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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

JURCZEK, J. Konstrukční návrh koloběžky: bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra částí a mechanismů strojů - 347, 2015, 64s. 

Vedoucí práce Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. 

Bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením koloběžky vybrané varianty dle 

vypracované rešerše aktuálních typů. Na základě provedené ergonomické analýzy populace  

a aktuálních trendů je navržen rám koloběžky s klíčovým prvkem – skládacím mechanismem. 

Celý konstrukční návrh je podložen pevnostními výpočty celého rámu se zaměřením  

na kritické uzly. Dimenzování rámu je ověřeno pevnostní analýzou metodou konečných 

prvků (MKP). Bakalářská práce je doplněna o seznam nakupovaných dílů s jejich popisem  

a specifikacemi, výkresem sestavení koloběžky, dílenským výkresem svařovaného 

kloubového mechanismu a dílenskými výkresy částí kloubového mechanismu. 

Klíčová slova: koloběžka, sportovní, skládací, ergonomická analýza, mechanismus, 

pevnostní výpočty, napětí a deformace. 

 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

JURCZEK, J. Design of a scooter: Bachelor thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of 

Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Machine parts and Mechanisms –

 347, 2015, 64p. Thesis head Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. 

Bachelor thesis is dealing with the design of the scooter due to selected variant 

according to the developed research of current types. The scooter frame with key element – 

the folding mechanism was developed on the basis of ergonomic analysis of population and 

current trends. The entire engineering design is substantiated by the stress-strain analysis  

of the whole frame with focus on critical nodes. Dimensioning of the frame is verified by the 

stress analysis by finite element method (FEM). Bachelor thesis is supplemented by  

a list of purchased parts with their description and specifications, drawing of compilation  

of scooter, working drawings of welded hinge mechanism and working drawings of the parts 

hinge mechanism. 

Keywords: scooter, sports, folding, ergonomic analysis, mechanism, stress analysis, 

strength calculations. 
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0. Seznam použitých značek a symbolů 

ai, bi, ci, di, ei, li, zi [mm] Délkový rozměr 

amax [m·s-2] Maximální zpomalení 

g [m·s-2] Gravitační zrychlení 

hi  [mm] Výška 

ki  [–] Bezpečnost 

k3, k4   [–] Převodní součinitel pro druh svarového spojení 

mi  [kg] Hmotnost 

pi  [MPa] Měrné tlakové napětí 

pD   [MPa] Dovolené měrné tlakové napětí 

qd  [–] Dynamický koeficient 

xi  [mm] Délkový parametr 

B, Li  [mm] Délkový rozměr 

Fi  [N] Zatěžující síla 

Hi  [mm] Výška 

Jpi  [mm4] Polární moment setrvačnosti 

Jxi, Jyi   [mm4] Kvadratický moment průřezu 

MiA  [N·mm] Moment k bodu A 

Moi  [N·mm] Ohybový moment 

Mki  [N·mm] Krouticí moment 

Ri  [N] Reakce zatížení 

Rei  [MPa] Mez kluzu materiálu 

Si  [mm2] Průřezová plocha 

Woi  [mm3] Průřezový modul v ohybu 

Wki  [mm3] Průřezový modul v krutu 

X  [–] Procentuální rozdíl 

αi, φ  [°] Úhel 

β  [–] Součinitel velikosti svaru 

π  [–] Ludolfovo číslo 

σoi  [MPa] Ohybové napětí 

τDs  [MPa] Dovolené smykové napětí 

τ⊥, τ||, τsi  [MPa] Smykové napětí 

τMki  [MPa] Napětí v krutu 
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1. Úvod 

V této bakalářské práci se budu zabývat konstrukčním návrhem koloběžky,  

kde vycházím z vlastní praxe z hlediska využití a možné konstrukce. Je nutné provést analýzu 

aktuálních trendů a požadavků a z několika navržených variant vybrat jednu, kterou podrobím 

pevnostní analýze a celkovému konstrukčnímu návrhu. Na koloběžce budu pevnostně řešit 

rám, který budu volit svařovaný. Rám bude vlivem různorodého a náhodného zatěžování  

při jízdě zatěžován značnými dynamickými silami, a proto se zaměřím na pevnostní analýzu 

v důležitých částech rámu. Toto se jeví jako hlavní problém konstrukčního návrhu.  

Koloběžka bude obsahovat další standardizované díly (např. zapletená kola, řídítka, brzdy, 

apod.), které se dají běžně nakoupit. Jedná se zejména o cyklistické komponenty,  

které jsou dnes standardem pro dopravní prostředky tohoto druhu. Veškeré nakupované díly 

budou předmětem konstrukčního návrhu různých variant a budou uvedeny v seznamu 

nakupovaných dílů. 

1.1 Seznámení s tématikou koloběžek 

Dnes ve 21. století je velice žádaný alternativní, ekonomický a hlavně časově 

nenáročný druh dopravy na krátké vzdálenosti, zejména po městě a na meziměstské 

vzdálenosti do 20  km. Mezi tyto druhy jsou zařazena městská kola, elektrokola, koloběžky, 

kolečkové brusle apod. V dnešní době je velice efektivní využívat takovéto dopravní 

prostředky, protože lidé zjistili, že doprava tímto způsobem je nestojí žádné finance,  

je to rychlý způsob dopravy v přeplněných městech a udělají něco pro své zdraví,  

což má ve výsledku výrazná pozitiva. Na druhou stranu koloběžky nepatří pouze mezi 

dopravní prostředky, ale slouží rovněž pro zábavu a volný čas. Často bývají nazývány  

jako "přibližovadla". 

Koloběžky se dělí dle cílového využití na hlavní skupiny – dětské koloběžky, 

koloběžky pro dospělé, freestyle koloběžky, skládací a speciální koloběžky. Koloběžky  

pro dospělé se dále dělí na silniční a terénní. [15] 

Mezi koloběžkami pro dospělé se vyskytují dvě hlavní podkategorie, které se výrazně 

liší svou stavbou. Z vlastního zájmu se budu zabývat sportovními koloběžkami,  

což je mezistupeň mezi kategoriemi silničních a terénních koloběžek. Jedná se o univerzální 

typ pro širší spektrum využití. 

V České republice dnes figuruje mnoho výrobců, kteří se specializují na výrobu 

koloběžek více druhů ve výše uvedeném rozdělení. Díky tomu má každý zájemce o tento 

dopravní prostředek, ať už amatér nebo pokročilý jezdec, možnost širokého výběru. 
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S postupem doby je propagace tohoto dopravního prostředku na obrovském vzrůstu,  

vyrábí se nové inovované druhy a celé odvětví koloběžek se rozšiřuje. Hlavním a možná  

i jediným, nejvíce inovovaným dílem, je rám. Rám je naprosto individuální komponenta celé 

koloběžky, která je vysoce modifikovatelná a je to nosný prvek charakteristický pro tento 

druh dopravního prostředku. Po jeho vývoji a výrobě se pouze osadí standardizovanými díly  

a koloběžka je plně funkční. Mnoho takovýchto rámů vznikalo v domácích dílnách nadšenců 

a dnes se objevují ve standardně dodávaných sériích. 

1.2 Standardní typy 

Na trhu se setkáme s koloběžkami vyráběnými v České republice, ale rovněž  

od zahraničních výrobců. Všeobecně platí základní rozdělení uvedené v kapitole 1.1. 

• Dětské koloběžky 

Dětské koloběžky se od standartních modelů liší užitými materiály a hlavně velikostí 

dle věku dítěte. Na obrázku 1.1 je zobrazena koloběžka pro děti od 2 let. Konstrukce obsahuje 

dvě zadní kola (může být označována jako trojkoloběžka), která podporují stabilitu  

pro prvotní jízdy. Kola jsou plastová, rám ocelový a řídítka jsou výškově nastavitelná.  

Nejsou zde ostré hrany, které by mohly dítěti ublížit. 

 
Obrázek 1.1 Dětská koloběžka od 2 let [16] 

Na obrázku 1.2 je zobrazena koloběžka pro děti od 6 let. Tento typ je vybaven 

zapletenými koly se standardními 12“ pneumatikami, přední i zadní kolo je vybaveno  

ruční ráfkovou brzdou. Rám je vybaven sklopným stojanem. Celkově je koloběžka bytelnější, 

odolnější a díky nafukovacím pneumatikám je komfortní i jízda na nezpevněných površích. 
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Obrázek 1.2 Dětská koloběžka od 6 let [17] 

• Koloběžky pro dospělé 

Jak již bylo řečeno, tato kategorie se dále dělí na koloběžky silniční a terénní.  

Toto rozdělení je základním kritériem, které určuje rozsah využití. Mezistupeň mezi těmito 

typy jsou sportovní koloběžky, jejichž konstrukce i výbava splňuje ta nejvyšší kritéria. 

o Silniční koloběžky 

Silniční koloběžka je vyobrazena na obrázku 1.3 a jak již název napovídá,  

jedná se o druh, se kterým je možno jezdit na velké vzdálenosti. Pevný ocelový rám 

s geometrií vhodnou pro rychlou i komfortní jízdu, zapletená kola s průmyslovými ložisky, 

která zajišťují nízké tření, úzké pneumatiky s nízkým valivým odporem, to vše umožňuje 

jízdu na dlouhé trasy po zpevněném povrchu. Charakteristickým rysem bývá přední kolo  

o velikosti velice blízké horskému kolu. Jsou i modely speciální – závodní, např. pro sprinty. 

 
Obrázek 1.3 Silniční koloběžka [21] 

o Terénní koloběžky 

Koloběžky jsou konstruovány na jízdu po nezpevněném povrchu, po značných 

nerovnostech, avšak zajišťující komfort jízdy. Jedním z příkladů může být model 

(viz obrázek 1.4), který umožňuje koloběžku využívat k aktivitě zvané mushing, tedy jízda  

se psím spřežením. Koloběžka je vybavená příslušenstvím, které toto umožňuje.  
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Oproti silniční koloběžce bývá koloběžka osazena hydraulickými kotoučovými brzdami. 

Pneumatiky jsou značně širší s hrubým vzorkem a odpruženou vidlicí, která absorbuje  

rázy od nerovností. Nosnost se pohybuje okolo 120-150 kg. 

 
Obrázek 1.4 Terénní koloběžka včetně příslušenství pro mushing [22] 

• Freestyle koloběžky 

Tento druh koloběžek je populární hlavně u mladých lidí, díky odlehčené podobě 

hliníkového rámu a malým kolům. Tato kombinace umožňuje provádět s koloběžkou různé 

triky ve Freestyle parcích, na u-rampách nebo jen tak na ulici. Na obrázku 1.5 je pevná verze 

freestyle koloběžky. Konstrukce a komponenty jsou velice pevné, aby vydržely i skoky  

a nedošlo tak k porušení. Kolečka jsou vybavena kuličkovými ložisky. Nosnost koloběžky  

je okolo 110 kg. Tento typ je vhodný pro široké spektrum věkových kategorií od dětí školního 

věku, mladistvé až po dospělé. [18]  

 
Obrázek 1.5 Freestyle koloběžka [19] 

• Skládací koloběžky 

Skládací koloběžky jsou novodobým trendem, kdy u veškerých typů koloběžek  

je snaha mít koloběžku žádaných parametrů, ale skladnou. To umožňuje jednoduchý transport 

například v malém zavazadlovém prostoru automobilu. 

Na trhu je mnoho konstrukčních řešení, kdy jsou skládatelné jak rámy,  

tak např. představce. Neznámějším skládacím typem je skládací obdoba freestyle koloběžky. 
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Je to malý dopravní prostředek populární díky velice dobré skladnosti v podobě skládacího 

rámu vyobrazený na obrázku 1.6. Jedná se o obdobu freestyle koloběžky, avšak není stavěná 

na zatížení v podobě skoků, ale slouží spíše jako městský dopravní prostředek.  

 
Obrázek 1.6 Hliníková skládací koloběžka [20] 

V oblasti sportovních koloběžek je dnes hodně modelů s unikátním řešením 

skládacího mechanismu, který umožňuje koloběžku rychle a jednoduše složit,  

přičemž konstrukce si zachovává stále stejné vlastnosti a parametry. Komponenty se neliší od 

konvenčních modelů. Na obrázku 1.7 je zobrazen model se skládáním do boku. 

 
Obrázek 1.7 Sportovní skládací koloběžka [23] 

1.3 Speciální typy 

Mezi koloběžkami se vývojem techniky objevují např. i koncepty koloběžek,  

které mají zabudovaný elektropohon (viz obrázek 1.8) a zároveň jsou skládací.  

Lithium-iontové baterie jsou schopny pohánět koloběžku s dospělým člověkem rychlostí 

25 km/h na vzdálenost 15 až 25 km. [24] Na obrázku 1.9 je konvenční sportovní koloběžka  

s elektropohonem v předním kole. 
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Obrázek 1.8 Koncept skládací elektro-koloběžky [24] 

 
Obrázek 1.9 Sportovní elektro-koloběžka [25] 

 

1.4 Cíle bakalářské práce 

Na základě zadání, rešerše a vlastního zájmu v tomto tématu byly vytyčeny cíle této 

bakalářské práce: 

1) dle zpracované rešerše hlavního tématu provést ergonomickou analýzu konstrukce 

sportovní koloběžky, 

2) sestavit a analyzovat 3 varianty konstrukčního provedení, 

3) vybrat jednu preferovanou variantu a dle ergonomické analýzy navrhnout konstrukci 

rámu a provést pevnostní výpočet pro nosnost 120 kg včetně zohlednění dynamického 

zatěžování, 

4) vytvořit seznam nakupovaných dílů a všechny popsat, 

5) zpracovat výkresovou dokumentaci v rozsahu výkresu sestavení a dvou dílenských 

výkresů vybraných dílů.  
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2. Ergonomická analýza 

Podstatou ergonomické analýzy pro tento konstrukční návrh je podřídit konstrukci 

rámu a celkové konstrukční řešení normovaným velikostem lidské postavy. Tento postup 

zajistí, že rám a prvky související s ovládáním koloběžky budou co nejvhodněji nastaveny  

a navrženy pro určité spektrum výšky lidské postavy. 

 Ergonomie je v rámci technické praxe založena na antropometrických šetřeních  

a statistických datech populace. V rámci zdrojových materiálů, které jsou podloženy 

důvěryhodnými údaji, bude analýza vycházet z normy ČSN EN 547-3+A1 [11], která uvádí 

potřebné antropometrické údaje z evropských šetření v roce 2009. Z dat uvedených v normě 

pro případ této analýzy budou vyňaty pouze nezbytně nutné rozměry, které jsou ilustrovány 

na obrázku 2.1 a uvedeny v tabulce 2.1. Je nutné mít na paměti, že se jedná o data,  

která jsou zprůměrována a jsou výsledkem měření smíšené populace (skupiny) mužů a žen. 

Ženy jsou charakteristické některými rozdíly svých lidských rozměrů, např. výškou a délkou 

paže v porovnání s muži, ale toto v datech není specifikováno. Data jsou uváděna pro  

určité výškové percentily, které znázorňují určitou rozměrovou skupinu osob. 

 Jelikož nelze stanovit přesný průměr, nebo přesnou skupinu lidí, které jsou obrazem 

celé populace, proto se v rámci statistického šetření uvádí data pomocí percentilů. „Populace 

se pro účely studie rozdělí na 100 procentuálních kategorií v seřazení od nejmenší do největší 

s ohledem na některé specifické druhy měření těla. První percentil u postavy či výšky 

například udává, že 99 % populačního vzorku, kterým se studie zabývá, má výšky větší.  

A podobně 95. percentil udává, že pouze 5 % populace studie má výšky větší a 95 % populace 

studie má výšky stejné nebo menší. Percentily udávají počet procent osob v rámci populace 

(populačního vzorku), které mají tělesné rozměry určité velikosti (nebo menší).“ [12] 

 Ergonomická analýza bude řešena převážně pro 95. percentil a alternativní 

aproximaci osob menšího vzrůstu než 95. percentil. V ojedinělých případech budou použity 

rozměry pro 5. percentil, např. dosahy. 
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Obrázek 2.1 – Tělesné parametry dle [11] 

Tabulka 2.1 – Potřebné rozměry lidské postavy v [mm] dle [11] – obecně 

Poměrový koeficient
Rozměr Označení smíšená [%] 5. 95. 99.

Tělesná výška h1 100 - 1881 1944
Dosah úchopu (dosah dopředu) b2 43,6 615 820 845
Šířka nohy a6 6 - 113 -
Délka nohy c2 15,2 211 285 295
Délka hlavy od špičky nosu c3 12,8 - 240 -

Percentil

 

 Důležitá hodnota uvedená v tabulce 2.1 je poměrový koeficient. Tedy poměr,  

který říká, v jakém procentuálním vyjádření je daný rozměr k hlavnímu rozměru – výšce 

postavy (v tabulce tučným písmem). Do analýzy jsou zahrnuty vybrané údaje  

pro 5. a 95. percentil a v některých případech, kdy zejména pro 5. percentil norma [11] 

rozměry neuvádí, je provedena alternativní aproximace. Pro případ využití sportovní 

koloběžky menšími postavami je uvažována osoba ve věku 13 let. Státní zdravotní 

ústav (SZÚ) uvádí dostačující údaje pomocí růstových grafů pro tuto aproximaci. [26] 

V příloze č. 1 – Růstové grafy SZÚ, na obrázku 7.1 je znázorněna výška  

dle 50. percentilu pro chlapce ve věku 13 let. 50. percentil v tomto případně zahrnuje 
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adekvátní rozsah populace menšího vzrůstu a postačí pro konstruování sportovní koloběžky. 

Na obrázku 7.1 je totožný růstový graf pro dívky. Rovněž je uvažován věk 13 let. 

Výška 160 cm – chlapci i dívky (hSZÚ) je v následujícím postupu uvažována pro malé 

postavy. Pomocí vzorce 2.1 je vypočítán procentuální rozdíl potřebných rozměrů.  

Pro tento konstrukční návrh se jedná o aproximované hodnoty z důvodu nedostatečných údajů 

v normě [11]. 

100
1

⋅=
h

h
X SZÚ  (2.1) 

%85100
1881
1600

≅⋅=X   

V následující tabulce 2.2 jsou zobrazeny hodnoty malých postav (MP) a 95. percentilu 

potřebných rozměrů lidské postavy. Veškeré rozměry MP jsou přepočítány dle vzorce 2.2. 

10095
XrozmerrozmerMP ⋅=  (2.2) 

Tabulka 2.2 – Rozměry lidské postavy – pracovní 

Rozměr Označení MP 95. percentil
Tělesná výška h1 1599 1881
Dosah úchopu (dosah dopředu) b2 697 820
Šířka nohy a6 96 113
Délka nohy c2 242 285
Délka hlavy od špičky nosu c3 204 240

Hodnota [mm]

 

 V pravé části obrázku 2.1, kde je postava v pohledu z boku, je znázorněn červený 

bod (kříž) označující střed hlavy. Střed ramenního kloubu, odkud vychází končetina,  

leží ve stejné svislé rovině jako střed hlavy. Pomyslný dosah ruky od ramenního kloubu  

se pak vypočítá pomocí vzorců 2.3 a 2.4 pro obě výškové kategorie (MP a 95. percentil). 

mm
c

bb MP
MPMPdosah 595

2
204697

2
3

22 =−=−= −
−−−  (2.3) 

mm
c

bb dosah 700
2

240820
2

953
952952 =−=−= −

−−−  (2.4) 

 Při jízdě na koloběžce člověk nebude stát ve vzpřímené poloze, ale bude mít končetiny 

vůči tělu pod různými úhly. Bylo provedeno orientační měření pro zjištění rozsahu úhlů těla 

při jízdním postoji na koloběžce. Orientační, protože každý člověk může zaujímat jinou 
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polohu těla, rovněž se mění postavení při odrazu, při sjezdu apod. Na obrázku 2.4  

a obrázku v příloze č. 2 (7.3) jsou uvedeny různé druhy postojů a poloh jezdce na koloběžce.  

Úhly z měření jsou znázorněny na obrázku 2.5 a budou použity pro ilustraci člověka 

na koloběžce. Měření probíhalo nezávisle na uvedených ilustracích, ale poloha naměřená  

se nejvíce podobá poloze na obrázku 2.4 – jízdní styl E.  

 
Obrázek 2.4 – Jízdní styly [28] 

 Na obrázku 2.5 jsou znázorněny nejdůležitější hodnoty potřebné pro konstrukční 

návrh rámu. Jedná se o výšku řídítek – hX a vzdálenost paty od řídítek - lX. 

 
Obrázek 2.5 – Úhly těla při postoji na koloběžce 

Jak již bylo řečeno, nelze přesně určit polohu jezdce na koloběžce, jelikož je to 

naprosto individuální. Naměřené úhly byly zaneseny do ilustrace dle rozměrů podle MP  

a 95. percentilu. Jelikož v normě [11] nejsou uvedeny vzdálenosti od kolenního kloubu  
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ke kyčelnímu, od chodila ke koleni, od kyčelního kloubu po ramenní kloub, byly využity 

poměrové koeficienty ze strany 15 v [9], které vycházejí z antropometrických dat naměřených 

v roce 2000 v Ženevě dle [7]. Tyto poměrové koeficienty byly aplikovány na výšky  

dle tabulky 2.2 a ilustrovány pro rozměry postavy MP a 95. percentilu na obrázku 2.6 a 2.7. 

 
Obrázek 2.6 – Postoj lidské postavy na koloběžce, rozměry 95. percentilu v mm 

 
Obrázek 2.7 – Postoj lidské postavy na koloběžce, rozměry MP v mm 
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 Z ergonomické analýzy lidské postavy dle normy [11], která vychází z údajů  

pro rok 2009, antropometrických dat dle studií v Ženevě dle [7] a zároveň za pomoci 

orientačního měření reálné situace, byly získány důležité parametry pro tento konstrukční 

návrh sportovní koloběžky. Tyto rozměry jsou uvedeny v tabulce 2.3. 

Tabulka 2.3 – Tabulka potřebných údajů pro konstrukční návrh 

Rozměry [mm] Označení MP 95. percentil
Výška řidítek hx 740 850
Vzdálenost paty od řidítek lx 540 640

Hodnota [mm]

 
Je možno konstatovat, že konstrukce koloběžky, která bude splňovat výše uvedené 

rozměrové požadavky, bude vyhovovat lidské postavě s výškou přibližně od 160 cm  

až po 188 cm.  
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3. Konstrukční varianty 

Na trhu se vyskytuje mnoho druhů koloběžek, jak již bylo uvedeno v kapitole 1.1. 

I přesto, že se tato práce zaměřuje na sportovní koloběžku, je možno vytvořit konstrukci, 

která bude obsahovat vybrané funkce či prvky jiných typů. 

Není technicky možné, aby konstrukce koloběžky splňovala všechny požadované 

základní rozměry uvedené v tabulce 2.3 najednou. Některé díly, jako např. představec řídítek, 

bude dodáván v kratší či delší variantě a umožní využití koloběžky i osobám z obou extrémů 

tělesné výšky. Rozměry a tvar rámu jsou navrženy tak, aby byl univerzální. Další díly budou 

nakupované (standardizované), uvedené v příloze č. 3, u některých z nich bude možný výběr 

z různých velikostí. Možný výběr se týká představce řidítek, který může upravit geometrii 

koloběžky – postoje, pro konkrétní osobu (muž – žena, individuální délka paží apod.). 

Pojezdová kola jsou uvažována ve velikosti: přední – 20“ a zadní – 16“. Jedná se o standardní 

velikosti, které zaručují dobrou průchodnost běžným terénem, rychlou jízdu na zpevněném 

povrchu a zároveň dobré manévrovací schopnosti. Protože jedním z předpokládaných lokalit 

využití této koloběžky by mohly být i půjčovny koloběžek v horských a turistických 

střediscích, jsou rozměry kol voleny i s ohledem na cílovou skupinu uživatelů,  

jejich bezpečnost a stabilitu při jízdě terénem, ale i odolnost konstrukce a snadnou údržbu. 

V celém spektru typů koloběžek existuje mnoho inovací. V této práci jsem se rozhodl, 

jak jsem již uváděl v úvodu, že mým záměrem je navrhnout koloběžku, která bude sportovní, 

a u které vycházím z vlastní praxe používání. 

3.1 Pevný rám (neskládací) 

Pevný rám je nejrozšířenější, jelikož je nejlevnější na výrobu a konstrukci.  

Jelikož neobsahuje žádný skládací mechanismus, je minimální množství závad. Nabízí také 

dobré využití a různé tvary nášlapné plochy. 

Výhody: 

- jednoduchá výroba a montáž 

- minimální riziko závad 

- běžná údržba 

- levnější a zpravidla lehčí než 

skládací varianta 

- širší možnosti tvarů 

Nevýhody: 

- obtížný transport, zabírá mnoho místa 

- žádné inovace 
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Obrázek 3.1 – Varianta pevného rámu 

3.2 Skládací rám 

Vhodnou vlastností koloběžky je i dobrá skladnost. V případě, kdy často cestujete 

a nedisponujete možnostmi k přepravě velké koloběžky, je skládací rám velice dobrá volba. 

Skládací mechanismus se objevil již u malých hliníkových skládacích koloběžek určených 

převážně pro pohyb po městě. Na obrázku 3.2 je zobrazena varianta skládacího rámu včetně 

průběžné skládací polohy. Konečný tvar a rozměry složené koloběžky závisí na konstrukci  

a provedení. Výsledná obálka složené koloběžky by měla být co nejmenší a pro dobrou 

skladnost by složená koloběžka měla být také stabilní a bez vyčnívajících částí. Velmi 

praktická je možnost fixace složeného stavu, která by umožnila přenášení složené koloběžky. 

Výhody: 

- skladnost a „cestovní“ rozměry 

- inovace – širší možnosti využití 

- alternativa malé skládací koloběžky 

Nevýhody: 

- údržba skládacího mechanismu 

- dražší a těžší 

- složitější na výrobu a montáž 

 
Obrázek 3.2 – Varianta skládacího rámu 

3.3 Alternativní komponenty 

Jelikož jsou koloběžky vybaveny řadou cyklistických komponentů a zároveň 

provedení konstrukčních uzlů je podobné jako u jízdních kol, nabízí se řada možností  
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jak sportovní koloběžku inovovat. Mezi inovativní prvky patří jiné (lepší) brzdy  

a odpružená vidlice.  

U kotoučových brzd je nesporně lepší brzdící účinek oproti V-brzdám,  

avšak jsou náchylnější na údržbu, seřízení a zacházení, a také mají vyšší pořizovací cenu. 

Vidlice musí být vybavena úchytem pro třmen kotoučové brzdy a zároveň náboje zapletených 

kol musí mít konstrukci umožňující uchycení brzdového kotouče. Uchycení může být pomocí 

6 šroubů nebo systému Center-Lock [41]. Rám musí být vybaven úchyty třmenu oproti čepům 

pro V-brzdy. Provedení s kotoučovými brzdami na předním i zadním kole je uvedeno  

na obrázku 3.3. 

Výhody: 

- lepší brzdný účinek 

 

 

Nevýhody: 

- dražší 

- přesné seřízení, údržba 

- možnost poškození kotouče (ohnutí) 

vlivem nesprávného zacházení 

 
Obrázek 3.3 – Varianta s kotoučovými brzdami 

Další alternativní volbou je použití odpružené vidlice, ilustrace na obrázku 3.4. 

Výhody: 

- komfort jízdy 

- velice dobré jízdní vlastnosti v 

terénu 

Nevýhody: 

- dražší 

- nutnost údržby 

- větší hmotnost 

 
Obrázek 3.4 – Varianta s odpruženou vidlicí a kotoučovými brzdami 
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3.4 Alternativní materiál rámu 

Preferovaná ocel nemusí být vždy pravidlem. Vyrábí se i rámy svařované 

z hliníkových profilů, avšak je nutno zohlednit před návrhem pro a proti právě tohoto 

materiálu. Hliníkové slitiny mají nižší pevnost než standardní konstrukční nebo Cr-Mo 

(chrom-molybden) oceli. Plyne z toho nutnost větších průřezů, které zajistí výslednou 

únosnost. Profily ze slitin hliníku se svařují nebo lepí, ocelové rámy se svařují,  

nejčastěji metodou T.I.G. (svařování v ochranné atmosféře) [40]. Hliník a jeho slitiny  

jsou přibližně 3 krát lehčí, ale taktéž dražší. Například trubka bezešvá přesná o rozměru 

40x2 mm – ocel 11 523.1 cena kolem 45 Kč/m, slitina hliníku AW6060 T66 

okolo 95 Kč/m [29]. 

Výhody: 

- znatelně menší hmotnost 

- odolnost proti korozi 

 

 

Nevýhody: 

- dražší 

- nutnost větších průřezů 

- čepy na V-brzdy by musely být 

hliníkové (svařování) 

- hliník nelze tepelně zpracovat 

3.5 Výběr konstrukční varianty 

Pro zamýšlený účel, tedy jednoduchou, odolnou a poměrně levnou sportovní 

koloběžku, je pro materiál rámu zvolena ocel, tedy svařovaný ocelový rám. Pro možnost 

snadnější manipulace, transportu a jako přidaná hodnota je navržen skládací rám koloběžky. 

Použití kotoučových brzd a odpružené vidlice je v případě půjčovny koloběžek choulostivé  

na poškození zákazníkem a dražší na údržbu, z těchto důvodů bude koloběžka vybavena 

pevnou vidlicí a standardními V-brzdami. Pro vylepšení této základní varianty konstrukce  

je možno alternativně zaměnit pevnou vidlici za odpruženou. 
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4. Pevnostní kontrola vybrané varianty 

Pro správný návrh rámu, dimenzování všech jeho částí je nutné znát charakter zatížení 

a průběhy silových účinků při jízdě. Jak již bylo uvedeno v kapitole 1, zejména během jízdy  

v terénu bude rám stochasticky zatěžován. Nelze předpovědět, jak bude zatěžování probíhat, 

přesněji to lze zjistit pouze měřením zátěžného spektra pro různé situace. V tomto případě 

není prováděno měření. Dimenzování nosných prvků konstrukce bude vycházet ze statického 

zatížení, které bude pro početní kroky navýšeno dynamickým koeficientem qd. Pro výpočet 

bude uvažována maximální hmotnost jezdce mx = 120 kg a bude navýšena dynamickým 

koeficientem, který na základě doporučení vedoucího práce volím v hodnotě qd = 2,5 [-]. 

Výsledná hmotnost pro pevnostní výpočet vyplývá ze vzorce 4.1. 

kgqmm dx 3005,2120 =⋅=⋅=  (4.1) 

 
Obrázek 4.1 – Hlavní rozměry rámu a síla od stojícího jezdce 

Pro pevnostní výpočet je nutné nahradit konstrukční sestavu koloběžky mechanickým 

modelem, který bude co nejlépe vystihovat chování celku při zatížení. Navržená konstrukce 

rámu (obr. 4.1) je opatřena skládacím mechanismem v místě, kde nášlapná plocha přechází  

do svislé části rámu a vidlice předního kola je otočně uložena v trubkovém tělese. Pro výpočet 

je vytvořen model rámu (obr. 4.2 a 4.3), ve kterém jsou tyto uzly uvažovány jako pevné. 

Tento postup přináší jistou odchylku od skutečného provozního namáhání, ale usnadňuje 

výpočet. 
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Hlavní rozměry navrženého rámu vycházející z ergonomické analýzy, aktuálních 

trendů a potřeb skládací konstrukce rámu jsou: 

L = 1039 mm  rozvor kol 

e = 578,4 mm  vzdálenost tíhové síly od jezdce 

H = (953) mm  výška řídítek v závislosti na nastavení představce 

4.1 Silové působení 

Z praktického pohledu lze usoudit, ve kterých jízdních režimech během přímé jízdy 

bude koloběžka nejvíce zatěžována. Jedná se o prudké brzdění pouze přední brzdou, zejména 

ve vysoké rychlosti na rovném, pevném a suchém povrchu, kdy není uvažován prokluz kola – 

smýknutí po povrchu. Přední brzda ve většině případů vyvíjí větší brzdící účinek než zadní  

a tím pádem vyvíjí větší zatížení na rám. Další dynamické účinky např. od přejezdu přes 

překážku jsou zahrnuty v dynamickém součiniteli qd. Tento součinitel by měl pokrýt situaci, 

kdy na koloběžce pojede 120 kg jezdec, vysokou rychlostí, bude prudce brzdit pouze přední 

brzdou s perfektní adhezí a zároveň přejíždět přes překážky či nerovnosti bez smýknutí kola. 

Celkové silové působení obsahuje brzdící sílu a zatížení jezdcem v místě došlapu.  

Je možno uvažovat sílu, kterou jezdec vyvíjí do řídítek během brzdění. Je uvažováno,  

že tuto sílu zahrnuje součinitel qd.  

Pro sílu od brzdění je uvažováno zpomalení amax = 8 m·s-2 dle [10].  

Velikost zpomalení závisí na mnoha faktorech, mezi hlavní patří počáteční rychlost,  

adheze pneumatik, povrch vozovky, sklon vozovky apod. Pomocí tohoto zrychlení  

je vypočtena brzdící síla FB dle vzorce 4.2. Tíhová síla jezdce je vypočtena dle vzorce 4.3. 

NamF xB 9608120max =⋅=⋅=  (4.2) 

NgmFG 294381,9300 =⋅=⋅=  (4.3) 

 
Obrázek 4.2 – Zanesení silového působení do zjednodušené podoby rámu 
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4.2 Průběhy zatížení v rámu 

Pro dimenzování profilů a svarů je nutné zjistit směrodatná namáhání v ose profilu 

a průřezu svaru. Na obrázku 4.3 jsou znázorněny rozměry rámové konstrukce, segmenty,  

na které je rám rozdělen a silové uvolnění rámu. Rozměry rámu jsou uvedeny v tabulce 4.1. 

Rozměry byly zjištěny pomocí programu Autodesk Inventor. 

 
Obrázek 4.3 – Uvolnění a rozměry rámu pro výpočet průběhu zatížení 

Tabulka 4.1 – Rozměry rámové konstrukce 

l1 178,3 α1 26,8
l2 241,4 α2 10
l3 87,49 α3 10
l4 480,5 α4 12,4
l5 80
l6 266,5
l7 243,5
l8 242 α8 26,1
l9 61

i - číslo segmentu

li [mm] αi [°]

 

Statický rozbor 

ϑ = 3  počet použitelných podmínek pro nosník v rámci obecné rovinné soustavy 

μ = 3  počet neznámých vazebných sil 

s = μ – ϑ = 1 řešená soustava je staticky určitá 
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Výpočet reakcí 

NFRRFF BBxBxBix 9600 ==⇒−==∑  (4.4) 

NRFRFRRF ByGAyGAyByiy 42,124859,169429430 =−=−=⇒−+==∑  (4.5) 

N

L
eFlR

ReFLRlRM GBx
ByGByBxiA

59,1694
1039

36,578294361960

0 9
9

=
⋅+⋅

=

=
⋅+⋅

=⇒⋅+⋅−⋅==∑
 (4.6) 

Rozměry L a e vycházejí z obr. 4.1. 

Výpočet vnitřních statických účinků 

Průběhy normálových sil N, posouvajících sil T a ohybových momentů Mo  

jsou vypočítány dle vzorců 4.7 až 4.30 pro jednotlivé segmenty rámu, které jsou v obr. 4.3 

označeny číslicemi 1 až 8 a v následujícím výpočtu římskými číslicemi I až VIII. Parametry 

zatížení jsou vypočítány pomocí programu Microsoft Excel a jsou uvedeny v tabulce 4.2. 

Segmenty rámové konstrukce jsou zatíženy kombinací tahu, smyku a ohybu. Pro vyjádření 

deformačních podmínek je podstatný jen ohybový moment Mo. Deformační příspěvky  

od normálových a posouvajících sil jsou oproti ohybovému momentu zanedbatelné. 

Některé rozměrové parametry, které nejsou označeny zkratkou ve výpočtu ohybových 

momentů ve vzorcích 4.7 až 4.30, jsou převzaty z rozměrů rámu dle obrázku 4.3.  

Jedná se o rozměry potřebné k výpočtu vnitřních statických účinků konstrukce. 

I. segment 

11 ;0 lx ∈   

( ) 111 cossin αα ⋅−⋅−= AyB RFxN  (4.7) 

( ) 111 cossin αα ⋅−⋅= BAy FRxT  (4.8) 

( ) 11111 cossin xFxRxM BAyo ⋅⋅−⋅⋅= αα  (4.9) 

II. segment 

22 ;0 lx ∈  

( ) 222 cossin αα ⋅−⋅−= AyB RFxN  (4.10) 

( ) 222 cossin αα ⋅−⋅= BAy FRxT  (4.11) 

( ) ( )
( ) 57,51cos69,170cos

57,51cos69,170sin

222

2222

⋅⋅++⋅⋅−

−⋅⋅++⋅⋅=

αα

αα

BB

AyAyo

FxF
RxRxM

 (4.12) 
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III. segment 

33 ;0 lx ∈  

( ) 333 cossin αα ⋅−⋅= BAy FRxN  (4.13) 

( ) 333 sincos αα ⋅+⋅= BAy FRxT  (4.14) 

( ) ( )
( )33

33333

57,51sin
13,412cos13,412sin57,51cos

xF
FRxRxM

B

BAyAyo

+⋅⋅+

+⋅⋅−⋅⋅++⋅⋅=

α

ααα
 (4.15) 

IV. segment 

44 ;0 lx ∈  

( ) 444 sincos αα ⋅+⋅−= BAy FRxN  (4.16) 

( ) 444 cossin αα ⋅+⋅= BAy FRxT  (4.17) 

( ) ( )
( )91,327sin

91,327cos77,285sin77,285cos

44

44444

−⋅⋅+

+−⋅⋅+⋅⋅−⋅⋅=

xR
xFFRxM

Ay

BBAyo

α

ααα
 (4.18) 

V. segment 

55 ;0 lx ∈  

( ) ByG RFxN −=5  (4.19) 

( ) BxRxT =5  (4.20) 

( ) ( )55 47,10632,72746,266 xRRFxM ByByGo −⋅+⋅+⋅−=  (4.21) 

VI. segment 

66 ;0 lx ∈  

( ) BxRxN −=6  (4.22) 

( ) GBy FRxT +−=6  (4.23) 

( ) ( ) 47,10686,460 666 ⋅++⋅+⋅−= BxByGo RxRxFxM  (4.24) 

VII. segment 

77 ;0 lx ∈  

( ) BxRxN −=7  (4.25) 

( ) ByRxT −=7  (4.26) 

( ) ( )77 32,21747,106 xRRxM ByBxo +⋅+⋅=  (4.27) 

  

29 



VIII segment 

88 ;0 lx ∈  

( ) 888 sincos αα ⋅+⋅−= ByBx RRxN  (4.28) 

( ) 888 sincos αα ⋅−⋅−= BxBy RRxT  (4.29) 

( ) 88888 sincos xRRxRxM BxBxByo ⋅⋅+⋅⋅= αα  (4.30) 
 
Tabulka 4.2 – Výpočet vnitřních statických účinků 

Segment N [N] T [N] Mo (x=0) [Nmm] Mo (x=li) [Nmm]
I -1547,2 -293,7 0,0 -52375,0
II -1396,2 -728,6 -52375,0 -228284,0
III -728,6 1396,2 -228284,0 -106142,0
IV -1012,5 1206,2 -106142,0 475400,9
V 1248,4 960,0 550524,7 475400,9
VI -960,0 1983,0 883177,5 550524,7
VII -960,0 -1694,6 470478,3 883177,5
VIII -116,6 -1944,1 0,0 470478,0  

Rámová konstrukce byla počítána dvojím způsobem. Segmenty I až IV jsou počítány 

zleva, segmenty V až VIII zprava. V tabulce 4.2 jsou červeně vyznačeny maximální hodnoty 

ohybového napětí na rámu. Vnitřní statické účinky jsou znázorněny na rámové konstrukci  

na obrázcích 4.4 až 4.6. 

 
Obrázek 4.4 – Průběhy normálových sil 
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Obrázek 4.5 – Průběhy posouvajících sil 

 
Obrázek 4.6 – Průběhy ohybových momentů 

Jelikož se ve velmi zatíženém místě spojení přední a zadní části rámu nachází skládací 

mechanismus, je toto místo daleko citlivější než v případě pevné neskládací konstrukce.  

Pro dimenzování profilů je v tomto místě nutné použít maximální ohybový moment 

Mo5 = 550525 N·mm pro přední část a pro zadní část rámu maximální ohybový moment 

Mo7 = 883178 N·mm. 

4.3 Dimenzování profilů 

Pro dimenzování profilů je nutno stanovit minimální statickou bezpečnost profilu. 

Byla zvolena minimální bezpečnost profilu kpmin = 1,8. 
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Na obrázku 4.7 je vyobrazen profil 1 přední části rámové konstrukce – uzavřený profil 

s obdélníkovým průřezem dle normy ČSN EN 10219-2 o rozměru 40x30x2 mm.  

Pro zadní část byl použit taktéž uzavřený profil s obdélníkovým průřezem o rozměru 

40x30x3 mm, profil 2 zobrazen na obrázku 4.8. 

 
Obrázek 4.7 – Profil 1 přední části – 

40x30x2 mm 

 
Obrázek 4.8 – Profil 2 zadní části – 

40x30x3 mm 

Dle katalogu výrobce [13,14] byly k těmto profilů zjištěny průřezové moduly v ohybu 

a mez kluzu, které jsou potřebné pro výpočet ohybového napětí a zároveň ke stanovení 

statické bezpečnosti. Materiál obou profilů je ocel 11523 (S355J0) dle EN 10025 [39]. 

Profil 1 – Wo1 = 3370 mm3 

Profil 2 – Wo2 = 4610 mm3 

Re = 345 MPa 

Ohybové napětí se vypočítá dle rovnic 4.31 až 4.33 s využitím ohybových momentů 

Mo4 a Mo7 z kapitoly 4.2. 

oi

oi
oi W

M
=σ [MPa] (4.31) 

MPa
W
M

o

o
o 36,163

3370
550525

1

4
1 ===σ  (4.32) 

MPa
W
M

o

o
o 58,191

4610
883178

2

7
2 ===σ  (4.33) 

Statická bezpečnost profilů se určí pomocí vzorce 4.34 za použití známé meze kluzu 

pro oba profily. 

oi

e
si

R
k

σ
= [-] (4.34) 
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min1

1
1 11,2

36,163
345

ss

o

e
s

kk

R
k

<

===
σ  (4.35) 

min1

2
2 8,1

58,191
345

ss

o

e
s

kk

R
k

<

===
σ  (4.36) 

Profil 1 a profil 2 vyhovují z hlediska statické bezpečnosti dle podmínky 

zvolené minimální statické bezpečnosti ksmin, se zohledněním dynamických sil pomocí 

součinitele qd. 

4.4 Dimenzování svarů 

Pro pevnostní výpočet jsou uvažovány dva svarové spoje, oba koutové. První je 

svarový spoj hlavové trubky a profilu přední části (obr. 4.9) a svarový spoj desek kloubového 

mechanismu a profilu zadní části (obr. 4.10 a 4.11). Kontrola svarového spoje hlavové trubky 

bude prováděna pro extrémní hodnoty ohybového momentu Mo3 z tabulky 4.2, a tedy pro 

maximální hodnoty smykového namáhání čelního τ⊥. Hodnoty smykového napětí τ||  

od bočního namáhání jsou zanedbány, jelikož silové účinky namáhající tento svar napětím τ|| 

nejsou ze silového působení známy (obrázek 4.2), přičemž v porovnání s čelním napětím  

by byly velmi nízké. Tento fakt je zohledněn statickou bezpečností svarového spoje.  

Hlavním kritériem pro pevnostní kontrolu je minimální bezpečnost svarového spojení.  

Na základě doporučení pro výpočty koutových svarů volím kmin = 3,1 dle [2].  

Hlavová trubka – profil přední části  

Na obrázku 4.9 je znázorněn průřez svaru po sklopení charakteristického rozměru 

svaru a = 5 mm do roviny připojení, rozměr profilu 1 dle obrázku 4.7 (40x30x2mm).

      
Obrázek 4.9 – Rozměry svaru po sklopení 
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b = 30 mm 

B = b + a = 35mm 

h = 40 mm 

H = h + a=45 mm 

Pevnostní kontrola bude řešena dle rovnice únosnosti svarového spoje 4.37, z níž bude 

zjištěna bezpečnost vycházející z dovoleného zatížení. 

3
11

1 k
k
R

W
M

s

e

o

o ⋅⋅≤=⊥ βτ  [MPa] (4.37) 

kde: 

β – součinitel velikosti svaru, který se vypočte dle rovnice 4.38 [-] 

k3 – převodní součinitel pro čelní zatížení dle [1], k3 = 0,75 [-] 

Re – mez kluzu v tahu pro materiál svaru (rovno svařovanému základnímu materiálu), 

Re = 345 MPa dle kapitoly 4.3 

Wo1 – průřezový modul v ohybu plochy svaru [mm3] 

086,114,703,03,103,03,1 =⋅−=⋅−= zβ     pro z ≤ 10mm (4.38) 

kde: 

mmazza 14,7
7,0

5
7,0

7,0 ===⇒⋅=  

Pro určení průřezového modulu v ohybu je nutno určit kvadratický moment průřezu 

svaru dle [1], dle vzorce 4.39. 

4
3333

1 25,105781
12

40304535
12

mmhbHBJ x =
⋅−⋅

=
⋅−⋅

=  (4.39) 

Pak smykové napětí bude: 

MPa

h
J
M

W
M

x

o

o

o 2,43

2
30

25,105781
228284

2

1

1

1

1 ====⊥τ  (4.40) 

a bezpečnost k mezi kluzu: 

5,675,0
2,43

345086,131 =⋅⋅=⋅⋅=
⊥

k
R

k e
s τ

β  (4.41) 

min1 kks ≤      VYHOVUJE 
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Kloubové desky – profil zadní části 

Tento nosný prvek celého kloubového mechanismu (viz také obr. 4.22) je nejvíce 

zatěžovaným uzlem. Pro určení napětí ve svarovém spoji obou kloubových desek byl zvolen 

rozklad sil jako v kapitole 4.5, kde se síly rozkládají na čepy. Jelikož výsledná síla FV působí 

uprostřed mezi dvěma deskami, na fixační i otočný čep stejně, je nutno uvažovat síly  

na jednu kloubovou desku a ty aplikovat do průřezů svarů na kloubové desce. Rozdělení sil 

bylo provedeno dle obrázku 4.10.  

      
Obrázek 4.10 – Rozložení sil na obě kloubové desky 

Charakteristické průřezy svarů a aplikace silového působení jsou vyobrazeny  

na obrázku 4.11. Průřez svaru je stejný jako svar hlavové trubky, rozměr svaru a = 5 mm. 

Součinitel velikosti svaru β, velikost svaru z a mez kluzu Re materiálu jsou stejné  

jako v předchozím výpočtu.  

 
Obrázek 4.11 – Silové působení a průřezy svaru kloubové desky (mm) 
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Svislá složka FSVI/2 a vodorovná složka FVOD/2 je odvozena z výpočtu sil na čep  

dle vzorců 4.67 až 4.68 v kapitole 4.5. 

N
F

F G
SVI 5,1471

2
2943

22/ ===  (4.42) 

N
FF

F BČ
VOD 1,9318

2
9602,17676

22/ =
+

=
+

=  (4.43) 

Kloubová deska je spojena pomocí svaru č. 1 a č. 2. Nosné plochy těchto svarů 

vypočteny v rovnicích 4.44 a 4.45. Osové momenty setrvačnosti v obou směrech  

pro oba svary vypočteny dle [1] ve vzorcích 4.46 až 4.49. Polární momenty jednotlivých 

svarů dle vztahů 4.50 a 4.51, přičemž celkový polární moment svarového spojení dle 4.52. 

2
1 30030522 mmlaS =⋅⋅=⋅⋅=  (4.44) 

2
2 300605 mmlaS =⋅=⋅=  (4.45) 
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1 11250305
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4
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 ⋅+⋅=

 (4.52) 

Je nutné určit nejzatíženější body svarového spojení. Ty se nacházejí nejdále od těžiště 

svarového spoje T. Body 1 až 6 jsou určeny na obrázku 4.12. Kde rozměry c a d určují 

vzdálenost od těžiště. Z obrázku lze vyčíst, že kritickými budou body 1, 2, 5, 6. 
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Obrázek 4.12 – Kritické body svarového spojení (mm) 

Na každý svar působí svislé a vodorovné složky zatížení jako dílčí napětí τ⊥ a τ||.  

Tyto napětí jsou vypočteny ve vzorcích 4.53 až 4.56.  

    MPa
S

FvodFvod 06,31
300

1,9318

1

2/2/
1 ===⊥τ  (4.53) 

    MPa
S

FsviFsvi 91,4
300

5,1471

1

2/2/
1|| ===τ  (4.54) 

    MPa
S

FsviFsvi 91,4
300

5,1471

2

2/2/
2 ===⊥τ  (4.55) 

    MPa
S

FvodFvod 06,31
300

1,9318

2

2/2/
2|| ===τ  (4.56) 

Jelikož je bod působnosti síly FV/2 je mimo osy těžiště svarů, je nutno zohlednit  

i krouticí momenty od toho zatížení, zobrazeny na obrázku 4.13 (barevné označení u každého 

vypočteného napětí). Konkrétně krouticí moment od vodorovné složky MkFvod/2 (červeně) 

a svislé složky MkFsvi/2 (modře) vypočítaných ve vzorcích 4.57 a 4.58. Nejkritičtější bod 

svarového spojení vychází z grafického znázornění sil na obrázku 4.13 a jedná se o bod č. 1. 
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Obrázek 4.13 – Zatížení kritických bodů svarové spoje všemi složkami napětí (mm) 

    NmmFM vodFvodk 7,531131571,9318572/2/ =⋅=⋅=  (4.57) 

    NmmFM sviFsvik 26487185,1471182/2/ =⋅=⋅=  (4.57) 

Celkové srovnávací napětí (vzorec 4.58) od τ⊥ a τ|| [MPa] dle [1] se vypočítá pomocí 

převodních součinitelů k3 = 0,75 [-] pro čelní napětí a k4 = 0,65 [-] pro smyková napětí.  
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 (4.58) 

Výsledná napětí od krouticích momentů jsou jednotlivě ve vzorcích 4.60 a 4.61 

s využitím průřezového modulu v krutu získaného dle vzorce 4.59. Jejich celková složka τMk 

od síly Fv/2 je vypočtena ve vztahu 4.62. Jelikož je složité určit přesné působení této složky 

jako čelní nebo boční smykové zatížení, bude pro výpočet srovnávacího napětí od krouticích 

momentů ve vztahu 4.63 použit převodní součinitel k4, který má menší hodnotu a tedy  

je kritičtější z obou součinitelů. 

313750
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522500 mm
c

J
W p

k ===  (4.59) 

38 



MPa
W

M

k

FvodkFvod
Mk 63,38

13750
7,5311312/2/ ===τ  (4.60) 

MPa
W

M

k

FsvikFsvi
Mk 93,1

13750
264872/2/ ===τ  (4.61) 

MPaFsvi
Mk

Fvod
Mk

Fv
Mk 56,4093,161,382/2/2/ =+=+= τττ  (4.62) 

       MPa
k

Fv
MkMk

s 4,62
65,0
56,40

4

2/

===
τ

τ  (4.63) 

Na obrázku 4.14 je znázorněno celkové působení napětí v bode č. 1. Úhly α = 8,98° 

a φ = 66,8°, byly získány pomocí goniometrických funkcí při skládání složek napětí. Úhel δ  

je vypočten ve vzorci 4.64 a celkové napětí svaru, v nejkritičtějším bodě č. 1 pro Mo5 v rámu, 

je vypočteno ve vztahu 4.65. V ostatních místech svaru bude napětí menší. Bezpečnost svaru 

se počítá na základě únosnosti svarového spojení z dovoleného zatížení dle vzorce 4.66. 

 
Obrázek 4.14 – Celkové působení napětí v nejkritičtějším bodě 

°=°+°−°=+−°= 18,12298,88,66180180 αγδ  (4.64) 
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min5 kks <      VYHOVUJE 

Výsledné srovnávací napětí τs5 je poměrně veliké. Pro obdobné únavově zatěžované 

svarové spoje by měl být v maximálních hodnotách mezi 60 až 80 MPa. V tomto případě  

se však uvažuje velká hmotnost jezdce (120 kg) navýšená dynamickým součinitelem  

na 300 kg (viz vztahy 4.2 a 4.3). Dá se předpokládat, že tak kritické zatížení nebude působit 

po celou provozní dobu, tím pádem svar nebude namáhán únavově tak velkým zatížením. 
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4.5 Pevnostní kontrola fixačního a otočného čepu 

Oba čepy jsou namáhány na smyk (střih), ohyb a otlačení. Pevnostní výpočet ohybu 

zanedbán z důvodu lícovaného uložení v přední části rámu (ve výztuze) a kloubovém 

mechanismu (výpalky). Čepy jsou v uvedených místech ohybem namáhány, ale v malé míře, 

podstatný je smyk a s tím spojené otlačení materiálů. 

Proveden silový rozklad do míst čepů dle obrázku 4.15 a 4.16. V místě čepů 

aplikovaná síla FČ (síla od maximálního ohybového momentu Mo5 z kapitoly 4.2), síla brzdící 

FB a tíhová síla FG. Čepy jsou od sebe vzdáleny o vzdálenost l = 31 mm. 

 
Obrázek 4.15 – Kontrola v čepech 

 
Obrázek 4.16 – Silový rozklad na čepy 

Výpočet síly FČ dle vzorce 4.67 z ohybového momentu Mo5. Výpočet výsledných sil 

na otočný čep FVhč a fixační čep FVfč dle vzorce 4.68. Tyto síly jsou si rovny, jelikož silové 

působení na čepy jsou jen v opačném směru, a proto platí FVhč = FVfč = FV . 
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ČČo 9,17758
31
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Fixační čep je zejména namáhán na střih. Maximální střižná síla  

je FFčmax = 144000 N, ostatní parametry čepu uvedeny v příloze č. 3 – Nakupované díly. 

Obecně by se kontrola prováděla kontrolou na smyk dle vzorce 4.69, ale je známá přímo 

maximální střižná síla, a proto je počítáno s ní ve vzorci 4.70. 

Dss S
F ττ ≤= [MPa] (4.69) 

FV < Fčmax (4.70) 

18948,84N < 144000N     VYHOVUJE 

Kontrola na otlačení samotného fixačního čepu KIPP je zanedbána, protože čep  

je vyroben z ušlechtilé nerezové oceli (1.4542) s povrchovou úpravou a celkové mezi 

pevností převyšující 1000  MPa. Z tohoto důvodu bude řešeno otlačení výztuhy předního 

rámu a deskách kloubového mechanismu. Dle rovnice pro měrný tlak 4.71. 

Kloubové desky (otvor pro fixační čep) 

D
V p

S
F

p ≤=  [MPa] (4.71) 

MPapD 120=      pro ocel 11503 (S355J2) dle [39] 
219281222 mmbdS =⋅⋅=⋅⋅=  

MPaMPap 1207,98
192

84,18948
≤==      VYHOVUJE (4.72) 

kde: 

pD – dovolený měrný tlak pro materiál desek [MPa] 

S – plocha čepu v kloubové desce [mm2] 

Výztuha předního rámu (otvor pro fixační čep) 

MPapD 100=      pro ocel 11523 dle [1] 
23603012 mmbdS =⋅=⋅=  

MPaMPap 10064,52
360

84,18948
≤==      VYHOVUJE (4.73) 

kde: 

pD – dovolený měrný tlak pro materiál výztuhy [MPa] 

S – plocha čepu ve výztuze [mm2] 
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Kontrola na střih otočného čepu podle smykové rovnice 4.69, provedena  

ve vzorci 4.76. Dále je čep kontrolován na otlačení v kloubových deskách a ve výztuze  

dle rovnice 4.71. Materiál čepu ocel 11500 (tepelná úprava). Mez kluzu Reč = 275MPa. 
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⋅
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⋅
=τ      VYHOVUJE (4.76) 

MPaDs 100=τ      pro ocel 11500 dle [1] (bezpečnost k = 2) 
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kde: 

S – příčný průřez otočného čepu [mm2] 

dHč – průměr otočného čepu [mm] 

τDs – dovolené smykové napětí pro materiál otočného čepu [MPa] 

Kloubové desky (otvor pro otočný čep) 

Otočný čep je uložen v kluzných ložiscích SKF PCM 121408 E o rozměrech 

12x14x8mm (dxDxB). Maximální statické zatížení C0 = 24000N. Je uvažováno, že ložisko 

bez problému přenese zatížení do rámu, a proto je důležité otlačení na vnějším průměru 

ložiska do kloubové desky. 

MPapD 120=      pro ocel 11503 (S355J2) dle [39] 
222481422 mmbDS =⋅⋅=⋅⋅=  

MPaMPap 1206,84
224

84,18948
≤==      VYHOVUJE (4.77) 

kde: 

pD – dovolený měrný tlak pro materiál desek [MPa] 

S – plocha vnějšího průměru ložiska v kloubové desce [mm2] 

Výztuha předního rámu (otvor pro otočný čep) 

MPapD 100=      pro ocel 11523 dle [1] 
23603012 mmbdS =⋅=⋅=  

MPaMPap 10064,52
360

84,18948
≤==      VYHOVUJE (4.78) 

kde: 

pD – dovolený měrný tlak pro materiál výztuhy [MPa] 

S – plocha čepu ve výztuze [mm2] 
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Výztuha předního rámu a stěny profilu přední části 

Jelikož je výztuha uložena v profilu přední částí a zatížení přenáší rovnoměrně na jeho 

stěny, je nutno uvažovat otlačení i zde. Výztuha má rozměry vnitřní šířky profilu 

(průměr 34 mm) a přenáší zatížení plošně do stěn profilu přední části. Rozměry pro určení 

stykové plochy vychází z obrázku 4.17. Kontrola na otlačení provedena ve vzorci 4.79. 

 
Obrázek 4.17 – Uložení výztuhy v profilu přední části (mm) 

MPapD 100=      pro ocel 11523 dle [1] 

( ) ( ) 23903313342312 mmbbdS =⋅+⋅⋅=⋅+⋅⋅=  

MPaMPap 10059,48
390

84,18948
≤==      VYHOVUJE (4.79) 

kde: 

pD – dovolený měrný tlak pro materiál profilu [MPa] 

S – styková plocha výztuhy v profilu [mm2] 
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4.6 MKP analýza 

Pro ilustraci zatížení rámu byla provedena MKP analýza ve výpočetním modulu 

Pevnostní analýza programu Autodesk Inventor. Výpočet se liší od statického výpočtu 

v rozložení zatížení. Brzdná síla FB je ve výpočtu aplikována do plochy hlavové trubky, 

protože s použitím celé konstrukce rámu včetně vidlice pro MKP analýzu byla velká část 

napětí a deformací od této síly absorbována vidlicí, a to díky její nižší tuhosti. Na rám se tak 

přenesla pouze menší část zatížení. Z toho důvodu bylo provedeno zatížení dle obr. 4.19, 

které může nastat při nárazu řídítky do překážky. Je sice méně pravděpodobné, ale pokud rám 

odolá tomuto zatížení, pak s vysokou pravděpodobností odolá i ostatnímu provoznímu 

zatížení. Hlavová trubka je zajištěna posuvnou vazbou se stupněm volnosti v ose z.  

Pevná vazba je aplikována v zadní ose kola. Zatížení FG od tíhy jezdce je aplikováno  

do středu nášlapné plochy. 

Rám je obrysem znázorněn v původní poloze a výsledná deformace rámu je naznačena 

modře. V příloze č. 4 je i obrázek 7.22, kde je analýza v režimu součinitele bezpečnosti. 

 
Obrázek 4.19 – Napětí Von Mises (max. 398MPa, min. 0MPa) 

Maximální hodnota redukovaného napětí v hodnotě 398 MPa se nachází v místě 

otvoru pro osu zadního kola. Jak je patrné z detailního zobrazení na obr. 4.20, jedná se  

o koncentraci napětí z důvodu ostrých stykových hran zadní osy a otvoru v zadní části rámu. 

Jedná se o nepřesnost výpočtového modelu. Dá se předpokládat, že tento extrém napětí 

v tomto místě rámu ve skutečnosti nebude, protože ve skutečném provedení uložení zadní osy 

nebudou žádné ostré hrany. Hodnoty napětí na ostatních částech rámu nepřekračují hodnotu 

80 MPa, což plně vyhovuje požadavkům na únosnost konstrukce. 
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Obr. 4.20 – Detailní zobrazení špičky napětí v otvoru osy zadního kola na ostré hraně 

Na obr. 4.21 je znázorněn průběh deformací rámu. Nejvyšší hodnota 2,368 mm  

je v oblasti trubkové objímky a svědčí o dostatečné tuhosti rámu. 

 
Obrázek 4.21 – Celkové posunutí (max. 2,37mm, min. 0mm) 

4.7 Popis řešení 

V následující kapitole jsou popsána řešení jednotlivých konstrukčních uzlů, zejména 

skládacího mechanismu rámu. Náhledy jsou použity z 3D modelu programu 

Autodesk Inventor.  
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4.8 Skládací mechanismus 

Skládací mechanismus je nejsložitější částí konstrukce rámu. Rám se zde dělí  

na přední a zadní část. Mechanismus funguje jako kloub s možností aretace ve dvou 

pozicích – rozložené a složené. Na obrázku 4.22 je skládací mechanismus v celku  

po kompletní montáži, aretován v rozložené poloze rámu. 

 
Obrázek 4.22 – Skládací mechanismus koloběžky 

Kloub skládacího mechanismu je tvořen otočným čepem spojujícím přední a zadní 

část rámu. Otočný čep je prostrčený otvorem vedeným dvěma bočnicemi přivařenými 

k uzavřeným profilům nášlapné části rámu a otvorem v profilu přední části  

(na obr. 4.22 vedoucí vzhůru).  Otočný čep je uložený v kluzných pouzdrech s vrstvou PTFE 

z důvodu snadnějšího otáčení, zamezení vzniku koroze a opotřebení materiálu. Čep je zajištěn 

pomocí pojistných kroužků. Fixační čep, který lze vytáhnout z otvoru, poté koloběžku složit  

a čep prostrčit do vedlejšího otvoru pro aretaci ve složeném stavu, je od firmy KIPP  

(viz příloha č. 3 – Nakupované díly). 

Na obrázku 4.23 je znázorněna přední část, ve které je z vnější strany přivařena 

výztuha, která zpevňuje dané místo a roznáší zatížení do větší plochy profilu rámu.  

 
Obrázek 4.23 – Přední část – uložení čepů 
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Uchycení čepů v zadní části rámu (obrázek 4.24) je tvořeno výpalky z plechu  

o tloušťce 8 mm, které jsou přivařeny k dutým profilům nášlapné konstrukce zadní části. 

V otvoru pro otočný čep jsou nalisována kluzná pouzdra s vrstvou PTFE od firmy SKF. 

 
Obrázek 4.24 – Zadní část kloubového mechanismu 

4.9 Ukotvení zadního kola 

V tomto konstrukčním návrhu nebylo zvoleno svařované ukotvení zadní kola,  

avšak tlakem perforovaný profil zadní části (viz obrázek 4.25 a 4.26). Toto řešení se často 

využívá, oproti řešení pomocí svarového spoje patky a rámu, kde by mohlo dojít k prasknutí.  

 
Obrázek 4.25 – Ukotvení zadního kola 

 
Obrázek 4.26 – Otvory pro uložení zadní osy  
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5. Závěr 

Cílem této bakalářské práce, bylo vytvoření konstrukčního návrhu koloběžky.  

Dle zadání a cílů stanovených v kapitole 1.2 jsem se od počátku a z vlastní iniciativy ubíral 

k návrhu inovované koloběžky – skládací sportovní koloběžky.  

Na základě provedené rešerše aktuálních typů koloběžek jsem zvolil sportovní 

koloběžku, která má nejširší možnosti využití, a to s nosností do 120 kg. Provedl jsem 

orientační měření vybraných tělesných rozměrů a spolu se statistickými daty určil základní 

rozměry rámu koloběžky tak, aby vyhovovaly postavě malého vzrůstu (dítě 13 let) i dospělé 

osobě (výška 188 cm).  Navrhl jsem několik variant možného konstrukčního provedení.  

Cílem bylo navrhnout koloběžku odolné konstrukce, s minimálními nároky na údržbu  

při zachování všech užitných vlastností, a proto jsem zvolil konzervativní přístup,  

tedy variantu s ocelovým svařovaným rámem vybavenou klasickými komerčními 

komponenty. 

Pro zvolenou konstrukční variantu jsem kompletně navrhl svařovaný ocelový rám  

se skládacím mechanismem, nadimenzoval konstrukci, zvolil materiály, typy profilů  

a velikosti svarů. Provedl jsem pevnostní výpočty celého rámu, zaměřil se na důkladné 

zpracování zejména jeho kritických míst (místo skládacího mechanismu), se zohledněním 

dynamického zatěžování zavedením součinitele dynamických sil. Vzhledem ke stanovené 

nosnosti koloběžky (120 kg) byly zvoleny vhodné hodnoty bezpečnosti provedení.  

Pro kontrolu nejvíce zatěžovaných částí jsem provedl pevnostní analýzu MKP. 

Vytvořil jsem seznam nakupovaných dílů a výkresovou dokumentaci v rozsahu 

sestavného výkresu celé koloběžky, svařované podsestavy kloubového mechanismu  

a dílenského výkresu kloubové desky kloubového mechanismu. 

Zadání a všechny cíle práce byly splněny a na obrázku 5.1 a 5.2 je zobrazena 

koloběžka v rozloženém a složeném stavu. 
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Obrázek 5.1 – Koloběžka rozložená 

 

 
Obrázek 5.2 – Koloběžka složená  
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Příloha č. 7 – Dílenský výkres kloubové desky kloub. mechanismu, BP-JUR0182-02-03-01 

 

Příloha č. 1 – Růstové grafy SZÚ 

 
Obrázek 7.1 – Růstový graf pro chlapce dle SZÚ [26]  
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Obrázek 7.2 – Růstový graf pro dívky dle SZÚ [26] 

  

54 



Příloha č. 2 – Postoje na koloběžce 

 
Obrázek 7.3 – Postoje na koloběžce při odrazu [27] 
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Příloha č. 3 – Nakupované díly 

Pro plně funkční koloběžku je nutno osadit rám nakupovanými – standardizovanými 

díly. 

Zapletená kola 

Konvenční zapletená kola (obrázek 7.4) o rozměrech 20“ (406 mm) a 16“ (305 mm), 

ráfek ALU, náboj ocelový. Na osu kola nebude montováno žádné převodování, proto se jedná 

o díly označované pro použití jako přední kolo. Náboje jsou standardní s kuličkovými 

věnečkovými ložisky. Ložiskové dráhy jsou vyrobeny v náboji kola a seřízení se provádí 

pomocí osy náboje. Ráfky jsou určeny pro klasické a V-brzdy. Váha není uváděna, 

informačně pro 20“ přibližně 550g a 16“ 400g. Výrobce Remerx. 

   
Obrázek 7.4 – Zapletená kola Remerx 20“ a 16“ [30] 

Pláště 

Univerzální spolehlivé pláště (obrázek 7.5) typu Winner V45 pro různorodé povrchy 

díky vzorku. Vykazují dlouhou životnost a odolnost proti opotřebení. Rozměry 16x1,75“ 

(305-47 mm, váha 460 g) a 20x1,9“ (406-50 mm, váha 580 g). Výrobce Rubena. 

 
Obrázek 7.5 – Pláště Rubena Winner V45 [32] 
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Duše a pásky do ráfků  

Ochranná páska (obrázek 7.6) je standardní ráfková velovložka dle rozměrů ráfku. 

Slouží k ochraně duše před narušením možnými otřepy na frézovaných dírách v ráfku 

a niplech (matice drátů). 

 
Obrázek 7.6 – Ochranná páska do ráfku [30] 

Duše (obrázek 7.7) výrobce Rubena o rozměrech 20x1,75/2,1“ (406-44/52 mm) o váze 

137g a 16x1,75/2,1“ (305-44/54 mm) o váze 112g. S autoventilkem. 

 
Obrázek 7.7 – Duše Rubena [32] 

Bowden a brzdová lanka (obrázek 7.8) 

Brzdový bowden k vedení brzdové lanka. Vnější průměr bowdenu 4,8 mm,  

průměr pro lanko do 1,6 mm. Potřebné jsou 2 ks bowdenu, jelikož se prodává po 1 m délky.  

Brzdové lanko je obyčejné o průměru 1,5 mm, s koncovkou o rozměrech 7x6 mm pro 

brzdové páky. Délka 2000 mm. Výrobce neuveden. 

 
Obrázek 7.8 – Brzdový bowden a brzdové lanko [32]  
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Vedení bowdenu 

Upevnění bowdenu pomocí SK pásek k rámu a pomocí plastového vedení přilepeného 

na rám (obrázek 7.9), výrobce Alligator. SK pásky o rozměru 3,5x200 mm,  

výrobce STARLINE.  

 
Obrázek 7.9 – Vedení a úchyt bowdenu [32, 31] 

Rychloupínák 

Místo obyčejného závitového upínáku pro přední a zadní kolo je zvolen rychloupínák 

(obrázek 7.10), který umožňuje rychlou montáž a demontáž kola. Model pro přední kolo 

s rozměrem 115 mm, dutá osa, materiál ALU a ocel. Výrobce FORCE. 

 
Obrázek 7.10 – Rychloupínák předního a zadního kola [30] 

Hlavové složení 

Hlavové složení (obrázek 7.11) je použito typu AHEAD, standardní (neintegrované  

do hlavové trubky), tudíž nalisované do rámu, provedení upnutí vidlice bez závitu.  

U závitového hlavového složení a vidlice je totiž vyšší pravděpodobnost uvolnění a složitější 

seřízení. Složení je vybaveno kuličkovými ložisky, dodáváno včetně tzv. ježka,  

který se nalisuje do vidlice a slouží k upnutí. Rozměr 1 1/8“ (28,6 mm vnitřní kroužek), vnější 

kroužek pro nalisování do hlavové trubky průměru 34 mm. Materiál ALU a ocel.  

Výrobce FORCE. 
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Obrázek 7.11 – Hlavové složení FORCE [32] 

Vymezovací podložky pod představec 

Pro vymezení mezery mezi představcem a horní miskou ložiska jsou použity distanční 

podložky – ALU kroužky (obrázek 7.12). Vnitřní průměr 29 mm, vnější průměr 36 mm, 

výška 10 mm. Výrobce FORCE. 

 
Obrázek 7.12 – Distanční podložky [32] 

Brzdy a brzdové páky 

Koloběžka je osazena V-brzdami, které jsou dodávány v kompletní sadě (přední + 

zadní a ostatní příslušenství). Váha 354 g. Výška čelistí 105 mm. Možnost nastavení 

gumových brzdičů ve všech osách. Brzdové páky o váze 182 g. Tělo z plastu, šrouby z oceli, 

páka 3-prstá z materiálu ALU umožnuje nastavení předpětí brzdového lanka a dorazu. 

Výrobce FORCE. Montáž a seřízení pomocí šroubů s vnitřním šestihranem. Znázorněno  

na obrázku 7.13. 
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Obrázek 7.13 – V-brzdy a brzdové páky FORCE [32] 

Vidlice 

Vidlice (obrázek 7.14) pro rozměr kola 20“ je na trhu vcelku vzácná, jelikož je 

v provedení AHEAD, tedy ne-závitová montáž s hlavovým složením. Umožňuje širší výběr 

představce a hlavového složení. Rozměr AHEAD sloupku 28,6 mm a délka sloupku 255 mm. 

Uchycení pro V-brzdy pomocí navářek i pro kotoučové brzdy pomocí PM úchytu.  

Materiál CrMo – nerezová, legovaná ocel. Váha přibližně 950 g. Výrobce neuveden. 

 
Obrázek 7.14 – Vidlice AHEAD pro 20“ kolo [34] 

Madla (gripy) a blatník 

U těchto dílů se v rámci objednávky a požadavků zvolí vhodný typ a model. Jsou zde 

naprosto neomezené možnosti, a proto nejsou předepisovány konkrétně. 

  

60 



Řidítka 

Komponenta důležitá pro sklon postoje a šířku úchopu, zároveň unikátní ve svém 

skládacím systému, který v kombinaci se skládacím rámem zajišťuje velice malou složenou 

velikost celé koloběžky. Řídítka Ergotec – skládací (obrázek 7.15, mechanismus  

na obrázku 7.16). Délka 600 mm, průměr řidítek pro představec 31,8 mm.  

Materiál ALU 6061 T6. Šířka po sklopení 140 mm. Váha 610 g. Výrobce ERGOTEC. 

Ačkoliv tato řidítka patří na trhu k těm dražším, jsou pro tuto konstrukci navržena  

právě z důvodu možného složení a zmenšení prostoru zaujímaného složenou koloběžkou. 

 
Obrázek 7.15 – Řidítka skládací ERGOTEC [33] 

  
Obrázek 7.16 – Mechanismus skládacích řidítek ERGOTEC [33] 

Představec 

Jedna z nejdůležitějších komponent umožňující v tomto konstrukčním návrhu 

optimalizovat geometrii postoje pro konkrétního jezdce. Jedná se o představec (obrázek 7.17) 

nastavitelný v úhlech +60°/-48°, o délce 90 mm, rozměr pro vidlici 1 1/8“, rozměr pro řidítka 

31,8 mm. Materiál ALU 6061 T6, šrouby ocel, hmotnost 281 g. Montáž a seřízení pomocí 

šroubů s vnitřním šestihranem. Výrobce FORCE. 
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Obrázek 7.17 – Nastavitelný představec FORCE [32] 

Fixační čep skládacího mechanismu 

Slouží pro rychlé a jednoduché fixování rámu v nesloženém i složeném stavu 

koloběžky. Po stisku středového tlačítka se uvolní předpětí pojistných kuliček, které zajišťují 

čep proti vytažení a poté je možné čep vytáhnout (obrázek 7.18).. Katalogové označení 

K0641.03512050. Materiál čepu nerez 1.4542, tlačítko a pojistka nerez 1.4305,  

kuličky nerez 1.4125, tlačná pružina nerez. Čep kalený min. 40 HRC, kuličky kalené 

58+4 HRC, všechny díly pasivované (ochranná vrstva proti korozi a narušení povrchu). 

Uchycení k rámu pomocí řetízku (obrázek 7.19), aby nedošlo ke ztrátě. Maximální zatížení 

smykovou dvoustřižnou silou 144 kN. Průměr nosné části 12 mm (průměr montážního 

otvoru), délka nosné části ke kuličkám 50 mm (hloubka montážního otvoru). Výrobce KIPP. 

 
Obrázek 7.18 – Fixační čep KIPP [35] 

 

 
Obrázek 7.19 – Pojištění čepu proti ztrátě [35] 
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Doraz 

Aby v koncových polohách skládacího rámu nedošlo k poškození povrchu konstrukce 

vzájemným dotykem částí rámu, jsou v místě skládacího mechanismu umístěny pryžové 

dorazy (silentbloky) viz obrázek 7.20. Při maximálním tlakovém zatížení 5 kg uvádí výrobce 

hodnotu stlačení pryže  0,8 mm. Celková výška včetně závitové části je 15,3 mm, závitový 

čep M4. Materiál dorazu je pryž IIR (butyl), materiál závitového čepu mosaz. Tvrdost dorazu 

dle Shore 40-50A. Výrobce RICHCO, katalogové označení TB-4. 

 
Obrázek 7.20 – Pryžový doraz M4, Richco [36] 

Kluzné pouzdro 

Pro zmírnění čepového tření ve skládacím mechanismu jsou v otvoru otočného 

otočného čepu použita kluzná pouzdra (obrázek 7.21). Vnější průměr kroužku 14 mm, vnitřní 

průměr 12 mm, šířka 8 mm. Maximální dynamické zatížení C=7,65 kN, maximální statické 

zatížení C0=24 kN. Katalogové označení PCM 121408 E. Materiál kroužku - poměděný 

ocelový plech s vrstvou spékané vrstvy (cínový bronz) a vrstvou PTFE. Výrobce SKF. 

 
Obrázek 7.21 – Kluzné pouzdro s PTFE, SKF [37, 38] 
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Příloha č. 4 – MKP analýza rámu – součinitel bezpečnosti 

 
Obrázek 7.22 – Součinitel bezpečnosti vzhledem materiálům součástí (max. 15, min. 0,52) 
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