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Tato bakalářská práce pojednává o efektivní kontrole rámu bicyklů 

vybavených řemenovým převodem. V první části se věnuji historii cyklistiky a 

rozdělení typů jízdních kol.  Dále uvádím popis jednotlivých problémů, které jsem 

řešil. V další části popisuji jednotlivá konstrukční řešení. V závěru práce vyhodnocuji 
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Seznam použitých značek a symbolů 

Značka Název Jednotka 

R Rozchod mezi zadními patkami   [mm] 

B1 Rozchod mezi osami vrchních podpěr zadní stavby  [mm] 

B2 Rozchod mezi osami spodních vzpěr zadní stavby  [mm] 

U Úhel svíraný mezi osou zadních patek a osou středovky  [°] 

x  Úhel svíraný mezi sedlovkou a vrchními podpěrami  [°] 

y Úhel svíraný mezi sedlovkou a spodními vzpěrami  [°] 

l Vzdálenost od středové trubky po zadní patky  [mm] 

h Kolmá výška sedlovky  [mm] 

a Vychýlení řemenic ze svislé roviny max [°] 

b Vychýlení řemene z řemenové linky  [°] 

td Tloušťka plechu držáku terčíků [mm] 

tp Tloušťka plechu pravítka [mm] 

ts Tloušťka plechu spony [mm] 

FOD Odtrhová síla magnetu [N] 

Pmax Maximální propnutí řemene [mm] 

Pid Ideální propnutí řemene [mm] 

mz Zatížení řemene při měření napnutí [kg] 

dt Průměr terčíku [mm] 

lt Délka terčíku [mm] 

dp Velký průměr pinu [mm] 
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1 Úvod 
 

Historie cyklistiky sahá až na počátek 19. Století, kdy vznikaly první typy 

bicyklů, tehdy velocipédů. 

 

Obr. 1.1První bicykl vynalezený Karlem Draisem 1817 [11] 

 

Bicykl jak jej známe dnes, vznikl na počátku 20. století. Od té doby cyklistika 

zaznamenala rozsáhlý vývoj a dnes se z ní stává věda. Kvalitnější materiály, skvěle 

fungující mechanika, to vše je dnes velmi žádané. Vývoj komponent jde rychle 

kupředu. Výrobci uvádějí novinky postupně po celý rok. Velké firmy investují do 

vývoje značné částky, aby byly konkurenceschopné a potvrdily si výhodu na trhu. 

Zákazník má tedy na výběr z široké škály produktů různých cenových hladin. 

Dnes je velmi oblíbená rekreační cyklistika a ta taktéž doznala značného 

vývoje, avšak zde jsou kvalitativní hodnoty úplně jiné. Relativně dobrá kvalita za 

relativně dobré peníze. Firmy vyvinou komponentu, použijí ji na závodním bicyklu a 

poté přetransformují do levnější podoby. Ovšem to neznamená, že takto vyráběná kola 

jsou nekvalitní, právě naopak.  
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Za celou historii cyklistiky vzniklo mnoho různých typů kol. Například horská 

kola pro náročný terén a výlety do přírody mimo silnici. 

 

Obr. 1.2 Horské kolo [4] 

Silniční kola, která jsou primárně určená na rychlé asfaltové tratě. 

 

Obr. 1.3 Silniční kolo [4] 

Treková a cyklokrosová kola jsou vhodná pro rekreační cyklistiku. 

 

Obr. 1.4 Crossové kolo [4] 
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Hlavním tématem práce jsou však městská kola. Rozdělují se dle pohlaví, 

využití a stylu. Zákazník má možnost výběru z velké škály městských kol, od 

moderních, účelových kol, po elegantní, designová retro kola. Ne každý chce 

vyniknout. 

 

Obr. 1.5 Stylový Urban Bike [5] 

Například v Holandsku tamní obyvatelé využívají městské kolo jako rychlou 

přepravu osoby v úzkých a rušných ulicích města.  Většina typů disponuje mnoha 

úložnými prostory a tak se stávají všestranným společníkem pro každý den. Je to 

efektivní, nízko nákladové, ekologické a zdraví prospěšné.  

Městská kola jsou konstrukčně řešená velice jednoduše a účelně. Rámy jsou 

koncipované pro, co nejsnadnější a praktické užití, ale samozřejmě je dbáno na nízkou 

hmotnost, proto je hlavním materiálem hliník (6061). Hliník splňuje požadavky na 

vysokou pevnost a nízkou hmotnost. U oceli je sice vysoká pevnost, ale také vyšší 

hmotnost, což je při plně vybaveném bicyklu nežádoucí. Karbon a titan jsou již 

materiály pro úplně jiné typy kol a pro odlišné použití. Figurují hlavně u závodních a 

sportovních kol.  
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Obr. 1.6 Městské kolo [6] 

 

Tématem této bakalářské práce je efektivní kontrola rámu bicyklů, vybavených 

řemenovým převodem. Důležitou součástí výroby je kontrola jednotlivých součástí, 

jejich smontování a dodržení všech dovolených tolerancí. U řemenového převodu je 

tato kontrola velice důležitá, jakákoliv odchylka může znamenat destrukci celého 

pohonu. V rámci této práce jsem navrhl měřící přípravek pro souosost řemenic a také 

zefektivnění měření rámu. Práce vznikla v součinnosti s výrobcem jízdních kol Bike 

Fun International. 
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2 Kontrola součásti v BFI 
 

Důležitou fází každé výroby je kontrola přesnosti vyrobené součásti. Je potřeba 

zajistit 100% funkčnost výrobku, aby součást splňovala stanovené podmínky 

(tolerance).  

Ve firmě BFI se kontrolují (dodavatelem) dodané součásti (rámy).  Kontrola 

probíhá na specializovaném pracovišti kontroly kvality (QC). Kontrola rámů je 

nezbytná, jelikož řemenový převod vyžaduje vyšší nároky na rozměrovou přesnost.  

 

2.1 Počáteční proces 

Prvotně probíhá kontrola samotného rámu v nenalakovaném a neosazeném 

stavu. Tolerance se měří pomocí přípravků a měřidel, které jsou vyrobeny speciálně 

pro firmu. Pokud jsou rámy určené pro klasický řetězový převod, kontroluje se pouhé 

1% zásilky. V případě řemenového převodu se jedná o 100% kontrolu. To znamená, 

že každý rám, dodaný výrobcem, je podroben detailní kontrole všech potřebných 

rozměrů. Ve firmě používají dvojici měřících stolic (viz. kapitola 4). 

2.2 Průběžná kontrola 

V průběhu výroby jízdního kola se kontrolují komponenty, které není možné 

později zkontrolovat. Jedná se hlavně o sestavení středové osy s velkou řemenicí a 

uložením klik. 

 

Obr. 2.1 Sestavení středové osy [4] 
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2.2 Dokončovací proces 

Na konci výrobního procesu se kontroluje správnost sestavení jízdního kola. 

Pokud není něco v pořádku, bicykl se pošle na opravu. U jízdních kol s řemenovým 

převodem se kontrolují dva důležité prvky. Souosost řemenic a napnutí řemene.  

Souosost řemenic je důležitá, protože jakákoliv větší výchylka může způsobit 

destrukci pohonného systému.  

 

Obr. 2.2 Souosost řemenic [14] 

 

Správné napnutí řemene má vliv na dokonalý přenos točivého momentu 

z velké řemenice na pastorek.   

 

Obr. 2.3 Test napnutí řemene [14] 
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3 Souosost řemenic 
 

Nejzásadnější kontrola po instalaci všech komponent, je měření souososti 

řemenic. Jedná se o dokončovací proceduru. Je žádoucí, aby řemenice byly souosé, 

jinak může dojít k destrukci systému. Kontroluje se správnost montáže řemenic. Vše 

se odvíjí od velké řemenice, která je považována za fixní bod. To znamená, že u této 

kontroly se počítá s přesnou montáží velké řemenice. 

3.1 Systém pohonu 

Patentovaný systém ozubeného řemenového převodu Conti CDS ECO 

vyvinutý firmou Continental. Jedná se o levnější variantu systému, který vyvíjí firma 

Gates.  

 

Obr. 3.1 Systém Conti CDS ECO [7] 

Firma Gates přišla na trh s řemenovým převodem dřív než Continental, a tak 

má vyšší zkušenosti s tímto systémem.  

 

Obr. 3.2 Systém Gates Carbon Drive [13] 
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3.1.1 Kontrolované rozměry   

 a - Vychýlení řemenic ze svislé roviny max. 3 [mm] 

 b - Vychýlení řemene z řemenové linky 0,5 [°] 

 

Obr. 7 Dovolené odchylky [14] 

 

3.1.2 Měřidlo  

Je to speciální přípravek, který je součástí měřící stolice. Představuje 

jednoduché řešení, avšak značně nepraktické, časově náročné a nepřesné. Daný 

přípravek je potřeba přiložit k bicyklu a poté mohou být změřeny vzdálenosti od 

středové osy k řemenicím a tím se dostane kýženého výsledku. Pro správné použití 

tohoto přípravku je zapotřebí dvou lidí. 

 

 

Obr. 3.48 Měřidlo souososti  
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4 Kontrola rámů jízdních kol 
 

Při běžné produkci jízdních kol s řetězovým převodem se kontroluje 1% 

dodaných rámů. Jedná se o počáteční proces. U řemenového převodu je však potřeba 

zkontrolovat 100%, jelikož u tohoto systému musí být přísně dodrženy veškeré 

tolerance stanovené výrobcem. 

4.1 Rámy a jejich výroba 

Existuje mnoho typů rámů. Záleží na účelu použití jízdního kola. Od toho se 

odvíjí konečná cena, jelikož technologie výroby bývá u lepších rámů složitější.  

Tématem této práce jsou městská kola. Ta nevyžadují tak velké nároky na 

sportovní vyžití. Zákazník chce po tomto typu bicyklu praktičnost a variabilitu. Rám je 

konstruován úplně jinak než v případě závodního kola, kde je kladen velký důraz na 

nízkou hmotnost a vysokou pevnost. 

4.1.1 Výroba 

Výroba rámů povětšinou probíhá v externí firmě, která dodává sortiment 

velkosériovým výrobnám. Pokud se jedná o malosériovou výrobu, firmy si rámy 

vyrábějí samy, s velkým podílem ruční práce. Taková jízdní kola jsou nejdražší. 

V případě BFI se jedná o velkosériovou výrobu.  

 

Obr. 9.1 Výrobní hala se skladem 

Rámy se vyrábí z hliníkových trubek.  Nejpoužívanějším materiálem je hliník 

s označením 6061, nebo 7005. Tyto materiály vynikají skvělou tvárností a nízkou 

hmotností. Avšak pevnost hliníku není tak vysoká, jako například u oceli. Tento 

nedostatek se kompenzuje konstrukcí trubek. Trubky rámů městských kol jsou tzv. 
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„komůrkové“. To znamená, že tenkostěnná trubka je vyztužená uvnitř. Tím získává na 

vyšší pevnosti, ale hmotnost je stálé nízká. Taková úprava se používá na hlavní nosné 

trubky.  

Další možnost vyztužení je úprava tvaru trubky. V místech spojení s další částí 

je síla stěny vyšší, než uprostřed trubky. Tím se dosáhne nižší hmotnosti při zachování 

pevnosti. Aby tato úprava mohla být uplatněna, trubky nemají klasický kruhový 

průřez, ale oválný. Síla působící na trubku se tak více rozloží po jejím obvodě. 

Rámy se vyrábějí svařením zmíněných trubek. Dle výkresu se trubky ustaví do 

přípravku, aby při svařování nedocházelo ke zkroucení rámu. Tím by se stal rám 

nepoužitelný.  

Rámy se svařují ručně, nebo automatem. Používá se technologie TIG. Ačkoliv 

je rám uchycen při svařování do přípravků, dochází k teplotní roztažnosti materiálu. Je 

možné, že dojde k malému zkroucení rámu. Proto je potřeba každý rám po vychladnutí 

zkontrolovat.  

 

 

Obr. 4.210 Ruční svařování rámu 
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4.2 Kontrolované rozměry    

Pro řemenový převod jsou důležité rozměry zadní části rámu. Měří se odchylka 

od osy souměrnosti (Obr. 4).  

 R - Rozchod mezi zadními patkami  +/- 0,1[mm] 

 B1  - Rozchod mezi osami vrchních podpěr zadní stavby +/- 0,1[mm] 

 U - Úhel svíraný mezi osou zadních patek a osou středovky +/- 0,3[°] 

 B2 - Rozchod mezi osami spodních vzpěr zadní stavby +/- 0,1[mm] 

 x - Úhel svíraný mezi sedlovkou a vrchními podpěrami +/- 0,5[°] 

 y - Úhel svíraný mezi sedlovkou a spodními vzpěrami +/- 0,4[°] 

 l – Vzdálenost od středové trubky po zadní patky +/- 0,5[mm] 

 h – Kolmá výška sedlovky +/- 0,3[mm] 

 

 

Obr. 4.311 Rozměry pro sestavení rámu 

 



 

14 

 

4.3 Měřidla  

Při kontrole rámu se používají měřící stolice. Jedná se o přípravky, speciálně 

vyrobené pro firmu.   

4.3.1 Měřící stolice 

Firma BFI disponuje měřící stolicí, na které se kontrolují veškeré rozměry 

rámu. Měřidlo dodávané výrobcem rámů je ovšem určené ke kontrole 1% příchozí 

zásilky rámů, takový způsob je příslušný pro klasickou koncepci, kdy je pohonný 

systém proveden pomocí řetězového převodu. Tento přípravek tedy nelze použít.  

Není dostatečně efektivní a při kontrole např. 1000 kusů rámu značně 

zpomaluje průběh kontroly. 

 

 

Obr. 4.4 Měřící stolice 
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4.3.2 Měřící stůl 

Firma používá ještě další měřidlo (stůl), které je universální pro všechny typy 

rámů. Rám je v ležaté poloze, upevněn pomocí upínáků. K rámu se přiloží přípravky, 

které jsou tvarově přizpůsobené pro změření požadovaných rozměrů. Stůl slouží pro 

kontrolu zadní stavby rámu, tedy uložení zadního kola, které je pro řemenový převod 

klíčové. 

 

 

Obr. 4.5 Měřící stůl s přípravky 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

5 Napnutí řemene 
 

Pro správnou funkci celého systému musí být řemen ideálně napnutý. Napínání 

se provádí pomocí napínáků, které jsou umístěné na zadních patkách rámu u uchycení 

zadního kola.  

 

5.1 Měřidlo  

 

Tenzometr 

Řemen se zatíží mz= 5 kg. Na stupnici lze ihned odečíst hodnotu průhybu. Tuto 

hodnotu označuje i červená linka na stupnici. Výrobce sice uvádí, že maximální 

dovolený průhyb je p = 25 mm, ale v BFI dospěli k ideální hodnotě pid= 20 mm. Při 

tomto napnutí je zaručen dokonalý přenos točivého momentu na zadní kolo. Pokud by 

byl řemen napnutý více, může dojít k poškození řemenic vlivem tlaku. Příliš malé 

napnutí zapříčiní destrukci systému.    

 

 

 

Obr. 5.1 Tenzometr 
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6 Nové konstrukční řešení 
 

Tuto práci jsem vypracoval v rámci projektu firmy BFI (Bike Fun 

Intarnational), která rozbíhá výrobu městských kol pod značkou Frappé. Firma se 

nachází v Kopřivnici, v areálu automobilky TATRA a je největší výrobnou bicyklů u 

nás. Vyprodukuje až 240 000 kol ročně. 

Při návrhu jsem využil vědomosti nabyté během studia na Vysoké Škole. Dále 

jsem použil stávající zařízení firmy, které jsem modifikoval. 

 

6.1 Cíle práce: 

 

 Vylepšit měření souososti řemenic 

 Zefektivnění měření rámu jízdního kola 

 Navrhnout označení polohy pro ideální napnutí řemen 

 

 

Obr. 6.1 První varianta měření souososti 
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6.2 Měření souososti řemenic 

 

6.2.1 První řešení 

Jednoduchost, účinnost, nízká cena. To jsou hlavní vlastnosti řešení, které jsem 

navrhl. Měřidlo pracuje na principu laseru. Jedná se tedy o optické měřidlo, které je 

velmi efektivní.  

Mým řešením je vykreslování paprsku na terčíky pomocí laseru. Vycházel 

jsem ze základní myšlenky měření např. místností, kde laser taktéž vykresluje paprsek 

na stěny a určuje vodorovnost. Měřidlo funguje tak, že laser, připevněný na držáku 

laseru, vykreslí paprsek na tři terčíky. Ty jsou přichyceny na držáku terčíků pomocí 

magnetu. Na každém terčíku je stupnice (nonius), která zahrnuje nulovou (středovou) 

pozici, plusové a mínusové pole tolerance.  

Laser  

Čárový paprsek, tolerance < 0,05%, bezpečnostní třída DOT/ Class 2  

 

Rám, na kterém se měří souosost je plně osazen všemi komponenty. Při měření 

je rám (jízdní kolo) vzhůru koly a usazen v sedlovce. 

 

Obr. 6.2 Poloha rámu při měření 
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Držák laseru 

Držák je vyfrézován z běžné konstrukční oceli a přesně dosedá na velkou 

řemenici. Pojištění magnetem, který přitáhne čep vložený skrz šroub připevňující kříž 

k řemenici. 

 

Obr. 6.3 Držák laseru 

 

Sestavení držáku terčíků 

Držák je přichycen k pastorku pomocí pinů a spon. Piny vymezují rovinu, aby 

držák přesně kopíroval ustavení pastorku. Spony slouží jako přídržný systém. Před 

montáží držáku je potřeba přišroubovat piny. Poté se držák nasadí na pastorek a zajistí 

sponami. Nakonec se přiloží terčíky s magnetem. 

 

Obr. 124 Sestavení držáku terčíků 
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Terčíky 

Nařezané válečky z hliníkové tyče kruhového průřezu. Na jednom konci je 

vyvrtané zahloubení pro magnet. Magnet je neodymový s odtrhovou silou FOD 11N 

Stupnice je ve formě nálepky. Měřítko jde po milimetrech. Průměr 25 mm, délka 90 

mm. 

 

Obr. 6.5 Terčík 

 

 

Držák terčíků 

Výpalek z plechu tloušťky tt = 3 mm. Běžná konstrukční ocel. Tvarově 

přizpůsobený tak, aby rozmístění terčíků zachytilo celé spektrum možné výchylky. 

 

Obr. 6.6 Držák terčíků 
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Piny  

Osoustružená tyč, kruhového průřezu, o průměru dp = 6 mm s vnitřním závitem 

M3x0,5. Funkční prvek, který vymezuje rovinu čelní plochy pastorku s držákem 

terčíků. Zaručení přesného měření. 

 

Obr. 6.7 PIN držáku laseru 

 

Spony 

Plech ohnutý, o tloušťce ts = 0,5 mm na ruční ohýbačce. Z pružinové oceli 

12 081. Přidržuje držák terčíků na pastorku. Pro lepší přilnavost jsem doporučil nalepit 

pryž na vnitřní styčné plochy. Bohužel jsem udělal chybu a doporučil firmě 

alternativní materiál 11 500, který nemá téměř žádné pružné vlastnosti.  

 

Obr. 6.8 Spona 
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Obr. 6.9 Konečné sestavení 

Tato varianta se v praxi neosvědčila a bylo potřeba provést nutné úpravy 

zadního držáku terčíků. Výrobce oznámil kolizi pinů a pastorku. Držák tak nebyl 

namontován správně a nemohl plnit svou funkci. 

 

6.2.2 První modifikace 

Během úprav držáku terčíků použili ve firmě zjednodušenou verzi původního 

řešení. Držák laseru zůstal bez modifikací. Laser je uchycen napevno k ploše držáku a 

vykresluje paprsek na terčík. 

 

Obr. 6.1013 Držák laseru 
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 Terčík již má na sobě nalepenou stupnici s tolerančním polem. Přikládá se 

k řemenici, aby se zjistily všechny výchylky, a také k řemenu po celé délce. Toto 

řešení shledali ve firmě velmi jednoduchým a rychlým a bude se nadále využívat ve 

spojení s druhou modifikací. 

 

Obr. 6.11 Laser vyzařující paprsek 

 

6.2.3 Druhá modifikace  

Na přání firmy jsem upravil držák terčíků. Modifikace spočívá 

v přepracovaném uchycení držáku. Uchycení funguje na principu svorky. Svěrná síla 

přitlačuje držák k řemenici.  

Modifikovaný držák terčíků 

Výpalek z ocelového plechu o tloušťce tmod = 3 mm. Tvar držáku je 

přizpůsobený pastorku tak, aby se zabránilo pohybu v rovině čela pastorku. Využil 

jsem mezery mezi řemenem a čelem pastorku k zajištění proti „sklouznutí“ držáku 

z pastorku. Zajištění je provedeno výstupky na vnitřním průměru držáku, které 

kopírují tvar mezery mezi zuby pastorku. Držák se po roztažení spony přiloží z čela 

pastorku. Výstupky dosednou do mezer mezi zuby a tím je držák zajištěn v měřící 

poloze.  
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Terčíky se přichytí buď pomocí magnetu, nebo přišroubováním. Napevno 

budou terčíky v případě, že nebudou vadit při montáží držáku. Ovšem vždy jeden 

terčík musí být sundavací, jelikož při montáži není možné mít všechny tři terčíky 

nasazeny. V takovém případě dojde ke kolizi s rámem a přípravek nelze nasadit. 

Terčík, který je umístěn ve vodorovné rovině, je možné využít jako madlo, pokud 

bude přišroubován. V tomto případě je montáž jednoduchá. 

 

Obr. 6.1214 Modifikovaný držák terčíků 

 

Spona 

Výpalek z plechu, tloušťky ts mod = 1 mm. Pružinová ocel 12 081, kterou jsem 

striktně doporučil. S obyčejnou ocelí by tato spona postrádala smysl. Při návrhu jsem 

vycházel ze spony za opasek, která má podobný tvar. Spona je k držáku terčíku 

spojena třemi šrouby zajištěnými maticí. Použil jsem šrouby M3x0,5, aby se využily 

ty z původního řešení. Styčné plochy spony jsou potaženy pryží pro větší přilnavost.  

 

Obr. 6.13 Modifikovaná spona 
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Montáž držáku 

Spona se nejdříve roztáhne. Poté se přiloží z čela držák terčíků. Výstupky 

zapadnou do mezer mezi zuby pastorku a nakonec se spona uvolní. Díky 

rafinovanému tvarování spony se po nasazení, packy zarovnají s rovinou pastorku a 

tím vznikne velká styčná plocha.  

 

Obr. 6.14 Vyrovnaní styčné plochy 

 

Tato spona má také proměnlivou geometrii. Po nasazení se přizpůsobí 

danému typu použitého náboje. Je to dáno tvarem a vhodným prostřižením plechu. 

 

 

Obr. 6.15 Proměnlivá geometrie 
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Konečné sestavení 

 

 

Obr. 6.17 Finální podoba 

 

 

 

Obr. 6.18 Konečné sestavení 
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6.3 Kontrola rámu 

 

Měření rámu, vybaveným řemenovým převodem, je velmi důležité, jelikož 

každá nepřesnost se poté promítne do finálního sestavení a vzniká chyba, která 

zapříčiní poškození, nebo destrukci pohonu. Výrobce stanovuje dovolené tolerance 

všech rozměrů rámu. Pro řemenový převod jsou klíčové rozměry zadní stavby. 

Výrobce rámů se snaží rozměrové tolerance minimalizovat. Provádí vlastní kontrolu. 

Vlivem svařování se rám může pokřivit a tak ovlivnit klíčové rozměry (viz. kapitola 

4). 

   

Obr. 6.19 Klíčové rozměry zadní stavby 

 

Mým úkolem bylo zefektivnit měření rámů. Firma BFI disponuje měřidly, 

které jsem popsal výše. Pro své řešení jsem využil měřící stůl. Ten je určen pro 

kontrolu zadní stavby a tudíž pro řemenový převod ideální.  
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6.3.1 Původní řešení 

 Jako první řešení jsem navrhoval měření laserem. Optické měření má velkou 

výhodu v tom, že lze ihned odečíst hodnotu ze stupnice. Laser se podloží vhodně 

vysokým stativem, aby vykresloval paprsek v ose souměrnosti.  

 

Obr. 6.20 Vykreslena osa souměrnosti 

Na rám se připevní pravítka s milimetrovou stupnicí. Pravítko je speciálně 

přizpůsobené na danou část rámu. Laser vykreslí paprsek na pravítka. Poté se odečte 

hodnota ze stupnice. Jestliže paprsek protne stupnici mimo toleranční pole, rám je 

nezpůsobilý pro další montáž.  

 

Obr. 6.21 Ustavení pravítek a laseru 

Pravítko 

Speciální přípravek, který je přizpůsobený tvaru rámu. Výpalek z ocelového 

plechu o tloušťce  tp = 2 mm. Stupnice je vygravírovaná a odstupňovaná po 

milimetrech. Pravítka jsou vyrobena pro každý typ rámu zvlášť.  
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Obr. 6.22 Pravítko se stupnicí 

6.3.3 Nové řešení 

Po konzultaci s vedením QC ve firmě BFI jsem usoudil, že řešení pravítek není 

vhodné. Nové řešení by mělo přinést vyšší efektivitu.  

Kontrola rámů v BFI probíhá od začátků působení firmy. Měřidla, která 

používají, prozatím dostačují. Avšak tato měřidla fungují na principu „vleze/nevleze“. 

Není teda možné zjistit, jak velká je odchylka a ani na jakou stranu směřuje.  

Navrhl jsem tedy pružné segmenty. Využívám stávajících přípravků měřícího 

stolu, které se upraví. Hlavní změna proběhne na měřící části přípravku. Ta bude 

uložena na vodících čepech s pružinou. Přípravek se přisune k rámu. Měřící část se 

přizpůsobí dané měřené části. Laser vykreslí osu souměrnosti na pravítko. To bude 

přišroubováno právě na měřící části přípravku. Díky pružnému uložení nebude působit 

síla na rám. Ten zůstane ve stavu, v jakém byl dodán výrobcem.  

 

Obr. 6.23 Pružný segment 
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Princip měřidla je stejný jako u původního řešení. Laser na podstavci vykreslí 

osu souměrnosti. Ta se promítne na pravítka, která jsou upevněna na pružných 

segmentech.  

 

 

Obr. 6.24 Ustavení pružných elementů 

Firma nakonec zmiňovaný segment koupí jako hotový výrobek od společnosti, 

která vyrábí rámy.  
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6.4 Napínání řemene a označení ideální polohy 

 

Pomocí tenzometru se řemen zatíží mz =5 kg a změří se průhyb. Maximální 

dovolený průhyb je p = 25mm. Jedná se však o krajní hodnotu. Ideální napnutí řemenu 

je při pid 20 mm průhybu. K tomuto závěru došli ve firmě BFI po konzultaci s 

výrobcem řemenu. 

Označení ideální polohy napnutí řemene je nezbytné. Pro pozdější manipulaci, 

například při servisu, je klíčové, aby byl řemen napnutý stejně jako při montáží ve 

fabrice. Navrhl jsem použít odolnou nálepku. Je to jednoduché na montáž a bez 

poškození laku rámu. Samozřejmě po čase i odolná nálepka podlehne vlivům okolního 

prostředí. Náhrada však není nikterak nákladná, a proto je to ideální řešení. Vždy se 

nalepí po kontrole napnutí řemene k matici náboje zadního kola. 

 

 

Obr. 15 Označená ideální poloha napnutí řemene 

 

 

Obr. 6.25 Nálepka 
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7 Závěr 
 

Cílem bakalářské práce bylo zefektivnit kontrolu rámů jízdních kol, které jsou 

vybaveny řemenovým převodem.  

7.1 Měření souososti 

Nejdůležitější byl návrh měřidla souososti, jelikož ve firmě BFI nedisponovali 

adekvátně efektivním měřidlem. Prvotní myšlenka optického měřidla se projevila 

v prvním řešení. Bohužel, toto řešení nefungovalo dle představ a bylo nutné jej 

upravit. Provedená úprava pomohla značně urychlit kontrolu souososti na konci 

výrobního procesu jízdního kola.  

Výhody 

 Jednoduché 

 Nízká pořizovací cena 

 Rychlost měření 

 Variabilní  

 Komplexní kontrola souososti 

Nevýhody 

 Horší manipulace s držákem terčíků 

7.2 Označení polohy ideálního napnutí řemene 

Měření souososti je přímo ovlivňováno napnutím řemene.  Řešil jsem označení 

polohy ideálního napnutí řemene. Je mnoho variant jak označit tuto polohu, avšak 

nejlepším řešením jsem shledal použití nálepky. Oproti jiným způsobům označení, 

toto řešení nijak nenarušuje lak rámu a nezpůsobí tak nevhodný vrub v materiálu.  

Výhody 

 Jednoduché 

 Nízká pořizovací cena 

 Jasné určení polohy matice náboje 

Zápory 

 Omezená životnost nálepky 
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7.3 Kontrola rámů 

Je potřeba samotný rám zkontrolovat a zjistit, jestli se nejedná o zmetek. Na 

počátku výroby jízdního kola firma BFI kontroluje 100% zásilky rámů. Jakákoliv 

rozměrová výchylka rámu ovlivní souosost řemenic a tím i životnost celého 

pohonného systému.  

Nové řešení kontroly rámů je modifikací stávajícího měřidla. První návrh 

pomocí laseru a pravítek byl založený na dobré myšlence, avšak reálné podoby se 

nakonec nedočkal.  

U druhého řešení jsem přímo využil přípravky stávajícího měřidla (měřící stůl) 

a upravil je. Použití pružného segmentu je účinnější, než přikládání pravítek. Pružný 

segment se přizpůsobí rámu. Laserem vykreslená osa souměrnosti přesně ukáže, jak 

velká je odchylka od nulové polohy.  

 

Výhody 

 Jednoduché 

 Rychlost měření 

 Univerzální (použití pro všechny typy rámů) 

Nevýhody 

 Hmotnost přípravků 

 Nákladnější výroba 
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