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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá návrhem podvozku závodního elektrického motocyklu, ve 

smyslu pravidel soutěže MotoStudent. V první části práce je uvedena teorie materiálů 

a jejich mechanických vlastností, konstrukce motocyklových rámů včetně jejich výroby 

a rešerše pravidel soutěže MotoStudent. Cílem práce je koncepční návrh 3D modelu 

podvozku motocyklu, včetně výkresové dokumentace. V závěru práce je provedena 

analýza navrženého řešení pomocí statických a dynamických simulací. 

Klíčová slova 

Návrh podvozku, elektrický motocykl, 3D model, MotoStudent, statická a dynamická 

simulace, silniční závodní motocykl, elektromobilita. 

 

 

 

Abstract 

The Bachelor thesis is focused on a design of the chassis for electric road racing 

motorcycle according to regulations of MotoStudent competition. In the first part of 

thesis is mentioned the material theory and its mechanical characteristic, design of the 

motorcycle’s frame including its production and research of MotoStudent competition 

regulations. The purpose of the thesis is to design a conceptual 3D model of a motorcycle 

chassis, including drawings. The final step of the thesis is to analyse of the proposed 

solution using static and dynamic simulation. 

Keywords 

Design of chassis, electric motorcycle, 3D model, MotoStudent, static and dynamic 

simulation, road racing motorcycle, electromobility.
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Seznam použitých zkratek a veličin 

MEF    Moto Engineering Foundation 

Moto3    3. motocyklová kategorie v seriálu mistrovství světa 

MS   MotoStudent 

ČVUT   České Vysoké Učení Technické 

FD   Fakulta dopravní  

FS   Fakulta strojní 

FEL   Fakulta elektrotechnická 

BMS   Battery management system 

K618   Ústav mechaniky a materiálů 

ISO   International standard Organization  

ČSN    Česká státní norma 

EN   Evropská norma 

HBW   Tvrdost podle Brinella (Hardness Brinell Ball Indenter) 

Formule E  Šampionát elektricky poháněných formulí 

3D    Trojrozměrný (Three Dimensional) 

FEM   Metoda konečných prvků (Finite element method) 

Cr-Mo   Chrom-Molybden 

MIG   Metal inert gas 

MAG   Metal active gas       

WIG   Wolfram inert gas 

RPM   Otáčky za minutu (Revolution per minute) 

T   Těžiště 

𝜇   Koeficient tření 

σ   Normálová napětí 

E   Youngův modul pružnosti   

G   Modul pružnosti ve smyku   

τ   Tečná napětí 

𝜎𝑚   Napětí na mezi pevnosti 

𝜎𝑡   Napětí v tahu 

𝜎𝑜   Napětí v ohybu 

𝜎𝑢   Napětí na mezi úměrnosti 

𝜎𝑝   Napětí na mezi pružnosti 

ε   Poměrné prodloužení 

𝑆   Plocha  



Obsah 

 

8 

  

𝐹   Síla 

𝑊𝑘   Modul průřezu v krutu 

𝜏𝑘   Napětí v krutu  

𝑀𝑘   Kroutící moment 

𝑊𝑜   Modul průřezu v krutu 

𝜏𝑠   Střihové (smykové) napětí 

𝑀𝑜   Ohybový moment 

𝑙0   Počáteční délka  

𝑑0   Počáteční průměr 

𝑏0   Počáteční šířka 

𝛥𝑙   Prodloužení 

𝑆0   Počáteční průřez plochy  

𝐴   Tažnost 

𝛥𝑆   Rozdíl původního a konečného průřezu tyče 

𝑍   Kontrakce 

𝑅𝑝0,2   Mez kluzu 

𝐹𝑀𝐴𝑋   Maximální síla 

𝑔   Gravitační zrychlení 

𝑖   Převodový poměr 

𝑎   Zrychlení 

𝑎𝑜   Odstředivé zrychlení 

ρ   Hustota 

𝑚   Hmotnost 

𝜑   Úhel klopení 

𝑘   Koeficient bezpečnosti 

𝑝   Koeficient progresivity 

𝑧   Akcelerace, decelerace
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1 Úvod 

Elektromobilita je jedním z nejrychleji rozvíjejících se odvětví automobilového, ale 

i motocyklového průmyslu. Není proto divu, že se elektrické stroje začínají prosazovat 

i na poli motorsportu. Díky zapojení mnoha velkých firem tak může podpora a investice 

v oblasti motorsportu výrazně napomoci dalšímu technologickému vývoji a popularizaci 

tohoto oboru. Dnes tak můžeme vidět startovat vedle královské disciplíny 

automobilového sportu Formule 1 také Formule E, tedy monoposty poháněné výhradně 

elektrickou energií.  

Jednou z podobných akcí je i pro studenty vysokých škol pořádaná soutěž MotoStudent, 

kam se již druhým ročníkem přihlásila i naše fakulta. Tentokrát však nejen v kategorii 

Petrol, ale nově i v kategorii Electric. Cílem soutěže je vyvinout a sestavit prototyp 

závodního motocyklu. Právě návrhem elektrického prototypu se zabývám v této 

bakalářské práci.  

V úvodu práce budou prostudovány materiály a jejich vlastnosti používané při výrobě 

motocyklových rámů a dále také jednotlivé druhy rámů, včetně technologie jejich 

výroby. Správná volba konceptu motocyklového rámu má totiž rozhodující vliv na 

chování a jízdní vlastnosti motocyklu. Na základě těchto znalostí bude zvolen vhodný 

koncept rámu elektrického prototypu. 

Soutěž MotoStudent má svá pravidla, která musí být při návrhu respektována. V další 

části práce budou tedy shrnuta pravidla týkající se jednotlivých systémů (odpružení, 

brzdový systém, rám atd.), důležitých pro návrh podvozku motocyklu. 

Hlavním cílem bakalářské práce je koncepční návrh 3D modelu závodního elektrického 

motocyklu, který je svými proporcemi podobný motocyklům kategorie Moto3 

mistrovství světa. Jelikož je návrh rámu motocyklu bez předchozích zkušeností velice 

složitý, bude koncept motocyklu konzultován se zkušenými odborníky přes tuto 

problematiku. Při návrhu budu také vycházet ze zkušeností získaných v minulém ročníku 

soutěže MotoStudent.  

Na závěr je nutno návrh rámu, resp. celého podvozku motocyklu ověřit ještě před 

začátkem výroby. Za tímto účelem bude provedena pevnostní analýza navržené 

konstrukce pomocí statických a dynamických simulací metodou konečných prvků. Po 

fázi návrhu započne samotná výroba motocyklu. Elektrický prototyp musí být hotový do 

konce září 2018 a pro ověření návrhu by měl být také otestovaný v reálných podmínkách.
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2 Materiály a jejich vlastnosti vhodné k výrobě motocyklových rámů  

Rám je základní částí motocyklu, jehož konstrukce váže jednotlivé komponenty 

a vozidlové dílce v jeden celek. Rám jednostopého vozidla musí mít ideální tvar, aby 

zaručoval dostatečnou tuhost, minimalizoval pružení, kroucení a ohýbání [1]. Pokud má 

být motocykl stabilní v zatáčce je důležité, aby obě kola držela stejnou stopu. Zároveň 

by měl být rám dostatečně lehký, a přesto schopný snášet velká zatížení. Tyto 

předpoklady lze dosáhnout správnou volbou materiálu, vhodným tvarem a uspořádáním 

jednotlivých nosníků v prostoru rámu [2]. 

2.1 Základní mechanické vlastnosti materiálů 

Abychom mohli správně zvolit materiál, musíme znát dobře jeho mechanické vlastnosti 

a technické požadavky na rám dle specifikace. Pomocí mechanických vlastností můžeme 

číselně vyjádřit chování materiálů při působeních vnějších sil. Mají také rozhodující 

význam pro pevnostní výpočty a simulace [3]. Jednotlivé pojmy, které mechanické 

vlastnosti charakterizují se však často zaměňují, zejména pak pevnost a tuhost. Pro 

konstrukci motocyklových rámů jsou nejdůležitější tyto mechanické vlastnosti: 

2.1.1 Tvrdost 

Tvrdost je mechanická vlastnost materiálu vyjadřující odpor proti vnikání cizího tělesa. 

Tvrdost je funkcí mnoha činitelů, jako jsou pružné a tvárné vlastnosti tělesa, velikost 

vnikajícího tělesa, velikost zatížení, rychlost a doba vnikání atd. Proto tyto podmínky 

bývají u označení tvrdosti uvedené viz příklad označení (2.1). Jednotlivé mechanické 

vlastnosti se sebou často souvisí, a proto například více pevný materiál má i větší tvrdost.  

Jednotky tvrdosti se uvádějí bezrozměrné nebo je jednotkou 𝑁. 𝑚𝑚−2. Použití jednotky 

𝑁. 𝑚𝑚−2 však může vést k záměně za pevnost, proto se často tvrdost uvádí bezrozměrně 

s udáním způsobu měření. Příklad označení může být následující: 

 350 HBW 5/250/20; (2.1) 

kde 350 je tvrdost podle Brinella změřená tvrdokovovou kuličkou o průměru 5 mm při 

zkušebním zatížení 2452 N působícím po dobu 20 s.  

Jednotlivé zkoušky tvrdosti a jejich přesné specifikace jsou popsány normami (např. ČSN 

EN ISO 6507-1 – zkouška tvrdosti podle Vickerse). Zkoušky tvrdosti kovových materiálů 

se provádějí nejčastěji jako zkoušky vnikací, pro určité materiály také jako odrazové.  
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2.1.1.1 Vnikací zkoušky 

Podstata vnikacích zkoušek je vtlačování zkušebního tělesa (indentoru) do povrchu 

zkoušeného materiálu. Nejznámějšími vnikacími zkouškami pro kovové materiály jsou: 

• zkouška tvrdosti podle Brinella, kde je identorem ocelová kalená kulička, 

• zkouška tvrdosti podle Vickerse, kde je identorem diamantový pravidelný 

čtyřboký jehlan o vrcholovém úhlu 136°, 

• zkouška tvrdosti podle Rockwella, kde je identorem diamantový kužel. 

Mírou tvrdosti jsou u těchto zkoušek otisky indentorů zatlačovaných definovanými silami 

do zkoušeného materiálu. Podle těchto otisků se zkoušky následně vyhodnocují [4]. 

2.1.2 Pevnost 

Pevnost je mechanická vlastnost materiálu odolat působení vnějších sil, které se snaží 

narušit jeho soudržnost. Pro posouzení pevnosti materiálu se používá veličina napětí 

(poměr síly k průřezu), které se u kovových materiálů udává v [𝑀𝑃𝑎]. Napětí můžeme 

obecně rozdělit podle směru zatěžující síly na: 

• normálová napětí, značí se σ [MPa] a vznikají, jestliže síla působí kolmo ke 

zkoumanému průřezu, 

• tečná napětí, značí se τ [MPa] a vznikají, jestliže síla působí rovnoběžně se 

zkoumaným průřezem [3]. 

Pevnost materiálu charakterizuje mez pevnosti v tahu 𝜎𝑚, což je maximální normálové 

napětí. Kromě meze pevnosti v tahu 𝜎𝑚 existují také meze pevnosti pro krut a smyk, které 

udávají odolnost materiálu proti porušení materiálu tečným napětím [4]. Jednotlivé 

druhy namáhání jsou popsány v kapitole 2.2 Základní druhy namáhání. 

Mezi úlohy o pevnosti patří také tzv. dimenzování součástí. Dimenzování součástí v sobě 

zahrnuje volbu materiálu a návrh vhodného tvaru a rozměrů součásti s ohledem na 

působící zatížení tak, aby součást pevnostně vyhověla jak při výpočtech, tak v reálném 

provozu [5] [6]. 
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2.1.3 Tuhost 

Tuhost (nebo také pružnost) materiálu vyjadřuje schopnost odolávat deformacím 

vnějšími silami a závisí na vlastnosti označované jako modul pružnosti [3]. Podle 

způsobu namáhání rozlišujeme moduly pružnosti: 

• modul pružnosti v tahu (tzv. Youngův modul), značí se E [GPa], 

• modul pružnosti ve smyku, značí se G [GPa]. 

Modul pružnosti v tahu lze definovat jako poměr mezi napětím σ a deformací 

ε (prodloužení na jednotkovou délku) a patří mezi základní materiálové parametry. Lze 

jej nalézt v materiálových listech či strojnických tabulkách a téměř u všech druhů ocelí 

má hodnotu přibližně 200 GPa viz Tabulka 1 [7]. 

Tuhost motocyklového rámu však nezáleží pouze na materiálu, ale i na jeho geometrii. 

Stavba lehkého a pevného rámu vyžaduje tuhý tvar nosníků a jejich vhodné vzájemné 

uspořádání. Jestliže budeme uvažovat ocelový rám, je ideálním tvarem nosníku trubka 

a vhodným uspořádáním trojúhelník [7]. Na obrázku číslo 1 je zobrazen motocyklový rám 

s trubkovou příhradovou konstrukcí. Triangulace zde slouží k dosažení vyšší tuhosti 

a rozděluje zatížení rovnoměrně po celém rámu.  

 

Obrázek 1: Příhradová konstrukce rámu typu trellis [8] 
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2.2 Základní druhy namáhání 

Základní druhy namáhání rozlišujeme podle napětí, které v tělese vzniká v důsledku 

vnějšího zatížení. V technické praxi se rozlišuje pět základních druhů namáhání: tah, tlak, 

smyk (střih), ohyb a krut. Tato napětí jsou zobrazena na obrázku č. 2. V následujícím výčtu 

jsou uvedeny pouze základní druhy namáhání pro oblast pružných deformací, protože 

při konstrukci motocyklových rámů se neuvažuje plasticita. 

 

Obrázek 2: Základní způsoby namáhání [4] 

2.2.1 Prostý tah a tlak 

Namáhání prostým tahem (resp. tlakem) způsobují dvě síly opačné orientace, ležící na 

společné přímce, která je totožná s těžištní osou daného průřezu (obr. 2a, 2b). 

Předpokládáme, že namáhaná tyč je v celém svém objemu homogenní a síly na obou 

koncích stejně velké. Pokud jsou tyto dvě síly směřují ze zkoumaného průřezu nazývá se 

tento způsob namáhání prostý tah. Velikost normálového napětí se vypočte: 

 𝜎𝑡 =
𝐹

𝑆
 [𝑀𝑝𝑎]; (2.2) 

kde F [𝑁] je velikost síly působící kolmo na plochu příčného řezu o obsahu S [𝑚𝑚2]. 

Dlouhé a štíhlé pruty je u tlakového namáhání nutno dále kontrolovat z hlediska ztráty 

stability. Tento jev nazýváme vzpěrem a je to další druh mechanického namáhání [5]. 
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2.2.2 Krut 

Namáhání krutem je charakterizováno kroutícím momentem (obr. 2c), tedy silovou 

dvojicí ležící v rovině řezu. Při tomto namáhání vzniká tečné napětí, které je po průřezu 

rozloženo podle přímky s nulovou hodnotou v těžišťové ose průřezu (obr. 3). 

 

Obrázek 3: Namáhání krutem [6] 

Smykové napětí je maximální na obvodu průřezu a jeho velikost lze stanovit dle vzorce: 

 𝜏𝑘 =
𝑀𝑘

𝑊𝑘
 [𝑀𝑝𝑎]; (2.3) 

kde 𝑀𝑘 [𝑁. 𝑚] je kroutící moment a 𝑊𝑘  [𝑚3] se nazývá modul průřezu v krutu.  

2.2.3 Smyk – střih 

Podstatou střihu (smyku) je existence střihové roviny, kde těsně nad a těsně pod 

střihovou rovinou působí opačně orientované síly (obr. 2d). Při namáhání smykem vzniká 

tečné napětí definováno následovně: 

 𝜏𝑠 =
𝐹

𝑆
 [𝑀𝑃𝑎]; (2.4) 

Kde 𝐹 [𝑁] je velikost zatěžující síly působící rovnoběžně s namáhaným průřezem 

a 𝑆 [𝑚𝑚2] plocha namáhaného průřezu.  

2.2.4 Ohyb 

Součást namáhané na ohyb nazýváme nosníky a patří sem například hřídele, nápravy 

vozidel, mosty a další prvky konstrukcí.  

Namáhání nosníků na ohyb je způsobeno silovou dvojicí (ohybovým momentem), ležící 

v rovině kolmé na rovinu řezu. Tento druh namáhání je charakterizovaný normálovým 

napětím 𝜎𝑜, které je po průřezu rozloženo nerovnoměrně. Při zatížení ohybovým 

momentem podle obrázku (obr. 4) jsou horní vlákna průřezu tažena a spodní vlákna 



Materiály a jejich vlastnosti vhodné k výrobě motocyklových rámů 

15 

  

tlačena. Těžištěm součásti prochází tzv. neutrální osa, na které je napětí nulové. Ohybové 

napětí nabývá maxima v krajních vláknech průřezu a jeho velikost je 

 𝜎𝑜 =
𝑀𝑜

𝑊𝑜
 [𝑀𝑃𝑎]; (2.5) 

kde 𝑀𝑜 [𝑁. 𝑚] je ohybový moment a 𝑊𝑜[𝑚3] se nazývá průřezový modul v ohybu [5]. 

 

Obrázek 4: Namáhání na ohyb [6] 

2.3 Mechanické zkoušky 

Jednotlivé údaje o mechanických vlastnostech materiálů získáváme různými 

mechanickými zkouškami. Zjišťujeme jimi chování materiálu za působení vnějších sil. 

Z hlediska působení síly na zkušební těleso rozdělujeme mechanické zkoušky na: 

a) Statické a kvazi-statické zkoušky, kdy materiál zatěžujeme pozvolna (bez rázů) 

obvykle v řádech minut. 

b) Dynamické zkoušky, kdy je zkušební materiál zatěžován rázem, kmitáním či 

opětovným namáháním (cyklickým). Při těchto zkouškách síla působí nárazově po 

zlomek sekundy a její velikost i smysl se může různě měnit. Existují také 

dlouhodobé dynamické zkoušky tzv. zkoušky únavové, kdy trvání zkoušek může 

být i několik dnů. 

Základní mechanické vlastnosti jsou určovány pomocí zkoušky tahem, zkouškou rázem 

v ohybu nebo některou z metod zkoušení tvrdosti materiálu [9]. 

2.3.1 Zkouška tahem 

Jednou ze základních a nejznámějších zkoušek je zkouška tahem (trhací zkouška). Jedná 

se o deformační kvazi-statickou zkoušku, při které je působícím napětím tah. Zkoušky 

kovových materiálů tahem se v ČR řídí národní normou ČSN EN 10002.  
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Podstatou zkoušky je deformace zkušebního vzorku upnutého do čelistí zkušebního 

stroje (obr.5). vzorek je zatěžován rostoucí osovou silou, která způsobí prodloužení 

vzorku až do jeho přetržení. Cílem této zkoušky je zjistit napěťové a deformační 

charakteristiky zkoušeného materiálu.  

 

Obrázek 5: Elektromechanická zatěžovací stolice typu Instron 3382 ústavu k618 FD ČVUT [10] 

2.3.1.1 Zkušební vzorky 

Zkušební vzorky pro tahové zkoušky mohou mít podobu buď válcových (obr. 6a) nebo 

plochých tyčí (obr. 6b), jejichž konce jsou zesíleny a upraveny pro správné upnutí do 

čelistí zkušebního stroje.  

 

Obrázek 6: Základní rozměry zkušebních vzorků [4] 
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Průměr válcové tyče se volí podle velikosti síly, kterou je schopen trhací stroj vyvinout. 

Nejčastěji bývá průměr vzorků 𝑑0 10 nebo 20 mm. Na zkušební tyči je také ryskami 

znázorněna měřená délka 𝑙0. U válcových tyčí dlouhých se volí jako desetinásobek a pro 

tzv. krátké tyče pětinásobek průměru d0.  

U plochých tyčí je měřená délka odvozena z válcové tyče stejného průřezu a vypočte se 

podle následujících vztahů: 

 𝑙0 = 11,3. √(𝑆0); (2.6) 

 𝑙0 = 5,65. √(𝑆0);   (2.7) 

kde 𝑆0[𝑚𝑚2] je počáteční průřez tyče. Vzorec (2.6) platí pro ploché tyče dlouhé a vzorec 

(2.7) platí pro ploché tyče krátké [3]. 

2.3.1.2 Vyhodnocení zkoušky 

Základním výsledkem tahové zkoušky je diagram (𝐹 − ∆𝑙), tedy závislost zatěžující síly 

na prodloužení zkušební tyče. Tento graf se ovšem běžně nepoužívá. Z hlediska 

mechanických vlastností materiálu je důležitá závislost napětí – poměrné 

prodloužení (𝜎 − 𝜀). Základní diagram (𝐹 − ∆𝑙) lze přepočítat na diagram (𝜎 − 𝜀)  pomocí 

následujících vztahů: 

 𝜎 =
𝐹

𝑆0
 [𝑀𝑝𝑎]; (2.8) 

 
𝜀 =

𝛥𝑙

𝑙0
 [/];   (2.9) 

kde F [𝑁] je velikost zatěžující síly, S0 [𝑚𝑚2] počáteční plocha průřezu zkušebního vzorku,  

𝛥𝑙 [𝑚𝑚] je prodloužení zkušební části vzorku a 𝑙0 [𝑚𝑚] počáteční délka zkušební části 

vzorku. Přepočítaný diagram (𝜎 − 𝜀) se nazývá smluvní nebo také pracovní diagram 

tahové zkoušky a napětí vypočítané dle vzorce (2.8) se nazývá smluvní napětí. 

K základním charakteristikám materiálů patří ještě tažnost A a kontrakce Z. 

 𝐴 = 100.
𝛥𝑙𝑢

𝑙𝑜
 [%]; (2.10) 

 
𝑍 = 100.

𝛥𝑆

𝑆0
 [%];   (2.11) 

Kde 𝛥𝑙𝑢 [𝑚𝑚] je absolutní přírůstek původní měřené délky po přetržení, 𝛥𝑆 [𝑚𝑚2] je rozdíl 

původního a konečného průřezu tyče [5]. 
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2.3.1.3 Pracovní diagram pro konstrukční ocel 

Data pro vytvoření diagramů tahové zkoušky v následujících kapitolách byla poskytnuta 

Ústavem mechaniky a materiálů K618 FD ČVUT. Samotná zkouška byla provedena na 

univerzálním testovacím stroji typu INSTRON 3382 (obr. 7) a naměřená data byla 

následně vyhodnocena v programu MATLAB. 

 

Obrázek 7: Pracovní diagram konstrukční oceli 

Na obrázku číslo 7 je zobrazen pracovní diagram tzv. konstrukční oceli s výraznou mezí 

kluzu. Tento diagram můžeme rozdělit do několika částí. Hranice pro tyto části jsou body, 

kterým odpovídají charakteristická napětí tzv. meze: 

Napětí na mezi úměrnosti 𝝈𝑼 

V první části diagramu roste napětí lineárně v závislosti na poměrném prodloužení. 

Konec této lineární části se nazývá mez úměrnosti a značí se 𝜎𝑈.  Rovnice lineární části 

grafu: 

 𝜎 = 𝐸. 𝜀 [𝑀𝑃𝑎]; (2.12) 

vyjadřuje Hookův zákon, který je pro teorii pružnosti a pevnosti velice důležitý. Veličina 

𝐸 [𝑀𝑃𝑎] se, jak již bylo zmíněno v kapitole 2.1.3 Tuhost, se nazývá modul pružnosti v tahu 

a 𝜀 [/] je poměrné prodloužení [11]. 
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Napětí na mezi pružnosti 𝝈𝑬 

Ve druhé části diagramu (oblast od meze úměrnosti k mezi pružnosti) již napětí neroste 

lineárně. Jestliže v této části grafu dojde k odlehčení vzorek se vrací neporušen zpět do 

původního tvaru – nevznikají trvalé deformace, a to až do napětí na mezi pružnosti 

(elasticity)  𝜎𝐸 [11]. 

Napětí na mezi kluzu 𝝈𝒆 

Při překročení napětí na mezi pružnosti se zkušební tyč již začíná trvale (plasticky) 

deformovat. Konec této třetí části diagramu se nazývá mez kluzu materiálu 𝜎𝑒  a je pro ni 

typický začátek plastického tečení materiálu. Mez kluzu patří mezi základní materiálové 

parametry a lze ji pro velkou část materiálů dohledat ve strojnických tabulkách či 

materiálových listech [11]. 

U diagramů s nevýraznou mezí kluzu je 3. fáze ukončena dosažením smluvní trvalé 

deformace, která je dána hodnotou 0,2 % původní měřené délky 𝑙0. Dosažené napětí se 

nazývá smluvní napětí na mezi kluzu a označuje se 𝑅𝑝0,2. Typickým materiálem 

s nevýraznou mezí kluzu jsou vyžíhané oceli (obr. 8). 

Napětí na mezi pevnosti 𝝈𝒎 

Ve čtvrté fázi diagramu dochází k rovnoměrným trvalým deformacím. Zkušební tyč se 

rychle deformuje po celé své délce až do okamžiku, kdy se začne zkušební tyč 

zaškrcovat. V této části diagramu také dochází k vyvinutí maximálního zatížení 

zkušebního stroje v průběhu zkoušky. Mez pevnosti v tahu lze vypočítat: 

 𝜎𝑚 =
𝐹𝑀𝐴𝑋

𝑆0
 [𝑀𝑝𝑎]; (2.13) 

kde je 𝐹𝑀𝐴𝑋 [𝑁] maximální zatěžující síla dosaženou při tahové zkoušce a 𝑆0[𝑚𝑚2] je 

počáteční průřez tyče [5]. 

Po oblasti rovnoměrných deformací přechází zkušební tyč do páté fáze, kdy zatížení 

zkušební tyče klesá i přes postupující deformaci. Tato fáze a celý diagram končí 

přetržením zkušební tyče [11]. 
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2.3.1.4 Pracovní diagram pro oceli s nevýraznou mezí kluzu 

Pracovní diagram s nevýraznou mezí kluzu (obr. 8) tvoří plynule stoupající křivka. Jeho 

představitelem je diagram tepelně zpracované tzv. „uklidněné“ oceli.  

 
Obrázek 8: Pracovní diagram oceli s nevýraznou mezí kluzu 

2.3.1.5 Pracovní diagram pro křehké materiály 

U křehkých materiálů je graf (𝜎 − 𝜀) lineární až téměř do porušení. Mezi typické zástupce 

těchto materiálů patří např. litina či uhlíkové kompozity. Křehké materiály mají slabě 

nelineární charakteristiku 𝜎 (𝜀) v celém rozsahu a vzniká u nich velmi malá trvalá 

deformace. K porušení těchto materiálů dochází na mezi pevnosti 𝜎𝑚 (obr. 9). 

 
Obrázek 9: Pracovní diagram uhlíkového kompozitu v tahu 
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2.4 Materiály vhodné pro stavbu rámů jednostopých vozidel 

Při konstrukci dopravních prostředků má volba vhodného materiálu zásadní význam. 

Zvolený materiál musí být vhodný nejen pro konstrukci, ale také pro výrobu [1]. 

V současnosti se v sériové výrobě můžeme setkat se dvěma základními materiály – 

slitinami hliníku a ocelí. 

2.4.1 Ocel 

Ocel je velice vhodný materiál z mnoha důvodů. Je tvrdá, pevná, jednoduše 

zpracovatelná a levná. Snadno se formuje do normalizovaných profilů různých tvarů 

a velikostí (trubky, jekly, plochá ocel atd.), které se dají jednoduše dělit, ohýbat 

a svařovat. Tyto nosníky jsou velice tuhé, a proto jsou zejména ocelové trubky velmi 

vhodné pro stavbu motocyklových rámů. 

Historicky byla ocel použitá pro stavbu prvních motocyklových rámů pro její poměr ceny 

a výkonu, což jí vydrželo dodnes [2]. Příkladem může být firma KTM a její ocelové 

trubkové rámy pro silniční motocykly napříč všemi soutěžními kategoriemi Moto GP. 

Také firma Ducati se proslavila svou dokonalou technikou ocelových rámů, u nichž se 

používaly trojúhelníkové sekce z krátkých ocelových trubek. Ovšem nejen u silničních 

motocyklů je tento materiál hojně využíván. U levnějších motocyklů, kde není výkon na 

prvním místě se používají osvědčené kolébkové rámy z ocelových trubek [12]. 

2.4.1.1 Konstrukční oceli 

Pro výrobu jednostopých motorových vozidel se nejčastěji používá konstrukčních 

a nízkolegovaných ocelí tříd 11, 12 a 14. Tato ocel bývá nejčastěji zpracovávána 

technologickým procesem tvářením (za tepla i za studena) do normalizovaných hutních 

polotovarů. Z těchto polotovarů se pro výrobu motocyklových rámů nejčastěji používají 

válcované bezešvé trubky a pásová ocel [1].  

2.4.1.2 Chrom – molybdenová ocel 

Konkrétní vlastnosti ocelí závisí na množství legujících prvků – tzv. legur. Legování je 

metalurgický proces zlepšování vlastností kovů přidáním příměsí dalších látek. 

Nejčastěji jsou to molybden, mangan, nikl, chrom či vanad [3]. 
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Příkladem legovaných ocelí je chrom – molybdenová ocel. Tato ocel dovoluje výrobu 

tenkostěnných bezešvých trubek, které mají při nízké hmotnosti velice dobré vlastnosti 

– konkrétně vyšší pevnost a tvrdost [2]. Hlavní nevýhodou je cena a také nutnost žíhání 

svarů kvůli vzniklému vnitřnímu pnutí. Konstrukce z Cr – Mo ocelí se využívají i pro 

ochranné rámy tzv. „klece“ závodních automobilů.  

2.4.2 Slitiny hliníku 

Slitiny hliníku se stávají čím dál více populární pro stavbu motocyklových rámů díky svým 

mechanickým vlastnostem. Podobně jako u ocelí konkrétní vlastnosti slitiny závisí na 

množství legujích prvků, které danou slitinu tvoří. Hliník má třetinovou hustotu, ale také 

třetinovou tuhost oproti oceli, proto profily z hliníkových slitin mívají daleko větší průřez, 

který disponuje vyšší tuhostí. Nevýhodou v porovnání s ocelí jsou vyšší náklady 

a mnohem náročnější vytváření nerozebíratelných spojů technologickým procesem 

svařováním. Hliník je také velmi náchylný na únavové trhliny v místech koncentrace 

napětí. Tento jev se nazývá únavová životnost materiálu a v případě hliníku se s ním musí 

počítat. I přes tyto nevýhody jsou hliníkové konstrukce hojně využívané hlavně pro 

sériovou výrobu rámů jednostopých vozidel díky šíření stále rychlejších a spolehlivějších 

technik robotického svařování [13]. 

2.4.2.1 Výroba hliníkových polotovarů 

Hliníkové slitiny můžeme snadno transformovat do rozmanitých tvarů pomocí různých 

technologických procesů. Vzhledem k jeho dobré slévatelnosti se jednotlivé díly 

nejčastěji vyrábí odléváním do forem, a to zejména odléváním tlakovým. Tlakové lití 

hliníkových slitin umožnilo zpevnění dílů a ušetřilo tak více váhy. Pomocí této techniky 

lze vytvořit složité tvary odlitků s tenkými stěnami, které nelze vyrobit jiným 

technologickým procesem [3]. Dalším vhodným způsobem výroby hliníkových profilů je 

tváření, konkrétně tlakové vytlačování či kování.  Vytlačováním lze získat žebrované 

profily s tenkou tloušťkou stěny. Kováním dosáhneme vynikajících výsledků součástí jak 

vzhledových, tak z hlediska mechanických vlastností [13]. 

2.4.2.2 Dural 

Dural nebo duraluminium z latinského „tvrdý hliník“ je označení pro slitiny hliníku a mědi, 

popř. dalšími menšími přísadami hořčíku, manganu a dalšími legujícími prvky. Oproti 

čistému hliníku je hustota duralu nepatrně vyšší díky přísadám, ale jeho pevnost v tahu 
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po vytvrzení až pětkrát vyšší. Právě pro jeho vylepšené mechanické vlastnosti je to 

oblíbený materiál mezi konstruktéry motocyklových rámů [3]. 

2.4.3 Magnesium 

Magnesium neboli hořčík je velmi lehký stříbrný neželezný kov, který se nejčastěji 

využívá při výrobě lehkých a pevných slitin. Počet motocyklových rámů z tohoto 

materiálu by se dal počítat spíše na kusy a jednalo se především o speciální prototypy 

závodních strojů. V sériové výrobě motocyklů se v současné době nepoužívá 

z následujících důvodů: 

• špatná odolnost materiálu vůči oxidaci, 

• špatné mechanické vlastnosti při vysokých teplotách, 

• některé slitiny hořčíku jsou velice hořlavé, 

• špatná svařitelnost, 

• vysoká cena v porovnání s ocelí a slitinami hliníku [13]. 

Avšak přes tyto nevýhody má hořčík i své opodstatnění, které spočívá hlavně v nižší 

hustotě v porovnání s hliníkovými slitinami, vyšší únavové životnosti či vyššímu útlumu 

vibrací. 

2.4.4 Titan 

Titan je materiál mechanickými vlastnostmi velice podobný oceli, ale je až o 60 % lehčí. 

Svým poměrem pevnosti k hmotnosti se jeví jako nejlepší materiál pro stavbu 

motocyklových rámů, je však velice drahý. Právě vysoká cena omezila využití čistého 

titanu v motocyklovém průmyslu, a to i přes jeho nesporné výhodné vlastnosti. Titan se 

tak vyskytuje ve slitinách jako legující prvek či protikorozní opatření [14]. 

2.4.5 Vláknové kompozity 

Kompozitní materiály jsou složeny ze dvou a více chemicky odlišných složek, které 

nazýváme fázemi. Jednotlivé fáze si zachovávají svou identitu (vzájemně se úplně 

nerozpouštějí ani neslučují), ačkoliv na své okolí působí v součinnosti. Tužší, tvrdší 

a pevnější složka se nazývá výztuž. Spojitá a poddajnější složka se nazývá matrice.  

Kompozity se dají rozdělit podle různých kritérií, jedním z nich je dělení podle velikosti 

vyztužující fáze. Pro strojírenství a konkrétně stavbu motocyklových rámů jsou 

nejdůležitější mikrokompozitní materiály, u kterých se největší příčné rozměry vláken 

výztuže pohybují v řádech 100  až 102 μm. Tato vlákna mohou být kovová, skleněná, 
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keramická či polymerní. Pro stavbu motocyklových rámů mají však největší význam 

vlákna uhlíková. 

Hlavním úkolem matrice je spojovat vyztužující fázi a chránit jí před vlivy okolí. 

Nejsnadněji se kompozity připravují, jestliže lze matrici převést do kapalného stavu [15]. 

2.4.5.1 Uhlíkové kompozity 

Tento druh se řadí mezi kompozity vláknové. Výztuž tvoří uhlíková vlákna, která mají 

vysoké hodnoty pevnosti a tuhosti při zachování velmi nízkých hodnot hustoty (tab. 1). 

Matrici tvoří nejčastěji polymerní epoxidové pryskyřice. Tyto dvě složky se po 

vzájemném spojení tepelně vytvrzují tzv. „spékají“. Motocyklové rámy vyrobené z tohoto 

materiálu mají až neuvěřitelně nízkou hmotnost, jsou velice tuhé a pevné [15]. 

Jedná se o anizotropní materiál, má tedy odlišné vlastnosti v různých směrech. Záleží na 

směru orientace uhlíkových vláken a na směru aplikovaného napětí. Díky této vlastnosti 

vláknových kompozitů můžeme vyrábět motocyklové rámy z uhlíkových kompozitů 

v rozmanitých tvarech a jejich pevnost a tuhost může být prakticky bez omezení měnit 

kombinací směru a tloušťky jednotlivých vláken [13]. 

Uhlíkové kompozity se tedy jeví jako nejvhodnější materiál pro konstrukci rámů 

jednostopých vozidel, ale má také své nevýhody. Mezi ty hlavní patří: 

• složité a mnohdy nemožné opravy dílů vyrobených z karbonu 

• ve směru vláken (namáhání tahem a tlakem) nabízí výborné mechanické 

vlastnosti, ovšem ve směru kolmém na vlákna je křehký 

• vysoká cena a složité výrobní technologie. 

Zatímco v automobilovém průmyslu je uhlíkový kompozit již běžně používaným 

materiálem (hlavně u sportovních vozů), v motocyklové výrobě je zatím toto odvětví 

předmětem výzkumu a neustále se přichází s inovacemi. Hlavním problémem při vývoji 

motocyklových rámů z tohoto materiálu je (naopak od jiných materiálů) jejich přílišná 

tuhost, která způsobuje třes a vibrace. Tyto jevy se objevují hlavně v zatáčkách, kdy 

přestává fungovat odpružení, protože na něj působí síly v jiné rovině. Motocyklový rám 

musí být tuhý, aby udržel stroj při akceleraci a deceleraci, ovšem jen do určité míry. Je 

také důležité, aby při náklonu absorboval nerovnosti a pomáhal tak jezdci udržet 

stabilitu [16]. 
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2.5 Porovnání základních vlastností jednotlivých materiálů 

V Tabulce 1 jsou uvedeny základní důležité vlastnosti vybraných materiálů, které jsou 

používány pro výrobu motocyklových rámů. 

Tabulka 1: Základní vlastnosti materiálů pro motocyklové rámy [13] [17] 

materiál označení 
mez pevnosti 

σm [Mpa] 
modul pružnosti 

E [GPa] 
hustota ρ 
[kg/m3] 

měrná 
pevnost 
[m2.s-2] 

měrný 
modul 
[m2.s-2] 

ocel 18 NiCrmo5 1250 210  7 860 15,90 2,67 

  25CrMo4 850 190  7 860 10,81 2,42 

  ČSN ISO 11373 440 200 7850 5,61 2,55 

hliníková 
slitina 

Dural 7020-T6 290 70  2750 10,55 2,55 

  AlSi12CuMgNi 225 69  2699 8,34 2,56 

  AlSi18CuMgNi 210 69  2680 7,84 2,57 

hořčík az 91 260 45  1800 14,44 2,50 

titan 6AL4V 800 112  4500 17,78 2,49 

karbon   1300 200  1600 81,25 12,50 

 

Kde měrná pevnost je podíl mezi pevností v tahu a hustotou a měrný modul je podíl 

modulu pružnosti v tahu a hustoty. 

 

Tabulka 1 má pouze informativní charakter - např. mechanické vlastnosti karbonu jsou 

funkcí mnoha proměnných (délka vláken, materiál matrice, orientace vláken atd.) a tudíž 

je možné mechanické vlastnosti získat až konkrétními zkouškami pro daný vzorek 

materiálu či z materiálového listu výrobce. 
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3 Konstrukce rámů motocyklů a technologie jejich výroby 

Rám motocyklu spojuje jednotlivé části podvozku v jeden celek. Je tvořený hlavou řízení, 

nosníky hlavního rámu, nosníky podsedlového rámu a uložením zadní kyvné vidlice. Tyto 

části jsou vzájemně spojeny buď nerozebiratelně (svařené) nebo mechanicky (šroubový, 

tvarový či podobný druh spoje). Kromě rámu je podvozek motocyklu dále tvořený: 

• odpružením – zmenšuje přenos kmitavých pohybů od nerovností vozovky do rámu. 

Odpružení motocyklu přenáší síly a momenty a chrání tak jezdce i samotný motocykl 

před nežádoucími otřesy. Systém odpružení se skládá z přední vidlice a zadní tlumící 

a pružící jednotky. 

• řízením – slouží k udržování směru jízdy či změně směru jízdy 

• brzdovým systémem – umožňuje změnu rychlosti jízdy motocyklu či jeho zastavení 

• koly s pneumatikou – spojuje motocykl s vozovkou. Kola nesou hmotnost celého 

stroje a přenáší hnací a brzdné momenty [18]. 

Na obrázku číslo 10 jsou zobrazeny geometrické charakteristiky podvozku motocyklu. 

 

Obrázek 10: Geometrické charakteristiky podvozku sportovního motocyklu [19] 

Rámy jednostopých vozidel jsou sledovány z více hledisek. Jedno z nejzákladnějších 

rozdělení motocyklových rámů je podle jejich konstrukce a s tím související technologií 

jejich výroby. 
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3.1 Trubkové rámy svařované 

Trubkové rámy jsou sestaveny z několika kusů rovných nebo tvarovaných trubek 

kruhového, čtyřhranného nebo oválného průřezu. Materiálem těchto trubek je nejčastěji 

ocel, ale můžou být i hliníkové či z jiného materiálu. Konce trubek se obrobí tak, aby do 

sebe co nejlépe zapadly (obr. 11). Pro zvětšení tuhosti v kriticky namáhaných místech 

(typicky kolem hlavy řízení) se často přidávají styčníkové plechy (ploché výztuhy - 

obr. 12). Dalším prvkem těchto rámů jsou držáky a závěsy přizpůsobené k uchycení 

motoru a dalších důležitých částí motocyklu. Tyto součásti jsou nerozebiratelně spojeny 

jednou ze svařovacích technik [1]. 

Výhodou trubkových rámů je jejich vysoká pevnost, tuhost a snadná opravitelnost. Jsou 

vhodné jak pro kusovou, tak sériovou výrobu a objevují se napříč všemi druhy motocyklů 

(motocross, silniční, cestovní atd.). 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Svařování  

Nejčastějším spojením jednotlivých nosníků rámu je výroba nerozebíratelného spojení 

pomocí technologie tavného svařování, kdy do místa svaru dopravujeme přídavný 

materiál, který se spolu se svařovanými díly taví a následně vytvoří svar. Svar vznikne 

jako důsledek vysoké teploty a spojení (slití) materiálu. Materiál, který se dopravuje do 

místa svaru má stejné či velmi podobného složení jako materiál svařovaných součástí. 

V následujících podkapitolách představím nejpoužívanější způsoby svařování. 

3.1.1.1 Svařování plamenem 

Jedná se o spojování kovů v nataveném stavu pomocí plamene, který vzniká hořením 

směsi plynu hořlavého (nejčastěji acetylen 𝐶2𝐻2) a plynu hoření podporujícího (obvykle 

Obrázek 11: Nutná úprava konců 

trubek před svařováním [13] 

Obrázek 12: Vyztužení rámu 

styčníkovými plechy [18] 



Konstrukce rámů motocyklů a technologie jejich výroby 

28 

  

kyslík 𝑂). Plamen vzniklý sloučením těchto plynů v hořáku, dosahuje teplot až 3200 °C, 

což je teplota vyšší než teplota tavení oceli, slitin hliníku a většiny dalších kovů. Svar 

vzniká jak natavením základního materiálu, tak tavením materiálu přídavného. 

3.1.1.2 Svařování elektrickým obloukem 

Jedná se o spojování kovů, při kterém dochází k místnímu natavování základního 

materiálu (svařovaných součástí) pomocí elektrického oblouku prostřednictvím tavné 

elektrody. Tavná elektroda tvoří přídavný materiál a zároveň obvykle disponuje obalem, 

který má při svařování stabilizační funkci. Obal uvolňuje při tavení plyny, které stabilizují 

oblouk a chrání roztavený kov před přístupem vzduchu. Zároveň vytváří na nově 

vzniklém svaru strusku a brání tak rychlému chladnutí a praskání svaru. 

3.1.1.3 Svařování v ochranných plynech                                                                                          

Jedná se o svařování kovů elektrickým obloukem v umělé atmosféře vhodného 

ochranného plynu, který chrání vznikající svar před chemickými vlivy okolí. 

Metoda MIG (metal inert gas) 

Svařování probíhá v atmosféře netečného (inertního) plynu, nejčastěji helia 𝐻𝑒 či 

argonu 𝐴𝑅. Při této metodě je tavná elektroda (holý drát) automaticky plynule dodávána 

do místa svaru, kde se bez přístupu vzduchu taví a vytváří tak svar. Tato metoda je velice 

vhodná pro svařování neželezných kovů (hliník, titan atd.) či vysoce legovaných ocelí.  

Metoda MAG (metal activ gas) 

Rozdílem této metody oproti metodě MIG je, že svařování probíhá v atmosféře aktivního 

plynu – oxidu uhličitého 𝐶𝑂2. Velkou výhodou oproti metodě MIG je cena ochranného 

plynu. Oxid uhličitý je levný plyn, který ovšem při svařování oxiduje s tavnou lázní. Tento 

nedostatek je kompenzován tím, že je tavná elektroda legovaná (nejčastěji manganem 

či křemíkem) a tím snižuje oxidaci tavné lázně. 

Obě metody MIG i MAG mají mnoho výhod. Jsou levné, rychlé, vytváří kvalitní svary při 

vysoké bezpečnosti a čistotě pracovního prostředí. 

Metoda WIG (wolfram inert gas) 

Jedná se o svařování netavnou wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře inertního 

plynu. Elektrický oblouk hoří mezi elektrodou a svařovaným materiálem v ochranné 

atmosféře netečného plynu – nejčastěji argonu, který zvyšuje stabilitu oblouku a brání 
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přístupu vzduchu. Přídavný materiál se do místa svaru dopravuje ručně (podobně jako u 

svařování plamenem) v podobě drátu. Metoda je vhodná pro svařování ocelí 

i neželezných kovů [3]. 

3.1.2 Otevřený a uzavřený trubkový rám 

Podle toho, zda je motor nosnou součástí konstrukce, dělíme motocyklové rámy na 

otevřené a uzavřené. Otevřené rámy (obr. 13) využívají tuhosti bloku motoru a nahrazují 

jím část konstrukce rámu, konkrétně spodní nosné trubky. Tento rám je vhodný 

především pro motocykly se spalovacím motorem, jelikož většina elektrických motorů 

nemá pro tuto konstrukci vhodný tvar ani velikost. Otevřené rámy mají nižší hmotnost 

v porovnání s uzavřenými. 

Společným znakem uzavřených motocyklových rámů (obr. 14) je použití jak horního 

nosníku nad motorem, tak spodního nosníku, který je umístěn před a pod motorem. 

Pohonná jednotka je v ústrojí pouze zavěšena a netvoří prvek rámu. Tyto rámy bývají 

používány hlavně pro terénní motocykly. Nosníky pod motorem zvyšují tuhost rámu 

a zároveň dokáží ochránit motor proti nerovnostem terénu [18]. 

 

3.1.3 Mostové příhradové rámy 

Tento typ motocyklových rámů využívá příhradové struktury skládající se z kulatých či 

čtvercových trubek, které jsou svařeny a konfigurovány do trojúhelníků v prostoru rámu. 

Mostové příhradové rámy bývají často otevřeného typu, kdy uložení zadní kyvné vidlice 

se nachází přímo v bloku motoru. To ovšem nemusí být podmínkou [13]. Příkladem může 

být jeden z nejprodávanějších motocyklů současnosti KTM Duke (obr. 15). Tyto rámy jsou 

díky triangulaci velice pevné a tuhé. Zároveň dokazují, že lehký a dostatečně tuhý rám 

lze vyrobit i bez použití hliníku. 

Obrázek 14: Uzavřený kolébkový rám s ohýbanými 

trubkami [18] 

Obrázek 13: Otevřený rám [18] 
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Obrázek 15: Příhradový rám motocyklu KTM Duke [8] 

3.1.4 Jednoduché a dvojité rámy 

Rámy jednoduché mohou být otevřené či uzavřené. Jednoduchý rám (obr. 16) je jednou 

z nejstarších koncepcí, která vychází z rámu jízdního kola. Konstrukce jednoduchých 

rámů je velice podobná rámům dvojitým. Jediný rozdíl spočívá v počtu trubek, které 

vychází z hlavy řízení vedoucích před a pod motor. Dvojité rámy, jak už napovídá název, 

májí přední nosné trubky zdvojené. Do hlavy řízení jsou tedy zakotvené celkem čtyři 

trubky, čímž se dosáhne vyšší tuhosti. Konstrukce tohoto typu rámu bývá uzavřená – 

motor je v rámu pouze uchycený právě dvojicí trubek vedoucích pod ním až k uložení 

zadní kyvné vidlice (obr. 17) [18]. 

3.1.5 Páteřový rám 

Páteřový rám je tvořený hlavní nosnou trubkou tzv. páteří, na kterou je zavěšený motor 

sloužící zde jako nosný prvek. Tento typ rámu je vhodný pro všechny velikosti motocyklů, 

jeho výroba není technologicky náročná, a proto je vhodný pro velkosériovou produkci. 

Nevýhodou tohoto rámu je menší tuhost. Podle typu provedení rámu rozlišujeme 

páteřový rám konvexní nebo konkávní (obr. 18) [18]. 

Obrázek 16: Jednoduchý otevřený rám Yamaha 

YBR 125 [28] 

Obrázek 17: Dvojitý uzavřený rám Honda XL 

Vanadero [29] 
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Obrázek 18: Konkávní páteřový rám Honda CB 900F Hornet [20] 

3.2 Lisované rámy 

Lisované rámy jsou druhou skupinou, která našla ve výrobě motocyklových rámů široké 

uplatnění hlavně ve velkosériové výrobě. Rámy vyráběné technologickým procesem 

lisováním jsou velice lehké. Další velká výhoda spočívá ve volbě libovolného profilu, který 

se následně svařuje z plechových výlisků. Tvar profilu se díky této technologii může 

přesně přizpůsobit průběhu namáhání. Nevýhodou lisovaných rámu je nutnost 

zhotovení nákladných nástrojů na výrobu výlisků [18]. 

3.2.1 Lisování 

Lisování řadíme mezi technologické procesy plošného tváření kovů za studena. Jedná se 

o proces zpracování kovů, při kterém se při působení vnějších sil materiál trvale 

přemisťuje, aniž by se porušila jeho soudržnost. Jedná se o vysoce produktivní metodu, 

při které dochází i ke zlepšení mechanických vlastností materiálu – hlavně pevnosti. Při 

lisování nástroj zdeformuje případně také vystřihne plech do požadovaného tvaru. 

Vylisovaný polotovar se nazývá výlisek (popř. výstřižek) [3]. 

3.2.2 Rámy typu monocoque 

Konstrukce rámu typu monocoque (obr. 19) připomíná svým tvarem skořepinu. Jedná se 

o variaci páteřového rámu, který často integruje i další funkce (airbox, palivová nebo 

olejová nádrž). Tyto rámy se vyrábějí z různých materiálu, u moderních motocyklů se 

však objevují nejčastěji v provedení z hliníku [2]. 
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Obrázek 19: Rám typu monocoque motocyklu Kawasaki Ninja ZX-14R [21] 

3.3 Lité rámy 

Lité rámy je zkrácený název pro motocyklové rámy vyráběné technologickým procesem 

odlévání. Výhoda výroby rámů pomocí této technologie spočívá v možnosti volby 

požadovaných tvarů i průřezů, vysoké tuhosti konstrukce při zachování velmi nízké váhy. 

Použitým materiálem jsou jakostní slitiny lehkých neželezných kovů, nejčastěji hliníkové 

slitiny. Nevýhodou těchto rámů je velká náročnost výroby a s tím spojená vysoká cena 

(hliníkový rám stojí v průměru dvakrát tolik, co odpovídající rámy ocelové), omezená 

možnost oprav těchto rámů a obtížné spojování hliníkových odlitků [18]. 

3.3.1 Odlévání 

Odlévání je technologický proces výroby polotovarů nebo součástí, při kterém se 

roztavený materiál lije do formy, jejíž dutina má tvar a velikost budoucího odlitku. 

Odléváním se vyrábějí součásti složitých tvarů, které by nešly vyrobit jiným 

technologickým procesem. Materiály k odlévání musí mít dobrou slévatelnost, 

zabíhavost (schopnost kovu vyplnit dutiny) a naopak minimální bublinatost (v kovu se 

netvoří vzduchové bubliny) a smrštitelnost. Odlitek získaný přímo z formy je buď hotový 

výrobek nebo se ještě dál mechanicky obrábí. Existuje mnoho metod odlévání, 

z hlediska trvanlivosti forem rozdělujeme odlévání na: 

• gravitační lití do pískových forem, 

• tlakové lití do vysokolegovaných chrom-molybdenových forem. 

Výhodou gravitačního lití je nízká cena výroby jednorázových forem. Tato metoda je 

vhodná především pro kusovou výrobu. Vysokotlaké lití je naopak vhodné především pro 

sériovou výrobu kvůli vysokým cenám kovových forem. Pomocí této metody můžeme 

vyrábět tenkostěnné odlitky a odlitky velice složitých tvarů [3]. 
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3.3.2 Delta box 

Rám obvodové konstrukce tzv. delta box (obr. 20) je v současnosti nejpoužívanější typ 

rámů sportovních motocyklů. Hlavní rám se skládá ze dvou masivních nosných profilů 

vedoucích od hlavy řízení kolem motoru k uložení zadní kyvné vidlice. Z těchto hlavních 

nosníků vystupují další menší zdvojené profily, které slouží k uchycení motoru a dalších 

součástí motocyklu např. uchycení kyvné vidlice, odpružení či podsedlového rámu. 

 

Obrázek 20: Obvodový rám typu delta box motocyklu Yamaha RS6  [22] 

3.4 Kombinované rámy 

Jak už název napovídá, jedná se o kombinaci jednotlivých částí rámu, vyrobených 

různými technologickými procesy. Často se kombinují také materiály, ze kterých jsou 

jednotlivé součásti rámu vyrobeny. Ke spojení dílů z materiálů velmi odlišného složení 

se používá výhradně šroubového, tvarového, lisovaného či jiného mechanického spojení 

nebo jejich kombinací [18]. Příkladem kombinovaného rámu může být rám elektrického 

motocyklu Zero DS (obr. 21), který kombinuje výrobní technologie. Nosníky hlavního 

rámu jsou spolu s bočnicemi rámu odlitky. Hlavu řízení tvoří trubka. Ostatní části rámu 

tvoří čtyřhranné profily, které jsou ze stejného materiálu jako hlavní nosníky, a proto bylo 

možné ke spojení všech dílů hlavního rámu využít jedné z technologie svařování. 

 

Obrázek 21: Rám elektrického motocyklu Zero DS [23] 
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3.5 Karbonové rámy 

Karbon jako materiál byl už popsán v kapitole 2 Materiály a jejich vlastnosti. Výroba 

součásti z karbonu zahrnuje několik technologických operací. Jedná se o ruční formování 

a úpravu uhlíkových vláken v několika vrstvách do precizně připravených forem. 

Jednotlivé díly se vylisují a následně se vstřikuje pryskyřice. Tato část výrobního procesu 

probíhá ve vakuu. V průběhu výroby se do rámu vkládají různé hliníkové prvky, které 

v rámu slouží k upevnění motoru a dalších systémů motocyklu. Dalším krokem je 

umístění rámu do speciální pece, ve které se kromě vysoké teploty udržuje i stanovený 

tlak. Po několika hodinách pryskyřice vytvrdne. Celý rám se následně vyjme z pece 

a podstoupí kontrolou kvality, kde se přeměří klíčové rozměry a zkontroluje se jakost 

povrchu. Celý proces výroby je velice pracný a výrobně složitý. Výsledkem jsou však 

lehké rámy s extrémní tuhostí. Na obrázku číslo 22 je celokarbonový rám sportovního 

motocyklu BMW HP4 [24]. 

 

Obrázek 22: Karbonový rám motocyklu BMW HP4 [25] 

3.6 Budoucnost motocyklových rámů 

Motocyklové rámy prochází neustálým vývojem a výrobci přicházejí na trh stále s novými 

inovacemi konstrukcí. Velké inovace nás čekají v oblasti výroby elektrických motocyklů, 

které se stávají čím dál více populárními nejen mezi zastánci životního prostředí. 

Vývojem prochází také materiály. Například už se testuje nový uhlíkový materiál, který 

zpřístupní práci s tímto materiálem i menším výrobcům motocyklů. Tato technologie se 

jmenuje „Chopped carbon fiber“ a v jednoduchosti jde o nasekaná uhlíková vlákna, která 

se smísí s epoxidovou pryskyřicí [24]. V oblasti technologií na nás v budoucnu možná 

čekají motocyklové rámy vytištěné na 3D tiskárnách.
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4 Pravidla soutěže MotoStudent 2018 

4.1 O soutěži MotoStudent 

Soutěž MotoStudent 2018 je již pátým ročníkem pořádanou mezinárodní akcí pro 

studenty vysokých škol. Akce se koná pod záštitou španělských organizací MEF – Moto 

Engineering Foundation (obr. 23) a závodního areálu Technopark Motorland Aragon 

(obr. 24) (dále jen „pořadatel“). Soutěž je rozdělena na dvě části. První část spočívá 

v navržení, vývoji a v samotné výrobě prototypu silničního motocyklu, který bude ve 

druhé části soutěže vyhodnocen a otestován v závodě na okruhu Aragon ve Španělsku. 

Soutěž je pořádána ve dvou kategoriích: MotoStudent Petrol (spalovací motor) 

a MotoStudent Electric (100 % elektrický pohon). Každá kategorie má pořadatelem jasně 

definovaná pravidla. Soubor těchto pravidel tvoří dokument s názvem Competition 

Regulations, který Pořadatel soutěže poskytl každému týmu po přihlášení do soutěže.  

V první části soutěže musí studenti, kromě sestrojení samotného prototypu motocyklu, 

plnit tzv. milníky, které mají podobu souhrnných zpráv. Milníky jsou součástí první části 

soutěže a odevzdávají v průběhu 3 semestrů pořadateli. Milníky nesouvisí čistě 

s vývojem motocyklu, ale týmy vymýšlejí například kompletní návrh sériové výroby, 

business plán a také ekonomickou analýzu fiktivně vytvořené firmy. Tato část tvoří asi 40 

% všech zpráv. Ostatní zprávy již souvisí přímo s návrhem závodního prototypu – návrh 

konstrukce, všech funkčních systémů, statické a dynamické simulace, technologické 

postupy výroby a v neposlední řadě také inovace. K závěru soutěže jsou tyto milníky 

prezentovány pořadateli přímo ve Španělsku a bodově ohodnoceny odbornou porotou. 

Druhá část soutěže se odehrává přímo ve Španělsku a je čistě technická. V této části se 

prototyp vyhodnocuje a testuje. Motocykl musí projít tzv. přejímkami, které tvoří statický 

test, dynamický test a důkladná prohlídka pořadatelů, která zjišťuje, zda je prototyp 

v souladu s pravidly. Jestliže prototyp splní všechny tyto přejímky, může se zúčastnit 

bodovaných jízdních zkoušek jako je slalom, brždění z určité rychlosti na nulovou 

rychlost, zkoušku akcelerace apod. Na závěr absolvuje motocykl kvalifikaci a také všemi 

očekávaný závod.  

Samotný prototyp motocyklu by měl být svými proporcemi podobný kategorii Moto3 

mistrovství světa motocyklů. Aby soutěž byla realizovatelná v podmínkách, které mají 

studenti k dispozici, poskytuje pořadatel všem přihlášeným týmům hlavní povinné 
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komponenty podle kategorie. Tyto hlavní komponenty jsou pro všechny týmy stejné 

a každý tým je musí použít. Povinné komponenty tvoří: kompletní motor, disky kol, 

pneumatiky, brzdové třmeny s destičkami – viz kapitola: 5.2 Povinné komponenty.  

  

Obrázek 23: Logo soutěže MotoStudent [26] 

4.1.1  Tým CTU Lions v soutěži MotoStudent 

Náš univerzitní tým CTU Lions se soutěže MotoStudent zúčastnil v jejím čtvrtém ročníku 

v roce 2015/2016 a to pouze v kategorii Petrol. Tým vybojoval v konečném hodnocení 

celkově 28. místo. Tento rok se naše škola přihlásila do soutěže v obou vyhlášených 

kategoriích – MS Petrol a nově také v kategorii MS Electric. Celý tým se skládá ze 12 členů 

napříč fakultami ČVUT (FD, FS, FE) a tvoří jej převážně nadšenci do motorek 

a motorsportu obecně. Na obrázku 25 je znázorněno logo našeho univerzitního týmu 

CTU Lions Electric.  

 

 

 

4.2 Pravidla soutěže důležitá pro návrh rámu a podvozku el. prototypu 

Tato část pravidel upravuje například používání komerčně vyráběných dílů, kdy např. 

rám motocyklu musí být prototyp vlastní výroby. Dále se zde objevují základní 

geometrická omezení – rozměry motocyklu a bezpečnostní opatření. I přes všechna 

omezení a opatření zmíněných v této kapitole a domnívám se, že pořadatel dal týmům 

dostatek prostoru a možností při vývoji a stavbě svých prototypů.  

Při nedodržení pravidel obsažených v této kapitole má tým v odůvodněných případech 

časový limit na odstranění závad, která jsou v rozporu s pravidly. Pokud tým není 

schopný závadu odstranit, může být ze soutěže vyloučen. 

Obrázek 24: Loga pořadatelů soutěže MotoStudent [26] 

Obrázek 25: Logo univerzitního týmu CTU Lions Electric 
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4.2.1 Rozměry motocyklu 

Pravidla soutěže neomezují rozměry motocyklu až na výjimky uvedené v této 

podkapitole: 

• minimální šířka přes konce řídítek musí být 450 mm (obr. 26), 

• minimální úhel sklonu musí být minimálně 50o. Měření se provádí bez jezdce, ale 

s plným vybavením (obr. 24). 

 

Obrázek 26: Omezení minimálního sklonu a šířky řídítek [26] 

• minimální vzdálenost mezi motocyklem ve vzpřímené poloze a povrchem vozovky 

(tzv. světlá výška) musí být v nejméně 100 mm. Toto měření se provádí bez jezdce, 

ale se všemi zařízeními a kapalinami (obr. 27), 

• žádný prvek motocyklu nesmí vyčnívat přes přední svislou čáru orientovanou 

tangenciálně vzhledem k vnějšímu obvodu přední pneumatiky i zadní pneumatiky 

(obr. 27), 

• běhoun pneumatiky musí mít minimální vzdálenost 15 mm podél svého vnějšího 

obvodu k jakékoliv části motocyklu v jakékoliv poloze,  

• maximální výškový rozdíl mezi výškou sedla a nejvyšší částí „ocasu“ kapotáže je 

150 mm (obr. 27), 

• šířka sedla nesmí přesáhnout 450 mm (obr. 27), 

• maximální šířka motocyklu přes kapotáže je 600 mm (obr. 28). 
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Obrázek 27: Omezení světlé výšky a dalších částí kapotáže motocyklu [26] 

 
Obrázek 28: Omezení šířky motocyklu [26] 

4.2.2  Váha  

Pravidla stanovují minimální hmotnost prototypu bez jezdce na hodnotu 95 kg po celou 

dobu závodu. 

4.2.3 Ergonomie 

Konstrukce motocyklu musí být v rámci ergonomických mezí, a to pro jezdce průměrné 

velikosti a hmotnosti. Tato část pravidel se týká soustavy jezdec – motocykl a stanovuje 

omezení týkající se trojúhelníku posazu jezdce: 

• pro vylepšení ergonomie a dosažení většího komfortu jezdce při jízdě je povoleno 

používat nastavitelné řídící prvky, 

• všechny symboly a kontrolky umístěné na displeji hlavního panelu musí být ze 

základní pozice jezdce dobře čitelné a viditelné. 
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Obrázek 30: Příklad správné triangulace [26] 

Při zohlednění percentilu velikosti P95 (zahrnuto 95 % populace) je pozice jízdy 

standartního sportovního motocyklu při normální jízdě (nikoli při poloze v maximální 

rychlosti) zahrnuta v následujících úhlech: 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 Návrh rámu motocyklu 

Použití komerčního rámu není povoleno, není povolena ani jeho modifikace. Rám musí 

být nový prototyp, vyrobený vlastními silami. Pro typ konstrukce rámu, zadní kyvné 

vidlice a sedlové části rámu nejsou žádná omezení, pokud jsou v souladu s ostatními 

pravidly. V případě pochybností o bezpečnosti předloženého návrhu může organizace 

požádat o zprávu, která zahrnuje analýzu rámu s využitím metody konečných prvků, 

simulací či jiných demonstračních testů. 

4.2.5 Materiály použité pro výrobu motocyklu 

Výroba rámu s použitím materiálu titan nebo jeho slitinami není povolena, pro ostatní 

materiály nejsou žádná omezení. 

4.2.6 Svařování a spojování 

Svařování konstrukčních prvků je jakýmikoliv prostředky povoleno, ale struktura 

(složení) materiálu musí být konzistentní. V případě trubkového rámu musí být dodržena 

správná triangulace (obr. 30) 

 

 

 

α: Úhel mezi vertikálou a 

zády jezdce. Pro sportovní 

motocykly se doporučuje 

úhel mezi 19 a 40 stupni. 

 β: Úhel ohybu kolena. Pro 

sportovní motocykl se 

doporučuje úhel mezi 65 a 77 

stupni. 

Obrázek 29: Úhly ergonomické pozice jezdce [26] 
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4.2.7 Kapotáž 

Všechny okraje a povrchy kapotáže musí být zaobleny. Minimální poloměr zaoblení je 

1 mm. Kapotáž nesmí překrývat jezdce po stranách s výjimkou předloktí. Pro materiál 

a tvar kapotáží nejsou žádná omezení. 

4.2.8 Blatníky 

Použití blatníků není povinné. V případě instalace předního blatníku nesmí být překryto 

více než 135o obvodu kola (obr. 31). Zadní blatník nesmí zakrývat více než 180° zadního 

kola. 

 

 

 

 

4.2.9 Ochrany proti nárazu 

Použití ochranný protektorů vyrobených z nylonu nebo podobných materiálů k ochraně 

podvozku či pohonného systému je povinné. 

4.2.10 Tlumiče a odpružení 

Všechny aktivní, semi-aktivní či elektronicky nastavitelné tlumiče jsou zakázány. 

Nastavování tlumičů může být provedeno jenom manuálně ať už mechanicky nebo 

hydraulicky, ovšem přední ani zadní tlumiče nesmí mít přídavnou nádobu a nastavováno 

smí být pouze předpětí pružiny. Pneumatické tlumiče přední i zadní nejsou povoleny. 

4.2.11 Systém řízení 

Minimální úhel natočení řídítek, respektive kola od podélné osy motocyklu je 15°. 

(obr. 32). Úhel natočení musí být limitován dorazy. Ty by měly být z hliníku, nylonu nebo 

z materiálu s podobnou tvrdostí. Dorazy nesmí tvořit kapotáž nebo jiné části motocyklu. 

V okolí 30 mm okolo řídítek a ovládacích prvků nesmí překážet žádný prvek motocyklu 

po celém zdvihu tlumičů. 

 

 

Obrázek 31: Omezení týkající se předního blatníku  [26] 
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4.2.12 Boxy pro baterie, controller, BMS 

Všechny články akumulátoru musí být instalovány uvnitř kontejneru (boxu pro baterie). 

Je povoleno používat více boxů, ovšem každý box musí splňovat stanovené požadavky. 

Boxy pro baterie musí být vyrobeny z mechanicky odolného materiálu a musí být 

správně připevněny k rámu motocyklu. Box pro baterie může tvořit součástí rámu 

motocyklu za předpokladu, že vyhovuje příslušným podmínkám tuhosti a pevnosti. 

Použití nebo úprava komerčně dostupných kontejnerů je povoleno za předpokladu, že 

jsou v souladu s těmito pravidly.  

Controller, BMS a všechny součásti vysokonapěťového systému musí být umístěny uvnitř 

vyztužené konstrukce, která zajišťuje jejich ochranu v případě nehody. Rám motocyklu 

lze považovat za ochrannou konstrukci za předpokladu, že konstrukce plně chrání tyto 

systémy.  

4.2.13 Převod 

Jakýkoliv typ převodu v soustavě elektrický motor – zadní kolo je povolen (převodovka, 

CVT variátor apod.). Také přímý převod mezi výstupní hřídelí motor a zadním kolem je 

povolen. Dále je povoleno použití jakéhokoliv typu převodu (řetěz, řemen atd.). Prvek 

převodu, který by mohl znamenat riziko pro jezdce musí být zakryt pevným krytem 

4.2.14 Chladící systém 

Je povoleno použití jakékoliv konstrukce chladícího systému (náporové, kapalinové 

chlazení či pomocí ventilátoru). V případě kapalinového chlazení je nutné použití 

destilované vody jako chladícího média a používání přísad je zakázáno.

 

Obrázek 32: Minimální úhel natočení řídítek [26] 
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5 Návrh rámu a podvozku elektrického motocyklu 

Hlavním cílem návrhu bylo co nejvíce se přiblížit geometrickým charakteristikám 

sportovních rámů kategorie Moto 3 mistrovství světa motocyklů, který bude splňovat 

pravidla soutěže MotoStudent. Za účelem zjištění těchto charakteristik byla vytvořena 

Tabulka číslo 2, ve které jsou uvedeny základní informace o parametrech závodních 

speciálů této kategorie. Informace v této tabulce byly dohledány na internetu nebo 

odměřeny z fotografií. 

Tabulka 2: Základní geometrické parametry kategorie Moto 3 

Název motocyklu: 
Moriwaki 

MD250H 

Honda NSF 

250R 

KTM RC250 

Race setup 

Geometrie rámu:       

Rozvor 1230 mm 1219 mm 1210 mm 

Světlá výška 120 mm 110 mm 130 mm  

Délka 1830 mm 1819 mm 1810 mm 

Výška 1050 mm 1037 mm 1050 mm 

Šířka 560 mm 560 mm 520 mm 

Úhel hlavy rámu 24,5o 22,5o 23,4o 

Stopa 84 mm 82 mm  75 mm 

Výška sedla 745 mm 729 mm 760 mm 

Délka kyvné vidlice 528 mm 523,63 mm 519 mm  

Pneumatiky:       

Vpředu 95/70/R17 90/70 R17 95/75 R17 

Vzadu 115/70/R17 120/70 R17 115/75 R17 

Návrh podvozku prvního elektrického motocyklu našeho týmu vychází také ze 

zkušeností nasbíraných v minulého ročníku soutěže, ovšem pouze v kategorii Petrol. 

Bylo proto nezbytné provést změny v návrhu rámu, neboť konstrukční parametry 

elektrických komponentů jsou zcela odlišné. Jedním z konstrukčních problémů, který 

bylo nutno hned z počátku vyřešit, bylo uchycení elektrického motoru v prostoru 

hlavního rámu. Dalším krokem v návrhu konceptu motocyklu bylo rozhodnutí o počtu 

a umístění bateriových boxů. Baterie v těchto boxech mají dobré parametry z hlediska 

kapacity a napětí. Ovšem svými rozměry a váhou nejsou pro stavbu závodního speciálu 

ideální. Náš tým ale baterie získal za velmi výhodnou cenu, a tak jsme se s touto i dalšími 

komplikacemi museli vypořádat a po poradě s odborníky udělat i řadu kompromisů. 

V následující kapitole popíši jednotlivá konstrukční řešení a rozhodnutí ohledně volby 

jednotlivých komponentů. Model motocyklu a všechny výkresy byly vytvořeny 

v programech 3D CAD Inventor a AutoCad (Autodesk Inc., USA).  
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5.1 Základní údaje o elektrickém prototypu 

Základní geometrické charakteristiky našeho prototypu: 

• Úhel sklonu přední vidlice:    23° 

• Stopa předního kola:     68,7 mm 

• Rozvor:      1350 mm 

• Celková délka motocyklu:    1938 mm 

• Výška sedla:      770 mm 

• Váha:       152 kg 

• Přední vidlice:     Upside-down z Aprilia RS 125 (2004) 

• Zadní pružící a tlumící jednotka:   Öhlins KA 037 

Základní rozměry motocyklu jsou v příloze – výkres číslo CTU96-01-01 

 

 

Obrázek 33: 3D model podvozku elektrického motocyklu 
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5.2 Povinné komponenty 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 4 Pravidla soutěže MotoStudent, každý tým přihlášený do 

soutěže obdržel od pořadatele povinné komponenty, které musí být při návrhu a stavbě 

prototypů použity. Modifikace těchto komponentů jsou striktně zakázány. Povinné 

komponenty tvoří: 

5.2.1 Elektrický motor 

Dodavatelem elektrického motoru pro tento ročník soutěže se stala americká firma 

Montenergy Inc. Motor má následující konstrukční parametry: 

• Max RPM:     8000 rpm 

• Jmenovitý výkon:   12 kW 

• Špičkový výkon:   20 kW 

• Špičkový kroutící moment:   65 N.m 

• Váha:     21,4 kg 

Pro uchycení motoru do rámu motocyklu jsou na jeho čele čtyři díry se závitem M10. 

Přenos kroutícího momentu z výstupní hřídele motoru na náboj pastorku je 

zprostředkováno pomocí pera (obr. 34) 

 

Obrázek 34: 3D model elektrického motoru Montenergy MS1718 

5.2.2 Brzdový systém 

Kompletní brzdový systém dodala firma J.Juan ve spolupráci s firmou SBS. Přední 

brzdový třmen (obr .38 a 39) je radiálního typu s roztečí upevňovacích šroubů 108 mm, 

což je dosti atypický rozměr. Přední třmen musí být instalovaný na pravé straně 
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motocyklu, stejně tak ruční pumpa s páčkou. Zadní brzdový třmen (obr. 59 a 60) je 

axiálního typu a může být instalován jak na pravé, tak levé straně. Pořadatel nám dodal 

také veškeré hadičky, pumpu pro zadní brzdu a brzdové obložení pro oba třmeny. 

5.2.3 Ráfky a pneumatiky 

Pořadatelem dodané ráfky z kované hliníkové slitiny od výrobce OZ Racing, v rozměrech 

2,5“x17“ pro přední a 3,5“x17“ pro zadní kolo (obr. 35, jsou osazeny slickovými 

pneumatikami KR149 a KR133 od společnosti Dunlop. 

 

Obrázek 35: Ráfky OZ Racing 

5.3 Přední vidlice 

Přední vidlice tvoří jednu z nejdůležitějších částí podvozku motocyklu. Rozborem 

konkurence jsme zjistili, že závodní silniční motocykly mají přední vidlice inverzní tzv. 

„upside-down“. Tyto vidlice jsou daleko tužší a pro silniční motocykly mají lepší reakce 

na nerovnosti vozovky. Dle pravidel jsme nesměli vybírat tlumiče, které mají mnoho 

nastavení, ani tlumiče pneumatické. Naše požadavky na přední vidlici tedy byly: 

• kompatibilita s pravidly soutěže MotoStudent, 

• kompatibilita s dodávanými komponenty – hlavně kola, 

• maximální zdvih 120 mm, 

• přijatelná cena pod 1500€. 

Po konzultaci s odborníky přes motosport jsme se rozhodli použít vidlice z Aprilia RS 125 

(2004) (obr. 37). S jejich dodáním z Itálie nám pomohl oficiální distributor Aprilia pro ČR. 

Tyto přední vidlice mají průměr pístu 40 mm, zdvih 120 mm a možnost seřízení předpětí 

pružiny. 
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5.3.1 Uchycení předního odpružení 

Uchycení předního odpružení, tzv. brýle (obr. 36) jsou součástí přední vidlice. Skládají se 

ze dvou souosých pouzder, kterými prochází tělo teleskopických tlumičů. Tato pouzdra 

drží tlumiče ve správné poloze a brání jejich pootočení kolem své horizontální 

a vertikální osy. Další součástí je tzv. krk řízení, který je nalisovaný ve spodním pouzdře. 

Na krku řízení se nachází ložiska umožňující otáčení vidlice v hlavě řízení a tím zatáčení 

celého motocyklu. Brýle našeho motocyklu pochází taktéž z motocyklu Aprilia RS 125 

(2004) z důvodu tovární kompatibility s teleskopickými tlumiči.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2 Uchycení předního brzdového třmenu 

Jak již bylo zmíněno, přední třmen dodaný pořadatelem soutěže má radiální typ 

uchycení s atypickou roztečí. Bylo tedy nutné vytvořit redukci, která by tento problém 

vyřešila. Příklad možného řešení redukce hliníkovým obrobkem je na obrázku č. 38 a 39. 

 

  

 

 

 

Obrázek 36: 3D model uchycení 

předního odpružení tzv. brýle Obrázek 37: 3D model kompletní přední vidlice 

Obrázek 39: Sestava klínku redukce na předním kole Obrázek 38: Klínek redukce předního třmenu 
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5.4 Rám 

Silniční závodní motocykly kategorie Moto3 mají rámy vyráběné převážně z lehkých 

hliníkových slitin typu deltabox. Některé týmy však stále používají rámy vyrobené 

z tenkostěnných ocelových trubek, například tovární tým značky KTM ve všech 

kategoriích mistrovství světa motocyklů. 

Velký rozdíl mezi silničními závodními motocykly se spalovacím a elektrickým motorem 

je ve využití bloku motoru jako nosného konstrukčního prvku rámu. Zatímco tuto výhodu 

využívá převážná většina závodních spalovacích motocyklů, u elektrických motocyklů – 

motor jako nosný prvek využít nelze, vzhledem k jeho velikosti a způsobu uchycení 

v rámu. 

Předtím, než jsme vybrali vhodný materiál a koncept rámu pro konstrukci našeho 

motocyklu, jsme zkusili provést výpočet základního tvaru rámu pomocí programu 

Inspire (solidThinking Inc., USA). Metoda provedeného výpočtu se nazývá topologická 

optimalizace. Tato metoda spočívá v analýze 3D modelu součásti metodou konečných 

prvků a následného algoritmu, jehož výsledkem je snížení hmotnosti součásti na základě 

mnoha proměnných. Tyto proměnné mají podobu vlastností materiálu počítané součásti 

– v naší simulaci hliníková slitina, definovaného návrhového prostoru (obr. 40), v němž 

program výpočet provádí a také v nastavení okrajových podmínek. Okrajové podmínky 

našeho modelu byly nastaveny tak, aby simulovaly zkoušku statického zatížení 

motocyklu při jedné z přejímek závěrečné události soutěže. – viz kapitola 6.2 – statické 

simulace. Jednotlivé komponenty (motor, baterie) motocyklu byly nahrazeny silami, 

které odpovídají zatížení od těchto součástí a působí v místě uchycení komponent do 

rámu. 

Z výsledku topologické optimalizace (obr. 41) je patrné, že nejlepší volbou pro koncept 

rámu elektrického motocyklu by byl odlitek z hliníkové slitiny. Náš tým měl ovšem 

Obrázek 40: Model, návrhový prostor Obrázek 41: Výsledek topologické optimalizace 
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omezený rozpočet a výroba odlitku by byla finančně velice náročná, a proto jsme se 

museli rozhodnout pro jiné řešení konstrukce rámu. 

Po poradě se zkušenými odborníky jsme se rozhodli pro trubkový uzavřený rám. Hlavní 

důvody byly: 

• cena materiálu a výroby, 

• lehce dostupný materiál, 

• jednoduchá výrobní technologie spojená s ocelovými trubkami v porovnání 

s hliníkovými slitinami. 

Po vyřešení otázky druhu rámu jsme navštívili firmu Jawa Moto s.r.o. Hlavní důvod 

návštěvy bylo navázání kontaktu a jednání o spolupráci. Firma Jawa nám nabídla pomoc 

s dodáním trubek a dalšího materiálu nutného pro stavbu. Původně jsme plánovali 

použít tenkostěnné trubky z chrom – molybdenové oceli, ale zjistili jsme, že tento 

materiál není jednoduché svařovat. Nakonec jsme dali na doporučení a rozhodli jsme se 

pro materiál oceli ČSN ISO 11 373 a ČSN ISO 11 353, který má podobné vlastnosti. 

Rám našeho prototypu (obr. 42 a 43) kombinuje ocelové trubky s bočnicemi z hliníkové 

slitiny AlSi12. Typ našeho rámu je velice podobný dvojitému uzavřenému rámu, který 

navíc kombinuje prvky příhradové konstrukce. 

 

Obrázek 42: 3D model rámu, pohled 1   Obrázek 43: 3D model rámu, pohled 2 

Sestava rámu je v příloze – výkres číslo CTU96-02-01  
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5.4.1 Hlava řízení 

Konstrukce hlavy řízení je jednoduchá, ale funkční. Samotnou hlavu řízení tvoří trubka 

o rozměru 63x4 mm, dvě hliníkové vložky nalisované do trubky tvořící hlavu řízení a dvě 

rozdílná ložiska. Horní ložisko je jednořadé kuličkové s označením: ČSN 024630 SKF 

6005:1, spodní ložisko je jednořadé kuželíkové s označením ČSN 024720 SKF 32005. 

Materiál trubky tvořící hlavu řízení je konstrukční ocel ČSN ISO 11 353 (obr. 44). 

Výrobní dokumentace hlavy řízení je v příloze – výkres číslo CTU96-02-06 a CTU96-02-07. 

 

Obrázek 44: Sestava hlavy řízení 

5.4.2 Bočnice a uchycení elektrického motoru 

Nejnamáhanější nosné prvky našeho motocyklu tvoří bočnice (obr. 46 a 49) spojující 

hlavní trubky rámu a zadní kyvnou vidlici. Bočnice jsou vyrobeny z hliníkové slitiny AlSi12, 

technologickým procesem odlévání do pískové formy a následným mechanickým 

obráběním.  

Do bočnic jsou vyfrézované drážky tak, aby do nich zapadalo zakončení trubek, které 

tvoří úchyty (obr. 45). Jelikož se jedná o spojení dvou materiálů s různými vlastnostmi, je 

spojení mechanické – šroubové a zároveň tvarové. Pevnostní třída šroubů M8 byla 

zvolena 8,8g. Spojení je zprostředkováno skrze zmíněné úchyty, které jsou přivařeny na 

konce trubek. Materiál těchto úchytů je ocel ČSN ISO 11 353. 
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Obrázek 46: Bočnice s vyfrézovanými drážkami pro úchyty 

Výrobní dokumentace bočnice a úchytů je v příloze – výkres č. CTU 96-02-10 a 96-02-11 

5.4.2.1 Uchycení elektrického motoru 

Levá bočnice tvoří nosnou část rámu, ale má zároveň další funkci – drží elektrický motor. 

Tento díl tvoří nejsložitější prvek rámu motocyklu a vyrábět ho jiným technologickým 

procesem nežli odléváním, by bylo velice složité. Výroba tohoto dílu začala vytvořením 

zjednodušeného 3D modelu a výrobní dokumentace. Zjednodušený model byl po 

částech vytištěný na 3D tiskárně (obr. 47) a po úpravě jeho povrchu byl následně 

zaformovaný do pískové formy a po vyjmutí z formy odlit základní tvar bočnice (obr. 48). 

Vzniklý odlitek byl následně mechanicky obráběn na velmi přesné rozměry.  

 

 

 

 

 

 

Samotný motor drží čtyři přesné lícované šrouby M10. Uložení šroubů v otvoru držáku je 

Ø11H7/h7 a uložení čelního osazení motoru v držáku je Ø130H7/h7. Takto přesná uložení 

by měla zajistit, že vlivem dynamických rázů nedojde k otlačování hliníkové konstrukce 

Obrázek 45: Spojení mezi 

trubkou a bočnicí 

Obrázek 47: Model držáku vytištěný metodou 3D 

tisku 
Obrázek 48: Odlévání držáku motoru 



Návrh rámu a podvozku elektrického motocyklu 

51 

  

držáku. V boční straně součásti jsou dále vyfrézované otvory, kudy vede řetěz od 

pastorku na výstupní hřídeli k zadní rozetě uchycené na zadním kole (obr. 49 a 50). 

 

 

 

 

 

 

Výrobní dokumentace bočnice s držákem motoru je v příloze – výkres č. CTU 96-02-09  

5.4.3 Hlavní trubky 

Hlavní rám včetně sedlové části je vytvořen ze čtyř různých rozměrů trubek. Označení 

jejich rozměrů je obrázku 51, kde první číslo je vnější průměr trubky a druhé číslo udává 

tloušťku stěny. Výkresy hlavních trubek jsou v příloze číslo CTU96-02-02 - CTU96-02-05. 

 

Obrázek 51: Model rámu motocyklu s označením rozměrů trubek 

Obrázek 49: Držák motoru pohled 1 Obrázek 50: Držák motoru, pohled 2 
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5.4.4 Výztuhy rámu 

Na základě výsledků statické simulace v 6. kapitole bylo nezbytné na některých místech 

– konkrétně v blízkosti hlavy řízení a uchycení zadní tlumící a pružící jednotky – vložit 

a následně přivařit ocelové výztuhy v podobě 3 mm silné ploché oceli (obr. 52 a 53). 

Materiál těchto výztuh je ocel ČSN ISO 11 353. 

 

 

 

 

 

5.5 Zadní kyvná vidlice 

Závodní silniční motocykly mají nejčastěji zadní kyvnou vidlici vyrobenou z karbonu či 

z lehkých hliníkových slitin, protože vidlice vyrobené z těchto materiálu mají velkou 

tuhost při zachování nízké hmotnosti. Po dobré zkušenosti s tímto typem vidlice 

z minulého ročníku jsme se rozhodli opět vyrobit zadní kyvnou vidlici příhradového typu 

– tedy z trubek. Důvody našeho rozhodnutí byly stejné jako v případě trubkového rámu, 

tj. levný a dostupný materiál a jednoduchá výroba. Materiál trubek je ocel ČSN ISO 11 373 

a plochá ocel je z materiálu ČSN ISO 11 353.  

 

Obrázek 54: Zadní kyvná vidlice 

Obrázek 52: Výztuhy v oblasti hlavy 

řízení 

Obrázek 53: Výztuhy v oblasti uchycení zadního tlumiče 
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5.5.1 Návrh zadní kyvné vidlice 

Konstrukce zadní kyvné vidlice našeho prototypu je jednoduchá – dvě hlavní trubky 

průměru 35x1,5 jsou přivařeny k pouzdrům, na kterých se skrze jehlová ložiska celá 

vidlice kýve (proto název kyvná). Konstrukce se dále skládá z příčné trubky průměru 28 

mm umístěné nad trubkami hlavními. Tato trubka nese držák pro uchycení zadní pružící 

a tlumící jednotky. Ostatní trubky tvoří vzpěry a výztuhy této příčné trubky (obr. 54). 

Jedna z hlavních trubek je ohnutá – to způsobuje, že je vidlice asymetrická vzhledem její 

podélné ose i ose motocyklu. Trubka je ohnutá z důvodu rozšíření vidlice v oblasti 

uložení zadního kola, které je také nesouměrné. Zadní kolo však musí držet stejnou stopu 

jako kolo přední, a právě proto musí být zadní kyvná vidlice asymetrická.   

Zadní kyvná vidlice je vytvořena z pěti různých rozměrů trubek. Označení jejich rozměrů 

je obrázku 55, kde první číslo je vnější průměr trubky a druhé číslo udává tloušťku stěny.  

 

 

Obrázek 55: 3D model kyvné vidlice s označením rozměrů trubek 

Výrobní dokumentace zadní kyvné vidlice je v příloze – výkres číslo CTU96-03-01 

5.5.2 Uložení zadní kyvné vidlice 

Hlavní část uložení zadní kyvné vidlice tvoří čep, který je vyrobený z hlazené oceli třídy 

12. na tento čep jsou nasazené povrchově kalené hřídele s broušeným povrchem, které 

vstupují do zahloubení v bočnicích. Na těchto hřídelích jsou nasunutá jehlová ložiska SKF 

NA 6902 s těsnícími O kroužky. Ložiska jsou svým vnějším kroužkem zároveň nalisovaná 
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do pouzder kyvné vidlice. Hřídele nasazené na čepu kyvné vidlice drží ve správné poloze 

jak bočnice, tak rozpěrná trubka tzv. rozpěrka, která je rovněž nasazená na čepu kyvné 

vidlice. Celá sestava se následně stáhne pomocí závitu na M14x1,5 vyříznutého na čepu 

kyvné vidlice (obr. 56).  

 

Obrázek 56: Uložení zadní kyvné vidlice 

Výrobní dokumentace dílů uložení zadní kyvné vidlice je v příloze – výkres číslo: 

CTU96 03-03 a CTU96-96-03-04 

5.5.3 Napínání řetězu 

Napínání řetězu je zajištěno pomocí speciálního dílu tzv. napínáku (obr. 57 a 58), který je 

vyrobený z pásové oceli ČSN ISO 11 353. Ve stěně napínáku je vyfrézována drážka 

umožňující pohyb zadního kola v podélné ose motocyklu. Tento pohyb umožňuje 

správné předepnutí řetězu. Na napínáku je také vysoustružený trn, jehož průměr 

odpovídá vnitřnímu průměru hlavní trubky. Do této trubky je trn napínáku vložený 

a  nerozebiratelně spojený svarem. 

 

Obrázek 58: Napínák řetězu v sestavě 

Výrobní dokumentace napínáku řetězu je v příloze – výkres číslo CTU96-03-02 

5.5.4 Držák třmenu zadní brzdy a záchyt reakce 

Držák třmenu zadní brzdy byl vyroben tak, aby bylo možné napínat řetěz – tedy posouvat 

zadní kolo v podélné ose motocyklu. Tento pohyb umožňuje záchyt reakce. Záchyt 

reakce také zajišťuje, že se celý držák zadního třmenu nepootočí vlivem brzdné síly při 

Obrázek 57: Napínák řetězu 
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brždění zadního kola. Brzdná síla působící na držák se přenese do konstrukce zadní 

kyvné vidlice, konkrétně do pravé hlavní trubky právě skrze záchyt reakce. Celý držák, je 

vyrobený z pásové oceli ČSN 11 353. Tvar byl vyříznutý pomocí technologie řezání 

vodním paprskem a celý držák byl následně zhotovený jako svařenec (součást svařená 

z více dílů). Zadní brzdový třmen je k držáku uchycený dvěma šrouby M8 (obr. 59 a 60). 

Výrobní dokumentace držáku třmenu zadní brzdy je v příloze – výkres č. CTU96-04-02 

5.6 Zadní pružící a tlumící jednotka 

Naše požadavky na zadní odpružení byly: 

• kompatibilita s pravidly soutěže MotoStudent, 

• krátká délka, 

• dostatečná tuhost pružiny, 

• zdvih tlumiče 40–60 mm, 

• přijatelná cena tlumící a pružící jednotky – pod 1000€. 

Pro návrh zadního odpružení jsme použili jednoduchý, ale funkční systém, který tvoří 

jeden ležící centrální tlumič napřímo spojený s hlavním rámem motocyklu a zadní 

kyvnou vidlicí. Podle pravidel soutěže máme omezené v možnosti v nastavování, a proto 

byl vybrán tlumič Öhlins KA 037, který nám za výhodnou cenu poskytla firma Halbich s.r.o. 

Tato tlumící a pružící jednotka má zdvih 49,5 mm, průměr pístu 46 mm a jeho pružina je 

dostatečně tuhá pro náš prototyp. Tlumič má pouze základní nastavení odskoku 

a předpětí pružiny. Zadní tlumící a pružící jednotka je na obrázku číslo 61 a 62. 

Obrázek 59: Držák zadního třmenu se záchytem reakce Obrázek 60: Držák třmenu zadní brzdy – sestava 
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Zadní odpružení – tedy poloha a sklon tlumiče byla navržena v jednoduché webové 

aplikaci tak, aby splňovala následující podmínky: 

• při zdvihu musí vykazovat progresivitu, 

• při maximálním statickém zatížení motocyklu (počítáno pro 300 kg) nesmí být 

překročen maximální zdvih tlumící a pružící jednotky 

 

   

 

 

 

 

 

 

Všechny podmínky, které byly kladeny na zadní odpružení se podařilo splnit. V aplikaci 

ze serveru Kreuzotter, byly nastavené všechny parametry tlumiče – tedy délka 282 mm, 

tuhost pružiny 180 N/mm a maximální zdvih. Dále byla podle výkresu nadefinována 

přesná poloha tlumící a pružící jednotky, velikost zadního kola a poloha čepu zadní 

kyvné vidlice (obr. 63).  

Nejprve bylo aplikováno zatížení 1500 N v místě sedla – to odpovídá přibližné hmotnosti 

motocyklu bez jezdce. V aplikaci (obr. 63) byl následně odečten zdvih zadního kola 67 

mm. Deformace (zdvih) tlumiče byla při této hodnotě zatížení 23 mm.    

Dalším krokem byla aplikace maximálního zatížení 3000 N, opět v místě sedla. Toto 

zatížení bylo zvoleno empiricky na základě konzultací se zkušenými konstruktéry. 

Zatížení při statické zkoušce motocyklu je 2500 N – viz kapitola 6.2 Statické simulace. 

Zvolené zatížení je tedy vzhledem ke statickým testům dostatečné. Zdvih zadního kola 

byl při této konfiguraci a parametrech odečten stejným způsobem jako v předchozím 

případě - 127 mm a deformace (zdvih) tlumiče odpovídal hodnotě 46 mm. Maximální 

Obrázek 61: Tlumič KA037 Obrázek 62: Tlumič namontovaný na prototypu 
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zdvih zadního kola je 136 mm (obr. 63). To znamená, že nebyl překročen maximální zdvih 

zadního kola a máme ještě 9 mm rezervu, resp. 3,5 mm ve zdvihu zadního tlumiče. 

 
Obrázek 63: Výpočet zadního odpružení při aplikaci zatížení 1500 N [27] 

Progresivita zadního odpružení je vypočtena dle vztahu: 

 𝑝 =

𝑓2
𝑓1

𝑙2
𝑙1

[/]; (5.1) 

kde 𝑘 je koeficient progresivity, 𝐹1 a 𝐹2 [𝑁] je zatížení aplikované na sedlo motocyklu a 𝑙1 

a 𝑙2 [𝑚𝑚] je zdvih zadního kola. Po dosazení hodnot: 

 𝑝 =

3000
1500
127
67

= 1,06 (5.2) 

Koeficient progresivity je vyšší než 1 (𝑝 > 1), čímž je potvrzena mírná progresivita 

odpružení. 

Nastavení zadního odpružení je v příloze na výkrese číslo – CTU96-01-03. 
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5.6.1 Převod 

Převod prototypu v soustavě elektrický motor – zadní kolo, byl po dlouhém diskutování 

možností zvolen jako přímý jednostupňový, řetězový. Řetěz byl zvolen od společnosti 

Tsubaki typu 520 (5/8 x 1/4 palce) a jeho délka je cca 1730 mm.  

Převod motocyklu byl vypočítaný na základě otáček při maximálním výkonu motoru, 

jízdních odporů a simulací jako kompromis mezi maximální dosažitelnou rychlostí 

a dostatečnou akcelerací motocyklu. Přední ozubené kolo, tzv. pastorek, má celkem 13 

zubů a zadní rozeta má zubů 55 (obr. 65). Prostým podílem těchto hodnot dostaneme 

převodový poměr 𝑖 ≐ 4,2.  

Zadní rozetu i pastorek našeho prototypu darovala firma Contra s.r.o. Zadní rozeta je 

z hliníkového polotovaru, a i přes její nízkou hmotnost bude ještě odlehčena do podoby 

na obrázku číslo 65. Návrh odlehčení vznikl na základě topologické optimalizace (obr. 

64). Výsledný návrh byl podroben simulacím v programu Inspire – viz kapitola 6 Statické 

simulace. 

Výrobní dokumentace pastorku je v příloze – výkres číslo CTU96-05-01. 

5.7 Poloha těžiště 

Poloha těžiště je jednou ze základních geometrických charakteristik motocyklu. Na 

obrázku č. 66 je znázorněna poloha těžiště našeho prototypu. Těžiště bylo vypočítáno 

bez jezdce programem Inventor na základě definování dílčích hmotností jednotlivých 

součástí.  

Obrázek 64: Topologická optimalizace zadní rozety Obrázek 65: Finální návrh odlehčení zadní rozety 
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Obrázek 66: Poloha těžiště elektrického prototypu 

5.8 Kapotáže 

Kapotáže pro náš prototyp dodala firma Motoforza s.r.o. Díky atypickým rozměrům 

elektrického motocyklu, hlavně v dolní části přes bateriové boxy, bude potřeba vybranou 

kapotáž upravit na míru. První designový návrh kapotáží (obr. 67) vytvořil týmový kolega 

Jan Válek, DiS. 

 

Obrázek 67: První návrh designu elektrického prototypu 

Sestava celého motocyklu a rámu (obr. 66) je v příloze – výkres číslo CTU-96-01-03. 
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6 Analýza navrženého řešení 

Tato kapitola se zaměřuje na pevnostní analýzu návrhu konstrukce motocyklu, pomocí 

statických a dynamických simulací, které tvoří nedílnou součást vývojového procesu. 

Podstatou těchto simulací je otestovat model, resp. jeho nosnou konstrukci ještě před 

samotnou výrobou pro včasné odstranění chyb vzniklých při procesu dimenzování 

konstrukce. Tyto chyby může představovat nedostatečná pevnost konstrukce nebo 

jejich součástí (tzv. poddimenzovaná konstrukce), ale i opačný stav – tedy přespřílišná 

pevnost způsobená nevhodným využitím materiálu, který pouze navyšuje hmotnost 

konstrukce (tzv. předimenzovaná konstrukce).  

Pro účely simulace je vždy nutné vytvořit zjednodušený 3D model, ovšem zjednodušený 

takovým způsobem, aby měl stále určitou vypovídací hodnotu – to znamená zachovat 

klíčové rozměry, fyzikální a mechanické vlastnosti a je-li to k simulaci nezbytné, také 

pohyb a chování celého systému či jeho částí. 

Každá simulace musí mít správně nastavené okrajové podmínky, které tvoří jednotlivé 

zatěžující stavy, podpory a parametry simulace. Nevhodným nastavením těchto 

podmínek může snadno dojít k tomu, že program simulaci nevyhodnotí nebo naměřená 

data a následná informace nebude správná. 

Statické simulace v této kapitole byly provedeny v programu Inspire (solidThinking Inc. 

USA) a dynamické simulace byly vytvořeny v programu Ansys (Ansys Inc. USA). Oba 

programy využívají pro pevnostní analýzu metodu konečných prvků. 

Program Inspire je uživatelsky velice jednoduchý a má intuitivní ovládání, avšak toto 

uživatelsky přívětivé rozhraní může mít i své nevýhody. Nevíme totiž, jak program na 

pozadí pracuje. Nastavujeme pouze základní parametry, okrajové podmínky 

a parametry simulace, zbytek je automatický. U programů typu Ansys je situace zcela 

opačná. Vše se do detailů nastavuje ručně a mnohdy za pomoci skriptů – 

programovacích kódů, se kterými program pracuje. Uživatel programu musí mít tím 

pádem více zkušeností. 

Výpočetní čas simulací je ovlivněn mimo jiné i typem a velikostí jednotlivých prvků 

tvořící síť (tzv. mesh) (obr. 68). Pomocí této sítě program rozdělí složité části konstrukce 

na jednoduché prvky – tzv. elementy. Tyto prvky mohou mít různou podobu – v případě 
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programu Inspire to jsou objemové elementy a vzniklý model se nazývá solid model (obr. 

70). Pro dynamické testy našeho prototypu v programu Ansys byl zvolen tzv. model 

beam tvořený prutovými elementy (obr. 74). Hlavním rozdílem mezi těmito modely je 

výpočetní čas a náročnost simulace. Zatímco v případě solid modelu simulace 

složitějších modelů trvá v řádech desítek minut (mesh našeho modelu tvoří statisíce 

elementů), u modelu beam jsou to pouze sekundy (zde mesh modelu prototypu tvoří 

přesně 5500 elementů). Z tohoto důvodu je pro dynamické simulace model solid 

nevhodný a byl použit model beam. 

 

Obrázek 68: Příklad sítě mesh tvořené elementy 

6.1 Definice materiálů  

Materiálové vlastnosti jednotlivých součástí modelu pro statické i dynamické simulace 

jsou zobrazeny v tabulce číslo 3. 

Tabulka 3: Definice materiálů modelu [17] 

materiál část motocyklu 
youngův 
modul 
[GPa] 

poissonovo 
číslo 

hustota 
[kg/m3] 

mez kluzu 
[Mpa] 

Ocel ČSN ISO      

11 353 

Držáky 

baterií, díly 

kyvné vidlice 

200 0,29 7850 220 

Ocel ČSN ISO         

11 373 
Trubky rámu 200 0,29 7850 250 

Hliníková 

slitina 

AlSi12CuMgNi 

Bočnice a 

držák 

motoru 

69 0,33 2699 170 
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6.2 Statické simulace 

V rámci statických testů konstrukce rámu motocyklu byly provedeny tři různé scénáře 

zatížení. Ve všech třech scénářích byl použit zjednodušený model podvozku motocyklu, 

ve kterém byly některé součásti odebrány (baterie, přední vidlice, tlumič atd.) 

a aproximovány pouze silami odpovídající velikosti a působícími v místě uchycení těchto 

součástí do rámu. Dále v modelu bylo definováno spojení jednotlivých součástí (obr. 69). 

Svary, které jsou správně provedeny se v simulacích aproximují jednolitým spojením – 

v případě svarů tedy byl typ spojení vybrán jako „spojený“ (v anglickém jazyce 

„bonded“).  

 

Obrázek 69: Typ kontaktu 

6.2.1 Model 

Použitý materiálový model je lineární elastický, tedy takový model, který používá pro 

převodní vztahy mezi napětím a deformací Hookův zákon – viz kapitola 2.1. 

 

Obrázek 70: Solid model pro statické simulace v programu Inspire 
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6.2.2 Nastavení statické simulace – první scénář 

V prvním scénáři byl použit celý model zobrazený na obrázku 70, u kterého bylo 

nastaveno statické zatížení předepsané pravidly soutěže (obr. 71). Během statického 

zatížení nesmí dojít k plastické deformaci – tedy k překročení meze kluzu materiálu. 

Jelikož hmotnost podvozku s komponentami motocyklu není vůči zatížení zanedbatelná 

(přibližně 90 kg), je při výpočtech uvažováno i gravitační zrychlení země. Při tomto 

zatěžujícím stavu působí síla o velikosti 3000 N horizontálně na přední kolo a síla 

o velikosti 2500 N nahrazuje jezdce a působící do sedla motocyklu.  

 

Obrázek 71: Velikost a směr zatížení během statického testu [26] 

Podpory, byly zvoleny tak, že v ose zadního kola je povolena pouze rotace kolem této osy 

(obr. 72). Další podpora je v místě uložení předního kola a s hlavou řízení je propojena 

funkcí konektor, která přenese sílu do hlavy řízení podobně jako přední vidlice 

motocyklu. Zde je povolena pouze rotace kolem osy kola a horizontální posuv (obr. 72). 

Jelikož v tomto modelu byla testována konstrukce rámu a kyvné vidlice motocyklu byla 

z modelu odebrána zadní tlumící a pružící jednotka a nahrazena nedeformovatelnou 

funkcí konektor. 

 

Obrázek 72: Model s nastavenými okrajovými podmínkami – první scénář 
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6.2.3 Vyhodnocení statické simulace – první scénář 

Výsledek prvního scénáře statického testování je zobrazený na obrázku číslo 73. Pro 

verifikaci modelu v programu Inspire byla stejná simulace provedena také v programu 

Ansys (obr. 74), ta však používala jiný typ modelu, resp. elementů. Z výsledků je patrné, 

že největší hodnoty napětí je dosahováno v místě ohybů trubek v blízkosti hlavy řízení 

a také v místě uchycení zadní pružící a tlumící jednotky, kde podle programu Inspire 

i Ansys nepřekračuje hodnota Von Misesovo napětí 225 MPa – tedy méně, než je mez 

kluzu použité oceli.  

 

Obrázek 73: Statická simulace v programu Inspire, Von Misesovo napětí [Pa] 

Jak již bylo řečeno, statický test proběhl ve dvou programech – Ansys a Inspire. Výsledky 

těchto simulací jsou porovnatelné. Žádné velké odchylky zde nenastaly, ačkoliv byl pro 

statický test v programu Ansys použit jiný model. Dále se v programu Ansys již počítalo 
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s tuhostí zadní pružiny. Je tedy logické, že hodnoty napětí v simulaci z tohoto programu 

jsou v místě uchycení zadního tlumiče nižší – 204 MPa než v případě aproximace zadního 

tlumiče nedeformovatelnou funkcí konektor v simulaci programu Inspire. 

 

Obrázek 74: Simulace v programu Ansys, pohled zepředu – Von Misesovo napětí [MPa] 

6.2.4 Nastavení statické simulace – druhý scénář 

Ve druhém scénáři byl použit stejný model jako v případě scénáře prvního, byla však 

odebrána zadní kyvná vidlice. Zatěžující stav zůstal stejný jako v případě první simulace 

(3000 N horizontálně působící velikost síly na přední kolo a síla o velikosti 2500 N 

působící vertikálně na sedlo). Byla však 3x zvýšena hodnota gravitačního zrychlení na 

hodnotu 𝑔 = 29,43 𝑚. 𝑠−2, protože tato hodnota zrychlení může na konstrukci působit 

během závodu (hlavně v zatáčkách). Dále jsme na zjednodušený model motoru 

aplikovali kroutící moment 𝑀𝑘 = 80 𝑁. 𝑚, aby byl zatížení podroben i držák motoru 

(obr. 75).   

6.2.5 Výsledky statické simulace – druhý scénář 

Na obrázku číslo 75 jsou zobrazeny výsledky Von Misesovo napětí pro statický test podle 

druhého scénáře zatížení. Největší hodnota napětí zde dosahuje v oblasti hlavy řízení 
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165 MPa, kdy napětí na mezi kluzu použitého materiálu je opět 250 MPa. Koeficient 

bezpečnosti je v tomto místě tedy 1,4.   

 

Obrázek 75: Výsledek statického zatížení, Von Misesovo napětí [Pa] 

6.2.6 Nastavení statické simulace – třetí scénář 

Ve druhém scénáři byla testována pouze konstrukce zadní kyvné vidlice v programu 

Inspire. Zatěžující síla o velikosti 4000 N byla rovnoměrně rozdělena a umístěna do 

otvorů držáků tlumící a pružící jednotky pod odpovídajícím úhlem montáže. Tato síla 

byla zvolena empiricky na základě konzultace s konstruktéry motocyklů. Model byl 

podepřen v místě uchycení do čepu kyvné vidlice dvojicí válcových podpor umožňujících 

rotaci a v místě uložení zadního kola byla zvolena podpora umožňující horizontální 

posuv v podélné ose motocyklu (obr. 76).  

6.2.7 Vyhodnocení statické simulace – třetí scénář 

Na obrázku 76 je zobrazeno nejvíce namáhané místo konstrukce zadní kyvné vidlice. 

Opět se jedná o uchycení zadního tlumiče. Von Misesovo napětí zde dosahuje hodnoty 

150 Mpa. Tato hodnota je pod mezí kluzu použité oceli, která je 250 MPa.  Koeficient 

bezpečnosti má v tomto místě hodnotu 1,67. Při prvních pokusech a následných 

simulacích modelu kyvné vidlice bylo nejvyšší napětí ve zmiňovaném místě nebezpečně 

vysoké. Ke snížení napětí pomohly výztuhy v podobě trubek a plechů – viz kapitola 5.4. 
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Obrázek 76: Statická simulace zadní kyvné vidlice, Von Misesovo napětí [Pa] 

6.3 Dynamické simulace 

Tato kapitola je věnována analýze chování konstrukce podvozku při dynamickém 

zatížení, tj. brždění, zatáčení, akceleraci a kombinaci těchto stavů. Pro tuto část navrhl 

metodiku a všechny simulace v programu Ansys provedl týmový kolega Radim Dvořák 

na základě upraveného modelu podvozku z kapitoly 5. 

6.3.1 Model 

Výchozí model motocyklu (obr. 33) byl v programu Inventor zbaven všech nenosných 

prvků a byl značně zjednodušený na model složený jen ze základních entit. Všechny 

styčníky byly převedeny na body a následně propojeny úsečkami reprezentující trubky. 

Z ploch (výztužné plechy a bočnice) byly vymodelovány jen hranice – k jejich vyplnění 

došlo až v prostředí programu Ansys. Zjednodušený model (obr. 77) byl exportován ve 

formátu. IGS a následně vložen do prostředí programu Ansys.  

 

Obrázek 77: Zjednodušený model složený ze základních entit 
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V programu Ansys byly dále definovány elementy - pro trubky to byly elementy typu 

beam, což je prutový element s definovaným průřezem, a pro výztuhy a bočnice 

elementy typu shell – tedy skořepinové elementy, jejichž tloušťka odpovídá výkresové 

dokumentaci. 

Dynamický model musí otestovat funkčnost konstrukce i se systémem odpružení. Zadní 

odpružení bylo aproximováno pomocí fyzikálních lineárních vazeb. Tuhost zadní pružiny 

byla vyčtena z manuálu, tj. 180 𝑁/𝑚𝑚. Po počátečním neúspěhu vymodelovat přední 

odpružení bylo zvoleno ekvivalentní řešení v podobě vetknutého nosníku v prostoru 

před motocyklem. Materiálových a geometrických vlastností odpružení bylo dosaženo 

pomocí ohybové tuhosti vetknutého nosníku v místě přední vidlice. Ohybová tuhost je 

zde ekvivalentní přednímu odpružení a její  hodnota byla stanovena na 100 𝑁/𝑚𝑚.  

Další aproximaci musely podstoupit i všechny externí hmoty, které ve zjednodušeném 

modelu nejsou – baterie (53 kg), motor (21,3 kg) ale také jezdec (80 kg). Tyto 

komponenty byly v místě jejich uchycení či působení na konstrukci rámu nahrazeny 

hmotnými body. Okrajové podmínky modelu byly zachovány z modelu pro statické 

simulace. 

6.3.2 Dynamický test 

Na motocykl působí během jízdy setrvačné síly, které jsou mírou zrychlení. Zrychlení jsou 

v tomto případě trojího typu – gravitační 𝑔, odstředivé 𝑎𝑜 a 𝑎 akcelerace (decelerace) 

motocyklu. Pro potřeby dynamických simulací byl proveden test extrémního průjezdu 

zatáčkou. Před zahájením klopení motocyklu do zatáčky se uvažuje maximální 

dosažitelná decelerace, v polovině zatáčky maximální dosažitelné odstředivé zrychlení 

a po srovnání řidítek maximálně dosažitelné akcelerace. Pojmem maximální dosažitelné 

je myšleno takové zrychlení, při kterém nedojde ke smyku motocyklu z hlediska adhezní 

podmínky. Pokud motocykl vyhoví těmto maximálním možným zatěžovacím 

podmínkám, měl by vyhovět i zatížení při reálné jízdě. 

Při průjezdu zatáčkou dochází ke klopení motocyklu. Pro jednoduchost je uvažováno 

statické posazení jezdce (jeho těžiště zůstává ve stejné poloze vůči motocyklu). Úhel 

klopení je dán podmínkou rovnováhy (obr. 78). 

 𝜑 = tan−1
𝑔

𝑎0
 [°]; (6.1) 
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Obrázek 78: Podmínka rovnováhy při klopení 

Maximální adhezní síla je dána koeficientem tření 𝜇, který je pro kontakt 

pneumatika – suchý asfalt 0,9. Adhezní podmínku je však třeba rozšířit o setrvačné síly 

z akcelerace (decelerace) 𝑎, a to podle pravidla Kammovy kružnice. 

 𝑎0 𝑚𝑎𝑥 = √(𝑔. 𝜇)2 − 𝑎2 [𝑚. 𝑠−2]; (6.2) 

Tím je dána velikost dosažitelného odstředivého zrychlení jako funkce přilnavosti (ta 

zůstává konstantní) a akcelerace (decelerace), která je proměnná dle fáze průjezdu 

zatáčkou. V dalším postupu byl transformován souřadný systém vypočtených hodnot na 

souřadný systém motocyklu, resp. programu Ansys. 

Na základě vztahů (6.1) a (6.2) byly stanoveny hodnoty maximální akcelerace 

a decelerace (tab. 4) při extrémním průjezdu zatáčkou (obr. 79). 

Tabulka 4: Výpis hodnot zrychlení  

fáze  
akcelerace a 

decelerace 𝒂 [𝒎/𝒔𝟐] 

odstředivé 

𝒂𝟎 [𝒎/𝒔𝟐] 

gravitační g 

[𝒎/𝒔𝟐] 

výsledné 𝒂 

[𝒎/𝒔𝟐] 

1. 8,829 0 9,81 13,2 

2. 6,24 6,24 9,81 13,2 

3. 0 8,829 9,81 13,2 

4. -6,24 6,24 9,81 13,2 

5. -8,829 0 9,81 13,2 
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Obrázek 79: Schéma průjezdu zatáčkou 

6.3.3 Výsledky dynamického testu 

Kompletní výsledky dynamických testů jsou zaznamenány v tabulce číslo 5. Celkem bylo 

provedeno 5 výpočtů, které odpovídají jednotlivým fázím průjezdu zatáčkou. Konstrukce 

rámu motocyklu byla nejvíce namáhána při maximálním možném naklopení – tedy 

nulovém brždění a nulové akceleraci (obr. 80). Detailněji tedy popíši tento stav zatížení. 

 

Obrázek 80: Maximální zatížení při průjezdu zatáčkou – pohled z boku, Von Misesovo napětí [MPa] 
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Při maximálním naklopení je nejvíce namáhaným místem opět uchycení zadní tlumící 

a pružící jednotky jak na hlavním rámu, tak na zadní kyvné vidlici. Tato hodnota dosahuje 

u trubky, kde je uchycený tlumič na hlavním rámu hodnot až 120 MPa Von Misesova 

napětí (obr. 80 a 81). Zatížení se však začíná projevovat i na hlavě řízení. Značně jsou 

namáhány i hlavní prostřední trubky hlavního rámu vetknuté do bočnic (obr. 80). Celá 

konstrukce klesla od začátku průjezdu zatáčkou do tohoto okamžiku o 15 mm (obr. 82).  

 

Obrázek 81: Maximální zatížení při průjezdu zatáčkou – čelní pohled, Von Misesovo napětí [MPa] 

 

Obrázek 82: Průhyb konstrukce (modře) M 1:1  [mm] 
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6.4 Výsledky pevnostní analýzy 

Tabulka 5: Výsledky pevnostní analýzy konstrukce 

Simulace 
Nejvyšší 
hodnota 

napětí [MPa] 

Místo s nejvyšší 
hodnotou napětí 

Sekundární 
kritická místa 

Koeficient 
bezpečnosti 

Vertikální síla 2500 N, 

horizontální síla 3000 

N 

225 

Oblast hlavy řízení, 

místo uchycení zadního 

tlumiče 

Konstrukce 

sedla, uchycení 

tlumiče na 

kyvné vidlici 

1,19 

Kyvná vidlice - 4000 N 

v místě úchytu 

tlumiče 

150 
Místo uchycení zadního 

tlumiče 

Vzpěry kyvné 

vidlice 
1,67 

Hlavní rám - zatížení 

3g, moment 80N.m 
165 

Oblast hlavy řízení, 

místo uchycení zadního 

tlumiče 

Vetknutí trubek 

do bočnic 
1,4 

Maximální 

brzdění 
80 

Oblast hlavy řízení, 

místo uchycení zadního 

tlumiče 

Vetknutí trubek 

do bočnic 
2,94 

Brzdění a 

klopení 
99 

Oblast hlavy řízení, 

místo uchycení zadního 

tlumiče 

Vetknutí trubek 

k horní části 

bočnic 

2,37 

Maximální 

klopení 
120 

Oblast hlavy řízení, 

místo uchycení zadního 

tlumiče 

Vetknutí trubek 

k horní části 

bočnic 

1,97 

Akcelerace a 

klopení 
111 

Oblast hlavy řízení, 

místo uchycení zadního 

tlumiče 

Uchycení 

tlumiče na 

kyvné vidlici 

2,12 

Maximální 

akcelerace 
97 

Oblast hlavy řízení, 

místo uchycení zadního 

tlumiče 

Uchycení 

tlumiče na 

kyvné vidlice 

2,42 

Z výsledků prezentovaných v tabulce číslo 5 je patrné, že dynamické simulace vykazují 

hodnoty napětí menší než simulace statické. Nejvíce namáhaná místa se v případě 

statických i dynamických simulací shodují, je jimi oblast okolo vetknutí trubek do hlavy 

řízení a také oblast uchycení pružící a tlumící jednotky jak do hlavního rámu, tak do 

konstrukce zadní kyvné vidlice. Vzhledem k nízkým hodnotám bezpečnosti při 

statických testech (tab. 5) bude zváženo použití trubek s větším vnějším průměrem 

(trubka Ø28x2 mm) v hlavním rámu. Hodnoty bezpečnosti jsou však diskutabilní. 

V modelu nejsou modelovány svary, pomocí kterých by mělo dojít k poklesu napětí 

lokálních špiček v místech spojení trubek. Při použití trubky o vnějším průměru 28 by 

mělo dojít ke snížení napětí o 50 MPa a zvýšení koeficientu bezpečnosti ze stávajících 

1,19 na 1,57. Další namáhaná místa jsou především oblasti vetknutí trubek do bočnic, 

proto montáž a svary těchto komponent musí být vykonané precizně.  
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7 Závěr 

Cílem této práce bylo navrhnout a otestovat rám, resp. celý podvozek závodního 

elektrického motocyklu ve smyslu pravidel soutěže MotoStudent. Samotnému návrhu 

předcházela důkladná studie a seznámení se s problematikou. Volba konceptu rámu 

a následný 3D model byl konzultován s odborníky z praxe.  Na základě vytvořeného 3D 

modelu podvozku byla zhotovena výkresová dokumentace, podle které se následně 

motocykl postavil.  

První část práce se věnuje materiálům a jejich mechanickým vlastnostem. Mechanické 

vlastnosti mají rozhodující význam pro pevnostní výpočty a simulace, proto byly 

vysvětleny základní pojmy jako je tuhost, tvrdost a pevnost. Tyto vlastnosti se získávají 

jednotlivými mechanickými zkouškami, proto v této kapitole byly také popsány 

jednotlivé druhy těchto zkoušek. Detailněji byla vysvětlena a pro tři materiály také 

vyhodnocena základní mechanická zkouška – tzv. trhací zkouška. Dále byly shrnuty 

jednotlivé materiály, které se nejčastěji používají pro stavbu motocyklových rámů. 

Po uvedení základních informací o materiálech, jsem se zaměřil na volbu konceptu rámu 

našeho prototypu. Za tímto účelem byla provedena rešerše základních druhů 

motocyklových rámů včetně technologie jejich výroby. K jednotlivým druhům rámů byl 

stručně popsán technologický postup jejich výroby (svařování, odlévání, lisování). Kromě 

tradičních technologických postupů byly uvedeny i novinky v tomto oboru a nastíněna 

možná budoucnost vývoje rámů. 

V další kapitole byla přiblížena soutěž MotoStudent, její průběh a cíle. Představil jsem 

také náš fakultní tým CTU Lions a důvody jeho vzniku. Poté jsem shrnul pravidla 

technické sekce soutěže, která jsou nezbytná pro návrh prototypu.  

Po poradě se zkušenými odborníky byl koncept rámu závodního elektrického prototypu 

zvolen jako trubkový ocelový. Toto rozhodnutí bylo jedním z nejzásadnějších a po této 

volbě jsem mohl začít a vytvářet 3D model rámu, kterým se zabývá další část práce. Tato 

kapitola popisuje detailní návrh a odůvodnění volby jednotlivých komponent, včetně 

nastínění jejich výroby. Pro potřeby práce jsem musel navrhnout nejen rám, ale návrh 

rozšířit na celý podvozek motocyklu, protože jednotlivé díly musí být vzájemně 

kompatibilní (např. systém odpružení). U nejdůležitějších dílů, jež jsme nevyráběli, jsem 

se snažil shrnout požadavky, které jsme na díl kladli ještě před jeho pořízením. Na 
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základě těchto požadavků bylo vybráno několik možných řešení a po konzultaci 

a zvážení všech okolností konkrétní díl vybrán a koupen. Při návrhu některých součástí 

motocyklu jsem využil i moderních postupů – např. návrh odlehčení zadní rozety byl 

vytvořen pomocí topologické optimalizace. Dále byly některé díly navrženy tak, aby se 

daly vyrábět pomocí moderní technologie (3D tisk, řezání vodním paprskem, řezání 

laserem atd.) K 3D modelům jednotlivých dílů je vždy uvedeno číslo výkresové 

dokumentace, podle které se následně díly vyráběly. 

V poslední, avšak neméně důležité části práce byly provedeny dynamické a statické 

testy konstrukce podvozku. Prototyp byl otestovaný podle osmi scénářů zahrnujících 

i podmínky pravidel, kde ve všech případech vyhověl. Byly však navržené drobné změny, 

které přispějí ke snížení namáhání v kritických místech konstrukce. Tyto změny byly 

popsány v závěru kapitoly a zpětně aplikovány do 3D modelu podvozku.  

Při samotné výrobě podvozku bylo nutné některé součásti, resp. jejich tvary a rozměry 

pozměnit tak, aby byla usnadněna technologie jejich výroby. Je tedy možné, že se 

výchozí výkresová dokumentace některých dílů bude mírně lišit oproti fyzickému 

provedení, ale koncept zůstane zachován. 

Popis návrhu prototypu odpovídá začátku srpna 2018, kdy je podvozek prototypu téměř 

dokončený a všechny systémy fungují – viz fotodokumentace v příloze. V této fázi byl 

také splněn cíl bakalářské práce a požadavek organizátorů soutěže, kdy jsme byly 

schopni konstrukci i motocykl samotný otestovat včetně tzv. „track testu“ - tedy jízdy 

v reálném prostředí při zapojení všech důležitých systémů (odpružení, brzdový systém 

atd.). 

Jsem rád, že jsem se do projektu zapojil, díky němu jsem získal mnoho zkušeností s prací 

se softwarem, určeným k návrhu a testování konstrukce a také jsem prohloubil své 

znalosti při tvorbě výkresové dokumentace. Projekt mě také naučil komunikaci s lidmi, 

která se hodila hlavně při konzultování návrhu s odborníky, obstarávání dílů či 

vyjednávání o potenciálním sponzorství. V neposlední řadě jsem se mnoho dozvěděl 

a naučil z dílenského prostředí při samotné stavbě motocyklu.  
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