
 

Příloha A – Mezní namáhání rohatky se západkou v

 

 

Model sestavy 

 

Rohatka se západkou jsou vyrobeny z

na obvodu součástí. Pro zjednodušení výpo

ztenčil na t = 4,5 mm. 

 

      

Mezní namáhání rohatky se západkou v

Zatěžující síla Fx podle osového systému 

Rohatka se západkou jsou vyrobeny z plechu 2 x t = 4,5 mm, které se bodov

Pro zjednodušení výpočtu jsem použil symetrii sestavy. Tím se model 

Model sestavy 

Mezní namáhání rohatky se západkou v ose X 

 

mm, které se bodově svaří 

tu jsem použil symetrii sestavy. Tím se model 

 



      

 

Základní informace o materiálu 

Pro rohatku se západkou byl určen materiál ocel 12050, která se navíc tepelně 

zpracuje pro lepší mechanické vlastnosti na zušlechtění pomocí kalení a popouštění na 

tvrdost 55HRC. 

Mechanické vlastnosti materiálu se po kalení a popouštění výrazně zvýší. 

 

12050 ČSN 41 2050 
mez kluzu Re 1397MPa 

mez pevnosti Rm 1995MPa 
tažnost A 5% 

 

Výpočet byl proveden jako nelineární úloha Bilinear Isotropic Hardening.  

Pro vytvoření nelineární úlohy je třeba znát mez kluzu a úhel sklonu k meze 

pevnosti. 

 

Výpočet sklonu k meze pevnosti: 

tg E�  ~ 
R� − R


A
 

tg E�  ~ 
1995 − 1397

0,05
 

tg E�  ~ 11960 MPa 

 

 

Základní informace o materiálu  



      

 

 

Zjednodušený tahový diagram pro 12050 55HRC 

Síť modelu 

K vytvoření sítě jsem použil metodu sweep s velikosti elementu 1 mm. 

 

 

Vysíťování sestavy 

 



      

 

Okrajové podmínky 

 

Vzhledem k uchycení rohatky se západkou pomocí pouzder k zámku sedadla jsem 

použil pod písmenem A i B absolutně tuhý čep, který odebere stupeň volnosti jak v ose 

z, tak v ose x. 

Navíc jsem přidal vazbu pod písmenem C displacement, která zajistí, aby se čep při 

zatížení neposouval v ose y. 

Zatěžující sílu jsem přidal na plošku pod písmenem D. Zatěžující síla je rovna    

Fx = 45 kN, ale vzhledem k symetrii modelu jsem použil zatěžující sílu Fx = 22,5 kN. 

 

 

Okrajové podmínky sestavy 



 

Průhybová analýza 

K maximálnímu prů

v oblasti špičky paty a je ozna

Minimální průhyb

velikosti posunutí fzx = 0

 

Průhybová

 

 

Výsledky průhybu

      

 

průhybu dojde na rohatce a to o délku posunutí f

ky paty a je označena slovem max. 

ůhyb se objevuje na západce v místě hrany otvoru pro 

= 0,01 [mm] a je označena slovem min. 

Průhybová analýza detailní pohled na max. průhyb

 

Průhybová analýza ůhybu 

max.

max. 

dojde na rohatce a to o délku posunutí frx = 1,206 [mm] 

 hrany otvoru pro čep a to o 

 

 

 

ůhyb 

hybová analýza  

max. 
min. 



 

Deformační analýza

V oblasti mezi otvorem pro pouzdro a rádiusem rohatky vznikne maximální 

deformace o velikosti erx

V oblasti uchycení pružiny na západce vznikne minimální deformace o velikosti      

ezx = 7,2.10
-7

 [mm/mm], která je ozna

 

Deforma

 

Výsledky deformace

      

analýza 

oblasti mezi otvorem pro pouzdro a rádiusem rohatky vznikne maximální 

x = 0,0090941 [mm/mm], která je označena slovem max.

oblasti uchycení pružiny na západce vznikne minimální deformace o velikosti      

mm/mm], která je označena slovem max. 

Deformační analýza detailní pohled na max. deformaci

 

Deformační analýza Výsledky deformace 

max. 

max. 

oblasti mezi otvorem pro pouzdro a rádiusem rohatky vznikne maximální 

čena slovem max. 

oblasti uchycení pružiny na západce vznikne minimální deformace o velikosti      

 

 

 

ní analýza detailní pohled na max. deformaci 

ční analýza  

min. 



 

Příloha B – Mezní namáhání rohatky se západkou v

 

Zatě

 

Pro výpočet byl použit model celé tlouš

materiál a následné vysíť

Okrajové podmínky

Pod písmenem A i B byla použita vazba absolutn

západkou je uchycena k 

Pod písmenem C byla použita vazba odsunutí, kt

působení sil neposouvalo

Pod písmenem D a E jsem p

      

Mezní namáhání rohatky se západkou v

Zatěžující síla FY podle osového systému 

čet byl použit model celé tloušťky rohatky se západkou a to t = 9,5 mm

materiál a následné vysíťování modelu je stejné  jako v příloze A. 

podmínky 

Pod písmenem A i B byla použita vazba absolutně tuhý čep, pon

 zámku pomocí pouzder. 

Pod písmenem C byla použita vazba odsunutí, která má tu funkci, aby se 

o do stran. 

Pod písmenem D a E jsem přidal zatěžující sílu FY = 10kN. 

Okrajové podmínky sestavy 

Mezní namáhání rohatky se západkou v ose Y 

 

ky rohatky se západkou a to t = 9,5 mm, 

čep, poněvadž rohatka se 

má tu funkci, aby se pouzdro při 

 



 

Průhybová analýza 

Výsledkem průhybové analýzy je z

k maximálnímu průhybu a to o velikosti f

Minimální průhyb lze pozorovat v

označen slovem min. a jeho hodnota posunutí je f

 

Průhybová analýza detailní pohled na max. pr

 

 

Výsledky průhybu

      

 

ůhybové analýzy je zřejmé, že v místě špičky paty na rohatce dojde 

ůhybu a to o velikosti fry =  0,1555 [mm], který je ozna

ůhyb lze pozorovat v oblasti hrany otvoru pro č

en slovem min. a jeho hodnota posunutí je fzy = 1,087.10
-5

 [mm].

Průhybová analýza detailní pohled na max. průhyb

 

Průhybová analýza ůhybu 

max.

max. 

ě čky paty na rohatce dojde 

mm], který je označen slovem max. 

oblasti hrany otvoru pro čep na západce. Je 

mm]. 

 

 

 

ůhyb 

hybová analýza  

max. min. 



 

Deformační analýza

Na obrázcích lze zpozorovat výsledek deforma

deformace dochází v místě

[mm/mm] a je označena slovem max.

Minimální deformace se objevuje na rohatce v

 ery = 1,2861.10
-7 

 [mm/mm

 

Deforma

 

Výsledky deformace

      

analýza 

Na obrázcích lze zpozorovat výsledek deformační analýzy. K maximální koncentraci 

místě hrany otvoru pro pouzdro na rohatce velikosti e

čena slovem max. 

deformace se objevuje na rohatce v místě hlavy rohatky 

mm/mm] a je označena slovem min. 

Deformační analýza detailní pohled na max. deformaci

 

Deformační analýza Výsledky deformace 

max. 

min.

max. 

maximální koncentraci 

 hrany otvoru pro pouzdro na rohatce velikosti ery = 0,0063437 

 hlavy rohatky o velikosti 

 

 

 

ní analýza detailní pohled na max. deformaci 

ční analýza  

min. 



 

Příloha C – Mezní namáhání rohatky se západkou v

 

   Zatě

 

Pro výpočet byl použit 

materiál je taktéž použit stejný jako v

Okrajové podmínky

Model byl postupně

byl akceptovatelný. 

Místo, kde prochází pouzdra jsem použil vazbu pod písmenem A a B absolutn

čep. Při zatížení byla navíc použitá vazba odsunutí, aby se model neposouval,

písmenem C. Síla, která pů

sestavy byla použita polovi

      

Mezní namáhání rohatky se západkou v

Zatěžující síla Fz podle osového systému 

čet byl použit stejný model a jeho následné vysíťování 

materiál je taktéž použit stejný jako v příloze A. 

podmínky 

del byl postupně zavazben, tak aby se při zatížení neposouval a navíc výsledek 

Místo, kde prochází pouzdra jsem použil vazbu pod písmenem A a B absolutn

i zatížení byla navíc použitá vazba odsunutí, aby se model neposouval,

písmenem C. Síla, která působí na model je rovna Fz = 15 kN, ale vzhledem k

sestavy byla použita poloviční síla Fz = 7,25 kN, která je označena pod písmenem D.

Okrajové podmínky sestavy 

Mezní namáhání rohatky se západkou v ose Z 

 

ťování  jako v příloze A, 

i zatížení neposouval a navíc výsledek 

Místo, kde prochází pouzdra jsem použil vazbu pod písmenem A a B absolutně tuhý 

i zatížení byla navíc použitá vazba odsunutí, aby se model neposouval, pod 

kN, ale vzhledem k symetrii 

čena pod písmenem D. 

 



 

Průhybová analýza 

 

Výsledkem výpočtu byl maximální a minimální pr

k maximálnímu průhybu dochází v

max. a jeho hodnota je f

Pod slovem min. je znázorn

[mm] a objevuje se v místě

 

Průhybová analýza detailní pohled na max. pr

 

 

Výsledky průhybu

      

 

Výsledkem výpočtu byl maximální a minimální průhyb. Z toho, lze konstatovat, že 

ůhybu dochází v místě špičky paty na rohatce, který je popsán slovem 

max. a jeho hodnota je frz = 0,09639 [mm]. 

Pod slovem min. je znázorněn minimální průhyb, který má hodnotu f

místě hrany pro pouzdro na západce. 

Průhybová analýza detailní pohled na max. průhyb

 

Průhybová analýza ůhybu 

max.

max. 

toho, lze konstatovat, že 

ky paty na rohatce, který je popsán slovem 

terý má hodnotu frz = 0,0024 

 

 

 

ůhyb 

hybová analýza  

max. min. 



 

Deformační analýza

Maximální deformace o velikost e

pouzdro a rádiusem rohatky a je ozna

Minimální deformace se 

erz = 1,409.10
-7

 [mm] a je ozna

 

Deforma

 

Výsledky deformace

      

analýza 

deformace o velikost erz = 0,0028035 [mm] se nachází

hatky a je označena slovem max. 

deformace se nachází na rohatce v místě špičky paty rohatky o velikosti 

a je označena slovem min. 

Deformační analýza detailní pohled na max. deformaci

Deformační analýza Výsledky deformace 

max. 

min.

max. 

] se nachází mezi otvorem pro 

čky paty rohatky o velikosti 

 

 

 

ní analýza detailní pohled na max. deformaci 

ční analýza  

min. 



      

 

Příloha D 

Vizualizace sedadla ve výchozí poloze z pohledu bokorysu. 

 

 

 

  



      

 

Příloha E 

Vizualizace sedadla se sklopeným opěradlem z pohledu bokorysu. 

 

 

 

 

  



      

 

Příloha F 

Vizualizace sedadla ve sklopené poloze z pohledu bokorysu. 

 

 


