
Vývoj a implementace nových materiálů a technologií ve firmě VARROC 

 

   Společnost Varroc, se sídlem v Novém Jičíně, se již více jak 135 let zabývá výrobou produktů 

světelné techniky, především pro osobní automobily. Dříve známá pod názvem Autopal, patří dnes 

tato firma do skupiny Varroc Group s centrálou v Indickém městě Aurangabad. Výrobní závody i 

vývojová centra firmy Varroc lze kromě Indie a ČR nalézt i v Německu, USA, Mexiku a Číně. 

K největším zákazníkům v současnosti patří jak známé světové automobilky Ford, Jaguar 

Landrover, PSA, GM, FCA, Tesla, Škoda Auto, Daimler, Volkswagen, tak i expandující indičtí výrobci 

vozů jako jsou firmy TATA či Mahindra&Mahindra. 

Jsou to především rostoucí požadavky zákazníků, které spolu s vlastní globální strategií společnosti, 

vedou ve firmě Varroc k implementaci nových výrobních technologií a materiálů, a to zejména 

v oblasti zpracování plastů. 

 

Světlomety s černým lemem, které se nezarosí. 

   Od doby, kdy se na silnicích objevily první vozy se světlomety majícími vnější průhledný krycí díl 

tzv. “sklo” vyrobený namísto z minerálního skla z plastu, uplynulo víc než 20let. V současnosti je 

tento polykarbonátový (PC) díl, standardně lakovaný na vnější oblasti ochranným lakem, jenž 

zamezuje mechanickému, chemickému a povětrnostnímu poškození dílu, jednou z nejvíce 

charakteristických částí každého vozu. Proto jsou na něj z řad designerů a stylistů automobilů 

kladeny vysoké požadavky. Mezi jedny z nich dnes patří výroba “skla” s integrovaným černým 

lemem a aplikace laku, který zamezuje tomu, aby se světlomet během svého provozu zarosil. 

   Vnější kryt světlometu s černým lemem vyrábí firma Varroc technologií 2K vstřikování čirého a 

černého PC materiálu, kde pořadí vstřiků je určeno konstrukcí samotného dílu. I když se proces 

dvou a více komponentního vstřikování používá např. u zadních automobilových svítilen již 

dlouhou dobu, u předních světlometů je tento proces spojen s vývojem návrhu odlišného spoje 

obou barev a aplikací dodatečných technologií, jakou je např.  opětovná temperace dílu před 

nanášením ochranného laku.  Černý lem má především dekorativní funkci bez přímého vlivu na 

funkčnost produktu. 

   Jestliže černý lem má u světlometu především dekorativní funkci bez přímého vlivu na funkčnost 

produktu, pak čistě funkční záležitostí je aplikace laku, který zamezuje ve světlometu vzniku 

viditelné kondenzace. Tento materiál bývá označovaný anglickými názvy Antifog resp. Antimist 

Coating. Na rozdíl od ochranného laku, jenž je nanášen na vnější plochu čirého krytu, je Antifog lak 

aplikován na jeho vnitřní část. Jeho funkcí je zabránit kondenzující vlhkosti uvnitř světlometu v 

tvorbě viditelné „mlhoviny“, tím, že vodu dokáže rozprostřít do tenké, souvislé vrstvy, která je pro 

oko téměř neviditelná. Společnost Varroc disponuje výrobními linkami na aplikaci Antifog laku jak 

v České Republice (závod Rychvald) tak v závodech v Mexiku i Číně.  

 

 



               
      Obr.1. Přední světlomet po kondenzační zkoušce 

                 vlevo – bez aplikovaného antifog laku na vnitřní straně “skla“, vpravo – vnější kryt s antifog lakem 

 

 

   Dvou komponentní proces výroby vnějších krytů i aplikace laku proti zamlžení patří momentálně 

k poměrně nákladným záležitostem a proto je používají především vozy vyšších tříd popř. vyšší 

úrovně výbavy. 

 

Nárůst v použití opticky čirých plastů. 

  S příchodem LED (Light Emitting Diode) zdrojů, jejich rozšiřujícím se použití v oblasti světelné 

techniky automobilů a díky vývoji nových typů polymerních materiálů s vylepšenými optickými 

vlastnostmi, upouští firma Varroc od použití klasického minerálního skla i na aplikacích jako jsou 

čočky projektorových jednotek a zároveň vyvíjí další světlo vodivé komponenty. Stylistům a 

konstruktérům se tak otvírají nové možnosti v oblasti tvaru a funkčnosti těchto a jim podobných 

dílů.  

Varroc v daném ohledu sází na materiály, jakými jsou vysoce teplotně odolné PMMA 

(polymetylmetakrylát) a optické typy PC. Jelikož jde v mnoha případech o díly, jejichž tloušťka 

dosahuje několika centimetrů, vyžaduje proces jejich výroby použití inovativních technologií, 

jakými jsou např. vícekrokový přestřik dílů popř. řízené dochlazování dílů ve formě.  

 

                           
             
           Obr.2. Přední světlomet, kde charakteristické světelné funkce jsou tvořeny pomocí dílů vyrobených 

                      z opticky čirých plastů (PC) 

 

     Tlustostěnné optické díly jsou dnes taktéž převážně součástí dražších aut, ale s ohledem na 

vývoj nových projektů je zřejmé, že jejich implementace do nižších tříd je otázkou velmi blízké 

budoucnosti. 

 

Světlomety a svítilny v “bílém“ 

   Poměrně novou skupinou materiálů v automobilovém průmyslu, jejíž použití taktéž blízce souvisí 

se zavedením LED zdrojů, jsou plasty s obsahem bílých aditiv.  



Jednak se jedná to tzv. difuzní plasty, což jsou čiré typy materiálů, jež obsahují plniva, jejichž cílem 

je materiálem procházející světlo rozptylovat do různých směrů. Samotný materiál tak zůstává 

světlu propustný, ale s rostoucí koncentrací použitého plniva se stává více difuzním (mléčným).  

Ve společnosti Varroc se využívají tyto materiály, připravené především na bázi PMMA a PC, 

k výrobě vnitřních filtrů zadních svítilen a světlometů. Úlohou těchto dílů je zakrýt bodově svítící 

LED zdroje a vytvořit tak homogenní vzhled patřičné svítící funkce ve svítilně. 

     

    Obr. 3. Zadní svítilna, u které homogenní vzhled obrysové funkce zajišťuje filtr z difuzního typu PC   

                materiálu  

         

Druhou skupinou “bílých“ plastů jsou materiály plněné typem bílých aditiv, která světlo do 

materiálu téměř vůbec nevpustí, čímž dochází k jeho rozptylnému odrazu. 

Díl z takovéhoto materiálu vyrobený tak dopadající světlo odráží do požadovaných směrů. Proto je 

daný materiál vhodný na výrobu určitých vnitřních komponentů zadních svítilen a světlometů, jimž 

se právě s ohledem na jejich funkci říká odražeče. 

 

                  
    Obr.4. Zadní svítilna, jež je uvnitř vybavená odraznými bílými reflektory, které zlepšují homogennost 

               vycházejícího světla. 

 

  Uvedené výrobní technologie a nové materiály jsou v dnešní době jen částí toho, co společnost 

Varroc svým zákazníkům nabízí a dodává. Velmi intenzivní vývoj v oblasti světelné techniky 

automobilů poslední doby, představující např. použití laserových zdrojů světla nebo technologii 

OLED (Organic LED), s sebou přináší potřebu implementace dalších výrobních metod a materiálů. 

K jejich úspěšnému zavedení by novojičínské společnosti měly pomoci jednak dosavadní zkušenosti 

a také blízká spolupráce s vybraným portfoliem dodavatelů. 
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