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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE  

 

V této práci se seznámíte se stručnou historií jízdních kol. Dále zde budou popsány 

typy jejich rámů, používané geometrie a materiály. Práce se zaměří na požadované 

mechanické vlastnosti rámů, které jsou důležité pro výrobu.  Dále se budeme věnovat 

vytvoření CAD modelů vybraných typů rámů jízdního kola. Hlavním úkolem bude 

vyhodnocení konečno prvkových modelů jednotlivých rámů. Celkovým výsledkem této 

bakalářské práce pak bude jejich porovnání. 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

 

 

In this Bachelor Thesis you get to know brief history of bicycles. There will be 

described the types of their frames, geometry and materials. The thesis focuses on mechanical 

frame qualities required, which are important for their production. We will pay attention to 

creation of CAD models of chosen types of bicycle´s frames.  The evaluation of individual 

bicycle´s finite element models is the main topic of this thesis. Their comparison will be a 

result of this thesis. 
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1 Úvod 

Tato práce se zabývá mechanickými vlastnostmi rámu jízdního kola při použití různých 

typů modelování a profilů trubek. Práce je zadána firmou Festka, která dodala 3D modely 

s požadovanými profily trubek. V dnešní době jsou pro výrobu rámů jízdních kol 

nejčastějšími požadavky tuhost, hmotnost a aerodynamika. V této práci se budeme zabývat 

především mechanickými vlastnostmi kol. Pro výrobu rámů se využívá mnoho materiálů. 

Mezi největší zástupce patří karbon, slitiny hliníku, slitiny titanu a ocel, objevují se i speciální 

případy použitého materiálu jako bambus či dřevo. V této práci se budeme zabývat ocelovými 

rámy s použitím trubek od jedné z nejuznávanějších firem na práci s ocelí - od firmy 

Columbus. Úkolem práce je určit mechanické vlastnosti jednotlivých rámů. Výsledky budou 

porovnány a následně bude vyhodnocena nejlepší kombinace trubek pro následnou výrobu. 

 

 

Obrázek 1 – model rámu 

2 Jízdní kolo 

Jízdní kolo je jednostopé vozidlo, které je poháněno vlastní lidskou silou, případně 

motorem -  u  elektrokol. Energie je přenášena nejčastěji dolními končetinami na pedály kola, 

kde je přes řetěz převedena na rotaci zpravidla zadního kola. Pro mnoho zemí a  regionů 

představuje jeden z hlavních dopravních prostředků, jinde je využíváno jako stroj pro 

rekreační účely nebo jako sportovní nástroj. [1] 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%A9_kolo
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Obrázek 2 – jízdní kolo [1] 

 

2.1 Vývoj jízdních kol 

První konstrukci podobající se dnešnímu jízdnímu kolu si nechal patentovat roku 1818 

Karl Drais. Bicykl měl dřevěný rám, byl označován jako “Dandy Horse“ nebo také drezína a 

byl poháněn odrazy člověka od země. Konstrukce byla velmi jednoduchá. Jak vidíme na 

obrázku (3) obsahovala pouze rám, dvě kola, řídítka a sedlo. [2]   

 

Obrázek 3 – “Dandy Horse“ [2]   

 Roku 1839 vyrobil Skot Kirkpatrick Macmillan první kolo s pedály. Bicykl byl 

poháněn horizontálními pohyby nohou na pedály, čímž byl pohyb přenášen na zadní kolo 

pomocí spojovacích tyčí. Stroj byl velice těžký a jízda velice fyzicky náročná. [3] 
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. 

Obrázek 4 – první kolo s pedály [3] 

 Velociped, neboli “Bone Shaker“ (kosti třas), vyrobil Pierr Lallement z Francie roku 

1863. Jednalo se o první kolo s pedály, které byly umístěny na předním kole. Pierr Lallement 

se později spojil s bratry Oliverovými, kteří viděli v kole komerční potenciál a roku 1884 

začala první sériová výroba bicyklů. Nad horní rámovou trubku byl přidělán kovový plát pro 

lepší tlumení, kola byla pokryta gumou a jízda se tak stala pohodlnější. [4] 

 

Obrázek 5 – “Bone Shaker“  [4] 

 Na jedno otočení pedálů bylo možné urazit pouze vzdálenost rovnající se obvodu kola, 

což s vrůstající oblibou bicyklů nebylo dostačující. Aby bylo možné na stroji dosáhnout vyšší 
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rychlosti, začalo se postupem času přední kolo zvětšovat a naopak zadní zmenšovat, čímž 

vznikla roku 1870 první vysoká kola (obr.6). Největší zásluhu na výrobu těchto strojů měl 

Angličan James Starley. Kola byla nazývána podle britských mincí rozdílné velikosti “Penny-

Farthing“. Tento typ kol měl poměrně vysoko položené sedlo a kvůli tomu i špatnou stabilitu, 

což při najetí na větší nerovnost značilo pro jezdce vysoké riziko přepadnuti dopředu. Kvůli 

malému zadnímu kolu nebylo možné zkonstruovat účinnou zadní brzdu. Pro dosažení 

pohodlnější jízdy byla kola potažena plnými gumovými obručemi (bez vzduchu), které jsou 

nyní nebo byly  například používány u kočárů. [5] 

 

Obrázek 6 – vysoké kolo [5] 

Roku 1885 vyrobil John Kemp Starley tzv. bezpečné kolo “Safety Bike‘‘ (obr. 5). 

Tento stroj vyřešil zásadní problém vysokého kola - bezpečnost. Konstrukce se zásadně lišila 

od všech přechozích. Pohon byl přenesen na zadní kolo pomocí řetězového převodu. Osa klik 

byla umístěna v rámu mezi přední a zadní kolo. Roku 1888 John Boyd Dunlop doplnil 

velociped o pneumatiky plněné vzduchem, které umožnily hladší jízdu. [6], [7] 
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Obrázek 7 – “Safety Bike“ [6] 

 

 V dalším vývoji už zůstala koncepce kola více méně stejná, pouze přibývaly různé 

inovace, jako byl volnoběžný pastorek, brzdy či více převodů pro snazší jízdu do kopce nebo 

naopak rychlejší jízdu z kopce. 

3 Typy rámů jízdních kol z hlediska geometrických vlastností 

3.1 Geometrie 

 Označení geometrie rámu můžeme chápat jako délky rámových trubek a úhly pod 

kterými jsou spojeny.  Je jasné, že délky a tvar jednotlivých trubek zásadně ovlivňují jízdní a 

mechanické vlastnosti kola. Největší vliv má délka horní rámové trubky a sedlové trubky, 

úhel, pod kterým jsou spojeny a úhel hlavové trubky. [8] 

Nejpoužívanější geometrie vychází z typu “Diamond‘‘, jenž je tvořen dvěma 

trojúhelníky. Odstranění či přidání rámových trubek patří mezi alternativní konstrukční 

úpravy. Těmito úpravami vznikly např. rámy bez sedlové trubky nebo speciální kolo 

s uchycením předního i zadního kola jen na jedné straně konstrukce. Mezi další typ můžeme 

například zařadit i rám tvaru písmene Y. V tomto dělení bychom mohli pokračovat dále, 

z kapacitních důvodů popíšeme pro tuto práci jen základní rozdíly v geometrii mezi horským 

a silničním kolem. [8] 
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Obrázek 8 – rám kola [8] 

 

- Horní rámová trubka: délka horní trubky předního trojúhelníku má zásadní vliv na komfort 

a aerodynamiku. Určuje vzdálenost řídítek od sedla a tím i pozici jezdce. 

- Spodní rámová trubka: zprostředkovává spojení hlavové a středové trubky. Její délka 

určuje úhel sklonu hlavové trubky. 

- Hlavová trubka: v hlavové trubce je uloženo hlavové složení, které do rámu přenáší síly 

z předního kola pomocí ložisek. Hlavový úhel má výrazný vliv na stabilitu kola. U horských 

kol se používají zpravidla menší úhly než u silničních. 

- Spodní trubky zadní stavby: jedná se o dvě trubky spojující středovou trubku s patkou, 

ve které je uchyceno zadní kolo. V oblasti středové trubky bývají zahnuté, aby došlo 

k rozšíření, což je nutné z důvodu zachování prostoru pro zadní pneumatiku. 

- Horní trubky zadní stavby: jedná se o dvě trubky spojující sedlovou trubku spolu s patkou 

zadního kola. 

Důležité úhly: 

- S úhel – úhel sedlové trubky 

- H úhel – úhel mezi osou hlavové trubky a spojnicí osy předního a zadního kola 

 

Důležité délky: 

- S –  délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol 

- A – horizontální délka horní rámové trubky 

- T – opravdová délka horní rámové trubky 

- H – délka hlavové trubky 

- W – rozvor kol (vzdálenost os předního a zadního kola) 

- C – spodní trubky zadní stavby 

- F – délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola 
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- F/R – vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené 

ve středu předního kola, tzv. “Off Set“ 

- B – vzdálenost mezi pomyslnou spojnicí středu kol a středu středového složení 

(měřeno od středového složení) 

3.2 Geometrie silniční kola 

Silniční kola se vyrábí především pro rychlou jízdu po kvalitním povrchu. U jejich 

výroby se klade důraz na nízkou váhu a vysokou pevnost. Z důvodu lepší aerodynamiky je u 

rámů delší geometrie než například u horských kol. Horní rámová trubka se vyrábí vodorovná 

nebo slopingová (trubka je připevněna pod určitým úhlem). Použití vodorovné trubky přináší 

pohodlnější a stabilnější jízdu, slopingové rámy jsou zase obratnější a mají níže těžiště. 

Silniční kola bychom mohli dále rozdělit na dráhová, triatlonová, cyklokrosová a časovkářské 

speciály. [9] 

3.3 Geometrie horského kola 

Horská kola se využívají především pro jízdy v náročném terénu. Jsou zde kladeny větší 

nároky na dobrou ovladatelnost a vyšší odolnost proti mechanickému poškození. Většina 

rámů se vyrábí s výrazným slopingem pro lepší ovladatelnost, geometrie kola je oproti 

silničnímu kolu mnohem kratší. Při jízdě v terénu je kolo velmi namáháno, proto musí mít 

rám dostatečnou pevnost a odolnost vůči únavovému lomu. Dnes se už u většiny horských kol 

používá přední odpružená vidlice se zdvihem od 80 až po 200 mm. Vidlice tlumí rázy 

působící jak na jezdce, tak na rám. Některá kola mají kromě odpružené vidlice navíc i zadní 

tlumič pro tlumení rázů od zadního kola. V popisu konstrukčních provedení horských kol, 

bychom mohli dále pokračovat podle průměru kol, výšky zdvihů tlumičů, typu, počtu převodu 

atd… [9], [10] 

4 Používané materiály 

Pro výrobu rámů se v dnešní době využívá mnoho materiálů. Nejvíce se jich vyrábí 

z kompozitu (karbonu) a slitin hliníku. Menší zastoupení mají ocel a slitiny titanu. V omezené 

míře se setkáváme s bambusovými, dřevěnými či plastovými rámy. U materiálů není rozdílná 

pouze váha a cena, ale zásadní jsou i jejich fyzikální a mechanické vlastnosti. V poslední řadě 

je také velký rozdíl v technologických možnostech zpracování daného materiálu. [11]  
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4.1 Kompozit (karbon) 

Karbon je v dnešní době jedním z nejvyužívanějších materiálů pro výrobu rámů a 

cyklistických komponentů. Jedná se o materiál dvou a více složek s rozdílnými vlastnostmi, 

které dají hotovému výrobku vlastnosti nové. U uhlíkového kompozitu jsou základem 

uhlíková vlákna zajišťující pevnost a dále pojiva - nejčastěji polymerová.   Výhodou je téměř 

o polovinu nižší hmotnost než u ostatních sériově používaných materiálů a asi pětkrát vyšší 

tuhost a zároveň má velmi dobré schopnosti pohlcovat vibrace. Majitel karbonového rámu 

jistě ocení velmi pozvolný průběh únavové křivky (obr. 9) a tím i dlouhou trvanlivost rámu. 

[11], [13] 

 

Obrázek 9 – graf únavy karbonu [13] 

 Nevýhodou kompozitů je, že jsou náchylné na mechanické poškození. Pokud takové 

poškození nastane, záleží na směru nárazu a směru uhlíkových vláken v rámu. Jednotlivé 

typy karbonu se liší, z toho důvodu lze koupit kvalitní, ale i nekvalitní druh. Stejně je tomu i u 

ocelí, slitin hliníku a dalších materiálů. Mezi nejlepší výrobce kvalitních kompozitů patří 

např. firma Hexcel či Toray. Kvalita rámu nezávisí pouze na použitém materiálu, ale i na 

technologii zpracování. Záleží také na směru, kterým jsou vlákna vedena nebo například na 

jejich počtu. [12], [13]  

Mezi nejlepší metody zpracování patří metoda Monocoque - karbonové pláty jsou 

namotávány na předem připravenou formu tak, aby v místech s větším namáháním byla větší 

vrstva těchto plátů a naopak menší vrstva na místech méně namáhaných, čímž můžeme 

dosáhnout vysoké pevnosti i u velmi lehkých rámů. Velkou výhodou je i možnost opravy 

víceméně jakékoliv části rámu. Někdy ovšem může být korekce dražší než samotný rám. 
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Opravené místo se dokonce stává pevnějším, a to za nepatrného navýšení hmotnosti. Velkou 

nevýhodou oproti jiným materiálům je vyšší cena a již zmiňovaná větší náchylnost proti 

nárazům. [13] 

4.2 Ocel    

Ocel je prvním kovovým materiálem, který se začal používat pro výrobu cyklistických 

rámů. Díky dlouhodobému používaní je ocel probádaným materiálem, a tak můžeme velmi 

přesně určit, jak se bude chovat. Kvůli čím dál větší dostupnosti karbonu a hliníku je ale tento 

materiál spíše na ústupu. Existuje spousta druhů oceli - od nízkolegovaných až po 

vysokolegované. Se zvyšující se kvalitou roste ale i její cena. [11] 

Nelegovaná ocel se využívá pro výrobu levných kol nebo pro výrobu velmi 

namáhaných BMX  a freestylových kol. Kvalitní ocelí se zabývají spíše malé firmy - jako 

například Fetska, Lithspeed, SingleBe a další. Tyto firmy vyrábí rámy ze špičkových ocelí 

značek Columbus, Reinodls, Easton, Dedacciai atd... Výhodou oceli je poměrně slušná 

schopnost pohlcovat vibrace, dobrá tažnost a tím i možnost snadno tvarovat trubky a 

dosáhnout jejich optimálních tvarů. Výhodou běžných ocelí je nízká cena. U kvalitních ocelí 

je naopak nižší hmotnost a velmi dobré mechanické vlastnosti. [11] 

Na trhu jsou nejdostupnější rámy z nelegované oceli označující se Hi-Ten.  

Nejčastěji používaná ocel je legovaná - zušlechtěná ocel s přísadou chromu a 

molybdenu označovaná (Cr-Mo). Výhodou takových rámů je vysoká pevnost a možnost 

požití trubek s tenčí stěnou, čímž dosáhneme nižší hmotnosti konstrukce. U tohoto typu 

najdeme velmi dobrý poměr ceny a požadovaných vlastností. 

 Mezi nejkvalitnější trubky pro výrobu rámů můžeme zařadit trubky vyráběné firmou 

Columbus. Firma se od svého vzniku zabývá výhradně výrobou jízdních kol, díky čemuž 

mohla vyvinout materiály natolik kvalitní, že se rozšířily po celém světě. Mezi 

nejvýznamnější oceli patří  XCR, Niobium a Nirvacrom. 

 

 

XCR 

U tohoto materiálu nalezneme velmi dobrý poměr tuhosti a hmotnosti, díky kterému je 

možno trubky až třikrát zeslabovat, čímž můžeme u výroby dosáhnout velmi lehkých a 

prakticky nezničitelných rámů. Jde o martenzitickou nerezovou ocel s vysokým obsahem 

chromu, molybdenu a niklu. Díky těmto prvkům dosáhneme lepších mechanických vlastností 

i lepší svařitelnosti. [14] 
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Niobium 

Tímto termínem označujeme speciální mikrolegovanou ocel s obsahem manganu, 

chrómu, niklu, molybdenu a niobu. Ocel prochází speciální tepelnou úpravou, která jí dodá 

výsledné vlastnosti. Pomocí takového způsobu zpracování minimalizujeme dekarbonizační 

jevy. Výsledkem bude vysokopevnostní bainitická mikrostruktura, která zajišťuje vysokou 

pevnost, tvrdost a dlouhou životnost. [14] 

                       

Nirvacrom 

Jedná se o slitinu podstupující různé způsoby zpracování a procedur, díky nimž 

dosáhneme u materiálu koncové vlastnosti. Mluvíme o tažení a následnému homogenizování 

mechanických vlastností po celé délce trubky. Pomocí těchto procesů dosáhne materiál 

výborného únavového chování a skvělé svařitelnosti. [14] 

Tabulka 1 

Materiál Pevnost v tahu: Rm  [MPa] 

 

Mez kluzu [MPa] Tažnost 

XCr 

 

1250-1350 900-1000 min. 16% 

 

Niobium 

 

1050-1250 1030 min. 14% 

 

Nirvacrom 

 

950-1050 750 min. 10% 

 

 

4.3 Slitiny hliníku 

Výhodou hliníkových rámů je dobrý poměr mezi cenou a výkonem, nevýhodou pak 

menší pevnost v tahu.  Z tohoto důvodu se pro výrobu rámů používají vetší průměry trubek 

s relativně tlustší stěnou, čímž dosáhneme vyšší pevnosti. Pokud zvolíme špatný typ slitin 

nebo pokud použijeme nevhodnou svářecí metodu, mohou být hliníkové konstrukce náchylné 

k únavě. [11], [12] 

 

Nejpoužívanějšími slitinami jsou: Al 7020 a Al 6061. Sedmičkový materiál se používá 

více pro náročnější disciplíny jako je enduro a sjezd, kde dochází k většímu mechanickému 

zatížení. Materiál 6061 má horšímechanické vlastnosti, na druhou stranu se snadněji svařuje. 
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Díky vyšší měkkosti lze trubky snáze tvarovat. Tím můžeme dosáhnout stejných tlouštěk 

trubek, při čemž bude mít rám nižší hmotnost. Výhodou je, že uváděná slitina neobsahuje 

zinek, který může způsobovat trhliny při svařování. Nevýhodou materiálu 3031 je zhruba o 

dvacet procent nižší pevnost než je tomu u slitiny 7075 a také fakt, že se rám se musí vždy 

tepelně zpracovat. [12], [15] 

Tabulka 2 

materiál  Rm -  mez pevnosti [Mpa] Rp0,2 – smluvní mez kluzu [Mpa] tažnost 

Al 6061-T6 Min. 290 mim. 240 10% 

Al 7020-T6 Min. 350  Min. 280 10% 

 

4.4 Titanové slitiny 

Titan můžeme zařadit mezi nejlepší materiály, ale kvůli jeho vysoké cenně se využívá 

převážně jen v malosériové výrobě. Tato slitina v sobě kombinuje mnoho požadovaných 

vlastností, přičemž nejoptimálnějšího z nich můžeme dosáhnout přidáním legujících prvků, 

především hliníku a vanadu. Velmi dobrý je jeho poměr pevnosti ku měrné hmotnosti.  Mezi 

hlavní výhody titanu patří nízká náchylnost k únavovým lomům a velmi dobrá 

korozivzdornost. Nevýhodou je větší náročnost na výrobu a náchylnost k iniciaci trhlin 

v místě vrubu.  

4.5 Porovnání jednotlivých materiálů 

Tabulka 3 

materiál měrná hmotnost (kg·m-3) E [GPa] výhody nevýhody 

ocel 7 850 210 -pružnost 

-tuhost 

- vyšší 

hmotnost 

hliníkové 

slitiny 

2 700 70 -nízká 

hmotnost 

-cena 

- náchylnost 

ke křehkému 

lomu 

titanové slitiny 4 540 114 -velmi dobré 

tlumení vibrací 

- vysoká 

cena 

karbon 1750 377 -nízká 

hmotnost 

-vysoká tuhost 

- vysoká 

cena 



Bakalářská práce 
  

21 

 

5 Rozdělení podle technologických vlastností 

Pomocí technologické vlastnosti materiálu můžeme určit jeho vhodnost pro určitý 

technologický proces, kterým se snažíme dosáhnout co nejlepších užitných vlastností rámu. 

Tyto vlastnosti úzce souvisí se zpracováním materiálu pro hotový výrobek. Při jejich zkoušení 

se snažíme co nejvíce přiblížit podmínkám, při kterých bude materiál zpracováván nebo 

podmínkám, kterým bude v provozu vystaven.  

5.1 Svařitelnost 

Svařování je nejčastější metodou spojování trubek rámů kol z kovových slitin. Trubky 

se svařují metodou na tupo, kdy je nutno rámové trubky přesně upnout do požadovaného 

výsledného geometrického tvaru, a poté svařit ve svařovacím přípravku. Ve většině případů, 

díky metalurgii, nedochází ani po svaření ke ztrátě původních mechanických vlastností nebo 

se k nim materiál díky samovolnému vytvrzení vrátí bez následných tepelných úprav. To však 

neplatí pro všechny materiály. Ve zbylých případech je nutné rám po svaření tepelně 

zpracovat. [17] 

Nejčastější metodou pro svařování je metoda TIG. Pokud je potřeba zvýšit produktivitu, 

je možné použít metodu MIG. 

5.2 Tvárnost 

Tvárnost je vlastnost, kterou musí mít materiál určený ke kování, válcování nebo lisování. 

Tato vlastnost je velmi důležitá pro výrobu trubek před samotnou kompletací celého rámu. 

[17] 

5.3 Obrobitelnost 

Obrobitelností myslíme souhrn vlastností charakterizující materiál při obrábění různými 

nástroji za různých řezných podmínek.  Rámy se v podstatě vůbec neobrábí, jiné je to však u 

cyklistických komponentů, jakými jsou představce, řídítka nebo sedlové trubky. Obráběné 

komponenty řadíme k velmi kvalitním, lehkým a zároveň i pevným. Výhradně se obrábí 

pomocí CNC strojů, kdy stroj vytvoří celý hotový komponent se všemi náležitostmi. [17]  

5.4 Slévatelnost 

Slévatelnost je vlastnost, kterou má materiál určený k lití. Vhodný materiál pro slévání 

musí mít dobrou tekutost, musí se málo smršťovat a nesmí tvořit bubliny.  Odlévají se 

především běžné cyklistické komponenty. [17]  
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5.5 Výhody jednotlivých typů 

Je velice obtížné vybrat si specifikaci rámu. Každý materiál, geometrie nebo 

technologická vlastnost v sobě skrývá klady i zápory. Z hlediska geometrie rámu je 

univerzálnější rám se slopingem. Sice není tolik aerodynamický jako rám bez slopingu,  ale je 

zato je lépe ovladatelnější. Největším aspektem je však cena.  Z hlediska vlastnosti lze za 

nejlepší materiály považovat karbon a titan, avšak tento materiál patří mezi nejdražší. 

Z pohledu technologických vlastností je u výroby kovových rámů velmi důležitá svařitelnost, 

která pomůže dosáhnout kvalitní konstrukce pro rám kola. Pokud budeme chtít vytvořit 

aerodynamický rám, jistě velmi oceníme tvárnost, kdy profil trubek nemá klasický kruhový 

průřez, ale zpravidla průlez kapkovitý, jenž je podle měření nejvhodnější. 

6 Mechanické vlastnosti  

Rámy jsou při používání vystaveny různému namáhání, jakým je tah, tlak, krut, střih a 

ohyb. Tato namáhání obvykle nepůsobí jednotlivě, ale v různých kombinacích. Rám je tedy 

vystaven kombinovanému zatížení. Aby rám vydržel, tato namáhání musí mít určité 

vlastnosti, jakými jsou pevnost, tvrdost, pružnost, tvárnost, vrubová houževnatost. Souhrnně 

jsou nazývány jako mechanické vlastnosti. Mechanickými vlastnostmi můžeme výrazně 

ovlivnit chování jednotlivých rámů. Každý materiál má jiné chemické složení, tedy i rozdílné 

mechanické vlastnosti. Velký vliv na chování materiálu má také jeho profil. Podle 

konkrétního rámu si můžeme vybrat i materiál, který je pro danou disciplínu nejvhodnější. 

[17] 

 

Obrázek 10 – druhy zatížení [17] 
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6.1 Pevnost  

Pevnost chápeme jako největší napětí potřebné k rozdělení materiálu na dvě části. Není 

složité vyrobit extrémně pevné kolo z oceli nebo z karbonu, avšak musíme klást důraz i na 

pohodlí cyklisty a využitelnost kola v praxi. Každý typ rámu je dostačující pro určitou 

disciplínu. Z tohoto důvodu mají všechny materiály opodstatnění a své odběratele. Každý typ 

kola má svá kritéria, která by měl splňovat. U závodních kol se upřednostňuje účel na úkor 

komfortu, naopak u rekreačních kol klademe důraz především na pohodlí.  

6.2 Pružnost 

Pružností rozumíme schopnost materiálu nabýt původní rozměry ve chvíli, kdy přestane 

působit zatěžující síla. Z hlediska rámu je pružnost velmi důležitá pro pohlcování vibrací. 

Pokud kolo nebude tlumit vibrace a rázy, jízda bude pro cyklistu nepohodlná. 

6.3 Tvrdost 

Za tvrdost považujeme odpor materiálu proti vnikání cizího tělesa do jeho povrchu. Tuhle 

vlastnost oceníme především u disciplín, ve kterých je rám vystaven velkému namáhání -

například při horských disciplínách od odletujícího kamení nebo například u Freestylových 

jízd, kdy často kolo čelí tvrdým nárazům o povrch. 

6.4 Tvárnost  

Tvárnost je schopnost materiálu měnit svůj tvar působením vnější síly při plastické 

deformaci bez porušení soudržnosti materiálu a setrvávat v tomto novém tvaru i po skončení 

zatěžování. Tvárnost je velmi důležitá při výrobě, tvarování trubek je na ní závislé. Čím je 

materiál tvárnější, tím optimálnějšího tvaru můžeme dosáhnout. Největší rozvoj v tvarování 

trubek nastal při aplikaci MKP. Díky ní si konstruktér dokáže vymodelovat různé tvary, 

porovnávat jednotlivé výsledky a dosáhnout tak nejoptimálnějšího výrobku. Profil trubek je 

velmi důležitý i z hlediska aerodynamiky. Nejvýhodnějším materiálem je z hlediska tvárnosti 

kompozit, pomocí kterého lze vytvořit v podstatě jakýkoliv profil. [17] 

 

6.5 Vrubová houževnatost (houževnatost) 

Vrubová houževnatost určuje množství práce potřebné k rozdělení materiálu na dvě 

části. Díky vrubům dochází ke koncentraci napětí, můžeme je rozdělit do tří skupin. 
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V místech kde se nachází vruby, dochází k nežádoucí koncentraci napětí. Opakem 

houževnatosti je křehkost.  

Konstrukční vruby vznikají při konstrukci. Patří sem různá osazení, zápichy, zaoblení.  

Mezi strukturální vruby řadíme nehomogenity struktury materiálu. Řadíme sem dutiny, 

trhliny a vměsky. Pro identifikaci takových vad používáme například defektoskop nebo 

ultrazvuk. 

Zbytková napětí vznikají při technologických úpravách daného materiálu, jakými jsou 

tepelná zpracování nebo povrchové úpravy. Ty mohou být způsobeny i stárnutím materiálu. 

V takovém případě ztrácí časem materiál mechanické vlastnosti. 

 

U rámových konstrukcí bývají nejčastější problémy se svařovanými konstrukcemi. 

V ovlivněné oblasti svaru, vlivem namáhání od jezdce a terénu, často dochází ke vzniku trhlin 

až k prasknutí. Další problém může vzniknout v oblasti sedlové trubky, kdy je z důvodu 

možnosti stáhnutí sedlovky trubka rozříznuta, což jí umožní udržet se v rámu a nezajíždět. 

[17] 

 

6.6 Výhody jednotlivých vlastností 

Určit vlastnosti, jaké by měl daný rám v sobě kombinovat, je velice obtížné. Důležité je 

samotné očekávání jezdce. Pro rekreačního cyklistu nebude mít význam vyrábět pevný a tuhý 

rám, ale naopak rám měkčí, s kratší pohodlnou geometrií. Pokud se zaměříme na firmu Feska, 

zde zákazník očekává stroj, který v sobě kombinuje nízkou váhu, vysokou pevnost a ryze 

závodní geometrii. 

7 CAD modely 

CAD modely více nebo méně představují reálnou součást. Existuje několik způsobů, jak 

můžeme tuto součást vymodelovat. Každý model v sobě nese určitá zjednodušení. Mezi 

nevýhody těchto zjednodušení můžeme zařadit horší přesnost výsledků, naopak výpočetní čas 

je oproti složitějším a časově náročnějším modelům výrazně kratší. Na základě předem 

daných požadavků výpočtář rozhodne, který z modelů bude pro daný typ součásti použit. 

Nosníkový a skořepinový model vychází z dodaného modelu XCR Classis. 
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7.1 Nosníkový model (Beam) 

Nosníkové prvky mohou přenášet tah (tlak) a ohyb . Elementy v uzlech mají možnost 

posunutí a natočení. Nosníkový model si můžeme představit jako rám nakreslený tužkou. 

Model je vytvořen následným způsobem: nejprve se zadají body podle geometrie rámu, které 

jsou poté spojeny pomocí čáry (nosníku) funkcí Lines From Points. Průřezové charakteristiky 

jsou při idealizaci jsou zadány pomocí parametrů například moment setrvačnosti zde bylo 

parametrem tloušťka stěny. V tomto provedení jsou použita velká zjednodušení, především 

v oblasti uchycení rámu zadního kola, kde je obtížné vymodelovat patky k uchycení.  Díky 

tomuto zjednodušení musíme k výsledkům přistupovat s určitou opatrností, i když největší 

napětí ani deformace se zde neočekávají. 

 

Obrázek 11 – nosníkový model 

7.2 Skořepinový model (Shell) 

Skořepinové prvky přenáší jak složky membránové, tak ohybové. Využívají se pro 

diskretizaci plošných těles, lze je označit za vyšší dimenzi nosníkových elementů. Stejně jako 

u nosníkových elementů se zde některé geometrické hodnoty zadávají pomocí parametrů. 

Model byl vytvořen z dodaného objemového modelu od firmy Festka pomocí funkce 

surfacefromface. Model již více odpovídá skutečnosti a výsledky by měly být přesnější. 
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Obrázek 12 – skořepinový model 

7.3 Objemový model Solid 

Objemové (3D) modely byly dodány firmou Festka ve dvou specifikacích, a to XCR 

Classic a XCR Modern. Použitým materiálem je nerezová ocel firmy Columbus. Mezi 

trubkami XCR Moder a Classic je rozdíl pouze v profilu trubek, ale materiál je stejný.  

XCR Classic: již podle názvu můžeme říct, že se jedná o rám klasického vzhledu, který 

se vyrábí se “slopingem“ nebo bez “slopingu“. Trubky jsou svařovány metodou TIG. 

Geometrie rámu patří mezi nejlepší a umí i velmi dobře reagovat na náhlou změnu pohybu. 

Trubky jsou vyrobeny z nerezové oceli Columbus XCR a patří na trhu k nejlepším. Díky 

těmto trubkám má rám dlouhou životnost a dostatečnou tuhost. 

XCR Modern: z důvodu konkurenceschopnosti jiných používaných materiálů přišla 

firma Columbus s myšlenkou vyrobit exkluzivní řadu profilovaných trubek, které posunuly 

dosavadní hranice tradičního zpracování ocelových rámů. Firmou byly vytvořeny trubky 

s rafinovaným vzhledem, které lze použít pro hlavovou trubku o průměru 44 mm. Tím je 

umožněno nasadit vidlici s rozšířeným krkem, která má lepší vlastnosti než klasická 

jednopalcová vidlice. Na ocelový rám je tento krk nezvykle tuhý, na druhou stranu velmi 

kvalitně čte povrch vozovky. 

 

               Obrázek 13 – objemový model XCR Modern 
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7.4 Úprava geometrických modelů 

U nosníkového modelu se po vymodelování už neprováděli žádné úpravy krom 

zmiňovaného přiřazování parametrů (Cross Section).  

U skořepinového modelu nastal problém s doléháním jednotlivých ploch na sebe, proto 

bylo nutné všechny nedoléhající profily protáhnout (extrude) a následně ořezat (slice). Dále 

bylo vhodné obrátit všechny normály ploch tak, aby směřovaly na jednu stranu, a to kvůli 

zadávání parametru tloušťky. Problém nastal v oblasti patek - tam kde zůstaly patky z modelu 

Solid bylo nutné vytvořit kontakty mezi zadní stavbou a patkami. 

U dodaného objemového modelu bylo možné odstranit všechny ostré přechody, hrany, a 

to proto, že nebyly z hlediska výpočtu důležité. Vygenerovat síť by zde bylo zbytečně 

obtížnější. Místo s nejvíce hranami bylo v oblasti patek. 

 

Obrázek 13 – patky před úpravou a po úpravě 

8 Konečno prvkové modely 

V následujícím bodě se zaměříme na tvorbu konečno prvkové sítě a s tím spojenou volbu 

tvaru, počtu a velikosti elementů. Vytvoření správné sítě je jedním z nejdůležitějších kroků 

výpočtu, a proto je velmi důležité tomuto tématu věnovat velkou pozornost. Síť je tvořena 

v programu Workbench Mechanical. 

Pro vytvoření sítě nejsou stanovena přesná kritéria, existují pouze některá doporučení. 

Vytvoření sítě závisí výhradně na zkušenosti výpočtáře a na volbě programu, který bude 

použit. Jedním z hlavních faktorů je volba typu a velikosti jednotlivých elementů. Existuje 

mnoho způsobů, které program Workbench Mechanical nabízí. Mezi nejjednodušší patří 

automatická generace, kdy si sám program vygeneruje síť a všechny parametry si určí sám.  
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8.1 Síťování konečno prvkových modelů 

Velikost elementů u všech  modelů byla nastavena pomocí funkce Sizing. U nosníkového 

modelu bylo síťování velmi jednoduché a rychlé funkce Sizing byla nastavena na velikost 5 

mm. Volba jemnější sítě byla pro nosníkový model nadbytečná. Výsledky se lišily pouze 

v desetinách. Síť je tvořena  nosníkovými prvky a obsahuje 1509 uzlů a 756 elementů. 

 

Obrázek 14 – síť na nosníkovém modelu 

 Pro skořepinový model byl použit stejný postup jako pro nosníkový model, avšak 

v místech, ve kterých je očekáváno největší napětí a deformace, byly sítě ještě zahuštěné 

velikostí prvku 1,5 mm. Síť je tvořena trojúhelníkovými prvky a obsahuje 39782 uzlů a 35391 

elementů. 

 

Obrázek 15 – síť na skořepinovém modelu 

 Vytvoření sítě na objemovém modelu bylo ze všech vytvoření nejobtížnější. V 

místech, kde to není z pohledu výpočtu tak důležité, je třeba dát si pozor na zbytečně jemnou 

síť abychom zbytečně neprodlužovali výpočetní čas, čím hustší síť tím delé trvá výpočet. Při 

prvním výpočtu je vhodné model vysíťovat hrubě a následně  zahustit pouze v místech 

největšího napětí nebo deformace, a to z důvodu zkrácení výpočetního času. Pro objemový 

model byl použit stejný postup jako pro model skořepinový. Síť je tvořena tetraedrickými 

prvky a obsahuje 167791 uzlů a 89019 elementů. Z hlediska výpočtu by byla vhodnější síť 

tvořená hexaedry, ale kvůli složitosti modelu v místech spojených trubek to nebylo možné. 
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Jemnost sítě byla také omezena počtem prvků, jelikož pro řešení je použita studentská verze 

programu ANSYS Workbench. Na první pohled by se dalo říct, že zde lze využít symetrie, ale 

zatížení symetrické není.  

 

Obrázek 16 – síť na objemovém modelu 

8.2 Okrajové podmínky 

Abychom dosáhli co nejpřesnějších výsledků, je velmi důležité správně zadat okrajové 

podmínky, které nahrazují skutečné zatížení a uložení. Tímto krokem můžeme výrazně 

ovlivnit přesnost výsledků. Pokud chybně nahradíme uchycení nebo nesprávně zadáme síly, 

model bude nejspíše fungovat, ale je jasné, že výsledky nebudou odpovídat skutečnosti. 

Rozlišujeme dva druhy okrajových podmínek, a to geometrické, které předepisují 

geometrickou vazbu tělesa s jeho okolím a silové okrajové podmínky, které popisují síly 

působící na těleso. Je možno je zadávat na hrany či body geometrie nebo případně na uzlové 

body sítě. Vazby můžeme rozdělit podle stupňů volnosti, které odebírají, jako je vetknutí 

které zamezuje všem posuvům i rotacím, nebo kloubová vazba, která umožňuje natáčení. 

Vazeb existuje velké množství. V této práci byly použity pouze dva typy. 

Uchycení a zatížení rámu bylo specifikováno firmou Festka. Jelikož jsme při výpočtu 

simulovali zatížení ve zkušební stolici podle obr. 17, bylo uchycení zadního kola nahrazeno 

pevnou vazbou ( Fixed Support), která zamezuje všem posuvům i rotacím. V místě styku 

vidlice s rámem byl použit typ vazby Remote Displacement, kterou byla nahrazena vidlice 

v rámu a vazby byla do místa styku vidlice s předním kolem.  
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Obrázek 17 – zatěžování cyklistického rámu [17] 

 

 

 

Obrázek 18– vazba Fixed  support  

 

 Zatížení bylo realizováno podle obr.19. V levé části je znázorněno simulování sezení 

na kole a šlápnutí do pedálu. Na pravé straně obrázku je pak tento pohyb znázorněn naopak. 

Síly působí na řídítka, sedlo a osu, byly realizovány pomocí zadávání vzdálené síly funkcí 

Remote Force.  
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Obrázek 19 – specifikované zatížení [17] 

 

Obrázek 20 – vizualizace uchycení a zatížení v programu Workbench 

9 Analýza vypočtených hodnot/vypočtené hodnoty zátěžných stavů 

V této části bude diskutováno výsledné přetvoření a napětí. Výsledky zadaných 

zatěžujících stavů vyšly vzhledem k použitému materiálu rámu docela příznivě. Materiálem 

rámu je nerezová ocel XCR, jeho mezí kluzu je 900 - 1000 MPa, pevnost v tahu/ pevnost tahu 

1250 - 1350 MPa. Oba zátěžné stavy splnily naše očekávání, všechny porovnávané modely 

ukazovaly přibližně stejné hodnoty. Deformace i napětí vyšlo v očekávaných místech. 
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9.1 Výsledky posunutí při zatížení pravého pedálu 

Při prvním zátěžném stavu vznikla největší posunutí v oblasti středu místa, kde působila 

největší síla od zatížení pedálu. 

Posunutí na nosníkovém modelu má hodnotu 0,2244 mm. 

 

Obrázek 21 –  posunutí na nosníkovém modelu 

Posunutí na skořepinovém modelu vyšlo nejvyšší v oblasti patky, tato hodnota je však 

velmi zkreslená. Důvodem je uchycení patek do skořepinového modelu. Pokud tuto hodnotu 

zanedbáme, uvidíme, že deformace se pohybuje podobně jako u nosníkového modelu 

v hodnotách od 0,169 do 0,305 mm. Na obr. 22 bylo vynecháno místo s patkou, vidíme zde 

deformaci v oblasti středu. 

 

Obrázek 21– posunutí na skořepinovém modelu 
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Obrázek 22 –  posunutí na skořepinovém modelu bez zadního trojúhelníku 

Nejpřijatelnějších výsledků jsme dosáhli na objemovém modelu, kde vyšla největší 

posunutí na očekávaném místě - ve středu - a lehce se šířila do zadní stavby rámu. Hodnota 

přetvoření je zde 0,178 mm a je ze všech modelů nejmenší, což může být způsobeno 

nejvěrnější zpracováním modelu. Je zde také dobře vidět, proč maximální deformace na 

skořepinovém modelu neodpovídá skutečnosti, podle dodaných informací od firmy Festka 

které prováděla testování na reálném modelu.. 

 

Obrázek 23 – posunutí na objemovém modelu 

 



Bakalářská práce 
  

34 

 

9.2 Výsledky napětí při zatížení pravého pedálu 

Maximální napětí v tahu na nosníkovém modelu vzniklo na spodní rámové trubce a 

dosáhlo hodnoty 37 MPa. 

 

Obrázek 24 – tahové napětí na nosníkovém modelu 

Maximální napětí v tahu na skořepinovém modelu vzniklo v patce, ale jednalo se 

pouze o koncentraci napětí. Objektivní výsledky vycházely v oblasti středu. Hodnota napětí se 

pohybovala mezi 30-50 MPa.  

 

Obrázek 25 – tahové napětí na skořepinovém modelu 
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Napětí v tahu na objemovém modelu vyšlo na spodní rámové trubce podobně jako na 

skořepinovém modelu. Objevilo se zde však i napětí na hlavové trubce od působení síly, 

kterou simulujeme řídítky. Když vynecháme maximální hodnotu, která vznikla v místě 

spojení trubek, zjistíme, že tahové napětí je zde velmi podobné jako u skořepinového modelu, 

a to okolo 50 – 70 MPa.  

 

Obrázek 26 – tahové napětí na objemovém modelu 

Největší tlakové napětí na nosníkovém modelu vzniklo v zadních vzpěrách 28 MPa.  

 

Obrázek 27 – tlakové napětí na nosníkovém modelu 

 

Tlakové napětí na skořepinovém modelu: opět se zde objevila koncentrace, která 

způsobila vyskou hodnotu napětí. Stejně jako na nosníkovém modelu se napětí rozložilo na 

zadní vzpěry a mělo hodnotu okolo 20 MPa. 
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Obrázek 24 – tahové napětí na skořepinovém modelu 

Na objemovém modelu se, oproti tahovému, v místě hlavové trubky projevilo tlakové 

napětí na levé straně a dosáhlo zhruba stejných hodnot 60-75 MPa. 

 

Obrázek 25 – tahové napětí na nosníkovém modelu 
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9.3 Výsledky posunutí při zatížení levého pedálu 

Posunutí u druhého zátěžného stavu se pro nosníkový model přemístilo na sedlovou 

trubku a dosáhlo hodnoty 0,153 mm. 

 

Obrázek 26 – posunutí na nosníkovém modelu 

Posunutí na skořepinovém modelu dosáhlo maximální hodnoty 1,55 mm v místě horní 

rámové trubky. Tato hodnota je však nereálná a musíme ji z výsledku vyloučit. Deformace 

v ostatních místech jsou přijatelné a velmi se podobají nosníkovému modelu. 

 

Obrázek 26 – posunutí na skořepinovém modelu 



Bakalářská práce 
  

38 

 

Přetvoření na objemovém modulu vyšlo prakticky ve stejných místech jako na nosníkovém 

modelu, a i proto si můžeme maximální hodnotu na skořepinovém modelu dovolit označit za 

chybnou. Objevilo se zde i lehké posunutí v místě hlavové trubky, které se na ostatních 

modelech neobjevilo.  Maximální hodnoty přetvoření jsou 0,2089 mm na sedlové trubce a 

okolo 0,14 mm na trubce hlavové. 

 

Obrázek 27 – posunutí na objemovém modelu 

Největší tahové napětí při druhém zátěžném stavu na nosníkovém modelu vzniklo 

v oblasti sedlové a spodní rámové trubky a mělo hodnotu 32 MPa. 

 

Obrázek 28 – tahové napětí na nosníkovém modelu 
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Tahové napětí na skořepinovém modelu opět nebylo ideální, maximální hodnota 

vznikla koncentrací v místě patky, další, větší napětí nastalo v horním místě spodní rámové 

trubky a mělo hodnotu okolo 40 MPa. 

 

Obrázek 29 – tahové napětí na skořepinovém modelu 

U objemového modelu vyšlo největší tahové napětí v místě hlavové trubky. Zde lze 

dobře vidět, jak se prohodily strany tahu a tlaku, a to mezi prvním a druhým zátěžným 

stavem, u kterého byly prohozeny síly působící v řídítkách. Hodnoty napětí jsou mezi 50-70 

MPa. 

 

Obrázek 30 – tahové napětí na objemovém modelu 
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Tlakové napětí na nosníkovém modelu bylo největší v místě sedlové trubky a pravé 

rámové trubky. Maximální hodnota byla 29.928 MPa. 

 

Obrázek 31 – tlakové napětí na nosníkovém modelu 

 

Tlakové napětí na skořepinovém modelu vzniklo v oblasti horní rámové trubky a mělo 

hodnotu kolem 50 MPa.  

 

Obrázek 32 – tahové napětí na skořepinovém modelu 
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Tlakové napětí na objemovém modelu vyšlo příznivě na opačné straně hlavové trubky 

než tahové a má nepatrně vyšší hodnoty, a to mezi 40-70 MPa. 

 

Obrázek 33 – tlakové napětí na objemovém modelu 

9.4 Napětí a posunutí na objemovém modelu XCR Modern 

Výsledky pro možnost porovnání mezi rámy XCR Modern a XCR Classic.  

9.4.1 První zátěžný stav při zatížení levého pedálu. 

Posunutí zde vyšlo největší v místě osy, a to na pravé části zadní stavby. Dosáhlo 

hodnoty 0,262 mm. 

 

Obrázek 34 – posunití na objemovém modelu 
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U tahového napětí se objevila koncentrace napětí v místě u středové trubky. Pokud tuto 

hodnotu pomineme, tak se napětí pohybovalo na spodní části sedlové a dolní rámové trubky  

okolo 45 MPa. 

 

Obrázek 35 – tlakové napětí na objemovém modelu 

Tlakové napětí nastalo největší na dolní části rámové a sedlové trubky, a to z druhé strany 

než tahové a mělo hodnotu kolem 35 MPa. 

 

Obrázek 36 – tahové napětí na objemovém modelu 
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9.4.2 Druhý zátěžný stav při zatížení pravého pedálu 

Největší přetvoření při druhém zátěžném stavu vzniklo ve spodní polovině sedlové 

trubky a v menší míře i na dolních zadních vzpěrách. Hodnota posunutí byla 0,254 mm, což je 

jen nepatrně menší hodnota oproti prvnímu stavu. 

 

Obrázek 37 – posunití na objemovém modelu 

Tlakové rozložení napětí je velmi podobné prvnímu zátěžnému stavu a má hodnotu 

okolo 30 až 40 MPa. 

 

Obrázek 35 – tlakové napětí na objemovém modelu 
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Tlakové napětí je opakem tahového a jeho velikost je kolem 30 MPa. 

 

Obrázek 36 – tahové napětí na objemovém modelu 
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10 Závěr a diskuze výsledků 

Bakalářská práce obsahuje dvě části – teoretickou a výpočetní. První část se zabývá 

stručnou historií jízdních kol, jejich geometrií a používanými materiály. Dále zde byly stručně 

popsány a diskutovány technologické a mechanické vlastnosti. Druhá část obsahuje dva úkoly 

zadání. Prvním zadáním bylo porovnání vhodnosti použití tří možných způsobů modelování 

jednotlivých součástí, konkrétně cyklistických rámů. Byly zde popsány tři způsoby 

modelování, a to pomocí nosníkových, skořepinových a objemových konečno prvkových 

elementů. Druhým úkolem bylo porovnání dodaných rámů od firmy Festka. Přesněji se 

jednalo o výpočet posunutí a napětí na rámech.  

Autodesk Inventor Professional (studentská verze) a SW WORKBENCH, jenž byl 

použit pro tvorbu MKP, jsou programy, které byly zvoleny pro zpracování této bakalářské 

práce. 

10.1  Vyhodnocení výsledků 

Nosníkový model pro řešení rámových konstrukcí se nejeví příliš vhodný, a to z důvodu 

nutnosti velkého zjednodušení, při kterém nelze přesně vymodelovat spojení rámových 

trubek. Další nevýhodou je aplikace okrajových podmínek, které lze velmi složitě realizovat 

podle skutečnosti. Výsledky na nosníkovém modelu vycházely přijatelně v porovnání 

s testovanými rámy od Firmy festka. Velkou výhodou je fakt, že zde nevznikaly koncentrace 

napětí. Pokud bychom rám neřešili jako celou konstrukci, ale zaměřili se jen na jednotlivé 

trubky, mohli bychom tento způsob uznat za vhodný.  Při řešení určitých geometricky 

složitější částí rámu je tento způsob řešení nevhodný.  

 

U skořepinového modelu jsme se potýkali se spoustou komplikací v podobě obtížného 

vymodelování patek a následného vytvoření kontaktů v jejich místě. I po dlouhé úpravě 

modelu vznikaly při výsledcích časté koncentrace napětí a výsledky se tak v mnoha případech 

nepřibližovaly skutečnosti. Závěrem se dá říct, že model se již velmi podobá skutečnosti, ale 

výsledky jsou v některých případech velmi odlišné. Složité je také vyrobit skořepinový model 

za předpokladu, že nemáme k dispozici model objemový, ze kterého lze s výhodou využít již 

existující objemový model. Tvorba obou modelů vyjde nastejno. Z tohoto důvodu bychom 

pro rámové konstrukce od tohoto způsobu modelování upustili. Výhodou je sice kratší 

výpočetní čas oproti objemovému modelu a větší geometrická přesnost oproti nosníkovému 

modelu. Pokud se však výsledky neblíží skutečnosti, jsou tyto výhody zanedbatelné. 
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Dodaný objemový model vycházel ze všech modelů nejlépe v porovnání s reálným 

testováním a ostatními modely. Posunutí i deformace vznikly v očekávaných místech. I jejich 

hodnoty, pokud pomineme koncentrace napětí, vycházely v přijatelných hodnotách.  Uváděný 

způsob je sice po všech stránkách nejsložitější, avšak výsledky považujeme za nejpřesnější a 

s aplikací okrajových podmínek a geometrickými tvary se zde nejvíce přiblížíme realitě. 

 

Při porovnávání rámů XCR Moder a XCR Classic můžeme dojít k závěru, že u modelu 

Classic dochází k menšímu posunutí, ale napětí, které nastává u tohoto modelu v oblasti 

hlavové trubky, se u modelu Modern vůbec neobjevilo, a to díky rozšíření hlavové trubky.  

Napětí na celém modelu bylo zhruba o třetinu nižší. Z dosažených výsledků je velmi obtížné 

dojít k rozhodnutí, který profil trubek bychom preferovali jako výhodnější. Za jisté řešení by 

se dala považovat analýza dynamického zatížení, u které by se více projevily kladné vlastnosti 

profilovaných trubek. 

 

Tabulka 4: vypočtené hodnoty  

model první zátěžný stav druhý zátěžný stav 

posunutí 

[mm] 

tlak 

[MPa] 

tlak 

[MPa] 

posunutí 

[mm] 

tah 

[MPa] 

Tlak 

 [MPa] 

XCR Classic 0,177 55 75 0,208 65 65 

XCR Moder 0,262 30 35 0,254 39 54 

 

11 Seznam použitého značení 

Tabulka 5 

Symbol Jednotka Význam 

TIG [-] Tungsten Inert Gas 

MIG [-] Metal inert gas 

Rm [MPa] Mez pevnosti 

Rp02 [MPa] Smluvní mez kluzu 

Re [MPa] Mez kluzu 

E [MPa] Modul pružnosti v tahu 
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