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1 ÚVOD 

Technický pokrok v automobilových závodech zvyšuje rychlost vozidel, se kterou je také 

úzce spjato riziko vážné dopravní nehody. Pokud by nedocházelo k neustálému vývoji 

v oblasti bezpečnosti, nehody by měly často velmi tragické následky. Musí být tedy dané 

jasné požadavky na prvky bezpečnostní výbavy a současně musí probíhat stálý technický 

vývoj těchto prvků.  Mezi nejdůležitější prvky aktivní bezpečnost patří ochranný rám. V této 

diplomové práci je hlavním cílem zkonstruovat různé varianty rámu dle předpisů FIA, dle 

přílohy J a zjistit jakým způsobem se jednotlivé prvky podílí na deformaci rámu při 

homologační zkoušce. Dalším cílem této práce je navržení vlastní konfigurace ochranného 

rámu, tak aby byl pokud možno lepší než předešlé, které jsou zkonstruovány dle předpisů 

FIA, přílohy J.  

Ochranný rám je trubková klecová konstrukce, která obklopuje uvnitř karoserie prostor 

pro posádku. Bezpečnostní rám má zásadní funkci při havárii závodního automobilu, protože 

rozhodujícím způsobem zabraňuje deformaci karoserie nebo ji maximálním způsobem 

omezuje.  

První závodní automobily byly 

většinou bez pevné střechy a v případě 

převrácení vozidla tak neposkytovaly 

pilotovi žádnou ochranu. Prvními 

bezpečnostními rámy byly proto 

oblouky za řidiči. První se objevil na 

začátku 70. let na závodním voze Lotus 

25 (Obr. 1). Tento tzv. hlavní oblouk je 

základním prvkem i u dnešních vozů. 

[2].  

V sedmdesátých letech byla bezpečnostní konstrukce složena již z většího počtu prvků, ale 

stále zde nebyly žádné výztuhu ve směru od hlavního oblouku dopředu, jak je znázorněno na 

obr. 2 v průhledovém řezu Škody 120S. S vývojem a zvyšováním rychlostí vozidel se 

bezpečnostní struktura postupně zlepšovala až do podoby jako např. na obr. 3, kde je 

znázorněn kompletní rám vozidla Volkswagen Touareg určený pro rally Dakar. Vůz, který je 

dnes homologován pro soutěže rally, musí být vybaven bezpečnostním rámem s početnými 

výztuhami a počet těchto povinných výztuh se neustále zvyšuje.   

Obrázek 1 Závodní vůz Lotus 25[14] 
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Rám mohou vyrábět pouze firmy k tomu určené a splňující podmínky pro homologaci 

ochranného rámu. Ochranné rámy jsou navrhovány tak, aby byly co nejtužší a aby co nejlépe 

rozkládaly síly, které vznikají při havárii. [1]  

 

 

 

 

  

Obrázek 2 Bezpečnostní konstrukce Škody 120S [15] 

Obrázek 3 Rám vozidla Volkswagen Touareg [16] 
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2 LEGISLATIVNÍ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Bezpečnostní ochranný rám závodního vozu je svařovaná (případně šroubovaná) 

trubková klecová konstrukce vestavěná do karoserie automobilu, jejímž primárním úkolem je 

zajistit co nejmenší deformaci karoserie v případě nehody. Vedlejším efektem je zvýšení 

torzní tuhosti karoserie. Zároveň je nutné, aby ochranný rám minimálním způsobem 

komplikoval práci záchranářů při vyprošťování posádky. 

Předpisy pro ochranný rám jsou částečně odlišné pro vozy používané v různých 

sportovních disciplínách a zařazené do různých tříd v rámci dané disciplíny (na základě 

stupně úprav, objemu motoru, stáří atd.). V této práci se budeme dále zabývat konfigurací 

bezpečnostního rámu vozidel rallye. Ochranný rám pro tuto kategorii podléhá povinné 

homologaci ze strany FIA a musí odpovídat příloze J mezinárodních předpisů. 

Jakýkoliv zásah do homologované nebo certifikované bezpečnostní konstrukce je 

zakázán. Za zásah je pokládána jakákoli operace, která je provedená na konstrukci 

svařováním nebo obráběním, která znamená trvalou změnu struktury konstrukce nebo 

materiálu. Trubkami bezpečnostní konstrukce nesmějí vést kapaliny nebo cokoli jiného. 

Bezpečnostní konstrukce nesmí bránit jezdci a spolujezdci k nastoupení do vozidla  

a vystoupení z něj. Vzpěry mohou zasahovat do prostoru vyhrazeného pro posádku  

a procházet přitom přístrojovou deskou, obložením a zadními sedadly.  

Homologovaná ochranná konstrukce musí být uvedena v rozšířeném homologačního listu 

vozidla (Variante Option–VO) vydaného FIA. Pro dané vozidlo lze poté použít pouze tento 

ochranný rám. Všechny ochranné konstrukce musí být viditelně opatřeny identifikací výrobce 

a sériovým číslem. V homologačním listu musí být uvedeno, kde se dané informace nachází  

a kupující musí obdržet k ochrannému rámu certifikát. 

Ochranná konstrukce může být:  

a) Vyrobena podle požadavků článku 253 přílohy J mezinárodních sportovních řádů. 

To znamená dodržení předepsaných prvků struktury, technologického postupu  

a materiálové specifikace. 

b) Homologovaná nebo certifikovaná ASN v souladu s homologačními předpisy  

pro bezpečnostní konstrukci;  

c) homologovaná FIA v souladu s homologačními předpisy pro bezpečnostní 

konstrukci. Pro vozy varianty Kit Super 1600, Kit Super 2000, Kit Super 2000 

rally, World Rally Car musí být konstrukce povinně homologována FIA. [1] 
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2.1 Pojmy používané v souvislosti s bezpečnostní konstrukcí 

V souvislosti s ochrannými rámy jsou dle Přílohy J FIA definovány následující pojmy. 

Ochranná konstrukce  

Vícetrubková struktura instalovaná v prostoru pro posádku co nejblíže ke karoserii, jejíž 

funkcí je omezit deformace karoserie (šasi) v případě nehody.  

Oblouk 

Trubková konstrukce, tvořící oblouk mezi dvěma upevňovacími deskami.  

Hlavní oblouk (viz. Obr. 5) 

Jednodílný trubkový oblouk, téměř vertikální, umístěný napříč vozidlem bezprostředně  

za předními sedadly pro posádku. Osa trubky musí být v celé délce v jedné rovině 

Přední oblouk (viz. Obr. 5)  

Totožný jako hlavní oblouk, ale jeho tvar kopíruje sloupky předního čelního skla a horní 

okraj čelního skla.  

Boční oblouk (viz. Obr. 6)  

Jednodílný trubkový oblouk, téměř svislý a téměř podélný, umístěný jak z levé, tak  

i z pravé strany vozidla, jehož přední sloupek kopíruje sloupek čelního skla. Zadní sloupek 

oblouku je téměř svislý a umístěný bezprostředně za předními sedadly.  

Boční půloblouk (viz. Obr. 7)  

Totožná s bočním obloukem, ale bez výskytu zadního sloupku.  

Podélná vzpěra  

Skoro podélná trubka, která spojuje horní části hlavního a předního oblouku.  

Příčná vzpěra  

Skoro příčná trubka spojující horní části bočních oblouků nebo bočních půloblouků.  

Diagonální vzpěra  

Diagonální trubka spojující jeden z horních rohů hlavního oblouku, nebo jeden z okrajů 

příčné vzpěry v případě bočního oblouku, s dolní upevňovací deskou proti oblouku  

nebo horní okraj jedné zadní vzpěry s dolní upevňovací deskou druhé zadní vzpěry.  
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Demontovatelné vzpěry  

Vzpěra bezpečnostní konstrukce, kterou je možné vyjmout.  

Vyztužení konstrukce 

Vzpěra přidaná k bezpečnostní konstrukci, která zvyšuje její odolnost.  

Upevňovací deska  

Deska přivařená k okraji trubky oblouku umožňující její přivaření nebo přišroubování  

ke skeletu/šasi - většinou k výstužné desce. 

Výztužná deska  

Kovová deska, upevněná ke skeletu/šasi pod kotevní deskou oblouku, která slouží  

ke zlepšení rozložení zatížení na skelet/šasi.  

Rohová výztuha  

Výztuha spoje nebo ohybu z plechů ohnutých do tvaru „U“ (Obr. 4), jejichž tloušťka musí 

být alespoň 1.0 [mm]. Okraje těchto výztuh musí být umístěny ve vzdálenosti představující 2 

až 4 násobek největšího průměru spojených trubek, vzhledem k vrcholu úhlu. [1] 

 

Obrázek 4 Rohová výztuha [1] 
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2.2 Specifikace základní struktury 

Každý bezpečnostní rám musí být tvořen jednou ze tří základních struktur: 

a) 1 hlavní oblouk, 1 přední oblouk, 

  2 podélné vzpěry, 2 zadní vzpěry,  

 6 upevňovacích desek (Obr. 5)  

 

 

 

b)  boční oblouky, 2 příčné vzpěry, 

  2 zadní vzpěry, 6 upevňovacích 

  desek (Obr. 6)  

 

 

 

 

 

c) 1 hlavní oblouk, 2 boční půloblouky, 

  1 příčná vzpěra, 2 zadní vzpěry, 

  6 upevňovacích desek (Obr. 7)  

 

 

 

 

Svislá část hlavního oblouku musí být co možná nejblíže k vnitřnímu obrysu skeletu. 

Přední sloupek předního nebo bočního oblouku musí kopírovat sloupky čelního skla a mít 

pouze jeden ohyb na své dolní svislé části. Po určení základní struktury se musí doplnit 

povinnými vzpěrami a výztuhami k nimž mohou být přidány volitelné vzpěry a výztuhy. [1] 

Obrázek 5 Základní struktura [1] 

Obrázek 6 Základní struktura [1] 

Obrázek 7 Základní struktura [1] 
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2.3 Povinné vzpěry a výztuhy  

Diagonální vzpěra 

Pro vozy homologované před 1.1.2002 musí mít konstrukce jednu z diagonálních vzpěr 

(Obr.8 a, b, c). Pro vozy homologované od 1.1.2002 musí mít konstrukce dvě diagonální 

vzpěry (Obr. 8 d). Vzpěry musí být rovné a mohou být rozebíratelné. Dolní okraj diagonály se 

musí spojovat s hlavním obloukem maximálně 100 [mm] od upevňovací desky. Horní okraj 

diagonály se musí spojit s hlavním obloukem maximálně 100 [mm] od upevňovací desky. [1]  

 

Obrázek 8 Diagonální vzpěry [1] 

Dveřní výztuhy  

Z obou stran vozidla musí být namontovaná jedna nebo více podélných vzpěr, které 

mohou být rozebíratelné (Obr. 9). Boční ochrana musí být co možná nejvýše, ale horní bod 

jejího upevnění nesmí převyšovat polovinu výšky dveřního otvoru, měřeno od jeho základny. 

Jsou-li tyto horní upevňovací body umístěny před dveřním otvorem nebo za ním, toto 

omezení výšky zůstává platné pro příslušný průsečík vzpěry a dveřního otvoru. V případě 

ochrany ve tvaru „X“ (Obr. 9 d) se doporučuje, aby dolní upevňovací body vzpěr byly 

připevněny přímo na podélník a aby minimálně jedna z větví „X“ byla jednodílná. [1] 

 

Obrázek 9 Dveřní výztuhy [1] 
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Výztuha střechy  

Horní část bezpečnostní konstrukce musí obsahovat jednu z variant z obr. 10. Výztuhy 

mohou kopírovat zakřivení střechy. Pro soutěže bez spolujezdce, pouze v případě obr. 10  

a, může být namontována pouze jedna příčná vzpěra, ale musí být spojena na přední straně  

u jezdce. Okraje zesílení musí být maximálně 100 [mm] od spojení mezi vzpěrami a oblouky 

(neplatí pro vrchol ve tvaru „V“ tvořený vzpěrami podle obr. 10 b a obr. 10 c). [1]  

 

Obrázek 10 Výztuhy střechy [1] 

Výztuha sloupku čelního skla  

Musí být namontována z levé i pravé strany předního oblouku, pokud je kóta „A“ větší 

než 200 [mm] (Obr. 11). Zahnuta může být pod podmínkou, že je rovna při pohledu ze strany  

a úhel zahnutí není vyšší než 20 [°]. Horní okraj výztuhy musí být nanejvýš 100 [mm]  

od spojení mezi podélnou (příčnou) vzpěrou a předním (bočním) obloukem. Dolní okraj 

výztuhy musí být nanejvýš 100 [mm] od kotevní desky (přední) předního (bočního) oblouku. 

[1] 

 

Obrázek 11 Výztuha sloupku čelního skla [1] 
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Zesílení úhlů a spojů  

Spoje mezi:  

 diagonálními vzpěrami a hlavního oblouku,  

 výztuhami střechy (konfigurace Obr. 10 a; a pouze pro vozy homologované  

od 1. 1. 2007),  

 výztuhami dveří (konfigurace Obr. 9 b),  

 výztuhami dveří a zesílením sloupku čelního skla (Obr. 11)  

musí být zesíleny nejméně dvěma rohovými výztuhami. Pokud výztuha sloupku a vzpěry 

dveří čelního skla nejsou umístěny v jedné rovině, výztuha může být tvořena svařenými 

plechy pod podmínkou, že budou dodrženy rozměry v kapitole 2.1. [1] 

2.4 Volitelné vzpěry a výztuhy  

Není-li v kapitole 2.4 uvedeno jinak, vzpěry a výztuhy uvedené na Obr. 10, Obr. 11, Obr. 

12 a až f, a Obr. 12 - h až q; mohu být volitelné a montují se podle uvážení výrobce. Musí být 

svařené nebo instalované pomocí rozebíratelných spojek. Všechny výše uvedené vzpěry 

 a výztuhy se mohou vzájemně kombinovat nebo mohou být použity odděleně. [1] 

Výztuha střechy (Obr. 2.5)  

Pro soutěže bez spolujezdce, pouze v případě Obr. 10 a, může být namontována pouze 

jediná úhlopříčná vzpěra, která ovšem musí být spojena na přední straně u jezdce.  

Výztuha sloupku čelního skla (Obr. 2.6)  

Výztuha sloupku čelního skla může být zahnuta pod podmínkou, že bude rovná  

při pohledu ze strany a že úhel zahnutí nebude vyšší než 20[°].  

Diagonály zadních vzpěr (Obr. 12 f)  

Konfigurace z obrázku Obr. 12 f může být nahrazena konfigurací z Obr. 2.7 g, spolu  

s výztuhou střechy odpovídající Obr. 10 c.  

Upevňovací body předního zavěšení (Obr. 12 i)  

Rozšíření musí být spojena v horních upevňovacích bodech předních zavěšení.  
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Příčné vzpěry (Obr. 12 j až Obr. 12 q)  

Na příčných vzpěrách nebo na hlavním oblouku mezi zadními vzpěrami můžou být 

upevněny bezpečnostní pásy.  U vzpěr vedených na Obr. 12 j a Obr. 12 k, musí být úhel mezi 

vertikálou a středovou vzpěrou nejméně 30 [°]. Příčná vzpěra připevněná na přední oblouk 

nesmí vyčnívat do prostoru vyhrazeného pro posádku. Může být umístěna co možná nejvýše, 

ale její horní okraj nesmí být výše než horní část přístrojové desky. Pro vozy homologované 

od 1. 1. 2007 nesmí být umístěna pod sloupkem řízení. [1]  

Výztuha úhlů nebo spojení  

Výztuhy musí být buď z plechů ohnutých do tvaru „U“ podle kapitoly 2.2.1 nebo  

z trubek. Tloušťka dílů, ze kterých je vyrobena výztuha střech musí být nejméně 1,0 [mm]. 

Okraje výztužných trubek nesmí být níže nebo dále než je střed výztuh, ke kterým jsou 

připevněny, s výjimkou spojení předního oblouku, které mohou být připojeny ke spojení 

výztuha dveří/přední oblouk. (Obr. 12 o až Obr. 12 q). [1] 
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Obrázek 12 Výztuhy úhlů nebo spojení [1] 
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2.5 Minimální konfigurace bezpečnostní konstrukce  

Vzpěry dveří a výztuha střechy se mohou lišit v souladu s kapitolou 2.4. Minimální 

konfigurace bezpečnostní konstrukce je definována v tabulce 1. [1]  

Tabulka 1 Minimální konfigurace [1] 

Homologované vozy  Se spolujezdcem  Bez spolujezdce  

od 01.01.2002 do 31.12.2004  Obr. 13- a  Obr. 13 - d nebo symetricky  

od 01.01.2005 do 31.12.2005  Obr. 13 - b  Obr. 13 - e nebo symetricky  

od 01.01.2006  Obr. 13- c  Obr. 13 - f nebo symetricky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Rozebíratelné spoje  

Použití rozebíratelných spojů je možné, pokud vyhovují typu schválenému FIA. Jakmile 

jsou spojeny, již nesmí být svařovány. Ke spojení horních částí hlavního, bočního oblouku, 

předního oblouků a půloblouků, jsou rozebíratelné spoje zakázány. [1]   

 

2.7 Umístění ochranné konstrukce  

Kompletní ochranná klec musí být celá umístěna podélně mezi upevňovacími body 

předního a zadního zavěšení, nesoucími svislé zatížení (pružiny a tlumiče). Dodatečné 

výztuhy přesahující tyto limity jsou povoleny mezi bezpečnostní konstrukcí a upevňovacími 

Obrázek 13 Minimální konfigurace ochranné konstrukce [1] 
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body zadní torzní tyče na skelet/šasi. Každý z těchto upevňovacích bodů může být spojen  

s bezpečnostní konstrukcí jedinou trubkou o rozměrech Ø30 x 1,5 [mm]. V čelním průmětu 

musí být výztuhy úhlu a spojení horních dílů předního oblouku viditelné pouze přes plochu 

čelního skla, popsanou na Obr. 14 a. [1] 

Pro všechny bezpečnostní konstrukce „Super Production“ a „Super 2000“ homologované 

od 1. 1. 2000 a pro všechny bezpečnostní konstrukce vozu pro rally homologovaných  

od 1. 1.2001: 

Umístění zesílení konstrukce v otvoru dveří musí splňovat uvedené podmínky (Obr. 14 b):  

 Rozměr A musí být minimálně 300 [mm].  

 Rozměr B musí být maximálně 250 [mm].  

 Rozměr C musí být maximálně 300 [mm].  

 Rozměr D (měřeno od horního rohu čelního skla, bez spoje) musí být maximálně 100 

[mm].  

 Rozměr E nesmí přesáhnout polovinu výšky otvoru dveří (H). [1] 

 

 

Obrázek 14 Umístění ochranné konstrukce [1] 
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2.8 Upevnění ochranné konstrukce ke skeletu/šasi  

Minimální upevňovací body jsou:  

 1 pro každý sloupek hlavního oblouku;  

 1 pro každý sloupek bočních oblouků nebo půloblouků;  

 1 pro každý sloupek předního oblouku;  

 1 pro každý sloupek zadní vzpěry.  

Pro dosažení účinného upevnění na skelet může být původní vnitřní obložení kolem 

bezpečnostních klecí a jejich upevnění změněno výřezem nebo deformací. Tato změna 

neumožňuje odstranit celé části čalounění nebo obložení. Pokud je to nezbytné, lze přemístit 

skříň s pojistkami, aby byla umožněna montáž bezpečnostní klece.[1] 

Upevňovací body předního oblouku, hlavního oblouku, bočních 

oblouků nebo půloblouků 

Každý upevňovací bod musí obsahovat jednu výztužnou desku o minimální tloušťce  

3 [mm].  Každý upevňovací bod musí být připevněn minimálně 3 šrouby k ocelové výztužné 

desce přivařené ke skeletu, o minimální tloušťce 3 [mm] a minimální ploše 120 [cm
2
].  

Pro vozy homologované od 1. 1. 2007 musí být plocha 120 cm
2
 kontaktní plochou mezi 

skeletem a výztužnou deskou. Příklady jsou uvedeny na obr. 15 a až 15 g. Pro obr. 15 c 

nemusí být výztužná deska nutně přivařená ke skeletu. V případě obr. 15 e mohou být boky 

kotevního bodu uzavřeny přivařenou deskou.  

Upevňovací šrouby musí mít minimálně průměr M8 a minimální kvalitu 8.8 (norma ISO). 

Upevnění musí být samojistícími maticemi nebo s pojistnými podložkami. Úhel  

mezi 2 šrouby (měřeno vzhledem k ose trubky na úrovni nohy, viz obr. 15 a) nesmí být menší 
 

než 60 stupňů. 
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Upevňovací body zadních vzpěr 

Každá zadní vzpěra musí být upevněna minimálně 2 šrouby M8 s upevňovacími body 
 

o minimální ploše 60 cm
2
 (obr. 15 h) nebo připevnění jediným dvojstřižným šroubem 

 

(obr. 15 i), s výhradou, že bude mít odpovídající průřez a odolnost a pod podmínkou,  

že ve sloupku bude navařena vzpěra. 

 

Obrázek 15 Upevnění ochranné konstrukce ke skeletu/šasi [1] 

 

Zvláštní případy 

Pro skelety/šasi z jiného materiálu než ocel je jakýkoli svar mezi konstrukcí 
 

a skeletem/šasi zakázán, je povoleno pouze lepení výztužné desky na skelet/šasi. 
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Upevnění bezpečnostních pásů na ochranné kleci  

Ramenní pásy mohou být upevněny k ochrannému rámu nebo na rozpěrnou tyč pomocí 

ok, nebo mohou být připevněny k horním upevňovacím bodům předních pásů. Ramenní pásy 

se mohou opírat nebo mohou být připevněny na příčnou vzpěru upevněnou mezi zadní vzpěry 

ochranné konstrukce (viz. Obr. 16). [1]  

 

 

Obrázek 16 Upevnění bezpečnostních pásů [1] 

V tomto případě použití příčné vzpěry musí být splněny následující podmínky:  

Příčná vzpěra je trubka o minimálních rozměrech Ø38 [mm] x 2,5 [mm] 
 

nebo Ø 40 [mm] x 2 [mm] z uhlíkové oceli tažené za studena o minimální pevnosti 
 

350 [MPa]. Výška této vzpěry musí být taková, aby ramenní pásy směrem dozadu směřovaly 

dolů pod úhlem mezi 10[°] a 45[°] vzhledem k vodorovné rovině od horního okraje opěradla. 

Doporučuje se úhel 10[°].[1] 
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3 ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

Konstrukce ochranného rámu je především založena na tom, pro kterou kategorii je 

vozidlo určeno. Každý závod je svým způsobem odlišný a hrozí pokaždé jiná rizika. 

Nejnebezpečnější je čelní či boční náraz nebo dokonce převrácení vozidla kolem své osy. 

Dalším předpokladem pro návrh bezpečnostních prvků je prostředí, ve kterém se vozidlo 

pohybuje. Pokud jde o závody na okruhu, kde jsou konstruovány bezpečnostní zóny, nemusí 

být bezpečnostní prvky tak rozsáhlé jako při závodech rally, kde se vozidla pohybují 

v prostředí bez barier, často mezi stromy nebo v nepřehledných zatáčkách. Neméně důležitá je 

také rychlost s jakou se vozidla pohybují. Automobilové závody se rozdělují do několika 

kategorií. 

3.1 Závody Rally 

Závod rally je jedna z nejnáročnějších disciplín které se pořádají. Vozidla zde jezdí nejen 

na pevném podkladu, ale i na hlíně, šotolině či dokonce sněhu.  Každý povrch má svá 

specifika a jezdec se musí naučit jezdit perfektně na každém z nich.  Závodní vozy jsou 
 

od základů upravena sériová vozidla, společného mají pouze karosérii. Vozy při rychlostních 

zkouškách jezdí maximální rychlostí okolo 200 [km/h] a to ve velmi nebezpečných úsecích 

kde sebemenší chyba může vést k těžkým zraněním či dokonce smrti. Tyto vozidla jsou proto 

opatřeny bezpečnostními prvky, mezi které patří primárně ochranný rám, který chrání 

posádku především při rotaci vozidla kolem podélné osy.  Protože je u závodů rally posádka 

dvoučlenná, musí být rám konstruován symetricky vzhledem k podélné osy vozu. Jelikož je 

zde také velké riziko bočního nárazu, je vozidlo zpevněno vzpěrami mezi kotevními body 

tlumičů a to u předních i zadních tlumičů. U zadních tlumičů může vzpěra sloužit jako bod 

pro uchycení bezpečnostních pásů. Jelikož je tu velké riziko bočního nárazu vozu, nebo 

případné rotace vozu kolem podélné osy, je nutné vůz zpevnit i pro příčný směr nárazu. Je 

vhodné umístit vzpěru mezi přední kotevní body tlumičů, která zvýší tuhost a odolnost přední 

deformační zóny. Totéž je vhodné provést i u zadních tlumičů. Zde může vzpěra sloužit jako 

kotevní bod pro bezpečnostní pásy. Předpis FIA předepisuje instalaci diagonálních vzpěr 
 

do pole za posádku vozidla. Tyto vzpěry výrazně zvyšují tuhost celé konstrukce rámu a chrání 

tak lépe posádku v případě nehody. Od roku 2010 je pro vozy WRC a S2000 povinností 

používat ochranné pěny a instalují se pouze polykarbonátová skla, která se dají demontovat 
 

i bez použití nářadí. [3] 
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Obrázek 17 Vůz Subaru Impreza po nehodě [17] 

3.2 Autokros a Rallykros 

V kategorii autokrosu se vozy pohybují po nezpevněném povrchu, oproti rallykrosu, kde 

se vozidla pohybují jak na nezpevněném tak i zpevněném povrrchu. Závodní vozidla mohou 

být speciálně zkonstruována pro tyto závody, jako jsou buginy, nebo cestovní vozy upravené 

pro rally. 

Buginy jsou tvořeny trubkovým rámem, který je samonosný a nahrazuje klasickou 

karoserii. Rám je zároveň ochranným rámem jezdce. Na rám jsou uchyceny všechny prvky, 

které jsou nezbytné k provozu závodního vozidla. Aby nedocházelo k velkému 

aerodynamickému odporu, je vozidlo vybaveno plastovými prvky. 

Cestovní vozy jsou zde povinně vybaveny dle předpisů FIA ochrannými rámy. Protože je 
 

při závodech ve vozidle pouze řidič, je možno rámy konstruovat asymetricky vzhledem 

k podélné rovině vozidla. Vozidla jezdí velmi těsně u sebe, takže hrozí vysoké riziko kolize 

s ostatními účastníky závodů a může dojít k převrácení vozidla. Konstrukce, tedy musí být 

dostatečně pevná, aby zajistila bezpečnost řidiče v případě nehody.  

3.3 Dakar 

Rally Dakar je velmi specifickým závodem. V tomto závodě se setkávají nejrůznější 

kategorie vozu. Od motorek, čtyřkolek přes osobní vozy až po terénní kamiony. Náročnost 

tohoto závodu je dána pohybem závodních vozidel ve volném terénu a to především v poušti, 

která může byt nejen písčitá, ale i kamenitá kde může dojít ke kolizi vozidla s kamenem. 

Osobní vozy i terénní kamiony jsou povinně vybaveny ochranným rámem, který je instalován 

v prostoru kabiny. V kabině jsou podle předpisů doporučeny i příčné tyče navařeny 
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v bezpečnostní konstrukci. Aby byla posádka co nejvíce zabezpečena, je doporučeno přivařit 

ochranný rám na co možno nejvíce místech ke karosérii vozidla. 

3.4 Formule 

Vozy Formule závodí na uzavřených okruzích, které jsou postaveny dle platných 

bezpečnostních předpisů a norem pro tuto kategorii závodů. Vozy při těchto závodech 

dosahují maximálních povolené rychlosti kolem 318 [km/h]. Maximální rychlost se často 

střídá s prudkým brzděním na rychlost i pod 100 [km/h], díky čemuž je vozidlo vystaveno 

obrovským zatížením a může dojít i k selhání brzd. Pro případ vyjetí vozidla mimo trať jsou 

kolem tratě únikové zóny, které jsou buď písčité, nebo travnaté. Za samotnými zónami je 

postaveno bezpečnostní hrazení. Od těchto aspektů se odvíjí celá bezpečnostní konstrukce  

a deformační zóny vozu Formule F1 a jemu podobné. Vůz ve své podstatě má jako ochranný 

rám skelet karoserie z karbonových materiálů a kompozitů (tzv. monokok). Největší 

deformační zóny vozu jsou v přední části, před nohama jezdce, které zabraňuj zranění jezdce 

při čelním nárazu. Mezi tyto zóny patří i přední přítlačné křídlo. Velmi důležitá je také vysoká 

míra rizika bočního nárazu. Největší podíl na to má agresivita ostatních jezdců  

při předjížděcích manévrech nebo při chybování jezdce. Velkou hrozbou je, že se vozidlo 

díky porušení některých konstrukčních celků, jako je například zavěšení kol, stane vozidlo 

neovladatelné. Tyto boční deformační zóny se nachází po obou stranách vozidla, v podobě 

sacích kanálů vzduchu pro chlazení a sání motoru. Je zde i riziko rotace celého monopostu  

při nehodách. Celý monopost je konstruován tak, aby při nárazu maximum energie 

absorbovaly části, které se následně oddělí od kokpitu vozu. Mezi tyto konstrukční celky patří 

přední křídlo, přední zavěšení kol, boční sací kanály, zadní křídlo, zavěšení zadních kol  

a prostor pohonné jednotky.  

3.5 Cestovní vozy 

Cestovní vozy závodí podobně jako Formule na okruzích. Únikové zóny, bezpečnostní 

bariéry apod. jsou opět konstruovány dle daných předpisů pro tyto druhy závodů. Závodní 

vozy dosahují maximální rychlosti kolem 300 [km/h]. Tyto výkonné vozy vychází ze sériové 

produkce. Ve své podstatě jde o to, že rám pro uložení pohonného ústrojí je navařen  

na karoserii původní sériové stavby. Stejný princip konstrukce je použit i v zadní části vozu, 

za kabinou řidiče. Nosné rámy slouží také k uchycení kompozitních dílů karoserie závodního 

vozu. Tímto řešením se dá dosáhnout lepší tuhosti karoserie a tím větší odolnosti vůči 
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deformacím např. při kolizi, nebo pro lepší jízdní vlastnosti, kdy dochází ke snížení hmotnosti 

závodního vozu. V kabině řidiče je podle platných bezpečnostních předpisů FIA předepsán 

ochranný rám. Rámy mohou být použity tak, že jsou asymetrické vzhledem k podélné ose 

vozu, protože v kabině řidiče se nachází pouze řidič sám. U kategorie vozidel DTM se místo 

ochranných rámu používají monokoky z karbonových materiálů. Stejně jako u formule se 

největší deformační zóny nacházejí v přední části závodního vozu v motorovém prostoru. 

Další deformační zóny jsou i v zadní části vozu. U těchto vozidel je vnitřním ochranným 

rámem zvýšena tuhost původního sériového vozu.  

3.6 Okruhové tahače 

Okruhové tahače patří do kategorii vozů, které se pohybují po závodních okruzích. Jedná 

se o závodní verze sériových tahačů, jejichž tvar odpovídá tvarům sériového tahače 

homologovaného pro provoz na pozemních komunikacích. Závodní okruhy jsou konstruované 

podle platných norem a předpisů pro tento typ vozidel. Opět se okolo tratě vyskytují únikové 

zóny a bezpečnostní bariéry. Závodní okruhové tahače dosahují nejvyšší rychlosti 160 [km/h], 

která je stanovena technickými předpisy FIA. U tohoto typu závodů hrozí velké riziko havárie 

při kontaktu závodních kamionů při předjížděcích manévrech. Největší deformační zóny jsou 

v přední části vozidla, kde je umístěn motor a v zadní části za kabinou vozu. Tyto části vozu 

jsou vyztuženy příčnými vzpěrami mezi zavěšením kol nebo zesílením nosného rámu.  

U závodních tahačů dochází málokdy k vážným nehodám jen zřídka, protože jsou velké, těžké 

(i když maximálně odlehčené) a těžiště mají co nejníž. Vzhledem k tomu, že zde dochází 

spíše jen k menším kolizím, je možno použít asymetrickou ochrannou konstrukci, ovšem 

doporučuje se symetrická konstrukce s příčnými vzpěrami. Tato konstrukce je vhodnější,  

i když je těžší než asymetrická, protože lépe chrání řidiče při převrácení závodního kamiónu. 

Konstrukce také výrazně zvyšuje tuhost karoserie a tím i lépe odolává deformacím  

při bočním, nebo čelním nárazu závodních kamionů 

3.7 Používané materiály 

Existuje několik druhů materiálu, vhodných ke konstrukci bezpečnostního rámu. Pouze 

při použití správných a kvalitních materiálů je možné zaručit maximální bezpečnost  

při havárii. Vždy se jedná o bezešvé trubky tažené za studena. Ohýbání trubek se musí 

provádět za studena s poloměrem zahnutí osy trubky rovnajícím se minimálně trojnásobku 

průměru trubky. Nejdůležitějšími parametry jsou tažnost materiálu a vhodnost pro svařování. 
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Následující přehled materiálů popisuje materiály používané v praxi k výrobě bezpečnostních 

rámů. 

Ocel 11 523 

Jedná se o nelegovanou konstrukční jemnozrnnou jakostní ocel. Používá se ke konstrukcí 

z dutých profilů a součásti strojů, motocyklů a automobilů. Vhodná pro mostní a jiné 

svařované konstrukce a pro ohýbané profily. V tabulce 3 jsou uvedeny mechanické vlastnosti 

materiálu. [4] 

Tabulka 2 Mechanické vlastnosti materiálu 11 523 [4] 

Mez pružnosti Re [MPa] 335 – 345 

Mez pevnosti Rm [MPa] 490 – 630 

Tažnost [%] 21 – 22 

 

Ocel 15 320 

Ocel Cr-Mo-V je nízkolegovaná, s bainitickou strukturou, je vhodná pro vyšší teploty a je 

žáropevná. Vhodná pro velké výkovky. Ocel je dobře obrobitelná a tvářitelná, odolná proti 

korozi v prostředí: vodíku za vysokého tlaku do teploty cca 320 [°C] a vodní páry do teploty 

cca 600 [°C]. Nejvíce používaná na spojovací součásti energetických a chemických zařízení, 

hřídele a kotouče oběžných kol kompresorů, rotory parních turbín. Svařitelnost zaručená 

podmíněná (nutný předehřev na teplotu 350 - 400 [°C]). V tabulce 3 jsou uvedeny 

mechanické vlastnosti materiálu. [4] 

Tabulka 3 Mechanické vlastnosti materiálu 15 320 [4] 

Mez pružnosti Re [MPa] 590 

Mez pevnosti Rm [MPa] 780-930 

Tažnost [%] 15 

 

Ocel 15CrMoV6 

Jedná se legovanou, ušlechtilou ocel. Vhodná k použití na tlakové nádoby a na použití  

při vyšších teplotách do teploty použití 400 [°C], bezešvé trubky a tyče válcované za tepla,  

pro výkovky tlakových nádob a zařízení. Ocel je vhodná ke svařování. V tabulce 4 jsou 

uvedeny mechanické vlastnosti materiálu. [7] 

Tabulka 4 Mechanické vlastnosti materiálu 15CrMoV6 [4] 

Mez pružnosti Re [MPa] 930 

Mez pevnosti Rm [MPa] 1080-1280 

Tažnost [%] 10 
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Ocel 25CrMo4 

Pro bezpečnostní konstrukce závodních automobilů se používá nízkolegovaná ušlechtilá 

chrom-molybdenová ocel s označením 25CrMo4 a obsahem 2,5% chromu a 0,4% molybdenu. 

Tato ocel vyniká vysokou mezí kluzu v tahu a mezí pevnosti v tahu. V současnosti se jedná  

o nejčastěji používanou ocel pro výrobu bezpečnostních konstrukcí.  V tabulce 5 jsou 

uvedeny mechanické vlastnosti. [5] 

Tabulka 5 Mechanické vlastnosti materiálu 25CrMo4  [6] 

Mez pružnosti Re [MPa] 695 

Mez pevnosti Rm [MPa] 800-950 

Tažnost [%] 14 

 

Tento materiál bude používán u všech konfigurací ochranného rámu, který zde budu 

konstruovat. 

 

Ocel BS4T45 

V poslední době se objevuje jako materiál pro bezpečnostní rámy ocel s označením 

BS4T45 o průměru 45 mm. Jedná se o uhlíkovo-manganovou ocel používanou zejména při 

konstrukci v leteckém průmyslu. Na rozdíl od oceli 25CrMo4 nevyžaduje předehřev. Tato 

vysokopevnostní ocel se vyznačuje vysokou mezí pevnosti 700-900 MPa. [7] 

 

Ocel TiAl6V4 

Jedná se obecně o nejpoužívanější titanovou slitinu s obsahem 6% Al a 4% V s velmi 

vysokou pevností. Je díky svým charakteristikám jeden z nejvhodnějších materiálů  

pro aplikaci v extrémních podmínkách, kde by jiné materiály nedosáhly požadovaných 

vlastností. Má vysokou schopnost absorpce nárazu, vynikající korozní odolnost a má velmi 

dobrý poměr hustoty k pevnosti.[5] 

Tabulka 6 Mechanické vlastnosti materiálu TiAl6V4 [8] 

Mez pružnosti Re [MPa] 900-1200 

Mez pevnosti Rm [MPa] 1100-1300 

Tažnost [%] 10 
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3.8 Materiálové specifikace 

Jsou povoleny pouze trubky s kruhovým průřezem s následujícími specifikacemi: 

Tabulka 7 Materiálové požadavky pro výrobu ochranných rámů [1] 

Materiál Minimální 
pevnost 
v tahu [MPa] 

Minimální rozměry 
[mm] 

Použití 

nelegovaná 
uhlíková ocel (viz 
níže) bezešvá 
tažená za studena 
obsahující 
maximálně 0,3 % 
uhlíku 

350 

45 x 2,5(1,75ˮ x 0,095ˮ)      
nebo                                
50 x 2 (2,0ˮ x 0,083ˮ) 

hlavní oblouk nebo boční oblouky 
a zadní příčná vzpěra 

38 x 2,5 (1,5ˮ x 0,095ˮ)        
nebo                               
 40 x 2(1,6ˮ x 0,083ˮ) 

boční půloblouky a ostatní části 
bezpečnostní konstrukce (kromě 
jiných usanovení výše) 

Pozn.: Pro nelegovanou ocel musí být maximální obsah manganu 1,7 % a pro ostatní přísady 

0,6 %.  

 

Při výběru kvality oceli je třeba věnovat pozornost zvláště tažnosti materiálu a vhodnosti 

pro svařování. Ohýbání musí být provedeno za studena s poloměrem zahnutí osy trubky 

rovnajícím se nejméně trojnásobku průměru trubky. Pokud je v průběhu této operace trubka 

tvarována do oválu, poměr mezi velkým a malým průměrem musí být minimálně 0,9. Plocha 

na úrovni ohnutí musí být jednotná a zbavená zvlnění nebo trhlin. 

3.9 Svařování  

Svařování je technologie, která vytváří nerozebíratelná spojení dvou součástí, za pomoci 

přídavného tavného materiálu. Takto vzniklá tavná lázeň po zchladnutí vytvoří požadovaný 

spoj (svar). Ochranné konstrukce lze svařovat za pomocí tavné obalované elektrody  

nebo svařováním v ochranné atmosféře přídavného plynu MIG/MAG. Metoda MIG označuje 

poloautomatické svařování kovů v ochranné atmosféře inertního plynu. Inertní plyn má pouze 

ochrannou funkci spočívající v zamezení přístupu vzduchu k roztavenému kovu. Žádných 

chemických reakcí ve svarové lázni se inertní plyn neúčastní a je tedy k chemickým procesům 

zde probíhajícím netečný neboli inertní. Inertní plyny se používají zejména při svařování 

lehkých kovů. Jako inertní plyny se v současné době nejčastěji používají Argon nebo Argon + 

Helium. Metoda MAG označuje poloautomatické svařování kovů v ochranné atmosféře 

aktivního plynu. Aktivní plyn má kromě ochranné funkce (zamezit přístupu vzduchu  

k roztavenému kovu) za úkol ještě vstupovat do chemických reakcí ve svarové lázni. Aktivní 

plyn se tedy aktivně podílí na procesech, které probíhají v roztaveném svarovém kovu. Jako 
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aktivní plyny se v současné době nejčastěji používají CO2, směs Argonu + CO2, směs 

Argonu + O2, [9] 

 

Dalším zástupcem je svařování netavnou elektrodou – TIG/WIG. Uvedená technologie 

svařování opět používá přídavný plyn, který zlepšuje kvalitu svaru, ale nemění vlastnosti 

přídavného materiálu nebo vznikající svarové lázně. Pro svařování platí, že přídavný materiál 

musí mít co nejvíce podobné mechanické vlastnosti a chemické složení, jako spojované 

materiály. Zřejmě největší výhodu technologie svařování TIG/WIG je možnost kontroly  

nad svarovou lázní. Nedochází zde, na rozdíl od jiných technologií svařování, k neustálému 

přísunu přídavného materiálu do lázně. Svářeč tak může ovlivňovat svarovou lázeň a tím tedy 

i vlastnosti svaru. [10] 

 

Obrázek 18 Princip svařování TIG [11]  
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4 NÁVRH KONFIGURACÍ BEZPEČNOSTNÍHO 

OCHRANNÉHO RÁMU VYBRANÉHO VOZIDLA 

Pro podmínky práce bude k zástavbové studii použito vozidlo Nissan Almera N16, 1.5 

sedan, r. 2001. předpokladem je použití pro rally 

 
Obrázek 19 Nissan Almera N16[18] 

4.1 Zjištění rozměrů 

Vnější rozměry byly použity z technického průkazu vozidla a vnitřní rozměry byly 

změřeny z vozidla pomocí svinovacího metru a přeneseny do schématického obrázku. 

 

Obrázek 20 Rozměry vozidla [autor] 
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4.2 Návrh v grafickém softwaru  

Pro 3D modelování jsem si vybral program SolidWorks Premium 2014, protože je  

to jeden z nejpoužívanějších programů. 

Solid Works 

SolidWorks je v současné době nejúspěšnější strojírenský 3D CAD systém na českém 

trhu. Zároveň je SolidWorks jediný CAD systém na českém trhu, který je kompletně 

lokalizován přímo výrobcem, tedy společností Dassault Systèmes SolidWorks. Jako 

parametrický 3D modelář SolidWorks nabízí výkonné objemové i plošné modelování, 

vertikální nástroje pro plechové díly, svařence a formy, práci s neomezeně rozsáhlými 

sestavami a automatické generování výrobních výkresů. 

Pokud mluvíme o SolidWorks, mluvíme v prvé řadě o snadném a vizuálně přehledném 

ovládání. Uživatelské rozhraní SolidWorks je velmi intuitivní a nabízí pohotové pracovní 

postupy, rapidně snižuje nutné pohyby myší a umožňuje okamžitou, kontextově závislou 

interakci s uživatelem. Ovládání je založené na technologii SWIFT, která redukuje potřebu 

opakujících se úkonů, manuálních zásahů i takových operací, kde si ani zkušený uživatel není 

dopředu jist postupem a často sahá po metodě pokus omyl. SWIFT dokáže ušetřit významné 

množství času a umožní se více věnovat samotnému procesu navrhování a ne ovládání 

systému.  
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4.3 Varianty bezpečnostních rámů 

Postupným doplňováním prvku ochranné konstrukce jsem sestavil několik variant rámu. 

 Rám č. 1 

Tento rám představuje minimální konfiguraci, se kterou může vozidlo rally účastnit 

závodů. Je tvořen základní strukturou, která se skládá z hlavního oblouku, dvou bočních 

půloblouků, příčné vzpěry a dvou zadních vzpěr. Ke karoserii je připevněna pomocí  

8 upevňovacích desek a úchytů. Základní struktura je doplněna o povinné výztuhy, které 

představují dvě diagonální vzpěry a dvě dveřní výztuhy.  

Hlavní oblouk je celistvý a není zeslaben žádnými svary. Je tvořen trubkou o rozměrech 

Ø50 x 2,0 [mm]. Boční půloblouky jsou připevněny k hlavnímu oblouku ve vrchním místě 

ohybu a jsou stejně jako hlavní oblouk celistvé z trubek o rozměrech Ø45 x 2,5 [mm]. Zadní 

vzpěry jsou připevněny na jedné straně k hlavnímu oblouk přímo proti bočním půlobloukům  

a na straně druhé prostřednictvím zadních úchytů ke kotevním bodům zadních tlumičů. 

Rozměry zadních vzpěr jsou Ø45 x 2,5 [mm]. Příčné vzpěry jsou připevněny stejně jako 

předešlé k vrchnímu ohybu hlavního oblouku a ke spodní části oblouku ve vzdálenosti  

100 [mm] od podlahy. Příčná vzpěra je uchycena ve středu ohybu bočních půloblouků. Boční 

vzpěry spojují hlavní oblouk s bočními vzpěrami. Tyto povinné výztuhy jsou tvořeny 

trubkami o rozměrech Ø38 x 2,5 [mm]. Rám je chycen ke karoserii a ke kotevním bodům 

tlumičů pomocí upevňovacích desek a úchytu, které tvoří ohýbaný plech o tloušťce 3 [mm].  

 

Obrázek 21 Rám č. 1 [autor] 
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Rám č. 2 

Tento rám je v základu rám č. 1 doplněný o střešní výztuhy, které jsou ve tvaru „V“  

a kopíruji tvar střechy. Oproti těmto výztuhám jsou připevněny k hlavnímu oblouku výztuhy 

zadních vzpěr, které jsou taktéž ve tvaru „V“. Tuto variantu rámu kompletuje přední příčná 

vzpěra, která spojuje ba půloblouky. Všechny tyto doplněné vzpěry a výztuhy jsou tvořeny 

trubkami o rozměrech Ø38 x 2,5 [mm]. 

 

Obrázek 22 Rám č. 2 [autor] 

Rám č. 3 

Tato varianta je oproti předešlé rozdílná ve výztuhách střechy a zadních vzpěr, které 

tentokrát tvoří tvar „X“. Všechny tyto výztuhy tvoří trubky o rozměrech Ø38 x 2,5 [mm]. 

 

Obrázek 23 Rám č. 3 [autor] 
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Rám č. 4 

V této variantě je nahrazena jedna dveřní výztuha soustavou dvou výztuh. Hlavní oblouk 

je doplněn o příčnou výztuhu. Tyto výztuhy jsou tvořeny trubkami o rozměrech  

Ø38 x 2,5 [mm]. 

 

Obrázek 24 Rám č. 4 [autor] 

Rám č. 5 

Jednou změnou oproti předešlému rámu je poloha dveřních výztuh, které protentokrát 

tvoří dvě diagonální vzpěry tvořící tvar „X“. Rám je také vyztužen pomocí výztuhy spojující 

hlavní oblouk a zadní vzpěru. Tyto výztuhy jsou tvořeny trubkami o rozměrech  

Ø38 x 2,5 [mm]. 

 

Obrázek 25 Rám č. 5 [autor] 
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Rám č. 6 

Tuto variantu tvoří dva páry ohnutých dveřních výztuh, které spojuje ohýbaný plech  

o tloušťce 3 [mm]. Zadní vzpěry jsou doplněny o příčnou vzpěru. Tyto výztuhy a vzpěry jsou 

opět tvořeny trubkami o rozměrech Ø38 x 2,5 [mm]. 

 

Obrázek 26 Rám č. 6 [autor] 

Rám č. 7 

Tento rám doplňuje předešlý o výztuhu sloupku čelního skla a vzpěru spojující boční 

půloblouk s hlavním obloukem. Tyto výztuhy a vzpěry jsou opět tvořeny trubkami  

o rozměrech Ø38 x 2,5 [mm]. 

 

Obrázek 27 Rám č. 7 [autor] 
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Rám č. 8 

Tato varianta je doplněna o výztuhy spojů, které zpevňují nejvíce namáhaná spojení 

v případě nehody.  

 

Obrázek 28 Rám č. 8 [autor] 
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5 PEVNOSTNÍ ANALÝZA PRO VYBRANÁ KONSTRUKČNÍ 

UPOŘÁDÁNÍ 

Hlavní část své diplomové práce jsem prováděl simulace statického zatížení jednotlivých 

variant rámu. Využil jsem k tomu program Ansys 15.0 a ve výsledcích jsem se zaměřil  

na výsledné deformace a redukované napětí.  

5.1 Metoda konečných prvků (MKP) 

Jedná se o nejrozšířenější metodu napěťově-deformační analýzy. Používá se  

pro nejrůznější inženýrské výpočty jako je např. vedení tepla, proudění kapalin, elektřina  

a magnetismus. V této práci jsem metodu konečných prvků použil pro napěťově-deformační 

analýzu při statickém zatěžování. MKP je založena na variačním počtu, kdy hledá minimum 

nějakého funkcionálu. Funkcionál je zobrazení z množiny funkcí do množiny čísel. Je  

to pravidlo, podle kterého přiřadíme funkci na jejím definičním oboru nějakou číselnou 

hodnotu. Základním funkcionálem v deformačně-napěťové analýze pružných těles je jejich 

energie napjatosti. Energie napjatosti je práce spotřebovaná na deformaci tělesa, která je 

v případě pružné deformace vratná. Je to číselná hodnota přiřazená např. funkcím popisujícím 

deformační posuvy jednotlivých bodů tělesa. Tuto energii lze určit z přetvoření a napětí  

ve všech bodech tělesa pro libovolný deformovaný tvar tělesa. Zadáme-li dané zatížení  

a vazby, pak je deformovaný tvar tělesa jednoznačně definován. Těleso je deformováno 

energeticky nejméně náročným způsobem, což je matematicky vyjádřeno tzv. větou o minimu 

kvadratického funkcionálu, která formuluje princip, že z možných dějů proběhne ten, k jehož 

uskutečnění je potřeba minimální energie. Daným energetickým funkcionálem, jehož 

minimum určuje skutečný deformovaný tvar tělesa, je celková potenciální energie tělesa Π. 

Ta je definovaná jako rozdíl energie napjatosti tělesa a potenciálu vnějšího zatížení. 

Π= W – P , 

kde Πje celková potenciální energie tělesa, W je energie napjatosti tělesa, P je potenciál 

vnějšího zatížení. Celková potenciální energie tělesa je potom funkcí posuvů jeho 

jednotlivých bodů. Pomocí variačních metod matematiky je poté nalezeno minimum 

funkcionálu, tzn. je nalezen takový tvar, u kterého bude při zadaných okrajových podmínkách 

funkcionál Πnejmenší a který se tedy ve skutečnosti jako jediný realizuje. Z deformačních 

posuvů jednotlivých bodů jsou pak určeny složky tenzoru přetvoření a z nich pomocí 

konstitutivních vztahů poté složky tenzoru napětí. 
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5.2 Ansys 15.0 

Ansys je simulační program založený na metodě konečných prvků, je určen pro řešení 

rozsáhlých lineárních i nelineárních úloh mnoha různých kategorií (strukturální, teplotní, 

teplotně-mechanické, elektromagnetické, akustické atd.). Velkou předností programu ANSYS 

je přímá podpora importu geometrií a modelů z některých CAD systémů (např. Pro/Engineer, 

SolidWorks). Ansys má celou škálu produktů, jako je například Ansys Workbench, Ansys 

Multiphysics, Ansys Mechanical, Ansys CFX, Ansys Fluent, Ansys Academic a další. Ke své 

práci jsem vužil verzi Ansys Academic 15.0. [13] 

5.3  Homologační zkoušky  

Pro vozy S2000-R homologační předpis určuje dvě povinné homologační zkoušky.  

Ty jsou prováděny buď jako deformační na kompletní reálné ochranné konstrukci  

nebo mohou být provedeny formou simulace. V takovém případě musí výrobce předložit 

důkaz, že jím použitá metoda výpočtu odpovídá výsledkům reálného experimentu. I v případě 

provedení průkazné simulace si může FIA vyžádat provedení reálného testu. 

Výrobce ochranného rámu musí prokázat, že je schopen trvale produkovat rámy stejné 

kvality a že používá materiály s certifikovaným původem. Stejně tak musí prokázat,  

že používá technologie svařování, která vede k produkci stejně kvalitních a pevných svarů  

a že je pravidelně kontrolována pomocí laboratorních zkoušek. 

Při homologační zkoušce musí být použita kompletní ochranná konstrukce. Zkušební 

zařízení nesmí v průběhu zkoušky vykazovat vlastní deformaci. V případě že, je ochranný 

rám odvozený z již homologované konstrukce pouhým přidáním dalších prvků nemusí být 

podroben deformační zkoušce. 

Ochranný rám musí být v průběhu zkoušky uchycen na svých původních upevňovacích 

bodech buď přímo ke zkušebnímu zařízení, nebo k pomocnému rámu. Maximální počet 

upevňovacích bodů je 8. 
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Obrázek 29 Zkušební zařízení [19] 

Zkouška hlavního oblouku 

Spočívá ve svislém statickém zatěžování konstrukce přesně definovaným zatížením 

odvozeným z hmotnosti vozidla. Toto zatížení se rovná 7,5 násobku hmotnosti vozidla 

zvětšenému o 150 [kg] a plné hodnoty musí být dosažený v čase kratším než 15 sekund. 

Výsledná deformace nesmí překročit 50 [mm] ve směru působící síly. Na ochranné konstrukci 

nesmí vzniknout žádné lomy. 

F=(7,5∙mv+150)∙g [N] 

Impaktor musí být ocelový. Platí pro něj, že musí být minimálně o 100 [mm] delší než je 

šířka ochranného rámu a musí být široký 200-300 [mm] a mít tloušťku alespoň 40 [mm]. Jeho 

tvar smí kopírovat příčný profil hlavního oblouku. Hrany na straně ochranného rámu musí být 

zaobleny rádiusem 15-25 [mm]. 

Zkouška předního oblouku 

Spočívá ve svislém statickém zatěžování konstrukce přesně definovaným zatížením 

odvozeným z hmotnosti vozidla. Toto zatížení se rovná 3,5 násobku hmotnosti vozidla 

zvětšenému o 150 [kg] a plné hodnoty musí být dosaženo v čase kratším než 15 sekund. 

Výsledná deformace nesmí překročit 100 [mm] ve směru působící síly. Na ochranné 

konstrukci nesmí vzniknout žádné lomy. 

F=(3,5∙mv+150)∙g [N] 
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Impaktor musí být ocelový a navržený tak, aby během zkoušky v důsledků deformace 

konstrukce nedošlo k jeho posunutí mimo spoj předního oblouku s podélnou vzpěrou  

(nebo bočního oblouku / půloblouku s příčnou vzpěrou). Platí pro něj, že musí být  

400-500 [mm] dlouhý, 200-300 [mm] široký a musí mít tloušťku alespoň 40 [mm]. Hrany  

na straně ochranného rámu musí být zaobleny rádiusem 15-25 [mm]. Podélná osa trnu musí 

být orientována směrem vpřed (ve smyslu jízdy vozu) a současně směrem dolů pod úhlem 

 5° +/- 1° vzhledem k horizontální rovině. Příčná osa trnu musí být orientována směrem ven  

z vozu a současně směrem dolů pod úhlem 25° +/-1° vzhledem k horizontální rovině. 

5.4 Metodika nastavení simulačního výpočtu 

Prvotní myšlenkou bylo zatížit rám pomocí impaktoru, který byl vložen v průběhu 

modelování rámu do sestavy. Ukázalo se ale, že při výpočtu docházelo v kontaktech mezi 

impaktorem a rámem ke konfliktu tuto variantu jsem musel zavrhnout. Náhradním řešením 

této situace bylo utvoření malé plochy ve styku impaktoru a rámu na kterou jsem poté mohl 

aplikovat zatížení. 

Import geometrie 

Nejprve jsem importoval model, který jsem vytvořil v programu SolidWorks  

do programu Ansys Workbench a propojil jsem jeho geometrii s tímto systémem. Pro tuto 

analýzu jsem zvolil záložku Static Structural a pomocí záložky Model jsem spustil simulační 

prostředí Mechanical.  

V prostředí Mechanical v záložce Project → Model → Geometry jsem si musel zvolit 

tloušťky stěn jednotlivých trubek a dílů a jejích orientaci.  Poté jsem v záložce Project → 

Model utvořil na celý model síť.  

 

Obrázek 30 Ukázka sítě na modelu [autor] 
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Nastavení okrajových podmínek 

Zde jsem musel přiřadit všem prvkům rámu, které budou pevně spojeny ke karosérii 

pevnou vazbu. To jsem provedl vložením prvku Fixed Support, která je v záložce Project → 

Model → Static Structural. V této záložce jsem si také nastavil sílu, která je dána 

homologační zkouškou. Na hlavní oblouk bude působit síla 86 082 [N] a na přední oblouk 

40 957 [N]. Na obrázku 31 a 32 je znázorněna působící síla. 

 

Obrázek 31 Nastavení síly při zkoušce hlavního oblouku [autor] 

 

Obrázek 32 Nastavení síly při zkoušce předního oblouku[autor] 

Posledním krokem je vložení výsledků, které jsou potřebné k této analýze. Ty se nalézají 

v záložce Project → Model → Static Structural → Solution. Zde jsem vybral výsledky Total 

Deformation pro deformaci a von Mises Stress pro redukované napětí. 

 

5.5 Analýza jednotlivých bezpečnostních rámů 

Tato kapitola obsahuje testování všech zvolených rámů. Směrodatným hlediskem je zde 

deformace rámu v ose působící síly a redukované napětí. 
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Analýza rámu č. 1 

Tato konstrukce obsahuje jen základní strukturu, proto jsem předpokládal že vzniklé 

deformace budou největší.  

 

Zkouška hlavního oblouku 

Maximální průhyb byl zaznamenán ve středu hlavního oblouku, jeho hodnota činila  

14,46 [mm]. Průhyb v uzlech hlavního oblouku se pohyboval okolo hodnoty 5 [mm]. 

Maximální redukované napětí dosahovalo ve styku diagonální vzpěry hlavního oblouku 

s hlavním obloukem 679 [MPa].   Průběh deformace je znázorněn na obrázku 33 a 34. 

 

 

Obrázek 33 Průběh deformace při zkoušce hlavního oblouku rámu č. 1[autor] 

 

 

Obrázek 34 Průběh deformace hlavního oblouku rámu č. [autor] 
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Zkouška předního oblouku 

Deformace zde dosahovala hodnot 20 [mm]. Redukované napětí zde dosahuje 

maximálních hodnot 860 [MPa]. Tyto hodnoty byly naměřeny v místě styku bočního 

půloblouku s příčnou vzpěrou. Průběh deformace je znázorněna na obrázku 35 a 36. 

 

 

Obrázek 35 Průběh deformace při zkoušce předního oblouku rámu č. 1[autor] 

 

Obrázek 36 Průběh deformace bočního půloblouku rámu č. 1[autor] 
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Analýza rámu č. 2 

Zkouška hlavního oblouku 

Maximální deformace byla zde naměřena uprostřed hlavního oblouku a její maximální 

hodnota činila přibližně 5,25 [mm] což je o 9 [mm] méně než ve verzi předešlé. Hlavním 

důvodem je použití výztuh střechy a výztuh zadních vzpěr ve tvaru „V“, které zpevňují hlavní 

oblou v jeho středu. Průhyb v uzlech hlavního oblouku se pohyboval okolo 4,3 [mm]. 

Největší redukované napětí dosahovalo hodnot 346 [MPa]. Na obrázku 37 a 38 je znázorněn 

průběh deformace. 

 

Obrázek 37 Průběh deformace při zkoušce hlavního oblouku rámu č. 2[autor] 

 

Obrázek 38 Průběh deformace hlavního oblouku rámu č. 2[autor] 
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Zkouška předního oblouku 

Výztuha střechy spolu s přední vzpěrou značně pomohla snížit deformaci, která 

dosahovala maximální hodnoty 9,3 [mm]. Maximální redukované napětí zde dosahovalo 

hodnot 589 [MPa]. Na obrázku 39 a 40 je znázorněn průběh deformace. 

 

Obrázek 39 Průběh deformace při zkoušce předního oblouku rámu č. 2 [autor] 

 

Obrázek 40 Průběh deformace bočního půloblouku rámu č. 2[autor] 
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Analýza rámu č. 3 

Zkouška hlavního oblouku 

Protože jsem zde použil výztuhy střechy a zadních vzpěr ve tvaru „X“, maximální 

deformace se v porovnání s předchozí verzi zvýšila z 5,2 na 12,13 [mm]. To je způsobeno 

tím, že tyto vzpěry nezpevňují hlavní oblouk v jeho středu, ale v uzlech kde se deformace 

snížila ze 4,3 na 4 [mm].. Redukované napětí zde dosahovalo hodnot 515 [MPa]. Na obrázku 

41 a 42 je znázorněn průběh deformace. 

 

Obrázek 41 Průběh deformace při zkoušce hlavního oblouku rámu č. 3 [autor] 

 

Obrázek 42 Průběh deformace hlavního oblouku rámu č. 3 [autor] 
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Zkouška předního oblouku 

Výztuhy střechy ve tvaru „X“ pomohly snížit maximální deformaci z9,3 na 8,8 [mm]. 

Maximální dosažené redukované napětí dosahovalo hodnot 541 [MPa]. Na obrázku 43 a 44 je 

znázorněn průběh deformace předního půloblouku.  

 

Obrázek 43 Průběh deformace při zkoušce předního oblouku rámu č. 3 [autor] 

 

Obrázek 44 Průběh deformace bočního půloblouku rámu č. 3 [autor] 
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Analýza rámu č. 4 

Zkouška hlavního oblouku 

Maximální deformaci zde pomohla snížit příčná výztuha hlavního oblouku spolu 

s odlišným typem dveřních výztuh z 12,13 na 11,07 [mm] uprostřed hlavního oblouku. Také 

průhyb v uzlech hlavního oblouku se snížil 4 na 3 [mm]. Maximální redukované napětí 

dosahovalo hodnot 481 [MPa]. Na obrázku 45 a 46 je znázorněn průběh deformace. 

 

 

Obrázek 45 Průběh deformace při zkoušce hlavního oblouku rámu č. 4 [autor] 

 

Obrázek 46 Průběh deformace hlavního oblouku rámu č. 4 [autor] 
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Zkouška předního oblouku 

Volba dvou páru dveřních výztuh snížila deformaci v porovnání z předchozí verzi  

z 8,8 na 8,6 [mm]. Maximální redukované napětí činilo hodnotu 614 [MPa]. Na obrázku  

47 a 48 je znázorněn průběh deformace. 

 

Obrázek 47 Průběh deformace při zkoušce předního oblouku rámu č. 4 [autor] 

 

Obrázek 48 Průběh deformace bočního půloblouku rámu č. 4 [autor] 
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Analýza rámu č. 5 

Zkouška hlavního oblouku 

V tomto případě výztuhy spojující hlavní oblouk se zadním vzpěrami a dveřní výztuhy  

ve tvaru „X“ nepatrně zvýšila maximální deformaci ve středu hlavního oblouku  

z 11,07 na 11,44 [mm[, ale za to snížila deformaci v uzlech hlavního oblouku  

z 3 na 2,8 [mm]. Maximální redukované napětí nabývalo hodnot 557 [MPa]. Na obrázku  

49 a 50 je znázorněn průběh deformace. 

 

Obrázek 49 Průběh deformace při zkoušce hlavního oblouku rámu č. 5 [autor] 

 

Obrázek 50 Průběh deformace hlavního oblouku rámu č. 5 [autor] 
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Zkouška předního oblouku 

Použití dveřních výztuh ve tvaru „X“ napomohla snížit deformaci z 8,6 na 7,7 [mm]. 

Maximální redukované napětí zde nabývalo hodnot 542 [MPa]. Na obrázku 51 a 52 je 

znázorněn průběh deformace. 

 

Obrázek 51Průběh deformace při zkoušce předního oblouku rámu č. 5 [autor] 

 

Obrázek 52 Průběh deformace bočního půloblouku rámu č. 5 [autor] 
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Analýza rámu č. 6 

Zkouška hlavního oblouku 

Použití výztuhy zadních tlumičů a tento typ dveřních výztuh takřka nezměnila maximální 

deformaci, která zde činila hodnotu 11,25 [mm]. Deformace v uzlech hlavního oblouku se 

pohybovala okolo 3 [mm]. Redukované napětí zde dosahovalo hodnot 545 [MPa]. Na obrázku 

53 a 54 je znázorněn průběh deformace. 

 

Obrázek 53 Průběh deformace při zkoušce hlavního oblouku rámu č. 6 [autor] 

 

Obrázek 54 Průběh deformace hlavního oblouku rámu č. 6 [autor] 
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Zkouška předního oblouku 

Volba tohoto typu dveřních výztuh zvýšila v porovnání s výztuhami z předešlé verze 

maximální deformaci z 7,7 na 8,31 [mm]. Maximální redukované napětí dosahovalo hodnot 

519 [MPa]. Na obrázku 55 a 56 je znázorněn průběh deformace. 

 

Obrázek 55 Průběh deformace při zkoušce předního oblouku rámu č. 6 [autor] 

 

Obrázek 56 Průběh deformace bočního půloblouku rámu č. 6 [autor] 

 

 



 

56 

 

Analýza rámu č. 7 

Zkouška hlavního oblouku 

Vzpěry spojující hlavní oblouk a boční půloblouky pomohly snížit maximální deformaci 

vzniklou ve středu hlavního oblouku jen nepatrně, a to z 11,25 na 11,07 [mm]. Pomohly  

ale snížt deformaci v uzlech hlavního oblouku z 3 na přibližně 2,5 [mm]. Maximální 

redukované napětí zde dosahovalo hodnot 512 [MPa]. Na obrázku 57 a 58 je znázorněn 

průběh deformace. 

 

 

Obrázek 57 Průběh deformace při zkoušce hlavního oblouku rámu č. 7 [autor] 

 

Obrázek 58 Průběh deformace hlavního oblouku rámu č. 7 [autor] 
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Zkouška předního oblouku 

Použití výztuhy sloupku čelního skla snížilo maximální deformaci z 8,31 na 6,38 [mm]. 

Tato deformace ale vznikla vyboulením této výztuhy směrem ven z vozidla. Deformace 

samotného oblouku činila hodnotu přibližně 4,2 [mm], což je výrazně méně než v předešlé 

verzi. Maximální redukované napětí bylo 381[MPa]. Na obrázku 59 a 60 je znázorněn průběh 

deformace. 

 

 

Obrázek 59 Průběh deformace při zkoušce předního oblouku rámu č. 7 [autor] 

 

 

Obrázek 60 Průběh deformace bočního půloblouku rámu č. 7 [autor] 
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Kontrola rámu č. 8 

Zkouška hlavního oblouku 

V této poslední variantě výztuhy úhlu a spojení snížily maximální deformaci ve středu 

hlavního oblouku z 11,07 na konečných 10,83 [mm]. Snížily také deformaci v uzlech 

hlavního oblouku na přibližně 2,4 [mm]. Redukované napětí zde dosahovalo hodnot  

568 [MPa]. Na obrázku 61 a 62 je znázorněn průběh deformace. 

 

 

Obrázek 61 Průběh deformace při zkoušce hlavního oblouku rámu č. 8 [autor] 

 

 

Obrázek 62 Průběh deformace hlavního oblouku rámu č. 8 [autor] 
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Zkouška předního oblouku 

Výztuhy úhlu a spojení zde snížily maximální deformaci z 6,38 na 5,14 [mm]. Tato 

hodnota je jako v předchozí v ohybu vzpěry sloupu čelního skla. Samotný půloblouk se 

deformoval stejně jako v předchozí verzi o přibližně 4 [mm]. Maximální redukované napětí 

zde dosahovalo hodnot 319 [Mpa]. Na obrázku 63 a 64 je znázorněn průběh deformace.  

 

Obrázek 63 Průběh deformace při zkoušce předního oblouku rámu č. 8 [autor] 

 

Obrázek 64 Průběh deformace bočního půloblouku rámu č. 8 [autor] 
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6 ZHODNOCENÍ A DOPORUČENÍ 

6.1 Vyhodnocení výsledků 

Pomocí analýzy jsem zjistil, jaký mají jednotlivé prvky vliv na deformaci. Jak jsem 

předpokládal, tak rám č. 1 bude deformován nejvíce a nevyhoví materiálovým požadavkům, 

protože překračuje mechanické vlastnosti zvoleného materiálu. Z analýzy můžeme určit, jaké 

prvky jsou nejvýhodnější. Vyplývá z ní, že použití výztuh ve tvaru „V“ výrazně sníží 

deformaci vzniklou uprostřed hlavního oblouku. Výztuhy tvořící tvar „X“ zase snižují 

deformaci v uzlech hlavního oblouku a deformaci vzniklou při zkoušce předního oblouku. 

Použití výztuhy sloupku čelního skla výrazně ovlivňuje deformaci při zkoušce předního 

oblouku. Všechny použité varianty rámu vyhovují zkoušce z hlediska deformace,  

která v případě hlavního oblouku nesmí přesáhnout hodnotu 50 [mm] a předního oblouku 

hodnotu [100]. Rám č. 1 nevyhovuje z hlediska redukovaného napětí, které u materiálu 

25CrMo4 činí 695 [MPa]. V tabulce 8 jsem shrnul všechny výsledné hodnoty.  

 

Tabulka 8 Výsledné hodnoty jednotlivých variant rámu [autor] 

Varianta 
rámu 

Hmotnost 
[kg] 

Hlavní oblouk Přední oblouk 

Maximální 
deformace 

[mm] 

Redukované napětí 
[MPa] 

Maximální 
deformace 

[mm] 

Redukované napětí 
[MPa] 

Rám č. 1 50 14,46 679 20 860 

Rám č. 2 60 5,25 346 9,3 589 

Rám č. 3 62 12,13 515 8,8 541 

Rám č. 4 70 11,07 481 8,6 614 

Rám č. 5 76 11,14 557 7,7 542 

Rám č. 6 78 11,24 545 8,31 519 

Rám č. 7 82 11,07 512 4,2 (6,38)* 381 

Rám č. 8 86 10,83 568 4 (5,14)* 319 

* (hodnoty, které nejsou v ose působící síly) 

 

6.2 Doporučení 

Všechny zde uvedené rámy splnily deformační podmínky homologační zkoušky s větší 

rezervou. Z toho vyplývá  že se může použít i rám, který neobsahuje velký počet volitelných 

vzpěr a výztuh. To má za následek snížení hmotnosti celkové  hmotnosti, což je v praxi velmi 
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důležitý aspekt.  Z hlediska zkoušek je vhodné konstruovat vzpěry a výztuhy co možná 

nejkratší a co možno nejblíže namáhaným oblastem. To má za následek snížení hmotnosti,  

ale na úkor torzní tuhostí rámu jako celku. V praxi bych doporučil kompromis mezi hmotností 

a mírou deformace. 

Návrh vlastní konfigurace rámu 

Pro návrh jsem vycházel z výsledku předchozích variant rámů. Jako výztuhy hlavního 

oblouku jsem zvolil kombinaci výztuh tvořící tvar „X“ a „V“. Obdobně jsem vyztužil zadní 

vzpěry. Tuto kombinaci jsem si zvolil, protože každá z nich minimalizuje deformaci v jiném 

místě. Výztuhy zadních vzpěr jsem doplnil o ohýbanou vzpěru, která zabraňuje jejich ohnutí.  

Přední oblouk jsem vyztužil ve stropní části rohovými výztuhami. Hmotnost konstrukce je 75 

[kg]. Na obrázku 67,68 a 69 je vyobrazen mnou zkonstruovaný rám.  

 

 

Obrázek 65 Vlastní konfigurace rámu [autor] 

 

 

Obrázek 66 Půdorys vlastní konfigurace rámu [autor] 
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Analýza vlastní konfigurace 

Zkouška hlavního oblouku 

Maximální deformace byla zjištěna uprostřed hlavního oblouku a jeho hodnota činila  

2,45 [mm]. V uzlech hlavního oblouku se deformace pohybovala okolo 1,3 [mm]. Maximální 

redukované napětí dosahovalo hodnot 195 [MPa]. Toto napětí bylo zjištěno v místě styku 

hlavního oblouku se vzpěrou spojující vodorovnou část hlavního oblouku s jeho horizontální 

části. Na obrázku 70 a 71 je zobrazen průběh deformace a na obrázku 72 je zobrazen průběh 

napětí. 

 

Obrázek 68 Průběh deformace při zkoušce hlavního oblouku vlastní konfigurace rámu [autor] 

Obrázek 67 Nárys vlastní konfigurace rámu [autor] 
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Obrázek 69 Průběh deformace hlavního oblouku vlastní konfigurace rámu [autor] 

 

Obrázek 69 Průběh napětí při zkoušce hlavního oblouku vlastní konfigurace rámu [autor] 
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Zkouška předního oblouku 

Maximální zjištěná deformace zde byla 4,89 [mm] a to stejně jako u rámu č. 7 a 8 v boční 

části výztuhy sloupku čelního skla. Deformace půloblouku se pohybovala okolo 4 [mm]. 

Maximální redukované napětí bylo zjištěno ve styku bočního půloblouku s hlavním obloukem 

a jeho hodnota činila 425 [MPa].  Na obrázku 73 a 74 je znázorněn průběh deformace a na 

obrázku 75 průběh redukovaného napětí. 

 

 

Obrázek 70 Průběh deformace při zkoušce předního oblouku vlastní konfigurace rámu [autor] 

 

 

 

Obrázek 72Průběh deformace bočního půloblouku vlastní konfigurace rámu [autor] 
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Obrázek 73 Průběh redukovaného napětí při zkoušce předního oblouku vlastní konfigurace rámu 

[autor] 

6.3 Porovnání výsledků 

Mnou navržený rám jsem porovnal s rámy již zkonstruovanými. Hodnoty deformace jsou 

znázorněny na obrázku 74 a 75.  

 

Obrázek 71 Deformace hlavního oblouku [autor] 
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Obrázek 72 Deformace předního oblouku [autor] 
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7 ZÁVĚR 

V této diplomové práci bylo cílem zkonstruovat různé varianty rámu dle předpisů FIA, 

dle přílohy J a zjistit jakým způsobem se jednotlivé prvky podílí na deformaci rámu  

při homologační zkoušce. Pro konstrukci jsem použil 3D CAD systém SolidWorks. 

Homologační zkouška, která je tvořená zkouškou hlavního oblouku a zkouškou předního 

oblouku byla provedena pomocí simulačního programu Ansys 15.0. 

Kombinací jednotlivých prvku konstrukce jsem vytvořil 8 variant rámu při zachování 

minimální konfigurace nutné k závodům rally. Tyto varianty jsem následně zanalyzoval  

a výsledné hodnoty vložil do přehledné tabulky (kapitola 6). Z tabulky je patrné že výztuhy  

ve tvaru „V“ výrazně snižují maximální deformaci ve středu hlavního oblouku. Výztuhy  

ve tvaru „X“ zase snižují deformaci v místě styku hlavního oblouku s bočním půlobloukem  

a zadní vzpěrou. Ve variantách jsem také měnil složení dveřních výztuh, které jak jsem zjistil, 

mají na deformaci jen minimální vliv a spíše by ovlivňovaly zkoušku bočního zatížení,  

která ovšem není obsahem  homologační zkoušky kategorie rally. Z výsledků jsem také zjistil, 

že použití výztuhy sloupku čelního skla výrazně ovlivňuje deformaci a myslím si, že je to 

optimální řešení pro zpevnění předního oblouku.  Z hlediska homologační zkoušky vyhověly 

všechny testované varianty rámu a z hlediska materiálového nevyhověl pouze rám č.1,  

který překročil mez pružnosti zvoleného materiálu. 

Dalším cílem této práce bylo navržení vlastní konfigurace ochranného rámu, tak aby byl 

pokud možno lepší než předešlé, které jsou zkonstruovány dle předpisů FIA, přílohy J.  

Pro konstrukci jsem vycházel z analýzy již zjištěných výsledků.  

Vytvořil jsem konfiguraci, kterou jsem porovnával s nejlépe vyhovujícím rámem. Mnou 

zkonstruovaný rám je o 12% lehčí a maximální deformace při zkoušce hlavního oblouku je o 

77% menší. Při zkoušce předního oblouku došlo ke změně pouze v deformaci vzpěry směrem 

ven z vozidla. Tato deformace ovšem není směrodatná, protože nás zajímají pouze hodnoty 

deformace ve směru působící síly. 

Možným pokračování na tuto práci může být výroba mnou zkonstruovaného řešení  

a následné reálné zkoušky. 

  



 

68 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

 

[1] Příloha J mezinárodního sportovního řádu (překlad) FIA, vydala Federace Automobilového 

sportu AČR, 2015 

 

[2]  PAUER, Václav. Vývoj konstrukce závodních vozů: vše podstatné z historie techniky 

formulových vozů. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-802-4730-158. 

    

[3] 255a.pdf [online] 2015 [cit.2015-02-09]. Dostupné z WWW:  

<http://www.autoklub.cz/acr/fasacr/radyfia/prilohaj/255a.pdf>  

 

[4] Ferona a.s. – hutní materiál, velkoobchod s hutním materiálem [online] 2015 [cit.2015-02-

09]. Dostupné z WWW: < http://www.feromat.cz/jakosti_oceli> 

 

[5] DUNOVSKÝ, Václav. Bezpečnostní rám závodního automobilu z hlediska posouzení 

konstrukce výpočtovým modelováním. Pardubice, 2009. 79 s. Diplomová práce. Univerzita 

Pardubice. 

 

[6] Mechanical properties of metals and metal alloys [online] 2015 [cit.2015-02-09]. Dostupné z 

WWW:  <http://www.tribology-abc.com/calculators/uts.htm> 

   

[7]  ProFormance Metals-Specialist Metal and Plastic Supplier [online] 2015 [cit.2015-02-09]. 

Dostupné z WWW :http://www.proformancemetals.co.uk/t45-steel-tube-specification.html 

 

[8] Titanium alloy TiAl6V4 [online] 2015 [cit.2015-02-09]. Dostupné z WWW:  

http://www.cusing24.de/en/Materials.html#TiAl6V4 

 

[9]  MIG/MAG svařování [online] 2015 [cit.2015-02-09]. Dostupné z WWW:  

< http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2007101501>  

 

[10] TIG svařování [online] 2015 [cit.2015-02-09]. Dostupné z WWW:  

< http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2008011702>  

 

[11]  TIG svařování [online] 2015 [cit.2015-05-18]. Dostupné z WWW:  

 <http:// http://www.svarecky-elektrody.cz/svarovani-tig-zakladni-seznameni/t-356//> 

 

[12]  SolidWorks [online] 2015 [cit.2015-05-18]. Dostupné z WWW: 

<http:// http://www.solidvision.cz/solidworks/> 

 

[13] Ansys [online] 2015 [cit.2015-05-18]. Dostupné z WWW: 

<http://www.techsoft-eng.cz/ansys-2/strukturalni-analyzy/ansys-mechanical-2/> 

 

[14] Lotus 25 [online] 2015 [cit.2015-05-18]. Dostupné z WWW: 

 <http://cs.wikipedia.org/wiki/Lotus_25> 

 

[15]  Škoda 120S [online] 2015 [cit.2015-05-18]. Dostupné z WWW: 

 <http://skoda-virt.cz/cz/forum/karoserie-1/122614-ram-do-skoda-120-s/> 

 

http://www.proformancemetals.co.uk/t45-steel-tube-specification.html
http://www.cusing24.de/en/Materials.html#TiAl6V4
http://www.cusing24.de/en/Materials.html#TiAl6V4
http://www.svarecky-elektrody.cz/svarovani-tig-zakladni-seznameni/t-356/
http://www.solidvision.cz/solidworks/
http://www.techsoft-eng.cz/ansys-2/strukturalni-analyzy/ansys-mechanical-2/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lotus_25
http://skoda-virt.cz/cz/forum/karoserie-1/122614-ram-do-skoda-120-s/


 

69 

 

[16]  Volkswagen Touareg [online] 2015 [cit.2015-05-18]. Dostupné z WWW:   

 <http://www.motorauthority.com/news/1030440_vw-prepping-race-touareg-2-for-2009- 

 dakar-rally> 

 

[17] Subaru Impreza [online] 2015 [cit.2015-05-18]. Dostupné z WWW: 

 <http://looneyhoons.com/travis-pastrana-rally-crash/> 

 

[18]  Nissan Almera N16[online] 2015 [cit.2015-05-18]. Dostupné z WWW:   

 <http://www.autoglobus.ru/index.php?px=420> 

 

[19]   Zkušební zařízení [online] 2015 [cit.2015-05-18]. Dostupné z WWW:    

 <http://www.miningrops.com.au/testing.html> 

 
  

http://www.motorauthority.com/news/1030440_vw-prepping-race-touareg-2-for-2009-%09%09%09dakar-rally
http://www.motorauthority.com/news/1030440_vw-prepping-race-touareg-2-for-2009-%09%09%09dakar-rally
http://looneyhoons.com/travis-pastrana-rally-crash/
http://www.autoglobus.ru/index.php?px=420


 

70 

 

SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

ASN Národní sportovní autorita pro automobilový sport FAS ČR  

AČR Autoklub České republiky 

CAD (Computer-aided design) Počítačem podporované kreslení 

EHK Evropská hospodářská komise 

EHS Evropské hospodářské společenství 

FIA (Fédération Internationale de l´Automobile) - Mezinárodní automobilová federace 

HANS (Head And Neck Support) – Podpora krku a hlavy 

MAG (Metal Active Gas) - Svařování kovů v ochranné atmosféře inertního plynu 

MIG (Metal Inert Gas) - Svařování kovů v ochranné atmosféře aktivního plynu 

S2000  Super 2000 – vozidla kategorie Super 2000 

TIG/WIG (Wolfram Inert Gas/ Tungsten Inert Gas) - Svařování v ochranné atmosféře netečného 

 plynu netavnou elektrodou  

VO (Variante option) - Volitelné změny 

WRC  (World rally car) - vozidla rally 



 

71 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek 1 Závodní vůz Lotus 25[14] ......................................................................................... 8 

Obrázek 2 Bezpečnostní konstrukce Škody 120S [15] ............................................................... 9 

Obrázek 3 Rám vozidla Volkswagen Touareg [16] .................................................................... 9 

Obrázek 4 Rohová výztuha [1] ................................................................................................. 12 

Obrázek 5 Základní struktura [1] .............................................................................................. 13 

Obrázek 6 Základní struktura [1] .............................................................................................. 13 

Obrázek 7 Základní struktura [1] .............................................................................................. 13 

Obrázek 8 Diagonální vzpěry [1] .............................................................................................. 14 

Obrázek 9 Dveřní výztuhy [1] .................................................................................................. 14 

Obrázek 10 Výztuhy střechy [1] ............................................................................................... 15 

Obrázek 11 Výztuha sloupku čelního skla [1] .......................................................................... 15 

Obrázek 12 Výztuhy úhlů nebo spojení [1] .............................................................................. 18 

Obrázek 13 Minimální konfigurace ochranné konstrukce [1] .................................................. 19 

Obrázek 14 Umístění ochranné konstrukce [1] ........................................................................ 20 

Obrázek 15 Upevnění ochranné konstrukce ke skeletu/šasi [1] ............................................... 22 

Obrázek 16 Upevnění bezpečnostních pásů [1] ........................................................................ 23 

Obrázek 17 Vůz Subaru Impreza po nehodě [17] ..................................................................... 25 

Obrázek 18 Princip svařování TIG [11] ................................................................................... 31 

Obrázek 19 Nissan Almera N16[18] ........................................................................................ 32 

Obrázek 20 Rozměry vozidla [autor] ........................................................................................ 32 

Obrázek 21 Rám č. 1 [autor] ..................................................................................................... 34 

Obrázek 22 Rám č. 2 [autor] ..................................................................................................... 35 

Obrázek 23 Rám č. 3 [autor] ..................................................................................................... 35 

Obrázek 24 Rám č. 4 [autor] ..................................................................................................... 36 

Obrázek 25 Rám č. 5 [autor] ..................................................................................................... 36 

Obrázek 26 Rám č. 6 [autor] ..................................................................................................... 37 

Obrázek 27 Rám č. 7 [autor] ..................................................................................................... 37 

Obrázek 28 Rám č. 8 [autor] ..................................................................................................... 38 

Obrázek 29 Zkušební zařízení [19] ........................................................................................... 41 

Obrázek 30 Ukázka sítě na modelu [autor] .............................................................................. 42 

Obrázek 31 Nastavení síly při zkoušce hlavního oblouku [autor] ............................................ 43 

Obrázek 32 Nastavení síly při zkoušce předního oblouku[autor] ............................................. 43 

Obrázek 33 Průběh deformace při zkoušce hlavního oblouku rámu č. 1[autor] ...................... 44 

file:///C:/Users/LUKYHO/Desktop/dp/DP_ZINDLER_2015.docx%23_Toc419750855
file:///C:/Users/LUKYHO/Desktop/dp/DP_ZINDLER_2015.docx%23_Toc419750856
file:///C:/Users/LUKYHO/Desktop/dp/DP_ZINDLER_2015.docx%23_Toc419750857
file:///C:/Users/LUKYHO/Desktop/dp/DP_ZINDLER_2015.docx%23_Toc419750859
file:///C:/Users/LUKYHO/Desktop/dp/DP_ZINDLER_2015.docx%23_Toc419750860
file:///C:/Users/LUKYHO/Desktop/dp/DP_ZINDLER_2015.docx%23_Toc419750861
file:///C:/Users/LUKYHO/Desktop/dp/DP_ZINDLER_2015.docx%23_Toc419750867


 

72 

 

Obrázek 34 Průběh deformace hlavního oblouku rámu č. [autor] ............................................ 44 

Obrázek 35 Průběh deformace při zkoušce předního oblouku rámu č. 1[autor] ...................... 45 

Obrázek 36 Průběh deformace bočního půloblouku rámu č. 1[autor] ...................................... 45 

Obrázek 37 Průběh deformace při zkoušce hlavního oblouku rámu č. 2[autor] ...................... 46 

Obrázek 38 Průběh deformace hlavního oblouku rámu č. 2[autor] .......................................... 46 

Obrázek 39 Průběh deformace při zkoušce předního oblouku rámu č. 2 [autor] ..................... 47 

Obrázek 40 Průběh deformace bočního půloblouku rámu č. 2[autor] ...................................... 47 

Obrázek 41 Průběh deformace při zkoušce hlavního oblouku rámu č. 3 [autor] ..................... 48 

Obrázek 42 Průběh deformace hlavního oblouku rámu č. 3 [autor] ......................................... 48 

Obrázek 43 Průběh deformace při zkoušce předního oblouku rámu č. 3 [autor] ..................... 49 

Obrázek 44 Průběh deformace bočního půloblouku rámu č. 3 [autor] ..................................... 49 

Obrázek 45 Průběh deformace při zkoušce hlavního oblouku rámu č. 4 [autor] ..................... 50 

Obrázek 46 Průběh deformace hlavního oblouku rámu č. 4 [autor] ......................................... 50 

Obrázek 47 Průběh deformace při zkoušce předního oblouku rámu č. 4 [autor] ..................... 51 

Obrázek 48 Průběh deformace bočního půloblouku rámu č. 4 [autor] ..................................... 51 

Obrázek 49 Průběh deformace při zkoušce hlavního oblouku rámu č. 5 [autor] ..................... 52 

Obrázek 50 Průběh deformace hlavního oblouku rámu č. 5 [autor] ......................................... 52 

Obrázek 51Průběh deformace při zkoušce předního oblouku rámu č. 5 [autor] ...................... 53 

Obrázek 52 Průběh deformace bočního půloblouku rámu č. 5 [autor] ..................................... 53 

Obrázek 53 Průběh deformace při zkoušce hlavního oblouku rámu č. 6 [autor] ..................... 54 

Obrázek 54 Průběh deformace hlavního oblouku rámu č. 6 [autor] ......................................... 54 

Obrázek 55 Průběh deformace při zkoušce předního oblouku rámu č. 6 [autor] ..................... 55 

Obrázek 56 Průběh deformace bočního půloblouku rámu č. 6 [autor] ..................................... 55 

Obrázek 57 Průběh deformace při zkoušce hlavního oblouku rámu č. 7 [autor] ..................... 56 

Obrázek 58 Průběh deformace hlavního oblouku rámu č. 7 [autor] ......................................... 56 

Obrázek 59 Průběh deformace při zkoušce předního oblouku rámu č. 7 [autor] ..................... 57 

Obrázek 60 Průběh deformace bočního půloblouku rámu č. 7 [autor] ..................................... 57 

Obrázek 61 Průběh deformace při zkoušce hlavního oblouku rámu č. 8 [autor] ..................... 58 

Obrázek 62 Průběh deformace hlavního oblouku rámu č. 8 [autor] ......................................... 58 

Obrázek 63 Průběh deformace při zkoušce předního oblouku rámu č. 8 [autor] ..................... 59 

Obrázek 64 Průběh deformace bočního půloblouku rámu č. 8 [autor] ..................................... 59 

Obrázek 65 Vlastní konfigurace rámu [autor] .......................................................................... 61 

Obrázek 66 Půdorys vlastní konfigurace rámu [autor] ............................................................. 61 

Obrázek 67 Nárys vlastní konfigurace rámu [autor] ................................................................ 62 

file:///C:/Users/LUKYHO/Desktop/dp/DP_ZINDLER_2015.docx%23_Toc419750921


 

73 

 

Obrázek 68 Průběh deformace při zkoušce hlavního oblouku vlastní konfigurace rámu [autor]

 .................................................................................................................................................. 62 

Obrázek 69 Průběh napětí při zkoušce hlavního oblouku vlastní konfigurace rámu [autor] ... 63 

Obrázek 70 Průběh deformace při zkoušce předního oblouku vlastní konfigurace rámu [autor]

 .................................................................................................................................................. 64 

Obrázek 74 Deformace hlavního oblouku [autor] .................................................................... 65 

Obrázek 75 Deformace předního oblouku [autor] .................................................................... 66 



 

74 

 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka 1 Minimální konfigurace [1] ....................................................................................... 19 

Tabulka 2 Mechanické vlastnosti materiálu 11 523 [4] ............................................................ 28 

Tabulka 3 Mechanické vlastnosti materiálu 15 320 [4] ............................................................ 28 

Tabulka 4 Mechanické vlastnosti materiálu 15CrMoV6 [4] .................................................... 28 

Tabulka 5 Mechanické vlastnosti materiálu 25CrMo4  [6] ...................................................... 29 

Tabulka 6 Mechanické vlastnosti materiálu TiAl6V4 [8] ........................................................ 29 

Tabulka 7 Materiálové požadavky pro výrobu ochranných rámů [1] ...................................... 30 

Tabulka 8 Výsledné hodnoty jednotlivých variant rámu [autor] .............................................. 60 

  



 

75 

 

SEZNAM PŘÍLOH NA CD 

[1] Text diplomové práce… Zindler_Lukáš_text_DP.pfd 

[2] Obrázky modelů z programu SolidWorks  

[3] Obrázky z analýzy z programu Ansys 

 

  



 

76 

 

Poděkování 

Tímto bych chtěl poděkovat memu vedoucímu práce Ing. Pavlu Dreslerovi za vstřícný 

přístup a cenné rady. Dále bych rád poděkoval Ing. Zdeňku Porubovi Ph.D. za pomoc při 

řešení analýzy.  

 


