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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá významem testování plastových dílu v automobilovém 

průmyslu. Definuje základní principy a pojmy projektového řízení v rámci validace výrobků, 

specifikuje principy ve firemním prostředí společnosti ATEK s.r.o. Součástí práce je tvorba 

validačního plánu a termínového rozvržení laboratorních zkoušek pro vybraný výrobek 

z projektu G20 od firmy BMW AG. Práce definuje podmínky a provedení vybraných 

zkoušek, např. test klimatických změn podle BMW normy PR303.5. Testy jsou následně 

vyhodnoceny. Výstupem z vyhodnocení je návrh optimalizací produktu. 

ABSTRACT 

This master thesis deals with the importance of testing of plastic parts in the automotive 

industry. It defines the basic principles and concepts of project management within product 

validation, specifies the principles in the corporate environment of ATEK s.r.o. Part of the 

thesis is the creation of a validation plan and a schedule of labory tests for the selected 

product from the BMW AG G20 project. The work defines the conditions and the execution 

of selected tests, eg the climate change test according to the BMW standard PR303.5. The 

tests are then evaluated. The output from the evaluation is a product optimization proposal. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Klimatická zkušební komora, projektový management, souřadnicový měřicí stroj, test 

klimatických změn, testování, validace, validační plán, zkouška. 

KEYWORDS 

Climatic test chamber, project management, coordinate measuring machine, climate change 

test, testing, validation, validation plan, test. 

 

 





 

 

 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE 

KUBÍN, M. Validace plastového výrobku v automobilovém průmyslu. Brno: Vysoké učení 

technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2018. 113 s. Vedoucí diplomové práce 

doc. Dr. Ing. Daniel Prostredník, CSc. 

 





 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Touto cestou bych rád poděkoval vedoucímu své závěrečné diplomové práce panu docentu 

Prostredníkovi za vstřícnost, ochotu a odborné rady, kterými tuto diplomovou prací vedl. Dále 

bych rád poděkoval firmě ATEK s.r.o. za poskytnuté prostředky a data pro vypracování této 

diplomové práce, dále bych rád poděkoval zaměstnancům této firmy za vstřícný přístup a rady 

poskytnuté při tvorbě této práce. Závěrem bych s obrovskou vděčností rád poděkoval své 

rodině a svým blízkým za podporu po dobu celého studia. 





 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

Prohlašuji, že tato práce je mým původním dílem, zpracoval jsem ji samostatně pod vedením 

doc. Dr. Ing. Danielem Prostredníkem, CSc. a s použitím literatury uvedené v seznamu. 

 

V Brně dne 25. 5. 2018 ……………………………………………… 

Bc. Michal Kubín 

 





 

13 

OBSAH 

1 ÚVOD ...................................................................................................................... 15 

2 MOTIVACE............................................................................................................ 17 

3 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ ................................................ 19 

4 POJMY Z TEORIE PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU ........................... 21 
 Definování pojmu projekt ................................................................................... 21 
 Definování pojmu projektový management ....................................................... 22 
 Definování pojmu projektový manažer .............................................................. 22 

5 PROJEKTOVÝ MANAGEMENT FIRMY ATEK S.R.O. ................................ 23 
 Požadavky na produkt ......................................................................................... 23 
 Definování rozsahu požadavků ........................................................................... 23 
 Zahájení a plánování projektu ............................................................................. 23 

 Fáze projektu ....................................................................................................... 24 

6 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKŮ ................................................................................ 27 

7 VALIDACE PLASTOVÉHO VÝROBKU .......................................................... 29 
 Teorie validace .................................................................................................... 29 
 Teorie validační plán .......................................................................................... 29 

 Význam validace ve vývoji produktu ................................................................. 30 
 Tvorba validačního plánu ................................................................................... 32 
 Normy a předpisy pro dodavatele v automobilním průmyslu ............................ 32 

 Validační plán výrobku ....................................................................................... 34 
 Vybrané zkoušky k provedení ............................................................................ 34 

8 POUŽITÉ PROSTŘEDKY PRO ZKOUŠKY ..................................................... 35 
 Klimatická komora ............................................................................................. 35 
 Souřadnicový měřicí stroj ................................................................................... 37 
 Xenotest .............................................................................................................. 39 

 Měřidla síly ......................................................................................................... 41 

 Manuální zkušební stojan ................................................................................... 42 
 Úchylkoměr ........................................................................................................ 43 
 Spalovací komora ............................................................................................... 44 

 Posuvné měřidlo ................................................................................................. 45 
 Měřidla klimatických podmínek ......................................................................... 46 

 Stopky ruční ........................................................................................................ 47 
 Koloristická skříň ................................................................................................ 47 
 Horkovzdušná sušárna ........................................................................................ 48 

 Spektrofotometr .................................................................................................. 49 
 Měřící kontrolní přípravek .................................................................................. 50 

9 DYNAMICKÁ ZÁTĚŽ – ZKOUŠKA PÁDU KOULE ...................................... 51 
 Motivace a podstata zkoušky .............................................................................. 51 

 Norma ................................................................................................................. 51 
 Zkušební podmínky ............................................................................................ 51 

 Průběh zkoušky ................................................................................................... 52 
 Vyhodnocení zkoušky ......................................................................................... 55 

10 PACHOVÁ ZKOUŠKA A ZKOUŠKA HNILOBY ............................................ 57 
 Motivace a podstata zkoušky .............................................................................. 57 
 Norma ................................................................................................................. 57 
 Zkušební podmínky Pachové zkoušky ............................................................... 58 



 

 

 Průběh Pachové zkoušky .................................................................................... 58 

 Zkušební podmínky Zkoušky hniloby ................................................................ 60 
 Průběh Zkouška tvorby hniloby ......................................................................... 60 
 Vyhodnocení zkoušek ........................................................................................ 62 

11 SIMULACE SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ ................................................................ 65 
 Motivace a podstata zkoušky .............................................................................. 65 
 Norma ................................................................................................................. 65 

 Zkušební podmínky ............................................................................................ 65 
 Průběh zkoušky .................................................................................................. 66 
 Vyhodnocení zkoušky ........................................................................................ 69 

12 STANOVENÍ ODTRHOVÉ SÍLY PŘI DEMONTÁŽI ..................................... 71 
 Motivace a podstata zkoušky .............................................................................. 71 
 Norma ................................................................................................................. 71 
 Zkušební podmínky ............................................................................................ 71 
 Průběh zkoušky .................................................................................................. 71 

 Vyhodnocení zkoušky ........................................................................................ 73 

13 STANOVENÍ POSUVOVÉ SÍLY VE SMĚRU VKLÁDÁNÍ ........................... 75 
 Motivace a podstata zkoušky .............................................................................. 75 
 Norma ................................................................................................................. 75 
 Zkušební podmínky ............................................................................................ 75 

 Průběh zkoušky .................................................................................................. 75 
 Vyhodnocení zkoušky ........................................................................................ 77 

14 ZKOUŠKA HOŘLAVOSTI.................................................................................. 79 
 Motivace a podstata zkoušky .............................................................................. 79 
 Norma ................................................................................................................. 79 
 Zkušební podmínky ............................................................................................ 79 

 Průběh zkoušky .................................................................................................. 80 
 Vyhodnocení zkoušky ........................................................................................ 83 

15 ZKOUŠKA KLIMATICKÝCH ZMĚN............................................................... 85 
 Motivace a podstata zkoušky .............................................................................. 85 
 Norma ................................................................................................................. 85 

 Zkušební podmínky ............................................................................................ 85 
 Průběh zkoušky .................................................................................................. 86 

 Vyhodnocení zkoušky ........................................................................................ 88 

16 ZKOUŠKA ODOLNOSTI ZNEČIŠTĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ..................................... 89 
 Motivace a podstata zkoušky .............................................................................. 89 
 Norma ................................................................................................................. 89 

 Zkušební podmínky ............................................................................................ 89 
 Průběh zkoušky .................................................................................................. 90 

 Vyhodnocení zkoušky ........................................................................................ 92 

17 SOUHRN VYHODNOCENÍ ZKOUŠEK ............................................................ 93 

18 DOPORUČENÍ PRO NÁVRH ŘÍZENÍ VALIDACÍ ......................................... 97 

19 ZHODNOCENÍ A DISKUZE ............................................................................... 99 

ZÁVĚR   ...................................................................................................................... 100 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ ........................................................................... 101 

SEZNAM ZKRATEK, SYMBOLŮ, TABULEK A OBRÁZKŮ ............................ 104 

SEZNAM PŘÍLOH ..................................................................................................... 113 

 



 

15 

1 ÚVOD 

Cílem této práce je osvětlit problematiku procesu validace plastového výrobku pro 

automobilový průmysl v rámci projektového řízení firmy. Validace výrobků se v tomto 

případě řadí pod Projektové oddělení firmy, které řídí rozdělování a kontrolu jednotlivých 

činností v rámci harmonogramu práce na projektu. Jednotlivé validační laboratorní zkoušky 

se termínově řídí validačním plánem, který vydává a potvrzuje projektový manažer. Zkoušky 

určené validačním plánem jsou prováděny ve firemní laboratoři. Jednotlivé zkoušky se řídí 

vydanými předpisy a normami. Zkoušením plastových výrobků se zabývá třída ČSN norem 

6407 Zkoušení plastů a výrobků z plastů. 

Práce se zaměřuje na testování plastového výrobku pro automobilový průmysl. Projekt 

výroby součástí z montážních modulů je realizován ve firmě ATEK s.r.o. se sídlem 

v Moravské Třebové. Firma ATEK s.r.o. poskytnula svá zařízení pro jednotlivé zkoušky 

související s touto diplomovou práci. Na Obr. 1) je zobrazeno logo společnosti. 

O společnosti: 

„Firma ATEK s.r.o. byla založena v roce 2004 jako 

společnost s ručením omezeným. Od svého vzniku 

je ryze českou společností bez účasti zahraničního 

kapitálu. Hlavním podnikatelským záměrem je 

výroba plastových a pryžových výrobků především 

pro automobilový průmysl. Zabýváme se také 

vývojem a výrobou vstřikovacích nástrojů, výrobou montážních a kontrolních přípravků ve 

spolupráci s externími firmami v České republice a v zahraničí.“ [1] 

Certifikace systému jakosti společnosti: 

 ISO 9001. 

 ISO/TS 16949. 

 ISO 14001. 

 Pro řadu dílů certifikát CCC. 

 

Obr. 1) Logo společnosti ATEK s.r.o. 
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2 MOTIVACE 

Tato práce objasňuje základní struktury projektového managementu, projektu a jednotlivých 

jeho fází v rámci oboustranného významu validačního testování v prostředí výrobního 

podniku zabývajícího se výrobou plastových výrobků pro automobilní průmysl. Práce 

poukazuje na důležitost validačního testování výrobků v produkci automobilového průmyslu, 

přesněji plastových výlisků z interiérových i exteriérových částí automobilu, v rámci celého 

životního cyklu výroby od vývoje prototypů, přes předsériovou a sériovou výrobu, až po 

kusovou výrobu jakožto produkci náhradních dílů. 

Důležitost testování a zkoušení vlastností výrobků se skrývá v nutnosti zlepšování 

jejich kvality, kontroly jejich funkčnosti a zajištění jejich bezpečného použití, posléze 

o udržení požadovaných specifikací po celý životní cyklus produkce daných výrobků. 

Charakteristiky jakými jsou kvalita, funkčnost, design, spolehlivost a v neposlední řadě 

bezpečnost produktu se staly nosnými pilíři úspěchu v prodeji výrobků a tím i ve zvyšování 

konkurenceschopnosti výrobce na globálním trhu. V automobilovém průmyslu jsou proto 

vynakládány obrovské finanční prostředky na vývoj jednotlivých součástí vozidla, ať už se 

jedná o pohonné ústrojí, karoserii nebo interiérové díly. Vývoj je nedílnou součástí každého 

projektu nejen v automobilovém průmyslu. Aby konečný výrobek obstál na dnešním trhu, 

musí být pro kupujícího lákavý designem, funkčností i cenou. 

Práce se zaobírá laboratorním testováním plastových výrobků vázaných na 

automobilový průmysl. Součástí této práce je vytvoření validačního plánu, termínové 

rozvržení jednotlivých zkoušek, dále jejich vypracování a hodnocení výsledků zkoušek. 

V návaznosti na provedení jednotlivých zkoušek je velmi důležité správné vyhodnocení 

výsledků. V případě nevyhovujícího stavu výrobku je důležitá volba vhodné optimalizace 

produktu, která by měla být schopná případné zjištěné nedostatky odstranit. Při optimalizacích 

musí manažer projektu dbát na vyvážení funkčnosti a potřebných finančních nákladů na 

úpravy, protože hlavním cílem každé firmy je zisk. Zkoušky jsou vybírány z validačního 

plánu produktu, který je součástí této práce. Vybírány byly zkoušky, které jsou proveditelné 

v prostorách firemní laboratoře společnosti ATEK s.r.o. 

Je nutné poukázat na skutečnost, že procesy, výrobky a služby se vyvíjí neustále až do 

konce jejich nabídky v tržním prostředí. Proto je nezbytné nastavit periodické procedury 

ověřování shody kvality produktu. Nezbytným faktorem pro uspokojení vnitřních potřeb 

producenta a tím i zákazníka je plnění nastaveného termínového plánu zkoušek. Zkoušky 

výrobků jsou tedy neodmyslitelně spojeny s řízením kvality produkce výrobního podniku. 

Bezpečný, líbivý, funkční a bezchybně použitelný výrobek by měl být cílem každého 

výrobce a to nejen v rámci automobilního průmyslu. Dobře prodávaný produkt je velmi 

důležitý pro další fungování výrobce v budoucnosti. 
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3 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

Celosvětovým trendem je orientace dodavatele na požadavky zákazníka. Výrobci a dodavatelé 

jsou postaveni do situace, kdy mimo jiné musí plnit veřejnoprávní požadavky na bezpečnost 

a spolehlivost svých výrobků s minimálním dopadem na životní prostředí. Velmi významným 

faktorem pro uspokojení podnikatelských aktivit majitelů výrobních podniků je zajištění 

nejlepšího postavení na trhu. K tomu by měly sloužit nástroje k neustálému zvyšování úrovně 

řízení procesů ve firmě a zajišťování provádění činností, které by měly zajistit plnění 

zvyšujících se požadavků na jakost výrobků ze strany zákazníků. 

Dříve byla jakost chápána jako pojem popisující dodržování technických parametrů 

stanovených závaznými technickými normami nebo technickými podmínkami. Jakost je 

rozdělována do 4 úrovní. Jedná se o „způsobilost pro standard“, kdy výrobek splňuje 

technické požadavky určeny normami, dále o „způsobilost pro užití“, kdy výrobek plní 

požadavky zákazníka, třetí úrovní je „způsobilost pro skutečné požadavky“, kdy výrobek 

splňuje požadované užitné vlastnosti a že je možné výrobek dodávat v určené kvalitě a za 

smluvenou cenu, čtvrtou úrovní je „způsobilost pro skryté požadavky“, kdy jsou vystiženy 

požadavky, které bere konečný zákazník na vědomí pro nabídce výrobku na trhu. [2] 

V dnešní praxi výroby plastových komponent v automobilovém průmyslu je producent 

nucen k dokazování nejen bezchybnosti svého výrobku, ale také k dokazování vyspělosti 

řízení procesů firmy. Pod pojmem řízení je nutné si představit komplexní ucelenou strukturu 

organizace od nastavení samotného systému řízení, přes definování struktury systému, 

vzájemných vztahů, hodnot a pravidel organizace až po kontrolní mechanismy, které celý 

systém monitorují v čase a mají za úkol rozpoznat nefunkčnost jednotlivých podsystémů, 

které tvoří konečnou architekturu organizace. Společnosti si mohou zvolit již osvědčené 

systémy řízení, které jsou v průmyslu již po desítky let využívány. 

Je nutné rozdělovat kontrolní mechanizmy pro preventivní ověření shodnosti kvality 

produktu a detekční mechanizmy pro zjištění neshod v kvalitě produktu. Pro řízení kontroly 

shody kvality je vytvořen „kontrolní plán“, který představuje písemný popis systému kontroly 

částí a procesů, musí reflektovat určenou kontrolní strategii. Je nutné určit také strategii 

chování při nevyhovující shodě kvality, tuto strategii lze označit jako „reakční plán“. Reakční 

plán přesně definuje posloupnost činnost prováděných pro nápravu neshody. [9] 

Pro zákazníka je velmi důležité pravidelně, během vývoje jejich produktu, ověřovat 

zda dodavatel jejich produktu správně pochopil veškeré požadavky na specifikace výrobku, 

zda je výrobní proces schopen produkce výrobků, které konzistentně plní požadavky na shodu 

kvality díla za určitých podmínek jakými jsou objem a rychlost výroby. 

Validační procesy jsou nástrojem pro detekci neshod v kvalitě výrobku. Validace 

plastových výrobků v automobilovém průmyslu je v současné době velmi rozsáhlým pojmem. 

Snaha o zlepšování kvality, bezpečnosti a spolehlivosti výrobku nutí výrobce k nastavení 

kontrolních mechanismů, které mají za úkol v průběhu vývoje a výroby produktu zajišťovat 

včasné zachycení chyb výrobku a tím umožnily optimalizaci výrobku. Takto rozsáhlé 

testování a zkoušení výrobků vytváří potřebu po systému řízení. Příkladem takového řízení je 

vedení validačního plánu, který obsahuje výčet aplikovatelných a požadovaných zkoušek 

daného výrobku včetně jejich termínového rozplánování. Systém řízení podskupiny 

strategického řízení organizace spadá pod operativní řízení organizace, které se zabývá 

každodenními rutinami chodu organizace, které je však nutné plánovat na týdny až měsíce.  
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Pro řízení organizace v čase se používají například tyto metody [3]: 

 Plánování zdrojů (ERP – Enterprise Resource Planning) 

 Řízení podle kompetencí (MBC – Management by Competencies) 

 Řízení podle cílů (MBO – Management by Objectives) 

 Řízení procesů (BPM – Business Process Management) 

 Řízení projektů (Project Management) 

Validace plastového výrobku v automobilovém průmyslu se řídí mezinárodně platnými 

normami a specifikacemi jednotlivých sdružení v automobilovém průmyslu. Specifikace 

vydávané sdruženími výrobců automobilů nebo přímo samotnými výrobci automobilů nesmí 

klást na dodavatele, potažmo zkušebny, nižší nároky než předepisuje nadřazená (mezinárodní) 

norma. Automobily uváděné v současnosti na evropský trh splňují nepřeberné množství 

požadavků a omezení, která by měla zajistit dostatečnou bezpečnost těchto dopravních 

prostředků. Prováděné zkoušky v automobilovém průmyslu v neposlední řadě slouží také 

k regulaci dopadu automobilů na životní prostředí. Nejen přímo zkoušením produkovaných 

emisí, ale také regulacemi v řízení výrobních podniků v oblasti odpadového hospodářství. 

Schopnost výrobce vyrábět shodné výrobky s požadavky zákazníka se mohou 

prokazovat za pomocí certifikací, které vznikaly s postupem jednotného evropského trhu. 

Vznikly jednotící právní předpisy a vytvořil se jednotný soubor technických požadavků 

a norem. Sjednocení předpisů je důležité pro porovnání výsledků v rámci trhu. Dodavatelé 

a výrobci působící v takovém prostředí musí prokazovat, že jejich organizace a produkované 

výrobky splňují veškeré požadavky závazných předpisů platných v rámci oblasti trhu. 

Tématikou certifikací platných pro automobilový průmysl se zabývá kapitola 7.5. 

Specifické zkoušky jsou pro svou průkaznost zadávány akreditovaným zkušebnám. 

Akreditovaný znamená oficiálně uznaný. Akreditované zkušebny jsou tedy oficiálně uznány 

způsobilými k provádění určitých zkoušek nebo k určitému druhu zkoušek, případně 

k ověřování (například ke kalibraci měřidel a přístrojů). V každém členském státě Evropské 

unie je ustaven národní akreditační orgán. V České republice je u je od roku 1993 ustaven 

jako akreditační orgán Český institut pro akreditaci, je oprávněn akreditovat jak zkušebny, 

laboratoře a certifikační orgány. [2] 

Základní podmínky pro prokazování, ověřování a vzájemné uznávání shody 

s požadavky závazných právních předpisů či s doporučeními, uvedenými v nezávazných 

technických normách byla vydána řada Evropských norem EN 45 000. [2] 

 ČSN EN 45 001 činnost zkušeben a laboratoří. 

 ČSN EN 45 002 posouzení zkušeben a laboratoří. 

 ČSN EN 45 003 akreditační orgány laboratoří. 

 ČSN EN 45 011 certifikační orgány – certifikace výrobků. 

 ČSN EN 45 012 certifikační orgány – certifikace systémů jakosti. 

 ČSN EN 45 013 certifikační orgány – certifikace pracovníků. 

 ČSN EN 45 014 prohlášení shody dodavatelem. 
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4 POJMY Z TEORIE PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU 

V této práce jsou uvedeny vybrané relevantní pojmy pro danou tématiku validace plastového 

výrobku pro automobilní průmysl (oblast souvislostí řízení validace a řízení projektu). 

 Definování pojmu projekt 

Pojem „projekt“ je často používán v mnoha různých významech. V rámci firemního 

managementu je tento pojem vykládán ve většině případů podobně, s drobnými obměnami 

týkajícími se různých specifických parametrů, jako soubor činností pro určené zaměstnance.  

Pro určení přesného významu pojmu lze použít definici dle mezinárodního standardu 

IPMA Competence Baseline (ICB).1,2 Pro názornost rozdílnosti pohlížení na pojem je možné 

porovnat definice od několika různých uznávaných autorů. 

Definice dle ICB: 

„Projekt je dočasná organizační forma pro relativně jednorázový proces krátkého nebo středně 

dlouhého trvání, na kterém se podílí více organizačních jednotky.“ [4] 

Definice dle Prof. Patzaka a Rattaye: 

„Projekt je jedinečné, paralelní a sekvenční propojení aktivit, přičemž je definována výchozí 

situace, specifikovaný očekávaný výsledek, avšak opatření pro dosažení výsledku jsou 

v širokém rozsahu otevřené tak, že dosažení cíle je spojené se zásadními nejistotami. Atributy 

projektu jsou: novost, orientace na cíl, ohraničení, komplexita, dynamičnost.“ [5] 

Definice dle doc. Němce: 

„Projekt je cílevědomý návrh na uskutečnění určité inovace v daných termínech zahájení 

a ukončení.“ [6] 

Definice dle Sterrera a Winklera: 

„Projekty jsou dočasné úkoly se zvláštními atributy (např. riskantní, jedinečné, sociálně 

a technicky komplexní, dynamické apod.). Od činností, které probíhají v definované 

organizační struktuře (linii) se liší vyšší komplexitou.“ [7] 

Definice dle Ing. Svozilové: 

Projekt musí mít specifikovaný cíl, kterého má být při jeho realizací dosaženo, definovaný 

datum začátku a konec uskutečnění a stanovený rámec pro čerpání zdrojů potřebných pro jeho 

realizaci. [8] 

Společné prvky definic projektu: 

 Časová omezenost projektů. 

 Definované cíle projektu – určená výše komplexnosti. 

 Jedinečnost a originalita každého projektu – dynamičnost řešení úkolů.1  

                                                 
1 International Project Management Association (IPMA) je uznávaný svaz národních organizaci projektového 

managementu. Vznikla v roce 1965 (pod jiným názvem, přejmenována 1996) jako diskusní platforma 

profesionálních projektových manažerů. Součástí IPMA jsou národní organizace projektových manažerů jako 

např. ASAPM (American Society for the Advancement of Project Management), GPM (Deutsche Gesellschaft 

für Projektmanagement), SPR (Společnost pro projektové řízení) a další.  

2 IPMA Competence Baseline (ICB) - Příručka IPMA, která slouží pro dosažení jednotné úrovně profesionálních 

projektových manažérů. Je vydávána od roku 1999, aktuálně je platná verze ICB 3.0 z roku 2008. 
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 Definování pojmu projektový management 

Pojem „management“ je převzatý z angličtiny, v překladu doslovně znamená vedení, správu 

či řízení, v češtině se používá prakticky ve všech těchto jeho významech. Jedná se o proces 

řízení a koordinací zdrojů za účelem dosažení specifických předem určených cílů. 

Členění managementu na manažerské činnosti: 

 Plánování. 

 Organizování. 

 Vedení lidí. 

 Kontrolování. 

Pojem „projektový management“ se dá v tomto významu nahradit pojmem „projektové 

řízení“. V technické praxi se tento pojem často ztotožňuje s pojmem „řízení projektu“. Avšak 

tyto dva pojmy je nutné odlišovat, protože v řízení projektu jsou manažerské činnosti 

specifické v tom, že jde většinou o neopakovatelné procesy, tudíž je vyloučen rutinní přístup 

k nim. Jedná se tedy o metodiku plánování a realizace projektu. V mnoha podnicích se však 

často pracuje paralelně na více než jednom projektu, proto je nutné tyto projekty vzájemně 

koordinovat a řídit. Řízení a koordinace jednotlivých projektů je pak možno nazvat 

projektovým managementem. Provázanost zobrazena na Obr. 2). [6] 

Definice dle Ing. Svozilové: 

„Projektmanagement je jedinečný sled aktivit a úkolů, který má daný specifický cíl, časově 

definovanou působnost a má stanovené limity pro čerpání zdrojů na realizaci“ [8] 

Obr. 2) Schéma projektový management a management projektu 

 Definování pojmu projektový manažer 

„Projektový manažer“ je pracovník aktivně se podílející na realizaci řídících činností 

v rámci projektu. Pro správné plnění své práce je vybaven specifickými pravomocemi napříč 

firemními odděleními. Je důležité si uvědomit, že projektový manažer neřídí podnik či 

výrobu, ale vede lidi s danou odborností, kteří by s jeho pomocí měli realizovat projekt a tím 

splnit vytyčené cíle firmy. Z toho vyplývá, že práci na projektech vykonává tým specialistů 

s různými kvalifikacemi. Tato skupina odborníků se nazývá „projektový tým“. V čele 

projektového týmu stojí manažer projektu, který jednotlivé pracovní úkoly přerozděluje 

a koordinuje. Činnosti by měl koordinovat v rámci firemního projektového managementu 

s dalšími projektovými manažery, aby termínové plány jednotlivých projektů v rámci firmy 

byly optimálně rozvrženy a nekolidovaly. To je nutné kvůli omezeným kapacitám firmy. 

Úkolem projektového manažera je být vedoucím, plánovačem, organizátorem, koordinátorem, 

kontrolorem a vyjednavačem v jedné osobě. Musí dbát na dodržení rozpočtových mezí. [6].
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5 PROJEKTOVÝ MANAGEMENT FIRMY ATEK S.R.O. 

Úkolem projektového managementu firmy ATEK s.r.o. je zajištění, plánování, organizování 

a sledování projektů výroby nových produktů a řízení jejich realizace tak, aby bylo zajištěno 

včasné a kvalitní provedení všech kroků potřebných pro dosažení uspokojení požadavků 

zákazníka, a dále zajistit podporu včasné identifikaci požadovaných změn a jejich zpracování. 

Projektové řízení úzce souvisí s plánováním, řízením a zvyšováním kvality nově vyvíjejícího 

se produktu pro koncového zákazníka (ATEK s.r.o. - dodavatel či subdodavatel).23 

 Požadavky na produkt 

Firma musí dodržovat standardy týkající se procesů a kvality, které jsou mezinárodně 

uznávané. Důkazem plnění standardů je získání certifikací, homologací a akreditací. 

 Definování rozsahu požadavků 

Požadavků na výrobek se definují při zadání projektu. Na základě požadavků je vypracován 

dokument Přezkoumání splnitelnosti, který je vytvořen projektovým týmem. 

Požadavky na procesy a kvalitu jsou promítnuty do termínového plánu projekt. V průběhu 

jednotlivých fází projektu mohou být upřesňovány. Hierarchie požadavků je na Obr. 3). 

 

Obr. 3) Schéma požadavků na produkt v automobilovém průmyslu 

 Zahájení a plánování projektu 

O zahájení výroby nových produktů rozhoduje jednatel firmy na základě zpracované 

poptávky, nabídky a objednávky. Při přijetí realizace zakázky je vystavena Zakládací listina 

projektu, obsahující specifikace výrobku a rozpočet. Poté je podepsána smlouva se zákazníkem. 

Projektový manažer na základě technických specifikací vytvoří Informační listinu 

projektu. Je sestaven projektový tým, který je seznámen se specifiky projektu, poté projedná 

způsob jeho řízení a stanoví vhodné milníky projektu. Za milníky jsou považovány důležité 

uzlové body mezi jednotlivými etapami projektových fází (viz Obr. 4). Na těchto základech je 

vytvořen Termínový plán projektu, který obsahuje postupy vedoucí k uspokojení zákazníka 

včetně definování osob zodpovědných za plnění dílčích úkolů. Termínový plán je jedním 

z živých dokumentů, který je v průběhu realizace vyhodnocován a aktualizován.  

                                                 
3 Kvalita (též jakost) je pojem vysvětlující stupeň splnění požadavků souborem specifických charakteristik. 

Kvalita může být špatná, dobrá nebo vynikající.  Definuje se požadavky zákazníka nebo obecnými standardy. 
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 Fáze projektu 

Firma má vypracovaný obecný termínový plán, který definuje a vysvětluje jednotlivé fáze 

projektu. (viz Obr. 4)) [9] 

Fáze projektu v průběhu životního cyklu výroby: 

 Vývoj produktu. (výrobní fáze: prototyp). 

 Vývoj procesu. (výrobní fáze: předsérie). 

 Zajištění výrobních a kontrolních prostředků. (výrobní fáze: předsérie). 

 Validace dílů a realizace opatření. (výrobní fáze: předsérie). 

 Optimalizace + dezén (pojem vysvětlen na str. 34). (výrobní fáze: předsérie). 

 Schvalovací proces EMPB. (výrobní fáze: předsérie). 

 Produkce sériových dílů. (výrobní fáze: série) 

Práce popisuje fáze projektu jen okrajově, rozebírá přínos validování výrobku v dané fázi. 

5.4.1 Vývoj produktu 

Vstupem na počátku vývoje produktu je zadávací technická specifikace, kterou poskytuje 

koncový zákazník. V první fázi se vyvíjí geometrii a vzhled výrobku, využívá se CAD 

programů, pomocí kterých je vytvořen 3D model výrobku, ten určuje jmenovité rozměry. 

Prvním vývojovým krokem je výroba prototypních dílů. Již první prototypní díly se 

musí validovat, za pomoci laboratorních testů. Následuje vyhodnocení testů a realizace 

případných opatření. Každý z kroků musí být schválen koncovým zákazníkem. 

K výrobě předsériových dílů je nutné splnit podmínku vyhovující kvality výrobku. Po 

předsériové fázi přichází fáze výroby sériových výrobků. Vývoj výrobků pokračuje až do 

ukončení produkce výrobku. Je nutné brát v úvahu opotřebování nástrojů a s tím spojené jevy. 

V každé fázi vývoje je nutné ověřovat kvalitu produkce pomocí zkoušek a měření. Pro 

názornost je vytvořen diagram znázorňující postup vývoje produktu. (viz Obr. 5))  

Obr. 4) Schéma interního obecného termínového plánu [9] 
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Diagram vývoje produktu:  

Obr. 5) Schéma části algoritmu vývoje nového produktu [9] 
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5.4.2 Vývoj procesů 

Cílem vývoje procesů je navržení kompletního a funkčního výrobního, kontrolního 

a logistického procesu po celý životní cyklus projektu. Nedílnou součástí procesu je zajištění 

dostatečných kapacit strojů, kontrolních prostředků a termínově vyhovující tok zdrojů. 

Základními vstupy pro navržení procesů jsou schválená CAD data pro výrobu 

sériových forem, schválená konstrukční FMEA (K-FMEA), výpočty, simulace, analýzy, 

zkoušky prototypů s vyhovujícími výsledky. 

Výstupem jsou dokumenty popisující jednotlivé procesy výroby, jako je PFD (proces 

flow diagram, nebo také schéma procesního uspořádání), seznam strojů a zařízení, kontrolní 

plán, životopis dílu, dokumentace vstupní kontroly, balící předpisy a katalog vad. [9] 

5.4.3 Zajištění výrobních a kontrolních prostředků 

Cílem je zajištění výrobních, montážních a kontrolních prostředků pro všechny procesy 

v průběhu každé fáze projektu. Jednotlivé prostředky schvaluje koncový zákazník. Vytvoří se 

dodavatelská síť klíčových zdrojů. 

V rámci testování zaujímají důležitou roly kontrolní přípravky. Přípravky se využívají 

přímo ve výrobě, při montáži součástí nebo při kontrolách shodnosti kvality výroby. 

5.4.4 Optimalizační cyklus (validace, zkoušky, optimalizace, realizace opatření) 

Cílem je vytvořit plán zkoušek a testů, které by odhalily případné nedostatky v kvalitě 

výrobku, což by zajišťovalo budoucí kontinuální výrobu shodných výrobků. Pokud by se 

nedostatky v kvalitě výrobku opravdu objevily, je nutná optimalizace procesů, navržení 

a realizace opatření vedoucí k odstranění těchto nedostatků. Ve fázi, kdy jsou díly 

optimalizovány, je možné žádat o schválení dezénu na dílech. (viz Obr. 6)) 

5.4.5 Předání výrobku do sériové fáze projektu 

Předání projektu z předsériové fáze projektu do fáze sériové může nastat pouze v okamžiku, 

kdy kvalita výrobku dosahuje sériových požadavků zákazníka. Nejedná se pouze o kvalitu 

samotného výrobku, ale také o stabilitu posuzovaných parametrů výroby a procesů. Proto jsou 

důležitou součástí metody jako školení personálu, periodická kontrola výroby a vedení statistik. 

Po interní kontrole kvality hodnocených parametrů procesů projektu nastává předávací audit, 

vedený zákazníkem. Je-li projekt předán do sériové fáze, nastává výroba sériových výrobků. 

Obr. 6) Schéma kontrolního algoritmu [9] 



 

27 

6 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKŮ 

Práce se zabývá validací výrobku ZB Abdeckleiste Einstieg hinten Li a Re (obložení vnitřních 

prahů zadních dveří, dále jen „ABDH“) z projektu BMW G20. Díly označené Li (zkratka 

německého „Links“) jsou montovány na levé straně a díly označeny Re (zkratka německého 

„Rechts“) jsou montovány na pravé straně automobilu (viz model levé strany na Obr. 8)). 

Obecně vzato CAD modely dílů Re jsou zrcadlově převedené z CAD modelů dílů Li. 

Není však pravidlem, že díly označovány Li a Re mají stejnou geometrii. Příkladem mohou 

být díly Seitenverkleidung vorn Li a Re (obložení v místě nohou osob na předních sedačkách) 

z modulu znázorněného na Obr. 7), odlišné umístěním páčky otevírání kapoty automobilu.  

Produkt pro zkoušky jsou v tomto případě bez diferencí v geometrii mezi díly Li a Re. 

Díly ABDH Li (viz Obr. 8)) a Re patří do modulu IA02 projektu firmy BMW 

s interním označením G20. Jedná se o interiérové díly sloužící k obložení prahů u zadních 

dveří, z jedné strany navazujících na B-sloupek mezi dveřmi a z druhé strany na zadní 

sedačky automobilu. Do sestavy modulu patří díly Seitenverkleidung vorn Li a Re (obložení 

v místě nohou osob na předních sedačkách), Abdeckleiste Einstieg vorne Li a Re (obložení 

prahů u předních dveří) a Blende B-Säule unten Li a Re (Obložení B-sloupku automobilu), 

díly jsou zapsány v pořadí ve směru od přední části vozidla k zadní (viz Obr. 7)). 

Zkoušená součásti jsou vyráběny ve dvou barevných provedeních, s označením 

Schwarz (černá barva výrobku) a v provedení Canberra Beige (odstín béžové barvy). 

Vyráběny jsou z materiálu s označením ABS Hochschlagfest MAGNUM 3904. 

V době tvorby této práce se jednalo o výrobky ze sériového nástroje, bez dezénu 

povrchu výrobku. Produkt se nacházel ve fázi předsériové výroby. V této části vývoje 

produktu je velmi důležitý proces validace výrobků. Dle výsledků prováděných zkoušek je 

možné výrobek optimalizovat až do podoby, kdy bude ve stavu vhodném k sériové produkci, 

následně je předán do sériové výroby. Jednotlivé fáze vývoje produktu lze řadit dle Obr. 4).  

V závěru tvorby této práce byl na výrobku vytvořen dezén, bylo možné provést 

zkoušku relevantní pouze na dezénovaném výrobku.  

Obr. 7) Sestava modulu spodního obložení interiéru - Li 



 

28 

Model dílu Li: 

 

Obr. 8) CAD model dílu Li v základních pohledech 
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7 VALIDACE PLASTOVÉHO VÝROBKU 

 Teorie validace 

Pojmem validace je možné v jednoduchosti vysvětlit jako proces ověřování výrobků, procesů 

či služeb vzhledem k reálným požadavkům na ně. Obsáhleji se pojem vysvětluje jako 

komplexní, systematické a dokumentované provádění zkoušek a testů, které prokazují 

spolehlivost a shodnost kvality výrobku, procesů a systémů z různých hledisek, které mohou 

být určeny normou či kontrolním předpisem (hierarchie viz Obr. 3)). V případě procesů 

a systémů lze validaci chápat jako ověření funkčnosti. Validace je metodou kontroly jakosti. 

Definice termínu: 

Dle ISO/IEC 17025 - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří:  

„Validace je potvrzení přezkoušením a poskytnutím objektivního důkazu, že jsou jednotlivé 

požadavky na specifické zamýšlené použití splněny.“ [10] 

Pojem validace se váže na další pojmy, jako jsou verifikace a kalibrace, tyto pojmy 

však nejsou v této práci dále rozebírány. 

Plánovaný a dokumentovaný postup pro stanovení specifických výkonnostních 

charakteristik (tzv. validačních parametrů), se označuje jako validační plán. 

 Teorie validační plán 

Odborně nazýván „Řídící plán validací“ (zkratka VMP) je soubor validací a použitých metod. 

V kontextu této práce se jedná o výběr laboratorních testů, které jsou pro vybrané plastové 

výrobky relevantní, objektivně použitelné a mají tedy i význam. 

Schéma vývoje validačního plánu (viz Obr. 9)):  

Obr. 9) Schéma vývoje validačního plánu [9] 
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 Význam validace ve vývoji produktu 

Validace (ve smyslu testování) prototypních, předsériových, potažmo sériových výrobků je 

velmi důležitým a účinným nástrojem pro zlepšování a optimalizaci výsledné kvality 

produktu. Validují se výrobky, jejichž výrobní parametry korespondují se sériovou výrobou 

(stroje, lisovací parametry, personál, přípravky, atd.). Ke zkouškám se odebírají díly 

z kontrolovaných výrobních dávek, počty zkoušených výrobků jsou různé a vycházejí 

z požadavku předpisu pro danou zkoušku, je vhodné rozlišit zkoušky výrobků za účelem 

vedení statistiky procesu výroby (periodicky, méně výrobků přímo z výroby), a zkoušky 

zajišťující odhalení stavu výrobku pro potřeby optimalizací (počty nastaveny předpisem). 

V automobilovém průmyslu jsou kladeny vysoké nároky na kvalitu a odolnost 

každého dílu. Pro její dosažení, je nutné zajistit kontrolu různých zatěžujících vlivů. 

Konkrétně u plastových výrobků se testují geometrické, materiálové, jakostní, statické 

a dynamické vlastnosti. Simulují se různá specifická zatížení, která působí na jednotlivé 

podsestavy výsledného produktu, automobilu. Používají se metody výpočetních analýz, pro 

predikci chování produktu při specifickém zatížení nebo se testují fyzicky vyrobené díly. 

Zřejmě nejznámější zkouškou v rámci automobilového průmyslu je tzv. Crashtest 

(nárazová zkouška), kdy jsou celé automobily podrobovány sérii nárazových zkoušek 

simulujících nejčastější typy dopravních nehod a nárazových ohrožení automobilu, 

hodnoceny jsou deformační zóny vozidla (viz Obr. 11)). U plastových, interiérových dílu jsou 

hodnoceny jejich pohyby vůči posádce daného automobilu. 

Příklady testů: 

Geometrické – měření rozměrů vůči modelu (CAD datům). 

Materiálové – test klimatických změn, simulace slunečního záření, pachové zkoušky, 

zkouška hořlavosti, test emisí HC, atd. 

Jakostní – test lesku a kvality povrchu, test znečišťování a čištění, test odporu proti médiu, 

test odolnosti proti poškrábání, atd. 

Statické a dynamické – měření hluku a vibrací, analýza kontaktních bodů a spasování, atd. 

Testování se provádí dle zkušebních postupů vydaných zákazníkem, sdruženími nebo národní 

legislativou. V případě není-li zkouška předepsána ani jednou z institucí, může metodiku 

navrhnout a realizovat sama provádějící zkušebna, ale pouze s výslovným souhlasem zákazníka. 

Specifické testy citlivé na únik dat jsou zadávány vybraným zkušebním laboratořím 

(např. ITC Zlín, EDAG, TÜV SÜD a další) poptaným napřímo zákazníkem. Většinou jde 

o zkoušky celých sestav, zkoušející výrobky od více producentů, nebo o zkoušky ověřující 

bezpečnost produktu (např. Crashtest vozu BMW řady 3 zobrazen na Obr. 10) a Obr. 11)). 

Přes znění platného předpisu lze zkoušku provádět jinou metodikou, zkoušející musí 

prokázat, že použitá metodika je alespoň stejně přesná a průkazná jako předepsaná metodika. 

Ve vývojové fázi kontrolní postupy zahrnují provedení specifických zkoušek části 

nebo celého produktu. V sériové fázi ověřovací postupy zahrnují pravidelně se opakující 

zkoušky navržené speciálně pro zajištění splnění původních požadavky na konstrukci, 

funkčnost, specifikace, bezpečnost, stabilitu výroby a další požadavky zákazníka. Jedná se 

o regulační procesy, kdy se hodnotí data z jednotlivých zkoušek. Při nevyhovujících 

výsledcích zkoušek, musí odpovědná osoba stanovit nápravná opatření. Ke změnám nejčastěji 

dochází v geometrii dílu, složení materiálu nebo v lisovacích parametrech.  



 

31 

Obr. 10) BMW řady 3 z roku 2016 [11] 

Obr. 11) Crashtest BMW řady 3 z roku 2016 [12]  
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 Tvorba validačního plánu 

Autor validačního plánu nesmí zapomínat na základní účel validačního plánu. Je nutné 

dodržet základní obsahovou náplň takového dokumentu. Forma a vzhled VMP se řídí firemní 

politikou a vnitřními předpisy. Obsah se může lišit dle požadavků na konkrétní výrobní 

oblast, ve které vydavatel VMP působí. 

Obsah VMP výrobce plastových výlisků pro automobilový průmysl: 

 Informace o validovaném produktu. 

 Výčet validačních zkoušek. 

 Informace o vazbách uživatelských subjektů. 

 Rozdělení odpovědností, určení validačního týmu.43 

 Termínové rozvržení zkoušek. 

 Základní popis zkoušek – odkaz na platné normy. 

VMP může dále obsahovat výčet pomůcek, popis vyhodnocení, výpis vztažných protokolů 

z testování, atd. Obsah je velkou měrou ovlivněn potřebami vydavatele. 

V rámci této práce byl vytvořen formulář pro validační plán, který byl aplikován pro 

produkt ABDH Li a Re (viz PI). Zkušební činnost by měla znamenat součinnost projektového 

oddělení a laboratoře. Určená osoba z projektového týmu provede výběr nutných zkoušek 

v rámci validace výrobku. Výběr je proveden dle souboru požadavků zákazníka (lastenheftu5), 

který je dodaný zákazníkem.4Pro zkoušky jsou dohledány všechny určující předpisy. Důležité 

je stanovení termínového plánu zkoušek, tak aby korespondoval s termínovým plánem 

paralelně probíhajících projektů. Rozplánované zkoušky jsou konzultovány s pracovníky 

laboratoře. Pokud je termínový plán zkoušek navržen vhodně, je validační plán schválen 

zákazníkem, v případě nevhodně navrženého termínového plánu zkoušek, bylo by nutné tento 

harmonogram upravit do vhodné podoby. Následuje rozdělení na zkoušky proveditelné 

interně (v laboratoři firmy ATEK s.r.o.) a na zkoušky proveditelné pouze externě, v jiných 

laboratořích. Specifické zkoušky musí být prováděny v akreditovaných zkušebnách. 

 Normy a předpisy pro dodavatele v automobilním průmyslu 

Výroba a uvádění produktu na trh v automobilovém průmyslu se řídí mezinárodními 

požadavky, národní legislativou, požadavky automobilového průmyslu a požadavky 

jednotlivých zákazníků (viz Obr. 3)). V přímém kontaktu s dodavateli jsou požadavky 

zákazníka, dodavatel však nesmí opomíjet či snad porušovat nadřazenou legislativu. 

Schopnost dodavatele plnit požadavky výroby pro automobilní průmysl lze snadno 

dokázat za pomocí certifikací, které například mohou prokazovat kvalitu systému řízení 

firmy. Příkladem mohou být mezinárodně uznávané certifikace dle ISO 9001:2015, 

ISO 14001:2015, ISO/TS 16949:2009 (změna na IATF 16949:2016) nebo CCC. 

Necertifikovaný dodavatel však může být schopen vyrábět kvalitní a předpisy dodržující 

výrobky. Požadavky na výrobce specifikuje zákazník, který nemusí, může nebo může 

požadovat podmínečně určitou certifikaci výrobce.  

                                                 
4 Validační tým je pracovní skupina složená ze specialistů zabývajících se testováním a realizuje validace včetně 

zajištění nutné dokumentace. 

5 Lastenheft je soubor specifikací. Popisuje veškeré požadavky zákazníka na dodávky služeb dodavatele. 
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ISO 9001 je jednou z nejznámějších norem, která je natolik univerzální, že je úspěšně 

aplikovatelná v různých odvětvích lidské činnosti zaměřených na produkování kvalitních 

výrobků potažmo služeb. 

Norma stanovuje zásadu, kde si firma určí své cíle a plány v oblasti kvality produkce. 

Tyto cíle a plány jsou za pomoci specifických procesů realizovány. Účinnost procesů je 

měřena a monitorována, Proto aby firma nalezla opatření pro změny vedoucí ke zvýšení 

kvality. Norma se zabývá principy řízení dokumentace, lidských zdrojů, infrastruktury, zavádí 

procesy komunikace se zákazníky, hodnocení dodavatelů, měření výkonnosti procesů a také 

interní audity za účelem získání zpětné vazby. 

Nejnovějším vydáním je ISO 9001:2015, která byla vydána kvůli změně 

v podnikatelském a společenském prostředí a změna vnímání přínosu normy ISO 9001. [13] 

ISO 14001 je norma týkající se řízení systému výroby firmy s ohledem k závazkům vůči 

životnímu prostředí (environmentální management). Historicky sahá až do 80. let minulého 

století, kdy se v Západní Evropě a USA začaly zpřísňovat legislativní opatření týkající se 

omezování uvolňovaných emisí v průmyslové výrobě. 

Norma stanovuje zásadu, kde firma stanoví své cíle a plány v oblasti emisí ze své 

produkce (alespoň pro splnění zákonných limitů). Tyto cíle a plány jsou za pomoci 

specifických procesů realizovány. Účinnost procesů je měřena a monitorována, aby firma 

nalezla opatření vedoucí ke snížení produkovaných emisí. Norma se zabývá principy řízení 

dokumentace, lidských zdrojů, infrastruktury, zavádí procesy komunikace s úřady 

a veřejností, měření výkonnosti procesů a také interní audity za účelem získání zpětné vazby. 

Nejnovějším vydáním je ISO 14001:2015, vydána kvůli stále rostoucím požadavkům 

společnosti na soulad výrobních a podnikatelských aktivit s ochranou životního prostředí. [14] 

ISO/TS 16949 – Management kvality v automobilovém průmyslu je systémová norma 

slučující principy řízení jakosti podle normy ISO 9001 a aspekty různých regionálních 

a národních norem v oblasti automobilového průmyslu, jako jsou AVSQ (Itálie), EAQF 

(Francie), VDA6 (Německo) a QS-9000 (USA). Specifikuje tedy požadavky na systém 

managementu kvality výrobců dílů pro automobilový průmysl. [15] 

CCC je povinná certifikace pro produkty uváděné na čínský trh. Účelem získání je 

certifikace o bezpečnosti importovaného výrobku. Nesplnění certifikačních požadavků může 

dospět až k zadržení importovaného zboží na hranicích Číny nebo jeho vrácení zpět. 

Společnosti zajišťující certifikace jsou čínská střediska pro certifikaci kvality (CQC) 

a (CEMC), dva nejdůležitější certifikační subjekty v Číně. [16] 

Ekonomicky nejvýznamnějším partnerem je v dnešní době nepochybně Německo, takže velmi 

důležité jsou předpisy vydané Německou asociací automobilového průmyslu VDA.  

VDA 6 je dokument popisující požadavky na řízení jakosti produktu pro dodavatele 

německého, potažmo evropského, automobilového průmyslu. Chce-li firma své výrobky 

produkovat pro řetězec evropského automobilového průmyslu, musí vyhovět právě 

požadavkům z normy VDA 6. Dodavatel si však může pro požadavky jakosti zvolit normu 

ISO/TS 16949, která pokrývá požadavky většiny norem (viz výše) a je uznávána evropskými 

a dalšími hlavními producenty automobilů. [17] 

Normy platné pro zkoušky jsou popsány při jejich definici (v dalších kapitolách práce).  
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 Validační plán výrobku 

Byl vytvořen formulář validačního plánu (vytvořený v programu Microsoft Excel), který byl 

poté aplikován pro produkt ABDH Li a Re (viz PI). Validační zkoušky byly vybrány ze 

specifikace požadavků zákazníka (lastenheft) s označením 10587816–000–02 a názvem Díly 

ze vstřikovacích zařízení níže (Spritzgussteile Ausstattung unten). [18] 

Dokument validačního plánu obsahuje: 

 Základní informace o produktu. 

 Datum vytvoření a určení verze dokumentu. 

 Výpis odpovědných osob u zákazníka a dodavatele. 

 Název a označení zkoušky. 

 Určení odpovědnosti za provedení zkoušky. 

 Výpis provádějících laboratoří. 

 Definice termínového plánu zkoušek. 

 Definování měřicích prostředků a pomůcek nutných ke zkoušce. 

 Popis zkoušky. 

 Čísla protokolu ze zkoušky a definici s provádějícího. 

 Popis výsledku zkoušek a jejich vyhodnocení. 

 Vybrané zkoušky k provedení 

Vybrány byly zkoušky proveditelné v podmínkách firemní laboratoře. V popisu zkoušek je 

k nalezení odůvodnění jednotlivých zkoušek, jsou popsány prostředky pro zatěžování, 

zkoušení a vyhodnocování, je popsán postup zkoušek, vyhodnocení a následuje návrh 

nápravných opatření, která by měla napomoci k optimalizaci kvality výrobku. 

Použité prostředky a zařízení pro jednotlivé zkoušky jsou popsány v kapitole 8. 

Z validačního plánu produktu byly vybrány následovné zkoušky: 

Prováděné zkoušky v generačním stavu 06S. 

 Dynamická pružnost – Test pádu koule. (Kapitola 9) 

 Pachová zkouška a Zkouška tvorby hniloby. (Kapitola 10) 

 Simulace slunečního záření. (Kapitola 11) 

 Stanovení odtrhové síly při demontáži. (Kapitola 12) 

 Stanovení posuvové síly ve směru demontáže. (Kapitola 13) 

 Zkouška hořlavosti. (Kapitola 14) 

 Zkouška klimatických změn + Měření dle plánu měření před a po zkoušce. (Kapitola 15) 

Prováděné zkoušky v generačním stavu 07S po úpravě povrchu výrobku, dezénování6
5. 

 Zkouška odolnost znečištění a čištění. (Kapitola 16) 

                                                 
6 Dezénování je definováno jako proces vytváření profilových vzorů na povrchu. Dezén na plastovém výrobku 

lze obecně vytvořit dvěma způsoby, jako kopie povrchu dutiny ve vstřikovací formě nebo jako otisk razníku, 

který povrch upraví na už vyrobené součásti, zpravidla na výrobcích deskového nebo válcového tvaru. [19] Pro 

povrchové úpravy dutin forem se používá elektroerozivní technologie, leptání nebo jiné speciální metody jako je 

pískování, nanášení niklových či zinkových vložek, gravírování či chromování. [20] 
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8 POUŽITÉ PROSTŘEDKY PRO ZKOUŠKY 

 Klimatická komora 

Klimatická komora (klimakomora nebo také environmentální komora) je zařízení k testování 

vlivů specifikovaných podmínek klimatu na biologické předměty, průmyslové výrobky a na 

další materiály. Je schopná uměle simulovat podmínky, kterým by mohly být testované 

vzorky vystaveny v reálném provozu po dobu své životnosti. Jedná se o cykly, simulující 

extrémní teploty, náhlé změny teplot (tepelné šoky), relativní vlhkost, elektrodynamické nebo 

elektromagnetické vibrace, cyklickou korozi, deště či zvětrávání, které by měly způsobit 

umělé předčasné stárnutí. Vyráběny jsou různé druhy environmentálních komor, které mohou 

simulovat různá klimatická působení nebo jejich kombinaci. 

V roce 2012 byla zahájena stavba klimatické komory určené k testování tepelného 

komfortu v kabině osobního automobilu (viz Obr. 12)) v rámci projektu New Technologies 

for Mechanical Engineering (NETME Centre), dnes součástí Fakulty strojního inženýrství na 

Vysokém učení technickém v Brně. K využití klimatické komory se roku 2014 do časopisu 

pro studenty EkonTech.cz vyjádřil doc. Ing. Jaroslav Kaplický, Ph.D. takto [21]: 

„Klimatická komora slouží k testování technických zařízení během různých 

klimatických podmínek. Díky přesně definovanému prostředí uvnitř komory lze porovnávat 

chování jednotlivých zařízení mezi sebou a vyhodnocovat jejich spolehlivost a funkčnost. 

Komora umožňuje kromě udržování stabilního prostředí také provádět střídavé klimatické 

cykly. Komplexní dynamická simulace okolního prostředí kombinující vliv teploty, vlhkosti 

a „slunečního“ (umělého) globálního záření realisticky napodobuje vnější atmosférické vlivy,“ 

Zkouškami v klimatické komoře se zabývá norma ČSN EN 60068, konkrétně 

zkoušením vlivů prostředí. Dělí se do tří částí ČSN EN 60068-1 část 1: Všeobecně a návod, 

ČSN EN 60068-2 část 2: Zkoušky a ČSN en 60068-3 část 3: Doprovodná dokumentace 

a návod. Významnou je norma ČSN EN 60068-3-5: Doprovodná dokumentace a návod – 

Konfirmace výkonnosti teplotních komor, která byla převzata z normy IEC 60068-3-5:2001. 

Při simulaci vlivů prostředí se používá předem stanovených cyklů, u kterých jsou 

přesně stanoveny charakteristiky daného klimatického zatěžování. Cykly se opakují v předem 

stanoveném počtu. Cykly mohou být specifikovány velmi konkrétně, například na podmínky 

na poušti či v extrémních mrazech. 

  

Obr. 12) Klimatická komora NETME Centre [21] 
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Použitá klimatická komora: 

V laboratoři firmy ATEK s.r.o. se nachází klimatická komora značky Vötsch s typovým 

označením VC³, od firmy Weiss Technik se sídlem v Hamburku (zobrazená na Obr. 14)). 

Klimatická komora Vötsch VC³ 7150 – Technické specifikace [22]: 

 Komora pro tzv. „vlhké teplo“ (simulace teplot a relativní vlhkosti). 

 32 bitový systém pro řízení S!MPAC. 

 Kontrolní dotykový panel CONTROLPAD. 

 Rošty z nerezové oceli. 

 Nohy se schopností pohlcování vibrací. 

 Možnost ovládání a sledování přes intranet nebo internet, USB a ethernetové rozhraní. 

 Objem zkušebního prostoru 1540 litrů. 

 Teplotní rozsah -75°C až 180°C. 

 Rozsah vlhkostí 10% až 98 % (viz Obr. 13)). 

Poznámka: Další informace je možné získat v prospektu nabídky klimatických komor Vötsch.  

 

  

Obr. 13) Klimatická komora Vötsch VC³ 7150 – rozsah vlhkostí [22] 

Obr. 14) Klimatická komora Vötsch VC³ 7150 [22] 
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 Souřadnicový měřicí stroj 

Souřadnicové měřící stroje (dále jen „SMS“) se dají považovat za jednu z nejvýznamnějších 

inovací v oblasti měření ve strojírenství. Nutnost konstrukce SMS byla vynucena důležitostí 

přesného a rychlého měření karoserií v automobilovém a leteckém průmyslu. 

Princip měření na SMS spočívá ve stanovení základních bodů prostoru (ustavení) 

a polohy dalších bodů na měřené součásti, měří se formou souřadnic v osách X, Y a Z. Určení 

základního bodu v místě pracovního prostoru SMS je výhodou proti konvenčním metodám. 

Srovnávají-li se tradiční způsoby měření, odečítání naměřených hodnot ze stupnic 

(zdlouhavé a namáhavé pro obsluhu), je způsob číslicového vyhodnocování výsledků u SMS 

krokem vpřed. SMS jsou připojitelné k číslicovým zařízením pro zaznamenávání měřených 

hodnot. Ze záznamu výsledku je možno vytvořit doklad o provedení měření (protokol) nebo 

lze výsledky použít pro výpočty statistických metod. 

SMS kontrolují prostorové výrobky podobným principem, jako je NC stroje vyrábí. 

Výhodou je rychlost práce, kdy se měřící časy zkracují až o 80 %. SMS jsou vhodné pro 

rozměrovou kontrolu součástí vyrobených na frézkách, vyvrtávacích strojích, vrtačkách či 

lisech, s počítačovou technikou jsou účinným prostředkem zvyšování jakosti výroby. [23] 

SMS se rozdělují dle principu snímání měřicí hlavy na kontaktní a optické, dle 

konstrukce stroje na mostové, s křížovým stolem a s kloubovým ramenem a dle režimů práce. 

Režimy práce SMS [23]: 

Ruční režim: Technik založí součást. Stroj pracuje v ručním nebo automatickém režimu dle 

programu měření. Vyhodnocení a protokoly jsou zpracovány automaticky (zajišťuje technik). 

Poloautomatický režim: Součást je do SMS vložena automaticky podle řídícího programu 

a technik spustí automatický měřicí program. Vyhodnocení a protokoly jsou zpracovány 

automaticky (zajišťuje technik). 

Automatický režim: Součást je do SMS vložena automaticky dle řídícího programu, 

automaticky je spuštěn měřicí program, provedeno vyhodnocení a vytvořen protokol. 

S velkou výhodou se dnes SMS používají pro automatizované výrobní linky. SMS jsou 

programovatelné i v tzv. off-line režimu (počítač se softwarem není připojen přímo na SMS), 

kdy jsou měřící programy pro výrobky vytvořeny ve speciálním simulačním softwaru, který 

je schopen přesně simulovat chování stroje při měření. Takový program je nahrán do SMS ve 

výrobní lince a odladí se pro sériové použití. Dnes je při programování využíváno CAD 

modelů, které umožňují off-line programování a jsou pro stroj jmenovitým rozměrem měření, 

v měření jsou hodnoceny odchylky vyrobené součásti od tohoto CAD modelu. (viz Obr. 15)) 

 

 

 

  

Obr. 15) Schéma principu měření výrobku dle CAD dat 
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Použitý souřadnicový měřicí stroj: 

V laboratoři firmy ATEK s.r.o. se nachází souřadnicový měřicí stroj s tělem ZEISS Accura II 

Aktiv (viz Obr. 16) a)) od výrobce Carl Zeiss IMT z Oberkochenu, které je doplněno 

o dotykovou hlavu PH20 a řídicí systém od firmy Renishaw s.r.o. (viz Obr. 16) b)) Stroj je 

programován pomocí programovacího a měřicího prostředí MODUS 1.7 firmy Renishaw, 

protokoly jsou vytvářeny pomocí programu modulu MODUS Reporting. Stroj pracuje 

v kontrolovaném prostředí, jednoduchým kazatelem vhodného prostředí je teplota, od 20°C 

do 26°C by měl stroj pracovat s garantovanou přesností. 

Firemní SMS se používá pro měření plastových výrobků, měřicích kontrolních 

přípravků, částí licích forem a tvarových elektrod využívaných pro elektroerozivní obrábění. 

Požadavky na SMS udává norma ČSN EN ISO 10360 Geometrické požadavky na výrobky. 

Inovativním řešením pro měření prostorových těles jsou skenovací měřicí zařízení. 

SMS ZEISS + RENISHAW – Technické specifikace [24] [25]: 

 Konstrukční typ stroje: mostový s pevnou granitovou pracovní deskou. 

 Pohon: motorický, pneumatické, aerostatická ložiska. 

 Měřicí hlava: 5-ti osá dotyková PH20 od firmy Renishaw (viz Obr. 15)). 

 Natáčecí úhly hlavy: Osa A - ±115° a osa B je plně otočná. 

 Typ sondy: Mechanicko-elektrická. 

 Sondy pro měření: ⌀0,5mm, ⌀1mm, ⌀2mm, ⌀3mm, ⌀5mm (rubínové kuličky). 

 Objem zásobníku: Šest snímačů. 

 Zobrazování dat: Prostorové, grafické nebo textové. 

 Programování: Na programovacím pracovišti (on-line nebo off-line). 

 Programovací prostředí: MODUS 1.7 od firmy Renishaw. 

 Pracovní prostor stroje: Osa X = 1,31 m, osa Y = 1,65 m, osa Z = 1,02 m. 

 

 

 

  

a)       b) 

Obr. 16) Souřadnicový měřicí stroj 

a) Zeiss Accura II Aktiv [25] b) Dotyková hlava PH20 Renishaw [24] 
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 Xenotest 

Xenotest je zařízení sloužící k simulaci působení slunečního záření. Motivací použití tohoto 

zařízení jsou je působení UV záření (ultrafialové záření) na výrobek, které způsobuje stárnutí 

materiálu a jeho postupnou degradaci, což může v budoucnu způsobit nefunkčnost výrobku 

nebo degradaci jeho barvy. Výstupem z takového zkoušení výrobků je predikce relativní 

trvanlivosti výrobku při použití za určitých podmínek. 

Nejstarší metodou zkoušení odolnosti proti slunečnímu záření je umístění výrobku 

(zkušebního vzorku) na šikmý zásobník (viz Obr. 17)) orientovaný ke slunci. Zásobníky mají 

sklon 45°, na jižní polokouli jsou orientované na sever, na severní polokouli jsou orientované 

na jih. Tato metoda je čistě přírodní, byla však vybírána velmi slunná místa pro maximalizaci 

zatížení výrobku, optimální jsou tropické oblasti kvůli vysokým teplotám, intenzitě UV záření 

a vysoké vlhkosti. Takový charakter podnebních podmínek umožňuje maximalizaci 

degradace materiálu. Světovým standardem jsou podmínky na Floridě, kde jsou tři dříve 

jmenované charakteristiky v optimálním poměru. Nevýhodou je doba trvání zkoušky, přes 

nejpřísnější podmínky, může zkouška trvat pro dosažení výsledků roky. [26] 

Časové nevýhodnosti původní metody vyvolala potřebu rychlejšího posuzování vlivů 

životního prostředí na výrobek (UV záření). S výhodou se využívalo speciálně navržených 

testovacích zařízení zvaných koncentrátory, které využívaly zrcadel pro usměrnění a zesílení 

UV záření. Taková zařízení se používala hlavně v oblasti Arizonských pouští, kde je vysoký 

podíl slunečního záření a nízké procento relativní vlhkosti okolí. [26] 

Pro moderní aplikace se využívá environmentálních komor (popsány v kapitole 8.1) 

nebo speciálních zařízení, která umožňují simulaci slunečního záření v určitých podnebných 

podmínkách. Tato technologie využívá principu umělého působení xenonových obloukových 

lamp, které zajistí působení vysoké intenzity UV záření. 

Takovým zatížením se zkušebně podrobují součásti z velkého spektra výroby, které 

jsou provozovány venku nebo nepřímo na slunci (např. za sklem), jako například kosmetika, 

farmaceutické produkty, komponenty ve stavebnictví, automobily či plasty. 

Použitý xenotest: 

V laboratoři firmy ATEK s.r.o. se nachází Xenotest BETA+ (viz Obr. 18)) od firmy ATLAS 

Material Testing Technology se sídlem v Illinoi v USA. Jedná se o prémiový samostatný 

xenonový přístroj s rotujícím zásobníkem vzorků, splňuje většinu průmyslových standardů. 

Xenotest BETA+ – Technické specifikace [27]: 

 3x2200 W vzduchem chlazené xenonové lampy. 

 4000 cm2 expoziční oblast. 

 Přímé nastavení a řízení ozařování (300 – 400 mm). 

 Přímé nastavení a regulace teploty komory a ovládání relativní vlhkosti. 

 Paměť na 10 předvolených zkušebních programů. 

 Ultrazvukový zvlhčovací systém pro kontrolu vlhkosti. 

 Ethernetové rozhraní pro připojení. 

 Dotyková obrazovka s barevným displejem. 

 Vícejazyčné uživatelské rozhraní.  
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Obr. 17) Stanoviště zásobníků na zkoušení vzorky firmy Atlas [28] 

Obr. 18) Xenotest BETA+ od firmy Atlas [27] 
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 Měřidla síly 

Měřidlo síly (siloměr) je přístroj sloužící k měření velikosti síly nebo krouticího momentu. 

Základním principem pro stanovení měřítka síly je deformace pružné části siloměru (využití 

Hookova zákona). Na trhu je mnoho typů měřidel síly, lze je rozdělit na digitální, 

mechanické, ergonomické a hydraulické. Měřidla mohou být používána přímo v ruce nebo se 

upevňují na zkušební stojany (příkladem je systém popsaný v kapitole 8.5) 

Použitá měřidla síly: 

V laboratoři firmy ATEK s.r.o. se v rámci prováděných testů používají digitální měřidla síly 

značky Chatillon s typovými označeními E-DFE-200 a DFE2-010. Tyto přístroje jsou 

kompaktní a snadno použitelné v průmyslové praxi. (viz Obr. 19)) 

Chatillon E-DFE-200 – Technické specifikace [29]: 

 Rozsah 0±1000N. 

 Rozlišitelnost 1N. 

 Maximální rychlost zachycení 5000Hz. 

 Ochrana proti přetížení v rozsahu 150% plného zatížení. 

 Provozní teplota 4 až 38°C. 

Chatillon DFE2-010 – Technické specifikace[30]: 

 Rozsah 0±50N. 

 Rozlišitelnost 0,01N. 

 Maximální rychlost zachycení 5000Hz. 

 Ochrana proti přetížení v rozsahu 150% plného zatížení. 

 Provozní teplota 4 až 38°C.  

 a)               b) 

Obr. 19) Měřidla síly značky Chatillon 

a) E-DFE-200 [29] b) DFE2-010 [30] 
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 Manuální zkušební stojan 

Manuální zkušební stojan je zařízením, které je osazeno měřidlem síly. Tato sestava poté 

slouží ke zkouškám tahu, tlaku a k trhacím zkouškám. Stojan je konstruován tak, aby bylo 

možné trhací či tahovou zkoušku provádět ručně zavěšením, nebo trhem přes páku, kterou je 

stojan opatřen. Musí mít stavitelnou výšku pro zkoušení různě rozměrných součástí. 

Použitý manuální zkušební stojan: 

V laboratoři firmy ATEK s.r.o. je ke zkouškám k dispozici manuální zkušební stojan typu 

SPJ-B od výrobce Sundoo, který je při zkouškách v této práci osazen jedním z měřidel síly 

Chatillon E-DFE-200. Na obrázku 20 je k vidění zkušební stojan, který je však v tomto 

případě osazen siloměrem Sundoo SH. (viz Obr. 20)) 

Manuální zkušební stojan SPJ-B + Chatillon E-DFE-200 – Technické specifikace [31]: 

 Rozměry 152 x 234 x 425 mm (Délka x Šířka x Výška). 

 Hmotnost 10,7 kg. 

 Maximální zatížení 500N. 

 Zdvih 70mm. Nastavení výšky měřidla pomocí šroubu. 

 Osazen odměřováním zdvihu s možností definování referenční hodnoty. 

  Obr. 20) Manuální zkušební stojan typu SPJ-B [31] 
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 Úchylkoměr 

Úchylkoměry (nebo také odchylkoměr) se řadí do kategorie délkových měřidel, které se 

používají převážně ve strojírenství. Používají se například ke kontrole odchylek k předepsané 

míře či k vystřeďování rotačních obrobků. Úchylkoměry neměří absolutní délky, nýbrž 

zaznamenávají vzdálenost od referenční nastavené hodnoty k měřenému prvku. K nastavení 

referenční hodnoty mohou být použity koncové měrky nebo například ověřené referenční 

pouzdro s ověřenou vzdáleností referované hodnoty. Od referenční hodnoty může měřený 

prvek vykazovat kladnou nebo zápornou hodnotu, záporná hodnota by měla značit chybějící 

materiál a kladná hodnota by měla značit přebývající materiál. Na trhu jsou dnes dostupné 

digitální, mechanické, ručkové a pákovo-ručkové úchylkoměry. [32] 

Použité úchylkoměry: 

V laboratoři firmy ATEK s.r.o. jsou k měření k dispozici úchylkoměry značky Mitutoyo 

Absolute Digimatic z třídy ID-C s různým rozsahem, rozlišením i přesností. 

Pro měření výrobků ABDH Li a Re v kontrolních měřicích přípravků jsou využity 

úchylkoměry s interním označením 57 s kuličkovým dotykem a 60 s plochým dotykem dříku. 

(viz Obr. 21)). Dle interní praxe se kuličkový dotyk úchylkoměru používá při měření odchylky 

na plochách výrobku a plochý dotyk se používá při měření odchylek na hranách výrobku. 

Mitutoyo Absolute Digimatic 543-404B (Interní označení 57) – Technické specifikace [33]: 

 Rozsah 12,7 mm. 

 Rozlišitelnost 0,02 mm. 

 Kuličkový dotek z tvrdokovu se závitem M 2,5 x 0,45 mm. 

 LCD displej s číslicovým krokem 0,01 mm, na otočném krytu o 330°. 

 Přesné měření i při vysoké rychlosti posuvu. 

Mitutoyo Absolute Digimatic 543-404B (Interní označení 60) – Technické specifikace [33]: 

 Vlastnosti stejné jako výše vypsaný (interní označení 57). 

 Plochý dotek z oceli se závitem M 2,5 x 0,45 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   c)                    b)                a) 

Obr. 21) Úchylkoměr 

a) Mitutoyo Absolute Digimatic 543-404B [33] b) plochý dotek [33] c) kuličkový dotek [33] 
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 Spalovací komora 

Spalovací komory jsou nástrojem pro bezpečné provedení zkoušky vzplanutí (hořlavosti) 

materiálů. Tento nástroj umožňuje zkoušku stanovení podmínek protipožární odolnosti 

použitých materiálů ve vnitřním prostoru vozidel (osobní automobily, vlaky, autobusy, 

traktory, nákladní vozidla…), ale také v motorovém prostoru vozidel. Zkoušky se provádí 

s motivací snižování rizika úmrtí či zranění cestujících ve vozidlech, které mohou vzniknout 

v důsledku požáru vozidla. [32] 

Zkoušky hořlavosti a požadavky na používané prostředky jsou popsány v normě 

FMVSS 302 Hořlavost vnitřních materiálů (Flammability of Interior Materials) nebo 

v harmonizované normě ČSN EN ISO 3795 Stanovení hořlavosti materiálů použitelných 

v interiéru vozidla. 

Použitá spalovací komora: 

V laboratoři firmy ATEK s.r.o. se nachází spalovací komora s označením FMVSS 302 

společnosti Fire Testing and Technology. (viz Obr. 22)) Zařízení by mělo být umístěno 

v prostoru bez průvanu při teplotě 23±5°C, při relativní vlhkosti 50±20% a pod vhodně 

větranou digestoří. Spalovací komora je umístěna v odvětrávané komoře opatřené digestoří, 

kde je před použitím hodnoceno proudění vzduchu, pro měření proudění vzduchu 

v odvětrávané komoře se používá. Je požadovaná rychlost proudění (0,2 ± 0,1) m/s. Jako 

hořlavina je používán stlačený metan. 

FMVSS 302 – Technické specifikace [34]: 

 Komora z nerezové oceli, jejíž vnější část je lakovaná. 

 Prvky pro regulaci plynu a zabezpečovací zařízení pro zamezení zpětného zápalu. 

 Bunsenův kahan – zdroj zápalu s ventilem pro jemné nastavení. 

 Držák vzorků. 

 Protipožární skleněná přepážka. 

  
Obr. 22) Spalovací komora FMVSS 302 [34] 
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 Posuvné měřidlo 

Posuvná měřidla se používá pro měření vnějších i vnitřních rozměrů výrobků a pro měření 

hloubky. Měřidla jsou většinou využívána pro méně přesná měření, která řádem výsledné 

hodnoty odpovídají 0,1 mm (i přes odečítání digitálních měřidel 0,01 mm), kategorizace dle 

přesnosti na 1 mm, 0,1 mm, 0,05 mm a 0,02 mm. Pro běžné měření jsou velmi rozšířená kvůli 

své jednoduchou konstrukci, univerzálnost a snadné použití, nízkou cenu a pro běžné aplikace 

dostatečnou přesnost. Mezi posuvná měřidla patří posuvná měřítka, posuvné hloubkoměry, 

posuvné výškoměry (nádrhy) a zvláštní druhy posuvných měřítek (například zuboměr). [32] 

Základní konstrukce posuvného měřítka obsahuje pevnou měřicí čelist, posuvnou 

měřící čelist na jezdci, čelisti pro vnitřní měření, nonius, aretační šroub, vodící tyč a tyč 

hloubkoměru. Pro odečítání hodnoty z měřidla se využívají noniusovou stupnice, číselníkové 

stupnice nebo je hodnota odečtena z digitálního displeje. [32] 

Digitální posuvné měřítko nabízí výhodnou možnost vynulování měření v určité 

vzdálenosti, kterou lze nastavit například pomocí koncových měrek. Tato vlastnost umožňuje 

měření odchylek na výrobcích. Měření probíhá podle jednoduchého principu nastavení 

jmenovité hodnoty na měřidle a měření výrobku vůči této hodnotě, výsledkem je odchylka 

jmenovité a naměřené hodnoty, která může mít kladné znaménko značící přebytek materiálu 

nebo záporné znaménko značící nedostatek materiálu na měřeném výrobku.  

Použitá posuvná měřítka: 

Pro měření rozměrů ve firmě ATEK s.r.o. se využívá posuvných měřítek s různými rozsahy 

od výrobce Mitutoyo řady Absolute AOS Digital Caliper. Pro měření větších rozměrů je 

využito dlouhého měřítka INSIZE 1135-451 s rozsahem 0-450 mm. (viz Obr. 23)) 

Mitutoyo Absolute AOS Digital Caliper – Technické specifikace [35]: 

 Rozsah měřidla 0-150 mm s možností nastavení nulové jmenovité hodnoty. 

 Rozlišitelnost dle DIN 862 (výpočet dle rozsahu a měřené jmenovité délky). 

 LCD displej s výškou číslic 9 mm, číslicový krok 0,01 mm. 

INSIZE 1135-451 – Technické specifikace [36]: 

 Rozsah měřidla 0-450 mm s možností nastavení nulové jmenovité hodnoty. 

 Rozlišitelnost dle DIN 862 (výpočet dle rozsahu a měřené jmenovité délky). 

 LCD displej pro odečet hodnot, číslicový krok 0,01 mm. 

  

a)        b) 

Obr. 23) Posuvná měřítka 

a) Mitutoyo Absolute AOS Digital Caliper [35] b) INSIZE 1135-451 [36] 
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 Měřidla klimatických podmínek 

Zařízení sloužící k přesnému měření, monitorování a zaznamenávání klimatických podmínek 

prostředí jsou důležitou součástí zkušebních prostor, která musí kvůli své funkci být 

udržována ve specifických klimatických podmínkách. Příkladem mohou být prostory 

laboratoří, výroben potravin nebo skladovacích prostor pro produkty citlivé na teplotu 

a vlhkost. Měřena může být teplota, tlak, relativní vlhkost či proudění vzduchu.  

Použitá měřidla klimatických podmínek: 

V laboratoři firmy ATEK s.r.o. jsou sledovány pracoviště souřadnicového měřicího stroje, 

který má svou přesnost funkce garantovanou za určitého teplotního rozmezí (viz kapitola 8.2), 

proto je tento prostor klimatizován a vyhodnocován pomocí dataloggeru teploty firmy Testo 

s označením 174H (viz Obr. 24) a)) určeného pro záznam a hodnocení teploty a relativní 

vlhkosti, a pracoviště pro zkoušky hořlavosti, kde je hodnocena teplota a proudění vzduchu, 

kvůli odvětrávání spalin ze zkoušky, toto pracoviště je monitorování pomocí 

termoanemometru (neboli teplotní průtokoměr) se sondou proudění vzduchu od firmy Testo 

s označením 425, určený k záznamu a hodnocení teploty a proudění vzduchu. (viz Obr. 24) b)).  

Testo 174 H – Technické specifikace [37]: 

 Rozsah měření teploty od -20°C do +70°C s rozlišením 0,1°C. 

 Rozlišitelnost měření teploty ±0,5°C. 

 Rozsah měření relativní vlhkosti od 0% do 100% s rozlišením 0,1%. 

 Rozlišitelnost měření relativní vlhkosti ±3% (od 2% do 98% relativní vlhkosti). 

Testo 425 se sondou proudění – Technické specifikace [38]: 

 Rozsah měření teploty od -20°C do +70°C s rozlišením 0,1°C. 

 Rozlišitelnost měření ±0,5°C (v rozsahu od 0°C do +60°C, zbytek s přesností ±0,7°C). 

 Rozsah měření proudění vzduchu od 0 m/s do +20 m/s s rozlišitelností 0,01 m/s. 

 Rozlišitelnost měření relativní vlhkosti ±(0,03 m/s + 5% z měřené veličiny). 

  

     a)          b) 

Obr. 24) Měřidla klimatických podmínek 

a) Testo 174H [37] b) Testo 425 se sondou proudění [38] 
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 Stopky ruční 

Ruční stopky jsou zařízení sloužící k odměřování kratších časových úseků. Na trhu jsou 

k dostání stopky mechanické nebo elektronické dosahující vyšších přesností. S výhodou se 

dají propojit s automatickými čidly či s počítačem. Využívají se ve sportu, vědě i technice. 

Použité ruční stopky: 

V laboratorních prostorech firmy ATEK s.r.o. jsou využívány ruční elektronické digitální 

stopky Countdown, využívané pro odměřování časů při zkoušce hořlavosti. (viz Obr. 25) a)) 

Stopky Countdown – Technické specifikace [39]: 

 Odpočet do 10 hodin s funkcí alarmu a pamětí na 2 mezičasy. 

 Voděodolná konstrukce. 

 Koloristická skříň 

Koloristická skříň je zařízení sloužící k zaručení různých druhů stabilního a intenzivního 

požadovaného světla, které se v průmyslu využívá při posuzování barev a jejich odstínů 

u zkoumaných výrobků. Normovaných světel je až šest druhů (např. Simulované denní světlo 

– D65, D75 či D50, Horizont – simulace brzkého východ slunce / odpoledního západu slunce, 

Osvětlení „A“ – domácí osvětlení, chladné bílé fluorescenční – CWF, Zářivka – TL84 nebo 

U30, Ultrafialové – UV). Jsou doplňkem při hodnocení barev pomocí spektrofotometrů. 

Použitá koloristická skříň: 

V laboratoři firmy ATEK s.r.o. je k dispozici koloristická skříň SpectraLight III od firmy 

GretagMacbeth, které je světovým standardem pro vizuální posuzování barev. (viz Obr. 25) b)) 

GretagMacbeth SpectraLight III – Technické specifikace [40]: 

 6 druhů světel – denní světlo, studené bílé, horizont, UV, TL84 U30 a „A“. 

 Pracovní oblast 698,5 x 620 x 940 mm (Výška x Šířka x Hloubka).  

 

 

 

  

a)        b) 

Obr. 25) Použitá zařízení 

a) Stopky Countdown [39] b) Koloristická skříň SpectraLight III [40] 
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 Horkovzdušná sušárna 

Sušárny jsou zařízení, která se v průmyslových provozech využívají k umělému vysoušení 

nebo sušení různých materiálů. Nalézají využití v širokém spektru průmyslových odvětví, 

jakými jsou například automobilní, farmaceutický, papírenský, potravinářský průmysl, 

strojírenství či zemědělství. Účelem je redukce či odstranění přebytečné vlhkosti v materiálech. 

Sušárny jsou klasifikovány dle různých hledisek, například dle použitého média 

(vzduch, spaliny, inertní plyny, přehřátá pára), provozního tlaku (atmosférický tlak, 

konstantní tlak, pulzující atmosférický, vakuum) nebo dle povahy průmyslového využití 

(periodické sušení, kontinuální sušení). 

První sušárny byly využívány v zemědělství, ovoce a obilniny se vysoušely nad 

otevřeným ohněm, což však bylo nebezpečné s ohledem na potenciálně vysokou 

pravděpodobnost vzniku požáru. Dále se dlouhodobě sušáren využívá v dřevozpracujícím 

průmyslu, kde se využívá cirkulace zahřívaného vzduchu. 

Při výrobě plastových výrobků je sušený granulát používaný při výrobě. V rámci 

testování se moderní sušárny mohou použít podobně jako klimatické komory, protože jsou 

schopny ve svém prostředí regulovat teplotu a vlhkost. 

Použitá horkovzdušná sušárna: 

V laboratoři firmy ATEK s.r.o. se nachází horkovzdušná sušárna Binder Avantgarde se 

sériovým označením ED 115. Tato sušárna s přirozenou cirkulací vzduchu vyniká vysokou 

přesností rozložení teploty v komoře, proto je vhodná pro použití při zkouškách spočívajících 

v zatěžování výrobků. (viz Obr. 26)) 

Binder Avantgarde ED 115 – Technické specifikace [41]: 

 Elektromechanické ovládání výfukové klapky. 

 Vnitřní rozměry 530 x 510 x 425 mm (Výška x Šířka x Hloubka). 

 Objem pracovního prostoru 114 litrů. 

 Rozsah teploty od +5°C nad teplotou okolí sušárny do +300°C. 

 Maximální zatížení police je 30 kg. 

 Povolené maximální zatížení 150 kg. 

  

Obr. 26) Horkovzdušná sušárna Binder Avantgarde ED 115 [41] 
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 Spektrofotometr 

Spektrofotometry (neboli spektrální fotometr) jsou zařízení pro analýzu pohlcování světla 

různých vlnových délek spektra monochromatického světla, umožňuje nastavení a měření část 

absorpčního spektra v definovaném úseku vlnových délek. Pro analýzu pohlcování jedné 

konkrétní vlnové délky monochromatického světla se využívá zařízení nazývané fotometry. 

Spektrofotometr se skládá ze zdroje záření (speciální žárovka nebo výbojka – dle 

požadavku na záření), monochromátoru (interferenční filtr nebo disperzní neboli rozptylový 

hranol), kyvety (prostor, ve kterém je umístěn vzorek), detektor (jedná se o fotonásobič či 

detektor s diodovým polem) a vyhodnocovací zařízení (počítač nebo zapisovač). [42] 

V dnešní době se využívá Ramanova jevu, který k měření používá principů rozptylu 

laserového paprsku. [43] 

Dřívější velké laboratorní přístroje jsou dnes v průmyslové praxi nahrazeny 

moderními ručními přístroji. Jejich malé konstrukční rozměry umožňují širší využití těchto 

přístrojů. Moderní spektrofotometry se používají k 3D zaměřovací technologie pro měření 

strukturovaných, zakřivených, lesklých, matných, lakovaných i nelakovaných povrchů. 

Použitý spektrofotometr: 

Ve firmě ATEK s.r.o. se využívá mnoho spektrofotometrů, ale k vyhodnocování vzorku po 

zkoušce simulace slunečního záření se využívá spektrofotometr ColorEye XTH typ XH 1933 

od firmy GretagMacbeth. Jedná se o samostatný univerzální zařízení navrženo tak, aby bylo 

možné měřit barvu výrobků různých rozměrů, tvarů a povrchů, takže se využívá v širokém 

spektru průmyslových odvětví. (viz Obr. 27)) 

ColorEye XTH XH 1933 – Technické specifikace [44]: 

 Zdrojem světla je xenonová lampa. 

 Spektrální rozsah 360 – 750 nm. 

 Rozlišení spektra 10 nm. 

 Fotometrický rozsah 0 – 120 % nebo 0 – 200 %. 

 Fotometrické rozlišení 0,01 %. 

 

 

  

Obr. 27) Spektrofotometr ColorEye XTH XH 1933 [44] 
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 Měřící kontrolní přípravek 

Měřicí a kontrolní přípravky jsou většinou jednoúčelová zařízení sloužící k levné, rychlé 

a jednoduché kontrole vyrobených součástí. Přípravky mohou být osazeny elektronikou či 

automatickým systémem vyhodnocování. Měly by být navrženy s ohledem na minimální 

náročnost pro obsluhu. Přípravky nalezly uplatnění například při kontrole tvaru výlisků nebo 

plechů. Jsou většinou upínáním výrobku konstruovány jako náhrada montážních sestav, kde 

upínací elementy fixují výrobek k přípravku v místech spojení s dalšími součástmi konečné 

montážní sestavy. Výrobek je poté v přípravku kontrolován například ručními kalibry pro 

kontrolu průměrů děr, spárovými měrkami nebo číslicovými úchylkoměry. 

Pro kontrolu zkoušeného výrobku (viz kapitola 6) je použit měřící kontrolní přípravek, 

který se v tomto případě používá jako kontrolní, měřicí, upínací a ustavovací přípravek pro 

SMS. Přípravek má interní označení MKP 192 pro výrobky Li a MKP193 pro výrobky Re. 

Přípravky mají jednoduchou konstrukci s opěrnými sloupky, upínkami, sloupky s měřicími 

pouzdry pro číslicové úchylkoměry, nulovací blok pro kontrolu nastavení měřicích pouzder, 

dvě koule s přesným souřadnicovým umístěním a poloměrem, sloužící k ustavování přípravku 

na SMS. Měřicí pouzdra jsou navržena a umístěna tak, aby odpovídala specifikovaným 

bodům na kontrolovaném výrobku. Přípravek pro levý díl je k vidění na Obr. 28). 

Pro používání přípravku je nutné přípravku změřit přesnosti dosedacích ploch, umístění 

a nastavení měřicích pouzder a dále je nutné ověřit použitelnost měřicího přípravku jako 

systému pro ověřování výrobků během výroby, v rámci směnové kontroly. Pro ověření 

systému se v rámci firmy ATEK s.r.o., dle požadavků zákazníka, používá metoda MSA 

(Measurement Systems Analysis, v překladu Analýza měřicího systému nebo analýza 

systému měření). Metoda MSA klade důraz na opakovatelnost a reprodukovatelnost měření, 

hodnoty jsou označeny pod zkratkou R&R (Repeatability and Reproducibility, v překladu 

opakovatelnost a reprodukovatelnost). Protokoly o způsobilosti přípravku nejsou přiloženy 

k této práci. Pro správné používání měřicího systému je definován postup použití a měření na 

přípravku, v tomto případě pracovní předpis pro měřicí kontrolní přípravek vytvořený v rámci 

této práce, platný předpis s interním označením PP341 přiložený v příloze pod označen PII.  

Obr. 28) Měřicí kontrolní přípravek MKP192 
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9 DYNAMICKÁ ZÁTĚŽ – ZKOUŠKA PÁDU KOULE 

 Motivace a podstata zkoušky 

Zkouška pádu koule je zkušební metodikou ověřující odolnost vůči dynamickému zatěžování 

interiérových částí vozidla. Zkouška se používá pro součásti umístěné v prostoru kufru nebo 

v prostoru kabiny cestujících automobilu. 

 Norma 

Zkoušku je nutné provádět v souladu s platnými normami a předpisy. Pro výrobky spadající 

pod koncern BMW Group standardy je využíván přepis s označení PR 372.3. Plastové díly 

v zavazadlovém prostoru a interiéru (Kunststoffteile in Gepäckraum und Innenraum 

unten), zkouška dle částí 2.1.6.2. Dynamické zatížení (Gewichtsbelastung dynamisch). [45] 

Například pro výrobky spadající pod koncern Volkswagen Group platí předpis 

PV3905 Zkouška pádu koule (Kugelfall-Prüfung). 

9.2.1 Rozsah použití specifikace 

Platí pro interiérové díly v zavazadlovém prostoru a pro obložení v prostoru pro cestující. 

Zkouška může být prováděna ve třech variantách popsaných v normě. 

 Zkušební podmínky 

9.3.1 Zkušební vzorky 

Dle normy PR 372.3 se zkouší minimálně jeden vzorek od každé barvy. Pokud je výrobek 

vyráběn jen v jednom barevném provedení, kontrolují se alespoň tři zkušební vzorky, není-li 

však dohodnuto jinak. Velikost zkušebního vzorku závisí na velikosti dílů. 

9.3.2 Pomůcky 

Zkoušky se provádějí na zkušebních vzorcích s podporou a upnutím, za pomoci speciálních 

zkušebních zařízeních (přípravcích) s upnutými součástmi či ve vozidle. Je nutné dodržení 

použití předepsaných vybavení (klimatická komora) a dodržení montážních poloh. 

Jako zkušební závaží je předepsána ocelová koule o hmotnosti 1 kilogram. [45] Pro 

zkoušku je požadován zkušební prostředek popsaný v Obr. 29). 

 

 

  

Obr. 29) Schéma zkouškového stanoviště pro zkoušku pádu koule [46] 
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9.3.2 Parametry prováděné zkoušky 

Zkušebními vzorky jsou v tomto případě celé díly a test probíhá s podpory měřicího 

přípravku. Zkouška se provádí na dvou sadách od každé vyráběné barevné varianty (2 sady 

dílů v barvě Schwarz; 2 sady dílů v barvě Canberrabeige;). Před zkouškou jsou tyto díly 

temperovány na teplotu (-20 ± 3)°C. Zkušební vzorky jsou pokládány na rošty v pracovním 

prostoru klimatické komory bez podpory. 

Zkušební závaží je na zkušební vzorek spuštěna z výšky 500 mm. Předepsaná zkušební 

koule je nahrazena zkušebním závažím s předepsanou hmotností 1 kilogram. 

Zkoušené oblasti na zkušebních vzorcích jsou zvoleny po domluvě se zákazníkem, 

jsou voleny v místech blízkých u dosedacích drážek plastového výrobku ke karoserii vozidla 

nebo v místech, kde plastový výrobek dosedá na karoserii svou hranou. 

 Průběh zkoušky 

1. Výběr a očištění zkušebních vzorků. 

Použit technický líh – po očištění odvětrání čisticí látky. 

2. Označení zkušebních vzorků pořadovými čísly a označení zkoušených částí. (viz Obr. 30)) 

3. Temperování zkušebních vzorků na -20°C. (viz Obr. 31)) 

Použita klimatická komora (-20°C, 50% relativní vlhkosti, 3h).  

4. Nachystání a kontrola pomůcek pro zkoušku. (viz Obr. 30) a Obr. 32)) 

Měřicí kontrolní přípravek jako zástavba výrobků, zkušební roura, zkušební závaží. 

5. Zkouška jednotlivých zkušebních vzorků. 

a) Otevření upínek přípravku. 

b) Vytažení zkušebního vzorku z klimatické komory, 

c) Vložení zkušebního vzorku do přípravku. 

d) Upnutí zkušebního vzorku v přípravku. 

e) Umístění zkušební roury se zkušebním závažím na zkoušenou část zkušebního vzorku. 

f) Vložení držáku do otvoru ve zkušební rouře ve specifikované výšce. (viz Obr. 33) a)) 

g) Vložení zkušebního závaží do zkušební roury. (viz Obr. 33) b)) 

h) Vytažení držáku koule (závaží) z otvoru ve zkušební rouře. (viz Obr. 33) c)) 

i) Zkušební závaží vykoná náraz do zkušebního vzorku. 

j) Odstranění zkušební roury a zkušebního závaží ze zkušebního vzorku. (viz Obr. 34)) 

k) Opakování bodů e) až j) pro všechny zkoušené části zkušebního vzorku. 

l) Po zkoušce všech zkušených částí je zkušební vzorek odstranění z přípravku. 

6. Vyhodnocení poruch a změn způsobených zkouškou. 

Použití koloristické skříně pro optimalizaci vizuální kontroly zkušebního vzorku. 

7. Vytvoření protokolu o zkoušce. 
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Obr. 30) Zkoušené výrobky v přípravcích s označením zkoušených částí 

a) Díl Li černý b) Díl Li béžový c) Díl Re černý d) Díl Re béžový 

 

 

 

 

 

 

 

a)            b) 

 

 

 

 

 

 

 

c)            d) 

Obr. 31) Temperování zkoušených výrobku v klimatické komoře 

a) Díly na roštu vně komory b) Díly na roštu vevnitř komory c) Ovládací panel klimatické 

komory 

Obr. 32) Zkušební roura (nahoře) a zkušební závaží (dole) 

 

 

 

 

a)  

 

 

 

 

c)            b) 
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Obr. 34) Odstraňování zkušebního závaží po vykonání pádu závaží  

a) Odstraňování zkušební roury b) Odstraňování zkušebního závaží 

Obr. 33) Zkoušení výrobku na pád koule 

a) Vložení držáku závaží b) Vložení závaží c) Odstranění držáku závaží 

a)              b)        c) 

a)                  b) 
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 Vyhodnocení zkoušky 

Protokol ze zkoušky je přiložený k této práci jako příloha s označením PIII. 

Pro zkoušku se vyhodnocují změny na zkušebních vzorcích, jako jsou škrábance, propady, 

zlomeniny, změny barvy či zbělání zkoušených částí (stříbření).   

9.5.1 Poškození 

Po zkoušce pádu zkušebního závaží na zkušební vzorek v zástavbě se objevily tři druhy 

poškození. Zatížení způsobilo zleštění v místě dopadu zkušebního závaží, poškrábání v místě 

dopadu zkušebního závaží, stříbření v místě dopadu zkušebního závaží a stříbření v místě 

podpory měřicího kontrolního přípravku pod zkušebním vzorkem, která simuluje dotyk 

výrobku s plechovou karoserií v automobilu. 

9.5.2 Vyhodnocení 

Poškození po zatížení vzorků zkouškou musí být diskutovány se zákazníkem. Obecně před 

aplikací dezénu na výrobek jsou drobná poškození tolerovaná, protože dezén výrobek zpevní 

a způsobí lepší rozložení deformace putující výrobkem. Stříbření je však nepřípustné. 

Výsledky Zkoušky pádu koule nesplňují požadavky na kvalitu výrobku. Výsledky jsou 

zapsány v Tab 1) a Tab 2). 

Tab 1)  Výsledky Zkoušky pádu koule – černé. (viz PIII) 

ZB Abdeckleiste Einstieg hinten Li + Re 

Barva 

(Strana) 

Číslo 

vzorku 

Označení 

oblastí 
Poškození vlivem nárazu zkušebního závaží 

Černá 

(Li) 

1 

Oblast 1 Zleštění v místě dopadu zkušebního závaží 

Oblast 2 Zleštění v místě dopadu zkušebního závaží 

Oblast 3 Zleštění v místě dopadu zkušebního závaží 

Oblast 4 Zleštění v místě dopadu zkušebního závaží 

Jiné oblasti Žádné 

2 

Oblast 1 Zleštění v místě dopadu zkušebního závaží 

Oblast 2 Zleštění v místě dopadu zkušebního závaží 

Oblast 3 Poškrábání v místě dopadu zkušebního závaží 

Oblast 4 Zleštění v místě dopadu zkušebního závaží 

Jiné oblasti Žádné 

 

Černá 

(Re) 

1 

Oblast 1 Zleštění v místě dopadu zkušebního závaží 

Oblast 2 Zleštění v místě dopadu zkušebního závaží 

Oblast 3 Zleštění v místě dopadu zkušebního závaží 

Oblast 4 Zleštění v místě dopadu zkušebního závaží 

Jiné oblasti Žádné 

2 

Oblast 1 Zleštění v místě dopadu zkušebního závaží 

Oblast 2 Zleštění v místě dopadu zkušebního závaží 

Oblast 3 Zleštění v místě dopadu zkušebního závaží 

Oblast 4 Zleštění v místě dopadu zkušebního závaží 

Jiné oblasti Žádné 
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Tab 2)  Výsledky Zkoušky pádu koule – béžové. (viz PIII) 

ZB Abdeckleiste Einstieg hinten Li + Re 

Barva 

(Strana) 

Číslo 

vzorku 

Označení 

oblastí 
Poškození vlivem nárazu zkušebního závaží 

Béžová 

(Li) 

1 

Oblast 1 Zleštění v místě dopadu zkušebního závaží 

Oblast 2 Zleštění v místě dopadu zkušebního závaží 

Oblast 3 Zleštění v místě dopadu zkušebního závaží 

Oblast 4 Zleštění v místě dopadu zkušebního závaží 

Jiné oblasti Stříbření v oblasti podpory (plastická deformace) 

2 

Oblast 1 Zleštění v místě dopadu zkušebního závaží 

Oblast 2 Zleštění v místě dopadu zkušebního závaží 

Oblast 3 Zleštění v místě dopadu zkušebního závaží 

Oblast 4 Zleštění v místě dopadu zkušebního závaží 

Jiné oblasti Stříbření v oblasti podpory (plastická deformace) 

 

Béžová 

(Re) 

1 

Oblast 1 Zleštění v místě dopadu zkušebního závaží 

Oblast 2 Zleštění v místě dopadu zkušebního závaží 

Oblast 3 Zleštění v místě dopadu zkušebního závaží 

Oblast 4 Zleštění v místě dopadu zkušebního závaží 

Jiné oblasti Stříbření v oblasti podpory (plastická deformace) 

2 

Oblast 1 
Zleštění v místě dopadu zkušebního závaží 

Stříbření (plastická deformace) 

Oblast 2 Zleštění v místě dopadu zkušebního závaží 

Oblast 3 Zleštění v místě dopadu zkušebního závaží 

Oblast 4 Zleštění v místě dopadu zkušebního závaží 

Jiné oblasti Stříbření v oblasti podpory (plastická deformace) 

Na zkušebních vzorcích se objevily zleštění, poškrábání a stříbření v místě dopadu 

zkušebního závaží a stříbření v místě podpory měřicího kontrolního přípravku pod zkušebním 

vzorkem, která simuluje dotyk výrobku s plechovou karoserií v automobilu. 

9.5.3 Navrhovaná opatření 

Stříbření způsobená pádem zkušebního závaží nejsou zanedbatelná. Zkouška bude opakována 

po dezénování, nápravná opatření budou navržena při opětovném stříbření v místech dopadu. 

Při nevyhovujících výsledcích se přistupuje k nápravným opatřením formou přidání 

materiálu na kritických místech nebo k přidání žebrování, jež by mělo rozložit energii dopadu 

zkušebního závaží po vzorku. Opatření jsou řešena úpravou v lisovací formě, zesílení ploch 

výrobku znamená odebírání materiálu ve formě. Jedná se levnější variantu úprav výrobku. 

 a)        b)           c) 

Obr. 35) Poškození po Zkoušce pádu koule 

a) Zleštění v místě dopadu b) Poškrábání v místě dopadu c) stříbření (plastická deformace) 
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10 PACHOVÁ ZKOUŠKA A ZKOUŠKA HNILOBY 

 Motivace a podstata zkoušky 

Zkoušky pachu či reakce plastových interiérových dílů automobilu se provádí kvůli zamezení 

nežádoucím změnám na těchto výrobcích a tím i nepříjemnému prostředí v kabině vozidla, 

dále slouží k vyhodnocení charakteristik zápachu vlivem teploty a klimatu. Zápach, tvorba 

plísní či hniloby jsou nepochybně nežádoucími reakcemi na působení okolního prostředí 

interiéru vozidla. Plísně a hniloba jsou nejen záležitostí estetiky, ale také zdraví, protože 

plísňové výtrusy mohou způsobovat alergické reakce, onemocnění dýchacích cest nebo jiné 

vážné zdravotní komplikace, které jsou při používání automobilu nepřípustná. 

Pachová charakteristika hodnotí tendence materiálů k uvolnění nestálých látek 

majících vnímatelní zápach po uložení ve specifické teplotě a klimatu. 

 Norma 

Pachová zkouška 

Zkoušku pachového chování plastových interiérových dílů pro automobily koncernu BMW 

AG řízeny normou GS 97014-4 Měření emisí ve zkušební komoře za výměny vzduchu 

(Emissionsmessung unter Luchtwechsel in einer Prüfkammer). Tato norma je určená pro 

kompletní interiér vozidla a využívá se v ní speciální zařízení pro odběr vzduchu v kabině 

vozidla, skládající se z vaku pro odběr vzorků (Nalophanový 

6 sáček, objem 8 litrů) a potrubí, 

kterým se vzorek vzduchu odebírá. K definici průběhu a hodnocení zkoušky se využívá 

norma VDA 270 Stanovení chování zápachu v interiérech automobilů (Bestimmung des 

Geruchsverhaltens von Werkstoffen der Kraftfahrzeu-Innenausstattung). [47] 

Například pro vozidla koncernu Volkswagen Group se k určení pachových 

charakteristik výrobků využívá koncernový předpis PV3900 Zápach (Geruch). 

Zkouška tvorby Hniloby 

Tato zkouška je nadstavbou Pachové zkoušky. Při Zkoušce tvorby hniloby se k Pachové 

zkoušce navíc hodnotí změny na výrobku v podobě tvorby plísně či hniloby na vzorcích. 

Hodnocení tvorby plísně se řídí popisem ze specifikace požadavků (lastenheft) s označením 

10587816–000–02 a názvem Díly ze vstřikovacích zařízení níže (Spritzgussteile 

Ausstattung unten), informace o zkoušce tvorby hniloby jsou v kapitole 3.2.3 Odpor proti 

hnilobě / tvorba plísní (Verrottungsfestigkeit / Schimmelbildung). [48] 

10.2.1 Rozsah použití specifikace 

Pachová zkouška a Zkouška tvorby Hniloby 

Zkouška se provádí na materiálech obložení kabiny motorových vozidel a na částech, které 

jsou ve styku se vzduchem vedeným do interiéru vozidla. 

Zkušební podmínky a parametry zkoušky (viz kapitola 10.4 a 10.6), průběh zkoušky 

(viz kapitola 10.5 a 10.7) jsou pro zkoušky drobně odlišné. Rozdílné jsou ve druhu použitých 

zkušebních vzorků, použitém objemu zkušebních sklenic a ve vyhodnocení, kdy se u Zkoušky 

tvorby hniloby se hodnotí navíc tvorba plísní či hniloby, změny na vzorcích.  

                                                 
6 NaloPhan je obalový materiál z polyethylenterephthaltu (PET), z kterého se vyrábí bezešvé obaly používané 

k vaření, pečení, ohřevu v mikrovlnné troubě či zmrzlé prostředí (použití v rozsahu teplot -60°C do 200°C). [49] 
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 Zkušební podmínky Pachové zkoušky 

10.3.1 Zkušební vzorky Pachová zkouška 

Zkoušeny jsou tři zkušební sklenice pro každou barvu, vlastnosti jsou specifikovány dle Tab 3). 

Tab 3)  Množství vzorků pro Pachovou zkoušku [50] 

Varianta Příklady pro případy použití 
Množství vzorků 

Nádoba 1 l Nádoba 3 l 

A Malé díly (spony, zátky, …) (10±1) g (30±3) g 

B Středně velké díly (opěrky, popelník, madla, …) (20±2) g (60±6) g 

C Velkoplošné díly (kůže, koberce, palubní desky, …) (50±5) g (150±15) g 

10.3.2 Pomůcky Pachová zkouška 

Pro zkoušku se používají litrové zkušební sklenice od firmy Leifheit s označením Fruit & Fun. 

Definované teplotní podmínky jsou dosaženy za pomoci klimatické komory, alternativou je 

použití horkovzdušné sušárna. Voda je připravena v deionizátoru vody AQUA OSMOTIC 02. 

10.3.3 Parametry Pachové zkoušky 

Varianty podmínek kterým jsou vzorky podrobeny pro hodnocení jsou definovány v Tab 4). 

Tab 4)  Podmínky zatěžování vzorků pro Pachovou zkoušku [50] 

Varianta Teplota Doba zatížení teplotou Platné pokyny 

1 (23±2)°C (24±1) h a, b, c, d, f 

2 (40±2)°C (24±1) h a, b, c, d, f 

3 (80±2)°C 2 h ± 1 min a, c, e, f 

Pro zkoušené výrobky ABDH Li a Re jsou vytvořeny vzorky dle specifikace C dle Tab 3), 

hmotnost vzorků (50±5) g. Zatěžovací podmínky jsou určeny zákazníkem a pro výrobky je 

určena varianta 2 dle Tab 4), teplota (40±2)°C a doba zatížení vzorků specifikovanou teplotou 

(24±1) h. Platné pokyny viz Tab 4) ovlivňují průběh zkoušky. 

 Průběh Pachové zkoušky 

1. Očistění výrobků a zkušebních sklenic. (viz Obr. 37) a)) 

Použít technický líh – po očištění nechat odvětrat. 

2. Temperování klimatické komory (popř. sušárny). 

Zařízení se temperují do ustálení požadované teploty (40±2)°C. 

3. Příprava zkušebních vzorků z výrobků. (viz Obr. 37) b)) 

Nastříhat z výrobku specifikovanou hmotnost vzorku (50±5) g. 

4. Zkušební sklenice je naplněna 50 ml deionizované vody. (viz Obr. 36)) 

5. Vložení zkušebních vzorků do zkušební sklenice. (viz Obr. 38) a)) 

Vzorky vloženy tak, aby bylo zabráněno přímému styku s deionizovanou vodou. 

6. Zkušební sklenice se vzorky vložena do klimatické komory (popř. sušárny). (viz Obr. 38) b)) 

7. Průběh zatěžování vzorků specifikovanou teplotou. 

Zkušební vzorky zatíženy teplota (40±2)°C po dobu (24±1) h. 

8. Odstranění zkušebních sklenic se vzorky z klimatické komory (sušárny). 

9. Vyhodnocení zkoušky a vytvoření protokolů o zkoušce.  
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a)             b) 

Obr. 36) Destilovaná voda 

a) Deionizátor vody b) Kanystr s destilovanou vodou 

a)            b) 

Obr. 37) Zkušební prostředky Pachová zkouška 

a) Sklenice pro zkoušku b) Vážení zkušebních vzorků 

a)             b) 

Obr. 38) Zkušební vzorky Pachová zkouška 

a) Zkušební vzorky ve zkušební sklenici b) Zkušební sklenice v sušárně 
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 Zkušební podmínky Zkoušky hniloby 

10.5.1 Zkušební vzorky Zkoušky tvorby hniloby 

Zkušební vzorky jsou odebírány ze zkoušeného výrobku. Standardní zkušební vzorek má 

rozměry 30 x 200 mm, pokud vzorek z výrobku nemůže být odebrán, je vyroben zkušební 

vzorek o stejné ploše, 60 cm2, do půllitrové zkušební sklenice jsou ukládány tři vzorky. [48] 

Standardně se pro zkoušku využívají půllitrové zkušební sklenice, při tomto objemu 

jsou v jedné sklenici umístěny tři zkušební vzorky. Pro zkoušku je však použita litrová 

sklenice, proto je do ní vloženo šest zkušebních vzorků. Zkouška se provádí na obou barvách. 

Zkouška se provádí na jedné zkušební sklenici pro každou barvu.  

10.5.2 Pomůcky Zkouška tvorby hniloby 

Při zkoušce se využívají litrové zkušební sklenice od firmy Leifheit s označením Fruit & Fun. 

Specifikované teplotní podmínky jsou dosaženy za pomoci klimatické komory, alternativou je 

použití horkovzdušné sušárny. Voda je připravena v deionizátoru vody AQUA OSMOTIC 02. 

10.5.3 Parametry Zkouška tvorby hniloby 

Zkušební vzorky jsou před zatěžováním ponořeny do vody na dobu tří minut. 

Zátěž trvá 14 dní (336 hodin) při teplotě +30°C. Zkušební vzorek je po dobu zátěže 

umístěn v půllitrové zkušební sklenici. [48] 

Hodnocena je tvorba plísně, změny na povrchu vzorku a pachové charakteristiky. 

 Průběh Zkouška tvorby hniloby 

1. Očistění výrobků a zkušebních sklenic. 

Použít technický líh – po očištění nechat odvětrat. 

2. Temperování klimatické komory (popř. sušárny). 

Zařízení se temperují do ustálení požadované teploty (30±2)°C. 

3. Příprava zkušebních vzorků z výrobků. (viz Obr. 40) a)) 

Z výrobku stříhány vzorku 20 x 60 mm (5 vzorků pro 60 cm2). (viz Obr. 39)) 

4. Ponoření zkušebních vzorků na 3 minuty do deionizované vody. (viz Obr. 40) b)) 

5. Vložení zkušebních vzorků do zkušební sklenice. (viz Obr. 40) a) a Obr. 41) a)) 

6. Zkušební sklenice se vzorky vložena do klimatické komory (popř. sušárny). (viz Obr. 41) b)) 

7. Průběh zatěžování zkušebních vzorků specifikovanou teplotou. 

Zkušební vzorky zatíženy +30°C po dobu 336 h. 

8. Odstranění zkušebních sklenic se vzorky z klimatické komory (sušárny). 

9. Vyhodnocení zkoušky. 

10. Vytvoření protokolů o zkoušce.  
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a)             b) 

Obr. 39) Měření zkušebních Zkouška tvorby hniloby 

a) Měření šířky vzorku b) Měření délky vzorku 

a)             b) 

Obr. 40) Zkušební vzorky Zkouška tvorby hniloby 

a) Připravené zkušební vzorku b) Zkušební vzorky v deionizované vody 

a)             b) 

Obr. 41) Zkušební vzorky ve zkušební sklenici Zkouška tvorby hniloby 

a) Namočené zkušební vzorky b) Zkušební vzorky v horkovzdušné sušárně 
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Obr. 42) Označení vyhodnocení Pachové zkoušky a Zkoušky hniloby [50] 

 Vyhodnocení zkoušek 

Protokol o zkouškách jsou přiložený k této práci formou příloh s označením PIV a PV. 

Vyhodnocení zápachu vzorků probíhá na základě stupnice dle Tab 5). Hodnotit lze 

i polovičním mezikrokem jednotlivých stupňů. Hodnocení provádí tři zkoušející, každý 

zkouší první, druhý i třetí pach zkušebních vzorků, kombinace otevření výměnou sklenic. 

Maximální přípustná známka pachové charakteristiky je 3.  

Pro Zkoušku tvorby hniloby se navíc hodnotí tvorba plísní, hniloby či jejich zárodků. 

Tab 5)  Stupnice pro vyhodnocení zápachu pro Pachovou zkoušku [50] 

Známka stupnice Popis charakteristiky 

1 Není vnímatelný 

2 Vnímatelný, nerušivý 

3 Jasně vnímatelní, ale nerušivý 

4 Rušivý 

5 Silně rušivý 

6 Nesnesitelný 

10.7.1 Výpočet 

Konečná známka pachové charakteristiky se udávají jako střední hodnota (neboli aritmetický 

průměr) jednotlivých přidělených známek, přičemž zaokrouhlování střední hodnoty se 

odstupňuje na poloviny známek. Protokol je v příloze PIV. 

Hodnota průměrné známky pachové charakteristiky �̅�𝑏𝑖𝐺 je vypočítána pomocí hodnot 

známek jednotlivých hodnotících PbizG a počtu hodnotících nG. (viz vzorec (1)) 

Symbol b označuje barvy, i hodnotícího, z zkoušejícího a G značí Pachovou zkoušku 

(nahrazení G za V v případě výpočtu pro Zkoušku tvorby hniloby). 

P̅biG=
∑ PbizG

n
i

nG
 (1)  

, kde: 

P̅biG [-] Průměrná známka charakteristiky pachová zkouška Vzorec (1), 

PbizG [-] Známka jednotlivých hodnotících pachová zkouška Viz PIV, 

nG [-] Počet hodnotících pachová zkouška Viz kapitola 10.8. 

10.7.2 Označení 

Označení metody vyhodnocení pachových charakteristik materiálů vlivem teploty (viz Obr. 42)): 

  



 

63 

 a)            b)              c) 

Obr. 43) Vyhodnocení Pachové zkoušky 

a) Vzorky po zatížení teplotou b) Odšroubování objímky c) Otevření víka a hodnocení pachu 

10.7.3 Vyhodnocení Pachová zkouška 

Protokol je přiložený k této práci jako příloha PIV. 

Vyhodnocování Pachové zkoušky může provádět pouze zkoušející bez poškození 

čichu. Musí mít splněnou lékařskou prohlídku. Vyhodnocení zápachu zkušebního vzorku je 

subjektivní. Ve zkušebnách BMW Group je speciální oddělení, zabývající se pachem interiérů 

vozidel a dílů vedoucích vzduch do kabiny vozidla. Zkoušející hodnotí zápach interiérových 

dílů, po zatížení různými podmínkami, hodnotí se plastové i kožené součásti kabiny. 

Výsledky Pachové zkoušky splňují požadavky na kvalitu výrobku, jsou zapsány v Tab 6). 

Tab 6)  Výsledky Pachové zkoušky (zkouška Geruch). (viz PIV) 

ZB Abdeckleiste Einstieg hinten Li + Re 

Barva Vlastnost 1. vzorek 2. vzorek 2. vzorek Maximum 

Černá 

�̅�č𝐢𝐆 2,67 2,5 2,5 2,67 

Hodnocení OK OK OK OK 

Pachová 

charakteristika 

P̅čiG,max = 2,67 → 3 

Jasně vnímatelný, ale nerušivý. 

 Barva Vlastnost 1. vzorek 2. vzorek 2. vzorek Maximum 

Béžová 

�̅�𝐛𝐢𝐆 2,83 2,67 2,33 2,67 

Hodnocení OK OK OK OK 

Pachová 

charakteristika 

P̅biG,max = 2,83 → 3 

Jasně vnímatelný, ale nerušivý 

Zápach zkušebních vzorků po zatížení teplotním cyklem byl znatelný, ale ne rušivý. (viz Obr. 43)) 

10.7.4 Navrhovaná opatření pro Pachovou zkoušku 

Pachové charakteristiky zjištěná při Pachové zkoušce jsou vyhovující požadavkům zákazníka. 

Při nevyhovujícím stavu pachových charakteristik, musí být zajištěna opatření vedoucí 

ke splnění požadavků zákazníka. Nevyhovující výsledky mohou být způsobeny 

degradovaným materiálem před výrobou nebo použitím nevhodných výrobních či lisovacích 

podmínek. Zkouška se opakuje z jiné šarže materiálu výrobku a jsou zkontrolovány lisovací 

podmínky. Pokud je zjištěno, že byl materiál před výrobou v pořádku, byl správně zpracován 

a byly použity vhodné výrobní podmínky, musí dojít k nahrazení materiálu výroby.  
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 a)                b)  

Obr. 44) Vyhodnocení Zkoušky tvorby hniloby 

a) Otevření víka a hodnocení pachu b) Hodnocení tvorby hniloby v koloristické skříni 

10.7.5 Vyhodnocení Zkouška tvorby hniloby 

Protokol je přiložený k této práci jako příloha PV. 

Výsledky z Pachové zkoušky splňují požadavky na kvalitu výrobku, jsou zapsány v Tab 7). 

Tab 7)  Výsledky Zkoušky tvorby hniloby (zkouška Verrottung). (viz PV) 

ZB Abdeckleiste Einstieg hinten Li + Re 

Barva Vlastnost 1. vzorek Tvorba hniloby dle specifikace 

Černá 

�̅�č𝐕 2,83 
Bez tvorby zárodků hniloby ani plísně. 

Hodnocení OK 

Pachová 

charakteristika 

P̅čV = 2,83 → 3 
Jasně vnímatelný, ale nerušivý. 

 Barva Vlastnost 1. vzorek Tvorba hniloby dle specifikace 

Béžová 

�̅�𝐛𝐕 2,83 
Bez tvorby zárodků hniloby ani plísně. 

Hodnocení OK 

Pachová 

charakteristika 

P̅bV = 2,83 → 3 
Jasně vnímatelný, ale nerušivý 

Zápach zkušebních vzorků po zatížení teplotním cyklem byl znatelný, ale nebyl rušivý. Na 

zkušebních vzorcích nevznikaly žádné zárodky plísní ani hniloby. (viz Obr. 44)) 

Zatěžování při Pachové zkoušce a při Zkoušce tvorby hniloby je odlišné. Zatěžovací 

cyklus Pachové zkoušky je teplotně vyšší, ale časově méně náročná. Zatěžovací cyklus 

Zkoušky tvorby hniloby je teplotně, nižší, ale časově více náročná. [48] 

10.7.6 Navrhovaná opatření pro Zkoušku tvorby hniloby 

Pachové charakteristiky zjištěná při Pachové zkoušce jsou vyhovující požadavkům zákazníka. 

Při nevyhovujícím stavu pachových charakteristik, musí být zajištěna opatření vedoucí 

ke splnění požadavků zákazníka. Nápravná opatření pro tento případ je popsána v kapitole 

10.7.4. Pokud je zjištěna tvorba zárodků plísně nebo hniloby, je nutné mít jistotu, zda byla 

zkouška provedena správně a zkušební vzorky byly před zatěžovacím cyklem správně 

očištěny. Pokud je zjištěno, že byl materiál před výrobou v pořádku, byl správně zpracován, 

byly použity vhodné výrobní podmínky a zkušební vzorky byly správně očištěny, musí dojít 

k nahrazení materiálu výrobku 
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11 SIMULACE SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ 

 Motivace a podstata zkoušky 

Zkouška slouží pro hodnocení stálosti barev (stálobarevnosti), kdy se vzorky společně se 

standardem 6 podrobí expozici množstvím radiační energie a jsou porovnány změny barvy 

vůči šedé stupnici nebo přístrojem měření barvy. Zkouška popisuje hodnocení odolnosti 

vzorku vůči umělému stárnutí materiálu. Týká se součástí interiéru vozidla, jakými jsou 

plošné tkaniny, plastové součásti, součásti z elastomeru, povlaky, kůže či dřevo. Výstupem ze 

zkoušky je predikce stálosti vlastností výrobku při vystavení určitým podmínkám na umělém 

světle. Vzorky jsou vystaveny specifickým cyklům záření a klimatických podmínek. 

 Norma 

Zkouška simulace slunečního záření pro hodnocení chování plastových interiérových dílů pro 

automobily BMW je řízena podnikovou normou PR 306.5 Simulace slunečního záření pro 

součásti zařízení (Sonnensimulation für Ausstattungsteile). Další normy zabývající stejnou 

problematikou jsou například DIN 75220 Stárnutí komponentů vozidla ve sluneční simulační 

technice (Alterung von Kfz-Bauteilen in Sonnensimulationsanlagen), VDA 230-219 Stárnutí 

komponentů vozidla ve sluneční simulační technice (Alterung von Kfz-Bauteilen in 

Sonnensimulationsanlagen), DIN EN ISO 4892-1 Umělé ozařování nebo zvětrávání 

v zařízeních (Künstliches Bestrahlen oder Bewittern in Geräten), pro vozidla Volkswagen 

Group je platná norma PV1303 Zkouška expozice součástí interiéru vozidla 

(Belichtungsprüfung für Bauteile des Fahrzeuginnenraumes). 

Standardem 6 se hodnotí dle norma ČSN EN ISO 105 Textílie – Zkoušky 

stálobarevnosti v části B02 Stálobarevnost na umělém světle a šedou stupnicí se zabývá část 

A02 Šedá stupnice pro posouzení změny barvy. 

11.2.1 Rozsah použití specifikace 

Zkouška se vztahuje na součásti interiéru a exteriéru, které jsou ozařovány slunečním zářením 

zvenčí nebo za sklem ve vnitřním prostoru vozidla. [51] 

 Zkušební podmínky 

11.3.1 Zkušební vzorky 

Vzorky musí být uzpůsobeny standartním nosičům, které se používají v  xenotest BETA+, dle 

specifikace o minimálně velikosti 40 x 20 mm a tloušťce vzorku do 15 mm. Pro zkoušku jsou 

připraveny zkušební vzorky o velikosti 60 x 30 mm a tloušťce 2,7 mm. Pokud je výrobek 

nedostačující pro zaplnění prostoru v nosiči, je podložen bílým kartonem. [51] 

11.3.2 Pomůcky 

Pro zkoušku simulace působení slunečního záření se expoziční přístroj zvaný xenotest. 

Množství přijaté radiační energie (kvůli opakovatelnosti) může být změřeno 

spektrofotometrem, kdy se porovnává rozdíl mezi stavy ozáření a bez ozáření. Hodnotí se 

modrý vlnový standard 6 s barvivem CI Acid Bleu 23. Standardy jsou modré vlnové tkaniny 

děleny v rozsahu od 1 (velmi nízká stálobarevnost) až 8 (velmi vysoká stálobarevnost). 

Pro vyhodnocení změny odstínu barvy zkušebního vzorku se využívá šedá stupnice 

dle DIN EN ISO 20105 - A02, které se používají v koloristické skříni.  
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11.3.3 Parametry prováděné zkoušky 

Zkušební vzorky se budou zkoušet bez podložení netkané polyesterové tkaniny. Modrý 

vlnový standard bude umístěn na bílý kartón bez obsahu opticky zjasňujících prostředků. 

Z výrobku budou vystřiženy vzorky šířce 30 mm a délce 60 mm. Zkušební vzorek 

a modrý vlnový standard mají stejné rozměry a tvar. 

Zkušební podmínky popisuje část normy 3.4.7. část d mezi ostatní interiérové díly. Pro 

takové díly je test dohodnutý mimo normu s oddělením zákazníka. 

Předepsaná expozice záření o hodnotě 54 000 kJ/m² s dobou expozice 200 hodin při 

počtu 3 expozičních cyklů. Teplota černého standardu (100 ± 3)°C, při teplotě ve zkušební 

komoře (65 ± 3)°C a relativní vlhkosti (20 ± 10)% a ozáření (60 ± 2) W/m² a měření ozáření 

ve vlnové délce od 300 do 400 nm. Zkouška je provedena pouze pro interní ověření vlastností 

výrobku, byla provedena s dalšími výrobky z projektu G20. Proto byl hodnocen pouze jeden 

zkušební vzorek od každé strany a barvy. 

Po každém cyklu se na modrém vlnovém standardu měří výsledky pomocí 

spektrofotometru, kdy požadovaná hodnota je (4,3 ± 0,4) ΔE (Hodnota (4,3 ± 0,4) ΔE- pro 

modrý vlnový standard je ekvivalentní hodnotě (3,4 ± 0,4) ΔE šedé stupnice pro hodnocení 

změny odstínu. Obě hodnoty jsou rovnocenné pro změnu odstínu na stupeň 3 šedé stupnice.). 

 Průběh zkoušky 

V průběhu zkoušky je nutná kontrola a doplňování množství deionizované vody v xenotestu. 

1. Příprava a označení zkušebních vzorků a modrého vlnového standardu. (viz Obr. 45)) 

Velikost vzorků přibližně minimálně 40 x 20 mm (připravené 60 x 30 mm). 

2. Očistění výrobků a nosičů zkušebních vzorků. 

Použít technický líh – po očištění nechat odvětrat. 

3. Vložení zkušebních vzorků a modrého vlnového standardu do nosičů. (viz Obr. 46)) 

Je možné vložit více zkušebních vzorků do jednoho nosiče. 

4. Založení nosičů se vzorky a modrým vlnovým standardem do xenotestu. (viz Obr. 47)) 

Modrý vlnový standard je vhodné umístit naproti černému standardu teploty. 

5. Spuštění specifikovaného cyklu zatěžování. 

6. Po každém cyklu změřen modrý vlnový standard pomocí spektrofotometru. (viz Obr. 48)) 

Nulová reference naměřena na neosvětlené části, poté měřena ozářená část. 

7. Výměna modrého vlnového standardu za nový vzorek. 

8. Spuštění dalšího cyklu zatěžování dle specifikace (celkem 3). 

9. Po ukončení definovaných cyklů zatěžování jsou nosiče se vzorky vytaženy z xenotestu. 

10. Vyhodnocení zkušebních vzorků pomocí šedé stupnice. (viz Obr. 49)) 

11. Výpočet z výsledků naměřených na modrém vlnovém standardu. 

12. Vytvoření protokolu o zkoušce. 
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    a)                  b)          c) 

Obr. 45) Příprava Simulace slunečního záření 

a) Výrobky s naznačenými vzorky b) Zkušební vzorky c) Modrý vlnový standard 6 

    a)             b)     c) 

Obr. 47) Založení nosičů v xenotestu 

a) Teploměr černého standardu b) Nosič se vzorky c) Nosič Modrého vlnového standardu 6 

    a)           b)    c)            d) 

Obr. 46) Nosiče vzorků a) Otevřený nosič b) Zkušební vzorky vložené v nosiči 

c) Zkušební vzorky v nosiči d) Modrý vlnový standard 6 v nosiči 
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a)                b) 

Obr. 48) Měření přeneseného záření na Modrém vlnovém standardu 6 

a) Modrý vlnový standard 6 a spektrofotometr b) Měření standardu spektrofotometrem 

Obr. 49) Šedá stupnice s hodnocenými vzorky 



 

69 

 Vyhodnocení zkoušky 

Protokol o zkoušce je přiložený k této práci formou příloha s označením PVI. 

U zkoušky se vyhodnocuje dávka záření, kterou absorboval zkušební vzorek. Při 

správné dávce ozáření se vyhodnocuje stálobarevnost zkušebních vzorků. 

11.5.1 Výpočet 

Vyhodnocují se změny na modrém vlnovém standardu promocí spektrofotometru a změny 

barvy na výrobcích pomocí šedé stupnice. 

Hodnota průměrného ozáření modrého vlnového standardu 6 𝑆�̅�𝑆 je vypočítána 

z naměřených hodnot na standardu po každém cyklu SiS a počtu cyklů nS. (viz vzorec (2)) 

Symbol i je označení cyklus a S znační zkoušky Simulace slunečního záření. 

𝑆�̅� =
∑ 𝑆𝑖𝑆

𝑛
𝑖

𝑛𝑆
 

 

(2)  

, kde: 

SiS [ΔE] Hodnota záření zkoušky simulace slunečního záření Vzorec (2), 

S̅S [ΔE] Průměrná hodnota záření zkoušky simulace slunečního záření viz PVI, 

nS [-] Počet cyklů Záření zkoušky simulace slunečního záření viz kapitola 11.4. 

Rozdíl modrého vlnového standardu 6 má odpovídat při měření kolorimetrickým 

spektrometrem hodnotě (4,3 ± 0,4) ΔE, tato hodnota ověřuje, zda zkušební vzorky byly 

ozářeny správnou dávkou světelné energie. [51] 

11.5.2 Vyhodnocení 

Výsledky pro zkoušku Simulace slunečního záření pro součásti zařízení splňují požadavky na 

kvalitu výrobku. Výsledky jsou zapsány v Tab. 8). 

Tab 8)  Výsledky zkoušky Simulace slunečního záření pro součásti zařízení. (viz PVI) 

ZB Abdeckleiste Einstieg hinten Li + Re 

Standard 6 S1S [ΔE] S2S [ΔE] S3S [ΔE] �̅�𝐒 [ΔE] 

Změna absorpce 4,46 4,47 4,17 4,37 

Požadovaný hodnota: (4,3 ± 0,4) ΔE Průměrná hodnota: S̅S = 4,37ΔE  

 Šedá stupnice Li – černý Re – černý Li – béžový Re – béžový 

Stupně změny [-] 4/5 4/5 4/5 4/5 

Hodnocení OK OK OK OK 

Požadovaný stupeň: ≥ 4 stupně šedé stupnice – DIN EN ISO 20105 - A02 

Stálobarevnost a změna barvy hodnocená pomocí šedé stupnice vyhovuje požadavku, kdy je 

požadován alespoň stupeň 4 na šedé stupnici dle DIN EN ISO 20105 - A02. Materiál výrobku 

po zkoušce nepodlehl degradaci, není křehký ani více plastický. 

Průměrná hodnota absorpce světelné energie s hodnotou 4,37 ∆E značí, že zkouška 

Simulace slunečního záření proběhla za správných podmínek.  
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11.5.3 Navrhovaná opatření 

Nejsou nutná nápravná opatření, výsledek zkoušky je vyhovující požadavkům zákazníka. 

Stálobarevnost výrobku je v normě a materiál není degradovaný.(viz Obr. 50)) 

Při nevyhovujícím výsledku hodnot naměřených pomocí spektrofotometru na Modrém 

vlnovém standardu 6 je zkouška opakována na nových zkušebních vzorcích. Nevyhovující 

hodnoty znamenají buď mále nebo příliš dodaného ozáření, což by znamenalo, že je zkouška 

vůči ostatním nevěrohodná. Tento stav může být způsobený nevyhovujícím zářičem 

v xenotestu. V tomto případě budou zářiče xenotestu zkontrolovány případně vyměněny. 

Výsledek absorbovaného záření může být ovlivněn i teplotou a relativní vlhkosti v komoře  

Při nevyhovujících výsledných hodnot z měření stálobarevnosti (změny barvy) nebo 

při degradace materiálu je nutné najít příčinu chyb a odstranit ji. V praxi lisovaných 

automobilních dílů pro vnitřní prostory automobilu je vysledováno, že častými příčinami 

zhoršené odolnosti vůči zatížení světelným zářením jsou chyby v technologickém postupu 

výroby, špatně navržené formy pro lisování, nevyhovující skladovací podmínky materiálu, 

chyby při vysoušení granulátu pro lisování či špatně zvolený materiál výrobku. Chybou 

navržení formy pro lisování může být špatně navržený vtokový systém o malém průměru 

vtoku materiálu, to může způsobit degradaci materiálu zapříčiněnou třením mezi výrobním 

materiálem a stěnou vtoku formy. Další příčinou může být špatně vysušený výrobní materiál, 

který má poté vyšší měrnou vlhkost. Pokud nejsou tyto chyby zjištěny, je nutné přistoupit 

k výměně materiálu pro lisování výrobku. Změny na vtokovém systému formy jsou velmi 

drahé, proto je nutná podrobné prověření všech případných chyb, které mohou zapříčinit 

nesplnění požadavků pro vyhodnocení zkoušky Simulace slunečního záření pro součásti. 

11.5.4 Fotografie vzorků po zkoušce 

 

 

 

a)            b) 

Obr. 50) Vzorky po zkoušce Simulace slunečního záření 

a) Zkušební vzorky Li b) Zkušební vzorky Re 
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12 STANOVENÍ ODTRHOVÉ SÍLY PŘI DEMONTÁŽI  

 Motivace a podstata zkoušky 

Zkouška pro stanovování odtrhových sil při demontáži pro plastové díly vnitřního prostoru 

vozidla se provádí pro ověření pevnosti držáků (retainerů) klipů sloužících k uchycení dílů do 

karoserie automobilu, a schopnost znovuzakládání dílů. Jsou určeny síly, za kterých musí být 

demontáž provedena a zároveň nesmí být porušeny držáků. 

Zkouška spočívá v měření síly odtržení klipu z držáku výrobku. 

 Norma 

Pro zkoušku je určena podniková norma BMW PR 372.3 Plastové díly v zavazadlovém 

prostoru a interiéru (Kunststoffteile in Gepäckraum und Innenraum unten). Popisem 

zajištění měření odtrhové síly se zabývá část 2.1.7.3.2. Stanovení odtrhové síly ve směru 

demontáže (Ermittlung Ausclipskraft in Richtung Demontage). [52] 

12.2.1 Rozsah použití specifikace 

Zkouška se využívá pouze pro hodnocení prahových lišt automobilu. [52] 

 Zkušební podmínky 

12.3.1 Zkušební vzorky 

Zkušebním vzorkem je celý výrobek. [52] 

12.3.2 Pomůcky 

Pro zjištění odtrhové síly klipu z držáků se využívá manuální zkušební stojan, na kterém je 

připevněno měřidlo síly s hákem pro zavěšení klipu sloužícího k upevnění výrobku ke 

karoserii, který je provrtán pro potřebu upevnění na háku umístěném na měřidlu síly. 

12.3.3 Parametry prováděné zkoušky 

Zkušební vzorky jsou klimatizovány na 48 hodin na (23±2)°C a (50±5)% relativní vlhkosti. 

Použity jsou minimálně tři vzorky od každé barvy s nejméně 4 různými klipy na držák. 

Síla odtržení se má pohybovat v rozmezí od 150 N do 300 N. Po odtrhnutí nesmí dojít 

k poškození držáku, jako počáteční praskliny, praskliny nebo zlomení. [52] 

 Průběh zkoušky 

1. Příprava zkušebního stanoviště. (viz Obr. 51)) 

Montáž měřidla síly na manuální zkušební stojan a připevnění háku na měřidlo síly. 

Nastavení potřebné výšky manuálního zkušebního stojanu pro odtržení. 

2. Zkouška jednotlivých zkušebních vzorků. (viz Obr. 52)) 

a) Zasunutí klipu do středu délky držáku na zkušebním vzorku. 

b) Zavěšení zkušebního vzorku na hák měřidla síly za klip v držáku. 

c) Vynulování hodnoty na měřidle síly. 

d) Odtržení klipu od držáku a zaznamenání hodnoty síly.  

e) Kroky a) až d) jsou opakovány pro čtyři různé klipy. 

f) Měření odrhových sil na všech držácích dle a) až e). 

3. Výpočet průměrů odtrhových sil a hodnocení poškození na zkušebních vzorcích. 

4. Vytvoření protokolu o zkoušce.  
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a)            b) 

Obr. 51) Zkušební stanoviště pro stanovování odtrhových sil 

a) Zkušební stanoviště b) Zkušební stanoviště se zavěšeným výrobkem 

a)            c) 

 

 

 

 

 

 

 

 
b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 52) Zkouška stanovení odtrhové sily 

a) Klip ve středu drážky 1 b) Vzorky černé s klipy 2 c) Odtržení klipu z drážky 
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 Vyhodnocení zkoušky 

Protokol o zkoušce je přiložený k této práci formou příloha s označením PVII. 

Hodnotí se síla nutná pro odtržení klipu z držáků, dále jsou hodnoceny poškození 

držáků, jakými mohou být počáteční praskliny, praskliny nebo zlomení. 

12.5.1 Výpočet 

Hodnota průměrné síly odtrhnutí klipu z určené držáky zkušebního vzorku jednotlivých barev 

�̅�𝑖𝑠𝑏𝑑𝑇 je vypočítána pomocí hodnot jednotlivých sil odtržení klipů z držáku zkušebního vzorku 

FibdkT a z počtu zkušebních klipů na držák nkT. (viz vzorec (3)) 

Symbol i je označení zkušebního vzorku, s označení strany výrobku, b označení barvy, 

d označení drážky, k  označení použitého klipu a T označní zkoušky odtrhové síly klipů. 

�̅�𝑖𝑠𝑏𝑑𝑇 =
∑ 𝐹𝑖𝑠𝑏𝑑𝑘𝑇

𝑛
𝑖

𝑛𝑇
 

 

(3)  

, kde: 

FisbdkT [N] Síla odtrhnutí klipu z drážky odtrhové zkoušky viz PVII, 

F̅isbdT [N] Průměrná síla odtrhnutí klipu z drážky odtrhové zkoušky Vzorec (3),  

nT [-] Počet vzorků dle barvy odtrhové zkoušky viz kapitola 12.4. 

12.5.2 Poškození 

Zkouška nezpůsobila žádná poškození zkoušených drážek. Nejsou viditelná žádná poškození 

držek, počáteční praskliny, praskliny ani zlomení. Po vytržení se drážky elasticky vrátily do 

původního stavu bez známek změny geometrie. 

12.5.3 Vyhodnocení 

Síla odtržení se má pohybovat v rozmezí od 150 N do 300 N. 

Výsledné hodnoty z měření zkoušky Stanovení odtrhové síly při demontáži výrobku 

splňují požadavky na kvalitu výrobku. Výsledky jsou zapsány v Tab 9) a v Tab 10). 

Tab 9)   Výsledky zkoušky Stanovení odtrhové síly při demontáži (černé). (viz PVII) 

ZB Abdeckleiste Einstieg hinten Li + Re 

Li - černé �̅�𝐢𝐋𝐢č𝟏𝐓 [N] �̅�𝐢𝐋𝐢č𝟐𝐓 [N] �̅�𝐢𝐋𝐢č𝟑𝐓 [N] �̅�𝐢𝐋𝐢č𝟒𝐓 [N] 

i = 1 169 240 297 193 

i = 2 273 180 296 170 

i = 3 248 234 273 171 

Hodnocení OK OK OK OK 

 Re - černé �̅�𝐢𝐑𝐞č𝟏𝐓 [N] �̅�𝐢𝐑𝐞č𝟐𝐓 [N] �̅�𝐢𝐑𝐞č𝟑𝐓 [N] �̅�𝐢𝐑𝐞č𝟒𝐓 [N] 

i = 1 207 211 213 161 

i = 2 198 231 237 156 

i = 3 205 214 221 169 

Hodnocení OK OK OK OK 
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Tab 10)   Výsledky zkoušky Stanovení odtrhové síly při demontáži (béžové). (viz PVII) 

ZB Abdeckleiste Einstieg hinten Li + Re 

Li - béžové �̅�𝐢𝐋𝐢𝐛𝟏𝐓 [N] �̅�𝐢𝐋𝐢𝐛𝟐𝐓 [N] �̅�𝐢𝐋𝐢𝐛𝟑𝐓 [N] �̅�𝐢𝐋𝐢𝐛𝟒𝐓 [N] 

i = 1 214 198 227 182 

i = 2 255 199 229 195 

i = 3 235 217 212 191 

Hodnocení OK OK OK OK 

 Re - béžové �̅�𝐢𝐑𝐞𝐛𝟏𝐓 [N] �̅�𝐢𝐑𝐞𝐛𝟐𝐓 [N] �̅�𝐢𝐑𝐞𝐛𝟑𝐓 [N] �̅�𝐢𝐑𝐞𝐛𝟒𝐓 [N] 

i = 1 195 174 213 191 

i = 2 249 191 224 184 

i = 3 236 209 236 199 

Hodnocení OK OK OK OK 

Na horní hranici tolerančního pole je výsledek z měření drážky 3 na 1. a 2. zkušebního 

vzorku. Překročení této hodnoty by znamenalo zvýšenou nutnost použití vysoké síly potřebné 

pro vymontování výrobku ze zástavby (případně při budoucí opravě vozidla), to by mohlo 

znamenat poškození konstrukce výrobku při demontáži, výrobek by dále nemusel být vhodně 

demontovatelný bez použití nářadí, s použitím nářadí by mohlo dojít k dalšímu poškození, 

otlačení nebo rozlomení hrany výrobku, což je nežádoucí. 

Nejsou nutná nápravná opatření, výsledek zkoušky vyhovují požadavkům zákazníka. 

12.5.4 Navrhovaná opatření 

Zkouška Stanovení odtrhové síly při demontáži může odhalit dva nežádoucí stavy. Jedná se 

o stavy, kdy jsou výsledky pod nebo nad hranicí tolerančního pole určeného pro výrobek. 

Stav příliš nízkých odtrhových sil může způsobit nechtěnou demontáž výrobku ze 

zástavby. Tento stav může být zapříčiněn nízkou pevností držáku klipů výrobku. Tato situace 

je řešena zesílením stěn držáku nebo přidáním popřípadě zesílením žeber umístěných po 

stranách držáku. Obě nastalé situace se řeší úpravou ve formě, jde o zesílení ploch výrobku, 

materiál je ve formě odebírán. Jedná se tedy o relativně levnou variantu úpravy výrobku. 

Stav příliš vysokých odtrhových sil může způsobit nutnost použití vysoké síly 

potřebné pro vymontování výrobku ze zástavby, to by mohlo znamenat poškození konstrukce 

výrobku. Tento stav může být zapříčiněn vysokou pevností držáku klipů výrobku. Tato 

situace je řešena zeslabením stěn držáku nebo odebráním popřípadě zeslabením žeber 

umístěných po stranách držáku. Obě nastalé situace se řeší úpravou ve formě, jde o zeslabení 

ploch výrobku, materiál je ve formě přidáván. Jedná s o rela dražší variantu úpravy výrobku. 

Poznámka k metodice: 

Byly porovnány dva způsoby provedení této zkoušky. Krom způsobu provedení popsaného v kapitole 

12.5, byla provedena metodika zkoušky, kdy jeden zkoušející držel výrobek v podložené pozici, tak 

aby byla horní dosedací plocha držáku klipů byla kolmá k odtrhovému pohybu, a druhý zkoušející 

vykonává odtrhový pohyb pomocí páky manuálního zkušebního stojanu s měřidlem síly. Obě zkoušky 

vykazovaly podobné hodnoty výsledku měření. Porovnání metodiky bylo provedeno na 8 výrobcích, 

kdy maximální rozdíl mezi výslednými hodnotami byl 2 N, což vůči středu hodnot tolerovaných 

výsledků 225 N je maximální odchylkou cca 0,9 %. Obě metody mohou být tedy rovnocenně 

používány. Vybrána byla metodika zkoušky popsána v kapitole 12.5 kvůli menšímu počtu osob 

potřebných ke zkoušce a kvůli snadnějšímu vypracování bez nutnosti podkládání výrobku při 

provádění do přesné polohy. 
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13 STANOVENÍ POSUVOVÉ SÍLY VE SMĚRU VKLÁDÁNÍ 

 Motivace a podstata zkoušky 

Zkouška pro stanovení posuvových sil vkládání plastových interiérových dílů automobilů se 

provádí za účelem ověření vhodné manipulační síly instalace dílů do karoserie. 

Zkouška spočívá v měření síly potřebné k posuvu klipu v držáku výrobku. 

 Norma 

Pro zkoušku je určena podniková norma BMW PR 372.3 Plastové díly v zavazadlovém 

prostoru a interiéru (Kunststoffteile in Gepäckraum und Innenraum unten). Popisem 

zajištění měření odtrhové síly se zabývá část 2.1.7.3.1. Určení síly posuvu klipu ve směru 

vkládání (Ermittlung Verschiebekraft Clip in Einschubrichtung) [52] 

13.2.1 Rozsah použití specifikace 

Zkouška se využívá pouze pro hodnocení prahových lišt automobilu. [53] 

 Zkušební podmínky 

13.3.1 Zkušební vzorky 

Zkušebním vzorkem je celý výrobek. [53] 

13.3.2 Pomůcky 

Pro zjištění posuvové síly klipu v držáku se využívá měřidlo síly s nástavcem, přes který je 

posouván klip v držáku. 

13.3.3 Parametry prováděné zkoušky 

Zkušební vzorky jsou klimatizovány na 48 hodin na (23±2)°C a (50±5)% relativní vlhkosti. 

Použity jsou minimálně tři vzorky od každé barvy s nejméně 4 různými klipy na držák. 

Síla posunutí se má pohybovat v rozmezí od 20 N do 30 N. Klipy musí být možné 

zasunout do držáku jen s malou námahou, jedná se o překonání ochrany proti vysunutí. [53] 

Držák číslo 2 (retainer 2) není vyhodnocován kvůli svým rozměrům, které jsou ve své 

délce minimalizovány podle délky dosedací paty klipu. Nelze provést posun. 

 Průběh zkoušky 

1. Příprava zkušebního stanoviště. (víz Obr. 53)) 

Montáž nástavce na měřidlo síly. 

2. Zkouška jednotlivých zkušebních vzorků. (viz Obr. 54)) 

a) Zasunutí klipu do zkoušeného držáku na zkušebním vzorku. 

b) Vynulování hodnoty na měřidle síly. 

c) Zasouvání klipu do drážky. 

d) Odečtení a zápis hodnot. 

Posuvová síla před koncem držáku, před dotykem klipu a konce držáku. 

e) Kroky a) až d) jsou opakovány pro čtyři různé klipy. 

f) Měření posuvových sil na všech držácích dle a) až e). 

3. Výpočet průměrů posuvových sil. 

4. Vytvoření protokolu o zkoušce.  
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a)          b)          c) 

Obr. 53) Pomůcky pro stanovení posuvových sil klipu 

a) Zkušební vzorky b) Měřidlo síly c) Detail na koncovku měřidla síly 

a)            b) 

Obr. 54) Měření pro stanovení posuvových sil klipu 

a) Vynulované měřidlo síly, b) Posun klipu přes měřidlo síly ke konci držáku 
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 Vyhodnocení zkoušky 

Protokol o zkoušce je přiložený k této práci formou příloha s označením PVIII. 

Hodnotí se potřebná posuvová síla pro pohyb klipu v držáku. 

13.5.1 Výpočet 

Hodnota průměrné síly posunutí klipu v hodnoceném držáku zkušebního vzorku jednotlivých 

barev �̅�𝑖𝑠𝑏𝑑𝑃 je vypočítána pomocí hodnot jednotlivých sil odtržení klipů z držáku zkušebního 

vzorku FisbdkP a z počtu zkušebních klipů na držák nP. (viz vzorec (4)) 

Symbol i je označení zkušebního vzorku, s označení strany výrobku, b označení barvy, 

d označení drážky, k označení použitého klipu a P označuje zkoušku posuvové síly klipů. 

�̅�𝑖𝑠𝑏𝑑𝑃 =
∑ 𝐹𝑖𝑠𝑏𝑑𝑘𝑃

𝑛
𝑖

𝑛𝑃
 

 

(4)  

, kde: 

FisbdkP [N] Síla posuvu klipu z drážky posuvové zkoušky viz PVIII, 

F̅isbdP [N] Průměrná síla posuvu klipu z drážky posuvové zkoušky Vzorec (4), 

nP [-] Počet vzorků dle barvy posuvové zkoušky viz kapitola 13.4. 

13.5.2 Vyhodnocení 

Hodnoceny jsou síly potřebné pro posunutí klipu, sloužícího k připevnění výrobku ke 

karoserii vozidla, držákem (retainer). 

Síla posuvu klipů v drážce se má pohybovat v rozmezí od 20 N do 30 N. [53] 

Výsledné hodnoty z měření zkoušky Stanovení posuvové síly ve směru vkládání výrobku 

nesplňují požadavky na kvalitu výrobku. Výsledky jsou zapsány v Tab 11) a v Tab 12). 

Tab 11)   Výsledky zkoušky Stanovení posuvové síly ve směru vkládání (černé). (viz PVIII) 

ZB Abdeckleiste Einstieg hinten Li + Re 

Li - černé �̅�𝐢𝐋𝐢č𝟏𝐏 [N] �̅�𝐢𝐋𝐢č𝟐𝐏 [N] �̅�𝐢𝐋𝐢č𝟑𝐏 [N] �̅�𝐢𝐋𝐢č𝟒𝐏 [N] 

i = 1 11,68 - 18,13 15,81 

i = 2 14,73 - 20,93 14,05 

i = 3 12,21 - 22,79 16,86 

Hodnocení NOK - NOK NOK 

 Re - černé �̅�𝐢𝐑𝐞č𝟏𝐏 [N] �̅�𝐢𝐑𝐞č𝟐𝐏 [N] �̅�𝐢𝐑𝐞č𝟑𝐏 [N] �̅�𝐢𝐑𝐞č𝟒𝐏 [N] 

i = 1 15,77 - 18,51 19,02 

i = 2 14,97 - 19,88 16,27 

i = 3 13,60 - 20,13 21,39 

Hodnocení NOK - NOK NOK 

Výsledky naměřených posuvových sil klipů v držácích se nachází mimo toleranční pole. Pod 

minimální tolerovanou hodnotou se nacházejí průměry hodnot pro 1., 3. a 4. držák obou stran 

zkušebních vzorků s černou barvou. U 3. držáku levých zkušebních vzorku černé barvy je pod 

spodní hranicí tolerančního pole pouze jedno měření.  
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Tab 12)   Výsledky zkoušky Stanovení posuvové síly ve směru vkládání (béžové). (viz PVIII) 

ZB Abdeckleiste Einstieg hinten Li + Re 

Li - béžové �̅�𝐢𝐋𝐢𝐛𝟏𝐏 [N] �̅�𝐢𝐋𝐢𝐛𝟐𝐏 [N] �̅�𝐢𝐋𝐢𝐛𝟑𝐏 [N] �̅�𝐢𝐋𝐢𝐛𝟒𝐏 [N] 

i = 1 18,27 - 19,35 13,07 

i = 2 18,12 - 23,88 14,49 

i = 3 24,48 - 19,70 15,83 

Hodnocení NOK - NOK NOK 

     Re - béžové �̅�𝐢𝐑𝐞𝐛𝟏𝐏 [N] �̅�𝐢𝐑𝐞𝐛𝟐𝐏 [N] �̅�𝐢𝐑𝐞𝐛𝟑𝐏 [N] �̅�𝐢𝐑𝐞𝐛𝟒𝐏 [N] 

i = 1 20,20 - 23,64 16,55 

i = 2 20,62 - 22,67 16,55 

i = 3 20,55 - 21,90 16,56 

Hodnocení OK - OK NOK 

Většina naměřených posuvových sil klipů v držácích se nachází mimo toleranční pole. Pod 

minimální tolerovanou hodnotou se nacházejí průměry hodnot pro 1., 3.  a 4. držák levé strany 

béžových zkušebních vzorků a 4. držák pravé strany béžových zkušebních vzorků. Na spodní 

hraně tolerančního pole u béžových zkušebních vzorků je 1. a 3. držák u pravých vzorků. 

Je nutná navržení a realizace nápravných opatření na všech hodnocených držácích. 

Opatření je nutné navrhovat tak, aby výsledky z příštího měření byly vyhovující pro obě 

barvy výrobku. Výsledné naměřené síly jsou u béžových zkušebních vzorků nepatrně vyšší. 

13.5.3 Navrhovaná opatření 

Zkouška Stanovení Posuvové síly ve směru vkládání může odhalit dva nežádoucí stavy. Jedná 

se o stavy, kdy jsou výsledky pod nebo nad hranicí tolerančního pole určeného pro výrobek. 

Stav rozměrů pod minimální tolerovanou hodnotou posuvových sil může způsobit 

nechtěné posuvy výrobku v zástavbě, tím mohou vznikat nechtěné spáry mezi jednotlivými 

součástkami a zvýšená pravděpodobnost poškození. Snadný posuv klipu v držáku může být 

zapříčiněn úzkou horních a vnitřních stěn držáku nebo nízkou pevností žeber držáku klipů 

výrobku. Tyto situace jsou řešeny zesílením stěn držáku nebo přidáním popřípadě zesílením 

žeber umístěných po stranách držáku. Tyto úpravy slouží ke zvýšení pevnost konstrukce 

a zvýšení třecích sil mezi držákem a klipem. Obě úpravy se řeší změnou ve formě pro lisování 

výrobku. Jedná se o zesílení ploch výrobku, takže je ve formě materiál odebírán. Jedná se 

tedy o relativně levnou variantu úpravy výrobku. 

Stav rozměrů nad maximální tolerovanou hodnotou posuvových sil může způsobit 

problémy při montáži výrobku do zástavby, ty mohou způsobit zvýšenou pravděpodobnost 

poškození jednotlivých součástek. Nutnost příliš vysoké síly posuvu klipu v držáku může být 

zapříčiněn velkou šířkou horních a vnitřních stěn držáku nebo přílišnou pevností žeber držáku 

klipů výrobku. Tyto situace jsou řešeny zeslabením stěn držáku nebo odebráním popřípadě 

zeslabením žeber umístěných po stranách držáku. Tyto úpravy slouží ke snížení pevnosti 

konstrukce a snížení třecích sil mezi držákem a klipem. Obě úpravy se řeší změnou ve formě 

pro lisování výrobku. Jedná se o zeslabení ploch výrobku, takže je ve formě materiál 

přidáván. Jedná se tedy o dražší variantu úpravy výrobku. 

V dané situaci by byla navržena úprava 1. a 4. držáku formou přidání 0,2 mm na horní 

stěnu držáku a na 3. drážku o 0,1 mm. Hodnota byla určena pomocí experimentu, kdy byly na 

horní stěny přikládány spárové měrky a byly zkoušeny posuvové síly. 
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14 ZKOUŠKA HOŘLAVOSTI 

 Motivace a podstata zkoušky 

Zkoušky hořlavosti se používají pro stanovení charakteristiky hoření materiálů dílů vnitřního 

prostoru kabiny vozidla a dílů vnitřního motorového prostoru vozidel.   

 Norma 

Zkouškou hořlavosti se zabývá podniková norma BMW s označením GS 97038 Stanovení 

chování při hoření vnitřního prostoru vozidla (Bestimmung des Brennverhaltens 

Fahrzeuginnenraum). Tato norma se, co se týče průběhu, odkazuje na normu DIN 75200 

Stanovení hořlavosti ve vnitřním prostoru vozidel (Bestimmung des Brennverhaltens von 

Werkstoffen der Kraftfahrzeuginnenausstattung). [54] 

14.2.1 Rozsah použití specifikace 

Norma zkoušky se týká všech interiérových dílů automobilů a kabrioletů, vnitřních krytů kol, 

krytů motorového prostoru, zvukové izolace přepážky a dílů, které jsou ve styku se vzduchem 

pro cestující ve vozidle. Jedná se o díly, jakými jsou například výplně sedadel, opěrky 

sedadel, bezpečnostní pásy, strop karoserie, plachtová střecha kabrioletů, obložení vnitřního 

prostoru, opěrky hlavy, podlahové krytiny, sluneční clony, záclonky, čalounění, prvky 

rozvinující se při nárazu a všechny ostatní použité materiály ve vnitřním prostoru. [54] 

 Zkušební podmínky 

14.3.1 Zkušební vzorky 

U materiálové zkoušky, nemusí být rozlišeno, zda je vzorek z výrobku Li nebo Re. [54] 

 U vzorků o šířce od 3 mm do 60 mm musí být minimální délka vzorku 356 mm. 

 U vzorků o šířce od 60 mm do 100 mm musí být minimální délka vzorku 138 mm. 

Pokud nelze vytvořit zkušební vzorek z výrobku je nalisována zkušební destička. Zkušební 

vzorky mají délku 356 mm, šířku 60 mm a tloušťku 2,75 až 12,40 mm. 

14.3.2 Pomůcky 

Pro vytvoření vzorku byly použity nůžky na plech, jimiž byly zkušební vzorky vystřiženy 

z výrobku. Velikost vzorků byla ověřena posuvnými měřítky. 

Zkouška je provedena ve spalovací komoře s Bunsenovým kahanem a U nosičem 

vzorků. Čas prostupu vzorkem je zaznamenáván pomocí ručních stopek. Médium pro hoření 

je použit plyn o výhřevnosti 38 MJ/m3. Pro spalovací komoru musí být použita digestoř 

odvádějící spaliny. Je použit přípravek pro nastavení výšky plamene. 

14.3.3 Parametry prováděné zkoušky 

Zkušební vzorky připravené a využité pro zkoušku mají délku 356 mm, šířku 60 mm 

a tloušťku 2,75 až 12,40 mm, vzorky připraveny pomocí pásové pily. (viz Obr. 55)) Na 

vzorku jsou vyznačeny hranice pro měření postupu hoření. Po nařezání vzorků jsou vyčištěny 

od všech nečistot, aby nebyla zkouška hořlavosti ovlivněna. Vzorky jsou klimatizovány na 48 

hodin na (23±2)°C a (50±5)% relativní vlhkosti. Musí být provedeno minimálně 5 zkoušek 

pro daný typ výrobku. Bude zkoušeno 5 vzorků obou barvy výrobku. 

Jako hořlavina pro zkoušku je použit čistý stlačený metan. Výška plamene pro 

zažehnutí zkušebního vzorku 38 mm je nastavena pomocí přípravku. (viz Obr. 58) b)) 

Průměrná rychlost prohoření vzorky nesmí překročit 100 mm/min.  
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 Průběh zkoušky 

1. Klimatizace zkušebních vzorků. 

Standardní podmínky (udržovány v laboratoři), lze použít klimatickou komoru. 

2. Příprava zkušebních vzorků. (viz Obr. 56)) 

Zkušební vzorky o velikosti 356 x 60 mm a tloušťce 2,75 až 12,40 mm. 

3. Příprava zkušebního stanoviště měření. (viz Obr. 57) a)) 

Kontrola ventilů systému vedoucím hořlavinu, zapnuta digestoř odvodu spalin. 

4. Vložení a upevnění zkušebního vzorku do U nosiče vzorků. (viz Obr. 57) b)) 

5. Zapálení plamene. (viz Obr. 58)) 

Puštěna hořlavina v systému do kahanu, zapálen plamen, nastavena výška plamene, 

spalovací komora zakrytována ochranným sklem. 

Plamen se nechá jednu minutu ustálit. 

6. Vložení U nosiče vzorků do prostoru spalovací komory. 

7. Zapálení zkušebního vzorku. (viz Obr. 59) a)) 

Hrana vzorku zasunuta do plamene na 15 sekund a poté je vytažena z plamene. 

8. Vypnutí přívodu hořlaviny do kahanu. 

9. Sledování postupu hoření zkušebním vzorkem. (viz Obr. 59) b)) 

Pokud hoření prostoupí za první hranici vyznačenou na zkušebním vzorku, započne 

měření času prostupu hoření materiálem. 

Sleduje se druh hoření, barva plamene a chování okrajů prohořené části vzorku. 

10. Změření času prostupu hoření materiálem. (viz Obr. 59) b)) 

U vzorků šířce od 3 mm do 60 mm se hodnotí délka prohoření 127 mm. 

U vzorků šířce od 60 mm do 100 mm se hodnotí délka prohoření 254 mm. 

11. Sledování hoření zkušebního vzorku pro jeho hodnocení. 

12. Výpočet rychlosti prohoření materiálem. (viz Vzorec (5)) 

13. Vyhodnocení hoření. 

14. Vytvoření protokolu o zkoušce.  

Obr. 55) Hodnocené oblastí zkušebních vzorků při zkoušce hořlavosti [55] 
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a)            c) 

Obr. 57) Pomůcky pro zkoušku hořlavosti 

a) Spalovací pracoviště b) U-nosič se vzorkem c) U-nosič s upnutým vzorkem 

a)            c) 

Obr. 56) Zkušební vzorky pro zkoušky hořlavosti 

a) Zaměření zkušebních vzorků Li b) Označení zkušební vzorky Re - vystřižený 
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a)            b) 

Obr. 58) Nastavení plamene pro zkoušku hořlavosti 

a) Zažehnutí plamene, b) Nastavení výšky plamene 

a)            b) 

Obr. 59) Prohoření vzorku zkouška hořlavosti 

a) Měření času zapálení zkušebního vzorku, b) Měření času prohoření vzorku 
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 Vyhodnocení zkoušky 

Protokol o zkoušce je přiložený k této práci formou příloha s označením PIX. 

14.5.1 Výpočet 

Hodnotí se druh hoření, druh kouře, barva plamene a chování okrajů prohořené části vzorku. 

Výsledné rychlosti prohoření vzorkem BRibH jsou vypočítány z času spontánního 

hoření po délce vzorku TibH a délky hodnocené spálené části vzorku SibH. (viz vzorce (5)) 

Symbol i je označení zkušebního vzorku, b je značí barvy a H zkoušku hořlavosti. 

B𝑅𝑖𝑏𝐻 =
S𝑖𝑏𝐻

T𝑖𝑏𝐻
∙ 60 

 

(5)  

, kde: 

14.5.2 Vyhodnocení 

Na zkušebních vzorcích je hodnoceno vzplanutí materiálu, hoření (druh, barva plamene 

a výška plamene), barva dýmu, tvorba sazí a rychlost prohoření materiálem výrobku. 

Maximální naměřená rychlost prohoření zkušebním vzorkem nesmí překročit 100 mm/min. 

Výsledky zkoušky hořlavosti plní požadavky na kvalitu výrobku, hodnoty v Tab 13). 

Tab 13)  Výsledky Zkoušky hořlavosti. (viz PIX) 

ZB Abdeckleiste Einstieg hinten Li + Re 

Maximum 𝐁𝐑𝟐č𝐇 [mm/min] �̅�𝐑𝟏𝐛𝐇 [mm/min] Hodnocení vlastností 

Měřené 44,56 46,32 Plamen: velký oranžový. 

Kouř: silný, černý, se sazemi. 

Prohoření: neprohoří vzorkem. 

Soudržnost: odpadají hořící kousky. 

Požadované < 100 < 100 

Hodnocení OK OK 

Všechny naměřené hodnoty rychlosti prohoření materiálem zkušebního vzorku jsou 

v toleranci. Naměřený čas prohoření definovanou délkou zkušebního vzorku je přepočítán na 

rychlost za pomocí vzorce (5). Všechny naměřené hodnoty jsou k nahlédnutí v příloze 

s označením PXIII. Pro vyhodnocení zkoušky jsou v práci vybrány pouze maximální hodnoty 

pro jednotlivé barvy výrobku. Zkušební vzorky neprohoří celou svou délkou (viz Obr. 60) c)). 

Při hoření se tvořil černý dým silné intenzity, po spálení zkušebního vzorku byla ve spalovací 

komoře zjištěna tvorba sazí (viz Obr. 60) b)). Zkušební vzorky hořely velkým oranžovým 

plamenem, při prohořívání zkušebními vzorky z nich odpadávaly hořící kousky plastu, které 

dále dohořívaly (viz Obr. 60) a)).  

BibH [mm/min] Rychlost prohoření vzorkem Vzorec (5), 

SibH [s] Čas spontánního hoření po délce vzorku Viz PIX, 

TibH [mm] Délka hodnocené spálené části vzorku Viz PIX. 



 

84 

14.5.3 Navrhovaná opatření 

Zkouška hořlavosti slouží k odhalení nežádoucích vlastností materiálu výrobku. 

Všechny naměřené hodnoty rychlosti prohoření materiálem jsou v tolerovaném 

rozmezí, není nutné provádět žádná nápravná opatření na výrobku a jeho materiálu. 

Ideálním stavem je samozhášivý výrobek. Pokud je výrobek zapalitelný měl by 

vytvářet co nejméně kouře a spalin, měl by hořet nejlépe jen povrchovým plamenem o nízké 

výšce a materiálem by měl oheň postupovat co nejpomaleji. Při hoření se měří také emise 

spalin výrobku, ale na tento test není firemní laboratoř vybavená. 

Pokud by byly výsledky Zkoušky hořlavosti nevyhovující, musí být zajištěny 

nápravné řešení. Nevyhovující výsledky mohou být způsobeny degradovaným materiálem 

před výrobou nebo byly použity nevhodné výrobní podmínky. Zkouška se musí opakovat 

z jiné šarže materiálu výrobku nebo je zkouška opakována na nalisovaných zkušebních 

destičkách. Pokud je zjištěno, že byl materiál před výrobou v pořádku, byl správně zpracován 

a byly použity vhodné výrobní podmínky, musí dojít k nahrazení materiál, z kterého se 

součást vyrábí. Jelikož se jedná o zkoušku bezpečnosti posádky vozidel, je nutné nahlásit 

nevyhovující výsledek zkoušky materiálu. Materiál je poté zkoumán příslušnými orgány. 

Teoreticky by zlepšení výsledku mohla napomoci změna geometrie dílu, de by se 

měnila struktura povrchu nepohledové strany výrobku. Žebrování (přidání materiálu) by mělo 

zajistit prodloužení času postupu prohoření materiálem. Ale tato změna není aplikovatelná 

univerzálně, takže se v praxi nepoužívá. 

 

 

Poznámka: 

Výrobky pro automobilní průmysl se vyrábí z ověřených materiálů. Výrobce, potažmo dodavatel, 

materiálu je povinen ručit za složení daného materiálu. Složení materiálu je dostupné v IMDS 

(International Material Data Systém, v překladu Mezinárodní materiálový datový systém), který slouží 

k informovanosti o vlastnostech materiálů, pokud je určitá složka v používaném materiálu zakázána, 

systém výrobce informuje o tomto zákazu a upozorní tak na nutnost změny používaného materiálu. 

Dodavatelé v automobilovém průmyslu jsou povinní zadávat do systému materiál výrobku. 

a)          b)              c) 

Obr. 60) Hodnocení vzorku zkouška hořlavosti 

a) Odpadlý hořící kus, b) Zanesení komory sazemi, c) Zbytek neprohořelého vzorku 
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15 ZKOUŠKA KLIMATICKÝCH ZMĚN 

 Motivace a podstata zkoušky 

Zkouška klimatických změn (nebo také test změn klimatu či zkouška odolnosti proti změnám 

podnebí) slouží k posouzení chování zkušebních vzorků (celých výrobků, části výrobku nebo 

montážních sestav) při zatížení změnou podnebních podmínek. Pomocí simulace nízkých 

a vysokých teplot a změn relativní vlhkosti v čase způsobuje umělé stárnutí zkoušených 

subjektů. Zkoumají se různé faktory poškození výrobku (tvorba trhlin, deformace geometrie, 

atd.). Tato zkouška je často kombinována s dalšími zkouškami, kdy se zkušební vzorky 

posuzují před a po vystavení specifickým předepsaným klimatickým podmínkám. Například 

měření odchylek geometrie před a po testu klimatických změn.  

 Norma 

Test je nutné provádět v souladu s platnými normami a předpisy. Pro výrobky spadající pod 

koncern BMW Group standardy je využíván přepis s označení PR 303.5. Test klimatických 

změn pro montážní části (Klimawechseltest für Ausstattungsteil). 

Dále například pro výrobky spadající pod koncern Volkswagen Group platí norma 

PV 1200 Zkouška odolnosti proti změnám podnebí (+80/-40)°C. Dále například platí předpis 

VDA 233-102 Test klimatických změn (Klimawechseltest). Normy vychází z DIN 50 014 

Klima a její technické využití (Klimate und ihre technische Anwendung), která určuje 

podmínky pokojového klimatu (takzvaného „normálního klimatu“, definovaného jako 

(23±1)°C a (50±3)% relativní vlhkosti), pokud norma neurčí jinak, jsou zkoušky prováděny 

právě při pokojovém klimatu.  

15.2.1 Rozsah použití specifikace 

Specifikace je závaznou součástí souboru požadavků zákazníka (tj. lastenheft) nebo výkresů. 

Platí, pokud se jedná o [56]: 

 Schvalovací zkoušky pro nový vývoj produktu. 

 Schvalovací zkoušky pro výrobky od subdodavatelů. 

 Konstruktivní změny na uvolnění vývojového stavu výrobku. 

 Zkušební podmínky 

15.3.1 Zkušební vzorky 

K provedení testu se používá jeden vzorek od každé barvy. Pokud je výrobek vyráběn jen 

v jednom barevném provedení, kontrolují se alespoň tři zkušební vzorky, není-li však 

dohodnuto jinak. Velikost zkušebního vzorku závisí na velikosti dílů. Ve většině případů se 

do zkušební komory vkládají celé díly nebo sestavy dílů. [56] 

15.3.2 Pomůcky 

Zkoušky se provádějí na dílčích zkušebních vzorcích bez podpory a upnutí, speciálních 

zkušebních zařízeních (přípravcích) s upnutými součástmi či ve vozidle. Pro každou variantu 

je nutné dodržení použití předepsaných vybavení a dodržení montážních poloh. Měření před 

a po zatížení specifickými klimatickými podmínkami se provádí v zástavbě v měřicím 

kontrolním přípravku na souřadnicovém měřicím stroji.  
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15.3.3 Parametry prováděné zkoušky 

Test klimatických změn pro díl ABDH Li a Re se řídí normou PR 303.5. dle části „b“. 

Testovacími vzorky jsou v tomto případě celé díly a test probíhá bez podpory měřicího 

přípravku. Testování se provádí na dvou sadách od každé vyráběné barevné varianty (2 sady 

dílů v barvě Schwarz; 2 sady dílů v barvě Canberra Beige;). 

Klimatická komora musí být před vložením zkušebních vzorků temperována na 

pokojové klima, tedy na standardní teplotu (23±1)°C a klimatizována na (50±3)% relativní 

vlhkosti. Zkušební vzorky jsou pokládány na rošty v pracovním prostoru klimatické komory. 

Zkouška trvá 240h, za teplot -30°C až 80°C a  relativní vlhkosti 15% až 60%. [56] 

Schéma zatěžovacího cyklu je viditelné v příloze PX. 

 Průběh zkoušky 

1. Výběr a označení zkušebních vzorků. (viz Obr. 61)) 

2. Měření geometrie výrobku před zatížením klimatickými změnami. (viz Obr. 63)) 

Měření před provedením zkoušky klimatickými změnami (zatížení klimatem) na SMS. 

Měření výrobku vůči CAD datům - porovnání vyrobené součásti vůči ideálním 

jmenovitým rozměrům určeným CAD modelem výrobku. Výstupem z měření jsou 

odchylky vybraných bodů na modelu. Záporné znaménko hodnoty odchylky značí 

nedostatek materiálu v daném bodě výrobku, kladné znaménko hodnoty odchylky 

značí přebytek materiálu v daném bodě výrobku. 

Měřicí kontrolní přípravek určený pro daný výrobek je ověřen z hlediska 

přesnosti výroby. Přípravek je kontrolován pomocí měření řízeným programem pro 

daný SMS (program pro přípravek pro pravý díl je zrcadlový vůči levému). 

Nutnost programu pro měření na SMS a provedení samotného měření. Program 

určený pro měření levého výrobku (program pro pravý díl je zrcadlový) je součástí 

této práce v příloze s označení PXI. 

3. Vytvoření protokolu o měření před zkouškou klimatických změn. 

4. Temperování klimatické komory na standardní teplotu (23±1)°C a relativní vlhkosti (50±3)%. 

5. Vložení zkoušených výrobků do prostoru klimatické komory, bez podpory. (viz Obr. 62)) 

6. Průběh zkoušky programu klimatické komory, dle standardu PR 305.5. b. 

7. Po zkušebním cyklu se odstraní zkoušené výrobky z prostoru klimatické komory. 

8. Měření geometrie výrobku po zkoušce klimatických změn. (viz Obr. 63)) 

Měření po zatížení klimatickými změnami je provedeno dle měřicího programu jako 

měření před zatížením klimatickými změnami. Měření je prováděno na SMS. 

8. Vytvoření protokolu o měření po zkoušce klimatických změn. 

9. Vyhodnocení změn způsobených zkouškou. 

10. Vytvoření protokolu o zkoušce. 
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Obr. 61) Označené zkušební vzorky Zkouška klimatických změn 

Obr. 62) Zkušební vzorky v klimatické komoře Zkouška klimatických změn 

        a)            b) 

Obr. 63) Měření na SMS Zkouška klimatických změn 

a) Přípravek se vzorkem na desce SMS b) Detail vzorek v přípravku na desce SMS 
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 Vyhodnocení zkoušky 

Příklad protokolu zobrazující měření na SMS je zobrazen v příloze s označením PXII, jedná 

se o protokol z měření černého zkušebního vzorku levého s pořadovým označením 1, před 

zatížením klimatickými změnami. Protokol obsahující porovnání jednotlivých naměřených 

odchylek zkušebních vzorků před a po zatížení klimatem je přiložen formou přílohy 

s označením PXIII. Vyhodnocují se změny na geometrii zkušebních vzorků (výrobků). 

15.5.1 Výpočet 

Hodnota průměrného rozdílů odchylek geometrií zkušebního vzorku před a po zatížení 

klimatickými změnami �̅�𝑠𝑏𝐾 je vypočítána pomocí hodnot jednotlivých rozdílů odchylek 

měřených bodů vzorku OisbK a z počtu zkušebních klipů na držák nK. (viz vzorec (6)) 

Symbol i je označení měřeného bodu zkušebního vzorku, s označení strany výrobku, 

b označení barvy a K označuje Zkoušku klimatických změn. 

�̅�𝑠𝑏𝐾 =
∑ 𝑂𝑖𝑠𝑏𝐾

𝑛
𝑖

𝑛𝐾
 

 

(6)  

, kde: 

OisbK [mm] Absolutní rozdíl odchylek bodu Zkoušky klimatických změn viz PXIII, 

O̅sbK [mm] Průměrný absolutní rozdíl odchylek Zkoušky klimatických změn Vzorec (6), 

nK [-] Počet měřených bodů Zkoušky klimatických změn viz PXIII. 

15.5.2 Poškození 

Na zkušebních vzorcích nebyly viditelné změny geometrie. Změny geometrie jsou znatelné na 

hodnotách z měření jednotlivých zkušebních vzorků před a po zkoušce na SMS. 

15.5.3 Vyhodnocení 

Výsledné počty odchylek mimo toleranci jsou zapsány v Tab 14). 

Tab 14)  Výsledky Zkoušky klimatických změn. (viz PXIII) 

ZB Abdeckleiste Einstieg hinten Li + Re 

Barva výrobku Černá Béžová 

Strana výrobku Li Re Li Re 

Označení vzorku 01 02 01 02 01 02 01 02 

Mimo toleranci po [-] 1 2 4 3 5 9 2 5 

Mimo toleranci před [-] 10 11 9 7 9 10 8 7 

Rozdíl Po-Před [-] 9 9 5 4 4 1 6 2 

O̅sbK [mm]  0,52 0,47 0,56 0,34 0,56 0,67 0,56 0,52 

Porovnání odchylek měrných bodů vzorků před a po zatížení klimatem odhalilo změny výrobku. 

15.5.4 Navrhovaná opatření 

V tomto případě nebylo nutné navrhovat nápravná opatření, výrobek bude znovu podroben 

zkoušce po provedení dezénování. Mezi používaná nápravná opatření, při velkých změnách 

geometrie po zkoušce, patří přidání materiálu na plochách, přidání žebrování, většina úprav 

by měla vést ke zvýšení tuhosti výrobku, takové úpravy se řeší odběrem materiálu ve formě. 

Při opatření formou přidání materiálu musí být splněna požadovaná hmotnost výrobku. 

Navržená opatření musí korespondovat s úpravami navrženými ve zkoušce v zástavbě. 
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16 ZKOUŠKA ODOLNOSTI ZNEČIŠTĚNÍ A ČIŠTĚNÍ 

 Motivace a podstata zkoušky 

Zkouška odolnost znečištění, čištění (proti médiím) se provádí za účelem zjištění, zda 

výrobek odolává běžným znečištěním, která v prostoru automobilu vznikají, a také zda bez 

poškození odolává čištění znečištění pomocí běžných dostupných čisticích prostředků, za 

které jsou považovány čistidla na bázi kyselin, zásad, alkoholu, solí, a další. Simuluje se 

zatížení znečištěním, které by mohlo vzniknout každodenním používáním automobilu, takové 

znečištění musí být odstraňováno obvyklými čisticími prostředky. Zkouška spočívá v aplikaci 

nečistot a čistidel na plastovou součást, po aplikaci jsou součásti zatíženy teplému klimatu. 

Příkladem takových nečistot mohou být koncentrát směsi do ostřikovačů, čisticí prostředek na 

autoskla, sedadla, plasty, koberce a kůži, vosk, leštidla, motorový olej, prémiová paliva, 

řepkový olej a obvyklé potraviny (rostlinný olej, mléko a další) Jednotlivé látky pro zatížení 

při zkoušce a materiálové bezpečnostní listy k nim jsou k nalezení na portálu BMW (odkaz: 

www.bmw.com/detergent). Sledují se poškození a změny na zkoušené součásti. [17] 

 Norma 

Zkouška odolnosti proti znečistění a čištění prováděná pro BMW AG se svým průběhem řídí 

normou PR 121 Znečištění a čištění povrchových materiálů (Anschmutzverhalten und 

Reinigungsfähigkeit von Oberflächenmaterialien). [57] Popisem jednotlivých zkušebních 

médií, čisticích a znečišťujících látek a pomocných zkušebních materiálů při zkoušení 

plastových výrobku pro BMW se zabývá podniková norma GS 94011 Testovací média 

a zkušební pomůcky (Prüfmedien und Prüfhilfsmittel). Podobnou tématikou se například také 

zabývá také podniková norma BMW PR 556 Odolnost nelakovaných termoplastických 

povrchů v interiéru na krémy (Beständigkeit unlackierter Thermoplastoberflächen im 

Interieurbereich gegenüber Cremes), která se zabývá odolností výrobků proti působením 

používaných krému (krém na ruce, opalovací krém, dodavatelem standardizovaných krémů je 

společnost Thierry GmbH). 

16.2.1 Rozsah použití specifikace 

Zkouška se provádí pro plastové pohledové součástky v interiéru kabiny vozidla. [17] 

 Zkušební podmínky 

16.3.1 Zkušební vzorky 

Zkušebním vzorkem je celý výrobek. Jedná se o zkoušku testující materiál a povrch součásti. 

Počet vzorků určuje jejich plocha, je nutné na povrch zkušebních vzorků nanést definovaný 

počet médií (znečištění a čistidla). Zkouška se provádí na obou kombinacích barev výrobku. 

16.3.2 Pomůcky 

Teplotnímu zatěžovacímu cyklu se zkušební vzorky vystavují v klimatické komoře nebo 

alternativně v horkovzdušné sušárně. Provoz horkovzdušné sušárny je z hlediska nákladů 

výhodnější, takže se pro takové zkoušky upřednostňuje. 

Pro vyhodnocení zkoušky z hlediska změn odstínu barvy zkušebních vzorků se 

využívá šedá stupnice. Vyhodnocování pomocí šedé stupnice se provádí za pomoci 

koloristické skříně, která slouží jako garance definovaných světelných podmínek.  

http://www.bmw.com/detergent
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16.3.3 Parametry prováděné zkoušky 

Pro kontrolu odporu médií se zkušební část navlhčí kapalinou až do maximální kapacity 

a následně se uchovává při teplotě 40 ° C po dobu 24 hodin. [17] 

Komponenty musí být odolné proti hnilobě a tvorbě plísní stejně jako proti všem dalším 

biologickým nebo biologicko-chemickým degradačním procesům a všem transformačním 

procesům, které mohou vzniknout při zatížení zkušebními chemikáliemi. [17] 

Pro zkoušku znečištění a čištění jsou použity následující zkušebních látky [57]: 

Zkušební čisticí prostředky: 

 Čisticí prostředek na plátěné cabrio střechy (BMW100005181) – označení 1. 

 Čisticí prostředek na okna (BMW100005200) – označení 2. 

 Prostředek pro ošetřování plastových součástí interiéru (BMW10005502) – označení 3. 

 Čisticí prostředek na Alcantaru a čalounění (BMW10005460) – označení 4. 

 Univerzální čistič pro interiér vozidla (BMW10005291) – označení 5. 

 Přípravek pro péči o kůži s UV ochranou (BMW10005292) – označení 6. 

Znečišťující látky: 

 Nemrznoucí směs do ostřikovačů (BMW100005175) – označení 7. 

 Motorový olej 0W40 – označení 8. 

 Benzín Super (prémiové palivo) – označení 9. 

 Motorová nafta – označení 10. 

 Metylester řepkového oleje – označení 11. 

 Průběh zkoušky 

1. Výběr a očištění zkušebních vzorků. 

Použit technický líh – po očištění nechat odvětrat. 

2. Temperování klimatické komory (alternativně horkovzdušné sušárny). 

Klimatizace na teplotu 40°C. 

3. Označení zkoušených ploch na zkušebních vzorcích. (viz Obr. 64) b)) 

4. Nanesení zkušebních látek na označené plochy na zkušebních vzorcích. (viz Obr. 65)) 

Použití čistého odličovacího tampónku pro každou zkušební látku. 

Průměr nanášené zkušební látky 20 až 30 mm, nanášení do nasycení. 

5. Temperování zkušebních vzorků na 40°C. (viz Obr. 66) a)) 

Použita horkovzdušná sušárna (40°C, 24h). 

6. Vytažení zkušebních vzorků z horkovzdušné sušárny. 

7. Očištění zkušebních vzorků od zbytků zkušebních látek. (viz Obr. 66) b)) 

Očištění pod tekoucí kohoutkovou vodou a čistou látkou z mikrovláken. 

8. Vyhodnocení změny způsobené zkouškou. 

Použita koloristická skříň a šedá stupnice. 

9. Vytvoření protokolu o zkoušce.  
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a)            b) 

Obr. 64) Prostředky pro zkoušku znečištění a čištění 

a) Použité zkušební látky b) Zkušební vzorky s označenými oblastmi 

a)            b) 

Obr. 65) Aplikace zkušebních látek zkouška znečištění a čištění 

a) Zkušební látky na čistý odličovací tamponek b) Zkušební látky na zkušebním vzorku 

   a)               b) 

Obr. 66) Průběh zkoušky znečištění a čištění 

a) Zkušební vzorky v horkovzdušné sušárně b) Čištění zkušebních vzorků před vyhodnocením 
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 Vyhodnocení zkoušky 

Protokol o zkoušce je přiložený k této práci formou příloha s označením PXIV. 

16.5.1 Poškození 

Na zkušebních vzorcích nebyly viditelné změny jejich geometrie 

16.5.2 Vyhodnocení 

Vyhodnocují se změny povrchu výrobku a na jeho geometrie, nesmí se objevit trhliny, 

rozklad materiálu, puchýře, zvrásnění a změny zabarvení. 

Zkušební vzorky se vyhodnocují dle šedé stupnice (DIN ISO EN 20105 – A02), 

požadovaná známka stupně změny zbarvení vyšší nebo alespoň hodnoty 3. Zkušební vzorky 

musí být posuzovány za světla s označením D65 – denní světlo. [17] 

Stupně změny barvy na zkušebních vzorcích jsou zapsány v Tab 15). 

Tab 15)  Výsledky Zkoušky klimatických změn – 07S. (viz PXIV) 

ZB Abdeckleiste Einstieg hinten Li + Re 

Označení vzorku 
Označení zkušební látky – stupně změny zbarvení 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Li - černý 5 5 4/5 4/5 5 5 5 4/5 5 5 4/5 

Li - béžový 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4/5 

Re - černý 5 5 5 4/5 5 5 5 4 5 5 3/4 

Re - béžový 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4/5 

Hodnocení OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

Většina ze změn zbarvení v důsledky aplikace zkušebních látek, simulujících obvyklá 

znečištění a čištění výrobku v zástavbě automobilu, byla hodnocena stupněm 5 dle šedé 

stupnice, bez změn barvy. Největší vliv měla zkušební látka 11, metylester řepkového oleje, 

hodnocena u černého zkušebního vzorku Re stupněm 3/4 dle šedé stupnice. (viz Obr. 67)) 

16.5.3 Navrhovaná opatření 

Výsledky jsou v souladu s požadavky, nebylo nutné navrhovat nápravná opatření. 

Při nevyhovujících výsledcích zkoušky by byly kontrolovány parametry výroby 

a skladování materiálu, při neshodě by byla zkouška zopakována se správnými parametry 

výrobku. Pokud i tak by byly výsledky nevyhovující, byl by změněn materiál výrobku.

  a)         b)           c)             d) 

Obr. 67) Vyhodnocení stupně změn barvy zkoušky znečištění a čištění 

a) Stupeň změny 3/4 b) Stupeň změny 4 c) Stupeň změny 4/5 d) Stupeň změny 5 
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17 SOUHRN VYHODNOCENÍ ZKOUŠEK 

Shrnutí všech zkoušek je zobrazeno v Tab 18), která je k vidění na straně 96. 

Při provádění a vyhodnocování zkoušky dynamické zátěže – Zkoušce pádu koule 

byly na zkušebních vzorcích objeveny zleštění, poškrábání a stříbření v místě dopadu 

zkušebního závaží a stříbření v místě podpory měřicího kontrolního přípravku pod zkušebním 

vzorkem, která simuluje dotyk výrobku s plechovou karoserií v automobilu. 

Zkouška byla provedena na zkušebních vzorcích z výrobku po úpravě povrchu 

(„dezénování“ výrobku, pojem je vysvětlen v kapitole 7.7). Tato zkouška proběhla za stejných 

podmínek a dle stejného postupu (viz kapitola 9.3 a kapitola 9.4). 

Výsledky Zkoušky pádu koule výrobků po dezénování jsou zapsány v Tab 16). 

Tab 16)  Výsledky Zkoušky pádu koule výrobky po dezénování. (PXV) 

ZB Abdeckleiste Einstieg hinten Li + Re 

Barva 

(Strana) 

Číslo 

vzorku 

Označení 

oblastí 
Poškození vlivem nárazu zkušebního závaží 

Černá 

(Li) 
1 

Oblast 1 Žádné 

Oblast 2 Zleštění v místě dopadu zkušebního závaží 

Oblast 3 Zleštění v místě dopadu zkušebního závaží 

Oblast 4 Zleštění v místě dopadu zkušebního závaží 

Jiné oblasti Žádné 

Černá 

(Re) 
1 

Oblast 1 Žádné 

Oblast 2 Zleštění v místě dopadu zkušebního závaží 

Oblast 3 Zleštění v místě dopadu zkušebního závaží 

Oblast 4 Zleštění v místě dopadu zkušebního závaží 

Jiné oblasti Žádné 

 

Béžová 

(Li) 
1 

Oblast 1 Zleštění v místě dopadu zkušebního závaží 

Oblast 2 Zleštění v místě dopadu zkušebního závaží 

Oblast 3 Zleštění v místě dopadu zkušebního závaží 

Oblast 4 Žádné 

Jiné oblasti Žádné 

Béžová 

(Re) 
1 

Oblast 1 Žádné 

Oblast 2 Zleštění v místě dopadu zkušebního závaží 

Oblast 3 Zleštění v místě dopadu zkušebního závaží 

Oblast 4 Žádné 

Jiné oblasti Žádné 

V Tab 16) jsou vypsány pouze hodnoty ze zkušebních vzorků s označením 1, hodnoty 

zkušebních vzorků s označením 2 jsou k vidění v příloze PXV. 

Na zkušebních vzorcích se objevilo zleštění v místě dopadu zkušebního závaží. 

Potvrdil se předpoklad, že dezénování povrchu výrobku změní charakteristiku chování 

zkušebních vzorků po dopadu zkušebního závaží. Nebyly vytvořené škrábance ani stříbření 

výrobku na žádném místě zkušebního vzorku. 

Nebylo nutné navrhovat žádná nápravná opatření.  
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Při provádění Pachové zkoušky byly zkušební vzorky z černé i z béžové barvy výrobků 

vyhodnoceny s maximální pachovou charakteristikou známky 3. Tato známka znamená jasně 

vnímatelnou, ale nerušivou pachovou charakteristiku a je vyhovující požadavkům zákazníka. 

Nebylo nutné navrhovat žádná nápravná opatření. 

Při provádění Zkoušky tvorby hniloby byly zkušební vzorky z černé i z béžové barvy 

výrobků vyhodnoceny s pachovou charakteristikou známky 3. Tato známka znamená jasně 

vnímatelnou, ale nerušivou pachovou charakteristiku. Ani u jedné barvy zkušebních vzorků 

nebyla zjištěna tvorba zárodků hniloby ani plísní, nebyly zjištěny žádné jiné změny. Tyto 

charakteristiky jsou vyhovující požadavkům zákazníka. 

Nebylo nutné navrhovat žádná nápravná opatření. 

Při zkoušce Simulace slunečního záření byly všechny hodnoty absorpce světelné energie na 

modrém vlnovém standardu 6 v požadovaném tolerančním poli, průměrná hodnota 4,37 ∆E. 

Tyto hodnoty značí, že zkouška proběhla za správných podmínek. Hodnoty stálobarevnost dle 

šedé stupnice byly pro všechny zkušební vzorky vyhovující, všechny zkušební vzorky 

dosáhly stupně změny 4/5, což je vyhovující požadavkům zákazníka. 

Nebylo nutné navrhovat žádná nápravná opatření. 

Hodnoty ze zkoušky Stanovení odtrhové síly při demontáži splňují požadavky zákazníka. 

Nejnižší průměrná hodnota, naměřena na 4. držáku u 2. zkušebním vzorku černé barvy 

pravého výrobku, činila 156 N. Nejvyšší průměrná hodnota, naměřena na 3. držáku 

u 1. zkušebním vzorku černé barvy levého výrobku, činila 297 N. 

Nebylo nutné navrhovat žádná nápravná opatření. 

Výsledné hodnoty z měření u zkoušky Stanovení posuvové síly při ve směru vkládání 

výrobku do zástavby jsou z většiny mimo tolerované meze. Pod minimální tolerovanou 

hodnotou se nacházejí průměry hodnot pro 1., 3. a 4. držák obou stran zkušebních vzorků 

s černou barvou (U 3. držáku levé strany je pod spodní hranicí tolerance pouze měření 

1. zkušebního vzorku). Pod minimální tolerovanou hodnotou se nacházejí průměry hodnot 

pro všechny držáky levé strany béžových zkušebních vzorků a 4. držák pravé strany béžových 

zkušebních vzorků. Na spodní hraně tolerančního pole u béžových zkušebních vzorků je 

1. a 3. držák u pravých zkušebních vzorků. Výsledné naměřené síly jsou u béžových 

zkušebních vzorků nepatrně vyšší. 

Z důvodu nevyhovujících výsledků zkoušky bylo nutné navržení nápravných opatření 

na všech hodnocených držácích výrobku (1., 3. a 4. držák). Nápravné opatření bylo nutné 

navrhovat tak, aby výsledky z opakování zkoušky na upravených výrobcích byly vyhovující 

pro obě vyráběné barvy výrobku. Byla navržena úprava 1. a 4. držáku formou přidání 0,2 mm 

materiálu na horní stěnu držáků a na 3. drážku bylo navrženo navýšení horní stěny držáku 

o 0,1 mm. Hodnota byla určena pomocí experimentu. Na horní stěnu byly přikládány spárové 

měrky a byly zkoušeny posuvové síly měřením dle postupu zkoušky. Zesílení horní stěny 

držáků by mohlo zapříčinit zvýšení nutných odtrhových sil pro demontáž výrobku. Vzhledem 

k výsledkům zkoušky Stanovení odtrhových sil při demontáži by hrozilo překročení 

tolerovaného rozmezí jen v případě odtrhových sil u 3. držáku levých výrobků černé barvy. 

Zákazník upravil požadavky. Navržené změny výrobku, odůvodněné výsledky 

zkoušky posuvových sil (pod hranicí tolerančního pole), byly uznány za nepotřebné.  
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Hodnoty ze Zkoušky hořlavosti materiálu výrobku jsou v tolerovaných mezích. Nejvyšší 

hodnota rychlosti prohoření materiálem pro černou barvu výrobku byla naměřena na 2. 

zkušebním vzorku a dosahovala hodnoty 44,56 mm/min. Nejvyšší hodnota rychlosti 

prohoření materiálem pro béžovou barvu výrobku byla naměřena na 1. zkušebním vzorku 

a dosahovala hodnoty 46,32 mm/min. Zkušební vzorky neprohoří celou svou délkou. Při 

hoření se tvořil černý dým silné intenzity, po spálení zkušebního vzorku byla ve spalovací 

komoře zjištěna tvorba sazí. Zkušební vzorky hořely velkým oranžovým plamenem, při 

prohořívání zkušebními vzorky, odpadávaly hořící kousky plastu. Charakteristiky byly 

předpokládány a nejsou překážkou pro uvedení výrobku na trhu. 

Nebylo nutné navrhovat žádná nápravná opatření. 

Maximální průměrná absolutní odchylka jednotlivých rozdílů odchylek hodnocených 

zkušebních vzorků při Zkoušce klimatických změn je rovna 0,67 mm, u levého (Li) 

zkušební vzorku béžové barvy s pořadovým číslem 02. Nejvyšší rozdíl mezi měřenými 

odchylkami před a po zatížení cyklem změn klimatických podmínek je roven 2,67 mm, který 

byl naměřen u pravého (Re) černého zkušebního vzorku s pořadovým číslem 02 u měřené 

odchylky bodu s označením L24, který je umístěn ve špičce plochy výrobku, která není nijak 

žebrována, ale obsahuje háček sloužící k upevnění výrobku k zástavbě v automobilu. Lze tedy 

předpokládat, že v automobilu by byla tato část výrobku pevně přidržena zástavbou 

a v provozu by tedy k takové změně geometrie při zátěži klimatickými podmínkami nedošlo. 

Problém by mohl způsobit body označené EHVH605F.Z, po zatížení cyklem změn 

klimatických podmínek se odchylkou dostal mimo tolerovanou hodnotu, a označené L17 

a L21, jež se odchylkou krom jednoho případu (Li černý s označením 02) posunuly mimo 

tolerovanou hodnotu, jedná se o body pohledové ploše výrobku (viz PXII). 

Po Zkoušce klimatických změn pro generační stav výrobku 06S nebylo navrženo 

žádné nápravné opatření. Zkouška byla opakována po dezénování (generační stav 07S). 

Výsledný protokol porovnávající odchylky jednotlivých měrových bodů pro Zkoušku 

klimatických změn generačního stavu 07S jsou k vidění v příloze s označením PXIX. 

Výsledné počty odchylek mimo toleranci jsou zapsány v Tab 17). 

Tab 17)  Výsledky Zkoušky klimatických změn – 07S. (viz PXVI) 

ZB Abdeckleiste Einstieg hinten Li + Re (07S) 

Barva výrobku Černá Béžová 

Strana výrobku Li Re Li Re 

Označení vzorku 01 02 01 02 01 02 01 02 

Mimo toleranci po [-] 3 2 2 3 3 2 4 3 

Mimo toleranci před [-] 12 8 10 9 9 8 6 6 

Rozdíl Po-Před [-] 9 5 8 6 6 6 2 3 

O̅sbK [mm]  0,55 0,48 0,49 0,44 0,72 0,55 0,38 0,30 

Výsledky jsou odlišné od hodnocení generačního stavu 06S, dezénovaní povrchu ovlivnilo 

chování geometrie výrobku závisejícího na změnách klimatických podmínek. Nápravná 

opatření budou navržena v závislosti zkoušky zatížení klimatem v zástavbě automobilu. 

V úvahu přichází přidání žebrování nepohledové strany výrobku za účelem zvýšení pevnosti. 

Nápravné opatření by muselo být potvrzeno zkouškou klimatických změn v zástavbě 

automobilu společně s dalšími navazujícími součástmi.  
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Stupeň změny barvy 5 dle šedé stupnice, žádná změna barvy, byl pro Zkoušku odolnosti 

znečištění a čištění přiřazen pro zkušební látky s označením 1 (Čisticí prostředek na plátěné 

cabrio střechy), 2 (Čisticí prostředek na okna), 5 (Univerzální čistič pro interiér vozidla), 6 

(Přípravek pro péči o kůži s UV ochranou), 7 (Nemrznoucí směs do ostřikovačů), 9 (Benzín 

Super) a 10 (Motorová nafta). Naopak nejhorší výsledky odhalilo použití zkušební látky 11 

(Metylester řepkového oleje), který byl hodnocen stupni 4/5 a 3/4 dle šedé stupnice. Obecně 

příznivějších výsledků dosahovaly výrobky s béžovou barvou Canberra Beige. 

Nebylo nutné navrhovat žádná nápravná opatření. 

Z hlediska řízení kvality plastového výrobku pro automobilový průmysl jde v rámci 

nápravných opatření o snahu dosažení shody kvality výrobku s požadavky na něj a dále 

o snižování variability výsledků výrobku v měřicích systémech. 

V případě navržení nápravných opatření by byl vytvořen CAD model výrobku 

s danými změnami. Dle změn na aktuálním CAD modelu se upraví také CAD data vstřikovací 

formy. Při úpravě spočívající v přidávání materiálu na výrobku, je na vstřikovací formě 

prováděn odběr materiálu. Při úpravě spočívající v odebírání materiálu na výrobku, je na 

vstřikovací formě prováděno přidávání materiálu. 

Shrnutí vyhodnocení provedených zkoušek: 

Tab 18)  Shrnutí výsledků všech provedených zkoušek 

ZB Abdeckleiste Einstieg hinten Li + Re 

Označení zkoušky Generační stav Vyhodnocení 

Dynamická pružnost – Test pádu koule 
06S NOK 

07S OK 

Pachová zkouška a Zkouška tvorby hniloby 06S OK 

Simulace slunečního záření 06S OK 

Stanovení odtrhové síly při demontáži 06S OK 

Stanovení posuvové síly ve směru demontáže 06S NOK 

Zkouška hořlavosti 06S OK 

Zkouška klimatických změn 
06S NOK 

07S NOK 

Zkouška odolnost znečištění a čištění 06S OK 

Shrnutí navržených nápravných opatření: 

Mezi generačními stavy výrobku 06S a 07S nebyla provedena žádná konstrukční změna, 

změna spočívala v úpravě povrchu výrobku dezénováním. 

Navržená nápravná opatření: 

 Přidání 0,20 mm na dosedací plochy 1. a 4. držáků. 

 Přidání 0,10 mm na dosedací plochu 3. držáku. 

 Přidání žebrování na nepohledovou stranu výrobku v kritických místech. 

Navrhovaná nápravná opatření jsou k vidění formou obrázků CAD modelu, které jsou 

k práci přidány v příloze s označením PXVII. 
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18 DOPORUČENÍ PRO NÁVRH ŘÍZENÍ VALIDACÍ 

V současné situaci jsou relevantní validační zkoušky určovány dle souboru požadavků 

zákazníka („lastenheft“). Tento systém práce je velmi náročný na odbornost pracovníka 

vytvářejícího validační plány výrobku a na čas, který musí pracovník vynaložit na výběr 

relevantních částí ze souboru požadavků. 

V této chvíli jsou validační zkoušky, v našem konkrétním případě, zapisovány do 

formy tabulky vypracované v programu Microsoft Excel. Použití tohoto nástroje je 

uživatelsky snadné a pro jednoduché aplikační úkony lze s výhodou použít programovací 

a formátovací funkce programu. Typickým užitím může být podbarvování buněk, kde jsou 

zapisovány termínové plány jednotlivých zkoušek. Jednoduše tak lze automaticky rozdělovat 

termíny, které jsou například zpožděné. Problematické je udržování verzí formuláře. 

Práci určení relevantních validačních zkoušek by mohl velmi urychlit a usnadnit 

nástroj v podobě databáze6

7 obsahující data popisující jednotlivé předpisy zkoušek. Za pomocí 

filtrů by bylo možné ihned určit zkoušky, které je nutné provádět. Jednalo by se o filtry, 

jakými jsou umístění výrobku v automobilu, funkce součástky, velikosti součástky a další. 

Takový databázový nástroj by musel vyvíjet koncový zákazník, protože by bylo nutné 

takovou databázi naplnit relevantními daty, které má kompletně k dispozici pouze koncový 

zákazník. Bylo by nutné doplnit data o zkouškách, jakými jsou označení zkoušky, název 

zkoušky, aktuální verze předpisu, a data popisující příslušnost jednotlivých součástí 

automobilu k jednotlivým zkouškám, jedná se o data, přes které uživatel filtruje zkoušky. 

Databázová aplikace pro selekci relevantních validačních zkoušek by musela být 

propojena s databází používaných součástí automobilu (jednalo by se o filtry databáze pro 

selekci validačních zkoušek), dále by mohla být s výhodou propojena pomocí relací s dalšími 

databázovými aplikacemi, například z oblasti řízení verzí předpisů a s dalšími aplikacemi pro 

statistiky a pro řízení kvality. Takto propojené databáze by mohly vytvořit celistvý 

databázový řídicí systém pro validaci všech produktů. 

Bylo by nutné navrhnout uživatelské prostředí pro zadávání dat do databáze určené 

pro koncového zákazníka, který by naplňoval databázi relevantními daty (daty pro databázi 

součástek automobilu a pro jednotlivé zkoušky), dále by bylo nutné navrhnout uživatelské 

prostředí pro uživatele databáze, který by přes tuto aplikaci vyhledával relevantní validační 

zkoušky. Obě situace by mohly být vyřešeny pomocí formuláře se zadávacími poli. 

Navrhovaná pole pro formulář zadávání dat o validačních zkouškách: 

 Označení normy. 

 Název normy. 

 Části normy. 

 Druh zkoušky. 

 Doporučená zkušebna. 

  

                                                 
7 Databáze je pojem označující strukturovaný soubor dat, který je uložený na paměťovém médiu. Databáze jsou 

logicky uspořádaný soubor dat podle určitých pravidel a systému jejich vzájemných vztahů a vazeb. Jde o bázi 

dat, kterou tvoří jedna nebo více tabulek s daty. [58] 
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Navrhovaná pole pro formulář zadávání dat o součástkách automobilu: 

Stejná pole by sloužila také jako pole pro selekci validačních zkoušek pro součásti. 

 Materiál součástky 

 Umístění součástky. 

 Funkce součástky. 

 Typ velikosti součástky. 

 Název součástky. 

Data pro databázi by bylo možné zadávat pomocí seznamu. Příkladem takového zadávání 

může být například pole „Typ velikosti součástky“, které lze dělit na „malé díly“, „díly 

střední velikosti“ a „velké díly (velkoplošné díly)“. Pro určitost definice typu velikosti 

součástky by mohly být použity nápovědy. Příklad takové nápovědy je viditelný v Tab 3), ve 

sloupci „Příklady pro případy použití“, která je umístěná na straně 58. 

Podobně by bylo možné předdefinovat „Umístění součástky“ na díly vnitřního 

prostoru vozidla, motorového prostoru, exteriéru vozidla, a další dle potřeby. 

Upřesnění definice dat v databázi by ulehčovalo pozdější uživatelskou práci s ní.  

Nebylo by nutné určovat variantu dané zkoušky, která je popsána přímo 

v selektovaném zkušebním předpisu. Taková hloubka informací by zatěžovala zadavatele dat. 

Z obchodního hlediska je možné vytvořit databázovou aplikaci, která by byla nabízena 

výrobcům automobilů jako softwarová aplikace, „polotovar“, který by po doplnění dat 

nabízela dodavatelům. Nebo by takovou aplikaci vyvinuly přímo výrobci automobilů. 

 
Obr. 68) Návrh schéma databáze výběru dat pro formulář validačního plánu 
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19 ZHODNOCENÍ A DISKUZE 

Validační zkoušení je nedílnou součástí vývoje plastových výrobků pro automobilní průmysl. 

Jedná se o jeden z nástrojů pro řízení kvality výrobku. Validační zkoušky se řídí validačním 

plánem, jehož obsah specifikují požadavky zákazníka. Definice zkoušky je předepsána 

normou nebo se jedná o speciální zkoušky, které jsou navrženy ve spolupráci se zákazníkem. 

Rozsah validačního zkoušení je pro každý výrobek různý. Vypracování kompletního 

validačního plánu pro plastový výrobek automobilu je časově náročnou záležitostí, plán je 

nutné konzultovat se zákazníkem. U jednotlivých zkoušek je nutné ověřovat, zda jsou pro 

daný výrobek relevantní a zda norma součástku z určitého důvodu (například z důvodu 

velikost zkušebního vzorku, použitý materiál, typ povrchové úpravy, a další) nevylučuje. 

Existuje celá řada nástrojů pro řízení projektů či jednotlivých procesů v nich. K řízení 

validačního zkoušení výrobku lze přistupovat jako k řízení samotného projektu. Je nutné řídit 

a kontrolovat termínové rozvržení činností a koordinovat vytíženost kapacit jednotlivých 

zkušebních prostředků sloužících k validaci výrobků. Musí být definované, které testy je 

možné provádět interně a které je nutné provádět externě.  

Pro zjednodušení vytváření validačních plánů pro jednotlivé součástky v automobilu 

by bylo velmi přínosné navržení databáze obsahující propojení jednotlivých norem a předpisů 

s jednotlivými součástkami. Výhodou je dlouholetá praxe ve výrobě automobilů, které se 

použitými typy součástek velmi neliší. U plastových součástek automobilu by naplnění takové 

databáze relevantními informacemi nebylo velmi složité, jelikož prozatím existuje jen 

omezený počet typů součástek. Pokud by databázi vytvářel přímo zákazník, který má 

kompletní informace o součástkách, bylo by vytvoření a naplnění databáze daty celkem 

bezproblémové a mohl by takovou aplikaci nabízet svým dodavatelům, kterým by taková 

databáze velmi usnadnila práci. Pokud by databázi vytvářel dodavatel, mohl by ji tvořit pouze 

na základě svých dosavadních zkušeností a v rozsahu dosavadních typů součástek, použitelná 

by byla při získání projektu na stejný typ součástky pro jiný automobil od stejného zákazníka, 

vznikal by však problém s aktuálností dat. Databáze by sloužila pro filtrování relevantních 

zkoušek pro daný typ součástek nebo pro vytváření validačních požadavků na dodavatele. 

Zkoušky prováděné jako součást počátečního odběru vzorků musí být koordinovány 

s příslušnými orgány zákazníka zabývajícími se kvalitou výrobku. Každá úprava provedená 

na výrobku je doprovázena změnou generačního stavu. Úprava na výrobku je provedena 

úpravou na vstřikovací formě. Dle typu úpravy je nutné výrobek s novým generačním stavem 

podrobit validačnímu zkoušení, které by mělo sloužit k hodnocení vlivu provedené úpravy 

(optimalizace) výrobku na jeho vlastnosti a chování při zatěžování různými vlivy. 

Validační zkoušky nejsou levnou částí projektu výrobku. Používané prostředky, 

jakými jsou souřadnicový stroj, klimatická komora, xenotesty, a další, jsou poměrně finančně 

náročnou záležitostí. Zkoušky musí být prováděny pracovníky, kteří jsou znalí problematiky. 

Cena za prakticky každou prováděnou validační zkoušku plastového výrobku pro automobil 

se pohybuje v řádu tisíců eur (řád desítek tisíc českých korun). Proto je důležité správně 

vyžadovat jednotlivé validační zkoušky. 

Špatně navržená nápravná opatření v návaznosti na zkoušky kvality výrobku mohou 

celý vývoj velmi prodražit a v některých případech až zastavit, protože musí být vyroben 

nový výrobní nástroj. Finanční vyrovnání za takové náklady je řešeno dle smlouvy o dílo.  
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ZÁVĚR 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou validací a jejich řízení u plastové součásti pro 

interiér automobilu z projektu G20 firmy BMW AG. 

Výstupem této práce je návrh formuláře pro řízení validačního zkoušení vyráběných 

produktů firmy produkující hlavně plastové součásti pro automobilový průmysl. Navržený 

formulář byl aplikován pro vybraný produkt. Vytvořený validační plán byl konzultován 

a schválen pro použití. Dále byly vypracovány vybrané validační zkoušky, dle navrženého 

termínového plánu. Zkoušky byly koordinovány s ostatními projekty, které paralelně 

probíhaly v rámci výroby společnosti. Vyhotovené zkoušky byly vyhodnocený a podle jejich 

výsledků byly navrženy nápravná opatření, která mají vést ke zlepšení požadované kvality 

(výsledky byly shrnuty v kapitole 17). V průběhu vypracování této práce prošel produkt 

úpravou pohledového povrchu, tzv. dezénováním. V důsledku náročnosti vypracování 

validačního plánu pro součást umístěnou v interiéru automobilu, byla rozvinuta myšlenka pro 

řízení validačního plánování aplikací databázového systému, rozebráno v kapitole 18. 

V kapitole 3 byl shrnut současný stav v oblasti výroby a uvádění výrobků na trh. 

Kapitola 4 popisuje vybrané pojmy z projektového managementu. V kapitole 5 byly 

popsány relevantní principy řízení projektového managementu, týkající se řízení validačního 

testování firmy ATEK s.r.o., která poskytla své testovací prostředky pro vytvoření této práce. 

V kapitole 6 byl popsán výrobek, který byl podroben vybraným validačním zkouškám. 

V kapitole 7 byla vysvětlena relevantní teorie týkající se validace výrobku 

a validačního plánování a tím i řízení validací. Byl popsán formulář sloužící jako validační 

plán pro výrobek popsaný v 6. kapitole, který byl vytvořen v rámci této diplomové práce. 

V rámci kapitoly 8 byly popsány jednotlivé použité zkušební prostředky. 

V kapitolách 9 až 16 byly popsány jednotlivé prováděné zkoušky, vybrané 

z validačního plánu výrobku, proveditelné v prostorách a se zařízením firemní laboratoře. 

Byly rozebrány podmínky a průběh jednotlivých validačních zkoušek, které byly zadány 

požadavky zákazníka nebo normami. Zkoušky byly provedeny a vyhodnoceny, protokoly 

z jednotlivých zkoušek jsou přiloženy k práci formou příloh. Pro každou zkoušky byly 

popsány možné opatření, které mohou být navrženy v rámci optimalizace kvality výrobku. 

V kapitole 17 byly shrnuty vyhodnocení jednotlivých validačních zkoušek. Byly 

přidány výsledky z případných opakovaných měření s novým generačním stavem výrobku. 

Dále byly shrnuty navrhovaná nápravná opatření související s výsledky jednotlivých zkoušek. 

V kapitole 18 byl popsán doporučený nástroj pro urychlení vytváření validačních 

plánu. Jedná se o doporučení navržení databázového nástroje, který by obsahoval veškerá data 

o validačních zkouškách, taková databázová aplikace by musela být vytvářená v úzké 

spolupráci s konečným zákazníkem, ne-li přímo zákazníkem. 

V kapitole 19 byla diplomová práce zhodnocena z hlediska řízení a významu 

validačního zkoušení plastového výrobku v automobilovém průmyslu. 
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(Associazione Nazionale Fra 

Industrie Automobilistiche) 
Italská asociace automobilového průmyslu 
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BMW (Bayerische Motoren Werke) Německý výrobce automobilů 
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CAD (Computer aided Design) Počítačová podpora konstrukce 

CCC (China Compulsory Certification) Čínská povinná certifikační značka 
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(China Machinery Engineering 
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EDAG (EDAG Engineering GmbH) Německá firma zabývající se testováním 
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ERP (Enterprise Resource Planning) Plánování podnikových zdrojů 

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) Analýza možností vzniku a vlivu vad 
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(Federal Motor Vehicle Safety 
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vozidel 
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(Group d’Etude sur la Certification 

Automobile) 

Francouzský spolek pro certifikaci 

automobilů 
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HC (Hydrocarbon) Uhlovodík (Výfukové plyny)  

IATF (International Automotive Task Force) 
Pracovní skupina členů výrobců automobilů 

a průmyslových svazů 

ICB (International Competence Baseline) Mezinárodní standard projektového řízení 

IMDS (International Material Data Systém) Mezinárodní materiálový datový systém 
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Li (Links) Označení pro levý díl 

MBC (Management by Competencies) Řízení podle kompetencí 

MBO (Management by Objectives) Řízení podle cílů 

MKP (Měřicí kontrolní přípravek) Označení pro měřicí kontrolní přípravek 
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NC (Numeric Control) Číslicové řízení 
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(New Technologies for Mechanical 

Engineering) 
Centrum nových technologií pro strojírenství 
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P-FMEA (Process-…viz FMEA) FMEA týkající se procesů 

PP (Pracovní předpis) Označení pro pracovní předpisy 

PR (Prüfvorschrift) Označení koncernových norem BMW 

PV (Prüfvorschrift) Označení koncernových norem VW 

QS (Quality System Requirements) Příručka kvality pro automobilní trh v USA 

R&R (Repeatability and Reproducibility) Opakovatelnost a reprodukovatelnost 

Re (Recht) Označení pro pravý díl 

SMS (Souřadnicový měřicí stroj) 3D měřicí stroj 

SOP (Start of production) Začátek sériové produkce výrobku 

TS (Testing standards) Testovací standardy 

TÜV SÜD (Eigenschreibweise TÜV SÜD) Německá firma zabývající se certifikacemi 

USA (United States pf America) Spojené státy americké 

UV (Ultraviolet) Označení pro ultrafialové záření 

VDA (Verband der Automobilindustrie) Německá asociace automobilového průmyslu 

VMP (Validation Master Plan) Řídící plán validací 

VMP (Validation master plan) Řídící plán validací 

VW (Volkswagen) Německý výrobce automobilů 
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Zkratka [Rozměr]  Vysvětlení 

BRibH [mm/min] Rychlost prohoření vzorkem 

FisbdkP [N] Síla posuvu klipu z drážky posuvové zkoušky 

F̅isbdP [N] Průměrná síla posuvu klipu z drážky posuvové zkoušky 

FisbdkT [N] Síla odtrhnutí klipu z drážky odtrhové zkoušky 

F̅isbdT [N] Průměrná síla odtrhnutí klipu z drážky odtrhové zkoušky 

nG [-] Počet hodnotících pachová zkouška 

nP [-] Počet vzorků dle barvy posuvové zkoušky 

nT [-] Počet vzorků dle barvy odtrhové zkoušky 

nS [-] Počet cyklů záření zkoušky simulace slunečního záření 

nK [-] Počet měřených bodů Zkoušky klimatických změn 

OisbK [mm] Absolutní rozdíl odchylek bodu Zkoušky klimatických změn 

O̅sbK [mm] Průměrný absolutní rozdíl odchylek Zkoušky klimatických změn 

P̅biG [-] Průměrná známka charakteristiky pachová zkouška 

PbizG [-] Známka jednotlivých hodnotících pachová zkouška 

SibH [s] Čas spontánního hoření po délce vzorku 

SiS [ΔE] Hodnota záření zkoušky simulace slunečního záření 

S̅S [ΔE] Průměrná hodnota záření zkoušky simulace slunečního záření 

TibH [mm] Délka hodnocené spálené části vzorku 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Označení Název 

PI Validační plán výrobku 

PII Pracovní předpis pro výrobky 

PIII Protokol Zkouška pádu koule 

PIV Protokol Pachová zkouška 

PV Protokol Zkouška tvorby hniloby 

PVI Protokol Simulace slunečního záření 

PVII Protokol Stanovení odtrhové síly při demontáži 

PVIII Protokol Stanovení posuvové síly ve směru vkládání 

PIX Protokol Zkouška hořlavosti 

PX Schéma průběhu cyklů Zkouška klimatických změn  

PXI Měrný program SMS pro výrobek Li 

PXII Protokol z měření na SMS zkušebních vzorků před zatížením klimatem 

PXIII Protokol ze Zkoušky klimatických změn - porovnání 

PXIV Protokol ze Zkoušky znečištění a čištění 

PXV Protokol Zkouška pádu koule – 07S 

PXVI Protokol ze Zkoušky klimatických změn – porovnání – 07S 

PXVII Zobrazení CAD modelu navrhovaných nápravných opatření 

 


