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1 SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY 

Karoserie automobilu se skládá z mnoha různých dílů a jeden z 
velkých problémů při vzniku karoserie se vyskytuje při spojování dvou či 
více plechových dílů karoserie technologií lemování. Největším problémem 
je zajistit rozměrovou stabilitu plechových dílů, které se mohou vůči sobě 
vzájemně posunout. Tento negativní jev se může projevit během dalších fází 
výroby, především v průběhu montáže, kdy díly nemusí správně lícovat a 
špatně pasují do zástavby karoserie vozidla. Z toho důvodu je nutné aplikovat 
nějaké řešení, které zajistí dostatečnou rozměrovou stabilitu spojovaných 
dílů. V současné době již existují různé metody fixace lemových spojů (např. 
metoda „želatinace“ = částečné vytvrzení lepidla, VarioPicker, atd.) a 
technologie, které v kombinaci s lemováním zajišťují rozměrovou stabilitu.  

Doposud používané způsoby fixace lemů panelových dílů karoserie 
automobilu, se však vyznačují řadou výhod a nevýhod. Skoro všechny 
způsoby spojuje jedna výhoda a to je zajištění dobré rozměrové stability 
spojovaných dílů. Hlavní nevýhody u většiny metod je především jejich 
finanční náročnost a příliš „dlouhá“ doba výroby. Vysoká finanční náročnost 
je především z důvodu vysoké spotřeby energie na jednotlivé procesy a 
zároveň požadovaných vysokých investičních nákladů na zařízení pro 
jednotlivé metody. Další nevýhodou je jejich časová náročnost, kdy vzniká 
problém v nasazení u velkosériové výroby v podobě prodlužování výrobních 
časů, které je nežádoucí. Disertační práce více objasňuje problematiku fixace 
lemových spojů, popisuje jednotlivé metody a především se zabývá návrhem 
nové metodiky v této oblasti za využití numerických simulací. 

1.1 Technologie lemování 

V automobilovém průmyslu, je technologie lemování používána 
během sestavování jednotlivých dílů karoserie automobilu ve výrobním 
úseku svařovny, kam jednotlivé plechové díly karoserie putují po úvodní fázi 
výroby v lisovně, kde se realizují výrobní technologie hlubokého tažení, 
stříhání a ohýbání.  Karosářské díly, kde je využito lemování, se obvykle 
skládají z vnějšího a vnitřního dílu. Typickými zástupci takových dílů, kde se 
používá tento typ spoje, jsou přední motorové kapoty, boční dveře, víka 
zavazadlového prostoru a blatníky. Stále pokračující vývoj lemovacích 
technologií vede k novým příležitostem pro vývoj produktů a novým 
aplikacím. Lemování je tvářecí technologie, která spočívá ve spojení dvou 
plechových dílů za využití plastické deformace. Hrany plechů jsou ohnuty, 
případně ohnuty přes druhý plechový díl tak, aby bylo docíleno těsného 
spojení. Obvykle se operace lemování používají ke spojování dílů, k docílení 



lepšího vzhledu dílu a zpevnění jednotlivých hran.  Samotné lemování bývá 
zpravidla rozděleno do více po sobě jdoucích kroků. [1] 

V současné době existuje několik různých metod lemování. Různé 
metody lze rozlišit několika faktory, jako je například potřebná investice do 
zařízení, celková doba lemovacího procesu a technický koncept lemování. 
Metody lemování lze rozdělit na dva hlavní typy: 

1. Konvenční lemování („tabletop hemming“) - lemování ve 
speciálním zařízení pomocí pevných lemovacích nástrojů - vložek, 
které jsou specifické pro každý krok předlemování.  

 

Obr. 1 – Konvenční lemovací systém [1] 

2. Rolnové lemování („roller hemming“) – Lemování probíhá 
s pomocí využití průmyslového robota, na kterém je upnuta 
lemovací rolna, která se odvaluje po předem definované dráze pod 
předem definovaném úhlu. Postupnými průjezdy rolny vzniká 
lemový spoj.  

Obr. 2 – Rolnový lemovací systém [1] 

I přes charakteristické rozdíly, obě metody mají podobnost, která spočívá 
v rozdělení lemování do různých operací/kroků celého procesu: jeden nebo 
více kroků předlemování a jeden finální krok dolemování. To je prováděno 
tak, aby lemový spoj splňoval příslušné, především kvalitativní požadavky.  



 
Obr. 3 – Schéma lemování 

Požadavky na lemový spoj 

Kvalita a vyhodnocení lemových spojů se hodnotí z několika hledisek. 
Tyto hlediska se týkají jednak vizuálního aspektu a dále i aspektu 
rozměrového:  

1. Kvalita povrchu – Povrch lemového spoje musí splňovat určité 
požadavky, aby byl akceptovatelný v rámci auditové výstupní 
kontroly. Lemový spoj nesmí vykazovat zvlnění, propady a další 
vady, které by mohly nepříznivě ovlivnit funkčnost a estetičnost 
lemového spoje. [1] 

2. Rozměrová kvalita - Hlavně dána dvěma podmínkami – mezerou a 
tzv. plošným zarovnáním dílů: [1] 

a) Mezera pro zástavbu panelových dílů 

Mezi panelovými díly karoserie vložené do kostry karoserie se 
nachází vždy určitá mezera, aby bylo možné jednoduše 
otevírat/zavírat jednotlivé díly. Obecným trendem v 
automobilovém průmyslu je snaha zmenšit tyto mezery na 
minimum, z toho důvodu je velmi důležité zajistit rozměrovou 
stabilitu spojovaných dílů a dále umět kontrolovat, předvídat 
tzv. „roll-in“ a případně ho i kompenzovat. Roll-in je definován 
jako vzdálenost mezi vnějším poloměrem lemu a původní 
stojinou vnějšího dílu. Mezera mezi panelovým dílem karoserie 
automobilu a zbytkem karoserie je standardně kontrolována v 
sériové výrobě pomocí měrek. Mezera musí být rovnoměrně 
rozložená. Samozřejmě to vše za předpokladu, že rozměrovost 
panelových dílů je dostatečně robustní. 



 

Obr. 4 – Mezera mezi panelovým dílem a karoserií [1] 

b) Plošné zarovnání panelových dílů 

Správná by měla být také vzdálenost ve směru normály mezi 
sousedními vnějšími panely, tento kontrolovaný rozměr/parametr se 
nazývá v anglickém jazyce “Flush”, lze volně přeložit jako 
“zarovnání” panelů (viz Obr. 5). Tento parametr by měl v ideálním 
případě nabývat nulové hodnoty. Tento typ vady může být způsoben 
mimo jiné i špatnou volbou lemovacích parametrů a (nebo) 
technologie, a v případě, že se tento jev projeví, je nutné 
optimalizovat/kompenzovat proces použitou lemovací technikou a 
parametry, případně i kompenzovat tvar lisovací operace.  

 

Obr. 5 – Plošné zarovnání – „Flush“ [1] 

1.2 Fixace lemových spojů 

Fixace lemových spojů slouží ke stabilizování vzájemné polohy 
vnitřního svařence panelu a povrchového plechu panelu během výrobního 
procesu až do lakovny, kde hlavní stabilizační funkci převezme vytvrzené 
lemové lepidlo po průchodu karoserie KTL, tedy kataforetickým lakováním. 
Samotný způsob fixace dále slouží k udržení požadovaného rozměru i během 
tvrdnutí lepidla, kdy mohou dočasně působit různá pnutí vlivem tepla na 
lemový spoj. Na Obr. 6 je znázornění možného pohybu vnitřního plechového 
dílu vůči vnějšímu a právě fixace lemového spoje slouží k zamezení takového 
pohybu.  



 
Obr. 6 – Možnost posunu vnitřního plechu vůči vnějšímu v lemovém 

spoji 

S ohledem na problematiku panelových dílů karoserie automobilu a na 
vysokou sériovost výroby je nutné dodržet některé požadavky vstupující do 
problematiky fixace lemových spojů. Hlavními požadavky na fixaci je 
především zajištění dobré rozměrové stability spojovaných dílů. To znamená, 
že konkrétní aplikovaná metoda fixace musí zajistit dostatečnou pevnost 
lemového spoje a tím zamezit pohybu dílů vůči sobě. Daná metoda však 
nesmí porušovat povrchový díl panelového dílu. V této souvislosti dochází ke 
střetu s problematikou panelových dílů karoserie automobilu. Každý vnější 
pohledový díl karoserie musí být kvalitativně nezávadný, sebemenší 
poškození či narušení povrchu tohoto dílu se může projevit v narušení 
kontinuity z celkového dojmu nalakovaného dílu, kde budou zřetelné 
všechny vady. Proto aplikovaná metoda fixace lemového spoje musí být 
realizovaná tak, aby vnější pohledový díl nebyl poškozen. Dalšími hlavními 
požadavky je celková nízká energetická náročnost, zajištění co nejkratších 
výrobních časů a nízké investiční náklady na technologické zařízení pro 
danou metodu fixace. [2] 

 

Metody fixace lemových spojů 

Jednotlivé metody fixace lemových spojů používané v současnosti lze 
rozdělit do 2 zákládních skupin: 

 

a) Metody využívající teplo/svařování/pájení 

• Odporové bodové svařování [2, 3] 

• MIG pájení [3, 4, 5]  

• Lemování s výstupkovým svařováním [6]  



• Technologie částečného vytrvzení lepidla - „želatinace“ [2, 7] 

• Fixace lemových spojů elektromagnetickým pulzním svařováním 
[8] 

• Rolnové lemování s kontinuálním vytvrzováním lepidla [9] 

• Fixace kombinací rolnového lemování a ultrazvukového svařování 
[10] 

• Fixace laserem [11] 

• VarioPicker [12] 

 

b) Mechanické metody fixace lemových spojů 

• Technologie příčných a podélných výstupků [13] 

• Fixace dutinovou vložkou [14] 

• Metoda zámkových výstupků [2] 

 

2 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Z předchozího 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:  

• 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 



 

3 METODY ZPRACOVÁNÍ A DÍLČÍ VÝSLEDKY 

Na základě vlastností jednotlivých metod fixace lemových spojů se 
rozhoduje o aplikaci dané metody na konkrétní díl, proto je možné nasazení 
více výše zmíněných metod na jednom modelovém typu automobilu, to má 
za následek prodlužování výrobních časů. Například pro fixaci lemů bočních 
dveří automobilu bude použita metoda zámkových výstupků, která se 
vyznačuje nízkými investičními a provozními náklady. Z důvodu, že dorazy 
vzniklé deformací vyraženého výstupku lokálně zamezují vzájemnému 
pohybu spojovaných dílů pouze v jednom směru, není tuto metodu vhodné 
aplikovat pro zajištění plošného rozměru na všechny díly karoserie 
automobilu. [P1, P2, P10] 

Na druhou stranu u motorové kapoty či zadního víka kufru mohou být 
nasazeny metody „želatinace“ či fixace svařováním/pájením, které vynikají 
svou schopností dodatečného nastavení a následné stabilizace plošného tvaru 
spojovaných dílů. Právě hlavně díky této veliké výhodě, která ve výrobním 
procesu hraje zásadní roli, dochází i přes vysoké provozní náklady stále 
k jejich používání. Takovéto řešení ovšem nepříznivě ovlivňuje celý výrobní 
proces, a to především vysokými investičními náklady do jednotlivých metod 
výroby a jejího technologického zařízení, vysokou energetickou náročností 
výrobního procesu a prodlužováním doby výroby, které má za následek 
nedodržení předepsaného výrobního taktu. Proto je více než vhodné řešení 
tohoto problému, nalezení nového způsobu, jak dodržet rozměrovou stabilitu 
spojovaných dílů lemováním tak, aby se v co možná nejvýše možné míře 
docílilo kombinace všech výhod jednotlivých konvenčních technologií a 
zároveň došlo k eliminaci veškerých jejich nevýhod. [P1, P2, P3] 

Z výše uvedeného tedy vyplývají základní kritéria pro stanovení nového 
řešení. Nové řešení by mělo eliminovat veškeré nevýhody stávajících metod.   

Následující požadavky je nutné splnit při návrhu a realizaci nového řešení: 
[P7, P8, P10] 

 
• Způsob fixace musí být energeticky nenáročný 

• Nesmí ovlivňovat vzhled povrchového plechu – kvalitativní - 

auditové požadavky 

• Náklady na technologické zařízení by měly být co nejnižší 

• Možnost nenáročné implementace do stávajících výrobních 

linek 

• Univerzálnost aplikace na různé díly 



• Zajištění dobré rozměrové stability dílu během výrobního 

procesu 

• Zajištění dostatečné pevnosti spoje 

 

Pro splnění hlavního cíle práce bylo nutné nalézt nové řešení fixace 
lemového spoje, které v co největší míře splňuje všechny požadavky uvedené 
výše. Z toho důvodu vznikla hypotéza nového typu spoje, který bude schopen 
uzamknout pohyb vnitřního dílu v obou směrech. Hypotéza nového řešení se 
zakládá na zamezení pohybu vnitřního dílu vůči vnějšímu v obou směrech na 
základě mechanického uzamčení. Navržené řešení (viz obrázky níže – 7.1) 
předpokládá vytvoření drážek po obvodu vnitřního plechového dílu pomocí 
speciálního 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. Hypotéza nového řešení je navržena pro často používané ocelové 
materiály panelových dílů karoserie automobilu DX54D (vnitřní díly) a 
HX180BD (pohledové díly). [P8, P9, P10] 

 
Obr. 7 – Princip mechanického zámku 

Pro experiment fixace lemového spoje byla zvolena (jako hlavní 
experimentální díl) přední kapota modelu SK351 – Škoda Rapid. Tento 
panelový díl svou velikostí a vlastnostmi vhodně slouží k navození 
podmínek, které mohou nastat u všech obdobných dílů, kde je potřeba využít 
fixaci lemu. Přední kapota je tak rozsáhlý panelový díl, že samotná vlastní 
tíha dílu ovlivňuje stabilitu lemového spoje. Když je díl umístěn vodorovně, 
vypouklá kapota má tendenci se uprostřed propadat, to způsobuje nepatrné 



rozevírání samotného tvaru a vnitřní plechový díl má snahu se vysunovat ze 
samotného lemu. [P2, P3, P9] 

Z hlediska předpokládané pevnosti, udržitelnosti jednoho bodu a 
dále s ohledem na navazující výrobní metody, jako je lakování a nanášení 
jemného utěsnění lemu po kataforetickém lakování (KTL procesu), bylo 
zvoleno celkem 12 fixačních bodů po obvodu celého dílu. [P9] 

 
Obr. 8 – Příklad pozic fixačních bodů [P10] 

Pro navržené řešení bylo nutné navrhnout konstrukční řešení 
nástrojů, které vytvoří požadované elementy fixace – drážkový profil na 
vnitřním díle a speciální háčky – výstupky na stojině lemu vnějšího dílu.  

 

 
Obr. 9 – 3d modely nástrojů [P9, P10] 



Tyto nástroje jsou upnuty v pneumatických kleštích, které jsou 
staticky umístěny ve specializovaném pracovišti, a s jednotlivými díly je do 
správné pozice vždy manipulováno vždy s pomocí průmyslového robota. [P9, 
P10] 

Ověření navržené hypotézy proběhlo skrze řešení dílčích cílů 
disertační práce. Řešení dílčích cílů především 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. V rámci experimentů bylo sledováno především 
chování materiálu v průběhu vytvoření mechanického uzamčení, zda toto 
uzamčení a vlastnosti spoje odpovídá výsledkům z numerických simulací. 

Pro simulace byly zvoleny tyto simulační softwary v následujícím pořadí: 

• Simufact Forming 

• Deform 

• AutoForm Forming 

• AutoForm Assembly 

Simulace v softwarech Simufact Forming a Deform slouží především 
k ověření hypotézy mechanické fixace lemového spoje. Simulace 
v AutoForm Forming a AutoForm Assembly slouží pro ověření využitelnosti 
těchto softwarů pro tuto problematiku z důvodu, že se jedná o jedny 
z nejrozšířenějších simulačních softwarů, které jsou využívané 
v automobilovém průmyslu ve fázi návrhu a přípravy dílů a metod výroby.  

Samotný metodický plán mechanické fixace lemových spojů definovat 
jednoduchým procesním schématem: 

 

 
Obr. 10 – Procesní schéma pro simulace a experimenty 

První krok se zabývá ražením drážkového profilu na vnitřní plech 
pro lemový spoj. Druhý krok se týká simulace ohybu stojiny plechu vnějšího 
dílu o 90°, na který se ve třetím kroku razí speciální výstupek. Ve třetím 
kroku probíhá ražení háčku na stojinu vnějšího plechu. Ve čtvrtém kroku je 



nutné definovat a vypočítat simulaci samotného konvenčního lemování 
pomocí 2 lemovacích vložek.  

3.1 Simulace v Simufact Forming 

Pomocí softwaru Simufact je možné simulovat tvářecí proces 
hlubokého tažení pro malé a ostré geometrie. Takový typ geometrie je velmi 
obtížné pomocí simulací analyzovat v softwarech, které se běžně využívají 
pro určení optimální metody výroby v automobilovém průmyslu. Běžně 
používané softwary (AutoForm Forming, Pam-Stamp) pro numerické 
simulace výroby karosářských dílů v automobilovém průmyslu jsou převážné 
koncipovány na velkoplošné výlisky. Cílem simulace v tomto softwaru je 
hlavně ověřit hypotézu vytvoření mechanického zámku na lemovém spoji. 
[P4] 

Pro ověření je tedy nutné nastavit a provést simulaci, která odpovídá 
procesnímu schématu, která je uvedeno výše v textu. Jednotlivé výsledky 
jsou na obrázcích níže.  

 
Obr. 11 – Výsledky simulace ražení fixačních elementů [P4] 

Po úspěšných výsledcích simulací, kde byla ověřena funkčnost 
navrženého řešení nástrojů fixačních prvků lemového spoje, logicky 
následuje další krok. Třetím a závěrečným krokem je simulace vlastního 
lemování. 

 
Obr. 12 – Sestava vnějšího a vnitřního dílu před lemováním [P4] 



Na následujícím obrázku (Obr. 13) je znázorněno lemování 
v počáteční fázi a několik posledních časových kroků lemování, kdy dochází 
k vytvoření mechanického zámku, který slouží k zajištění rozměrové stability 
spojovaných dílů. 

 

 

 
Obr. 13 – Výsledek simulace lemování (Simufact Forming; pohled 

v řezu) [P4] 

Z výsledků simulace byla potvrzena navržená hypotéza nového 
řešení mechanické fixace lemového spoje. Samotná simulace byla provedena 
ve zjednodušené formě procesu lemování, tzn. bez využití lemového lepidla a 
samotný proces lemování byl rozdělen na dva kroky – předlemování a 
dolemování. [P4] 

 

3.2 Simulace v Deform 

Pomocí simulace v softwaru Deform, je znovu ověřena hypotéza 
vytvoření mechanického uzamčení. 

 
Obr. 14 – Výsledek simulace lemování (Deform; pohled v řezu) 



Dále bylo nutné určit optimální parametry elementů fixace. Tyto 
parametry jsou zároveň ověřeny pomocí experimentů na malých zkušebních 
vzorcích. Jedná se o následující parametry: [P4] 

• A a B - U nástroje, který slouží k ražení drážek do plechu, je možné 
měnit výšku usazení objímek u horního i spodního nástroje pomocí 
tenkých podložek. Toto nastavení přímo ovlivňuje finální výšku drážek 
raženého profilu. [P11] 

 
Obr. 15 – Zobrazení parametrů A a B na drážkovém nástroji [P11] 

Pro určení a nastavení optimálních parametrů drážkového nástroje 
byl proveden experiment, kde byla sestava nástrojů upnuta v pneumatických 
kleštích. V rámci tohoto experimentu bylo otestováno různé nastavení 
drážkového nástroje a jednotlivé zkušební vzorky byly analyzovány pod 
mikroskopem, kde byl sledován tvar drážkového profilu. [P11] 

 
Obr. 16 – Řezy zkušebními vzorky pro nastavení drážkového nástroje [P11] 

Pomocí tohoto měření bylo určeno, že optimální nastavení nástroje pro 
danou kombinaci materiálů by mělo odpovídat parametrům A = 1,9 mm  
a B = 0,7 mm. [P11] 



• C – Míra zanoření plechu do nástroje – Poloha stojiny v nástroji přímo 
ovlivňuje výšku raženého háčku [P11] 

 
Obr. 17 – Parametr zanoření plechu do nástroje – C [P11] 

Pomocí numerické simulace bylo určeno, že optimální výška 
výstupku pro vytvoření pevného mechanického spoje je 0,7 mm. Pokud 
by byla výška vyšší, např.: 1 mm, tak by v průběhu lemování došlo k 
„rozmáčknutí“ výstupku, a to by vedlo k nepevnému spojení. Celá 
sestava mechanické fixace je citlivá na dodržení nastavených 
optimálních parametrů. Pokud tyto parametry nejsou dodrženy, nemusí 
k pevnému spojení dojít. [P11] 

 

Obr. 18 – Různá výška výstupků a její vliv na vytvoření spoje [P11] 

Pomocí reálného experimentu bylo ověřeno, že pro dosažení výšky 
výstupku 0,7 mm, tedy hodnoty, která byla určena pomocí numerické 
simulace a tato výška výstupku by měla zajistit pevný spoj, je nutné 
uvažovat míru zanoření plechu do nástroje v hodnotě C = 1,1 mm. Na 
obrázku níže (Obr. 19) je vyobrazen optimální výsledek s výškou h = 0,7 
mm. [P11] 

 



Obr. 19 – Výsledek experimentu určení optimální výšky výstupku [P11] 

• p – tlak dodávaný do pneumatických kleští - Díky různému tlaku je 
možné regulovat sílu ražení a tím i míru „prolisování“ drážek. 
Sledovaným parametrem byla tedy hloubka drážky v závislosti na 
dodaném tlaku.  [P11] 

 

Obr. 20 – Vliv tlaku na hloubku drážek [P11] 

Na Obr. 20 je možné vidět různé hloubky za využití různého tlaku. 
Z experimentu vyplynulo, že optimální hodnota tlaku je 7 Bar, při které je 
možné dosáhnout hloubky drážky cca 0,7 mm, která je nutná pro správné 
„zapadnutí“ háčku. [P11] 

• D - Pozice drážkového profilu od hrany plechového dílu. Při nedodržení 
optimálního nastavení, nemusí dojít k vytvoření mechanického uzamčení 
spoje.  [P11] 

 

Obr. 21 – Nastavení pozice drážkového profilu vůči hraně dílu 
[P11] 

Optimální vzdálenost středu nástroje od hrany plechu byla určena 
pomocí několika experimentů a je cca 4,9 mm. Tato hodnota je určena 

D 



výhradně a pouze pro danou modelovou situaci experimentu, jelikož poloha 
drážek na vnitřním díle úzce souvisí s rozměry lemového spoje, resp. délky 
stojiny a umístění vnitřního dílu vůči vnějšímu. Metodika určení optimální 
vzdálenosti je popsána dále v textu. [P11] 

 

Pokud jsou dodrženy všechny hodnoty parametrů, které byly určeny 
jako optimální pro správnou funkci drážkové fixace lemového spoje, dojde ke 
vzniku mechanického uzamčení lemového spoje. Na Obr. 22 je zobrazen 
finální výstup z numerické simulace, kde byly nastaveny optimální 
parametry, jejichž hodnoty jsou uvedené v textu. Dále je na stejném obrázku 
pohled v řezu reálným zkušebním vzorkem. S ohledem na velikost spoje lze 
konstatovat, že výstup z numerické simulace a řez reálným vzorkem se 
shodují. [P11] 

 
Obr. 22 – Porovnání výsledku simulace a reálného lemového spoje 

s drážkovou fixací [P11] 

Pevnost lemového spoje s drážkovou fixací 

Nedílnou součástí ověření hypotézy drážkové fixace lemového spoje 
je provedení experimentu pevnosti spoje. Spoj je namáhán už ve fázi 
výrobního procesu, kdy na něj působí vnější vlivy během manipulace a 
montáže ke zbytku karoserie. Dále spoj může být namáhán při běžném 
provozu (otevírání/zavíraní panelového dílu, rázy od nerovností na vozovce 
apod.). [P11] 

Cílem ověření pevnosti lemového spoje je finální ověření hypotézy, že 
samotný lemový spoj s drážkovou fixací dokáže plnit pevnostní funkci a 
odolat vnějším vlivům, které mohou působit na spoj. Tvar zkušebního vzorku 
využitý pro určení pevnosti spoje je zobrazen na Obr. 23.  



 

Obr. 23 – Tvar zkušebního vzorku pro určení pevnosti 

 
Obr. 24 – Princip zkoušky pevnosti 

Samotný experiment byl proveden jak na reálných zkušebních 
vzorcích, tak i ve virtuálním prostředí za pomoci simulačního softwaru 
Deform. Výsledky zkoušky pevnosti jsou zaznamenány na Obr. 25, kde na 
levé straně je záznam průměrné síly (z počtu 3 vzorků) potřebné na vytržení u 
reálného vzorku a na pravé straně je výsledek z numerické simulace. 

 
Obr. 25 – Výsledky zkoušky pevnosti 

Z výsledků reálné zkoušky pevnosti vytržením bylo určeno, že jedna 
pozice drážkové fixace lemového spoje dokáže odolat zatížení o velikosti 155 
N. Tato hodnota je menší v porovnání s výsledkem zkoušky pevnosti ve 
virtuálním prostředí. Hodnota pevnosti spoje ve virtuálním prostředí dosahuje 
až 175 N, to je ovšem způsobeno zanedbáním složky elastické deformace 
v numerické simulaci. Určená pevnost spoje je dostačující s ohledem na 
skutečnost, že vždy je využito více fixačních prvků po celém obvodu 



panelového dílu a při zohlednění hmotnosti obvyklých panelových dílů. 
Obecně lze tedy konstatovat, že jeden fixační bod odolá statickému zatížení, 
které odpovídá zavěšenému dílu o hmotnosti 15 kg. [P11] 

Kontrola kvality povrchu 

S ohledem na požadovanou kvalitu panelových dílů karoserie 
automobilu je v rámci technologie lemování nutné kontrolovat stav a kvalitu 
povrchu vnějšího pohledového plechu panelového dílu karoserie automobilu. 
Je nežádoucí, aby proces lemování negativně ovlivňoval pohledový povrch 
panelových dílů. Z toho důvodu je nutné provést kontrolu kvality 
pohledového dílu na různé propady a další vady, které by mohly negativně 
ovlivnit vzhled dílu.  

 
Obr. 26 – Zkušební vzorek pro hodnocení povrchu s vyznačenými 

pozicemi fixace 

Zkušební vzorek byl umístěn na speciální měřící stůl a jeho vnější 
strana byla nasnímána speciálním scannerem ATOS, který zaznamenal 
přesně povrch dílu do elektronického formátu. Pomocí softwaru GOM bylo 
následně provedeno vyhodnocení vnější strany zkušebního vzorku, 
sledovaným parametrem byly odchylky ve směru normály od povrchu dílu 
vůči referenci – tedy vůči ideálnímu povrchu. 

 
Obr. 27 – Analýza kvality povrchu v SW GOM [P11] 



Na Obr. 27 jsou zaznamenány jednotlivé odchylky povrchu podél hrany 
lemového spoje. Z výsledků vyplývá, že maximální odchylka v povrchu dílu 
je 0,04 mm. Tato hodnota je naprosto zanedbatelná z hlediska auditové 
kvality povrchu panelového dílu karoserie a je možné tedy takto nastavený 
proces drážkové fixace lemového spoje pro zvolené materiály a jejich 
tloušťky prohlásit za finální a konečný a vyhovující. [P11] 

 

Pro všechny další experimenty a kroky v rámci disertační práce jsou 
zvoleny následující parametry drážkové fixace: [P11] 

• Nastavení drážkového nástroje: 
o A =1,9 mm 
o B= 0,7 mm 
o p = 7 Bar 

• Nastavení výstupkového nástroje:  
o C = 1,1 mm 

Parametr vzdálenosti drážkového profilu od hrany plechového dílu 
D musí být určen vždy individuálně.  

3.3 Simulace v AutoForm Forming 

S ohledem na hlavní zaměření simulačního softwaru Autoform 
Forming (pozn. software je designován primárně pro velkoplošné díly 
karoserie automobilu), bylo nejprve nutné ověřit možnost simulace tváření 
jednotlivých fixačních prvků a potvrdit, zda je vůbec možné tento software 
použít pro takový typ geometrií.  [P6] 

Jako první krok bylo provedeno ověření tváření drážkového profilu 
v softwaru. Pro samotný výpočet simulace bylo potřeba kromě zadání 
okrajových podmínek simulační úlohy nastavit i parametry přesnosti výpočtu 
softwaru. Specificky nastavené parametry výpočtu simulace mohou ovlivnit 
celkový výsledek a přesnost výsledku. V tomto případě bylo pro výpočet 
ražení drážkování nastaveno celkem 5 strategií – CE (Concept Evaluaion), 
CE+, FV (Final Validation), UD1 a UD2  (User Defined 1 a 2).  

Na základě porovnání simulačních výsledků, kde byly využity 
nástroje s originálními rozměry, je zřejmé, že software Autoform Forming 
má obtíže s přesným výpočtem numerické simulace pro strategie CE a CE+. 
Kvalita výsledku je přímo ovlivněna zvolenými parametry výpočtu simulace. 
Elementy konečnoprvkové sítě jsou příliš veliké i po automatickém 
přesíťování a dochází k penetraci nástrojů do plechu materiálu. Penetrace 
nástroje do plechu je zobrazena na Obr. 28. [P6] 



 

Obr. 28 – Pohled v řezu výstupem simulace strategie CE [P6] 

Výsledky simulačních smyček, kde byly zvoleny zbylé strategie 
výpočetních parametrů, vykazují lepší výsledky. Vyražený drážkový profil je 
již jasně zřetelný, ale i zde je možné sledovat neakceptovatelnou kvalitu 
výsledků. [P6] 

 

Obr. 29 – Nejlepší výsledek – strategie UD2 (a – šířka profile v mm; b – 
izometrický pohled na výsledek; c – FLD diagram) [P5] 

Při bližším prozkoumání výsledků, konkrétně FLD diagramu, je 
výsledek však neuspokojivý. Pokud by byl tento výsledek simulace 
považován jako konečný, tak by to uživatele s největší pravděpodobností 
vedlo k závěru, že není možné takový drážkový profil vyrobit, protože na 
základě analýzy FLD diagramu této simulace, je patrné, že bude docházet 
k porušení materiálu v místech vrcholů drážkování. Ostrá geometrie a malé 
rozměry nástroje na výrobu drážek jsou pro daný software příliš náročné. 
Právě proto, výsledky simulací drážek fixace nejsou uspokojivé, kdy se 
simulovaný díl chová jako zmetkovitý, a to i přes tu skutečnost, že u reálných 
experimentálních vzorků, které již byly vyhotoveny dříve, k porušení 
materiálu nedocházelo. Proto bylo nutné zvolit jinou metodu pro návrh 
metodiky numerických simulací mechanické fixace lemových spojů. [P5] 



Jiný způsob řešení pro návrh metodiky numerických simulací pro 
mechanickou fixaci lemových spojů je možný při aplikaci jednoho ze 
základních zákonů plastické deformace, konkrétně „Zákon podobnosti“. [P5] 

Aplikace zákona podobnosti 

Pro aplikaci zákona podobnosti bylo nutné upravit vstupní 
parametry numerické simulace, v případě zachování geometrické podobnosti 
se jedná o zvětšení originálních rozměrů nástrojů poměrem 10:1, a dále je 
nutné uvažovat s tloušťkou plechu využitého pro simulaci 6,5 mm. Níže jsou 
zobrazeny výsledky při využití základního nastavení strategie FV (Final 
Validation). [P5] 

 
Obr. 30 - Výsledek simulace po aplikaci zákona podobnosti a při 

využití strategie FV (a – šířka profile v mm; b – izometrický pohled na 
výsledek; c – FLD diagram)  [P5] 

Výsledky numerické simulace tvorby drážek fixace, kde je 
aplikován zákon podobnosti, tedy originální rozměry jsou zvětšeny poměrem 
10:1, prokazují správnost předem vyslovené hypotézy. Simulační software po 
úpravě vstupujících dat a při zachování stejného nastavení vykazuje přesnější 
výsledky v porovnání s numerickou simulací, kde jsou použity originální 
rozměry. Jak je zřejmé z FLD diagramu (Obr. 30), tak trend diagramu je 
stejný s předchozím, ovšem v tomto případě, již nedochází k porušení 
materiálu. Díky použití zvětšených rozměrů, je software schopen přesněji 
definovat a charakterizovat průběh tváření fixačních drážek s ostrou 
geometrií. [P5] 

Na základě potvrzení hypotézy bylo možné dále pokračovat 
v numerických simulací za využití aplikace zákona podobnosti a rozvíjet 
metodiku pro aplikaci v reálné výrobě. Pro kompletní simulaci lemování 



s využitím mechanické drážkové fixace lemu byl aplikován zákon 
podobnosti, tudíž je nutné veškeré vstupující prvky – tvářecí nástroje, zvětšit 
příslušným poměrem, který je v tomto případě 10:1. 

Simulace mechanické fixace opět koresponduje s procesním 
schématem, navrženým během prvních experiment pomocí software 
Simufact Forming a Deform. 

 

Obr. 31 - Sesazení vnitřního plechu a vnějšího plechu pro lemování [P6] 

Samotný výsledek simulace lemování s drážkovou fixací v softwaru 
AutoForm Forming je zobrazen na Obr. 32. Výsledek je zobrazen jako 
pohled v řezu, kde výstupek na stojině plechu “zapadl” do první drážky. Dále 
je zobrazen pohled řezem reálného vzorku, i v tomto případě fixace probíhá 
na první drážce profilu. [P6] 

 

                                
Obr. 32 – Porovnání výsledku simulace po aplikaci zákona podobnosti a 

experimentálním vzorkem [P6] 

 

Simulační výsledky a jejich porovnání s reálnými zkušebními 
vzorky potvrzují, že využití zákona podobnosti pro kompletní proces 
lemování v softwaru AutoForm Forming je použitelné. Jako další krok je 
tedy navrženou metodiku ověřit pomocí komplexní simulace lemování, kde 



jsou fixační prvky umístěny v několika pozicích podél celého obvodu 
jednoduchého panelového dílu. [P6] 

Z experimentální simulace lemování, kde je implementována 
drážková fixace lemu, se potvrzuje a ověřuje možnost využití navržené 
metodiky využití zákona podobnosti. Nicméně bylo zjištěno, že simulační 
software AutoForm Forming plní svoji funkci správně do určitého limitu. 
Tímto limitem je omezení velikosti vkládaného polotovaru plechu. Simulační 
software je schopen efektivně řešit úlohy při velikosti polotovaru do 10000 
mm x 10000 mm. Pro tento způsob řešení to znamená, že využití této 
metodiky pro simulace velikých panelových dílů, při zachování poměru 10:1, 
není možné. [P12] 

Z důvodu omezení velikost vstupního polotovaru pro simulaci 
v AutoForm Forming, bylo nutné (pro aplikaci zákona podobnosti) nalézt 
takový poměr zvětšení, kdy výsledky simulace budou stále přesné a 
využitelné, při snaze využití takových rozměrů, které se nejvíce blíží 
rozměrům originálním. [P12] 

Následující numerická simulace tváření drážek fixace splňuje výše 
zmíněné podmínky. Tentokrát byl využit poměr zvětšení 3:1. I při tomto 
zvětšujícím poměru jsou výsledky akceptovatelné, jak vyplývá z FLD 
diagramu. 

 
Obr. 33 – FLD diagram pro simulaci po aplikaci z. podobnosti (3:1) [P12] 

Pro ověření aplikovatelnosti metody na díl motorové kapoty, která 
spadá do kategorie střední velikosti a výše, byly připraveny další simulace 
v softwaru AutoForm Forming.  

CAD modely vnějšího a vnitřního dílu kapoty automobilu, byly v 
softwaru CATIA zvětšeny v měřítku 3:1. Tento díl byl následně uložen ve 



formátu *.igs a dále byly tyto díly využity v softwaru AutoForm Forming, 
kde byla nastavena a vypočítána simulace ražení fixačních drážek, při využití 
zákona podobnosti.  

Na Obr. 34 jsou znázorněny pozice fixačních elementů pro oba díly, 
včetně směrů jednotlivých nástrojů. Směry pohybu nástroje vždy odpovídají 
směru normály od plochy dílu v daném místě. Na simulovaném vnitřním dílu 
motorové kapoty je dohromady 12 fixačních bodů. Tento počet je pro tuto 
simulaci volen tak, aby se simulace opět co nejvíce přiblížila reálným 
podmínkám a požadavkům pro drážkovou fixaci lemového spoje. 

 
Obr. 34 – Pozice výstupků a drážek na vnějším i vnitřním díle [P12] 

Pozice drážek na vnitřním dílu musí vždy korespondovat s délkou 
lemované stojiny vnějšího dílu. Jen tak bude zajištěno správné vytvoření 
mechanického zámku. Pro komplexní panelový díl je nutné tento stav 
zkontrolovat, jelikož délka lemované stojiny se může po obvodu dílu měnit – 
nemusí být konstantní. Zjednodušeně lze správnou pozici drážkového profilu 
určit následovným postupem: [P12] 

1. Kontrola rozměrů lemového spoje v místě mechanické fixace 

Pro potřeby návrhu pozice drážkového profilu lze rozměry lemového spoje 
definovat dle Obr. 8.35. 

 

Obr. 35 – Základní rozměry lemového spoje 
2. Výpočet pozice drážkového profilu z rozměrů předepsaného 

lemového spoje: 



  (1) 

Kde:  D – poloha středu drážkového profilu od hrany vnitřního plechu;  
a – délka předepsané stojiny lemu v zalemovaném stavu;  
b -  předepsaná mezera mezi vnitřním dílem a začátkem vnitřního 
poloměru lemového spoje 

Samotné lemování bylo provedeno v simulaci konvenčním 
způsobem, pomocí lemovacích vložek, rozdělené na 2 kroky – předlemování 
a dolemování. Důležité jsou samotné výsledky simulace lemování a analýza 
jednotlivých fixačních bodů společně s vyhodnocením odpružení samotného 
dílu. [P12] 

Na základě první simulační smyčky, kde byla poloha drážek na 
vnitřním díle určena pomocí jednoduchého výpočtu (12), je nutné 
překontrolovat stav vytvoření mechanických zámků. Pokud některé 
z formovaných háčků špatně zapadá do drážkového profilu, je nutné provést 
virtuální korekci pozic drážek. Na Obr. 36 vlevo, je zobrazen příklad špatně 
vytvořeného mechanického zámku a vpravo je zobrazen stejný mechanický 
zámek po virtuální korekci polohy drážkového profilu. [P12] 

  
Obr. 36 – Výsledek před korekcí (vlevo) a po korekci (vpravo) [P12] 

Po virtuální korekcí bylo dále nutné provést vyhodnocení odpružení 
dílu. Pro vyhodnocení odpružení je nutné díl virtuálně ustavit do měřícího 
přípravku na tzv. RPS body. V těchto bodech je díl oboustranně upnut, jejich 
pozice odpovídá přímo pozicím na referenčním díle. Výsledek odpruženého 
dílu je zobrazen na Obr. 37. Analýza odpružení je v tomto případě provedena 
z důvodu porovnání trendu výsledků simulací mezi softwary AutoForm 
Forming a AutoForm Assembly. Pokud je trend odpružení mezi softwary 
stejný, tak lze konstatovat, že je možné využít oba softwary pro tuto 
problematiku. [P12] 



 
Obr. 37 – Výsledek odpružení hotového dílu [P12] 

Na základě výsledku simulace lemování lze konstatovat, že software 
AutoForm Forming lze s omezením využít pro simulaci lemování 
s mechanickou fixací spoje. Vždy záleží na požadavcích konkrétního 
uživatele, zejména to v jaké kvalitě bude uživatel požadovat výsledky. [P12] 

Nicméně v současné chvíli není možné efektivně simulovat 
drážkovou fixaci bez využití zákona podobnosti s ohledem na limity 
softwaru. Navržená geometrie elementů mechanické fixace lemového spoje 
je specifická svými malými rozměry a v originální formě toto nelze 
v softwaru simulovat. Nicméně po aplikaci zákona podobnosti lze 
problematiku efektivně řešit na bázi numerické simulace.  [P12] 

Pro celkové zjednodušení a zlepšení orientace lze celou metodiku 
drážkové fixace lemového spoje při využití zákona podobnosti shrnout do 
organizačního diagramu. 

Organizační diagram je navržen tak, aby se co nejvíce zkrátila doba procesu 
kompletní simulace lemování k dosažení úspěšných výsledků. [P12] 



 

3.4 Simulace v AutoForm Assembly 

V rámci posledního experimentu disertační práce bylo simulováno 
lemování kapoty, tedy stejného dílu jako v předchozím případě, s tím 
rozdílem, že tento díl bude simulován jak ve svých originálních rozměrech 
(tedy bez aplikace zákona podobnosti), tak i po aplikaci zákona podobnosti, 
kde rozměry jsou navýšeny v poměru 3:1, stejně jak tomu bylo v předchozím 
experimentu v softwaru AutoForm Forming. [P13] 



V modulu Assembly jsou veškeré metody spojování simulovány ve 
zjednodušené formě, tzn. v rámci numerické simulace je zadefinována lokace 
spoje bodem nebo křivkou a v definovaném místě dojde ke spojení 
detekovaných dílů. Pro případ fixace lemového spoje, když jsou 
nadefinovány body v místech fixace, software automaticky rozpozná, že se 
jedná o oblast lemového spoje a v rámci výpočtu simulace provede spojení 
pouze mezi zalemovanou stojinou vnějšího dílu a bližší plochou vnitřního 
dílu. Pohledová strana vnějšího dílu v simulaci zůstává netknutá – bez 
spojení. [P13] 

Přínosem pro simulaci v softwaru AutoForm Assembly je i možnost 
implementace všech vnitřních dílů/výztuh panelového dílu. Díky tomu je 
možné obdržet výsledek, který se více přibližuje realitě a vytváří tak tzv. 
„digital twin“ – digitální dvojče. V rámci tohoto experimentu je však 
uvažováno pouze se základním vnitřním a vnějším dílem kapoty, aby bylo 
možné co nejpřesněji porovnat výsledky mezi softwarem AutoForm Forming 
a AutoForm Assembly. 

Na obrázku níže (Obr. 38) jsou zobrazeny pozice virtuálních 
fixačních bodů lemového spoje. Takto nastavená sestava, společně se 
zadefinovaným konceptem upnutí dílů sestavy pro tuto operaci, je připravena 
k výpočtu simulace. 

 

Obr. 38 – Pozice fixačních bodů v simulaci [P13] 

Níže jsou tedy výsledky ze simulací lemování přední kapoty 
automobilu, kde jsou definovány pozice mechanické drážkové fixace, která je 
také simulována v separátní operaci. Jedinou podmínkou tohoto procesu je 
zachování stejného upínacího konceptu sestavy pro operaci fixace, jaký byl 
použit v operaci lemování. Jelikož v softwaru AutoForm Assembly je 
operace fixace lemového spoje definována separátně a proto dojde mezi 
operacemi lemování a fixace k mezioperačnímu odpružení dílů. [P13] 



   

Obr. 39 – Trend odpružení – vlevo originální rozměry; vpravo po aplikaci z. 
podobnosti [P13] 

Z porovnání výsledků ze simulací lemování dílu (Obr. 39), kde byly 
využity originální rozměry dílů a dílu, kde byl aplikován zákon podobnosti, 
je jasné, že trend odpružení dílů podle barevné mapy je stejný a opět je zde 
potvrzení hypotézy využití zákona podobnosti. Nicméně hlavním závěrem 
těchto simulací je využitelnost softwaru AutoForm Assembly pro produkční 
inženýrskou praxi uživatelů za využití virtuálních dílů s originálními rozměry 
(v měřítku 1:1) pro aplikaci metody drážkové fixace lemového spoje. [P13] 

I v tomto případě lze pro celkové zjednodušení a zlepšení orientace celou 
metodiku drážkové fixace lemového spoje shrnout do organizačního 
diagramu práce. Z důvodu, že se jedná o simulaci sestavy panelového dílu 
karoserie, bez virtuálního fyzického vytvoření mechanického zámku, není 
nutné se zabývat v simulaci ražením fixačních elementů na vnější a vnitřní 
díl. 



 

3.5 Ověření navržené metodiky drážkové fixace v praxi 

Na základě navržené metodiky drážkové fixace lemového spoje 
proběhla i výroba několika kusů zkušebních kapot modelu SK351, kde byly 
aplikovány poznatky z průběhu zpracovávání disertační práce. V rámci 
vyhodnocení bylo nutné sledovat kvalitativní následující kritéria: 

1. Správné sestavení dílů po lemování – vytvoření mechanického zámku 
(případně provést korekce ražení fixačních elementů to správných pozic) 

2. Sledování auditové nezávadnosti povrchového dílu – musí být bez 
propadů, otlaků apod. 

3. Rozměrová stabilita dílů – kontrola po lemování a po KTL procesu – 
porovnání hodnot měření 

Na přiloženém obrázku níže je zobrazen výstup z měření přední 
kapoty, kde pro každý bod je uvedena naměřená odchylka referenčního 



bodu před KTL procesem a stejného bodu, stejného dílu po KTL 
procesu.  Během kontroly jsou snímány jednotlivé referenční body po 
obvodu kapoty a na základě porovnání jednotlivých měření daného dílu 
před a po KTL procesu je vyhodnocena stabilita dílu. 

 
Obr. 40 – Záznam z měrového protokolu  

 Z naměřených hodnot vyplývá, že maximální rozdíl mezi 
referenčními body při měření před KTL procesem a po KTL procesu se 
pohybuje do 0,4 mm. Tento výsledek je velice příznivý neboť se dosahuje 
vyšší přesnosti než u současného sériového stavu ve výrobě Škoda Auto za 
využití konvenčních metod fixace – konkrétně metody VarioPicker. Na 
základě analýzy výsledků všech experimentů je možné říci, že se potvrzuje 
hypotéza nového řešení fixace lemu drážkovým způsobem pro 
automobilovou praxi. Navržená varianta fixace lemového spoje vykazuje 
dostatečnou rozměrovou stabilitu spoje a splňuje veškeré požadavky, které 
jsou kladeny v rámci této problematiky. 

5. DISKUZE VÝSLEDKŮ A ZÁVĚR 

V rámci disertační práce bylo potvrzeno, že hypotéza funkčnosti 
navrženého řešení, tedy mechanické drážkové fixace lemového spoje je 
ověřena a to jak ve virtuálním prostředí, tak i v reálné praxi.  

Nově navržená mechanická metoda v porovnání s ostatními 
metodami, které jsou uvedeny v rešeršní části disertační práce (kap. 5 



Současný stav fixace lemových spojů panelových dílů karoserie automobilu) 
nevyžaduje složité a energeticky náročné technologické zařízení pro realizaci. 
Metoda je navržena tak, aby se umožnilo v co největší míře využít tech. 
zařízení a příslušenství, které se standardně využívá v automobilové praxi. 
V rámci tohoto řešení je tedy nutné využití robotických ramen, přípravků pro 
upnutí dílů a pneumatických kleští se speciálními nástroji. Z důvodu, že pro 
samotnou realizaci fixačních prvků na jednotlivých dílech, tedy ražení drážek 
a háčků, se využívají pneumatické kleště, je tento provoz energeticky 
nenáročný a efektivní. Mechanická drážková fixace lemového spoje 
poskytuje dobrou stabilitu spojovaných dílů, která je sledována především 
v rámci výrobního procesu v oddělení svařovny a během manipulace až do té 
doby, kdy hlavní pevnostní funkci a rozměrovou stabilitu převezme 
vytvrzené lemové lepidlo – tedy zpravidla po KTL procesu.  

Jak je známo, numerické simulace jsou hojně využívány v procesu 
návrhu výroby dílů karoserie a konstrukce samotných lisovacích nástrojů, 
ovšem využití simulací pro lemování je doposud prozkoumáno pouze do 
určité úrovně. Na základě zveřejněných článků, které se týkají numerických 
simulací lemování, je možné nalézt mnoho studií a experimentů, které se 
zabývají pouze simulacemi konvenčního a rolnového lemování, které 
bezpochyby přinášejí cenné informace. Tyto studie ovšem zpracovávají 
pouze základní problematiku lemování se základními okrajovými 
podmínkami. V tomto ohledu jsou navrženy i simulační softwary, které příliš 
neuvažují komplexnější řešení úloh pro lemování. Proto v rámci práce byl 
jedním z dílčích cílů prozkoumat možnosti numerických simulací právě 
v problematice mechanické fixace lemových spojů a určení metodiky, jak 
daný software správně používat pro dosažení vypovídajících výsledků, které 
je možné využívat v praxi. 

Celkem byly využity 4 různé simulační softwary. Tyto softwary je 
hypoteticky možné rozdělit do 2 skupin. První skupinu můžeme volně nazvat 
jako softwary pro výzkumné účely  
a druhou skupinu jako softwary pro produkční praxi. Do první skupiny je 
možné zařadit softwary Simufact a Deform, které využívají objemové 
elementy pro výpočet. V obou softwarech byla simulována základní operace 
lemování, které předcházelo ražení funkčních prvků fixace na jednoduché 
virtuální vzorky s jednou pozicí mechanické fixace. Po srovnání základních 
výsledků z obou softwarů a analýze chování spojovaných dílů během 
lemování bylo dospěno k závěru, že oba softwary jsou schopny tuto 
problematiku řešit. Pro určení optimálních parametrů drážkové fixace a dále i 
určení pevnosti jedné fixační pozice byl využit již pouze software Deform. 
Na základě výsledků simulací byly provedeny i reálné experimenty, kde byly 
simulační výsledky potvrzeny, a bylo zjištěno, že pokud jsou dodrženy 



všechny hodnoty parametrů, které byly určeny jako optimální pro správnou 
funkci drážkové fixace lemového spoje, dojde ke vzniku mechanického 
uzamčení lemového spoje.  

S ohledem na využitelnost numerických simulací i v automobilové 
praxi, kde je nutné pracovat rychle a efektivně bylo nutné ověřit i možnosti 
využití softwarů AutoForm Forming a AutoForm Assembly, které je možné 
zařadit právě do druhé skupiny simulačních softwarů – tedy softwary pro 
produkční praxi, kde je potřeba dosažení rychlých výsledků. Na základě 
provedeného experimentu numerických simulací, bylo zjištěno, že využití 
produkčního softwaru, konkrétně AutoForm Forming je značně limitující. 
Pro navržené řešení drážkové fixace lemového spoje v originální podobě není 
software příliš využitelný, jelikož jednotlivé prvky fixace jsou příliš „malé“ 
na to, aby simulační software dokázal provést kvalifikovaný výpočet 
s přesnými výsledky. Na základě tohoto zjištění je nutné provést optimalizaci 
řešení úlohy. Optimalizace samotného návrhu, resp. designu spoje nebyla 
možná, především z důvodu limitujících kritérií lemového spoje a nutnosti 
dodržení malých rozměrů. Z toho důvodu bylo potřeba nalézt možnosti 
optimalizace řešení úlohy jinde. Jako finální řešení, na základě základních 
znalostí problematiky týkající se plastické deformace, bylo zvoleno 
experimentálně ověřit aplikační možnosti jednoho ze základních zákonů 
plastické deformace, konkrétně zákona podobnosti. Na základě a dodržení 
definice zákona podobnosti bylo možné upravit rozměry nástrojů a 
základního materiálu pro výpočet numerické simulace. Po úspěšné simulace 
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.   

 Po tomto ověření byla sestavena základní metodika komplexní 
simulace lemování na jednoduchém experimentálním dílu, který obsahuje 6 
fixačních bodů podél svého obvodu. Jednotlivé výstupy úspěšně vypočítané 
simulace jednotlivých kroků procesu lemování a základní metodiky je možné 
detailněji prostudovat v kapitole 8.6 Experiment simulace fixace s využitím 
SW AutoForm Forming.  

 Z výsledků komplexní simulace lemování je zjevné, že metodika se 
jeví jako správná a využitelná v reálné praxi, kdy využití simulačního 
softwaru opět může ulehčit práci a nadále zkrátit dobu nutnou pro návrh 
výroby.  

 Následně byla provedena ověřovací simulace už pro reálný díl 
kapoty automobilu, kde bylo 12 fixačních bodů, a byl aplikován zákon 



podobnosti. I v tomto případě simulace proběhla úspěšně a navržená 
metodika byla potvrzena.  

Jako poslední simulační experiment byla provedena simulace 
v softwaru AutoForm Assembly. Díky zjednodušenému modelu výpočtu 
bodového spojení v softwaru AutoForm Assembly je tedy hypoteticky možné 
simulovat ve zjednodušené formě i mechanickou fixaci lemového spoje za 
předpokladu, že uživatel nemá požadavek sledovat průběh vytvoření 
mechanického zámku během lemování. Tento přístup je možné aplikovat za 
předpokladu, že uživatel již zná a má optimalizovanou celou metodu 
mechanické fixace, tzn. zná nastavení nástrojů a dalších parametrů pro 
vytvoření drážkové fixace lemového spoje. V případě disertační práce je tedy 
uvažováno, že proces mechanické drážkové fixace lemového spoje byl pro 
zvolené materiály a jejich tloušťky nalazen během prvních experimentů 
v softwarech Simufact a Deform a dále toto konkrétní nastavení bylo ověřeno 
pomocí reálného experimentu na malých zkušebních vzorcích. Za takového 
předpokladu byla tedy provedena úspěšná simulace fixace lemového spoje v 
softwaru AutoForm Assembly. Na základě porovnání výsledků varianty 
v měřítku 3:1 a 1:1, bylo potvrzeno, že tento přístup lze aplikovat pro díly 
s orginálními rozměry a tím pádem odpadá příprava všech simulačních 
vstupů, která by musela proběhnout v případě aplikace zákona podobnosti.  

Závěrem lze tedy shrnout, že v rámci této disertační práce byl 
proveden návrh a celkové ověření nové metodiky, jak docílit rozměrové 
stability panelových dílů karoserie automobilu, včetně ověření jednotlivých 
hypotéz pomocí mnoha experimentů ať už ve virtuálním prostředí, tak i v 
praxi.  

Navržená metoda fixace lemových spojů je stabilní a efektivní 
způsob jak docílit rozměrové stálosti spojovaných dílů během výroby a vždy 
záleží na konkrétním uživateli, v jak detailní formě bude chtít implementovat 
tuto metody v praxi. Tím se rozumí, že je možné využití numerických 
simulací pro tuto problematiku, nicméně využití simulací není nezbytně 
nutné, pokud má uživatel možnost „naladit“ celý proces pro vlastní panelové 
díly přímo ve výrobě.  

Tato metoda je primárně určena pro karosářské díly z hlubokotažné 
oceli, na které byla i ověřena. Konkrétně byly využity materiály DX54D a 
HX180BD, které se velice často využívají pro vnější a vnitřní díly 
v automobilové praxi po celém světě. Pro využití na další druhy materiálu je 
nutné celou metodu ověřit pomocí experimentů.   

 



Splnění cílů disertační práce 

V textu níže jsou uvedeny jednotlivé cíle disertační práce. U každého 
cíle práce je stručný komentář a vyjádření autora práce, jakým způsobem byl 
daný cíl v rámci disertační práce splněn, společně s odkazy na konkrétní 
kapitoly disertační práce 

• Návrh nového typu spoje, resp. nové metody fixace lemového 
spoje korespondující se všemi požadavky na spoj vyplývající 
z předchozích kapitol: 

Návrh nového typu spoje je popsán v kapitolách „7.2 

Drážková fixace lemového spoje“ a „7.3 Návrh 
proveditelnosti“, kde je popsána celá hypotéza nového 
typu mechanické drážkové fixace lemového spoje a návrh 
způsobu dosažení nového typu spoje společně s definicí 
materiálů, pro které je spoj navržen. Nový typ spoje 
koresponduje s požadavky vyplývajícími z rešerše a 
rozboru současného stavu problematiky. Cíl byl v rámci 
řešení disertační práce splněn. [P1, P2, P3, P7, P8, P9, P10] 

 
• Konstrukční řešení nového typu spoje: 

Konstrukční řešení nového typu spoje je popsáno v kapitole 
„7.3 Návrh proveditelnosti“. Podrobnější popis nástrojů a 
pomůcek je dále popsán v podkapitolách „7.3.2 Návrh 

konstrukce nástroje pro vytvoření drážek do vnitřního 
plechu“, „7.3.3 Návrh konstrukce nástroje pro 
vytvoření háčků do stojiny na vnějším plechu“ a „7.3.4 

Určení vhodného stroje pro zhotovení drážek a háčků“. 
Rozměry nástrojů v měřítku 1:1 jsou v příloze disertační 
práce. Tento cíl byl v rámci řešení disertační práce splněn. 
[P9, P10] 

 
• Ověření navrženého konstrukčního řešení spoje: 

Samotné ověření navrženého konstrukčního řešení spoje, 
které bylo vytipováno, jako optimální, je podrobněji 
popsáno v kapitole „7.4 Ověření funkčnosti navržených 

nástrojů pro mechanickou fixaci lemových spojů“, kde 
je ověřena funkčnost navržených nástrojů, a dále je ověření 
konstrukčního řešení popsáno v těch kapitolách, kde byly 
provedeny reálné experimenty na zkušebních vzorcích, 
např. i určení pevnosti spoje a analýza povrchových vad. 
Tento cíl byl v rámci řešení disertační práce splněn. [P10] 



 
• Návrh metodiky implementace numerických simulací pro nový 

typ spoje 

Popis využití numerických simulací lze v disertační práci 
rozdělit do dvou kategorií. První kategorii lze nazvat 
ověření hypotézy nového typu spoje pomocí numerické 
simulace a pro tuto kategorii byly převážně využity 
simulace v softwarech Simufact a Deform, kde jsou využity 
solid elementy pro výpočet. Druhá hlavní kategorie je návrh 
metodiky a její ověření při využití softwarů od společnosti 
AutoForm, které se hojně využívají v automobilové praxi. 
To vše je uvedeno v kapitole „8 Metodika numerických 

simulací drážkové fixace lemového spoje“. Tento cíl byl 
v rámci řešení disertační práce splněn. [P4, P5, P6, P11, 
P12, P13] 

 
• Zhodnocení výsledků nového typu spoje 

Jednotlivé výsledky návrhu metodiky nového typu spoje 
jsou vždy zhodnoceny v dílčích závěrech u jednotlivých 
bodů řešení v postupném vývoji řešení disertační práce. 
Samotné celkové zhodnocení nového typu spoje, rozbor 
aplikace nové metodiky a celkové zhodnocení jsou pak 
uvedeny v kapitole „9 Ověření metodiky drážkové fixace 

lemového spoje v praxi“ a kapitole „10 Diskuze výsledků 

a závěr“. Tento cíl byl v rámci řešení disertační práce 
splněn. [P13] 

 

Přínos disertační práce 

Hlavním přínosem práce je návrh nové metody fixace lemového spoje, která 
splňuje požadavky týkající se této problematiky, které jsou vyjmenovány 
v kapitole „7.1 Požadavky na nový způsob fixace lemového spoje“. Nová 
mechanická metoda fixace lemového spoje a návrh způsobu implementace 
této nové metody fixace lemového spoje splňuje tyto vyjmenované 
požadavky. Umožňuje nasazení do procesních úkonů návrhu výroby a 
následně i reálné nasazení do výroby právě na základě navržené metodiky. 
V rámci řešení disertační práce byla také potvrzena hypotéza aplikace zákona 
podobnosti pro tuto problematiku a je tedy umožněno využít i tento způsob 
řešení ve fázi návrhu výroby v rámci této problematiky. I přes to, že 



potvrzení navržené metodiky bylo provedeno na konkrétním díle (motorová 
kapota), 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. 

Návrh rozvoje metody 

Do budoucna je vhodné se zabývat optimalizací metody pro určení 
minimálního potřebného množství fixačních bodů. Pokud bude stanoven 
minimální počet fixačních elementů a následně bude ověřeno, že kompletní 
díl se chová stabilně i se sníženým počtem fixačních bodů, bude možné 
dosahovat kratších výrobních časů a v té souvislosti i dojde i k úsporám 
celkových výrobních nákladů.  

 Dále je vhodné zabývat se i ověřením navržené metodiky pro 
rolnové lemování, případně pro kombinované lemování, které se skládá 
například z rolnového předlemování a konvenčního dolemování.  

 V rámci využití simulačního softwaru AutoForm Assembly by bylo 
vhodné, kdyby se developer softwaru zaměřil i na implementaci této metody 
do budoucí verze softwaru – tzn. možnost definice fixace lemového spoje 
v rámci jedné simulační operace lemování + fixace. 
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Summary 

The dissertation thesis deals with the issue of fixation of the hemmed joints 
of panel parts of the car body. The main goal of the dissertation is the design 
of a new type of joint, a respectively new method of fixation of the hemmed 
joint. The motivation of the main goal of the work is the requirements that are 
placed on the panel parts of the car body and their production. Above all, it is 
about dimensional stability, the surface quality of visible parts, and the 
economy of the production process. The proposed new method of mechanical 
fixation of the hemmed joint is verified by numerical simulations and a series 
of experiments both on test specimens and on a real part of the front hood of 
the vehicle. Part of the dissertation is to determine the methodology of work 
with production simulation software AutoForm Forming and AutoForm 
Assembly for the implementation of a new method in to engineering practice. 


