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Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce je analýza materiálů používaných k výrobě jízdních kol. 

V práci je popsána historie materiálů od vzniku jízdního kola až po současné materiály. 

Podrobně jsou rozebrány slitiny hliníku, kompozitní materiály na bázi uhlíkových vláken a 

ocel. Nakonec jsou tyto materiály vzájemně porovnány. 
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Abstract 

The goal of this work is the analysis of the materials used for production of bicycles. 

The work describes the history of materials from the birth of bicycle to contemporary 

materials. In detail are described aluminum alloys, composite materials based on carbon fibres 

and steel. In the end of the work are these materials clearly compared.  
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Úvod 

V této bakalářské práci se budu věnovat materiálům, ze kterých se v minulosti a 

v dnešní době vyrábějí rámy jízdních kol. Budou zde popsány vlastnosti, výhody a nevýhody 

vícero materiálů. 

Rám je základní a zároveň nejdůležitější součástí jízdního kola, proto se budu věnovat 

materiálům právě k jejich výrobě. Materiály pro cyklistické komponenty vycházejí z těchto 

materiálů. Rám kolu dává specifické vlastnosti a stejně také jedinečný design. Od rámu jeho 

majitel očekává především dlouhou životnost, určitou míru komfortu, náročnější uživatelé 

očekávají také dostatečnou boční tuhost a v neposlední řadě se zrak ubírá na ručičku na váze. 

Rámy jsou konstruovány speciálně pro horská kola, silniční, dámská, i speciální jakými jsou 

např. časovkářská kola. Proto jsou v současnosti do vývoje rámů vkládány nemalé investice 

v podobě času i finančních prostředků. Trendem ve vývoji rámů je nízká hmotnost spolu 

s dobrou schopností pohlcovat vibrace a zároveň vysoká boční tuhost pro co nejlepší přenos 

síly z pedálů. K naplnění těchto vlastností v současné době napomáhá výrazné tvarování rámů 

v oblasti středového složení, kónická hlavová trubka a specificky tvarované rámové trubky. 

Tyto trendy jsou v současnosti zárukou funkčního a pohodlného rámu.  

Cílem této práce je popsat minulost i současnost materiálů používaných ke stavbě 

jízdních kol. Dále popsat vlastnosti jednotlivých materiálů a jejich charakteristické vlastnosti. 

V první části budete seznámeni s historií vzniku jízdního kola a v jakých letech se 

začaly používat které materiály. Dále bude představena společnost, ve které pracuji a kde 

jsem získal cenné informace k vypracování této práce. 

V dalších kapitolách budou podrobně popsány materiály, které jsou v současnosti 

používány na stavbu rámů jízdních kol. Jedná se o ocel, slitiny hliníku a kompozity na bázi 

uhlíkových vláken. 

Závěrečná část je věnována souhrnu vlastností materiálů a zhodnocení výsledků mé 

práce.  
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1 Historie jízdního kola a materiálů 

Vynález jízdního kola je spojován s vynálezcem Karlem Draisem z Mannheimu. 

V roce 1817 vznikly první nákresy jeho stroje zvaného Draisienne, na obr. č. 1. Jednalo se o 

celodřevěný stroj s řiditelným předním kolem a pro zvýšení komfortu bylo na kole kožené 

sedlo umístěné na páteři dřevěného rámu. Kola byla taktéž celodřevěná, loukoťového typu. 

Tento stroj se uváděl do pohybu odrážením nohou od země [7].  

 

Obr. 1 Draissine [7] 

Dalším významným krokem ve vývoji jízdního kola se datuje okolo roku 1860, kdy 

bylo vyrobeno první kolo s pohonem klik na předním kole, nazývající se „kostitřas“.  S tímto 

vynálezem přišel Francouz Pierr Michauxe. Jednalo se o kusovou výrobu, později i sériovou. 

Oficiálně byla tato kola představena veřejnosti na výstavě v Paříži roku 1867 a poté začala 

jejich „průmyslová výroba“. Tato kola byla v krátké době s menšími či většími odchylkami či 

úpravami vyráběna spoustou dalších výrobců po celém světě. Éra „kostitřasů“ byla poměrně 

krátká (cca 8 let výroby), ale velice významná. Znamenala start v technickém rozvoji jízdního 

kola a taky zahájila vnímání tohoto stroje jako sportovního a dopravnímu prostředku. Na 

těchto kolech se už začínají objevovat první součástky z oceli. Jsou to především kliky, které 

na předchozích kolech chyběly úplně. Ty byly spolu s dřevěnými, později ocelovými pedály, 

přichyceny k ose předního kola. Dále jsou používána ocelová řídítka a některé další ocelové 

součásti. Kola jsou stále dřevěná loukoťová, ale jsou již opatřena ocelovými obručemi pro 
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jejich delší životnost. V dnešní době bychom s ocelovými obručemi neuspěli, ale v tehdejší 

době to bylo podstatné vylepšení životnosti výpletů [7].  

Dalším evolučním stádiem byl vynález vysokého kola.     První Vysoké kolo bylo 

vyrobeno v Anglii pány J. Starleyem, B. Smithem a W. Hillmannem v roce 1870. 

Princip byl stejný jako u kostitřasů, přední kolo bylo opatřeno ocelovými pedály, pouze rozdíl 

mezi předním a zadním kolem byl mnohem větší. Jednalo se již o celokovové stroje, rámy 

byly vyrobeny z ocelových trubek kulatého průměru, které byly spojovány spojkami, nikoliv 

sváry. Výplety byly vypleteny ocelovými dráty a dřevěné ráfky byly obuty plnou pryžovou 

gumou po obvodu, než byla roku 1888 vynalezena pneumatika p. Dunlopem. Guma přinesla 

do cyklistiky velké zvýšení komfortu. Jako rukojeti řídítek se v té době používaly volské 

rohy. Menší zadní kolo mělo třecí ložisko. Později se začala používat kuličková či válečková 

ložiska. Výrobci se snažili dělat přední kolo větší a větší pro získání větší rychlosti a ujeté 

vzdálenosti na jedno šlápnutí. Byl tu ale jediný problém, nešlo lidem prodloužit nohy. Tento 

stroj byl první, který byl nazýván „Bicycle“ = „Dvě kola“. Bicykly se v této době stávaly stále 

populárnějšími. Tato kola stále neměla brzdu, ani převody. Velkým problémem však byla 

stále jejich cena. Jeden takový stroj stál v té době přibližně půlroční průměrný plat. Dalším 

velkým problémem vysokého kola byly pády spojené s jeho výškou a těžištěm v přední části 

kola. To ve spojení s kvalitou tehdejších cest znamenalo velmi těžké pády. Tento velký 

problém byl velkou pobídkou pro konstruktéry, nabízelo se několik řešení, které ovšem byly 

slepou cestou [7].  

Cestou, která zvítězila, se stalo „kolo dnešního typu“. Zmínky o „kolech dnešního 

typu“, tj. s pohonem řetězem pocházejí již ze 70. let 19. století. V těchto letech je 

zaznamenáno první kolo z dílny H. J. Lawsona. Praktickým základem ale považujeme až třetí 

kolo z Lawsonovy dílny, z roku 1879. Jednalo se o první kolo s nižším těžištěm jízdy a 

nazývaný "bezpečnostní bicykl", kolo vyráběl pod názvem "The Bicyclette" [7, 14].  

1.1 Ocel 

Roku 1885 se objevil první předchůdce dnešního nízkého kola, "Rover Safety", 

vytvořený Williamem Suttonem a Jamesem Starleyem. Tyto kola již byla v pravém smyslu 

jako „kola dnešního typu“, protože měla komponenty kompletně z oceli a měly již i pákovou 

brzdu, která brzdila o plášť. Tyto rovery postupně převálcovaly vysoká kola na závodních 

drahách a jejich obliba začala stoupat. Rokem 1885 začíná masový nástup těchto kol i jejich 
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masová produkce jak v Evropě, tak v Americe. 

Roky 1885 – 1900 jsou nazývány jako „Zlatá éra vývoje kola“. Ať už se jedná o různé 

rámové variace, než zvítězil dnešní lichoběžníkový tvar rámu, či o další vývoj kola, o nástup 

pneumatik plněných vzduchem, či první pokusy o zpřevodování kol. To se začalo na kolech 

objevovat v devadesátých letech devatenáctého století a ukázalo se, že vhodně zvolenými 

převody se dá i na nízkém kole dosáhnout stejné rychlosti jako na kole vysokém. Převody 

byly příčinou zániku vysokého kola, i když poprvé byly vyzkoušeny právě na něm. V této 

době najdeme opravdu neuvěřitelné množství kol s různými druhy rámů, systémy pružení a 

převodů. Můžeme směle tvrdit, že do roku 1900 bylo, co se týká jízdních kol, vymyšleno 

téměř vše [7].  

Po druhé světové válce vyšlo kolo z módy díky větší dostupnosti aut.  

Na konci dvacátého století získává jízdní kolo u svých příznivců opět na významu a 

oblibě, k čemuž také velkým dílem přispívá horské kolo. Toto kolo, přizpůsobené pro jízdu 

v terénu, se objevuje již na konci 19. stol. v americké armádě, ale se sériovou výrobou 

přicházejí až na přelomu 70. a 80. let pánové Gary Fisher, Charlie Kelley a Tom Ritchey 

z Kalifornie. 

1.2 Hliníkové slitiny 

Hliníkové slitiny se na kolech objevily poprvé ve Francii okolo roku 1930. S výrobou 

rámů z hliníkových slitin přišla firma Caminargents. Ta již v roce 1936 vyráběla rámy 

prakticky pouze z hliníkových slitin a ve Francii tak nastal jejich velký boom. Tato firma byla 

známá svými osmiúhlými trubkami, které byly spojovány spojkami a staženy šrouby, detail je 

vidět na obrázku č. 2.  
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Obr. 2 Detail spojení trubek firmy Caminargents [7] 

Komponenty ze slitin hliníku, především pedály, se začínají na kolech objevovat 

taktéž okolo roku 1936, poté se již začaly z hliníkových slitin vyrábět ráfky a další 

komponenty. 

Mnohem více se hliníkové slitiny při použití na výrobu rámů rozšířily díky panu 

Garymu Kleinovi, který začal z hliníkových trubek v 70. letech 19. století vyrábět sériově 

rámy. Jednalo se již o tradiční trubky kruhového průřezu, které byly svařovány. Avšak na 

tehdejší dobu se jednalo navíc o pokrokové zabrušování svarů, nebo o použití trubek větších 

průměrů, které se začaly používat ve velké míře až o 30 let později. Použitím duralových 

trubek se uspořilo až 40 % hmotnosti, tj. cca 600 g z původních cca 2200 g, avšak pevnost 

zůstala zachována na úrovni ocelových rámů [7, 14].  

1.3 Kompozitní materiály 

První kola s rámy z kompozitních materiálů na bázi uhlíkových vláken začala vznikat 

v 90. letech výhradně pro použití na silničních kolech. Do cyklistiky se dostaly tyto 

kompozity z leteckého průmyslu. První rámy však nebyly o moc lehčí, než jejich duraloví 

předchůdci. Zanedlouho po prvních silničních kolech s kompozitními rámy bylo vyrobeno 

v roce 1995 firmou Scott první horské kolo s rámem z kompozitů. Do vývoje rámů bylo 

vkládáno mnoho prostředků, než výrobci přišli na to, jak efektivně využít klady těchto 

materiálů. Vývoj šel opravdu rychle kupředu a již v roce 2003 vyvinul Scott silniční rám, 

vážící 880g, který změnil dějiny cyklistiky [16].   



6 

 

2 Současný stav používaných materiálů 

V současné době jsou nejpoužívanějším materiálem k výrobě jízdních kol slitiny 

hliníku ve vícero variantách, nejpoužívanější z nich je varianta 6061.T6. Hliníkové slitiny se 

staly po éře oceli nejpoužívanějším materiálem, protože jsou relativně levné a mají nižší 

měrnou hmotnost, než ocel. Kola s hliníkovými rámy se vyrábějí jak pro městská kola, tak i 

pro sportovní použití ať už v silniční, nebo horské cyklistice.  

Jedním z nejpoužívanějších materiálů jsou nyní i kompozitní materiály na bázi 

uhlíkových vláken. Ty se do cyklistiky dostaly z leteckého průmyslu a jejich využití v 

cykloprůmyslu stále stoupá.  

Zato s koly z tradičního materiálu, oceli, se v odvětví sportovních kol dnes již téměř 

nesetkáme. Jedná se pouze o výjimky a kusovou výrobu, která je spíše pro nadšence. Pokud 

se podíváme na výrobu tradičních městských kol, zde stále zůstává cca 70 % na ocelových 

rámech, na zbývající kola připadají rámy vyrobené z hliníkových slitin.  

V dnešní době se můžeme zřídka setkat také s rámy vyrobenými z bambusu, které jsou 

relativně pevné a zároveň lehké a ekologické. 

Dalším materiálem, který je využíván, avšak v malé míře v porovnání s ostatními 

materiály je titan. Nejpoužívanější slitinou titanu je Ti3Al2,5V. Pevností se tato slitina 

vyrovná oceli, avšak bude o něco málo lehčí. Tento ušlechtilý kov je velmi drahý a jeho 

zpracování je náročné, protože je potřeba jej svařovat v ochranné atmosféře  argonu. Titanové 

rámy jsou ceněny pro svůj nezaměnitelný vzhled. Stejně jako uhlíkové kompozity aktivně 

pohlcují vibrace, jsou chemicky odolné a zachovávají si tvarovou paměť [11].  

Cyklistika v posledních letech zažívá nejen u nás, ale i ve světě velký rozmach a tak 

můžeme vidět po celém světě zajímavé konstrukce z různých materiálů. 

Jako dopravní prostředek je kolo využíváno hlavně v Holandsku, Belgii, Dánsku a 

Německu, kde byla vytvořena obrovská síť cyklostezek a cyklodoprava zde má velkou tradici. 
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2.1 Představení BFI 

Pracuji ve společnosti Bike Fun International s.r.o., dále jen BFI. Proto jsem si vybral 

téma práce blízko jízdním kolům. Tato společnost byla založena v roce 2011 v Kopřivnici a je 

vlastněna skupinou holandských investorů. Společnost se zabývá výrobou jízdních kol 

různých druhů. V současnosti se v BFI vyrábí okolo 160 000 kol ročně a ve společnosti je 

zaměstnáno cca 300 zaměstnanců. Většina produkce (cca 80 %) míří do zahraničí, zbytek 

putuje na český trh. Společnost od počátku svého vzniku vlastní značku Superior, která se 

specializuje především na horská kola. V roce 2011 BFI zakoupil značku Rock Machine, 

která je celosvětově známá pro svá sjezdová kola. Kola těchto značek jsou kompletně 

vyvíjena v BFI.  

Největší počet kol, která jsou v BFI vyráběna, tvoří kola, která jsou vyvážena do 

Holandska. Jedná se o tradiční městská kola s nosiči, kryty řetězů a ochranami šatů, podobné 

těm, která ještě v nedávné době brázdila silnice ČR. V poslední době jsou i pro holandský trh 

vedle tradičních kol vyvíjena i kola sportovnějšího typu. 

V současnosti zažívají velký boom elektrokola a to především na západoevropských 

trzích. V BFI jsou vyráběna elektrokola s vlastním systémem elektrické podpory.   

Dále stručně popíši výrobu kol v BFI. Hlavními výrobními částmi BFI jsou lakovna, 

výpletárna, pracoviště předmontáže rámů, řídítek, a výrobní linky.  

BFI stále investuje mnoho prostředků do moderních technologií, aby udržel 

konkurenceschopnost a především zvýšil kvalitu vyráběných kol. Velká část investic směřuje 

do oblasti výpletárny. Vyplétání kol je složitá sofistikovaná činnost, na kvalitě jejíhož 

provedení se odráží i kvalita celku jízdního kola. K vyplétání jsou používány automatické 

robotické centrovací stroje ISL holandského výrobce Holland Mechanics. V současnosti jsou 

využíváni tři SG roboti, kteří centrují kola pomocí venkovních centrovacích pacek. Těmito 

roboty jsou centrovány ráfky kol nižších a středních modelových řad a taktéž výplety 

elektrokol, u kterých jsou kladeny vysoké nároky na kvalitu výpletů. Mimo těchto robotů je 

používán ještě nejnovější OT robot, který centruje výplety pomocí šroubováku s větší 

přesností a nedochází tak k poškození lehkých duralových niplů. Tento robot je používán pro 

centrování kol vyšších modelových řad. Finální úpravy vypletených kol jsou taktéž plně 
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automatizovány. Vyplétání jednoho ráfku trvá v průměru 70 – 80 sekund v závislosti na 

složitosti výpletu [3].  

Dalším důležitým výrobním oddělením je oddělení lakovny. Lak kola je jednou z věcí, 

která nás upoutá na kole na první pohled a někdy taky design kola rozhoduje o tom, zda si jej 

zákazník zakoupí, či ne. Lakování je v BFI taktéž věnováno hodně pozornosti, lakovna je plně 

automatizovaná. V roce 2003 se začalo lakovat „mokrou“ technologií. Tento lak se tak skládá 

celkem ze 3 vrstev – základní barva, vlastní barevný odstín a nakonec se aplikuje práškový 

lak, který může být matný, nebo lesklý.  V roce 2013 se začal aplikovat lesklý lak 

v klimatizovaném prostředí, při konstantní teplotě 20,6 °C, čímž se ještě více zvýšila kvalita 

finálního lesklého lakování [3].  

Dalším pracovištěm, které se nachází mezi lakovnou a výrobními linkami je pracoviště 

„rámařů“, kde se do rámu lisuje hlavové složení a montuje středové složení a podle typu kola 

se ještě přidává držák krytu řetězu. Jsou zde taktéž montovány vidlice do rámu. 

Posledním pracovištěm před finální montáží je pracoviště „řídítek“, kde jsou 

kompletovány polotovary řídítek s brzdovými pákami, řazením a představci.  

Ty jsou následně společně s polotovarem rámu a výplety přepraveny k výrobním 

linkám, na kterých se kola kompletují. Výrobních linek je celkem 6, na každé pracuje 12 

montážních dělníků, kteří jsou schopni za 8 hodinovou pracovní směnu vyrobit v závislosti na 

složitosti kola 120 – 150 jízdních kol. 
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3 Ocel 

Kdysi tradiční, dnes již téměř exkluzivní materiál, to je v současnosti ocel v 

cykloprůmyslu. V dnešní době jsou ocelové rámy používány pouze na nejlevnějších a taky na 

velmi drahých kolech, kde je ocel vnímána jako exkluzivní materiál. Ocelové rámy jsou téměř 

výhradně vyráběny z trubek kruhového průřezu, aby byl zachován retro styl rámu a především 

díky vysoké ceně tváření ocelových trubek do jiných, než kulatých průřezů. 

Na nejlevnějších kolech jsou používány oceli označovány jako Hi-Ten oceli. Jedná se 

o nízkouhlíkové oceli s mezí pevnosti okolo 800 MPa. Obsah C se pohybuje okolo 0,2 % a 

jsou legované především Mn o obsahu okolo 1,2 %. Tímto nalegováním získávají oceli 

vysokou mez pevnosti. Tyto oceli mají i vysokou únavovou pevnost, ovšem za cenu vyšší 

hmotnosti. Cena ocelových Hi-Ten rámů je rovna cca 60 % ceny rámů z hliníkových slitin 

typu 6061 [1, 10].  

Naopak na kolech s drahými komponenty, kde jde člověku o výjimečnost, jsou 

používány rámy z CrMo ocelí. Tyto rámy jsou v dnešní době vyráběny prakticky pouze na 

zakázku. Malosériovou výrobou se na celém světě zabývá už pouze minimum firem, to svědčí 

o jedinečnosti tohoto materiálu. V tomto případě se jedná taktéž o nízkouhlíkovou ocel 

s obsahem C okolo 0,3 %. Hlavními legujícími prvky jsou Cr o obsahu okolo 1 %, dále Mn 

s obsahem okolo 0,5 % a Mo s obsahem cca 0,2 %. Mez pevnosti dosahuje podobných hodnot 

jako hliníkové slitiny, protože trubky na těchto rámech jsou již zeslabovány v málo 

exponovaných místech, aby se uspořily cenné desítky gramů hmotnosti. Rámy jsou většinou 

svařovány metodou TIG, což je stejná metoda, jakou se svařují rámy z titanu. Svařování 

probíhá pomocí wolframové elektrody v ochranné atmosféře argonu. Druhým typem 

svařování těchto rámů je spojování pomocí spojek [1, 9].  

Výhodou použití ocelových rámů je jejich nízká cena ve variantě Hi-Ten, vysoká 

pevnost, únavová odolnost a taktéž dobrá svařitelnost. Nevýhodou je naopak vyšší hmotnost 

obyčejných rámů. 
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4 Slitiny hliníku 

Jak již bylo napsáno, současným nejpoužívanějším materiálem k výrobě rámů jízdních 

kol jsou slitiny hliníku – duraly, neboli duraluminum (z lat. „tvrdý hliník“). Jedná se o 

obchodní značku hliníkových slitin s příměsemi typicky Cu, Mn, Si, Mg, Zn. Hliník ať už 

sám o sobě, či ve slitinách vyniká velmi výhodnou kombinací fyzikálních, chemických, 

mechanických a technologických vlastností, které umožňují aplikaci hliníkových materiálů 

téměř ve všech oblastech lidské činnosti. Duraly ovšem mají nižší pevnostní hodnoty, než 

oceli a tak, aby se dosáhlo podobných pevnostních hodnot, jsou rámy tvarovány pomocí 

hydroformingu. Trubky se tvářejí za pokojové teploty pod velmi vysokým tlakem do 

nejrůznějších průřezů, aby bylo dosaženo vysoké pevnosti. Dále jsou trubky až několikrát 

zeslabovány na nejméně exponovaných místech. 

4.1 Fyzikální vlastnosti hliníku 

Hliník má kubickou plošně centrovanou mřížku. V důsledku toho má hliník i jeho 

slitiny dobré plastické vlastnosti jak za tepla, tak za studena. Na výrobu rámů kol není čistý 

hliník vhodný kvůli své nízké pevnosti (čistý hliník čistoty vyšší než 99,999 % má v žíhaném 

stavu Rm = 40 – 50 MPa při A = 70 – 90 %) a proto se snažíme zlepšit především jeho 

pevnostní vlastnosti. Pevnost hliníku můžeme zlepšit z pohledu fyzikální metalurgie těmito 

způsoby: 

 substitučním zpevněním mřížky Al vytvořením tuhého roztoku α 

 precipitačním zpevněním (GP zóny, koherentní precipitáty) 

 disperzní zpevnění (nekoherentní precipitáty) 

Největší praktický význam má precipitační zpevnění, neboli vytvrzování. Tento 

princip byl zjištěn nezávisle Guinierem a Prestonem v roce 1938 na monokrystalech slitiny Al 

- Cu.  Na obrázku č. 3 můžeme vidět porovnání pevnostních hodnot pro jednotlivé slitiny. 
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Obr. 3 Porovnání pevností slitin hliníku pro tváření [12] 

4.2 Vlastnosti slitin hliníku 

Slitiny hliníku se vyznačují přítomností určitého množství intermetalických částic. 

Tyto částice dle své velikosti, množství a distribuce ovlivňují pevnostní, technologické, 

fyzikální, i chemické vlastnosti. Přítomnost intermetalických částic v Al a jeho slitinách 

souvisí s aplikací surovin pro výrobu. Hliník o čistotě 99,5 % obsahuje určité množství Fe a 

Si, přičemž Fe je ve většině slitin nežádoucím prvkem. Aplikovat Al vyšší čistoty pro výrobu 

slitin bez Fe by ovšem bylo ekonomicky nevýhodné, proto slitiny Al většinou představují 

kompromis mezi ekonomičností jejich výroby a vlastnostmi. Z hlediska pevnostních 

vlastností můžeme intermetalické fáze tvořící částice různorodé velikosti rozdělit následovně: 

 Intermetalické fáze podílející se na procesu vytvrzování a zvýšení pevnostních 

vlastností jsou např. CuAl2, Mg2Si 

 Intermetalické fáze nepodílející se na procesu vytvrzování, dle velikosti, 

množství, distribuce a morfologie negativně ovlivňují zejména plastické a 

únavové vlastnosti, např. FeAl3 

Nalegováním jednoho, nebo více prvků můžeme výrazně vylepšit některé vlastnosti: 

 Pevnostní vlastnosti:  legováním např. Cu, Mn, Mg, … 

 Technologické vlastností: legování Si pro zlepšení slévatelnosti 

 Fyzikální vlastnosti:  Sb zvyšuje odolnost vůči korozi ve slané vodě 
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4.2.1 Mechanické vlastnosti 

Pevnostní vlastnosti jsou díky praktickému významu nejčastějším kritériem, podle 

kterého se rozhodujeme, zda zvolený materiál bude vhodné použít v závislosti na zamýšleném 

použití, či ne. Pro zjištění mechanických charakteristik používáme nejčastěji zkoušku tahem. 

Z této zkoušky změříme mez pevnosti Rm, mez Rp0,2, tažnost A a kontrakci Z. Mechanické 

vlastnosti výrobků ze slitin hliníku závisí na mnoha faktorech. Významně se liší typem 

slitiny, ale taky významně závisí na tepelném zpracování. Obecně můžeme říci, že hliníkové 

slitiny dosahují tím větší pevnosti, čím více jsou legovány. 

4.3 Dělení slitin 

Slitin hliníku je celá řada. Nejčastěji používanými prvky k legování jsou Si, Mn, Mg, 

Ti, Cu, Zn, atd., nebo jejich vzájemné kombinace.  

Slitiny hliníku můžeme rozdělit podle způsobu zpracování do tří skupin: 

 Slitiny určené k tváření 

 Slitiny určené k odlévání 

 Slitiny vyrobené práškovou metalurgií 

V této práci nás budou zajímat především slitiny určené k tváření, proto nás budou 

podrobněji zajímat právě ony. 

4.4 Označování hliníkových slitin určených k tváření 

Označování hliníku a jeho slitin se řídí Českými technickými normami. V současné 

době je platné označování podle norem ČSN EN i podle norem ČSN, přičemž normy ČSN 

EN mají v technické praxi přednost.  

4.4.1 Označování hliníku a slitin hliníku dle ČSN EN 

Označování hliníku a slitin hliníku pro tváření podle ČSN EN 573-1 až 3 

Tyto normy platí pro tvářené výrobky a ingoty určené k tváření, je stanoveno 

označování písmeny EN AW a čtyřmi číslicemi. Číselné označení lze doplnit i chemickým 

složením, např. EN AW-5052 [AlMg2.5].  
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Jednotlivé části následují v tomto pořadí: 

 předpona EN následována mezerou, 

 písmeno A určuje hliník, 

 písmeno W určuje tvářené výrobky, 

 spojovací čárka, 

 čtyři číslice označují chemické složení 

 

V čtyřmístném číselném označení udává první ze čtyř číslic skupinu slitin podle 

hlavních slitinových prvků: 

řada 1000 – Al minimálně 99,00 % a více 

řada 2000 – slitina AlCu 

řada 3000 – slitina AlMn 

řada 4000 – slitina AlSi 

řada 5000 – slitina AlMg 

řada 6000 – slitina AlMgSi 

řada 7000 – slitina AlZn 

řada 8000 – slitina Al s různými prvky 

Kompletní seznam všech platných typů hliníku a slitin hliníku pro tváření je obsažen 

v normě ČSN EN 573-3 Hliník a slitiny hliníku – Chemické složení a druhy tvářených 

výrobků – část 3: chemické složení: 2004 [12].  

Jako příklad uvádím tabulku č. 1 – tabulka slitin řady 6000.  



14 

 

 

Tabulka 1 Slitiny hliníku řady 6000 [12] 

Označování hliníku a slitin hliníku dle ČSN 

V ČSN normách jsou jednotlivé typy hliníku a slitin hliníku označovány vždy 

samostatnou normou ČSN a šestimístným číslem. 

Příklad šestimístného číslování za značkou ČSN: 

Například třída norem 42 udává hutnictví, skupina norem 40 – 45 uvádí, že jde o Al, 

nebo slitiny Al na odlitky, nebo pro tváření výrobky. Číselné označení lze také doplnit i 

chemickým označením. 

ČSN  42  4400  AlMg1Si1Mn 

třída norem       chemické označení 

skupina norem ve třídě norem   číslo ve skupině norem (určuje přesně předmět 

normy) 

4.4.2 Hliníkové slitiny pro tváření 

U všech slitin je možné měnit širokou škálu mechanických, fyzikálních i chemických 

vlastností přesným chemickým složením, tepelným zpracováním a technologickými 

parametry tváření. 
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Od všech těchto slitin je prioritně vyžadována dobrá schopnost k tváření za tepla i za 

studena. V dnešní době se díky pokroku technologií používají k tváření i slitiny, které se 

v minulosti používaly pouze k výrobě odlitků. 

V tabulce č. 2 je přehledně zobrazeno rozdělení slitin do sérií podle legujícího prvku. 

 

 

Tabulka 2 Přehled legujících prvků u slitin určených k tváření [12] 

Slitiny série 1000 

Použití slitin této série s obsahem hliníku minimálně 99,00 % je zejména v oblastech, 

kde jsou požadovány vysoké hodnoty fyzikálních vlastností, především vysoká elektrická a 

tepelná vodivost a také vysoká odolnost proti korozi. Používají se v elektrotechnickém, 

chemickém průmyslu, energetice, architektuře a v obalovém průmyslu. 

Slitiny série 2000 

U této série je hlavním legujícím prvkem Cu, sekundárním pak Mg. Tyto slitiny jsou 

tepelně zpracovatelné a můžeme tak u nich v tomto stavu dosáhnout maximálních 

pevnostních vlastností. Naopak odolnost proti korozi je špatná, může dojít k interkrystalické 

korozi. Z tohoto důvodu jsou plechy z této série plátovány fóliemi z Al o vysoké čistotě, nebo 

některou ze slitin série 6000. Tímto dosáhneme vysoké odolnosti proti korozi.  
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Slitiny série 3000 

Tyto slitiny nejsou naopak tepelně zpracovatelné. Zvýšení pevnostních vlastností cca o 

20 % oproti sérii 1000 je do obsahu Mn cca 1,5 %. Použití je především v oblasti výměníků 

tepla a v architektuře. 

Slitiny série 4000 

Tyto slitiny taktéž nejsou většinou tepelně zpracovatelné. Slitiny s vysokým obsahem 

Si (do 12 %) se aplikují jako svářecí dráty. Pokud tyto slitiny eloxujeme, jejich povrch má 

tmavě šedou barvu. 

Slitiny série 5000 

Hlavním legujícím prvkem v této sérii je Mg. Ten je z hlediska substitučního zpevnění 

α matrice mnohem efektivnější, než Mn (cca 0,8 % Mg je ekvivalentní cca 1,25 % Mn). 

Slitiny této série jsou používány v lodní dopravě, architektuře, potravinářském průmyslu a 

v komponentech pro dopravu [12].  

4.5 Slitiny série 6000 

U slitin této série je z hlediska pevnostních vlastností důležité množství Si ve struktuře 

a na něm následně závisí množství intermetalické fáze Mg2Si, díky které jsou tyto slitiny 

tepelně zpracovatelné a mají určitou analogii se samokalitelnými ocelemi, jsou samokalitelné. 

Jejich charakteristickou vlastností je výborná schopnost k tváření, svařitelnost, odolnost vůči 

korozi i mechanická obrobitelnost při středních pevnostních vlastnostech.  

4.6 Série 6061 

Tato slitina je v současnosti bezkonkurenčně nejvíce využívanou slitinou při výrobě 

rámů jízdních kol. Kola na rámech z této slitiny nalezneme na kolech v cenové relaci od 6000 

Kč výše. Složení slitiny 6061 znázorňuje tabulka č. 3. 

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti 

0,4 - 0,8 0,7 0,15 - 0,4 0,15 0,8 - 1,2 0,04 - 0,3 0,25 0,15 

Tabulka 3 Složení Al 6061 [5] 



17 

 

Tato slitina dosahuje po tepelném zpracování (probereme dále) meze pevnosti v tahu 

346 MPa.  

4.7 Série 6066 

Tato slitina se používá na nejlepší kola s rámy z hliníkových slitin, protože je poměrně 

drahá. Složení slitiny 6066 nám udává tabulka č. 4. 

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti 

0,9 - 1,8 0,5 0,7 - 1,2 0,6 - 1,1 0,8 - 1,4 0,4 0,25 0,2 

Tabulka 4 Složení Al 6066 [5] 

Vidíme, že složení se oproti slitině 6061 výrazně změnilo pouze u Si, Cu a Mn. Obsah 

těchto prvků se zvýšil průměrně o 0,5 %. Zvýšení obsahů těchto prvků nám umožnilo zvýšení 

meze pevnosti, meze kluzu i celkové tvrdosti slitiny. U této slitiny je po tepelné úpravě 

dosahováno vyšších pevnostní až o 20 % oproti slitině 6061, tj. okolo 440 MPa. Díky tomuto 

můžeme vyrábět rámy z trubek o menší tloušťce materiálu a tím můžeme dosáhnout váhové 

úspory až 500 g na rám oproti 6061. Celkové navýšení ceny oproti slitině 6061 

je až 40 % [6, 12]. 

4.8 Slitiny série 7000 

Pro tuto skupinu je hlavním legujícím prvkem Zn v množství 1 – 8 %. Za přítomnosti 

Mg tyto slitiny po tepelném zpracování dosahují nejvyšší hodnot pevnostních vlastností ze 

všech slitin hliníku. Na úkor nejvyšší pevnosti z hliníkových slitin je odolnost proti korozi, 

která je u těchto slitin na nízké úrovni, což ale nám pro výrobu rámů jízdních kol nevadí, 

protože rámy jsou vždy lakovány. Obvykle bývají jako další legující prvky přítomny Mg, Cu 

a Cr [6, 12].  

4.9 Série 7005 

Tato slitina je používána cca ve stejném objemu jako slitina 6066. Je využívána 

především na kolech, kde je potřeba mít vyšší pevnost, tzn. např. celoodpružená kola, za 

nepříliš vysokou cenu. Slitina 7005 dosahuje vyšších pevnostních hodnot než slitina 6061, o 



18 

 

něco málo méně než 10 %, až 390 MPa. Cenově je o 10 % dražší, než slitina 6061, což není 

významný rozdíl. Oproti slitině 6066 je již úspora značná, dosahuje 30 %. Obvyklý obsah 

legujících prvků interpretuje tabulka č. 5 [12, 17].  

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Zr 

0,35 0,4 0,1 0,2 - 0,7 1,0 - 1,8 
0,06 - 

0,2 
4,0 - 5,0 

0,01 - 

0,06 

0,08 - 

0,2 

Tabulka 5 Složení Al 7005 [5] 

4.10 Tepelné zpracování hliníkových slitin 

Slitiny, které jsme si uvedli jako nejpoužívanější pro výrobu jízdních kol je potřeba 

pro dosažení vysokých pevnostních hodnot tepelně zpracovat. 

Obecně můžeme rozdělit zpracování hliníkových slitin na: 

 žíhání 

 vytvrzování 

Hliníkové slitiny zpracováváme každou odlišným způsobem s ohledem na složení 

slitiny a na požadované vlastnosti po tepelném zpracování. U slitin pro výrobu kol, nám jde 

především o navrácení pevnostních vlastností trubek po jejich výrobě tažením. Chceme se 

dostat na úroveň, jakou mají dané slitiny tabulkově mít.  

Slitiny pro výrobu kol, řady 6000 a 7000, zpracováváme precipitačním zpevněním 

neboli vytvrzováním. Tímto procesem můžeme výrazně měnit mechanické, technologické i 

fyzikální vlastnosti materiálů.  

Obě tyto řady slitin se nejprve zpracovávají rozpouštěcím žíháním a poté se 

zpracovávají umělým stárnutím. Tyto úpravy nám označují písemné označení T6 na konci 

názvu slitiny. 

4.10.1 Zpracování řady 6000 

Tyto slitiny jsou schopny vytvrzování v důsledku změny rozpustnosti intermetalické 

fáze Mg2Si v hliníku v závislosti na teplotě, jak nám dokumentuje obrázek č. 4. 
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Obr. 4 Změna rozpustnosti Mg2Si [12] 

Prvním krokem je nutno provést rozpouštěcí žíhání. Jedná se o ohřev na teplotu 500 –

 540 °C na vhodně zvolenou dobu, aby se nám převedly intermetalické fáze do tuhého 

roztoku. Tyto slitiny se vyznačují značnou stabilitou tuhého roztoku, a proto po rozpouštěcím 

ohřevu nemusí být tato slitina ochlazována takovou rychlostí jako např. slitiny Al – Cu – Mg. 

Stabilita tuhého roztoku je tím větší, čím menší je obsah Si oproti obsahu Mg. Po tomto kroku 

následuje rychlé ochlazení kritickou, nebo nadkritickou rychlostí pro získání přesyceného 

tuhého roztoku α. Kritická rychlost ochlazování je nejmenší rychlost ochlazování 

z rozpouštěcí teploty, při které nenastává rozpad přesyceného tuhého roztoku. Z obrázku č. 5 

vyplývá, že každá sloučenina má jinou hodnotu kritické rychlosti ochlazování [12, 13].  

 

Obr. 5 Kritické rychlosti u jednotlivých Al slitin [12] 
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Obr. 6 Nevytvrzená slitina Al – Mg – Si [12] Obr. 7 Vytvrzená slitina Al – Mg – Si [12] 

Tuto slitinu můžeme ochlazovat i proudem vzduchu. Při vyšším obsahu Si je ovšem 

nutné ochlazování ve vodě. V nevytvrzeném stavu, obrázek č. 6, je ve struktuře výrazná fáze 

Mg2Si, která se od ostatních fází odlišuje svým tmavým zabarvením.  

Nejlépe okamžitě po ochlazení z rozpouštěcí teploty je započata operace umělého 

stárnutí. A to z důvodu citlivosti slitin na přestávku mezi ochlazením po žíhání a započetím 

umělého stárnutí pro získání maximálních pevnostních vlastností. Umělé stárnutí se provádí 

při teplotách 160 – 180 °C po dobu 8 – 12 hodin. Vzhledem ke změně rozpustnosti se fáze 

Mg2Si během ohřevu rozpouští v základním tuhém roztoku, který je po předchozím rychlém 

ochlazení oběma složkami přesycen. Během stárnutí vznikají příslušné precipitáty. Pokud se 

nám povede slitinu správně vytvrdit, měli bychom získat strukturu jako na obr č. 7 [12, 15].  

Rozpad přesyceného tuhého roztoku α až na rovnovážný stav v těchto slitinách se 

realizuje umělým stárnutím takto: 

α  GPI        GPII         β´        β 

4.10.2 Zpracování řady 7000 

U těchto vysokopevných slitin, je hlavní legující prvek Zn vždy ve větším množství 

než Mg, nebo Cu. Na poměru Zn : Mg závisí, která intermetalická fáze bude přítomná 

v rovnovážné struktuře. Pokud je poměr Zn : Mg > 2, bude přítomna fáze Mg2Zn. Pokud bude 

poměr Mg : Zn < 2, bude přítomna fáze Al2Mg3Zn3. Rozpustnost těchto intermetalických fází 

v Al v závislosti na teplotě poskytuje možnosti vytvrzování těchto slitin. Možnosti 

rozpustnosti ukazují obrázky č. 8 a 9. 
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Obr. 8 Rozpustnost Mg2Zn [12] 

Prvním krokem je stejně jako u slitin ř. 6000 rozpouštěcí žíhání, které se může 

provádět v intervalu teplot 440 – 500 °C. Stabilita tuhého roztoku α je vysoká, proto lze 

ochlazení z této teploty provést minimální rychlostí, a to buď na vzduchu, nebo v teplé vodě. 

Vzhledem k vysoké stabilitě přesyceného tuhého roztoku α je nutno provést dále také umělé 

stárnutí. To probíhá při teplotách 120 – 140 °C a čas závisí na požadovaných vlastnostech a 

chemickém prostředí, obvykle se jedná o 12 – 24 hodin [12, 17].  

Rozpad přesyceného tuhého roztoku na rovnovážný stav se realizuje následovně: 

α  GPI        GPII         η´        η (MgZn2, Al2Mg3Zn3) 

Mezi hlavní výhody hliníkových slitin patří jejich nízká cena a relativně vysoká 

pevnost v porovnání s ocelí. Díky tvarování trubek můžeme docílit vysoké pevnosti i při 

tenkých trubkách za cenu snížení hmotnosti rámu až o 600 g. Nevýhodou takto tenkých 

trubek je poté následná křehkost. 

 

 

Obr. 9 Rozpustnost Al2Mg3Zn3 [12] 
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5 Kompozitní materiály 

U kol nejvyšších a vyšších středních tříd je v dnešní době téměř pravidlem, že rám je 

vyroben z kompozitních materiálů na bázi uhlíkových vláken. Kompozitní rámy jsou pro svou 

vysokou cenu a výborné vlastnosti používané jen na těch nejlepších kolech. Cílem vytváření 

nových kompozitních materiálů má za účel splnění některých požadavků, které jsou u 

klasických materiálů jen těžko splnitelné. V našem případě se jedná především o zvýšení 

tuhosti, pevnosti a zároveň snížení hmotnosti. Kompozitní materiály na bázi uhlíku se do 

cyklistiky dostaly z leteckého průmyslu. U kompozitů hraje velkou roli anizotropie vlastností 

v různých směrech. 

Kompozitními materiály obecně nazýváme materiály, které jsou kombinovány z 2, 

nebo více materiálů s vlastnostmi, které se od sebe odlišují. Tímto může být dosaženo 

výjimečných vlastností kompozitních materiálů. Běžné kompozity jsou tvořeny z krystalické 

a amorfní složky. Mezi kompozitní materiály můžeme zařadit i dřevo, které je složeno 

z celulózy a ligninu. Obecně mají kompozity nízkou hustotu. Obvykle mezi 1600 až 2000 

kg/m³, ve srovnání s ocelí (7800 kg/m³) či hliníkem (2700 kg/m³). Pevnostní interval je velice 

široký, od 200 do 3000 MPa a tuhost se pohybuje od 10 do 200 GPa. Pokud srovnáme tyto 

hodnoty s obyčejnými materiály, zjistíme, že dosahují pouze zlomku hodnot dosažitelných u 

kompozitů [2, 4].  

5.1 Rozdělení kompozitů 

Kompozity dělíme podle toho z jakého materiálu je matrice. 

 Vlákno-pryskyřice 

Tyto kompozity jsou navrhovány pro použití při práci v teplotách nepřesahující 

200 °C. Tento typ se používá na výrobu rámů jízdních kol, popíšeme si jej podrobněji později. 

 Matrice kov, sklo, nebo keramika 

Kompozity s touto matricí jsou používány pro práci za zvýšených teplot. 
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 Uhlík-uhlík 

Tyto kompozity jsou používány při nejnáročnějších aplikacích, kdy je potřeba aby 

odolávaly teplotám dosahujícím až ke 2500 °C, jak se tomu děje např. u raketoplánů. Jejich 

výroba je velice drahá, protože je časově a energeticky náročná [4].  

5.2 Uhlík 

Uhlík je šestým prvkem v periodické tabulce s atomovou hmotností 12, resp. 14 pro 

jeho nejznámější izotop. Ačkoliv je v zemské kůře zastoupen pouze 1 ‰, hraje v přírodě 

neobyčejně důležitou roli. Je hlavní součástí živé hmoty, protože tvoří základ všech molekul, 

ze kterých je složena. Uhlík je prvkem, který je schopen tvořit velké množství rozmanitých 

molekul a díky tomu se stal prvkem, který tvoří více sloučenin, než součet sloučenin všech 

ostatních prvků. Tento počet dosahuje až k jednomu milionu a stále jsou syntetizovány další 

sloučeniny. 

V přírodě se uhlík vyskytuje jako sloučenina, je obsažen ve vzduchu jako oxid 

uhličitý, vyskytuje se jako uhlí, ropa, přírodní plyn, nebo také v ryzím stavu jako grafit, nebo 

diamant. Tyto krystalové formy jsou známy svými rozdílnými vlastnostmi. 

5.2.1 Diamant 

Každý atom uhlíku je v diamantu propojen se svými sousedy silnými kovalentními 

vazbami. Takto atomy uhlíku zaujímají střed a vrcholy tetraedru. Tato struktura má za 

následek vznik materiálu s vysokou specifickou hmotností, 3,5 g/cm
3
 (v případě grafitu je tato 

hodnota 2,26), a především s obrovskou tvrdostí.   

5.2.2 Syntetický diamant 

V dnešní době jsme schopni již celkem jednoduše vyrábět syntetické diamanty, ve 

velikostech od 0,1 mm až do 1 mm. Tyto diamanty jsou používány jako brusný prvek při 

výrobě nářadí pro obrábění tvrdých materiálů. Jsme schopni vyrobit i drahokamové diamanty 

o hmotnosti jednoho i více karátů, ovšem za cenu několikadenního stlačení lisů při udržování 

vysoké teploty a tlaku.  
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5.2.3 Grafit 

V dokonalém grafitu je každý atom uhlíku vázán na 4 další atomy, z toho 3 jsou 

vázány v jedné rovině. Tyto 3 atomy jsou vázány silnými kovalentními vazbami a tvoří tak 

šestiúhelníky, jejíž strany měří 0,142 nm. Další roviny jsou paralelní k první. Vzdálenost 2 

rovin je 0,335 nm, což je více než dvojnásobná délka, než mezi atomy ve stejné rovině. 

Vzájemné propojení mezi jednotlivými rovinami vytváří čtvrtá vazba uhlíku. Tato vazba už je 

ovšem slabá, jedná se o Van der Waalsovy síly. Díky této vazbě je grafit dobře štěpný ve 

směru rovnoběžném s těmito rovinami. 

5.2.4 Syntetický grafit 

Lze jej získat rozkladem některých kovových karbidů, nebo srážením uhlíku 

rozpuštěného v roztaveném kovu, nebo slitině, při teplotách okolo 3000 °C [4].  

5.3 Uhlíková vlákna 

Tato vlákna vykazují vysoké mechanické parametry, jejich odolnost překračuje 

odolnost nejlepší ocelí. Jejich výhodou je čtyřikrát nižší hustota, než u ocelí. Vlákna mají 

průměr 5 – 12 µm, takže jsou mnohem tenčí, než lidský vlas. První vlákna byla vyrobena 

T. A. Edisonem na konci 19. stol pro použití v žárovkách. Tyto vlákna však ještě neměla tak 

dobré mechanické vlastnosti. První vlákna s dobrými mechanickými vlastnostmi byla 

vyrobena až v roce 1959 firmou Union Carbide. Ta dokázala, že modul plasticity může být 

neobyčejně zvýšen vytahováním vláken za velmi vysoké teploty. Tímto způsobem se získá 

orientace grafitických lamel paralelně s osou. Vývoj vláken od této doby pokračoval rychlým 

tempem až do současnosti.  

Jsme schopni vyrábět vlákna izotropní a vlákna s vysokými pevnostními parametry. 

Izotropní vlákna mají ve srovnání s vlákny s vysokými parametry průměrné mechanické 

vlastnosti. Jsou používány jako vysoko tepelné izolátory ve formě tkanin a plstí.  

5.3.1 Vlákna s vysokými parametry 

Mezi tyto vlákna můžeme zařadit vlákna zpracovávající se z umělých 

polymerů, polyakrylonitrilu, (dále jen PAN) a vlákna z přírodních polymerů na bázi smoly. 
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Podrobněji si popíšeme pouze výrobu metodou PAN. Tato vlákna jsou odolná a tuhá, 

mají vysoký modul pružnosti a vysokou odolnost v tahu. Jsou charakteristická vysokým 

stupněm anizotropie, kdy poměr mezi směrem osy kolmo na osu může dosahovat až 100.  

Obrázek č. 10 ukazuje porovnání tuhosti a pevnosti uhlíkových vláken s ostatními 

používanými materiály. Pro tento obrázek platí, že hodnota 100 odpovídá 5000 MPa pro 

pevnost a 500 GPa pro modul pružnosti. Uhlíková vlákna však mohou být získávána 

s odolností proti přetržení až 7000 MPa a hodnotou 800 GPa pro modul pružnosti [8].  

 

Obr. 10 Srovnání fyzikálních vlastností [8] 

Odolnost v tahu a jejich tuhost jsou jejich základními vlastnostmi, ale tato vlákna mají 

mj. výhodu v tom, že předávají kompozitům vysokou odolnost vůči únavě a vynikající 

schopnost tlumení vibrací. Pro tuto schopnost jsou rámy z kompozitů velice oblíbené, protože 

jízda na nich většinou bývá ještě příjemnější, než na ocelových rámech. Schopnost tlumit 

vibrace ovšem není samozřejmostí. Rám se dá s troškou nešikovnosti pokazit tak, že bude 

absolutně tuhý a zároveň nebude mít vůbec žádnou schopnost tlumit vibrace. Uhlíková vlákna 

mají nízkou hustotu (1,7 – 2 g/cm
3
 oproti 7,8 g/cm

3
 u ocelí, 2,8 g/cm

3
 pro lehké slitiny), proto 

je jejich specifická pevnost a modul pružnosti ve srovnání se všemi známými materiály 

nejvyšší. Obsah čistého uhlíku v těchto vláknech je 90 – 95 %. Zásluhou těchto vynikajících 

charakteristik jsou tato vlákna využívaná především v astronautice a dalších oblastech, 

vč. cyklistiky, kde je požadována vysoká pevnost a zároveň nízká hmotnost.  
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5.3.2 Vlákna na bázi PAN 

Největší část produkce uhlíkových vláken je vyráběna zpracováváním 

polyakrylonitrilu. Tato vlákna existují v široké škále jejich vlastností. Vlákno je většinou 

vyráběno v průběhu speciální výroby z polymerů, jeho motiv, který se opakuje, vypadá takto: 

          – CH2 – CH – 

             CN 

Žádoucí je, abychom získali co největší pevnost a modul elasticity podél osy vlákna. 

Vzniká nám problém, jak uspořádat silné vazby mezi atomy uhlíku paralelně s touto osou. 

S problémem požadované orientace se setkáváme během celé výroby. Od první etapy 

spřádání, bude snahou vytvořit co nejlepší uspořádání polymerních řetězců. Tato získaná 

orientace se stabilizuje oxidací při teplotě 220 °C. Celkové schéma výroby je na 

obrázku č. 11 [8].  

 

Obr. 11 Schéma výroby uhlíkového vlákna [8] 

První etapou výroby je spřádání, kdy se polymer v roztoku protlačuje přes trysku 

s otvory v řádu tisíců až stotisíců o průměru několika desetin mm. Vlákna vznikají při 

průchodu srážecí lázní, nebo v proudu vlažného vzduchu, kde se odpaří rozpouštědlo. Po 

promytí vláken následuju důležitá operace a tou je vytahování v atmosféře vodní páry. Tato 
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operace umožnuje získání nejlepší orientace lamel ve směru vlákna. Tuto etapu znázorňuje 

obrázek č. 12. 

 

Obr. 12 Spřádání [8] 

Další operací je stabilizace – retikulace. Touto operací převedeme prekurzor na vlákno 

s termálně stabilní strukturou, které lze karbonizovat s dostatečným výnosem uhlíku bez 

poničení vlákna. Probíhá na vzduchu při teplotách 200 – 300 °C po dobu 1 – 2 hodin, 

případně za působení tahového napětí. Kyslíkové můstky zajistí vazbu mezi řetězci, stabilizují 

strukturu a tím pádem zabrání nechtěnému měknutí. Vytvoření těchto vazeb je nazýváno 

retikulací. K vazbě kyslíku dochází při teplotě 220 °C. Tato reakce je endotermní a je potřeba 

kontrolovat odvod tepla, aby nedošlo k přehřátí vláken a následnému slepení. Po ukončení 

této reakce se stane vlákno stabilizovaným a netavitelným. Doba stabilizace je cca 2 hodiny.  

Třetí operací je karbonizace. Stabilizovaná vlákna jsou pyrolyzována v inertní 

atmosféře, která je zajištěná cirkulací dusíku. Během pyrolýzy dochází ke kondenzaci a 

cyklizaci, kyslík a vodík budou postupně eliminovány. Karbonizace probíhá při teplotách 

1100 – 1400 °C, nad tuto teplotu už většinou neprovádíme karbonizaci, protože se odolnost 

nad touto teplotou již nezvyšuje. Vlákna karbonizujeme po dobu 30 – 60 vteřin. 

Předposledním procesem je grafitace. Tento proces probíhá při teplotách nad 2500 °C 

v dusíkové, nebo argonové atmosféře v indukčně vyhřívaných pecích po dobu 15 – 20 vteřin. 

U těchto vláken se v podstatě nejedná o grafitaci, protože vlákna na bázi PAN nejsou 

grafitizovatelná. Ve vláknech jsou grafenové vrstvy víceméně uspořádané paralelně s osou 

vlákna, ale „grafitací“ ještě významně vylepšíme uspořádání grafenových vrstev a dojde také 
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k růstu velikosti grafenových vrstev. Ve výsledku to bude znamenat zlepšení modulu 

pružnosti.  

Poslední etapou výroby samotných uhlíkových vláken je jejich povrchová úprava. 

Jejím cílem je zvýšení možnosti adheze vláken k různým matricím, ze kterých vyrábíme 

kompozity, v našem případě se jedná o pryskyřici. Tato operace spočívá nejčastěji v opatrné a 

kontrolované oxidaci vlákna v plynném, či kapalném prostředí. V plynném prostředí se 

používá vzduch obohacený kyslíkem, nebo oxid uhličitý. V kapalné fázi se používají oxidační 

směsi, nebo bývá používána anodická oxidace. Touto operací jsme schopni významně zvýšit 

adhezi vláken a matric. Běžně se jedná o dvou, až čtyřnásobné zvýšení. 

Vlákna jsou vyráběna ve 2 základních modifikacích. Prvním typem jsou vlákna 

vysoko pevnostní, která vynikají vysokou pevností, 3,1 GPa, a modul pružnosti u nich 

dosahuje 2,4 GPa. Druhým typem jsou vlákna vysokomodulová. Ty vykazují modul pružnosti 

4 GPa a pevnost u nich na úkor pružnosti dosahuje hodnot 2,1 GPa. V cykloprůmyslu jsou 

používána vlákna vysokomodulová. 

Vysokomodulová vlákna pro cykloprůmysl jsou obvykle vyráběna ve 2 modifikacích, 

které se od sebe rozeznáváme podle modulu pružnosti – Youngova modulu. Vlákna 

označované jako Mid Modulus mají modul pružnosti dosahující 4,2 GPa. Tato vlákna bývají 

menšího průměru, což má za následek vyšší tuhost průřezu. Pokud zmenšíme průměr vlákna a 

zároveň zvýšíme hustotu vláken, získáme tak vlákna High Modulus. Tyto vlákna dosahují 

modulu více než 5,5 GPa a jsou o 30 % dražší díky vyšší nárokům na jejich výrobu. Zároveň 

jsou tyto vlákna také křehčí než Mid Modulus vlákna. Díky tomu, že High Modulus vlákna 

dosahují stejné tuhosti jako Mid Modulus vlákna při použití menšího množství materiálu, 

můžeme vyrábět rámy s výrazně nižší hmotností. U High Modulus se můžeme s hmotností 

dostat na 900 g, proti 1200 g u Mid Modulus vláken [8].  

Samotné uhlíkové vlákno je sice pevné, ovšem samo o sobě nám není schopno 

vytvořit pevnou strukturu, proto se musí vzájemně propojit s dalšími vlákny. Realizovat toto 

propojení můžeme pomocí jedno-, dvoj-, troj-, nebo i vícesměrného rozložení vláken, jak 

můžeme vidět na obrázku č. 13. Nejjednodušší je výroba s vlákny rozptýlenými v hmotě. Ta 

nám ovšem neposkytuje tak dobré vlastnosti jako složitější uspořádání. Systémy 

s dvojsměrným uspořádáním získáváme tkaním, systém troj- a vícesměrné jsou získávány 

proplétáním a zaplétáním [8].  
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Obr. 13 Příklady rozložení vláken [8] 

5.4 Kompozity vlákno - pryskyřice 

Jejich rozvoj začal v 70. letech minulého století a tento trend pokračuje dodnes. 

Jak již bylo řečeno, kompozity vynikají výjimečnými kombinacemi vlastností, které u 

běžných materiálů nejsme schopni dosáhnout. Obrázek č. 14 znázorňuje výjimečnost 

kompozitů na bázi vlákno – pryskyřice v porovnání s běžnými konvenčními materiály. Pro 

pevnost byla hodnota 100 přiřazena kompozitům na bázi PAN a pro modul pružnosti 

kompozitům na bázi organických smol. 
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Obr. 14 Relativní fyzikální charakteristiky [8] 

Nyní již máme utkány, resp. zapleteny uhlíkové vlákna a potřebujeme je spojit 

s pojivem, kterým pro nás bude pryskyřice. Pokud používáme jedno-, či dvousměrné 

uspořádání používáme tzv. prepregy. Ty jsou vyráběny napuštěním zesilující struktury 

pryskyřicí, ta se později stane matricí. Prepregy mají standartní šíři 300 mm, pokud jsou 

jednosměrně vyztužené. Pokud se jedná o dvoj-, či více vyztužené, ty mají šíři 1 m. Tloušťka 

se pohybuje od 1 do 3 mm a obsah pryskyřice se pohybuje řádově kolem 35 %. Jsou 

dodávány oddělené ochrannou vrstvou v rolích, se kterými se dá snadno manipulovat. 

Nejvhodnější pryskyřice jsou pryskyřice epoxidové, se kterými se nejen snadno manipuluje, 

ale mají výbornou adhezi k uhlíkovým vláknům. Jejich charakteristickou vlastností je i to, že 

se během tvrzení málo smršťují a mají výbornou odolnost vůči vnějším vlivům. Výroba 

kompozitů může být uskutečněna následujícími procesy [8].  

 Navíjení. Materiál je navíjen na otočnou píšťalu. 

 Protlačování. Používá se pro profilované součástky. 

 Formování. Pomocí stlačení, nebo injektáží. 
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5.4.1 Výroba rámů 

Technologií na výrobu rámů je spousta. Jmenujme např. technologii spojek, jako tomu 

bylo u prvních duralových rámů, kdy se vyrobí jednotlivé trubky a ty se potom spojí spojkami 

z kompozitu (dříve duralovými) a zalepí. Dalším možným postupem je stavba z „jednoho 

kusu“, tzv. monocoque technologie. Touto cestou jsme schopni vytvořit rám z jednoho kusu 

materiálu, ovšem uvnitř rámu nám zůstanou záhyby, které nepřenášejí žádné síly, takže se 

vlastně jedná o materiál navíc, který nám zvyšuje celkovou hmotnost rámu. Blíže se popíšeme 

výrobu rámů pomocí technologie vnitřního tvarování rámu. 

Každý rám se skládá dle složitosti konstrukce z 300 – 350 kusů předimpregnované 

tkaniny, které jsou postupně lepeny na sebe na nylonové vzduchové polštáře, dávají tak 

vzniknout tvaru rámu. Tyto kusy jsou vyřezávány automatickými řezacími stroji. Je potřeba je 

na sebe nalepit tak, abychom využili potenciál uhlíkových vláken v co největší možné míře. 

Kousky předimpregnované tkaniny jsou lepeny ručně po jednom a i díky velkému podílu 

lidské práce zřejmě karbonové rámy budou stále dražší, než rámy z jiných materiálů. Každý 

kus materiálu má přesně dané svoje místo. Důležitým faktorem ovlivňující celkové chování 

rámu, jak bude tlumit vibrace je to, jak do formy naskládáme jednotlivé kousky kompozitu, 

aby nám efektivně tlumil vibrace a bylo plně využito tohoto potenciálu. Je třeba kousky 

naskládat tak, abychom co nejefektivněji využili anizotropii uhlíkových vláken. Je taktéž 

důležité při vývoji a následné výrobě rámů pečlivě propočítat, resp. nasimulovat síly působící 

na rám. Nejdůležitější je efektivní přenos síly z pedálů do kol. V dnešní době již není problém 

se simulováním sil a nejvíce namáhaných míst na rámech pomocí nejrůznějších počítačových 

programů. Touto analýzou jsme schopni efektivně dosáhnout úsporu materiálu na málo 

exponovaných místech, kde nám může rám pracovat, aby tlumil rázy od kol a naopak na 

místech, která jsou nejvíce namáhána, přidáme více materiálu, abychom předešli problémům 

s praskáním rámů [6, 16].  

Až jsou všechny kousky nalepeny na svých místech, můžeme je vidět na 

obrázku č. 15, rám je položen do formy. 
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Obr. 15 Kousky předimpregnovaného kompozitu [17] 

Formy si nechávají výrobci kol vyrábět většinou u Asijských partnerů, kteří rámy 

vyrábějí. Nevýhodou je, že je zapotřebí mít na každý rám, každou velikost, samostatnou 

formu. Cena formy se pohybuje okolo 10000 – 15000 USD v závislosti na složitosti rámu, 

což není zrovna zanedbatelná částka. Pro High Modulus je potřeba mít ještě vnitřní vložku, 

která nedává možnost vzniku vzduchových bublin uvnitř rámu, které by nám později mohly 

zapříčinit prasknutí rámu. Cena této vložky se pohybuje okolo 2000 USD. Na formy jsou 

kladeny vysoké nároky. A to především na přesnost a povrch, protože na těchto parametrech 

poté závisí kvalita a vzhled rámu. 

Po uzavření formy se forma vloží na dopravník a projde elektrickou pecí, kde teplota 

dosahuje až k 155 °C. Tato teplota způsobí, že se viskozita pryskyřice sníží tak, že se může ve 

formě rovnoměrně rozptýlit. Je velice důležité udržovat správný tlak v nylonových 

polštářcích, protože jedině ten je nám schopen zaručit rovnoměrné rozložení pryskyřice ve 

formě. Dále se forma udržuje cca 45 – 60 minut dle tloušťky formy při stejné teplotě. Po 

uplynutí této doby se nechá 20 – 30 minut chladnout. Následuje otevření formy a pečlivá 

kontrola každého rámu [6, 8].  

U rámů vyrobených z kompozitů je obrovskou výhodou jejich pevnost a přitom nízká 

hmotnost. Zároveň je výhodné, že můžeme rám tvarovat téměř neomezeně, dle našich přání. 

Výhodou, kterou využijí nejvíce designéři je ta, že rámy postrádají jakékoliv sváry. Zároveň 
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jsou však tyto kompozitní rámy velice křehké. Pokud narazí do rámu větší kámen, může 

prasknout a můžeme ho vyhodit, prasklina se rychle rozšíří a jeho oprava již není možná. Tyto 

všechny vlastnosti jsou navíc vykoupeny v porovnání s ostatními materiály vysokou cenou.  
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6 Závěr 

Na závěr uvádím tabulku č. 6, kde jsou přehledně vidět rozdíly důležitých parametrů 

jednotlivých materiálů. Všechny hodnoty jsou průměrnými hodnotami.  

materiál bližší specifikace mez pevnosti hustota hmotnost cena 

    [MPa] [kg.m-3] [g] [USD] 

ocel Hi-Ten 790 7900 2200 20 

Al slitiny  

6061.T6 340 2700 1900 30 

6066.T6 440 2700 1400 45 

7005.T6 390 2700 1600 35 

uhlíková vlákna 
Mid-modulus 4000 1750 1200 350 

High-modulus 6000 1750 900 450 

Tabulka 6 Porovnání materiálů [18] 

Z této tabulky vidíme, že suverénně nejvyšší pevnosti dosahují uhlíková vlákna, resp. 

kompozity na nich založené. Taktéž když se podíváme na hustotu materiálu, vidíme nejnižší 

hodnoty u kompozitů. Hmotnost je taktéž nejnižší v případě uhlíkových vláken. Tyto všechny 

vynikající hodnoty jsou ovšem vykoupeny obrovskou cenou v porovnání s ostatními 

materiály. 

Z výše uvedených skutečností nemůžeme tvrdit, že nejlepší rámy jsou z kompozitů a 

naopak nejhorší ocelové, protože každý cyklista má jiné potřeby a finanční prostředky. Ne 

každý si může dovolit utrácet tisíce za karbonový rám. Nezbývá nám tedy, než vybírat 

rozumem, podle počtu najetých kilometrů a našich požadavků, který materiál pro nás bude 

nejlepší a zda využijeme co nejvíce jeho potenciál. 
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