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Problematika, řešená v disertační práci Ing. Lukáše Chrášťanského je zaměřena na 

v současnosti aktuální téma – zdokonalení funkce lemových spojů při výrobě automobilových 

karosérií. Autor v práci navrhnul vlastní konstrukční návrh i výrobu upínacího přípravku pro 

test pevnosti lemového spoje. V práci autor zakomponoval poznatky z řešení dané 

problematiky na pracoviších firmy Škoda Auto a. s. pro přední kapotu modelu SK351. 

Navrhnul vlastní technologický postup pro komplexní řešení fixace lemových spojů i jejich 

rozmístění pro kapotu výše uvedeného modelu. 

 Hodnocení náplně a dosažených výsledků habilitační práce 

  

Oponovaná disertační práce Ing. Chrášťanského je vypracována na 135 stránkách 

textu, 3 přílohách velice podrobně rozpracovaných. Obrázky jsou číslovány dle jednotlivých 

kapitol. Číslování tabulek je samostatné, vhodnější se jeví jejich přiřazení ke kapitolám. 

Vhodnější by bylo provést číslování k jednotlivým kapitolám. Diagramy mezních deformací 

(FLC) a mezních přetvoření (FLD) je vhodné prezentovat samostatně. Vyskytuje se u daných 

vyhodnocení nečitelnost popisu dosažených výsledků. 

 Autor v práci použil celkem 41 literárních odkazů domácích i zahraničních autorů.  

Vlastní publikační činnost autora představuje celkem 29 publikací, v nichž je uveden 

předkladatel disertační práce jako autor nebo spoluautor. Z daného počtu je uvedeno 13 

odkazů vázaných na téma disertační práce. Jsou uvedeny pouze 2 zahraniční publikace. Chybí 

publikace v impaktovaných časopisech. Převažuji publikace prezentované v rámci 

tuzemských vědeckých konferencí a publikace v tuzemských časopisech.    

Práce je rozdělena do 10 hlavních kapitol a jím příslušných podkapitol.  

V úvodních kapitolách autor rešeršní formou analyzuje problematiku technologie lemování u 

karosářských dílů. Popisuje jednotlivé typy lemovacích technologií. Definuje podstatnou 

příčinu vad lemových spojů, kterou je fixace. Uvádí přehled technických požadavků na 

dodržení jakosti lemových spojů u karosářských dílů osobních automobilů. Uvádí velmi 

důležitý faktor hodnocení lemových spojů – auditovanou kontrolou prováděnou ve firmě 

Škoda Auto a.s. Dále autor uvádí přehled vlivu jednotlivých faktorů ovlivňujících kvalitu 
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lemových spojů.  Je zvýrazněn velmi důležitý tvářecí parametr – a to je fixace lemových 

spojů, která je v další části disertační práce podrobně analyzována. 

V další části jsou definovány hlavní cíl i dílčí cíle disertační práce: 

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. 

dílčí cíle: 

- 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. 

 

Následně autor podrobně popisuje jednotlivé metody fixace lemových spojů, které se 

využívají v automobilovém průmyslu. Definuje hlavní i dílčí cíle disertační práce. Provedl 

návrh nového typu fixace lemových spojů – drážková fixace s háčkem na vnějším plechu. 

V další části práce autor uvádí typy ocelí pro kapoty automobilových karoserií DX54D 

(vnitřní plech) a HX180BD (vnější plech), které jsou používány ve firmě Škoda Auto a.s. 

Velice kladně hodnotím konstrukční návrh tvářecího nástroje pro zhotovení drážek i nástroje 

pro zhotovení háčku na vnějším plechu. Dále autor provedl simulační návrh vlastního 

pracoviště fixace lemových spojů. 

V práci se dále soustředil na možnosti jednotlivých typů numerických simulací drážkových 

fixací lemových spojů a určení optimálního simulačního software. Je podrobně popsána MKP. 

Dále jsou uvedeny podstaty simulačních softwarů používaných při řešení fixace lamových 

spojů. Jedná se o tyto programy: AutoForm Forming, AutoForm Assembly R9.1, Simufact 

Forming, Deform-3D. Optimální parametry fixace i dosaženého tvaru lemového spoje autor 

určuje v programu Deform-3D. Dále provedl konstrukční návrh i výrobu upínacího přípravku 

pro test pevností lemového spoje. Dosažené výsledky v reálném prostředí i výsledky dosažené 

pomocí software Deform jsou vzájemně porovnány. Dále autor provedl kontrolu a 

vyhodnocení kvality lemovaných karosářských dílů. V další části disertační práce je 

provedena obdobná simulace fixace dílů s využitím software AutoForm Forming s uplatněním 

zákona podobnosti při analýze plastické deformace a vyhodnocením napěťového stavu 

formou FLD diagramu. Při aplikaci zákona podobnosti provedl korekci měřítka 10:1 

(používané v klasické analýze napěťového stavu), které bylo nedostačující z hlediska 

přesnosti výsledků měření a nahradil jej měřítkem (3:1), které je vhodnější pro výrobní 

technologii. V dané kapitole autor provedl podrobnou analýzu přesnosti sezazení vnitřního a 

vnějšího plechu. Analyzoval vliv odpružení při procesu lemovani. 

Dalším použitým software pro proces fixace dílů byl software AutoForm Assembly. Simulace 

procesu fixace dílů byla řešena obdobně jako u software AutoForm Forming s tím rozdílem, 

že byly porovnány výsledky dosažené v reálných rozměrech horního a spodního dílu kapoty 
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s výsledky dosaženými při aplikaci zákona podobnosti (3:1). Daný software autor doporučuje 

využít ve výrobě při simulaci virtuálních dílů s reálnými rozměry v měřítku 1:1. V závěru 

kapitoly autor uvádí návrh organizačního diagramu práce pro daný software. 

V závěrečné kapitole autor shrnul dosažené výsledky. Důležitým faktorem je provedení 

reálných experimentů na malých vzorcích plechů a následně srovnání dosažených výsledků 

s výsledky dosaženými využitím software AutoForm Assembly s varianty podobnosti 3:1 a 

1:1. Výsledky simulace odpovídaly reálným experimentům. Autor takto potvrdil vhodnost 

použití software AutoForm Assembly pro inženýrskou praxi. 

V práci následuje hodnocení splnění cílů disertační práce.  

Z hlediska požadavků na splnění hlavního i dílčích cílů disertační práce pana Ing. Lukáše 

Chrášťanského potvrzuji, že tyto cíle byly dosaženy. 

 

Připomínky k disertační práci: 

1) Byly při simulacích fixace a vlastního procesu lemování analyzovány vlivy poloměrů 

ohybů a tlouštěk plechů u horního a spodního dílu plechu? 

2) Jsou konstrukční návrhy tvářecího nástroje pro různé velikosti výstupků u spodního 

plechu vlastní (od autora)? 

3) Při návrhu tvářecích nástrojů pro mechanickou fixaci lemových spojů nejsou uvedeny 

konstrukční výkresy v přílohách disertační práce 

4) Vysvětlete velikost možné nepřesnosti sestavení dílů při ručním nastavení polohy 

ramen. Jaký to má vliv na fixaci lemových spojů? 

5) Str. 62 - objasněte pojem „rádius ostrých hran“. Z jakého důvodu u MKP, která je 

podstatou simulačních programů, je uvažováno s nezahrnutím vlivu dynamických sil a 

simulace je založena na statické rovnováze sil. Jaký to má vliv na přesnost dosažených 

výsledků? 

6) Str. 65 - obr. 8.9 na obrázku není zřejmý rozdíl mezi „tetrahedra“ a „hexahedra“ 

elementem - vysvětlete 

7) Str. 70 – Software SimufactForming –  „malé“ a „ostré“ geometrie, vysvětlete tuto 

definici? 

8) Str. 71 –při použití software SimufactForming chybí porovnání mechanických 

vlastností oceli DC04 použité z databáze s mechanickými vlastnostmi oceli typu 

DX54D použité při reálné výrobě u spodního dílu a oceli typu HX 180BD, která je 

použitá při výrobě vrchního dílu plechu. 

9)  Vysvětlete, jaký má vliv lemovací lepidlo na fixaci lemových spojů. 

10)  Jakých výsledků bylo dosaženo u jednotlivých simulačních software z hlediska 

požadované geometrie drážek, velikosti odpružení při výrobě háčku ve stojině lemu? 

11)  Pomocí jakých parametrů byl určen počet fixačních bodů pro různé geometrie (tvary) 

karosářských dílů 

12) V obr. 8.46 a 8.47 je uvedena fixace dílů do první drážky, v porovnání s optimální 

fixaci do druhé drážky – obr. 8.52 – z jakého důvodu? 

13) Jaký vliv bude mít kataforézní lakování na přesnost provedení lemového spoje? 
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Formální chyby (autor je nemusí zdůvodňovat): 

1) Str. 50 – v tabulce č. 3 chybí uvedení jednotek – min. tloušťky nátěru (formální chyba) 

2) Str. 63 rovnice č. 2 – chybí vyjádření symbolu „K(u^)” 

3) Pojem „přesnost numerických simulací“ je spektakulární. V mnoha případech není 

dosaženo potřebné shody v porovnání s reálným tvářecím procesem. Jedná se o 

správnou definici (formální připomínka). 

4) Str. 94 – obr. 8.43 – pohledové srovnání není porovnáno s výsledkem simulace 

5) Str. 98 - V technol. postupu sestavování spodního a horního dílu plechu, fixace a 

následného lemování chybí operace vytvoření výstupku na horním díle  

 

Závěrečné hodnocení 

Z hlediska hlavního i dílčích cílů definovaných v disertační práci je možno konstatovat, že 

byly splněny. Úroveň rozboru současného stavu řešené problematiky v práci je uspokojující. 

Bylo by vhodné provést podrobnější rozbor, umožňující porovnat navrženou metodiku fixace 

lemových spojů s výsledky dosaženými v zahraničí při fixaci podobných karosářských dílů. 

Praktický přínos je doložen vlastním návrhem modelů tvářecích nástrojů pro výrobu fixačních 

drážek ve spodním díle i výstupku na vrchním díle plechů a navržením vhodného simulačního 

software fixace dílů i výroby lemového spoje. Navržený software je vhodný pro praktickou 

aplikaci. Software i nástroje pro výrobu fixačních drážek a výstupku mohou být využity pro 

širší sortiment karosářských výlisků používaných v automobilovém průmyslu. Modely 

tvářecích nástrojů by bylo vhodné vlastními výrobními výkresy. 

Autor by měl při obhajobě svoji disertační práce podrobněji rozvést její vědecký přínos. 

 

Celkové hodnocení disertační práce 

 Disertační práce je zpracována na velmi dobré technické úrovni. Grafická úprava je 

rovněž na dobré úrovni. Vyskytují se drobné nedostatky v označování symbolů a v textu se 

vyskytují menší chyby v technických obratech - příkladově „perfektní kondice plechu“, „tím 

pádem“ apod. Analýza použití vhodných simulačních software pro danou problematiku je 

velice podrobně rozpracována na vysoké technické úrovni. Autor prokázal velmi dobrou 

orientaci i zkušenost při řešení zadané problematiky. Dosažené výsledky z provedených 

experimentů jsou přehledně zpracovány v tabulkové i grafické formě.  

Disertační práce splňuje všechny požadavky pro její obhajobu a po zodpovězení připomínek 

doporučuji udělit p. Ing. Lukáši Chrášťanskému titul Ph.D. 

 

 

zpracoval: prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc. 
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Ostrava 16. 11. 2021 


