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ÚVOD
Disertační práce se zabývá problematikou fixace lemových spojů panelových dílů karoserie automobilu. Potřebné související poznatky a zjištění jsou uvedeny v teoretické a rešeršní části práce. Hlavní náplní práce je především návrh nového typu spoje,

resp. nové metody fixace lemového spoje. Motivací práce jsou požadavky, které jsou kladeny na panelové díly karoserie automobilu i jejich výrobu. Především se jedná o rozměrovou stabilitu, kvalitu povrchu pohledových dílů a ekonomičnost provozu.

Navržená nová metoda mechanické fixace lemového spoje je ověřena pomocí numerických simulací a sérií experimentů jak na zkušebních vzorcích, tak i na reálném dílu přední kapoty vozidla. Součástí disertační práce je určení metodiky práce s

produkčními simulačními softwary AutoForm Forming a AutoForm Assembly pro implementaci nové metody v inženýrské praxi.
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• Návrh nového typu spoje, resp. nové metody fixace lemového spoje korespondující se všemi požadavky hlavně z

hlediska dostatečné rozměrové stability a ekonomičnosti provozu.

Řešení hlavního cíle práce lze rozdělit na řešení jednotlivých dílčích cílů:

• Návrh konstrukčního řešení nového typu lemového spoje

• Ověření navrženého konstrukčního řešení lemového spoje

• Návrh využití SW a metodiky implementace numerických simulací pro nový typ lemového spoje

• Zhodnocení výsledků a přínosů nového typu lemového spoje

Pro ověření hypotézy vytvoření mechanického spoje byly provedeny simulace s následnými experimenty v simulačních

software Simufact Forming a Deform 3D. Výsledky potvrzují hypotézu –tedy vytvoření mechanického zámku při lemování.

Obr. 3 - Simulační výsledky: A) Simufact Forming B) Deform 3D C) Zkušební vzorek

Pomocí simulace v softwaru Deform 3D byly určeny i optimální parametry nastavení nástrojů pro ražení drážek a háčků.

Konstrukce nástrojů pro jednotlivé elementy fixace umožňuje provedení specifického nastavení, pomocí kterého je možné

dosáhnout různých cílových geometrií – změna profilu drážkového profilu a háčku.

Součástí ověření hypotézy drážkové fixace lemového spoje je provedení experimentu pevnosti spoje a analýza kvality

povrchového dílu. Výsledek experimentu pevnosti potvrzuje, že samotný lemový spoj s drážkovou fixací dokáže plnit

pevnostní funkci a odolat vnějším vlivům, které mohou působit na spoj. Samotný experiment byl proveden jak na reálných

zkušebních vzorcích, tak i ve virtuálním prostředí za pomoci simulačního softwaru Deform. Analýza kvality byla provedena

pro kontrolu, zda fixační elementy negativně ovlivňují pohledový povrch panelových dílů, např. ve formě propadů.

Obr. 4 - A) Pevnost lemového spoje (vlevo praktický experiment, vpravo simulace) B) Analýza povrchu vnějšího dílu systémem ATOS

Simulace v softwaru AutoForm Forming ukázala limity – bylo nutné aplikovat zákon podobnosti pro ověření hypotézy.

Výsledky simulace po aplikaci zákona podobnosti dle analýzy FLD diagramu jsou akceptovatelné.

Obr. 5 – Výsledky simulací v SW AutoForm Forming: A) Originální okrajové podmínky B) Po aplikaci zákona podobnosti (10:1) C) Výsledek

lemování na virtuálním díle po aplikaci zákona podobnosti

Během ověření hypotézy byly určeny optimální okrajové podmínky pro drážkovou fixaci lemových spojů a dále bylo určeno,

že pro případ využití simulací v produkčním simulačním softwaru AutoForm Forming, je nutné vždy využít zákon

podobnosti z důvodu získání relevantních simulačních výsledků. Na základě průběžných dílčích výsledků byla sestavena

celková metodika pro nové řešení drážkové fixace lemového spoje. Ověření nové metodiky proběhlo pomocí simulací

panelového dílu přední kapoty vozidla v AutoForm Forming a AutoForm Assembly. Následně byla vyrobena zkušební série

předních kapot, kde byly aplikovány všechny poznatky z řešení disertační práce.

HYPOTÉZA NOVÉHO ŘEŠENÍ

Hypotéza nového řešení se zakládá na zamezení pohybu vnitřního dílu lemového spoje vůči vnějšímu v obou směrech na
základě mechanického uzamčení. Navrhované řešení předpokládá vytvoření drážek po obvodu vnitřního plechového dílu
pomocí speciálního nástroje - razníku s matricí. Na stojině lemu vnějšího plechového dílu jsou vytvořeny speciální výstupky
– háčky, které po zalemování zapadnou do jedné z drážek, a následnou plastickou deformací bude přesně kopírovat tvar
drážky, která je deformačně zpevněná, tudíž se více nedeformuje a vznikne pevný spoj s mechanickým uzamčením a to
vede právě k fixaci vzájemné polohy spojovaných dílů v průběhu lemování a následného výrobního procesu. Nástroje pro
vytvoření fixačních elementů (drážek a háčků) jsou upnuty v pneumatických kleštích a s jednotlivými díly je manipulováno
za pomocí robotického ramene a samotné díly jsou upnuty pomocí speciálního přípravku. Z hlediska předpokládané
pevnosti, udržitelnosti jednoho fixačního bodu a dále s ohledem na navazující výrobní metody, jako je lakování a nanášení
jemného utěsnění lemu po kataforetickém lakování, je nutné umístit více bodů fixace po obvodu celého dílu.

Obr. 1 - A) Pohyb vnitřního dílu v lemovém spoji B) Hypotéza fixace lemového spoje C) Příklad umístění fixačních bodů

Obr. 2 - Obrazový princip metodického plánu mechanické fixace lemového spoje

Tvar drážkového profilu na vnitřním díle má své opodstatnění. Mezi vnitřním a vnějším dílem v lemovém spoji je určitá
mezera tak, aby lemování proběhlo bez větších problémů a nepříznivé deformace materiálu. V důsledku nutné mezery
mezi sestavenými plechy ovšem může nastat tolerovaný, nepatrný pohyb vnitřního plechu vůči vnějšímu. Drážky jsou proto
navrženy tak, aby při situaci kdy tento jev tolerovaného pohybu nastane, vždy docházelo k mechanické fixaci obou dílů k
sobě. S ohledem na požadavek dodržení auditové nezávadnosti vnějšího povrchu panelového dílu v oblasti lemového spoje
je nutné se zaměřit i na tuto dílčí problematiku. Právě předem vytvořený drážkový profil na vnitřním díle by měl mít
takovou geometrii, aby v důsledku posledního kroku lemování nedocházelo k přenosu vysokých lokálních tlaků, které by
mohly způsobit geometrické nepřesnosti na vnějším díle. To vše bylo nutné zohlednit v návrhu proveditelnosti.

OVĚŘENÍ HYPOTÉZY

Ověření navržené hypotézy proběhlo skrze řešení dílčích cílů disertační práce. To zahrnovalo využití numerických simulací v
různých simulačních softwarech, se zaměřením, zda je vůbec možné využití zvolených simulačních softwarů pro řešení
problematiky fixace lemových spojů. Společně se simulacemi byly provedeny experimenty, kde byly využity jak zkušební
vzorky, tak i díly motorové kapoty vozidla Škoda Rapid. Pro všechny experimenty (simulační i praktické) byly voleny tyto
materiály:

METODIKA PRO INŽENÝRSKOU PRAXI

Po ověření bylo možné určit vhodnou metodiku pro inženýrskou praxi, tedy optimální postup, jak implementovat nové
řešení do procesu návrhu výroby s využitím simulačních softwarů AutoForm Forming a AutoForm Assembly. Z toho důvodu
jako dalším dílčím výstupem z disertační práce jsou uvedeny dva organizační diagramy práce, každý pro konkrétní typ
softwaru.

ZÁVĚR

V souladu s cíli disertační práce bylo stanoveno a ověřeno nové řešení mechanické fixace lemových spojů, které splňuje všechny požadavky vyplývající z analýzy současného stavu problematiky. Nové řešení splňuje tedy požadavky na zajištění dobré

rozměrové stability a kvality povrchu během výrobních procesů panelových dílů a karoserie automobilu. Dále je nové řešení koncipováno tak, aby samotná integrace do výroby byla ekonomicky a energeticky příznivá a aby se umožnilo v co největší míře

využít technického a technologického zařízení a příslušenství, které se standardně využívá v automobilové praxi. Během řešení dílčích cílů práce byla stanovena metodika, jakým způsobem využívat nejčastěji používané simulační softwary v

automobilovém průmyslu. S ohledem na problematiku numerických simulací byl aplikován zákon podobnosti. Na základě a dodržení definice zákona podobnosti bylo možné upravit rozměry nástrojů a základního materiálu pro výpočet numerické

simulace. Po úspěšné simulaci tváření drážkového profilu a následném porovnání výstupů simulačního softwaru před optimalizací, po aplikaci zákona podobnosti a reálného experimentálního vzorku byla ověřena hypotéza možnosti aplikace zákona

podobnosti pro navržení komplexní metodiky numerických simulací lemování s využitím mechanické fixace lemového spoje. Všechny poznatky z průběhu zpracování práce byly aplikovány pro výrobu zkušební série panelových dílů – motorových kapot,

na kterých bylo ověřeno, že navržená metodika je správná a potvrzují se všechny vyslovené hypotézy. Celá metoda je univerzálně aplikovatelná i na další běžné panelové díly karoserie automobilu (boční dveře, víko kufru). Dalším přínosem je, že tuto

metodu lze díky své univerzálnosti aplikovat i u dílů/celků z jiných odvětví (nejen automobilový průmysl), kde jednotlivé celky vznikají právě technologií lemování a je nutné dodržet kvalitativní požadavky nově vznikajících celků.
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• Vnější díl – HX180BD + Z100 MCO; tl. 0,65 mm

• Vnitřní díl – DX54D + Z100 MBO; tl. 0,65 mm
Metodický plán mechanické fixace lemových spojů pro ověření hypotézy pomocí numerické simulace lze definovat 
jednoduchým procesním schématem:

CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE

Z rešerše a přehledu současného stavu problematiky vyplývá, že přestože již nyní existuje více metod fixace lemového

spoje, tak neexistuje univerzální způsob, který by v co možná nejvýše možné míře docílil kombinace všech výhod

jednotlivých konvenčních technologií a zároveň došlo k eliminaci veškerých jejich nevýhod, za dodržení podmínek

dostatečné kvality výrobku. Z toho důvodu si disertační práce klade následující hlavní cíl:
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Obr. 6 - Ověření metody na přední kapotě vozidla: A) Sestavené díly pro lemování (simulace) B) Porovnání výsledku simulace a dílu 
(v řezu) C) Výsledek odpružení po lemování (vlevo – originální rozměry; vpravo – po aplikaci zákona podobnosti)


