klíčová slova 

přední světlomet, sun load efekt, vnější vlivy 

Abstract 

The aim of the presented work is to discuss the effects of the external environment, 

especially solar radiation, on the headlamp of a passenger car and the response of the 

material to this load. The work comes from the automotive industry environment. 

Headlamps and all their components must meet the requirements of quality, reliability 

and safety. 
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1. Úvod 

Tato bakalářská práce se věnuje komponentu, jenž je součástí světlometu osobního 
automobilu. Světlomety jsou součástí všech vozidel; s jejich pomocí je naplněno jedno 
z důležitých pravidel silničního provozu – vidět a být viděn. 

Z již zmíněných důvodů je práce situovaná do automobilového průmyslu. 
Automobilový průmysl se vyznačuje velmi charakteristickými rysy. Mezi hlavní je 
možno zařadit orientaci na kvalitu a nutnost dodržování norem – zákaznických a 
zákonných. 

Automobilový průmysl je velmi dynamickým odvětvím průmyslu, vyznačuje se 
konkurenčním prostředím, a tak je udržení kvality a dodržování norem podmínkou 
k zachování konkurenceschopnosti firmy, která se v automobilovém průmyslu 
pohybuje. 

V předložené práci budou vyšetřeny informace o odolnosti konkrétního dílce 
světlometu vůči působení slunečního záření (tzv. sun load efektu). Většina 
zaměstnanců firmy (hlavně mimo oddělení vývoje) nemá o sun load efektu dostatečné 
povědomí. Proto by tato bakalářská práce měla sloužit jako základní studijní materiál 
o dané problematice. V předložené práci budou shromážděny dosavadní firemní 
poznatky o dané problematice a budou uvedeny základní způsoby, jak je možné se 
nepříznivým vlivům slunečního záření vyvarovat. 

Budou shrnuty důsledky, která s sebou přinášejí jednotlivá řešení, a dojde ke 
zdůvodnění volby konkrétního řešení.  
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2. Cíle práce 

- specifikace zkoumané části světlometu 

- detailní popis provozních podmínek 

- volba vhodného materiálu 

- popis vlastností vybraného materiálu 
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3. Vybrané milníky ve vývoji světlometů  

Vývoj osvětlovací techniky pro automobilový průmysl prošel za dobu jeho existence 
značným pokrokem. Od prvních pokusů o zabudování světlometů do osobních 
automobilů uběhla dlouhá cesta. Počet komponent potřebných pro konstrukci prvních 
světlometů se pohyboval v jednotkách kusů. Naproti tomu se pro výrobu moderního 
předního světlometu používá až 400 konstrukčních prvků. 

3.1 Osvětlení bez použití elektrického proudu [1, 2, 3] 

První zmínky o osvětlení automobilů pocházejí někdy z 80. let devatenáctého století, 
kdy se jako zdroj světla používaly nejprve zapálené voskové svíčky. Tato technologie 
byla převzata z osvětlování koňských povozů, které byly touto dobou ještě hojně 
využívány. Principem vytváření osvětlení byl plamen, který svým hořením vydával 
světlo. 

Později se společnost začala uchylovat k používání lamp jakožto osvětlovacího 
prostředku. Užívány byly buď acetylenové nebo olejové hořáky. Acetylen byl odolnější 
proti větru a dešti, a proto byl i více využívaným prostředkem k dosažení osvětlení. Za 
hořákem bylo umístěno malé zrcadlo, které usměrňovalo proud světla před automobil 
(obrázek 1 [2]). Technologie byla teprve v počátcích, a tak nebylo světlo usměrňováno 
na cestu, nýbrž volně do prostoru. Nejednalo se tedy o prostředek k lepšímu výhledu 
řidiče za snížené viditelnosti, ale spíše k varování okolí před automobilem.  

 

 

3.2 Počátky elektrických světlometů [1, 2, 3] 

Milníkem ve světě osvětlovací techniky pro automobilový průmysl se stal rok 1913. 

Právě v tomto roce spustila firma Carello sériovou produkci elektrických světlometů 

pro osobní automobily (obrázek 2 [1]). Jednalo se o první sériovou výrobu elektrických 

světlometů vůbec. 

Obrázek 1: Světlomet se zabudovaným hořákem [2] 
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V roce 1921 byla vytvořena první směrová světla (obrázek 3 [1]). Směrová světla byla 

na automobily přidána z důvodu zjednodušení provozu na pozemních komunikacích. 

Jejich existence také v neposlední řadě ovlivňuje bezpečnost na silnicích. 

 

Dalším významným letopočtem pro historii světlometů pro osobní automobily byl rok 

1935. V tomto roce podala firma Bosch patent na přední světlomety zabudované 

v nárazníku automobilu (obrázek 4 [1]). Do této doby převládaly světlomety vystouplé 

nad vozidlo (např. typ prvního sériově vyráběného elektrického světlometu). 

 

3.3 Světlomety používané v dnešní době 

Všechny typy dnes používaných světlometů jsou napájeny pomocí elektrické energie. 

Za dobu existence osvětlovací techniky se i značně změnil druh používaného 

materiálu pro výroby většiny komponent světlometu. 

Obrázek 2: První sériově vyráběný světlomet [1] 

Obrázek 3: Směrová světla [1] 

Obrázek 4: Patent (DE 652581) firmy Bosch [1] 
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V době minulé se pro výrobu používaly hlavně kovy a sklo. Dnes je většina dílců 

polymerního původu. Polymerní dílce se jednodušeji vyrábí (hlavně injekčním 

vstřikováním), nabízejí vysokou variabilitu tvarů a oproti kovovým materiálům disponují 

i nižší cenou a hmotností. V neposlední řadě nabízejí polymerní materiály možnost 

plně automatizované sériové výroby. 

3.3.1 Halogenové světlomety [4, 5] 

Halogenové světlomety (obrázek 5 [5]) se začaly používat v Evropě v 60. letech 

dvacátého století. Příchod halogenové technologie do automobilové osvětlovací 

techniky se projevil vyšší světelnou účinností nově vyráběných světlometů. 

Princip halogenové žárovky je založen na skutečnosti, kdy je baňka žárovky naplněná 

sloučeninou některého z halových prvků. Mezi halové prvky patří: fluor, chlor, brom, 

jod. Nejpoužívanějšími však bývá sloučenina bromu, nebo jodu. Uvnitř žárovky probíhá 

tzv. halogenový cyklus (obrázek 6 [9]). 

Částice wolframu, které se uvolňují ze žhnoucího wolframového vlákna, se naváží na 

přítomný halový prvek a vzniká halogen wolframu. Halogen wolframu putuje zpět 

k vláknu. Wolframové částice se vrací zpět na vlákno a halogeny se znovu uvolňují do 

atmosféry žárovky a jsou znovu schopné zabránit usazování wolframu na stěnách 

baňky. Protože tedy nedochází k černání baňky ani za vysokých teplot wolframového 

vlákna, je světelný tok z halogenové žárovky bělejší a účinnější. Halogenový cyklus 

prodlužuje životnost žárovek a umožňuje i použití menších rozměrů baněk (jelikož je 

zabráněno zachycování molekul wolframu na stěnách baňky). 

  
Obrázek 5: Halogenový světlomet [5] 
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3.3.2 Výbojkové (xenonové) světlomety [5, 6] 

Xenonová světla (obrázek 7 [5]) byla uvedena na trh v roce 1991 společností Marelli 

Automotive Lighting a představovala další revoluci ve světě automobilů. Výbojkové 

světlomety totiž produkují až o 200 % více světla než halogenové světlomety, a přitom 

spotřebují asi o třetinu méně energie. Životnost xenonového světlometu dosahuje až 

životnosti samotného automobilu, jehož je součástí. 

Výbojková žárovka funguje na principu elektrického oblouku (obrázek 8 [6]). Mezi 2 

elektrodami vzniká elektrický oblouk, který je zdrojem vydávaného světla. Ke vzniku 

elektrického oblouku je nutné přivést na elektrody vysoké napětí (tisíce voltů), proto 

xenonové systémy obsahují startéry, jež při zapnutí světel generují ono vysoké napětí 

pro vznik oblouku. Elektrody jsou umístěny v baňce naplněné inertním plynem. Barva 

vzniklého světla je ovlivněna složením plnícího inertního plynu. Nejčastěji užívaným 

plynem je xenon, protože barva xenonového světla se blíží bílému (dennímu) světlu a 

je tím pádem pro lidské oko příjemnější. Xenon je proto nejpoužívanějším plnícím 

plynem. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7: Xenonový světlomet [5] 

Obrázek 8: Vznik elektrického oblouku [6] 

Obrázek 6: Halogenový cyklus [9] 
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3.3.3 Světlo emitující diody (LED) [7, 8, 21, 22, 23] 

Světlomety založené na technologii LED (obrázek 9 [5]) jsou v dnešní době velmi 

hojně využívány při výrobě moderních modelů automobilů. Energetická spotřeba je 

nižší ve srovnání s dříve používanými technologiemi. Světlo produkované pomocí LED 

diody má opět pro lidské oko velmi příjemnou bílou barvu. Tato vlastnost LED 

světelného toku pomáhá řidiči hlavně za ztížených podmínek. Takovými podmínkami 

se rozumí například provoz vozidla v noci nebo za deště. 

Moduly ve vyšších řadách LED světlometů spolu vzájemně spolupracují a dokážou 

odvádět část práce za řidiče vozidla. Vytváří spolu světelné módy, které adaptivně 

reagují na okolní provoz a podmínky jízdy. Například na rychlost vozu nebo detekci 

protijedoucího vozidla a vytvářejí dojem plynulého světelného toku. 

Čipy modulů se však během provozních podmínek mohou přehřívat, a tak je nutné 

brát tuto skutečnost v úvahu. Pokud by se čip přehříval, mohlo by docházet k jeho 

degradací a tím i ke zkracování jeho životnosti. Nepřijatelnému zahřívání čipu modulu 

proto brání ochranná technika. Využívá se buď ochranných prostředků pasivních nebo 

aktivních. Pasivním způsobem chlazení čipu je použití chladiče. Pokud by ochlazovaní 

pomocí chladiče nemuselo stačit a čip by se i tak dále přehříval, použije se řešení ve 

formě ventilátoru. Přídavný ventilátor pak pomáhá udržet optimální teplotu čipu. 

Dalším rizikem u LED světlometů je možnost jejich zarosení během provozu. 

Komponenty uvnitř světlometu mají nižší teplotu než například u světlometu 

halogenového. Není zde totiž žárovka, která by vnitřek světlometu ohřívala. Pokud 

tedy teplota uvnitř světlometu klesne pod teplotu rosného bodu, vzniká kondenzát. 

Tento kondenzát se často zachycuje na vnějším skle světlometu. Proto se při návrhu 

světlometu přidávají ventilační otvory. Otvory pak při pohybu vozidla prochází vzduch 

z okolí, který napomáhá odmlžování světlometů. 

Jak vyplývá z názvu technologie, princip vzniku světla je založen na funkci diody. 

Elektroluminiscenční dioda (obrázek 10) je polovodičová dioda, která se skládá ze 2 

polovodičů. První polovodič je typu N – má přebytek elektronů (katoda) a druhý je typu 

P – má nedostatek elektronů – má tedy přebytek děr (anoda). V místě, kde se oba 

polovodiče stýkají vzniká tzv. PN přechod. Když PN přechodem prochází proud, tak 

dojde ke vzájemnému přibližování elektronů a děr k místu přechodu a jejich vzájemné 

rekombinaci. Při rekombinaci párů elektron-díra se uvolní určité kvantum energie ve 

formě světla. 

Takto vzniklé světlo se ještě upravuje tak, aby vzniklo světlo bílé. Jako jedna cesta se 

nabízí přímé míšení 3 barev jednotlivých LED diod. Jedná se o kombinaci červené, 

modré a zelené barvy. Bylo by však nutné využívat složitý hardware i software a kvůli 

nerovnoměrnému opotřebení jednotlivých diod by docházelo k barevnému posunu 

vzniklého světla. Proto se využívá řešení druhé, a to řešení ve formě luminoforů. 

Luminofor je látka, kterou je pokryt povrch čipu. Luminofor mění vyzářené světlo 

z diody (nejčastěji modré) na bílé světlo. 
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3.3.4 Laserové světlomety [10, 11, 12] 

Laserové světlomety představují nejmodernější možný způsob osvětlování vozovky. 

Poprvé byl laser použit ve světlometech vyráběných v sériové výrobě do modelů 

automobilů v roce 2014. 

Dnes se jedná o nejvyšší implementovanou řadu světlometů. Mezi hlavní přínosy 

laseru patří koherence (uspořádanost) světelného toku. V porovnání s běžnou 

žárovkou, od které se světlo šíří všemi směry a obsahuje velmi široké spektrum barev, 

se světlo z laseru šíří jen v úzkém paprsku a je monochromatické (jednobarevné) a 

především laserový světelný tok má velmi malou rozbíhavost. 

Zatím se laserové diody používají pouze pro funkci dálkového osvětlení. Zvýšený 

nárok je kladen na bezpečnost, protože se používá laserový zdroj třídy 3B. V případě 

narušení laserového zařízení by mohlo dojít i k poškození zdraví, především zraku.  

Obrázek 10: Schematická značka 

elektroluminiscenční 

diody 

 

Obrázek 9: LED světlomet [5] 
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Světelný tok laseru tedy dosvítí do velké vzdálenosti (cca 600 m). Mezi nevýhody ale 

patří zvýšené nároky na preciznost a přesnost ve výrobní fázi včetně optického 

nastavení. Každá rozměrová neshoda komponent optického systému nebo přípravku 

pro montáž může zapříčinit katastrofální následky. Mohlo by docházet k odrazu 

paprsku dovnitř světlometu a poškození další komponenty nebo odrazu paprsku mimo 

silniční vozovku a následnému oslňování řidičů protijedoucích vozidel.  

Funkce světlometu a zdroj osvětlení ve formě laseru jsou naznačeny na 

obrázku 11 [10]. Princip laserového světlometu je založena na procesu stimulované 

emise. Tuto emisi v laserovém modulu zajišťuje laserová dioda (neboli polovodičový 

laser). Aktivním prostředím je opět (stejně jako u LED diody) oblast PN přechodu, kde 

při průchodu proudu dochází k přibližování elektronů a děr a jejich následné 

rekombinaci. 

Ke stimulované emisi dochází v případě, kdy do prostředí vstupuje foton s energií, 

která je rovna rozdílu náležitých energetických hladin. Foton do prostředí musí vstoupit 

dříve, než dojde k rekombinaci páru elektron-díra. Pokud se tak stane, tak foton 

vlastně stimuluje pád elektronu do nižší energetické hladiny a tím pádem i emisi 

dalšího fotonu – stejné polarizace i fáze jako má foton stimulující. 

Proud procházející diodou v propustném směru musí být větší, než je tzv. prahový 

proud. Je to podmínka pro stimulovanou emisi. Pokud by proud procházející diodou 

v propustném směru dosahoval podprahové hodnoty, nebyla by zaručena emise 

stimulovaná. V modulu se tedy nachází výkonné laserové diody. Ty produkují 

monochromatický a koherentní paprsek modré barvy. Paprsku stojí v cestě konvertor 

vlnové délky, jenž ho přetváří na světlo požadované barvy (bílé) (obrázek 12). 

Přeměna modré barvy na bílou barvu probírá pomocí luminoforu (viz LED světlomety).  

 

 

 

 

 

Obrázek 11: Laserový světlomet s naznačenými funkcemi jednotlivých částí [10] 
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Obrázek 12: Laserový modul [11] 
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4. Složení konkrétního předního světlometu [13, 22] 

V této kapitole bude zjednodušeně popsána skladba levého předního světlometu 

osobního automobilu. Jedná se o konkrétní LED světlomet vyráběný v sérii 

(obrázek 13 [13]). Právě kvůli zjednodušení budou uvedeny jen nejpodstatnější části 

světlometu. Model světlometu použitý pro popis skladby je ochuzen o některé prvky, 

které jsou v reálném světlometu zabudované. Zákaznická data jsou neúplná a 

zjednodušená. Zákazník se tímto způsobem chrání před zneužitím těchto dat. 

 

 

4.1 Vnější obálka 

Vnější obálka (obrázek 14 [13]) slouží především k ochraně vnitřních komponent 

světlometu a má také značný význam při montáži kompletního světlometu do 

automobilu. Skládá se z vnějšího „skla“, které je v tomto případě tvořeno ze 2 různě 

barevných polykarbonátů. Pro světlomet výhledová část je tvořena čirým 

polykarbonátem a krajní části skla jsou tvořeny polykarbonátem černým. Ze zadní 

strany kryje vnitřní díly světlometu tzv. housing. Název tohoto dílce by se dal počeštit 

jako domeček, avšak ve světě automobilové osvětlovací techniky je možné se setkat 

převážně s označením housing. Vnější sklo je k housingu uchyceno pomocí lepidla a 

kovových sponek.  

Pomocí řídících jednotek je světlomet schopný adaptivně reagovat na podmínky, které 

během provozu nastanou. Mezi takové podmínky je možné zařadit například rychlost 

vozidla nebo natočení volantu. Na základě těchto podmínek pak třeba dochází 

k zapnutí, nebo vypnutí dálkových světel. 

Obrázek 13: Levý přední světlomet [13] 
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4.2 Komponenty uvnitř světlometu obecně  

Na obrázku 15 [13] je znázorněn stejný světlomet jako na obrázku 13 [13]. Kvůli získání 

lepšího pohledu do vnitřní části světlometu je z něj však odebráno vnější sklo a také 

krytka směrového ukazatele. Pro lepší přehlednost je také odebrána krytka směrového 

ukazatele.  

 

Obrázek 14: Pohled na světlomet shora [13] 

             vnější sklo (1); housing (2); sponky (3); řídící jednotky (4)  

Obrázek 15: Pohled do světlometu zepředu [13] 

             modul pro přisvícení v zatáčkách (1); modul 

dálkový (2); modul potkávací (3); denní 

svícení (4); směrové světlo (5) 
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Modul dálkový a modul potkávací jsou ve společné synergii odpovědné za základní 

osvětlení vozovky. 

4.3 Pohled na modul potkávací 

LED modul (obrázek 16 [13]) je odpovědný za hlavní světelné funkce LED světlometu, 

a tak by se dalo říct, že je srdcem celého LED světlometu, neboť právě modul tvoří 

kompletní světelnou jednotku (čip, napájecí elektronika a optický systém). 

V převažujícím počtu typů LED světlometů pak není možné modul z celku demontovat.  

  

 

Chladič chrání modul a vlastně i celý světlomet před přehříváním způsobeným funkcí 

LED čipů. Nosný rámeček plní funkci držáku, protože udržuje modul ve správné pozici 

vůči ostatním částem světlometu. Krycí tubus je designovým prvkem. Čočka je částí 

optické trasy realizující optický výstup a je ke svému nosiči připevněna pomocí 2 

sponek. Kabeláž zajišťuje přívod elektrické energie a správnou světelnou funkci 

modulu. Motůrek zajišťuje natáčení modulu. 

Po odstranění krycího tubusu (pozice 3 na obrázku 16 [13]) se naskytne pohled 

zachycený na obrázku 17 [13]. Pozicí 1 je označen tubus držící čočku, kterému je 

v této bakalářské práci věnována hlavní pozornost. 

Obrázek 16: LED modul [13] 

             chladič modulu (1); nosný rámeček (2); krycí 

tubus (3); čočka (4); elektrická kabeláž (5); 

motůrek (6) 
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Obrázek 17: Modul po odstranění krycího tubusu [13] 

             tubus držící čočku (1); sponka (2) 
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5. Vnější vlivy působící na světlomet při jeho provozu 

Při běžném provozu automobilu na pozemních komunikacích působí na světlomet celá 
řada vnějších vlivů, které mohou značnou měrou ovlivňovat funkci a také životnost 
celého světlometu. 

Velké množství vnějších vlivů je zapříčiněno působením počasí a podnebí. Některé 
další typy vnějších vlivů mají své kořeny ve stavu vozovky, po které se automobil 
pohybuje, a předměty, jež se na dané vozovce vyskytují. Nemělo by se však zapomínat 
ani na vlivy chemické a také na vlivy způsobené konstrukcí samotného automobilu – 
tím může být například zvýšené teplo proudící od motoru vozidla. 

V této kapitole budou vybrány a popsány jen některé z výše uvedených vlivů. 

Vnější vlivy je možno rozdělit do 3 skupin. A to na vnější vlivy chemické, dynamické a 
environmentální. 

5.1 Vlivy chemické 

Chemickými vlivy je nejvíce napadáno vnější sklo světlometu. Děje se tak, protože 
právě vnější sklo tvoří poslední překážku mezi světlometem a vnějším prostředím. Je 
tedy v největším kontaktu s vnějším prostředím. 

5.1.1 Sůl 

Jednou z látek, který chemicky působí na vnější sklo, je posypová sůl. Vliv posypové 
soli je z pochopitelných důvodu nebezpečný hlavně v zimních měsících, kdy se sůl 
používá k posypu zledovatělých silnic, aby se předešlo neovladatelnému pohybu 
vozidla po pozemní komunikaci. 

Sůl by mohla narušit celistvost lakovaného povrchu skel a kosmeticky tak ovlivnit 
vzhled. Při silnějším ovlivnění vzhledové zóny by mohla být ohrožena bezpečnost na 
pozemní komunikaci například tím, že by byl světelný tok nasměrován do 
nebezpečných míst mimo vozovku nebo by vzhledová vada mohla tlumit světelný tok. 

Proto se při uvolňování nových projektů nebo později při rekvalifikačních zkouškách 
provádí testování skel na odolnost vůči solným prostředím.  

5.1.2 Další chemikálie 

Při údržbě a provozu jsou vnější skla dále ovlivňována různými chemikáliemi, které 
mohou způsobit stejně negativní dopady jako výše zmiňovaná sůl. Jde o různé 
odstraňovače hmyzu, odstraňovače asfaltu, čistící prostředky, prostředky k dosažení 
požadovaného lesku vnějších skel (použití na různých předváděcích akcích), různé 
ochranné nátěry, nemrznoucí kapaliny, ostřikové kapaliny… 

Proto se při uvolňování nových projektů a dále při rekvalifikačních zkouškách 
požadovaných zákazníkem provádí testování vnějších skel na odolnost proti 
chemikáliím. Chemikálie, na které mají být skla testována, jsou dané zákaznickými 
požadavky a u každého projektu se mohou lišit.  

Vnější skla bývají při testování potírána jednotlivými chemikáliemi a poté se na nich 
sledují případné změny. Testy mohou probíhat jen za pokojové teploty, kdy jsou vždy 
sady skel potřeny chemikáliemi a odstaveny. Po uplynutí určitého času se sleduje, zda 
neproběhly na povrchu skel nějaké nevratné změny. Skla je také možno testovat za 
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jiných teplot než pokojových (vysokých i velmi nízkých). Po potření se skla umisťují do 
komor, které jsou schopny navodit potřebné teplotní podmínky. 

Testování chemické odolnosti probíhá i na kompletních světlometech. Světlomet (opět 
hlavně vnější sklo) je potřen chemikálií a pak se dle požadavků na testování vkládá do 
klimatické komory, zajišťující potřebnou testovací teplotu. Pokud je požadováno 
testování za pokojové teploty, není použití komory nutné. Pravidlem bývá, že 
světlomety jsou po dobu, kdy je na nich chemikálie nanesena, v zapnutém stavu. 
V jakém módu mají svítit je opět dáno zákaznickým požadavkem na testování. Po 
uplynutí testovací doby probíhá vyhodnocení zkoušky. Jakékoliv nevratné změny 
znamenají negativní (NOK) výsledek. 

5.2 Vlivy dynamické 

Konstrukce a stav vozovky jsou faktory, které značně ovlivňují životnost a provozní 
funkce jednotlivých částí, ale i celého automobilu. Je tedy zřejmé, že i světlomety jsou 
za provozu závislé na těchto faktorech. Jedná se především o profil vozovky a 
nečistoty ležící na pozemní komunikaci. 

5.2.1 Profil vozovky 

Pokud je řeč o profilu vozovky, tak v úvahu přichází především nerovnosti. Nerovnosti 
mají původ například ve zvlnění asfaltu nebo v defektech vozovky způsobených 
opotřebením. Zhoršený profil automobilům příliš nesvědčí, přičemž hlavním projevem 
je vznik vibrací v celém vozidle i v jeho jednotlivých částech, tedy i ve světlometech 
vozidla. V případě, že světlomet vzniklým vibracím neodolá, hrozí nebezpečí. 

Vlivem vibrací by mohlo například dojít k odpojení přívodu elektrické energie 
pohánějící světlomet. Tato situace by byla značně nepříjemná hlavně za ztížených 
podmínek viditelnosti (tma, déšť, mlha a jiné). Zvláště nebezpečné by bylo zastavení 
funkce u levého světlometu (světlomet bližší středu vozovky), neboť řidič 
protijedoucího vozidla by mohl objekt s jediným svítícím světlometem vyhodnotit jako 
jednostopé vozidlo (motocykl) jedoucí po okraji vozovky. Takto zmatený řidič by si 
proto mohl z pocitu bezpečí najet na střed vozovky. Čelní srážka obou vozidel by měla 
katastrofální důsledky. 

Dalším možným problémem pro světlomet při nezvládnutí vibrací je uvolnění některé 
jeho části. Mohlo by například dojít k uvolnění zdroje světla a následnému odklonu 
proudu světla mimo vozovku. V „lepším“ případě by došlo jen k omezení výhledu 
řidiče; pokud by však světelný tok byl nasměrován do očí protijedoucího řidiče, mohlo 
by dojít k jeho oslnění a následné havárii. 

Kvůli těmto rizikům se k uvolňování nových projektů a později i při preventivních 
testech provádí vibrační testy na světlometech. Vibrační zkoušky probíhají na 
speciálních zařízeních k tomu určených a vyhovujících normám. Po testech se 
hodnotí, zda nedošlo k poškození vnitřních nebo vnějších komponent světlometu. Dále 
jsou vyhodnocovány všechny funkční aspekty světlometu jako správná schopnost 
jednotlivých funkcí a světelný výstup. 

Na obrázku 18 je vidět světlomet, který je umístěn na zařízení simulujícím vibrační 
zatížení. Na obrázku 19 je vyobrazen detail uložení světlometu. Jeho správnou polohu 
(stejnou jako zaujímá, když je namontovaný ve vozidle) zabezpečuje atrapa na které 
je světlomet upevněn. 
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Obrázek 19: Bližší pohled na světlomet  

             atrapa (1); zkoušený světlomet (2) 

Obrázek 18: Umístění světlometu na přístroji 

             zkušební vibrační zařízení (1); zkoušený světlomet (2) 
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5.2.2 Nebezpečné předměty na vozovce 

Hlavními nečistotami, které se vyskytují na vozovce, jsou štěrk a různé předměty. Tyto 
objekty bývají často malé, a proto i na první pohled během jízdy neviditelné. Lehce se 
tak v provozu může stát, že vozidlo svými koly odhodí objekt z vozovky na světlomet 
protijedoucího nebo za ním jedoucího automobilu. Pokud by došlo k odštípnutí laku 
z větší plochy vnějšího skla, mohl by tento defekt představovat překážku pro světelný 
tok. 

Opět se kvůli tomuto riziku při uvolňování nových projektů a následných 
rekvalifikačních zkouškách během sériové výroby provádí testování. Toto testování 
probíhá tak, že na sklo je po danou dobu určitou rychlostí vrháno stanovené množství 
kovových broků. Tyto broky napodobují výše zmíněný štěrk. Po uplynutí zkoušky se 
hodnotí, zda je množství odloupnutého laku v přípustné míře. Vyhodnocení probíhá 
dle normy porovnáním s příslušnými etalony. 

Na obrázku 20 je vnější sklo světlometu, které prošlo výše zmíněnou zkouškou. 

 

 

5.3 Vlivy environmentální 

Počasí a celkově i příroda hrají významnou roli v životnosti automobilů i všech jejich 
částí. Výjimkou není ani osvětlovací technika osobních automobilů. Konstrukce 
světlometů tedy musí být dlouhodobě odolná vůči těmto nepříznivým vlivům. 

5.3.1 Voda 

Už jen samotná vlhkost dokáže ve světlometu napáchat vysoké škody, pokud není 
světlomet dostatečně chráněný. Velké nebezpečí poškození světlometu tedy 
představuje déšť, neboť voda z dešťových kapek může proniknout do útrob 
světlometu. V takovém případě hrozí narušení funkce elektrických součástek, a tedy i 
omezení funkce celého světlometu. Elektronika světlometu je velmi citlivá na kontakt 
s vodou, a proto je nutné světlomet chránit před vniknutím vody. 

Nejrizikovější oblastí pro vnik vody z okolí do světlometu bývá prostor mezi vnějším 
sklem a housingem. Vnější sklo je k housingu přilepeno pomocí silikonového lepidla. 

Obrázek 20: Vnější sklo po ostřelovací 

zkoušce 
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V situaci, kdy by bylo spojení netěsné, nastává možnost průsaku vody do světlometu 
a jeho následného poškození.  

Zmíněné riziko je natolik vysoké, že při produkci muselo být zavedeno zásadní 
opatření. U každého světlometu je po kompletaci na montážní lince prováděn test, při 
němž se sleduje těsnost světlometu. Jestliže je těsnost světlometu vyhodnocena jako 
nevyhovující, je světlomet vyřazen z procesu a odeslán k zešrotování. 

5.3.2 Sun load efekt [14, 15, 16, 27, 28] 

Sun load efekt byl dříve opomíjeným problémem. Později však bylo zjištěno, že v jeho 

důsledku dochází k poškozování vnitřních částí světlometu a tento jev začal být vážně 

studován. V této bakalářské práci mu bude věnována přednostní pozornost. 

5.3.2.1 Úvod do problematiky  

Jak již bylo zmíněno, moderní přední světlomet obsahuje značné množství 
komponent. S příchodem nových technologií a principů se v oboru osvětlovací 
techniky pro automobilový průmysl objevují nové fenomény.  

Jedním z nich je například takzvaný sun load efekt. Tímto termínem se rozumí jev, kdy 
kolimované paprsky slunečního záření (paralelní paprsky) jsou jednoduše zaostřené 
optickou čočkou do malé plochy. V této malé ploše může být sluneční energií vyvolána 
vysoká teplota. 

Takto vysokého zaostření není možné dosáhnout pomocí nekolimovaných 
paprsků – paprsků z běžného zdroje světla (obrázek 21 [15]). Na obrázku 22 [15] je 
znázorněn boční pohled na čočku při zaostření paprsků. K sun load efektu dochází při 
svitu Slunce vždy, a tudíž je to jev, který musí být brán v úvahu. 

 

Obrázek 21: Vysoce kolimované 

dopady paprsků ze 

Slunce (vlevo), 

nekolimované dopady 

paprsků z halogenového 

zdroje světla (vpravo) [15] 

Obrázek 22: Znázornění plochy, v níž 
dochází k zaostření 
paprsků (boční pohled) [15] 
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Na obrázku 23 [14] je uvedeno spektrum slunečního záření. Je to závislost energetické 
hustoty slunečního záření na jeho vlnové délce. Elektromagnetické záření, které je 
vyzařováno Sluncem, je rozloženo napříč celým elektromagnetickým spektrem. Vlnová 
délka viditelného světla se pohybuje mezi 380 nm a 780 nm. Viditelné světlo má 
nejvyšší intenzitu záření z celého vlnového spektra. 

 

 

Nebezpečí slunečního záření se skrývá právě v zaostření paprsků. Pokud se totiž 
paprsky při průchodu čočkou zaostří na malou plochu, energie dopadajícího záření již 
není rozprostřena rovnoměrně na m2 plochy, ale právě na malé zaostřené ploše. 

Pro lepší pochopení závažnosti zaostření je uveden příklad: Pokud viditelné sluneční 
světlo o intenzitě záření 1000 W/m2 dopadá na čočku o kruhovém tvaru a poloměru 
25 mm, dojde k zaostření paprsků (před nebo za čočku) na plochu 10 mm2. Jak se 
změní zářivý tok dopadajícího slunečního záření? Při průchodu čočkou dochází 
k energetickým ztrátám (útlumu) procházejících paprsků. Jedná se o útlum až 50 % 
(ve výpočtu bude použita tato mezní hodnota). Intenzita záření (tak jak je zadána) 
udává zářivý tok ve wattech dopadající na jednotku plochy v m2. 

Výpis veličin vyskytujících se v příkladu: 

A1… intenzita záření slunečního záření dopadajícího na zemský povrch 

A2… zářivý tok slunečního záření čočkou – vztaženo k ploše čočky 

B1… teoretická hodnota zářivého toku slunečního záření po zaostření čočkou 

B2… výsledný zářivý tok slunečního záření po zaostření čočkou 

R1… poloměr čočky 

S1… plocha čočky 

S2… plocha na kterou se sluneční paprsky po průchodu čočkou zaostřily 

 

Obrázek 23: Spektrum slunečního záření [14] 
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Hodnoty vystupujících veličin: 

A = 1000 W/m2 

R1 = 25 mm 

S2 = 10 mm2 

Výpočet plochy čočky: 

S1 = π · (R1)2 = π · 252 = 1963,5 mm2 = 0,0019635 m2 

Dále se bude postupovat pomocí jednoduché trojčlenky. Pokud intenzita záření 
dopadajícího slunečního záření je 1000 W/m2, tak jaký zářivý tok prochází přímo skrze 
čočku?   

(S1 ÷ 1) · A1 = A2 

(0,0019635 ÷ 1) · 1000 = 1,9635 W 

Čočkou tedy prochází zářivý tok 1,9635 W. Tento tok je při průchodu čočkou zaostřen 
na plochu S2. Plocha zaostření je 196,35 krát menší než plocha čočky. Teoretický tok 
zaostřeného záření je možno vypočítat takto: 

B1 = A2 · 196,35 

B1 = 385,5 W 

Počítá se však s 50% útlumem: 

B2 = B1 ÷ 2 

B2 = 192,75 W 

Z výsledku je patrné, že zářivý tok slunečního záření je skrze zaostřenou plochu asi 
98 krát větší než skrze čočku, kam paprsky nejprve dopadají. 

Obrázek 24 ukazuje zaostření paprsků čočkou. 

 

V závislosti na úhlu dopadu slunečního záření na čočku je možno rozlišovat dva typy 

sun load efektu – tzv. přední sun load efekt, kdy jsou paprsky při průchodu čočkou 

Obrázek 24: Zaostření světelných paprsků 

před i za čočku 

             čočka (1); zaostření světelných 

paprsků za čočku (2); zaostření 

světelných paprsků před 

čočku (3) 
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přeneseny před čočku do přední části světlometu, a zadní sun load efekt, při němž 

dochází k přenosu paprsků do zadní části světlometu (obrázek 25). 

Pokud nastane silné zaostření paprsků na opticky absorpčním plastu, dochází 
k akumulaci záření do malé plochy a tím i ke vzniku horkého bodu a možnosti natavení 
daného materiálu. Na obrázku 26 je vidět část světlometu poškozeného působením 
slunečního svitu. 

Po uvědomění si závažnosti tohoto jevu se při vývoji nových světlometů provádí 
teplotní simulace a experimenty, jejichž výsledky pomohou najít polohy takzvaných 
„hot spotů“, tedy rizikových míst. Pokud výsledky ukáží, že existuje místo, kde by 
teplotní možnosti materiálu nemusely být dostačující, navrhne se řešení v dané situaci 
vhodné pro zamezení nebezpečí.  

  

Obrázek 25: Přední (1) a zadní (2) 
sun load efekt – závislost 
na dvou různých úhlech 
dopadu slunečních 
paprsků [15] 

 

Obrázek 26: Poškození housingu v důsledku sun load efektu [15] 
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5.3.2.2 Návrh nového projektu 

Při navrhování nového projektu světlometu probíhá značné množství simulací. 

Důvodem příklonu k simulačnímu ověřování je snaha o ušetření lidských zdrojů a 

financí.  

Jedním ze simulovaných jevů je taktéž sun load efekt. U některých projektů se stane, 

že simulační etapa odhalí riziko poškození určitého dílce sun load efektem. Když se 

tak stane, dochází ke komunikaci se zákazníkem o případných změnách v projektu. 

V úvahu přichází několik řešení. Používané způsoby jsou uvedeny v kapitole, která se 

zabývá způsoby omezení vlivů sun load efektu. Pravidlem však bývá, že je nežádoucí, 

jakkoliv zasahovat do již připraveného designu. 

Po provedení změn nastává další kolo simulací. Simulace se opakují až do doby, kdy 

je získán uspokojivý výsledek. Nebo se opakují tak dlouho, dokud není získán. 

Na prvních vyrobených dílcích pak probíhá praktické měření teploty k ověření výsledků 

simulací (viz další kapitola). 
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5.3.2.3 Metodika testování sluneční zátěže 

Sluneční svit je simulován pomocí speciálního zařízení, které je k tomu určeno. Na 

zařízení je možné nastavit intenzitu záření až 1200 W/m2. 

a) Mechanické nastavení zkoušky pro měření sluneční zátěže. 

Světlomet musí být namontován na svém fotometrickém přípravku (pokud je k 
dispozici) a poté umístěn na zařízení (goniometr), ze kterého bude sestava vystavena 
slunečnímu záření (obrázek 27). 

Goniometr musí být z důvodu zvážení všech možných úhlů dopadu slunečního záření 
schopný rotace ve vertikálním i horizontálním směru (obrázek 27). 

Pokud je při testování vizuálně objeven rizikový bod („hot spot“), provede se měření 
teploty pomocí termokamery. 

  

  

4 

Obrázek 27: Sestava pro testování [15] 

             goniometr (1); 

světlomet (2); 

termokamera (3); zdroj 

umělého slunečního 

záření (4) 
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b) Nastavení intenzity záření 

Nastavení hodnoty ozáření na generátoru umělého slunečního záření je závislé na 
úhlu dopadu paprsků (obrázek 28) a naklonění automobilu při provozních podmínkách. 
Při testování se vychází z požadavků zákazníka či interních předpisů výrobní firmy.  

 

 

c) Zahrnutí vlivu okolí na parametry testování 

K zahřívání světlometu jako celku přispívá značnou měrou teplota motoru a také okolní 
teplota automobilu, proto musí být parametry měření přizpůsobeny tak, aby byla co 
nejlépe napodobena skutečnost. Parametry jsou tedy závislé na provozních 
podmínkách automobilu. 

d) Zahrnutí vlivu narušení celistvosti světlometu během testování 

Při měření teploty na součásti pomocí termokamery se obvykle provádí vyříznutí části 
vnějšího skla, a to z důvodu zpřístupnění měřeného prostoru termokameře. Při 
narušení celistvosti dochází k útlumu záření, se kterým je nutno počítat. Teplota 
naměřená termokamerou se poté upraví pomocí korekčního faktoru, který je získán na 
základě výpočtů a experimentů. 

  

Obrázek 28: Schematické znázornění úhlu dopadu slunečního 

záření a následné vytvoření „hot spotů“ na materiálu 

obklopujícím čočku [15] 

čočka 

Různý úhel 

dopadajících paprsků 

Vzniklé „hot spoty“ na 

materiálu obklopujícím 

čočku 

Materiál obklopující čočku 
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6. Sluneční záření a materiál 

Předložená bakalářská práce byla napsána ve spolupráci s firmou Marelli Automotive 

Lighting Jihlava. V následujícím odstavci je o společnosti uvedeno několik faktů. 

6.1 Marelli Automotive Lighting Jihlava [17, 18] 

Společnost Marelli Automotive Lighting je podnikem, který se zabývá vývojem a 
produkcí světelné techniky pro automobilový průmysl. 

Firma byla založena v roce 1997, tehdy jako člen koncernu Bosch. Roku 1999 
vstoupila do firmy společnosti Magneti Marelli (součást koncernu Fiat Chryslers 
automobiles), jež je od roku 2003 jejím výhradním vlastníkem. 

Pobočka v Jihlavě je zaměřena na vývoj předních světlometů pro osobní automobily, 
jejich validaci a výrobu. Pozice firmy na trhu práce je na Vysočině velice silná a řadí 
se mezi důležité zaměstnavatele. V těchto dnech zabírá závod více než 45 tis. m2 
plochy a zaměstnává více než 1 800 osob.  

Mezi významné zákazníky společnosti patří např. BMW, Honda, Mercedes, Mitsubishi, 
Nissan, Opel, Renault, Škoda a VW, pro jejichž modely automobilů je zde 
uskutečňována produkce předních světlometů. Marelli Automotive Lighting Jihlava je 
členem rozsáhlé světové společnosti. Další pobočky je možné nalézt na 4 
kontinentech, v 16 zemích a ve 30 lokacích. V určitých závodech je uskutečňována 
pouze výroba, v dalších výroba kombinovaná s vývojovým oddělením. Mezi 
konkurenty patří společnosti Hella Mohelnice, Valeo, Koito, ZkW aj. 

6.2 Působení svitu slunce na konstrukční prvky světlometu [16] 

Výše zmíněný sun load efekt může pro světlomet znamenat až destruktivní způsob 
poškození. Proto výrobci osvětlovací techniky pro automobilový průmysl volí pro 
konstrukci svých světlometů materiály, které vnější vlivy snášejí. 

Na obrázku 29 je tubus držící čočku, kterému je v této bakalářské práci věnována 
pozornost. 

 

Obrázek 29: Tubus držící čočku 
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Během simulací vlivu sun load efektu bylo odhaleno riziko poškození tohoto 

konkrétního tubusu v konkrétním světlometu. Kvůli zákaznickým požadavkům na 

zachování již navržené geometrie a designu světlometu bylo nutné najít řešení, které 

by nenarušovalo tyto zákazníkem dané požadavky. 

6.2.1 Rizika spojená se sun load efektem [16] 

Zkoumaný jev způsobený svitem Slunce má více projevů. Jak bylo ukázáno 

v předchozím textu, Slunce je schopno svým zářením dokonce i vypálit skvrny do 

zasažených dílců. Z pohledu zákazníka je však nepřípustné, aby docházelo 

k jakýmkoliv viditelným změnám nebo poškozením. 

Více nebezpečným je však průběh degradace materiálu, který je provázen takzvaným 

„outgassingem“, jenž je možné do češtiny přeložit jako odplyňování. V praxi je 

používanější termín ponechaný v jazyce anglickém. Riziko jevu tkví v uvolňování plynů 

z degradujícího materiálu. Z polykarbonátu (PC) může docházet k odpařování 

bisfenolu, z polybutylentereftalátu (PBT) k odpařování ftalátů. Plyn poté může být 

přichycen na čočce, a tak negativně ovlivňovat světelný výstup celého světlometu. 

Světelný tok z modulu může být totiž nečistotami na čočce velmi negativně ovlivněn. 

V oblasti, kterou osvětluje světlomet, pak vznikají místa osvětlená, kde by ale měla být 

tma a naopak. Dochází tedy k porušení rozhraní světlo tma, což vede k neshodě 

domluvy se zákazníkem. Samozřejmě z pochopitelných důvodů nastává také narušení 

bezpečnostní funkce osvětlovací automobilové techniky. 

Za podmínek, kdy jsou světelné paprsky usměrňovány na konstrukční prvek, může 

dojít po delší době použití v provozu až k jeho úplnému propálení. Pokud jde o 

konstrukční prvek, který je důležitý z hlediska mechanického udržení světelného 

zdroje (např. rámeček spojující světelný zdroj modulu a tubus držící čočku), může při 

porušení tohoto prvku dojít až k nahnutí celého modulu a nasměrování světelného toku 

do oblasti, kam by neměl vůbec dopadat. V takové situaci pak může snadno dojít 

k oslnění řidiče protijedoucího automobilu. Takový rozsah poškození a následné riziko 

pro ostatní účastníky provozu na pozemní komunikaci může nastat jen 

v nejextrémnějších případech, možný ovšem je. 

6.2.2 Omezení vlivu sun load efektu [16] 

Jak už bylo řečeno, jestliže se při provedení teplotní simulace a experimentu dojde 
k závěru, že je nebezpečí sun load efektu natolik vysoké, aby mohlo dojít k projevu 
jeho nepříznivého vlivu, hledá se řešení pro snížení vlivu tohoto efektu. 

Při rozhodování o výběru ochranné metody se zohledňuje několik faktorů. Jsou jimi: 
cena, montážní náročnost, celková hmotnost světlometu a v neposlední řadě design. 

6.2.2.1 Konkrétní použitelná řešení: 

a) Odstínění pomocí fyzické bariéry bránící vstupu světelných paprsků 

Návrh použití bariéry jakožto ochrany před slunečními paprsky se uvažuje jako jedno 
z prvotních řešení. Bariéra má v podstatě stejnou funkci jako kšilt u čepice, který chrání 
lidský obličej před Sluncem. Metoda ochrany pomocí krytu je použita například u 
modelu automobilu Škoda Rapid (obrázek 30). Zásah do skladby světlometu se projeví 
hlavně na designu, kdy tato designová změna nebývá příliš vzhledově atraktivní, a tak 
s ní ve většině případů zákazník nesouhlasí. 
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b) Použití pokovení 

Jako další možnost, jež vede ke snížení vlivu sun load efektu, je použití technologie 
pokovení pro daný rizikový komponent. Světelné paprsky se od povrchu dílce odrážejí 
(světelná energie není pohlcena materiálem a přeměněna na tepelný efekt) a 
nezpůsobují silnou degradaci materiálu. Stejně jako v předchozím řešení dochází při 
užití přídavné technologické operace ke změně designu (zbarvení do „stříbrna“) 
(obrázek 31). Proto nemusí být pro zákazníka přípustná změna barevnosti od původně 
zamýšleného dílce. Dalším kritériem při výběru vhodné metody ochrany je složitost 
výroby a montáže dílce. Pokovení se provádí na již vylisovaných plastových dílcích, a 
tak dochází ke zvýšení ceny a složitosti výroby. 

  

Obrázek 30: Odstínění před slunečními 

paprsky pomocí „kšiltu“ 

Obrázek 31: Použití pokovení tubusu 
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c) Zakrytí rizikového místa přídavným materiálem 

Zakrytím rizikového místa přídavným materiálem rozumíme metodu, kdy bývá 
náchylné místo zakryto tenkým plechem (tzv. „heat shieldem“). Výsledek tohoto 
postupu je shodný jako v případě použití pokovení. Rozdílem je ale fakt, že při 
pokovení se nanáší vrstva kovu na celý dílec, zatímco při použití tenkého plechu se 
zakryje pouze riziková oblast dílce. Při zařazení přídavného prvku do skladby 
světlometu dochází ke zvýšení složitosti montáže, designovému narušení (pokud je 
zakrytá oblast ve vzhledové zóně) a také ve skladové náročnosti. 

Na obrázku 32 je držák čočky vyrobený z materiálu PBT GF-30, jehož použití 
v konkrétním projektu nebylo pro jeho nedostačující teplotní vlastnosti možné. Proto 
bylo použito řešení pomocí krycího plechu. Protože se jedná o vnitřní díl světlometu, 
který neplní designovou funkci, neovlivňuje toto řešení výsledný vzhled světlometu. 

 

d) Posunutí pozice ohroženého komponentu nebo čočky 

Při simulaci zatížení světlometu slunečním svitem dochází k vymezení rizikové oblasti. 
V takové oblasti je pak ohrožení natolik vysoké, že je nezbytné provedení změny 
zabraňující negativním účinkům sun load efektu. Na obrázku 33 je uveden snímek ze 
simulačního programu při testování čočky za určitých podmínek.  

Obrázek 32: Tubus, u kterého je použit přídavný materiál ve 

formě plechu jakožto ochrany proti negativním 

účinkům sun load efektu 
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Po vymezení rizikové oblasti přichází v úvahu použití konstrukční změny jakožto 

ochrany proti poškození ohrožených prvků světlometu. Tato konstrukční změna tkví 

v pozičním posunutí čočky nebo ohroženého komponentu. Toto řešení může značně 

snížit ohrožení, musí však odpovídat designovým požadavkům zákazníka. 

e) Volba vhodného materiálu 

Pokud vlastnosti původně navrhovaného materiálu pro díl nejsou vzhledem k teplotním 
simulacím a experimentů dostačující, proběhne návrh materiálu s lepšími teplotními 
vlastnostmi takovými, aby byl schopen odolat vlivu sun load efektu. 

Většina plastových dílců použitých pro konstrukci světlometu je vyráběna pomocí 
injekčního vstřikování, což je velmi efektivní způsob výroby. Pomocí vstřikování je 
možné vyrobit značné množství tvarově složitých dílců v krátkém čase. Když 
porovnáme cenu při použití plechového plátu nebo pokovení již vylisovaných dílců, tak 
se příprava dílce pomocí jedné operace (injekčním vstřikováním) stává levnější 
metodou. Nově zvolený materiál má sice jiný odstín než původně navrhovaný materiál, 
protože se však jedná o vnitřní díl, je tato metodika vhodná. 

V případě, kdy by se jednalo o nahrazování materiálu pro vnější viditelný dílec, musela 
by se změna prokonzultovat se zákazníkem, protože by tak změnou odstínu mohlo 
opět dojít k designovému zásahu. 

  

Obrázek 33: Znázornění místa, 

kde hrozí poškození 

materiálu v důsledku 

předního sun load 

efektu (červeně 

zvýrazněná oblast) 

[13] 
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7. Materiál pro tubus držící čočku 

Jak už bylo uvedeno výše, existuje několik řešení pro zabezpečení ochrany 
konstrukčního prvku před tzv. sun load efektem. Pro konstrukci tubusu pro konkrétní 
světlomet (kterému se předložená práce věnuje) bylo vybráno řešení ve formě volby 
materiálu, který je schopen odolávat negativním účinkům sun load efektu. 

Na obrázku 34 je držák čočky (tubus) vyrobený z materiálu Arnite AV2 Xl-T, nímž se 
zabývá tato bakalářská práce. Tubus je na obrázku zabudován přímo v LED modulu; 
jedná se o stejný modul, jako byl uveden v kapitole 4.3. Je zde vidět rozdíl ve srovnání 
s obrázkem 32. Při použití materiálu s lepšími teplotními vlastnostmi není totiž potřeba 
použít žádný přídavný materiál ve formě plechu. Důvod je takový, že použitý materiál 
Arnite AV2 XL-T je dostatečně odolný vůči termodegradaci způsobené sun load 
efektem. 

 

7.1 Zhodnocení použitého řešení 

Tento způsob ochrany byl vybrán po uvážení všech možných řešení a jejich kladů a 
záporů.  

Odstínění slunečních paprsků pomocí fyzické bariéry nepřipadalo v úvahu, protože by 
se jednalo o příliš drastický zásah do designu světlometu. 

Využití pokovení by znamenalo další technologickou operaci, a tudíž i zvýšení 
složitosti výroby a vyšší časovou i finanční náročnost. 

Obrázek 34: Tubus zabudovaný v modulu – po odstranění čočky 
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Pokud by bylo zvoleno řešení ve formě využití přídavného zakrývacího materiálu („heat 
shield“), došlo by ke zvýšení složitosti montáže, složitosti skladby světlometu a kdyby 
se jednalo o vzhledový dílec, došlo by i ke změně designu. Navíc by se jednalo o další 
skladovou položku, což není z hlediska managementu moderní štíhlé výroby příliš 
žádoucí. 

Kvůli nemožnosti uskutečnění designové změny nebylo možné posunout pozici čočky 
nebo tubusu. 

Při výběru řešení ve formě použití vhodného materiálu nedošlo ke změně designu 
světlometu, protože tubus držící čočku je vnitřní dílec. Navíc je ještě překryt krycím 
tubusem, pod kterým je kompletně uschován. 

Na dílci již po jeho vyrobení pomocí injekčního vstřikování není nutné provádět žádné 
další technologické operace, a tak nedochází ke zvýšení složitosti výroby. 

Dále není nutné použití žádného dalšího konstrukčního prvku (tzv. „heat shieldu“). 
Proto nedojde k navýšení obsahu výkresové dokumentace a k nutnosti vytvoření další 
skladové položky. V neposlední řadě odpadne i montážní operace, kdy by bylo nutné 
krycí plech zamontovat na tubus držící čočku.  

7.2 Průchod tepla rovinnou stěnou [19] 

Při zaostření slunečních paprsků na malou plochu části tubusu – dochází k výraznému 
zvýšení teploty v tomto místě. Použitý materiál musí být schopen zvýšenou teplotu 
rozvést. Kdyby se tak nestalo, docházelo by k poškozujícím procesům. Hrozící 
nebezpečí již byla v předchozím textu uvedena. 

Předpokládá se, že je dána rovinná stěna o stálé tloušťce d a oba její konce mají 
konstantní teplotu t1 a t2 (obrázek 35). Stěna je izotropní a homogenní, teplo proudí 
jen kolmo k plochám. Tepelný tok Qt, který prochází plochou S povrchu dané desky, 

je poté dán vztahem 𝑄𝑡 =
λ

d
(𝑡1  −  𝑡2)𝑆. 

λ vyjadřuje součinitel tepelné vodivosti materiálu desky, její jednotkou je W ·m-1 ·K-1 

 

V reálném případě nelze tento vztah dokonale použít. Jako jeden z důvodů lze uvést 
to, že použitý materiál není homogenní, ale jedná se o kompozit. Předložený vztah 
však slouží lepší myšlenkové představě o problematice. 

  

Obrázek 35: Jednoduchá stěna [19] 
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7.3 Volba materiálu 

V průběhu volby materiálu pro výrobu tubusu, který drží čočku, je možno uvažovat více 

materiálů. Zvolený materiál však musí splňovat všechny požadavky a musí být odolný 

i vůči vnějším vlivům. 

Uvažovanými materiály jsou Ultradur B 4300 G6, Makrolon 2405 a Arnite AV2 XL-T.  

7.3.1 Ultradur B 4300 G6 [24, 25, 29] 

Ultradur B 4300 G6 je kompozit, jehož matrici tvoří polybutylentereftalát (zkráceně 

PBT), která je plněna 30 % krátkých skleněných vláken. Poměr délky a průměru vlákna 

je méně než 100.  

Vyznačuje se dobrou zatékavostí při vstřikování. Používá se pro výrobu rozměrově 

přesných součástí. 

Teplotní vodivost tohoto materiálu nebyla pro aplikaci v konkrétním světlometu 

dostačující. Proto nebyl v konkrétním projektu vybrán jakožto konstrukční materiál pro 

daný komponent. Na obrázku 36 jsou uvedeny jeho teplotní vlastnosti.  

 

Nevýhodou kompozitních materiálů je, že nejsou v jihlavském závodě Marelli 

Automotive Lighting zpracovávány na součástí; dílce z kompozitních materiálů 

s termoplastickou matricí se nechávají vyrábět externě. 

7.3.2 Makrolon 2405 [26] 

Název Makrolon 2405 představuje obchodní název, chemickou podstatou se jedná 

o polykarbonát. Od dalších dvou materiálů se liší především tím, že se nejedná o 

kompozit. 

Právě z polykarbonátu jsou lisována vnější skla světlometů i některé konstrukční 

prvky, které se nacházejí uvnitř světlometu. Z polykarbonátu se často vyrábí různé 

rámečky, lišty nebo například právě tubusy. Konkrétně je řeč o tubusech krycích, ale 

u některých projektů je polykarbonát navržen jako konstrukční materiál pro výrobu 

tubusu držícího čočku. 

Teplotní vlastnosti Makrolonu 2405 jsou uvedeny na obrázku 37. Dílce z polykarbonátu 

jsou v jihlavské pobočce bezproblémově vyráběny, avšak teplotní vlastnosti tohoto 

konkrétního polykarbonátu nejsou pro výrobu tubusu držícího čočku pro zvolený 

konkrétní projekt vhodné. 

Obrázek 36: Teplotní vlastnosti materiálu Ultradur B 4300 G6 [25]   
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7.3.3 Arnite AV2 XL-T [20, 24, 29]   

Pod tímto obchodním názvem se rozumí kompozit s polymerní matricí vyplněnou 
skleněnými vlákny. 

Matrici tvoří polyethylentereftalát (zkráceně PET). Matrice je vyplněná 35 % 
skleněných vláken; jedná se o krátká vlákna (poměr délky vlákna a jeho průměru je 
méně než 100). Dílce jsou vyráběny pomocí technologie injekčního vstřikování, a proto 
jsou vlákna orientována přednostně ve směru toku taveniny. 

Výrobky z tohoto materiálu se vyznačují svou rozměrovou přesností, otěruvzdorností 
a nízkým koeficientem tření. 

Tento materiál se vyznačuje dobrou tepelnou vodivostí a nízkou tendencí k uvolňování 
plynů při svém zahřívání. Pro konkrétní projekt tedy splňuje předpoklady pro odolání 
vlivům sun load efektu. Teplotní vlastnosti jsou uvedeny na obrázku 38. Díky svým 
technologickým vlastnostem je vhodný ke zpracování pomocí injekčního vstřikování, a 
tak umožňuje efektivní výrobu dílců.  

Materiál vykazuje i obstojné mechanické vlastnosti uvedené na obrázku 39. Díky těmto 
vlastnostem je zabezpečeno neporušení tubusu při montáži. K tubusu je pomocí dvou 
sponek připojena čočka zatěžující tubus na jeho konci ohybem. Materiál proto musí 
mít dostatečné vlastnosti takové, aby tubus zůstal nepoškozený i například v případně 
vibračního zatížení světlometu během jízdy. 

Obrázek 37: Vybrané teplotní vlastnosti materiálu Makrolon 2405 [26]   
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Obrázek 38: Teplotní vlastnosti materiálu Arnite AV2 XL-T [20]   

 

Obrázek 39: Mechanické vlastnosti materiálu Arnite AV2 XL-T [20] 
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8. Výsledky a diskuze 

Tubus držící čočku u zvoleného konkrétního projektu byl při navrhování konstrukce a 

následném testování světlometu vyhodnocen jako rizikový pro degradaci vlivem sun 

load efektu.  

Kvůli zákaznickým požadavkům na zachování původně navrženého designu nebylo 

umožněno přidání fyzické bariéry bránící vstupu slunečních paprsků ani provedení 

změny geometrie světlometu.  

Byly zváženy finanční a technologické aspekty zbylých možností neměnících design 

(použití pokovení; zakrytí rizikové oblasti přídavným plechem; výběr vhodného 

materiálu). Po vyhodnoceních všech kladů a záporů jednotlivých řešení bylo vybráno 

použití vhodného materiálu jakožto ochrany proti negativním důsledkům sun load 

efektu. 

V úvahu připadal kompozit Ultradur B 4300 G6, čistý polykarbonát a kompozit Arnite 

AV2 XL-T. 

Po vyhodnocení výsledků simulací a experimentů i uvážení tepelných a mechanických 

vlastností hodnocených materiálů byl pro daný prvek skladby světlometu jako 

nejvhodnější zvolen Arnite AV2 XL-T, neboť: 

a) Materiál Arnite AV2 XL-T díky své schopnosti vyšší teplovodivosti (oproti dalším 

dvěma materiálům) způsobuje snížení teploty „hot pointů“ na tomtéž konkrétním 

projektu. Oproti materiálu Ultradur B 4300 G6 snižuje tuto teplotu asi o 37 % a oproti 

materiálu Makrolon 2405 o přibližně stejnou hodnotu. 

b) Díky jeho schopnosti nízkého odplyňování pak při zahřívání tubusu nedochází 

k zachycování vypařených plynů na čočce. 

c) Díky své schopnosti tepelné vodivosti, dokáže energii ze slunečního záření rozvádět 

z malé plochy, na kterou jsou sluneční paprsky zaostřeny, do okolí.   

d) Zároveň disponuje dostatečnými mechanickými vlastnostmi, díky nimž tubus dokáže 

odolávat i jiným vnějším vlivům – hlavně vibracím, které jsou způsobeny nerovnostmi 

vozovky. Mechanické vlastnosti taktéž zaručují nepoškození dílců při jejich montáži. 

Z důvodu udržitelnosti konkurenceschopnosti ve světě automobilového průmyslu, je 

pro společnost Marelli Automotive Lighting velmi důležitá udržitelnost nejvyšší kvality 

výrobků. Proto se při volbě materiálů přistupuje k nejlepším možným řešením tak, aby 

výsledný produkt splňoval všechny technické, technologické a zákaznické požadavky 

a zákonné předpisy. 
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9. Závěr 

V předložené práci byla zjednodušeně popsána skladba konkrétního předního 

světlometu a byl specifikován konstrukční prvek, kterému byla věnována zvláštní 

pozornost, a to tubus držící čočku. 

Byly popsány vnější vlivy, se kterými se světlomet během svého provozu setkává. Dále 

bylo upřesněno, jak tyto vnější vlivy ohrožují světlomet a jak se odolnost vůči některým 

vnějším vlivům ověřuje. Bylo určeno, kterému vnějšímu vlivu je v práci poskytnuta 

největší pozornost a jaká rizika s sebou daný jev (sun load efekt) nese. 

Byly zváženy případné důsledky použití jednotlivých řešení k zamezení negativních 

účinků sun load efektu. Dále došlo ke zdůvodnění výběru konkrétního řešení. Bylo 

použito řešení ve formě výběru vhodného materiálu, který je schopen odolávat 

nepříznivým vlivům sun load efektu. 

Kvůli svým nejpříznivějším vlastnostem byl z uvažovaných materiálů jakožto 

konstrukční materiál pro výrobu tubusu držícího čočku pro konkrétní projekt vybrán 

materiál Arnite AV2 XL-T. Při použití tohoto materiálu jsou eliminována rizika spojená 

se sun load efektem. Vlastnosti zvoleného materiálu byly popsány pomocí 

materiálového listu, který je volně přístupný na stránkách výrobce. 

V bakalářské práci jsou shrnuty poznatky o významném jevu – sun load efektu. Daný 

efekt je velmi konkrétním a aktuálním tématem, jemuž se ve značné míře věnují 

výrobci osvětlovací techniky v oblasti automotive. 

Právě kvůli konkrétnosti a publikování znalostí odborníků většinou jen ve firemních 

dokumentech není o sun load efektu v běžně přístupných zdrojích dostatečné 

množství informací. Tato bakalářská práce poskytuje zaměstnancům firmy Marelli 

Automotive Lighting i široké veřejnosti základní seznámení s problematikou. 
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