
VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta strojní 

Institut dopravy 

 

 

 

 

 

Redukce hmotnosti podvozkových součástí závodního motocyklu Blata B1 

Origami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:        Bc. Tomáš Hinze 

Vedoucí diplomové práce:       Ing. Jakub Šmiraus 

Ostrava 2015 

 



2 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci včetně příloh vypracoval samostatně pod 

vedením vedoucího diplomové práce a uvedl jsem všechny použité podklady a literaturu. 

 

 

Ve Vršovicích 18. 5. 2015              .........................................  

podpis studenta 



4 

 

Prohlašuji, že 

byl jsem seznámen s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 

Sb. – autorský zákon, zejména §35 – užití díla v rámci občanských a náboženských obřadů, v 

rámci školních představení a užití díla školního a §60 – školní dílo.  

beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-

TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě diplomovou práci užít (§35 odst. 3).  

souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústřední knihovně VŠB-

TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího diplomové práce. 

Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci budou zveřejněny v informačním systému VŠB-

TUO.  

bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu s 

oprávněním užít dílo v rozsahu §12 odst. 4 autorského zákona.  

bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití 

mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne požadovat 

přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy 

(až do jejich skutečné výše).  

beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona 

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 

školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na výsledek její obhajoby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Vršovicích 18. 5. 2015           .........................................  

                podpis studenta   



5 

 

Anotace 

Bc. Tomáš Hinze. Redukce hmotnosti podvozkových součástí závodního motocyklu Blata 

B1 Origami :Diplomová práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 

katedra Institut dopravy, 2015, 65s. Vedoucí práce: Ing. Jakub Šmiraus. 

V této diplomové práci jsem se zabýval možnostmi redukce hmotnosti podvozkových částí 

motocyklu Blata B1 Origami. Úvodní část obsahuje základní informace o motocyklu a 

výběr komponentů, u kterých bude provedena redukce hmotnosti. Další část obsahuje 

výpočet zatěžujících sil na zvolené součásti. Další částí jsou návrhy redukce hmotnosti 

upravovaných součástí. Poté následují pevnostní výpočty nově navržených součástí. 

V poslední části se nachází materiálová a finanční náročnost provedených úprav.  

Klíčová slova 

Motocykl, redukce hmotnosti, Blata B1, podvozkové části motocyklu 

 

 

Annotation 

Bc. Hinze Tomáš. Weight reduction of Chasis Parts Blata Origami B1 Racing Motorcycle 

: Master thesis. VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty od Mechanical 

Engineering, Department od Institute of traffic, 2015, 65p. Thesis head: Ing. Jakub 

Šmiraus.  

In this thesis I deal with the possibilities of weight reduction of chassis parts of motorcycle 

Blata Origami B1. The introduction contains basic information about the motorcycle and 

the selection of components for which will be done a weight reduction. Next part includes 

the calculation of loading forces on the selected components. Next part are drafts of weight 

reduction for selected components. This is followed by mechanical stress calculations for 

newly designed components. The last part is the material and financial demands of the 

adjustments made. 

 

Keywords  

Motorcycle, weight reduction, Blata B1, Chassis parts of motorcycle 



6 

 

Obsah 

1. Úvod ............................................................................................................................... 7 

2. Požadavky zadavatele na vypracování technického řešení ............................................ 8 

3. Popis motocyklu a technické údaje součástí, které jsou vhodné k redukci hmotnosti ... 8 

3.1. Popis motocyklu ...................................................................................................... 8 

3.2. Součásti vhodné k redukci hmotnosti ................................................................... 11 

4. Výpočet zatěžujících sil na upravované součásti ......................................................... 19 

4.1. Výpočet těžiště motocyklu .................................................................................... 25 

4.2. Výpočet sil na přední vidlici ................................................................................. 30 

4.3. Výpočet sil na trubky přední vidlice ..................................................................... 31 

4.4. Výpočet sil na trubky řídítek ................................................................................. 32 

4.5. Výpočet sil na osy kol ........................................................................................... 33 

4.6. Výpočet sil na podsedlový rám ............................................................................. 35 

5. Návrh redukce hmotnosti jednotlivých součástí ........................................................... 35 

5.1. Držáky vidlic ......................................................................................................... 35 

5.2. Trubky přední vidlice ............................................................................................ 38 

5.3. Trubky řídítek ........................................................................................................ 40 

5.4. Osy kol .................................................................................................................. 43 

5.5. Zadní podsedlový rám ........................................................................................... 45 

5.6. Držák výfuku ......................................................................................................... 46 

5.7. Kryt řetězu ............................................................................................................. 46 

6. Pevnostní výpočet součástí po navržených úpravách ................................................... 47 

7. Celkové zhodnocení úprav, materiálová a finanční náročnost ..................................... 59 

8. Závěr ............................................................................................................................. 62 

 

 

 

 

 

 



7 

 

1. Úvod 

V této diplomové práci se budu zabývat možnostmi redukce hmotnosti některých 

podvozkových částí motocyklu Blata B1. Toto téma jsem si zvolil z několika důvodů. Jako 

první důvod byla originalita tématu. Redukce hmotnosti vozidel je v dnešní době důležité 

téma nejen u závodních vozidel, ale nachází uplatnění i u vozidel sériových. U závodních 

vozidel má největší přínos ve zlepšení jízdních výkonů a zlepšení ovladatelnosti vozidla.  

V sériové produkci je v dnešní době důklad kladen spíš na snížení spotřeby vozidel a tím i 

snížení produkce škodlivých emisí. Dalším důvodem byla následná realizace řešené 

problematiky. Navrhnuté díly tedy budou skutečně vyrobeny a vyzkoušeny v praxi, čímž 

se ověří vhodnost jejich úprav. Neposledním důvodem pro volbu tohoto tématu je i můj 

osobní zájem o jednostopá vozidla. Jejich úpravami a opravami se zabývám již přes 10 let.   

Značku Blata založil závodní jezdec Povážských strojíren Pavel Blata. První minibiky 

byly vyrobeny začátkem devadesátých let. Brzy vzniká Blata Cup, což je mistrovství 

České republiky v závodu minibiků. Firma se následně rozrůstá a začíná vyrábět i skútry. 

V roce 2003 je dokončen vývoj modelu B1, který získává cenu za design a za manažerský 

počin roku 2003. V roce 2009 se začíná vyrábět Blata Motard a Enduro, což jsou první 

homologované motocykly určené pro provoz na pozemních komunikacích. 

Motocyklové závody jsou velmi populárním odvětvím motoristického sportu. Historie 

motocyklových závodů se začala psát na přelomu 19. a 20. století. Od té doby došlo 

k značnému vývoji těchto závodů. V dnešní době se motocyklové závody dělí do několika 

odvětví, které mají řadu vlastních šampionátů. Základní dělení zahrnuje silniční závody 

(Moto GP, vytrvalostní závody, závody sidecar nebo závody na přírodních okruzích), 

motocrossové závody (Supercross, Supermoto), enduro (vytrvalostní závody, šestidenní) a 

okruhové závody (plochá dráha, ledová dráha). Všechny tyto odvětví řídí Mezinárodní 

federace motocyklů FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) se sídlem v Paříži. 

V ČR zastupuje FIM Autoklub Česke republiky a jeho sportovní komise Federace 

motocyklového sportu.  Závody minibiků spadají pod silniční závody a existuje u nás 

několik seriálů závodů. Například Minimotocup nebo MiniGP. Závody se dělí to několika 

tříd podle věku jezdce a typu stroje. 
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2. Požadavky zadavatele na vypracování technického řešení 

Zadavatel požaduje snížení hmotnosti podvozkových součástí motocyklu o alespoň 1,5 kg. 

Redukci hmotnosti požaduje z důvodu zlepšení jízdních vlastností motocyklu. Součásti by 

měly být voleny tak, aby byla jejich výroba co nejméně finančně i technologicky náročná. 

Materiály i jejich rozměry budou voleny podle dostupnosti u výrobců. Rozpočet byl 

zadavatelem určen na maximálně 1500 Kč za každých 200 g snížené hmotnosti. Do ceny 

součástí bude započítán pouze materiál a strojní výroba dílu. Cena za práci při montáži 

součástí na motocykl nebude zahrnuta. 

Požadovaná redukce hmotnosti 1,5 kg 

Volba materiálů Dle dostupnosti u výrobců 

Rozpočet na 200 g 1500 Kč 

 

3. Popis motocyklu a technické údaje součástí, které jsou 

vhodné k redukci hmotnosti 

3.1. Popis motocyklu 

Minibike Blata B1 Origami je motocykl určený k jízdě na uzavřeném okruhu. Konstrukcí 

je vhodný zejména pro závody na speciálních tratích. Mohou na něm jezdit jak dospělí tak 

děti pod dozorem dospělých. Motocykl se nedoporučuje používat v zimě nebo za 

zhoršených povětrnostních podmínek neboť dochází ke zvýšenému opotřebení většiny 

součástí motocyklu a zvýšenému nebezpečí pro jezdce.  

 

Obrázek 1: Blata B1 [1] 
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Motocykl pohání jednoválcový dvoudobý zážehový motor o objemu 39,8 cm3. Výkon 

motoru je 8,75 kW u základní verze a 9,3 kW u verze kit. Přenos hnacího momentu na 

zadní kolo zajišťuje řetězový převod, jehož poměr lze upravit pomocí výměny řetězových 

kol. Motocykl je vybaven kotoučovými brzdami na obou kolech. Brzdy se ovládají pomocí 

páček na řídítkách. 

 

Motor Blata Dvoudobý 

 Chlazení Nucený oběh kapalinou 

 Zdvihový objem válce 39,8 cm3 

 Výkon 9,3 kW při 11500 1/min. 

 Kroutící moment 8,2 Nm při 11000 1/min. 

 Karburátor PHVB 19 Dell´ Orto 

 Startování Ruční 

 Spojka Automatická odstředivá 

Rám Kombinovaný S nosnými prvky z lehkých 

slitin 

Brzdy Přední  Kotoučová mechanická 

 Zadní Kotoučová mechanická 

Kola Přední Z lehké slitiny 2,1“x6,5“ 

 Zadní Z lehké slitiny 2,3“x6,5“ 

Pneumatiky Přední 90/65 – 6,5“ T4 Slick 

 Zadní 90/65 – 6,5“ T4 Slick 

Palivo Benzín 95 – 98 oktanů + 2T 

syntetický olej 

 Mísící poměr 33:1 

 Objem palivové nádrže 1,5 litu 

Hmotnost  26,5 kg 

Nosnost  110 kg 

Rozměry D x Š x V 1040 x 560 x 550 mm 

Tabulka 1: Parametry Blata B1 [3]                             

Nástupcem B1 byl model B2, u kterého došlo ke snížení hmotnosti na 24,3 kg a nárůstu 

výkonu na 9,6 kw 12300 1/min. u standartní verze a 10,7 kW při 11700 1/min. u verze 

Victory kit. 
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Obrázek 2: Blata B2 [2] 

Mezi další vylepšení patří použití hydraulických brzd na obou kolech, zlepšení geometrie 

rámu nebo přidání hydraulického tlumiče řízení. 

Nejnovějším modelem je Ultima. Tento model obsahuje velkou variabilitu, co se týče 

výběru motoru a velikosti rámu. Motocykl se tak může účastnit závodů ve více závodních 

třídách. Nejvýkonnější varianta má objem 49,7 cm3 a dosahuje výkonu 11,5 kW při 12300 

1/min.. Hmotnost stroje byla snížena na 18,6 kg. Takové snížení hmotnosti bylo dosaženo 

použitím karbonových kapotáží a ráfků kol z ultralehkých slitin. Mezi další vylepšení patří 

například možnost měnit geometrii podvozku. 

 

Obrázek 3: Blata Ultima [2] 
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3.2. Součásti vhodné k redukci hmotnosti 

Základními požadavky na redukci hmotnosti bylo využití běžně dostupných materiálů, 

aby zbytečně nestoupala finanční náročnost. Součásti k redukci hmotnosti jsem tedy volil 

tak, aby byla jejich náhrada z výrobního i finančního hlediska co nejpřijatelnější. Z tohoto 

důvodu jsem například vynechal rám i zadní vidlici motocyklu neboť to jsou konstrukčně 

značně náročné součásti, u kterých by byla výroba velmi nákladná. Volil jsem tedy prvky, 

které jsou předimenzované nebo vyrobeny z nevhodných materiálů. Pro většinu nových 

dílů budou použity slitiny hliníku. V následující tabulce je uveden výpis podvozkových 

součástí použitý při výběru komponentů vhodných k redukci hmotnosti. 

Název Vhodnost redukce Důvod 

Rám Ne Konstrukční složitost, vysoká cena 

Zadní vidlice Ne Konstrukční složitost, vysoká cena 

Podsedlový rám Ano Možnost změny konstrukce nebo materiálu 

Ráfky Ne Součást rotujících hmot, složitá výroba 

Pneumatiky Ne Nevhodné k redukci, dané homologací 

Osy kol Ano Možnost změny konstrukce nebo materiálu 

Držáky motoru Ne Složitá konstrukce, vysoká cena 

Kapotáž Ne Finančně náročné 

Trubky řídítek Ano Možnost změny konstrukce nebo materiálu 

Trubky vidlice Ano Možnost změny konstrukce nebo materiálu 

Držáky přední vidlice Ano Možnost změny konstrukce nebo materiálu 

Tabulka 2: Tabulka podvozkových částí použitá při rozhodování 

 

Obrázek 4: Rozložený motocykl při výběru dílů [5] 
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Na následujícím obrázku jsou červenou barvou orámovány díly přední vidlice zvolené 

k redukci hmotnosti. 

 

Obrázek 5: Sestava přední vidlice [3] 
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Držáky přední vidlice  

Jedná se o díly spojující trubky přední vidlice s rámem. Trubky vidlice jsou v nich 

uchyceny pomocí svěrného spoje. Májí za úkol umožnit řízení motocyklu a přenos sil mezi 

předním kolem a rámem. Horní i dolní držák vidlice jsou totožné. Jsou vyrobeny z 

hliníkového odlitku o hmotnosti 211 g. 

 

Obrázek 6: Horní držák vidlic [5] 

Trubky přední vidlice  

Jsou to prvky zavěšení předního kola. Přední vidlice je tvořena dvěma trubkami se 

spodními záchyty. Na spodní záchyty je přišroubován přední blatník a brzdič přední brzdy. 

Vidlice jsou vyrobeny z trubky o vnějším průměru 28 mm a tloušťky stěny 2 mm. 

Hmotnost jedné trubky je 469 g. Trubky jsou povrchově chromovány pro docílení tvrdšího 

povrchu z důvodu zamezení jejich otlačení od držáků vidlic. 

 

 
 

Obrázek 7: Trubka přední vidlice [5] 

 



14 

 

Trubky řídítek  

Umožňují řidiči měnit směr motocyklu a jsou na nich umístěné ovládací prvky brzd a 

plynu. K motocyklu jsou chyceny pomocí objímek na trubky přední vidlice. Jsou vyrobeny 

z ocelové trubky o vnějším průměru 22 a tloušťky stěny 1,5 mm. Hmotnost jedné trubky je 

168 g. 

 

,  

Obrázek 8: Trubka řídítek [5] 

Osy kol 

Osy kol přenášejí hmotnost motocyklu na kola a umožňují rotační pohyb kol. Dále 

přenášení brzdící a akcelerační síly mezi koly a podvozkem motocyklu. Na následujícím 

obrázku jsou červenou barvou zvýrazněny součásti, pro které bude proveden návrh redukce 

hmotnosti. 

 

Obrázek 9: Sestava předního a zadního kola motocyklu [3] 
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Přední osa je tvořena šroubem M10 o délce 170 mm a hmotnosti 110 g. Sestava přední osy 

se skládá ze šroubu M10, čtyř podložek, dvou ložisek, rozpěrky ložisek a matky. 

 

Obrázek 10: Sestava přední osy [5] 

 

Zadní osa je tvořena šroubem M10 o délce 220 mm a hmotnosti 140 g. Sestava zadní osy 

se skládá ze šroubu M10, čtyř podložek, dvou ložisek, rozpěrky ložisek, dvou rozpěrek 

vymezujících pozici kola vůči zadní vidlici a matky. 

 

Obrázek 11: Sestava zadní osy [5] 
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Zadní podsedlový rám  

Podsedlový rám přenáší hmotnost jezdce na motocykl. Je svařen z ocelových trubek 

čtvercového průřezu o vnějším rozměru 16 mm a šířce stěny 2,5 mm tvořící příhradovou 

konstrukci. Ploché díly spojující hlavní nosníky jsou vyrobeny z plechu o šířce 3 mm. 

Zadní výztuha má průměr 10 mm. Na střední výztuze je umístěn úchyt pro držák výfuku. 

Celková hmotnost rámu je 1204 g. Na následujícím obrázku je červenou barvou zvýrazněn 

podsedlový rám motocyklu a kryty řetězu. 

 
Obrázek 12: Rám motocyklu [3] 

 

Obrázek 13: Podsedlový rám [5] 
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Držák výfuku 

Slouží k přichycení výfuku k podsedlovému rámu. Je svařen ze dvou výpalků z ocelového 

plechu o šířce 3 mm a hmotnosti 80 g. Výfuk je k držáku připevněn přes pružné mezikusy 

zabraňující přenosu vibrací na rám. 

 

Obrázek 14: Držák výfuku [5] 

Kryt řetězu 

Kryt řetězu zabraňuje zachycení a znečištění částí oděvu jezdce od sekundárního převodu. 

Tvoří ho dva plechové výpalky o hmotnosti 64 a 20 g.  

 

Obrázek 15: Kryt řetězu [5] 
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Brzdy 

Motocykl je sériově osazen mechanicky ovládanými kotoučovými brzdami na předním i 

zadním kole. Jelikož účinnost a dávkování mechanicky ovládané brzdy není nejlepší, 

budou brzdiče nahrazeny hydraulickou variantou z novějšího modelu B2. Tyto brzdy jsou 

nejen účinnější, ale jsou výhodnější i z hlediska servisu, kdy stačí pouze jednou ročně 

vyměnit brzdovou kapalinu. Další výhoda spočívá v automatickém seřizování brzdy při 

opotřebení brzdového obložení. 

 

Obrázek 16: Sestava přední a zadní mechanicky ovládané brzdy [3] 
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4. Výpočet zatěžujících sil na upravované součásti 

Při jízdě motocyklu vznikají jízdní odpory, které musí překonat pohon motocyklu. Při jízdě 

ustálenou rychlostí působí proti pohybu motocyklu valivý a vzdušný odpor, při zrychlování 

odpor zrychlení a při jízdě do svahu odpor stoupání. 

Valivý odpor 

Valivý odpor vzniká deformací vozovky a pneumatiky. Za předpokladu tuhé vozovky 

dochází pouze k deformaci pneumatiky. Plocha styku pneumatiky a vozovky se nazývá 

stopa. V její přední části se obvod pneumatiky stlačuje do roviny vozovky a v zadní části 

se obvod opět vrací do kruhového tvaru. Ztrátami v pneumatice, přeměňujícími se v teplo 

jsou síly nutné ke stlačení pneumatiky větší než síly působící na vozovku při návratu 

pneumatiky do kruhového stavu. Z toho vyplývá, že jsou měrné tlaky v přední části stopy 

větší a proto je radiální reakce vozovky ZK předsunuta před svislou osu kola o hodnotu e. 

 

Obrázek 17: Valivý moment kola [4] 

Velikost reakce ZK je stejná jako zatížení kola, vzniká tím teda silová dvojice neboli 

moment MfK = ZKe působící proti pohybu kola. Zavedením momentu MfK můžeme reakci 

ZK posunout do svislé osy kola. Tímto vznikne vodorovná reakce OfK, která působí proti 

pohybu kola. Aby opět vznikla silová dvojice, musí být do středu kola zavedena vodorovná 

síla FxK. Vodorovná reakce OfK se nazývá valivý odpor kola. 

𝑀𝑓𝐾 = 𝑂𝑓𝐾 ∙ 𝑟𝑑 = 𝑍𝐾 ∙ 𝑒             

Valivý odpor 

𝑂𝑓𝐾 = 𝑍𝐾 ∙
𝑒

𝑟𝑑
= 𝑍𝐾 ∙ 𝑓𝐾 
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Součinitel valení kola  

𝑓𝐾 =
𝑒

𝑟𝑑
 

Součinitel valivého odporu závisí nejvíce na povrchu vozovky. V Tabulce 2 jsou základní 

typy povrchů a jejich příslušný součinitel odporu valení. Další velký vliv na deformaci 

pneumatiky má její huštění. Při nižším tlaku v pneumatice dochází ke zvětšení deformace a 

tím i ke zvýšení valivého odporu. Při vyšších rychlostech vzniká v zadní části stopy menší 

měrný tlak vlivem nedostatečného vyrovnávání deformace v přední části stopy. Z toho 

důvodu se posouvá svislá reakce ZK více dopředu, čímž se zvýší hodnota součinitele 

valivého odporu. Součinitel valivého odporu je přibližně do rychlosti 80 km/h konstantní, 

při vyšších rychlostech se zvětšuje. 

Povrch fK Povrch fK 

Asfalt 0,01 -  0,02 Travnatý terén 0,08 – 0,15 

Beton 0,015 – 0,025 Hluboký písek 0,15 – 0,30  

Dlažba 0,02 – 0,03 Čerstvý sníh 0,20 – 0,30 

Makadam 0,03 – 0,04 Bahnitá půda 0,20 – 0,40 

Polní cesta – suchá 0,04 – 0,15 Náledí 0,01 – 0,025 

Polní cesta - mokrá 0,8 – 0,20   

Tabulka 3: Součinitel valivého odporu pro různé povrchy [4] 

Valivý odpor motocyklu je složen z valivého odporu pro přední a zadní kolo 

𝑂𝑓 = ∑𝑂𝑓𝐾𝑖 = ∑𝑍𝐾𝑖 ∙ 𝑓𝐾𝑖 = 𝑂𝑓𝑝 + 𝑂𝑓𝑧

𝑖𝑖

 

Pro jízdu po rovině platí 

𝑂𝑓 = 𝑓 ∙ 𝐺  

Vzdušný odpor 

Při pohybu motocyklu proudí část proudění vzduchu kolem horní části karoserie 

motocyklu a část proudění mezi spodní částí motocyklu a vozovkou. Za vozidlem dochází 

k víření z důvodu neuzavírání proudnic vzduchu. Tak vzniká vzdušný odpor OV. Z důvodu 

konstrukčního řešení motocyklu bývá vzdušný odpor vysoký. Přispívá k tomu hlavně 

pozice jezdce, umístěného v proudu obtékajícího vzduchu. Tento problém částečně řeší 

kapotáže motocyklu, ovšem i ty mají své omezení z důvodu zachování přístupu chladícího 

vzduchu k motoru a brzdám. 
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Obrázek 18: Obtékání motocyklu vzduchem [4] 

Vzdušný odpor 

𝑂𝑉 = 𝑐𝑥 ∙
𝜌

2
∙ 𝑆𝑥 ∙ 𝑣𝑟

2 

vr
2 – výsledná (náporová) rychlost proudění vzduchu 

Sx – čelní plocha vozidla 

ρ – měrná hmotnost vzduchu 

cx – součinitel vzdušného odporu 

Náporová rychlost vr je složena ze záporné rychlosti pohybu vozidla v a z rychlosti větru 

vv. 

𝑣𝑟⃗⃗  ⃗ = 𝑣 + 𝑣𝑣⃗⃗  ⃗ 

Hodnota Sx se určí pomocí čelní projekce vozidla. 

Měrná hustota vzduchu ρ závisí na tlaku a teplotě vzduchu. Ve výpočtech se používá 

hodnota ρ = 1,25kg/m3, která odpovídá teplotě 15°C a tlaku vzduchu 1,013 bar. 
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Odpor stoupání 

Odpor stoupání je tvořen složkou tíhy vozidla rovnoběžnou s vozovkou. 

 

Obrázek 19: Odpor stoupání [4] 

Potom platí: 

𝑂𝑠 = ± 𝐺 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 

G – celková tíha vozidla 

α – úhel vozovky s vodorovnou rovinou 

Hodnota bude kladná pro jízdu do svahu. Pro jízdu ze svahu bude záporná, protože již není 

odporem, ale naopak vozidlo pohání. Odpor stoupání OS má působiště v těžišti vozidla T. 

Ve výpočtech se obvykle místo úhlu stoupání používá sklon vozovky s. 

𝑠 =
ℎ

𝑙
= 𝑡𝑔𝛼 

Pro malé úhly platí 𝑠𝑖𝑛𝛼 ≈ 𝑡𝑔𝛼 . Tento vztah platí do hodnoty s = 0,3 = 30%, neboli α = 

17°. 

𝑂𝑆 = ± 𝐺 ∙ 𝑠 

𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝑠) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑠[%]

100
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Odpor zrychlení 

Při zrychlení vozidla působí proti zrychlení setrvačná síla nazývána odpor zrychlení. Tato 

síla se skládá z odporu posuvných částí a odporu rotačních částí. 

Odpor zrychlení posuvných částí 

𝑂𝑍𝑝 = 𝑚 ∙ �̈� 

Moment pro zrychlení rotačních částí je dán vztahem 

𝑀𝑟 = 𝑂𝑍𝑟 ∙ 𝑟𝑑 = 𝑀𝑟𝑚 + 𝑀𝑟𝑝 + 𝑀𝑟𝐾 

Mrm – moment na hnacím kole potřebný ke zrychlení rotujících částí motoru 

Mrp – moment potřebný ke zrychlení rotujících částí převodového ústrojí 

MrK – moment potřebný ke zrychlení obou kol motocyklu 

𝑀𝑟𝑚 = 𝐽𝑚 ∙ �̈� ∙ 𝑖𝐶 ∙ 𝜂𝑚𝑒𝑐ℎ 

Jm – hmotnostní moment setrvačnosti rotujících částí motoru 

�̈� – úhlové zrychlení rotujících částí motoru 

𝑖𝐶 = 𝑖𝑝𝑟𝑖𝑚 ∙ 𝑖𝑃 ∙ 𝑖𝑠𝑒𝑘 – celkový převod mezi motorem a hnacími koly 

iprim – primární převod 

iP – převod převodovky 

isek – sekundární převod 

ηmech – celková mechanická účinnost 

Celková mechanická účinnost převodového ústrojí je součinem účinnosti jednotlivých 

převodů. U motocyklu tato účinnost tedy závisí na účinnosti primárního převodu, 

převodovky a sekundárního převodu. Primární převod zajišťuje přenos momentu z motoru 

do převodovky a sekundární převod zajišťuje převod z převodovky na zadní kolo. 
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U motorů uložených příčně se přenos momentu z motoru na převodovku realizuje buď 

dvojící ozubených čelních kol, nebo primárním válečkovým řetězem. 

 

Obrázek 20: Příčně uložené hnací ústrojí [4] 

U motorů uložených podélně se hlavní hřídel převodovky roztáčí přímo klikovým hřídelem 

nebo přes redukční převod ozubenými koly nebo ozubeným řetězem. 

 

Obrázek 21: Podélně uložené hnací ústrojí [4] 

Odpor zrychlení otáčejících se částí 

𝑂𝑍𝑟 =
𝐽𝑟𝑒𝑑 ∙ 𝜑�̈� ∙ 𝑖𝐶

𝑟𝑑
 

Jred – redukovaný moment setrvačnosti 

𝜑�̈� – úhlové zrychlení motoru 

iC – celkový převod 

rd – dynamický poloměr kola 

Úhlové zrychlení poháněného kola 

𝜑�̈� = 𝜑�̈� ∙ 𝑖𝐶 
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Jelikož platí 𝜑�̈� ∙ 𝑟𝑑 = �̈� můžeme výraz zapsat 

𝑂𝑍𝑟 =
𝐽𝑟𝑒𝑑 ∙ �̈�

𝑟𝑑
2  

Výsledný vztah pro odpor zrychlení posuvných a rotačních částí  

𝑂𝑍 = 𝑚 ∙ �̈� +
𝐽𝑟𝑒𝑑 ∙ �̈�

𝑟𝑑
2 = (1 +

𝐽𝑟𝑒𝑑 ∙ �̈�

𝑚 ∙ 𝑟𝑑
2 ) ∙ 𝑚 ∙ �̈� = 𝜗 ∙ 𝑚 ∙ �̈� 

ϑ – součinitel vlivu rotačních částí 

Jelikož je primární i sekundární převod stálý, závisí celkový převod iC na zařazeném stupni 

v převodovce ip. Tím je také ovlivněn účinek rotačních částí. Celková hmotnost m použitá 

ve vzorcích je dána součtem hmotnosti motocyklu, posádky a nákladu. Redukovaný 

moment setrvačnosti Jred je závislý na momentech setrvačnosti kol motocyklu a na 

momentu setrvačnosti hnacího ústrojí. 

4.1. Výpočet těžiště motocyklu 

Poloha těžiště se určuje jak v horizontálním tak vertikálním směru. Při posuzování 

pozice těžiště je vhodnější provádět měření při zatížení motocyklu jezdcem. Polohu těžiště 

lze upravit například změnou umístění opěrných míst pro jezdce (stupačky nebo řídítka) 

nebo složitěji změnou pozice motoru nebo délkou zadní kyvné vidlice. 

Při posunu těžiště dopředu dochází ke zhoršení ovladatelnosti motocyklu, zároveň se ale 

potlačí kmitání přední vidlice. Při posunutí dozadu dojde ke zlepšení ovladatelnosti vlivem 

odlehčení přední vidlice, zvýší však sklon ke kmitání. 

Horizontální poloha těžiště má velký vliv na stabilitu stroje. Při nižším těžišti je motocykl 

stabilnější v nižších rychlostech a s motocyklem se lépe manipuluje. Vyšší těžiště je 

prospěšné při vyšších rychlostech, kdy zajišťuje lepší stabilitu v zatáčkách. 

Se změnou těžiště souvisí také rozdělení zatížení kol. Tyto hodnoty většinou výrobcem 

uváděné nebývají, ale je možné je získat vážením. 

Pro stanovení pozice těžiště bylo nutno zvážit motocykl ve vodorovné poloze a také 

v poloze s podloženým zadním kolem. Pro získání skutečných hodnot byl motocykl vážen 

v zatíženém stavu jezdcem. 
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Motocykl, na kterém bylo provedeno vážení, byl dovybaven tlumičem řízení a byla 

naplněná nádobka pro chladicí kapalinu. Celková hmotnost motocyklu byla 27 kg. 

 

Obrázek 22: Fotografie z vážení motocyklu [5] 

Naměřené hodnoty 

Vodorovný stav 

 

 

Obrázek 23:Vodorovný stav [5] 
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Nezatížený motocykl 

 Hmotnost [kg] 

Přední náprava 13,6 

Zadní náprava 13,4 

Celkem 27 

 

Zatížený stav jezdcem (75 kg) 

 Hmotnost [kg] 

Přední náprava 41,3 

Zadní náprava 60,7 

Celkem 102 

 

S podloženým zadním kolem 

 

Obrázek 24: Motocykl s podloženým zadním kolem [5] 

Nezatížený motocykl 

 Hmotnost [kg] 

Přední náprava 15,1 

Zadní náprava 11,9 

Celkem 27 
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Zatížený stav jezdcem (75 kg) 

 Hmotnost [kg] 

Přední náprava 57,7 

Zadní náprava 44,3 

Celkem 102 

 

Určení polohy těžiště 

Horizontální poloha  

Vzdálenost od zadní nápravy 

𝐿2 =
𝐹𝑧1

𝐺
∙ 𝐿 =

𝐹𝑧1

𝐹𝑧1 + 𝐹𝑧2
∙ 𝐿 =

𝐹𝑧1

𝐹𝑧2

1 +
𝐹𝑧1

𝐹𝑧2

∙ 𝐿  

Vzdálenost od přední nápravy 

𝐿1 =
𝐹𝑧2

𝐺
∙ 𝐿 =

𝐹𝑧2

𝐹𝑧1 + 𝐹𝑧2
∙ 𝐿 =

1

1 +
𝐹𝑧1

𝐹𝑧2

∙ 𝐿 

Při vodorovně stojícím motocyklu platí: 

𝐿1 + 𝐿2 = 𝐿 

𝐺 = 𝐹𝑧1 + 𝐹𝑧2 

Výsledné hodnoty vzdálenosti těžiště od zadního kola, jsou uvedeny v následující tabulce. 

 mp [kg] Fz1 [N] G [N] L2 [mm] 

Nezatížený stav 13,6 133,416 264,8 367,704 

Zatížený stav 41,3 405,153 1000,62 295,578 

 

Svislá poloha 

Zadní kolo motocyklu je zvednuto do výšky Hp, tím se vozidlo nakloní o úhel α. 

Výpočet úhlu α 

𝑠𝑖𝑛𝛼 =
𝐻𝑝

𝐿
 

Statická rovnice rovnováhy vzhledem k zadnímu kolu 
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𝐹𝑧1. 𝐿. cos 𝛼 − 𝐺. (𝐿2. cos 𝛼 + (ℎ𝑡 − 𝑟𝑑). sin 𝛼) = 0 

𝐹𝑧1. 𝐿. cos 𝛼 − 𝐺. 𝐿2. cos 𝛼 − 𝐺. ℎ𝑡. sin 𝛼 + 𝐺. 𝑟𝑑. sin 𝛼 = 0 

𝐺. ℎ𝑡. sin 𝛼 = 𝐹𝑧1. 𝐿. cos 𝛼 − 𝐺. 𝐿2. cos 𝛼 + 𝐺. 𝑟𝑑. sin 𝛼 

ℎ𝑡 =
𝐹𝑧1. 𝐿. cos 𝛼 − 𝐺. 𝐿2. cos 𝛼 + 𝐺. 𝑟𝑑. sin 𝛼

𝐺. sin 𝛼
 

Hodnota rd byla stanovena měřením na 141 mm. Výsledné hodnoty výšky těžiště pro 

zatížený a nezatížený stav jsou uvedené v tabulce. 

 m1 [kg] Fz1 [N] Hp [mm] ht [mm] 

Nezatížený stav 15,1 148,131 175 303,555 

Zatížený stav 57,7 566,037 175 616,384 

 

Výpočet zatěžujících sil při brzdění 

 

Obrázek 25: Zatěžující síly při brzdění [5] 

Setrvačná síla Fset 

Skluz pneumatiky 

𝐹𝑠𝑒𝑡𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝑥1 + 𝐹𝑥2 

𝐹𝑠𝑒𝑡𝑚𝑎𝑥 = 𝑚. 𝑏 = 𝑚. 𝜇. 𝑔 = 102 . 0,85 . 9,81 = 850,53 𝑁 
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m – hmotnost motocyklu s jezdcem 

b – maximální možné brzdné zpomalení 

µ - součinitel soudružnosti kola a vozovky 

Překlopení motocyklu 

Při pohybu na mezi překlopení je Fz2 rovno 0. 

𝐹𝑠𝑒𝑡𝑚𝑎𝑥. ℎ𝑡 − 𝐺. 𝐿1 + 𝐹𝑧2. 𝐿 = 0 

𝐹𝑠𝑒𝑡𝑚𝑎𝑥. ℎ𝑡 − 𝐺. 𝐿1 = 0 

𝐹𝑠𝑒𝑡𝑚𝑎𝑥 =
𝐺. 𝐿1

ℎ𝑡
=

1000,62 . 434,422

616,38
= 705,227 𝑁 

Z výsledků vyplývá, že dříve dojde k překlopení motocyklu. Pro další výpočty tedy použiji 

nižší z vypočtených hodnot. 

4.2. Výpočet sil na přední vidlici 

K nejvyššímu zatížení součástí přední vidlice dochází při brzdění na mezi překlopení. 

V této situací vnikají síly působící na horní a dolní uložení přední vidlice znázorněné na 

následujícím obrázku. Dále vzniká ohybový moment na trubkách přední vidlice. 

 

Obrázek 26: Síly působící na přední vidlici [5] 
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Vzdálenost H1 je svislá vzdálenost mezi horním a dolním držákem přední vidlice. 

Vzdálenost H2 je svislá vzdálenost dolního držáku od podložky. Součinitel odporu valení 

pro motocykl při brzdění f = 0,2. Výpočet provedu opět pro situaci na mezi překlopení Fz2 

je tedy rovno 0. 

Odpor valení Of 

𝑂𝑓 = 𝑂𝑓1 + 𝑂𝑓2 

𝑂𝑓 =  𝐹𝑧1. 𝑓 + 𝐹𝑧2. 𝑓 

𝑂𝑓 =  𝐹𝑧1. 𝑓 = 200,124 𝑁 

Síly na horní uložení vidlice 

𝐹1. 𝐻1 + 𝐹𝑠𝑒𝑡. 𝐻2 + 𝑂𝑓.𝐻2 = 0 

𝐹1 = −
𝐹𝑠𝑒𝑡. 𝐻2 + 𝑂𝑓.𝐻2

𝐻1
= −

705,227 ∙ 388,66 + 200,124 ∙ 388,66

111,34
= −3160,34 𝑁 

Síly na dolní uložení vidlice 

𝐹2. 𝐻1 + 𝐹𝑠𝑒𝑡 . (𝐻1 + 𝐻2) + 𝑂𝑓. (𝐻1 + 𝐻2) = 0 

𝐹2 = −
𝐹𝑠𝑒𝑡. (𝐻1 + 𝐻2) + 𝑂𝑓. (𝐻1 + 𝐻2)

𝐻1
  

= −
705,227 ∙ (111,34 + 388,66) + 200,124 ∙ (111,34 + 388,66)

111,34

= 4065,69 𝑁 

4.3. Výpočet sil na trubky přední vidlice 

K nejvyššímu zatížení trubek řízení dochází při brzdění v situaci, kdy se motocykl překlopí 

natolik, že je přední vidlice kolmo k vozovce. Poté dochází k ohybovému namáhání trubky 

působením valivého odporu a brzdné síly. 

𝐹 = 𝑂𝑓 + 𝐹𝑥1 = 200,124 + 705,227 = 905,351 𝑁 

 

 

 



32 

 

4.4. Výpočet sil na trubky řídítek 

K nejvyššímu zatížení řídítek dochází při brzdění na hranici adheze. Pro výpočet jsem 

zvolil zatížení řídítek odpovídající 80% hmotnosti jezdce. Zbylých 20% se přenáší 

sedačkou. 

 

Obrázek 27: Zatížení řídítek [5] 

𝐹ř =
𝑚 ∙ 𝑏 ∙ 0,8

2
=

75 ∙ 8,3385 ∙ 0,8

2
= 250,155 𝑁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

4.5. Výpočet sil na osy kol  

Osy kol přenášejí síly mezi podvozkem a koly motocyklu. Jsou tedy zatíženy jak hmotností 

motocyklu, tak silami vznikajícími při jízdě motocyklu. 

Výpočet sil na přední osu 

K nejvyššímu zatížení přední osy dochází při brzdění v situaci, kdy je celá hmotnost 

motocyklu na předním kole. V tom případě je osa zatížena ve svislém směru hmotností 

motocyklu a ve vodorovném směru brzdnou silou a odporem valení. 

 

Obrázek 28: Zatížení přední osy při brzdění [4] 

𝐹𝜉 = 𝑂𝑓 + 𝐹𝑘 = 𝑂𝑓 + 𝐹𝑥1 = 200,124 + 705,227 = 905,351 𝑁 

Fξ – vodorovná reakce 

𝐹𝜁 = 𝐹𝑧 = 𝐺 = 1000,62 𝑁 

Fζ – svislá reakce 

𝐹𝑣 = √𝐹𝜉
2 + 𝐹𝜁

2 = √905,3512 + 1000,622 = 1349,41 𝑁 

Fv – výslednice sil 
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Výpočet sil na zadní osu 

K nejvyššímu zatížení zadní osy dochází při akceleraci v situaci, kdy je celá hmotnost 

motocyklu na zadním kole. V tom případě je osa zatížena ve svislém směru hmotností 

motocyklu a ve vodorovném směru hnací silou sníženou o odpor valení. 

 

Obrázek 29: Zatížení zadní osy při zrychlení [4] 

Hnací síla 

𝐹𝑘 =
𝑀𝑀 ∙ 𝑖𝐶 ∙ 𝜂

𝑟𝑑
=

8,2 ∙ 11,333 ∙ 0,95

0,141
= 625,925 𝑁 

MM – krouticí moment motoru 

iC – celkový převodový poměr 

η – mechanická účinnost převodů 

rd – dynamický poloměr kola 

𝑖𝐶 =
𝑍1

𝑍2
=

68

6
= 11,333 

Mechanickou účinnost převodů volím 95%. 

𝐹𝜉 = 𝐹𝑘 − 𝑂𝑓 = 625,924 − 20,01 = 605,914 

𝐹𝜁 = 𝐺 = 1000,62 

𝐹𝑣 = √𝐹𝜉
2 + 𝐹𝜁

2 = √605,9142 + 1000,622 = 1169,774 𝑁 
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4.6. Výpočet sil na podsedlový rám 

Podsedlový rám je zatížen hmotností jezdce. Zatěžující síla působí v místě přední a zadní 

vzpěry hlavních nosníků. 

𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑔 = 75 ∙ 9,81 = 735,75 𝑁 

5. Návrh redukce hmotnosti jednotlivých součástí 

5.1. Držáky vidlic 

U tohoto dílu se docílí redukce hmotnosti pomocí tvarové změny frézováním. Původní 

rozměry dílu zůstanou zachovány, budou pouze přidány odlehčovací otvory. Tyto otvory 

nebudou zasahovat do obvodu součásti, aby nedošlo k nepřiměřenému snížení tuhosti 

součásti. Dále také budou tyto otvory voleny tak, aby byla zachována šířka stěny alespoň 2 

mm. Materiál volím EN AW 6082 T6. Tento materiál volím z důvodu jeho dostupnosti a 

dostačujících mechanických vlastností. Dále je také snadno obrobitelný a finančně 

nenákladný. Původní hmotnost dílu je 211 g. 

Model původního dílu 

 

Obrázek 30: Původní držák přední vidlice [5] 
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Návrhy upraveného dílu 

Verze 1 

V této verzi bude vyfrézováno pět otvorů procházejících skrz celým držákem. Hmotnost po 

této úpravě bude 162,48 g. 

 

 

Obrázek 31: Upravený držák přední vidlice verze 1 [5] 

Verze 2 

Ve verzi bude vyfrézováno šest čtvercových otvorů a jeden obdélníkový. Otvory budou 

frézovány do hloubky 12 mm, čímž zůstane zachována šířka stěny 2 mm. Výsledná 

hmotnost dílu je 166,52 g. 

 

Obrázek 32: Upravený držák přední vidlice verze 2 [5] 
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Verze 3  

Tato verze je snahou o co největší redukci hmotnosti použitím čtyř menších a dvou větších 

otvorů. Tyto otvory jsou frézovány skrz celé tělo držáku. Tato verze má hmotnost 145,97 

g. 

 

Obrázek 33: Upravený držák přední vidlice verze 3 [5] 

Shrnutí návrhů 

Verze  Hmotnost [g] Úspora hmotnosti [g] 

Původní 211 --- 

1 162,48 48,52 

2 166,52 44,48 

3 145,97 65,03 
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5.2. Trubky přední vidlice 

U tohoto dílu se docílí redukce hmotnosti změnou materiálu a průřezu. Původní trubka má 

vnější průměr 28 mm a šířku stěny 2 mm. Jelikož musí být vnější průměr trubky zachován, 

aby bylo možno použít původní díly uchycení vidlice, bude se měnit pouze vnitřní průměr 

trubky. Zachována bude rovněž i stávající délka trubky. Původní hmotnost trubky je 469 g. 

 

Model původního dílu 

 

Obrázek 34: Původní trubka přední vidlice [5] 

Návrhy rozměrů nové trubky 

Verze 1 

Ve verzi 1 je požita trubka s tloušťkou stěny 3 mm. 

 

Obrázek 35: Upravená trubka přední vidlice verze 1 [5] 
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Verze 2 

Ve verzi 2 je použita trubka s tloušťkou stěny 4 mm. 

 

Obrázek 36: Upravená trubka přední vidlice verze 2 [5] 

 

 

Shrnutí návrhů 

Verze  Hmotnost [g] Úspora hmotnosti [g] 

Původní 469 --- 

1 235,89 233,11 

2 301,93 167,07 
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5.3. Trubky řídítek 

Redukce hmotnosti u trubek řídítek proběhne změnou materiálu trubek a změnou jejích 

průřezu. Stávající řídítka jsou vyrobené z ocelové trubky o průměru 22 a šířce stěny 1,5 

mm. Vnější průměr trubky zůstane zachován, jelikož je tento rozměr standartní pro 

všechno příslušenství související s řídítky. Materiál bude hliníková slitina EN AW 6063 

T66. Původní hmotnost jednoho řídítka je 168 g. 

 

Původní trubka 

 

 

Obrázek 37: Původní trubka řídítek [5] 

Návrhy rozměrů nové trubky 

Verze 1 

Ve verzi 1 je použita trubka s konstantní tloušťkou stěny 3,5 mm. Hmotnost trubky je 

115,76 g. 

 

Obrázek 38: Upravená trubka řídítek verze 1 [5] 
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Verze 2 

Ve verzi 2 je použita trubka s konstantní tloušťkou stěny 2 mm. Hmotnost trubky je 71,51 

g. 

 

Obrázek 39: Upravená trubka řídítek verze 2 [5] 

Verze 3 

Ve verzi 3 je použita trubka s tloušťkou stěny 3,5 mm v délce 100 mm, ve zbylé délce je 

tloušťka trubky 2 mm. Hmotnost trubky je 92,59 g. 

  

 

Obrázek 40: Upravená trubka řídítek verze 3 [5] 
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Verze 4 

Ve verzi 4 je použita trubka s proměnnou tloušťkou stěny. V první části délky 100 je 

tloušťka stěny 2 mm, v druhé části o délce 75 mm je tloušťka 3 mm, ve třetí části o délce 

rovněž 75 mm je tloušťka stěny 2 mm a v poslední části je tloušťka stěny 1,5 mm. 

Nejsilnější část je tedy umístěna do místa předpokládaného vniku nejvyššího napětí. 

Hmotnost trubky je 78,43 g. 

 

Obrázek 41: Upravená trubka řídítek verze 4 [5] 

Shrnutí návrhů 

Verze  Hmotnost [g] Úspora hmotnosti [g] 

Původní 168 --- 

1 115,76 52,24 

2 71,51 96,49 

3 92,59 75,41 

4 78,43 89,57 
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5.4. Osy kol 

Přední osa 

Původní osa je tvořena šroubem M10x170. Nová osa bude vyrobena z nerezové trubky 

1.4571 o délce 175 mm se zachovaným vnějším průměrem 10 mm. Návrh osy se bude 

vztahovat na výběr vhodné tloušťky trubky. Na jedné straně osy bude přivařena matka 

M10 a na druhé straně bude nařezán závit M10. Dále bude nahrazena i rozpěrka ložisek 

kola, která je vyrobena z ocelové trubky. Nová rozpěrka bude vyrobena z trubky 

z hliníkové slitiny EN AW 6060 T66. Rozměry rozpěrky budou zachovány. Stávající 

rozpěrka má hmotnost 40 g. 

 

Obrázek 42: Původní přední osa [5] 

 

Verze 1  

Ve verzi 1 je použita trubka s tloušťkou stěny 1,5 mm. Její hmotnost je 65,5 g. 

 

Obrázek 43: Návrh nové přední osy verze 1 [5] 
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Verze 2 

Ve verzi 2 je použita trubka s tloušťkou stěny 2 mm. Její hmotnost je 76,68 g. 

 

Obrázek 44: Návrh nové přední osy verze 2 [5] 

Zadní osa 

Původní zadní osa je šroub M10x220. Nová osa bude vyrobena obdobně jako přední osa, 

jen bude délky 225 mm. I u této osy bude nahrazena rozpěrka ložisek kola. Stávající 

rozpěrka má hmotnost 56 g. Dále budou nově vyrobeny i rozpěrky, které určují polohu 

kola v rámu. Stávající jsou vyrobeny z oceli a mají hmotnost 18 a 24 g. Nové rozpěrky 

budou vysoustruženy z materiálu EN AW 6060 T66. Rozměry všech rozpěrek budou 

zachovány. 

Verze 1 

Ve verzi 1 je použita trubka s tloušťkou stěny 1,5 mm. Její hmotnost je 78,3 g. 

 

Obrázek 45: Návrh nové zadní osy verze 1 [5] 
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Verze 2 

Ve verzi 2 je použita trubka s tloušťkou stěny 2 mm. Její hmotnost je 96,53 g. 

 

Obrázek 46: Návrh nové zadní osy verze 2 [5] 

 

5.5. Zadní podsedlový rám 

U tohoto dílu se docílí redukce hmotnosti změnou materiálu a průřezu trubky. Nový rám 

bude svařen z trubek z hliníkové slitiny EN AW 6082 T6 čtvercového průřezu. Pro 

pevnostní výpočty jsem vytvořil tři návrhy s rozdílnou šířkou stěny trubky. Verze 1 – 2,5 

mm, verze 2 2mm a ve verzi 3 1,5 mm. Dále bude zvětšena šířka plochých částí spojujících 

hlavní nosníky na 4 mm. Toto rozšíření bude použito ve verzi 2 a 3. Ostatní rozměry 

zůstanou zachovány. Hmotnost nového dílu bude 411,35 g.  

Původní hmotnost dílu je 1204 g. 

 

 

Obrázek 47: Zadní podsedlový rám [5] 
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5.6. Držák výfuku  

Redukce hmotnosti bude dosažena změnou materiálu na hliníkovou slitinu EN AW 6060 

T66. Původní hmotnost držáku je 80 g, nový držák bude mít hmotnost 30 g. Úspora tedy 

bude 50 g.  

 

Obrázek 48:3D model držáku výfuku [5] 

 

5.7. Kryt řetězu 

Nové kryty řetězu budou z hliníkové slitiny EN AW 6060 T66. Hmotnost původních krytů 

řetězu je 64 g přední a 20 g zadní kryt. Hmotnost předního krytu bude 22 g a zadního krytu 

7 g. Úspora tedy bude 42 g na předním a 13 g na zadním krytu. 

 

Obrázek 49: 3D model předního krytu řetězu [5] 
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Obrázek 50: 3D model zadního krytu řetězu [5] 

 

6. Pevnostní výpočet součástí po navržených úpravách 

Pevnostní kontrola navržených součástí bude provedena metodou konečných prvků neboli 

MKP. Jedná se o numerickou metodu založenou na řešení soustavy diferenciálních rovnic, 

které popisují vlastnosti dané fyzikální soustavy. Řešením těchto rovnic tedy lze simulovat 

napětí a deformaci, ale i například proudění tepla nebo tekutin a elektromagnetické jevy. 

Princip metody spočívá v diskretizaci spojitého kontinua do předem určeného počtu prvků. 

Zjišťované parametry jsou poté určovány v uzlových bodech. MKP je užitečná především 

pro kontrolu nově navržených součástí nebo pro určení kritického místa konstrukce. 

Postup MKP výpočtu 

1. Stanovení řešeného problému 

2. Volba typu úlohy 

3. Tvorba CAD modelu 

4. Vytvoření sítě – nahrazení objemu součásti konečným počtem prvků 

5. Stanovení zatížení a okrajových podmínek 

6. Výpočet deformací a napětí pro jednotlivé uzlové body 

7. Grafické zobrazení na modelu 

8. Vyhodnocení výsledků 

Pevnostní výpočty budu provádět v programu Ansys Workbench 15. Jako první krok bylo 

nutné vytvořit model všech odlehčovaných součástí. Dále je nutno zadat zvolený materiál a 

vytvořit síť. Poté se zadají zatěžující síly a opěrné body konstrukce. V následující části 
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uvedu pouze pevnostní výpočty verzí součástí, které budou finální. Výsledky ostatních 

verzí uvedu vždy v přiložené tabulce. Finální verze jsem vybíral tak aby bylo dosaženo co 

největší redukce hmotnosti, ale zároveň dodržena jistá úroveň bezpečnosti. Grafické 

výstupy z výpočtu všech verzí se nachází na přiloženém CD. 

Pevnostní výpočet horního držáku vidlic – Verze 1 

Pro výpočet byl vytvořen zjednodušený model držáku, který neobsahoval svěrný spoj. Poté 

jsem rozdělil plochu uložení trubek předních vidlic a plochu umístění osy řízení na dvě 

části svislou dělící rovinou. Tento krok byl potřeba, aby bylo možno zadávat působící síly 

a opěrné body pouze do míst, kde se skutečně nachází. Dále jsem vytvořil síť o velikosti 

hrany 0,75 mm s počtem elementů téměř 130 tisíc.  

 

Obrázek 51: Vytvořená síť na součásti [5] 

Po vytvoření sítě jsem zadal zatěžující síly a opěrné body. Působiště sil jsem umístil do 

ploch uložení trubek předních vidlic ve směru jízdy. Opěrné body jsem umístil do místa 

osy řízení ve směru proti směru jízdy. Po zatížení vyšly následující průběhy deformace a 

napětí. 
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Obrázek 52: Napětí v upravené součásti [5] 

 

 

Obrázek 53: Deformace v upravené součásti [5] 

Maximální napětí vyšlo 91,116 MPa a maximální deformace dosahuje hodnoty 0,104 mm. 

Maximální napětí se vyskytuje v přední části uložení trubek přední vidlice. Maximální 

deformace se potom nachází na vnějších okrajích součásti. Hliníková slitina AN AW 6082 

T6 má pro šířku stěny větší než 3 mm mez kluzu 250 MPa. [8] Součást tedy vyhovuje a je 

u ní dosaženo bezpečnosti 2,74. 
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Výsledné hodnoty všech verzí 

Verze Maximální napětí [MPa] Maximální deformace [mm] 

1 91,116 0,104 

2 156,87 0,098 

3 158,45 0,143 

 

Pevnostní výpočet dolního držáku vidlic – Verze 1 

Model držáku i postup vytvoření sítě byl shodný jako u držáku horního. Změna nastala při 

umístění zatěžujících sil a opěrných bodů. U dolního držáku síly působí v ploše uložení 

trubek předních vidlic ve směru proti pohybu motocyklu. S tím souvisela i změna opěrných 

bodů, které se nyní nachází v přední části otvoru pro osu řízení. Po zatížení vyšly 

následující napětí a deformace. 

 

Obrázek 54: Napětí v upravené součásti [5] 
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Obrázek 55: Deformace v upravené součásti [5] 

Maximální napětí vyšlo 126,47 MPa a maximální deformace dosahuje hodnoty 0,13 mm. 

Maximální napětí se vyskytuje v přední části uložení osy řízení. Maximální deformace se 

potom nachází na vnějších okrajích součásti. Hliníková slitina AN AW 6082 T6 má pro 

šířku stěny větší než 3 mm mez kluzu 250 MPa. [8] Součást tedy vyhovuje a je u ní 

dosaženo bezpečnosti 1,98. 

Výsledné hodnoty všech verzí 

Verze Maximální napětí [MPa] Maximální deformace [mm] 

1 158,95 0,13 

2 162,9 0,116 

3 142,8 0,18 
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Pevnostní výpočet trubek přední vidlice – Verze 2 

Pro výpočet jsem vytvořil zjednodušený model bez úchytů pro přední blatník a přední 

brzdu. Dále jsem vytvořil síť o délce hrany 1,5 mm obsahující přes 120 tisíc elementů. 

Součást jsem zatížil v místě osy kola a opěrné body jsem umístil do místa uložení v horním 

a dolním držáku vidlice. Po zatížení vyšly následující hodnoty napětí a deformace. 

 

Obrázek 56: Napětí v upravené součásti [5] 

 

 

Obrázek 57: Deformace upravené součásti [5] 
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Výsledné hodnoty jsou příliš vysoké pro náhradu materiálu hliníkovou slitinou. I za 

předpokladu dostupnosti potřebného materiálu ze slitiny, která by měla mez kluzu 400 

MPa aby byla dodržena bezpečnost alespoň 1,5, by dle mého názoru došlo k nežádoucímu 

otlačení trubky od držáků vidlic. Nabízí se zde možnost využít moderní technologie a 

použít trubku z uhlíkových vláken, která má velmi výhodné mechanické vlastnosti, 

hmotnost i potřebnou tvrdost povrchu. Tyto nesporné výhody jsou ovšem zastíněny 

vysokou pořizovací cenou, která by přesáhla požadovaný rozpočet zadavatele. 

Pevnostní výpočet trubek řídítek – Verze 4 

Pro součást jsem vytvořil síť o délce hrany 2 mm a počtu elementů přes 137 tisíc. Součást 

jsem zatížil na straně trubky s menší tloušťkou. Na druhou stranu jsem umístil pevnou 

vazbu představující uchycení trubky objímkou k přední vidlici. Po zatížení vzniklo 

následující napětí a deformace. 

 

Obrázek 58: Napětí v upravené součásti [5] 
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Obrázek 59: Deformace upravené součásti [5] 

Maximální napětí vyšlo 99,516 MPa a maximální deformace vyšla 0,625 mm. Maximální 

napětí se vyskytuje v místě uchycení trubky do objímky. Maximální deformace se nachází 

na vnějším okraji součásti. Hliníková slitiny AN AW 6063 T66 má pro tloušťku stěny 

rovnou nebo menší 3 mm mez kluzu 200 MPa. [8] Součást tedy vyhovuje a je u ní 

dosaženo bezpečnosti 2,01. 

Výsledné hodnoty všech verzí 

Verze Maximální napětí [MPa] Maximální deformace [mm] 

1 71,974 0,529 

2 110,75 0,749 

3 74,908 0,566 

4 99,516 0,625 
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Pevnostní výpočet přední osy – Verze 2 

Pro součást jsem vytvořil síť o délce hrany 1 mm a počtem elementů přes 39 tisíc. Součást 

jsem zatížil v místě uložení osy v ložiscích kola. Pevnou vazbu jsem umístil do místa 

uchycení osy v přední vidlici. Součást jsem zatěžoval výslednicí svislé reakce od 

hmotnosti motocyklu a vodorovné reakce od brzdění. 

 

Obrázek 60: Napětí v upravené součásti [5] 

 

Obrázek 61: Deformace upravené součásti [5] 
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Maximální napětí vyšlo 161,42 MPa a maximální deformace 0,011 mm. Maximální napětí 

vyšlo v místě uložení osy v přední vidlici. Maximální deformace se nachází ve středu 

součásti mezi ložisky kola. Pro zvolený materiál 1.4571 je mez kluzu stanovena na 290 

MPa. [9] Součást tedy vyhovuje a dosahuje bezpečnosti 1,8. 

Verze Maximální napětí [MPa] Maximální deformace [mm] 

1 218,11 0,013 

2 161,42 0,011 

 

Pevnostní výpočet zadní osy – Verze 2 

Pro součást jsem vytvořil síť o délce hrany 1 mm a počtem elementů přes 53 tisíc. Součást 

jsem zatížil v místě uložení osy v ložiscích kola. Pevnou vazbu jsem umístil do místa 

uchycení osy v zadní vidlici. Součást jsem zatěžoval výslednicí svislé reakce od hmotnosti 

motocyklu a vodorovné reakce od zrychlení. 

 

 

Obrázek 62: Napětí v upravené součásti [5] 
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Obrázek 63: Deformace upravené součásti [5] 

Maximální napětí vyšlo 241,28 MPa a maximální deformace 0,061 mm. Maximální napětí 

vyšlo v místě uložení osy v zadní vidlici na straně rozety. Maximální deformace se nachází 

ve středu součásti mezi ložisky kola. Pro zvolený materiál 1.4571 je mez kluzu stanovena 

na 290 MPa. [9] Součást tedy vyhovuje a dosahuje bezpečnosti 1,20. 

Verze Maximální napětí [MPa] Maximální deformace [mm] 

1 331,51 0,072 

2 241,28 0,061 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

Pevnostní výpočet podsedlového rámu – Verze 3 

Pro součást jsem vytvořil síť o délce hrany 1,25 mm a počtu elementů přes 136 tisíc. 

Součást jsem zatížil v místě plochých výztuh hlavních nosníků. Svarové spoje jsem 

z důvodu zjednodušení výpočtu zanedbal a součást považoval za celistvý prvek.  Uchycení 

podsedlového rámu k rámu motocyklu jsem nahradil pevnými vazbami v místech 

šroubových spojů. Po zatížení vyšly následující hodnoty napětí a deformace. 

 

Obrázek 64: Napětí v upravené součásti [5] 

 

 

Obrázek 65: Deformace upravené součásti [5] 
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Maximální napětí vyšlo 163,06 MPa a maximální deformace 0,795 mm. Maximální 

napětí se vyskytuje v místě styku střední vzpěry a hlavních nosníků. Maximální deformace 

se nachází v místě pro uchycení držáku výfuku. Pro zvolený materiál EN AW 6082 T6 je 

mez kluzu stanovena na 250 MPa. [8] Součást tedy vyhovuje a dosahuje bezpečnosti 1,53. 

Verze Maximální napětí [MPa] Maximální deformace [mm] 

1 174,16 1,244 

2 149,46 0,683 

3 163,06 0,795 

 

7. Celkové zhodnocení úprav, materiálová a finanční náročnost 

Z pevnostních výpočtů navržených součástí vyplývá, že jsou téměř všechny navržené 

úpravy vhodné. Výjimku tvoří trubky přední vidlice, u kterých by při použití hliníkové 

slitiny došlo k nežádoucí deformaci. Této deformaci by se nejspíše dalo předejít například 

použitím trubek z uhlíkových vláken. V následující tabulce jsou vypsané výsledné hodnoty 

výsledků pevnostních výpočtů pro ostatní součásti. 

Součást Maximální 

napětí 

[MPa] 

Maximální 

deformace [mm] 

Mez kluzu pro 

zvolený 

materiál [MPa] 

Bezpečnost 

Horní držák vidlic 91,116 0,104 250 2,74 

Dolní držák vidlic 126,47 0,13 250 1,98 

Trubky řídítek 99,516 0,625 200 1,98 

Přední osa kola 161,42 0,011 290 2,01 

Zadní osa kola 241,28 0,061 290 1,20 

Podsedlový rám 163,06 0,795 250 1,53 

 

Tabulka 4: Přehled výsledků pevnostních výpočtů 

Použitím všech navržených úprav by došlo ke snížení hmotnosti motocyklu o 

1512,98 g. Celková hmotnost motocyklu by teda měla klesnout z původních 27 kg na 

přibližně 25,5 kg. V následující tabulce uvádím rozpis jednotlivých součástí a jejich 

předpokládanou úsporu hmotnosti.  
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Součást Počet na 

motocyklu 

Původní hmotnost 

[g] 

Nová hmotnost 

[g] 

Rozdíl [g] 

Horní držák vidlic 1 211 158,95 52,05 

Dolní držák vidlic 1 211 158,95 52,05 

Trubky řídítek 2 168 78,14 89,86 

Přední osa kola 1 110 77,24 32,76 

Zadní osa kola 1 140 97,35 42,65 

Podsedlový rám 1 1204 411,35 792,65 

Kryt řetězu přední 1 64 22 42 

Kryt řetězu zadní 1 20 7 13 

Držák výfuku 1 80 50 30 

Přední brzda 1 339 245 94 

Zadní brzda 1 349 258 91 

Rozpěrka ložisek přední 1 40 13,52 26,48 

Rozpěrka ložisek zadní 1 56 18,53 37,47 

Rozpěrka zadní osy malá 1 18 6,5 11,5 

Rozpěrka zadní osy velká 1 24 8,35 15,65 

Celková úspora hmotnosti 1512,98 

 

Tabulka 5: Přehled úspory hmotnosti u jednotlivých součástí 

Při volbě materiálů součástí jsem vycházel z dostupnosti u výrobců. Nejvíce je tedy 

zastoupena hliníková slitina EN AW 6060 T66, která je dostupná ve velkém množství 

profilů a délek a je dostupná již od 130 Kč bez DPH za kilogram. [6]. Jediným profilem, 

který se mi nepodařilo nalézt, byl čtyřhranný profil 16x16x1,5 na podsedlový rám. 

Zadavatel tedy přistoupil na alternativní profil 15x15x1,5 z materiálnu EN AW 6060 T66, 

který již je k dispozici ke koupi. V následující tabulce uvádím přehled materiálů a 

polotovarů, ze kterých budou díly vyrobeny. Obráběcí časy jsou voleny ve spolupráci s 

pracovníkem z oboru obrábění kovů. Při výpočtu ceny obrobení vycházím z hodinové 

sazby 350 Kč za hodinu práce. 
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Součást Materiál Polotovar [mm] Cena 

materiálu 

[Kč] 

Obráběcí 

čas [min] 

Cena 

obrobení 

[Kč] 

Horní držák 

vidlic 

EN AW 

6082 T6 

PLO50x15 - 190 52,47 [6] 90 525,- 

Dolní držák vidlic EN AW 

6082 T6 

PLO50x15 - 190 52,47 [6] 90 525,- 

Trubky řídítek EN AW 

6063 T66 

TR ø22x3 - 210 29,63 [6] 20 116,70,- 

Přední osa kola 1.4571 TR ø10x2x1000 301 [7] 15 87,50,- 

Zadní osa kola 1.4571 --- --- 15 87,50,- 

Podsedlový rám EN AW 

6060 T66 

TR 4HR 15x1,5 - 

1100 

ø 10 - 250 

PLO50x4 - 260 

PLO60x5 - 65 

PLO16x3 - 80 

73,63 [6] 180 1050,- 

Kryt řetězu 

přední 

EN AW 

6060 T66 

L 80x20x2 - 150 11,08 [6] 20 116,70,- 

Kryt řetězu zadní EN AW 

6060 T66 

PLO60x3 - 65 4,73 [6] 10 58,30,- 

Držák výfuku EN AW 

6060 T66 

L 20x15x3 - 65  

L 40x30x3 - 110 

7,47 [6] 45 262,50,- 

Přední brzda --- --- 3220 --- --- 

Zadní brzda --- --- 3220 --- --- 

Rozpěrka ložisek 

přední 

EN AW 

6060 T66 

TR ø 14x2 - 85 2,46 [6] 5 29,20,- 

Rozpěrka ložisek 

zadní 

EN AW 

6060 T66 

TR ø 14x2 - 117 3,33 [6] 5 29,20,- 

Rozpěrka zadní 

osy malá 

EN AW 

6060 T66 

ø 25 - 50 9,8 [6] 5 29,20,- 

Rozpěrka zadní 

osy velká 

EN AW 

6060 T66 

--- --- 5 29,20,- 

Celková cena materiálu 6988,- 

Celková cena práce 2946,- 

Cena celkem 9934,- 

 

Tabulka 6: Přehled použitých materiálů a finanční náročnost výroby 

Některé z výše uvedených součástí již byly vyrobeny a vyzkoušeny při jízdě na okruhu. 

Konkrétně jde o trubky řídítek a podsedlový rám. Trubky řídítek se dle zadavatele 

osvědčily a nedochází u nich k žádným pozorovatelným deformacím. U podsedlového 

rámu došlo k deformaci přední výztuhy rámu. Tento jev byl nejspíš způsoben přesunem 
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těžiště jezdce do polohy až za sedadlo a tím k nepředpokládané změně působících sil na 

rám. Tento nežádoucí jev by se dal nejspíše odstranit například použitím silnějších výztuh 

rámu nebo zvýšením jejich počtu. 

8. Závěr 

Tato diplomová práce se zabývala možnostmi redukce hmotnosti podvozkových částí 

motocyklu Blata B Origami. V první části se nachází krátké seznámení s historií vývoje 

motocyklu a jeho technické parametry. V další části následuje výběr komponentů 

vhodných k redukci hmotnosti. Tyto komponenty jsou vybírány s ohledem na 

technologickou a finanční náročnost jejich úpravy nebo vyrobení nového dílu. Poté 

následují výpočty působících sil na tyto komponenty. Následujícím krokem byl návrh 

několika možných verzí redukce hmotnosti součásti. Při tomto návrhu bylo dbáno na to, 

aby byly použity běžně koupitelné materiály a jejich profily. Zanedbáním této podmínky 

by bylo možno dosáhnout určitě vyšší úspory hmotnosti, ovšem úměrně by také vzrostla 

finanční náročnost těchto úprav. V dalším kroku byla provedena pevnostní kontrola 

součástí metodou MKP. Výsledkem tohoto kroku bylo zjištění napětí a deformace na všech 

verzích odlehčovaných součástí. Na základě těchto výsledků poté byly vybrány finální 

verze součástí, které budou vyrobeny. Celková úspora hmotnosti tedy dosáhla 1512,98 g. 

Celková cena těchto úprav činí 9934 Kč. Byla tedy splněna podmínka zadavatele na 

finanční náročnost 1500 Kč na každých 200 g snížené hmotnosti. Motocykl se všemi 

úpravami popsanými v této práci by měl mít hmotnost bez provozních kapalin 25 kg. Pro 

dosažení hmotnosti novějšího modelu B2, která je 24,3 kg je potřeba provést redukci 

hmotnosti o 0,7 kg. Této redukce by se dalo například dosáhnout použitím trubek přední 

vidlice z uhlíkových vláken. S touto úpravou by ale s největší pravděpodobností došlo 

k překročení rozpočtu stanoveného zadavatelem. Pokud by byla snaha dosáhnout 

hmotnosti nejnovějšího modelu Ultima, která činí 18,6 kg, muselo by již být zasáhnuto i 

do konstrukce rámu, zadní vidlice a nejspíš i ráfků. Tento zásah by byl, ale už tak finančně 

náročný, že by s největší pravděpodobností přesáhl hodnotu samotného motocyklu. 
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