
Ostrava 2015 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta strojní 

Katedra aplikované mechaniky 

 

 

 

Modelování připojení železničního dvousedadla na 

rám vagonu z hlediska odolnosti při rázovém testu 

Modelling Two-seat Connection to the Frame Rail Wagon 

in Terms of Resistance at Impact Test

 

 

 

 

 

 

 

Student: 

Vedoucí bakalářské práce: 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Rostislav ČECH 

prof. Ing. Petr HORYL, CSc., dr.h.c. 



VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní  2014-2015 

 



VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní  2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopřísežné prohlášení studenta 

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

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

 

V Ostravě 18. 5. 2015 

 

 

 

…………………………… 

podpis studenta



VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní  2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Rád bych tímto poděkoval vedoucímu své diplomové práce, kterým je prof. Ing. Petr 

HORYL, CSc., dr.h.c. za jeho podporu při řešení problémů, se kterými jsem se během 

řešení této práce setkal. Dále bych tímto rád poděkoval Ing. Pavlu Maršálkovi, který mi 

ochotně předal své zkušenosti s řešením rázových dějů prostřednictvím  

konečno-prvkových programů. 



VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní  2014-2015 

Prohlašuji, že: 

• jsem byl seznámen s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 
121/2000Sb., 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 
„VŠBTUO“) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě diplomovou práci užít (§ 35 
odst. 3). 

• souhlasím s tím, že diplomová práce bude v elektronické podobě uložena v Ústřední 
knihovně VŠB-TUO k nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího diplomové 
práce. Souhlasím s tím, že údaje o kvalifikační práci, obsažené v Záznamu o závěrečné 
práci, umístěném v příloze mé kvalifikační práce, budou zveřejněny v informačním 
systému VŠBTUO. 

• 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. 

 

 

V Ostravě 18. 5. 2015 

 

Bc. Rostislav Čech 

Štefánikova 737 

739 61, Třinec 

 

…………………………… 

podpis studenta 

 



VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní 2014-2015 

ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

ČECH, R. Modelování připojení železničního dvousedadla na rám vagonu z hlediska 

odolnosti při rázovém testu – diplomová práce. OSTRAVA: VŠB – Technická univerzita 

Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechaniky, 74 s. Vedoucí práce: HORYL, P. 

Cílem této práce je provést pevnostní výpočet připojení železničního dvousedadla na 

rám vagonu z hlediska odolnosti při rázovém testu a to pro dvě různé varianty připojení a 

tyto porovnat. Dále porovnat tyto výpočty s experimentální zkouškou na padostroji. 

Dalším cílem práce je navrhnout třetí, pokud možno lepší, variantu připojení a tuto ověřit 

pomocí počítačového modelování. Součástí práce je i simulace zkoušky bodového svaru 

používaného pro některá spojení používané firmou BORCAD cz s.r.o. při konstrukci jejich 

sedadel a její srovnání s experimentálními daty. Úloha je řešena explicitní metodou 

implementovanou ve zvoleném komerčním konečno-prvkovém programu.  

ANNOTATION OF THESIS 

ČECH, R.  Modelling Two-seat Connection to the Frame Rail Wagon in Terms of 

Resistance at Impact Test – diploma thesis. OSTRAVA: VŠB – Technical University of 

Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department od Mechanics, 74 p. 

Thesis head: HORYL, P. 

Objective of this thesis is to perform strength calculation of two-seat connection to the 

frame rail wagon in terms of resistance at impact test for two different design options and 

to compare them. Results are to be corellated with experimental testing on impact device. 

Next part is to suggest third, if possible better, design option of two-seat connection and 

prove it by strength calculation. As part of this thesis simulation of strength test of spot 

weld used for some structural connections used by company BORCAD cz s.r.o. for 

construction of their seats is performed and compared to experimental data. Task is solved 

using explicit method implemented in chosen commercial finite-element software.  
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