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1. Úvod 

Kolová skupina je jednou z nejdůležitějších součástí vozidel. Společně s pneumatikou 

a zavěšením nese váhu celého vozidla. Konstrukce dále přenáší hnací i brzdné momenty, 

výrazně přispívá ke zvýšení bezpečnosti a pohodlí jízdy vozidla z důvodu připojení na pružící 

soustavu. Její konstrukční provedení výrazně ovlivňuje celkové chování a ovladatelnost 

vozidla. 

V dnešní době se vyrábí velké množství různě designovaných kol, avšak naprostá 

většina z nich je založena na stejném principu konstrukce s nábojem ve středu kola. Je 

kladena pozornost především na zdokonalení známé konstrukce při použití co nejméně 

materiálu. 

Práce se věnuje nekonvenční kolové skupině, především takzvané bezstředé 

konstrukci kola, která se v současné době vyskytuje velice zřídka. Zjednodušený popis 

konstrukce by byl, že se jedná o konstrukci s tak velkým průměrem ložiska, až uvnitř kola 

vnikne otvor. 

Cílem práce je provést rešerši nekonvenčních řešení kolové skupiny se zřetelem na 

bezstředé provedení, srovnat klady a zápory tohoto řešení v porovnání s klasickým 

provedením a vypracovat konstrukční studii kola nekonvenční bezstředé konstrukce s 

diskuzí konstrukčních obtíží.  
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2. Teoretická část 

2.1. Uložení kola 

Kolo vozidla, aby se mohlo otáčet, musí být vzhledem k pevné části vozidla (náprava, 

zavěšení kola) uloženo. Pro uložení kol se výhradně používají valivá ložiska.  To neplatí pro 

rejdové čepy, kde se používají i kluzná ložiska. 

Uložení kola má za úkol dvě úlohy:  

• Přenos sil působících ve stopě pneumatiky. 

• Uložit kolo bez vůle, aby bylo zajištěno přesné otáčení. 

 

Obr. 1.: Zatížení a základní rozměry uložení kola [1] 

Ve většině případů se používají dvě radiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem, kdy 

stykový úhel (mezi kuličkami a oběžnou dráhou) svírá s kolmicí 32°, nebo dvě kuželíková 

ložiska uložená do „O“ (obr. 1). Díky tomuto uložení je kolo schopno zachytávat větší klopné 

momenty, než při použití čistě radiálních ložisek. U novějších osobních automobilů se také 

používají takzvané ložiskové jednotky. 

2.1.1. Generace ložiskových jednotek 

• 1. generace: jedno dvouřadé ložisko s děleným vnitřním kroužkem a zabudovanými 

těsnícími kroužky. 
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• 2. generace: plní funkci náboje kola, součástí vnějšího kroužku je příruba sloužící 

k montáži kola a brzd. Odpadá nutnost seřizování ložiskové vůle, dochází k odlehčení. 

Lze použít jak na poháněné, tak i nepoháněné kolo. 

• 3. generace: příruba na vnitřním i vnějším kroužku, kdy vnitřní kroužek je ve většině 

případů používán jako náboj kola. Opět lze použít jak na poháněné, tak i nepoháněné 

kolo. 

• 4. generace: ve vnitřním kroužku zabudován stejnoběžný kloub. 

• 5. generace: integrovaný brzdový buben. 

2.1.2. Způsob uložení: 

• Uložení na mostu 

Kolo je uloženo na dvou valivých ložiskách na vnějším konci mostu nápravy, tzv. 

uložení s odlehčeným hřídelem. Hnací hřídel je namáhána jen krutem (ohybové namáhání 

nese náprava), díky tomu může mít menší průměr. Pro jedno kolo jsou potřeba dvě ložiska 

velkého průměru, která jsou přesto značně zatěžována momentem od vnějších sil. Tato 

konstrukce je objemná, těžká a drahá. Používá se u těžkých nákladních automobilů. [1] 

• Uložení letmé 

Letmé uložení hlavy kola pevně přímo na hřídel, která se otáčí v ložisku uloženém 

uvnitř nápravy. Hnací hřídel je namáhána ohybem i krutem a zachycuje i velké rázy. Toto 

provedení se používá zejména u lehkých vozidel, kde namáhání ohybem a krutem je v 

mezích únosných pro hřídel nápravy. [1] 

• Uložení pololetmé 

Hlava kola je pevně spojena s hnací hřídelí a současně se otáčí na valivém ložisku, 

které je uložené na vnějším povrchu trubkové nápravy, popř. uvnitř nápravy. Namáhání 

ohybovým momentem nese hnací hřídel jen částečně, část ohybového namáhání se přenáší 

na nápravu. [1] 
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Obr. 2.: Druhy uložení kol na tuhé nápravě: a) uložení na mostě; b) uložení letmé; c) uložení 

pololetmé [1] 

2.2. Počátky nekonvenčních konstrukcí na motocyklech 

První případy nestandardního řešení kolové skupiny se začaly objevovat počátkem 

20. století na přední nápravě motocyklů jako takzvaná vidlice s rejdovým čepem, anglicky 

hub-center steering, zkráceně HCS. Principem vidlice s rejdovým čepem je dutá nosná 

hřídel, na které je uložen náboj kola pomocí ložiska. Řízení je řešeno použitím svisle 

uloženého čepu uvnitř dutého hřídele, připojeného (např. trubkou) k zavěšení kola, které 

je provedeno jako na většině zadních náprav motocyklů centrálně odpruženou kyvnou 

vidlicí. Ovládání řízení zajišťuje sestava táhel od duté hřídele k řídítkům. 

Výhodou vidlice s rejdovým čepem je rozdělení brzdné a řídící síly, kdy se brzdná síla 

přenáší do rámu motocyklu a neovlivňuje ovladatelnost. Dále pak například možnost měnit 

úhel řízení bez změny rozvoru, což není u tradičních motocyklů bez změny konstrukce rámu 

možné. Tato výhoda se týká pouze vývoje motocyklu (po vyrobení nelze změnit). 

Nevýhodami jsou naopak omezený rejd kola, větší namáhání rejdového čepu při zatáčení a 

v neposlední řadě složitá konstrukce spojená s vyšší hmotností. 
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Obr. 3.: Schéma Difaziova řízení [2] 

Jako první případ vidlice s rejdovým čepem byl v roce 1904 patentován koncept 

motocyklu Tolosy By-Car (produkční verze se jmenovala Zenit Bi-Car). Nejúspěšnějším 

motocyklem s tímto systémem řízení se však stal Ner-A-Car (obr. 4.), který se vyráběl mezi 

lety 1921 a 1927. Pod tovární značkou a licenční výrobou se vyrobilo údajně až 20 000 kusů 

(dokázáno je pouze 10 000 kusů v Americe a 6 500 kusů ve Velké Británii). [3] 

 

Obr. 4.: Carl Neracher při jízdě na motocyklu Ner-A-Car [4] 
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Konstrukce Ner-A-Caru Carla Nerachera obsahuje na svou dobu několik pokrokových 

prvků jako například zakrytovanou celou karoserii, odpružení přední nápravy, třecí spojku 

podobnou dnešním variátorům a dlouhý rozvor kol, který přispíval k dobré ovladatelnosti.  

Na přelomu 60. a 70. let 20. století řešil Jack Difazio problém, jak zlepšit ovladatelnost 

čím dál tím výkonnějších závodních motocyklů, a začal experimentovat s koncepcí Ner-A-

Caru. Podařilo se mu zdokonalit původní konstrukci, která se do dnešního dne už výrazně 

nezměnila (obr. 3). 

Závodní tým prodejce automobilů a motocyklů Mead & Tomkinson se zúčastňoval 

vytrvalostních závodů motocyklů a stavěl si vlastní závodní stroje. V polovině 70. let 20. 

století si od Difaziovy firmy nechal dodat vidlici s rejdovým čepem pro první dva motocykly. 

Po prvních úspěších přešel u dalších exemplářů na konstrukci vlastní výroby, stále se však 

jednalo se o modifikovaný Difaziův návrh. Nejen díky vidlici s rejdovým čepem, ale i dalším 

nekonvenčním konstrukčním řešením, dosáhly stroje Nessie (jak se jim po příšeře z jezera 

Loch Ness říkalo) mnoha úspěchů. Dalším netradičním prvkem byla například palivová 

nádrž umístněná pod motorem z důvodu snížení těžiště. Za zmínku také stojí zkoušení 

odpružení zadní nápravy pomocí paralelogramu, od kterého bylo nakonec ustoupeno. [2] 

2.3. Moderní motocykly 

První moderní výrobce motocyklů, který se rozhodl použít vidlici s rejdovým čepem 

v sériové výrobě, byla v roce 1991 italská firma Bimota s modelem Tesi 1D. O dva roky 

později se přidala Yamaha s modelem GTS-1000. Firmě Bimota se u svých nadcházejících 

modelů podařilo provést pár zásadních úprav, které snižovaly dopad nedostatků její 

konstrukce. Jako například zjednodušení systému táhel řízení, nahrazení hydraulického 

posilovače původním mechanickým převodem a implementace táhla řízení dovnitř trubky, 

která spojuje čep a zavěšení (obr. 5). Nikdy se ale nepodařilo nedostatky kompletně 

odstranit. Ani jedna z firem nezaznamenala takové úspěchy jako Ner-A-Car, Yamaha 

přestala model GTS-100 vyrábět v roce 1996 a Bimota po finančních problémech v novém 

tisíciletí v roce 2017 kompletně ukončila výrobu. [5] 
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Obr. 5.: Přední kolo motocyklu Bimota Tesi 3D [6] 

Z důvodů převažujících nevýhod jsou dnes tyto konstrukce používány pouze nadšenci 

jako jsou například stavitelé chopper motocyklů na zakázku (obr. 6). Dále je používají 

stavitelé závodních terénních sajdkár, kde se využívá tuhosti kyvné vidlice. Nevýhodou je 

větší změna úhlu řízení a rozvoru při propružení než při použití teleskopické vidlice. Dochází 

k tomu z důvodu kola nepohybujícího se po přímce jako u teleskopické vidlice, ale po 

kružnici (tento nedostatek je u silničních motocyklů z důvodu tuhého odpružení 

zanedbatelný). 

 

Obr. 6.: Na zakázku vyrobený motocykl od firmy Ballistic Cycles [7] 
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2.4. Automobilový svět  

U automobilů se nekonvenční řešení objevují převážně v podobě konceptů a 

futuristických studií. První automobil s bezstředým kolem se představil v roce 1989 na 

autosalonu v Ženevě. Jednalo se futuristický koncept Sbarro Osmos (obr. 7). Automobil byl 

poháněn vidlicovým dvanáctiválcem od firmy Jaguar a kroutící moment se na kola přenášel 

pomocí řetězů. Sbarro je švýcarská značka zaměřující se zpočátku na stavbu replik luxusních 

automobilů a později na výrobu jednotlivých kusů nebo limitovaných sérií exotických 

vozidel. Za značkou stojí italský designér Franco Sbarro. Firma do dnešního dne 

vyprodukovala již několik futuristických exemplářů. Designér je stále aktivní a na svých 

modelech pracuje hlavně se svými studenty, kteří své výsledky každoročně přestavují na 

autosalonu v Ženevě. 

 

Obr. 7.: První automobil s bezstředými koly Sbarro Osmos [8] 

V současné době se s nekonvenční kolovou skupinou experimentuje v koncepčních 

návrzích při pokusech zvýšit ekologičnost výroby, provozu a servisu. Například snížení 

hmotnosti, jízdních odporů nebo zjednodušení výměny kol a brzd. 

Jedním z příkladů zvýšení ekologičnosti je návrh nového kola od firmy Continental 

(obr. 8). Firma si od kola slibuje redukci váhy a tím i snížení provozních nákladů a lepší 

ovladatelnost v zatáčkách. Zvětšením průměru brzdového kotouče a uchycením brzdového 

třměnu z vnitřní strany je dosaženo většího brzdného momentu a možnosti použití 

menšího, a tudíž i lehčího, brzdového třmenu. Dále by díky speciální konstrukci kola ze dvou 

kusů měla být výměna kola rychlejší a jednodušší. 
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Obr. 8.: Návrh nového kola od firmy Continental [9] 

Americká firma Orbis testuje prototyp zadního kola (obr. 9) pro osobní automobily, 

které by z tradičních vozidel s předním náhonem a spalovacím motorem udělalo hybridní 

vozidlo s elektricky poháněnou zadní nápravou. V kole je implementován elektromotor 

s maximálním výkonem zhruba 37 kW (50 koní). Celkově se tedy jedná o přidaný výkon 74 

kW (100 koní) na zadní nápravě. Elektromotorům dodává energii baterie naistalovaná 

místo zadních sedaček a rezervy. Výkon na kola se přenáší přes ozubená kola. Uložení kola 

není řešeno pomocí jednoho ložiska s velkým průměrem, jak se u podobných konstrukcí 

běžně používá, ale pomocí celkem šesti malých vodících kol. Na každé straně kola jsou tři 

malá vodící kola. I přes zvýšený dojezd a výkon je hlavní nevýhodou tohoto řešení nutnost 

přidat do vozidla těžké baterie a zvýšení neodpružených hmot na zadní nápravě přidáním 

elektromotoru do kola. 

 

Obr. 9.: Prototyp elektrického kola [10] 
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2.5. Sportovní automobily 

Z důvodu velkého omezení pravidel není moc možností, kde se dá nekonvenční 

kolová skupina použít. Závodní kategorie s nejrozšířenějším použitím netradiční kolové 

skupiny je Formula Student, kde konstrukce kolové skupiny není téměř nijak omezena 

pravidly. Nejčastěji se kola s bezstředou konstrukcí vyskytují v kategorii E (electric). Mimo 

kategorie E se objevují bezstředá kola i na předních nápravách formulí se spalovacími 

motory (obr. 10 a 13). 

 

Obr. 10.: Bezstředé kolo týmu Running Snail [11] 

Je znatelný trend implementace elektromotoru do středu každého kola (obr. 11).   

Aby bylo možné použít elektromotor ve středu kola musí elektromotor dosahovat stejných 

otáček jako kolo. Pokud se nejedná takzvané motorkolo a elektromotor má jiné otáčky než 

kolo, je nutné otáčky elektromotoru zpřevodovat. Často se používá planetových 

převodovek nebo vnitřních ozubení. To přináší několik konstrukčních obtíží. Hlavní 

nevýhodou tohoto řešení je přidání váhy elektromotoru a převodu do středu kola. Tím 

dochází ke zvýšení neodpružených hmot ve středu kola, což má negativní vliv na jízdní 

vlastnosti. 

 

Obr. 11.: Konstrukce kolové skupiny s elektromotorem týmu Wisconsin Racing z vozu WR-217E [12] 
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3. Očekávané výhody a nevýhody bezstředé konstrukce 

Jednou z hlavních výhod bezstředého kola automobilu by mělo být zjednodušení 

silového toku, kdy vnější síly působící na pneumatiku nemusí projít přes ráfek a disk do 

středu kola, poté přes náboj kola do ložiska, dále pak na těhlici a do ramen zavěšení. U 

bezstředé konstrukce se síly z pneumatiky přenáší na ráfek a z něj rovnou do těles ložiska 

o velkém průměru a dále pokračují na zavěšení. Silový tok u bezstředé konstrukce je 

mnohem kratší než u tradiční konstrukce se středem, kde síly musí projít z velkého průměru 

kola na malý průměr ložiska a pak zpět na ramena zavěšení vzdálená od středu kola. 

 

Obr. 12.: Bezstředé kolo týmu Delft [13] 

Dalšími výhodami by měly být: 

• Snížení váhy, tudíž i snížení neodpružených hmot, které mají negativní dopad 

na jízdní vlastnosti. 

• Zvětšení průměru brzdového kotouče, proto možnost použití menšího 

brzdového třmenu se zachováním původní brzdné síly. 

• Zlepšení průtoku vzduchu kolem a tím možnost lépe řešit vnitřní (chlazení 

brzd) i vnější aerodynamiku kola 
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Očekávanými nevýhodami nohou být: 

• Otázka vlastností ložisek použitých v této aplikaci (relativně vysoké obvodové 

rychlosti a velký průměr). 

• Nejistota zachování výhod pro použití na hnané nápravě (možnost budoucího 

průzkumu). 

• Nejistota zachování výhod při aplikaci pro jiné druhy zavěšení kol, než s 

použitými příčnými rameny (možnost budoucího průzkumu). 

• Pravděpodobně vyšší cena. 

• Možnost problému s pevností konstrukce. 
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4. Konstrukční studie 

Studie byla vypracována pro použití na závodním voze kategorie Formule Student 

týmu CTU Carech, ale i s ohledem na možné použití na jiných vozidlech při provedení 

adekvátních konstrukčních úprav. 

Konstrukce je navrhována tak, aby se bez úprav a změn parametrů vozidla dala 

vyměnit za současné řešení kolové skupiny s tradiční těhlicí. To znamená žádné úpravy na 

spojovacích prvcích zavěšení kola (ramena, tyče, jejich délka a poloha).  Rozchod kol a jejich 

pozice zůstaly také nezměněny. Je tomu tak z důvodu, aby se při případném testování nové 

konstrukce zachovaly stejné parametry vozidla a pozorovaly se pouze rozdíly konstrukcí a 

změny v jízdních vlastnostech. Dalším důvodem je zajištění snadné výměny při testování. 

Výhodou tohoto přístupu je zkrácení času výměny kolové skupiny, snížení finančních 

nákladů a kratší návrhový čas, kdy se například nemusí předělávat současné zavěšení. Na 

druhou stranu by byla konstrukce nové kolové skupiny jednoduší, kdyby šlo určité okolní 

díly upravit nebo předělat, jako například již zmíněné zavěšení. Tato problematika bude 

šířeji diskutována v dalších kapitolách. 

 

Obr. 13.: Náhled na řez bezstředé konstrukce 
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4.1. Návrh konstrukce 

Při navrhování konstrukce středu kola se nejprve vymezí konstrukční prostor. 

Hlavním konstrukčním omezením je vnitřní obálka ráfku kola. Dále je potřeba znát přípojné 

body zavěšení a obálku ramen zavěšení. Pomocí těchto parametrů se stanoví krajní polohy: 

propružení, vypružení a maximální rejd. V této studii bylo důležité, aby byly zachovány 

parametry krajních poloh původní konstrukce. 

4.2. Konstrukce 

Základem konstrukce jsou dvě souosá tělesa, mezi kterými je uloženo ložisko. 

Nazveme je ložiskové kroužky. Jeden ze dvou kroužků je vždy otočný a je k němu připojeno 

kolo s brzdovým kotoučem. Ke druhému kroužku, který se neotáčí, jsou připevněna ramena 

zavěšení a brzdový třmen. Zda je pevný kroužek vnitřní nebo vnější je volitelné a určí se 

podle požadavků okolních dílů. Zvolil jsem pevný vnitřní kroužek, z důvodu lepší 

připojitelnosti k závěsným bodům ramen zavěšení a příznivějších konstrukčních podmínek 

pro implementaci brzdové soustavy, konkrétně pro držák brzdového třmenu. Dále nehrozí 

riziko vzpříčení například kamínku mezi otáčejícím se vnějším kroužkem ložiska a zároveň 

s ním otáčejícím se ráfkem kola. 

Konstrukční studie této problematiky byla zahájena nehnaným kolem. Varianta 

hnaná by vyžadovala samostatné zpracování. Kroutící moment by se tom případě na hnaná 

kola mohl přenášet například pomocí hřídele, z jejíhož konce by byly rozvedeny paprsky 

podobně jako u automobilových disků z lehkých slitin nebo pomocí vnitřního ozubeného 

kola, což by ale mělo za následek úpravu celkového převodu v rozvodovce, protože vnitřní 

ozubení s převodovým poměrem 1:1 není možné. 
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Obr. 14.: Řez bezstředým kolem 

4.3. Pneumatika 

Použita je stejná pneumatika jako na současném vozidle, a to závodní pneumatika s 

hladkým běhounem od firmy Hoosier o rozměru 18.0 x 7.5-10 R25B (rozměry v palcích pro 

vnější průměr pneumatiky x šířka běhounu – vnitřní průměr pneumatiky a směs 

pneumatiky) (obr. 10). Existuje několik výrobců pneumatik používaných pro závody 
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Formula Student. Protože pravidla soutěže nekladou žádné požadavky na rozměr 

pneumatiky, objevují se také například pneumatiky s nízkým profilem (obr. 12). Použití 

těchto pneumatik by bylo z důvodu zvětšení vnitřního průměru kola vítané, ale pro 

zachování stejných parametrů není možné. 

4.4. Ráfek 

Profil ráfku je odvozený od použité pneumatiky. Protože nebyla změněna 

pneumatika, není potřeba měnit ráfek.  

 

Obr. 15.: Porovnání původního (vlevo) a nového (vpravo) ráfku kola 

Současné kolo se skládá z 10” třídílného disku s hliníkovými ráfky Keizer a hliníkovým 

středem kola vlastní konstrukce. Opět pro zachování parametrů kola byly použity stejné 

ráfky Keizer s jedinou změnou, a to zvýšením hodnoty zálisu ráfků. Tím, že na novém kole 

nebude použit střed kola, je zális měřen od dosedací plochy ráfku. Firma Keizer vyrábí velké 

množství šířek límců ráfků a je možné je kombinovat podle potřeby. Stávající kolo se skládá 

z 1.25” širokého vnějšího límce ráfku a 6” vnějšího límce ráfku. Pro snížení zálisu byly 

použity límce ráfku o šířkách 2” pro vnější a 5“ pro vnitřní. Tím se snížila celková šířka ráfku 

z 7.25“ na 7”. Pro použití stejné pneumatiky to nemá žádný vliv, protože používaná 

pneumatika Hoosier je doporučena na ráfky o šířkách od 7“ do 8”. Na obrázku 15 je vidět 

porovnání starého a nového ráfku. Zális kola byl zmenšen především z důvodu snížení 

klopného momentu na konstrukci a tím i snižuje její namáhání. Samotné límce ráfků jsou 

vyráběny tvářením hliníkového plechu za studena a následně je vyražen otvor uprostřed. 
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Výrobce nabízí předvrtání 12 děr pro namontování středu kola, ale z důvodu použití jiného 

počtu je nutné počítat s vyvrtáním potřebného počtu děr. 

4.5. Zavěšení 

Připojení ramen k nové kolové skupině je založeno na stejném principu jako u 

stávajícího řešení, a to spojení pomocí kulového kloubu, kterým prochází lícovaný šroub s 

válcovou hlavou a vnitřním šestihranem. Šroub je přes distanční tělíska připevněn k 

držákům kloubu pomocí šestihranné matice se zajištěním proti vyklepání.  

Na nové konstrukci je stejně jako na současné možné nastavování odklonu kola. 

Nastavování je založeno na stejném principu, a to pomocí nastavovacích podložek 

umístněných po držákem kloubu horního ramena. Odklon je možné nastavit od -2° až do 

0°. Pozice šroubů pro utažení podložek byla volena tak, aby co nejméně oslabovala okolní 

konstrukci a zároveň bylo nastavování odklonu co nejvíce uživatelsky přívětivé. 

 

Obr. 16.: Připojení kulového kloubu zavěšení k držáku kloubu 

4.6. Ložisko 

Konstrukce je založena na použití takzvaného drátového ložiska. Ložiska tohoto druhu 

vymyslel v roce 1934 Němec Erich Franke při práci na mikroskopech ve firmě Carl-Zeiss.   

Jedná se o valivé ložisko se čtyřbodovým stykem, ale místo klasické konstrukce s vnitřním 

kroužkem, vnějším kroužkem a klecí, jsou kuličky ložiska uloženy mezi 4 dráty se styčnými 

plochami kopírujícími profil kuliček. Tudíž se jedná se o ložisko s čárovým stykem. Dráty 

ložiska jsou vyrobeny tažením a následně speciálně broušeny, aby bylo dosaženo vysoké 

přesnosti a odolnosti vůči opotřebení styčných ploch. Jako klec slouží speciální nylonový 

pásek ohnutý na požadovaný průměr. 
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Obr. 17.: Drátové ložisko Franke LEL [14] 

 Z důvodu jednodušší výroby a smontovatelnosti jsou dráty ložiska v půli rozděleny. 

To zajišťuje, že je možné dráty vložit do vyfrézované drážky bez nutnosti vyrábět součást ze 

dvou dílů a tím oslabovat konstrukci. I přes dělený spoj drátů je chod ložisek bez rázů. 

Trvanlivost ložiska je dána následujícími parametry: průměr kuličky, průměr drátů, velikost 

vybroušené plochy v drátcích a průměrem ložiska. Tyto ložiska se běžně používají v 

mikroskopech, magnetických rezonancích, vojenské i civilní radarové technice. Méně už 

pak v obráběcích strojích a v různých robotických ramenech určených například pro 

průmyslové aplikace. 

Hlavními výhodami těchto ložisek je jejich nízká hmotnost a malé zástavbové rozměry 

oproti standardně používaným kuličkovým ložiskům. Princip ložiska umožňuje zatížení 

ložiska z téměř libovolného směru. Lze je použít i čistě jako axiální ložiska bez nutnosti 

změny konstrukce. Ložisko je také možné zakomponovat skoro do jakékoliv konstrukce. 

Ložiska se vyznačují dobrou dynamikou pohybu se sníženým součinitelem tření. 

Další výhodou těchto ložisek je možnost jejich jednoduchého axiálního předepnutí. U 

tradičních radiálních kuličkových ložisek je k předepnutí potřeba páru ložisek, zde nám stačí 

ložisko jedno. Předepnutí ložiska se řeší stažením drátů ložiska v jednom z ložiskových 

kroužků. Aby to bylo možné, je kroužek rozdělen na dva díly. Předpětí se nastavuje pomocí 

nastavovacích podložek pod šrouby. Podložky jsou vloženy do mezery mezi rozdělená 

tělesa. Souosost rozděleného kroužku zajišťuje osazení na styčné ploše kroužků. Díky 

tomuto řešení je možné předepnout každé ložisko přesně na míru aplikaci, ve které má být 

použito. Velikost předepnutí se určí z požadované tuhosti uložení a pohybového odporu.  
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Obr. 18.: Ukázka okolní konstrukce drátového ložiska [14] 

Standardně jsou kuličky ložisek vyráběny z chromové oceli na valivá ložiska 100Cr6 

(ČSN 14 106). Ocel je vhodná pro výrobu ložiskových kuliček do Ø 25 mm, válečků a kuželíků 

do Ø 18 mm a kroužků valivých ložisek do tloušťky stěny 16 mm. Dráty ložisek jsou vyrobeny 

z chrom-křemíkové pružinové oceli 54SiCr6 (ČSN 14 260). Ocel je vhodná na zvláště 

namáhané pružiny automobilů a železniční vozy. Dále na rovinné součásti vyžadující 

odolnost proti opotřebení, jako vyložení skluzů, obložení aktivních částí stavebních a 

zemědělských strojů. 

K vysokým kontaktním tlakům dochází v místě styku drátů a kuliček. Plocha drátů 

roznese silové účinky do okolní konstrukce. Díky větší stykové ploše drátu s okolní 

konstrukcí je možné tělesa ložisek vyrobit z materiálu o nižší tvrdosti a také hmotnosti. 

Drátová ložiska se běžně osazují do těl z oceli, nerezové oceli, bronzu, hliníku a v neposlední 

řadě i do těles vyrobených z uhlíkových vláken nebo do těles vyrobených pomocí 3D tisku 

kovu.  

4.7. Těsnění ložiska 

Těsnění ložiska byla jedna z nejtěžších částí vývoje konstrukce. Požadavky na těsnění 

jsou především utěsnit mazivo ložiska před vytékáním a zabránit okolním nečistotám před 

vniknutím do prostoru v blízkosti ložiska, které je stejně jako všechna ostatní valivá ložiska 

náchylné k zadření důsledkem vniku nečistot.  

4.7.1. Mazivo 

Ložisko se maže výrobcem doporučeným plastickým mazivem ISOFLEX TOPAS NCA52. 

Mazivo je vhodné pro použití v kluzných i valivých ložiskách a pro specificky namáhané 

ozubené převody malých rozměrů. Díky dobré snášenlivosti s plasty se využívá k mazání 

třecích míst plast-plast nebo plast-ocel. Mazivo se skládá ze základového syntetického 

uhlovodíkového oleje a jako aditivum slouží speciální vápenaté mýdlo. Nízká viskozita 
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základového oleje umožňuje malé rozběhové momenty i při nízkých teplotách. Teplotní 

rozsah použití je -50 °C až +130 °C. [15] 

4.7.2. Druh nečistot 

Počítá se s tím, že vozidlo se bude pohybovat po závodní trati, kde není mnoho 

nečistot a provozovatel trati ji bude z bezpečnostních důvodů udržovat co nejčistší. To 

znamená, že kromě neočekávaných výjezdů mimo trať do trávy nebo kačírku by se vozidlo 

mělo dostat do kontaktu pouze s prachem, případnými nečistotami na trati a žmolky z 

pneumatik. Dále je tu možnost vniknutí vody. 

4.7.3. První návrh 

První návrh byl založen na použití těsnění doporučeného výrobcem ložiska. Jedná se 

o vlepovaný stírací kroužek. Tím, že je těsnění vyráběno v metráži, kroužek z něho vznikne 

až po nalepení těsnění do pro něj určené drážky. Tím se dostáváme k první výhodě, a tou 

je variabilita použití. Těsněné lze použít jako radiální či axiální kroužek o libovolném 

průměru. Kroužek je vyroben z oleji odolné pryže NBR. Tento materiál je charakteristický 

svou vysokou tažnou sílou a velkou odolností vůči opotřebení a trvalé deformaci. Materiál 

snese teploty až 100°C. Důvodem, proč nebylo toto těsnění použito, je že jeho těsnící 

vlastnosti jsou při vysokých otáčkách velice špatné, protože se odstředivou sílou zvedá 

kontaktní plocha těsnění a těsnění přestává těsnit. 

 

Obr. 19.: První návrh těsnění ložiska s pryžovým těsněním 
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4.7.4. Druhý návrh 

Po zjištění nemožnosti použití navrhovaného pryžového třecího těsnění přišlo na řadu 

hledání nového těsnění. Hledání ukázalo, že jediné pryžové těsnění, které je schopné 

utěsnit tak vysoké otáčky, je gufero. To nesplňuje podmínku co nejmenšího zástavbového 

průřezu, aby ho bylo vůbec možné zakomponovat do relativně malé konstrukce, proto ho 

nelze použít. Při prozkoumání možností jiných druhů těsnění bylo vybráno bezkontaktní 

labyrintové těsnění, které z důvodu použití plastického maziva nebude prosakovat ani při 

zastavení otáčení. 

První nápad byl tělesa labyrintu vyrobit přímo jako součást vnitřního a vnějšího 

kroužku ložiska. To by znamenalo použití axiálního labyrintu na jedné straně ložiska a 

radiálního labyrintu, který by byl na malém vnějším kroužku ložiska z důvodu 

smontovatelnosti rozdělen na dva díly. Z důvodu náročné výroby, především potřeby 

přesného broušení malých drážek, bylo těsnění předěláno. 

 

Obr. 20.: Dalších návrh těsnění ložiska využívající těsnících kroužků 

Mezi drážky, které jsou naproti sobě v obou kroužcích, je vložen těsnící kroužek. Malé 

vůle kolem kroužku by opět vytvořily labyrintové těsnění. Stále zůstává problém náročného 

broušení, i když na méně plochách. Z důvodu nesmontovatelnosti konstrukce je nutné k 

vnějšímu kroužku ložiska přidat přítlačný kroužek těsnění.  

4.7.5. Finální řešení 

Po konzultacích s odborníky bylo zvoleno těsnění připomínající pístní kroužky 

spalovacího motoru. Jsou použity dva kroužky na každé straně ložiska. Těsnící kroužky na 

jedné straně ložiska jsou vždy uloženy obráceně. Jeden je roztáhnutý na vnitřní kroužek 
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ložiska a druhý stažený na vnější kroužek ložiska. Tím se docílí vytvoření labyrintu Kdyby 

první kroužek nedostatečně zachytil všechny nečistoty nebo mazivo, druhý už by měl. Může 

k tomu dojít z důvodu, že těsnící kroužky musí mít vůli v zámku. To je mezera mezi konci 

kroužku. Vůle v zámku slouží hlavně k předepnutí kroužku a zajištění správného těsnění. 

Dále pak umožňuje tepelnou dilataci kroužku. Bez vůle by nešel kroužek nasadil do drážky, 

ve které je umístněný.  

 

Obr. 21.: Finální návrh těsnění pomocí pístních kroužků 

Dále by měly být těsnící kroužky vyrobeny z bronzu, který má samomazací vlastnosti, 

protože těsnící kroužky nejsou konstantně mazány stříkajícím olejem, tak jako ve 

spalovacím motoru. Přijdou do kontaktu pouze s plastickým mazivem z jedné strany. Při 

vysokých otáčkách kola by proto mohlo hrozit riziko shoření kroužků, pokud by byly z 

materiálu, který nemá samomazací vlastnosti. [16] 

První hlavní nevýhodou tohoto těsnění je nutnost výroby těsnících kroužků, protože 

pístní kroužky s těsnící plochou na jejich vnitřních průměrech se nepoužívají. Dalším 

problémem je komplikovaná montáž, kdy je zapotřebí speciálně vyrobených přípravků, 

které udrží těsnící kroužky roztažené při montáži do doby, než se ložiskové kroužky umístí 

na správné místo. 
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4.8. Konstrukce kroužků ložiska 

Jako materiál kroužků ložisek byla zvolena slitina hliníku AW EN 7075. Tato slitina na 

bázi hliníku, zinku a hořčíku se vyznačuje vysokou pevností v tahu (kolem 500 MPa) a 

tvrdostí až 160 HB. Často se jí přezdívá letecký dural. Materiál je velmi dobře obrobitelný. 

4.8.1. Vnější kroužek ložiska 

Vnější kroužek slouží k přenesení silových účinků z ráfků do ložiska, přes něj dále do 

konstrukce a zavěšení. Vnější kroužek je z konstrukčních důvodů pro předepnutí ložiska 

rozdělený na dva díly v místě drážky pro ložisko a je spojen pomocí osmi šroubů s válcovou 

hlavou a vnitřním šestihranem o rozměru M6, šrouby jsou zajištěny proti vyklepání pomocí 

pružné podložky. Všechny šrouby jsou z důvodu ušetření váhy umístněné v nálitcích, 

namísto přidání celého prstence, který by byl těžký. Nálitky si lze představit jako prstenec 

odlehčený v místech, kde nejsou umístněné šrouby. Vystředění kroužků zajišťuje osazení 

na styčné ploše obou dílů. Mezi oběma díly je vůle umožňující nastavování předpětí ložiska. 

V kroužcích se také nachází dostatečně hluboké drážky pro těsnění ložiska a vedle ní 

broušená kontaktní plocha pro těsnící kroužek uložený ve vnitřním kroužku ložiska. Pro 

zjednodušení nazveme rozdělenou část držící kolo velkým vnějším ložiskovým kroužkem a 

druhou část nedržící kolo malým vnějším ložiskový kroužkem.  

Ráfek kola je ke kroužku ložiska připojen pomocí devíti šroubů s šestihrannou hlavou 

o rozměru M6. Kolo je při nasazení vystředěno pomocí tří nálitků s osazením na vnitřním 

průměru ráfku. Plný kruh s osazením nebyl použit z důvodu ušetření váhy, protože na určení 

polohy středu kružnice stačí znát 3 body na kružnici. Počet šroubů byl zvolen na základě 

prostoru zbylého po namontování brzdového kotouče, který je zasazen do tří drážek na 

dosedací ploše ráfku kola. Uchycení brzdového kotouče je rozvinuto v kapitole 4.10.1. 

Počet šroubů je možné změnit například na 6 nebo 12, ale při současné konstrukci by 

úhlové rozestupy nebyly stejné. Při finálním návrhu je počet šroubů nutno ověřit výpočtem. 
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Obr. 22.: Vnější kroužek ložiska s brzdovým kotoučem 

Z důvodu vzdáleného ráfku, jehož zális už není možné více snížit tak, aby stále zbylo 

dostatečné místo pro konstrukci, vzniká na vnějším kroužku místo připomínající trychtýř. 

Ten se rozevírá směrem k těsnění ložiska. V případě, že by se do tohoto místa dostala 

například voda, vlivem odstředivé síly při otáčení kola bude voda vytvářet zvýšený tlak na 

těsnění. Zaplnění mezery materiálem by znamenalo zvýšení váhy a zároveň se v tomto 

místě nachází ozubený kotouč snímače otáček. Proto byla tato mezera zmenšena zakrytím 

kroužkem z umělé hmoty, který zároveň ochrání snímač otáček proti poškození. Před 

těsněním byly po kroužku ložiska vyfrézovány odtokové kanálky. Kanálky zároveň odlehčují 

konstrukci. 

4.8.2. Vnitřní kroužek ložiska 

Vnitřní kroužek slouží jako pevný, ke kterému jsou připojeny ramena zavěšení kola a 

brzdový třmen. Přenáší síly z ložiska do ramen zavěšení a zachytává reakci brzdné síly. 

Základem konstrukce je drážka pro uložení ložiska. Okolí drážky musí být dostatečně 

pevné, aby bez únavy materiálu bylo schopné přenést veškeré zátěžné síly. Drážka pro 

ložisko musí být přesně vyrobena s ohledem především na geometrickou přesnost házení, 

to platí i pro vnější kroužky. 

Základ kroužku má konstantní tloušťku. V místech držáků kloubů zavěšení jsou 

umístněny nálitky nutné pro jejich připevnění a přenesení na ně působících sil. Je možné, 

že tyto nálitky jsou předimenzované a po kontrole pomocí metody konečných prvků nebo 

topologické optimalizaci je možné je odlehčit nebo případně zesílit. 
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Brzdový třmen je přes dva nálitky s průchozí dírou připojen pomocí dvou šroubů s 

válcovou hlavou a vnitřním šestihranem o rozměru M8. 

 

Obr. 23.: Vnitřní kroužek ložiska  Obr. 24.: Detail drážek pro ložisko a těsnící 

kroužky 

4.9. Snímač otáček 

Jako už bylo zmíněno, ozubený feromagnetický kotouč je umístněný v drážce na 

vnějším kroužku ložiska. Indukční snímač je implementován do jednoho z nálitků vnitřního 

kroužku ložiska. Konkrétně do nálitku pro držák kloubu řídící tyče, která by neměla být 

namáhaná tolik jako horní a spodní rameno. Celý prostor je zakrytován plastovým 

kroužkem zasazeným ve vnějším kroužku ložiska a plastovými destičkami zakrývajícími 

místa, která nejsou zakryta nálitky na vnitřním kroužku ložiska. Plastové krytování nemá za 

úkol pouze ochránit snímač otáček před poškozením, ale také omezit množství nečistot a 

vody, která se může dostat k těsnění ložiska. 
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Obr. 25.: Snímač otáček 

4.10. Brzdná soustava 

Z důvodu bezstředé konstrukce kola se nabízí možnost použití dutého brzdového 

kotouče a brzdového třmenu s obrácenou konstrukcí. To znamená, že třmen nesvírá kotouč 

z vnější, ale z jeho vnitřní duté strany. To umožňuje větší průměr kotouče, a tudíž i větší 

brzdný moment. Proto si můžeme dovolit použít menší brzdový třmen a ušetřit tak váhu. 

4.10.1. Brzdový kotouč 

Jak už bylo zmíněno, brzdový kotouč je umístněný ve třech drážkách na dosedací 

ploše ráfku. Ráfek kola tím pomáhá přitlačovat kotouč a držet ho na svém místě. Mimo to 

je kotouč připevněn k vnějšímu ložiskovému kroužku pomocí celkem šesti kolíků s vnitřním 

závitem. V každé drážce se nachází dva kolíky. Kotouč se také opírá o stěnu drážky. To by 

mělo zajistit dostatečnou plochu pro přenos brzdného momentu z kotouče na vnější 

kroužek ložiska a dále na ráfek kola. Uchycení brzdového kotouče je opět ve finální 

konstrukci nutné ověřit výpočtem. 

Při případném použití brzdového kotouče s vnitřním chlazením pomocí radiálních 

kanálků (obr. 22), musí být zajištěn dostatečný prostor pro možnost úniku teplého vzduchu 

z chladících kanálků. V tomto případě by se upravila konstrukce vytažením brzdového 

kotouče směrem ven z kola, aby došlo k uvolnění výstupu z chladících kanálků. 
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Obr. 26.: Brzdný kotouč s radiálními kanálky [17] 

4.10.2. Brzdový třmen 

Konstrukce třmenu je založena na modifikovaném sériově vyráběném třmenu Brembo 

P30B. Jedná se o dvoupístkový třmen s protilehlými pístky vyráběný pro motocykly. Je 

používán několika týmy Formula Student na jejich vozidlech. Úpravy se týkaly výřezu pro 

brzdový kotouč a uchycení třmenu, aby nedocházelo ke kontaktu s otáčejícím se vnějším 

kroužkem ložiska. Dále byl přepracován tvar brzdových destiček s cílem dosáhnout správné 

kontaktní plochy vůči obrácené konstrukci kotouče. Pro konstrukční studii tento model 

postačí, ale pro skutečné použití by se musel vyvinout nový atypický brzdový třmen, který 

by správně objímal dutý brdový kotouč. 

 

Obr. 27.: Uchycení brzdového třmenu 
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4.1. Montáž 

Z důvodu vyčnívajícího držáku zavěšení na spodní straně vnitřního ložiskového 

kroužku je nutné vnější kroužky a ložisko nasazovat pouze z jedné strany. Nejprve se do 

vnitřního a malého vnějšího kroužku ložiska vloží těsnící kroužky, ty se pomocí speciálního 

prstence z umělé hmoty vtlačí do pro ně určených drážek. Se zatlačenými těsnícími kroužky 

je malý vnější kroužek nasazen na vnitřní kroužek. Poté se prstenec vytáhne a těsnící 

kroužky se přitisknou na pro ně určenou kontaktní plochu. Jedná se o proces podobný 

vkládání pístu do spalovacího motoru pomocí přípravku na stažení kroužků před zasunutím 

do válce, s tím rozdílem, že máme pístní kroužek z každé strany přípravku pro instalaci 

pístních kroužků. Jeden kroužek je potřeba stáhnout dovnitř přípravku a druhý roztáhnout 

na vnější stranu přípravku. Poté se vloží ložisko na své místo a proces se opakuje u velké 

vnějšího kroužku ložiska. Do něho jsou z důvodu špatné přístupnosti k těsnění udělány 

drážky, do kterých se zasunou speciální prstence. Po nasazení se prstence opět vytáhnou. 

Následně se konstrukce sešroubuje a nastaví se předpětí ložiska, dále se na konstrukci 

nainstaluje brzda, držáky ramen zavěšení a ráfek s pneumatikou. 

 



 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

ÚSTAV AUTOMOBILŮ, 
SPALOVACÍCH MOTORŮ 
A KOLEJOVÝCH VOZIDEL 

 

NEKONVENČNÍ KONSTRUKCE KOLOVÉ SKUPINY AUTOMOBILU - 29 - 

5. Výpočet trvanlivosti ložiska 

Pro ověření, zda je možné ložisko použít v bezstředé konstrukci, je nutné vypočítat 

základní trvanlivosti ložiska.  

5.1. Návrhové hodnoty vozidla 

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty potřebné pro výpočet silových účinků na 

kolovou skupinu. 

Tabulka 1.: Návrhové hodnoty pro vůz FS.08 [18] 

Parametr Zkratka Hodnota Jednotka 

Hmotnost vozidla mv 192 [kg] 

Hmotnost jezdce md 75 [kg] 

Výška těžiště nad vozovkou ht 300 [mm] 

Rozchod přední nápravy Tf 1 240 [mm] 

Rozchod zadní nápravy Tr 1 200 [mm] 

Rozvor L 1 530 [mm] 

Podíl hmotnosti na přední nápravě mr 48 [%] 

Podélné přetížení při akceleraci aLong, a 1,1 [g] 

Podélně přetížení při brždění aLong, b 1,5 [g] 

Příčné přetížení při průjezdu zatáčkou aLat 2,8 [g] 

Podélný součinitel tření μLong 1,7 [-] 

Příčný součinitel tření μLong 1,75 [-] 

Dynamický poloměr kola rd 223 [mm] 

Gravitační zrychlení g 9,81 [m/s2] 

Z tabulky lze dopočítat následující parametry: 

• Celková hmotnost vozidla: 

𝑚𝑐 = 𝑚𝑣 + 𝑚𝑑 = 192 + 75 = 267 [𝑘𝑔] 

• Vzdálenost těžiště od přední nápravy: 

𝐿𝑓 =
𝑚𝑟

100
∙ 𝐿 = 0,48 ∙ 1530 = 730 [𝑚𝑚] 

 

 

(1) 

(2) 
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• Vzdálenost těžiště od zadní nápravy: 

𝐿𝑟 = (1 −
𝑚𝑟

100
) ∙ 𝐿 = 0,52 ∙ 1530 = 800 [𝑚𝑚] 

• Hmotnost přední nápravy: 

𝑚𝑓 =
𝑚𝑟

100
∙ 𝑚𝑐 = 0,48 ∙ 267 = 128,12 [𝑘𝑔] 

• Hmotnost zadní nápravy: 

𝑚𝑟 = (1 −
𝑚𝑟

100
) ∙ 𝑚𝑐 = 0,52 ∙ 267 = 128,12 [𝑘𝑔] 

5.2. Aerodynamické účinky 

Vozidlo využívá zvyšování hodnoty adheze pneumatik pomocí aerodynamického 

přítlaku, který vytváří křídla umístněná v přední a zadní části vozidla. Data získaná z 

CFD1 výpočtů aerodynamických účinků na vozidlo jsou uvedena na obrázku 18 a v tabulce 

2. 

 

Obr. 28.: Graf závislost přítlaku na rychlosti vozu FS.08 [18] 

 

 

                                                           
1 Computational Fluid Dynamics 

(3) 

(4) 

(5) 
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Tabulka 2.: Hodnoty přítlaku pro dané rychlosti [18] 

Rychlost vozidla  

[km/h] 

Přítlak na přední nápravu 

Df [N] 

Přítlak na zadní nápravu 

Dr [N] 

55 282,7 188,5 

60 336,4 224,3 

65 394,9 263,2 

70 457,9 305,3 

110 1 130,8 753,9 

 

5.3.  Jízdní stavy 

Jízdní stavy vozidla je potřeba analyzovat ze snímačů nacházejících se na vozidle. 

Z naměřených dat vznikne dráhový tachogram, z něhož se jednotlivá data poté odečítají. 

Tabulka 3.: Podíl jízdních stavů, rychlostí a působící přetížení [18] 

 
Podíl U  

[%] 

Rychlost jízdy 

[km/h] 

Působící přetížení 

[g] 

Přímá jízda 4,6 60 - 

Brždění 4,8 70 1,5 

Akcelerace 10,6 65 1,1 

Zatáčení vpravo 40 55 1,8 

Zatáčení vlevo 40 55 1,8 
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5.4. Výpočet silových účinků při přímé jízdě konstantní rychlostí 

 

Obr. 29.: Schéma rozdělení sil při přímé jízdě [18] 

Momentové rovnice 

𝐺𝑐 ∙ 𝐿𝑟 − 𝐹𝑁 ∙ 𝐿 + 𝐷𝑓−110 ∙ 𝐿 = 0 

𝑅𝑁 ∙ 𝐿 − 𝐺𝑐 ∙ 𝐿𝑓 − 𝐷𝑟−110 ∙ 𝐿 = 0 

Normálová síla na přední nápravu 

𝐹𝑁 =
𝐺𝑐 ∙ 𝐿𝑟 + 𝐷𝑓−110 ∙ 𝐿

𝐿
 

𝐹𝑁 =
267 ∙ 9,81 ∙ 0,8 + 1 130,8 ∙ 1,53

1,53
= 2 500,4 [𝑁] 

Normálová síla na zadní nápravu 

𝑅𝑁 =
𝐺𝑐 ∙ 𝐿𝑓 + 𝐷𝑓−110 ∙ 𝐿

𝐿
 

𝑅𝑁 =
267 ∙ 9,81 ∙ 0,73 + 753,9 ∙ 1,53

1,53
= 2 003,6 [𝑁] 

Normálová síla na přední kolo 

𝐹𝑁𝑊 =
𝐹𝑁

2
=

2 500,4

2
= 1 250,2 [𝑁] 

Normálová síla na zadní kolo 

𝑅𝑁𝑊 =
𝑅𝑁

2
=

2 003,6

2
= 1 001,8 [𝑁] 

 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 
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Analogicky tímto postupem dojdeme k hodnotám zatížení kola při všech jízdních 

stavech. Tabulka 4 shrnuje všechny získané hodnoty. 

Tabulka 4.: Zátěžné síly no kolo [18] 

Akcelerace 

Normálová síla na přední kolo FNaW 631,6 [N] 

Normálová síla na zadní kolo RNaW 1060 [N] 

Brždění 

Normálová síla na přední kolo FNbW 1651,8 [N] 

Normálová síla na zadní kolo RNbW 600,2 [N] 

Tečná síla na přední kolo FTbW 2 890,7 [N] 

Tečná síla na zadní kolo RTbW 1 050,3 [N] 

Průjezd zatáčkou na mezi adheze 

Normálová síla na přední vnější kolo FNrW 1 698 [N] 

Normálová síla na zadní vnější kolo RNrW 1 774,4 [N] 

Axiální síla na přední vnější kolo FArW 3 056,3 [N] 

Axiální síla na zadní vnější kolo RArW 3 193,9 [N] 

Přímá jízda 

Normálová síla na přední kolo FNW 1 250,2 [N] 

Normálová síla na zadní kolo RNW 1 001,8 [N] 

5.5. Princip výpočtu 

Pro použité ložisko Franke LEL2,5-190 (LEL-druh průřezu drátů, 2,5-průměr drátku, 

190-střední průměr ložiska) výrobce uvádí čtyři parametry únosnosti ložiska místo 

standartních dvou, kterými jsou statická a dynamická únosnost ve směru 

charakteristického zatížení ložiska. Pro radiální ložiska v radiálním směru a pro axiální 

ložiska v axiálním směru. Tím, že drátové ložisko může být zatíženo z jakéhokoliv směru, 

výrobce uvádí hodnoty statické a dynamické únosnosti pro jak radiální, tak i axiální směr.  

Po konzultacích s odborníkem na ložiska bylo z důvodu nestandartních katalogových 

parametrů a nedostatečné dokumentaci výrobce k výpočtům drátových ložisek 

doporučeno zvolit postup výpočtu porovnávací metodou. Drátové ložisko bude porovnáno 

s ložiskem používaným v současné době ve vozidle, a to SKF S71913 ACD/HC4A (Příloha 1). 

Jedná se o kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem, je použito v páru a uloženo do „O“. Jde o 
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vysoce přesné hybridní ložisko. To znamená, že ložisko má keramické valivé elementy (z 

nitridu křemičitého – Si3N4). Výhodou hybridních ložisek je snížený součinitel tření v celém 

rozsahu otáček a menší hmotnost ložiska. Porovnání je provedeno pro výpočty statické 

únosnosti a trvanlivosti při zatížení zvlášť radiální a axiální silou. Výpočty jsou provedeny 

podle postupů navrhovaných výrobci jednotlivých ložisek [19][20]. Pro co nejbližší 

porovnání jsou ložiska vždy namáhána v ose rotace pro axiální síly a kolmo na osu rotace 

ve středu ložisek pro radiální síly. 

5.6. Statická únosnost 

Pro výpočet statické únosnosti byly zvoleny síly působící na přední kolo vozidla při 

náklonovém testu vozidla, který určují pravidla soutěže. Jedná se o naklonění vozidla i s 

řidičem o 60° podél osy vozidla. V radiálním směru působí na kolo síla 598,2 [N] a v axiálním 

směru síla 862,7 [N]. 

5.6.1. Radiální zatížení 

SKF ložisko 

Radiální zatížení se roznáší na obě ložiska. 

Statická únosnost ložiska je Co = 16 [kN]. 

Obr. 30.: Schéma radiálního zatížení na 

ložisko s kosoúhlým stykem 

 

 

𝐹𝑟𝐴 = 𝐹𝑟𝐵 =
𝐹𝑟

2
=

589,2

2
= 299,1 [𝑁] 

𝐹𝑎

𝐹𝑟
< 𝑒 → 𝑃 = 𝐹𝑟 + 𝑌1 ∙ 𝑅𝑎 

𝑃 = 299,1 + 0,92 ∙ 0 = 299,1 [𝑁] 

𝑆𝑜 =
16 000

299,1
≐ 53,5 

 

 

  

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

Fr 

FrB FrA 
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Franke ložisko 

Statická únosnost ložiska v radiálním směru je CoR = 41 [kN]. 

 

Obr. 31.: Schéma radiálního zatížení na 

drátové ložisko

 

𝑆𝑠𝑡 =
1

𝐹𝑟
𝐶𝑜𝑅

=
1

589,2
41 000

≐ 68,54 

5.6.2. Axiální zatížení 

SKF ložisko 

Axiální zatížení zachycuje pouze jedno ložisko. 

Statická únosnost ložiska je Co = 16 [kN]. 

 

Obr. 32.: Schéma axiálního zatížení na ložisko 

s kosoúhlým stykem

 

𝐹𝑎

𝐹𝑟
> 𝑒 → 𝑃 = 𝑋2 ∙ 𝐹𝑟 + 𝑌2 ∙ 𝑅𝑎 

𝑃 = 0,67 ∙ 0 + 1,41 ∙ 862,7 = 1 216,4 [𝑁] 

𝑆𝑜 =
16 000

1 216,4
≐ 13,15

 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

Fr 

Fa 
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Franke ložisko 

Statická únosnost ložiska v axiálním směru je CoA = 88 [kN]. 

 

Obr. 33.: Schéma axiálního zatížení 

drátového ložiska 

 

 

𝑆𝑠𝑡 =
1

𝐹𝑎
𝐶𝑜𝐴

=
1

862,7
88 000

≐ 102 

5.7. Trvanlivost ložiska 

Pro výpočet byly zvoleny největší zátěžné síly pro přední kolo z tabulky 4. Pro radiální 

zatížení síla 1 698 [N] a pro axiální zatížení síla 3 056,3 [N]. Schémata zatížení ložisek silami 

jsou totožná se zatížením pro statickou únosnost, proto budou v této části vynechány. 

5.7.1. Radiální zatížení 

SKF ložisko 

Dynamická únosnost ložiska je C = 19,5 [kN] 

𝐹𝑟𝐴 = 𝐹𝑟𝐵 =
𝐹𝑟

2
=

1698

2
= 849 [𝑁] 

𝐹𝑎

𝐹𝑟
< 𝑒 → 𝑃 = 𝐹𝑟 + 𝑌1 ∙ 𝑅𝑎 

𝑃 = 849 + 0,92 ∙ 0 = 849 [𝑁] 

𝐿10 = (
𝐶

𝑃
)

𝑝

= (
19 500

849
)

3

 

𝐿10 = 12 116,6 ∙ 106 

𝐿10(𝑘𝑚) =
𝐿10 ∙ 2𝜋 ∙ 𝑟𝑑

1000
= 16,9 ∙ 106 [𝑘𝑚]

 

 (22) 

 (23) 

 (24) 

 (25) 

 (26) 

 (27) 

 (28) 

Fa 
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Franke ložisko 

Dynamická únosnost ložiska v radiálním směru je CR =18 [kN] 

 

𝐹𝑎

𝐹𝑟
< 1 → 𝑃 = 0,86 ∙ 𝐹𝑟 + 0,86 ∙ 𝑅𝑎 

𝑃 = 0,86 ∙ 1 698 + 0,86 ∙ 0 = 1 460,28 [𝑁] 

𝐿10 = (
𝐶

𝑃
)

𝑝

= (
18 000

1 460,28
)

3

= 1 872,88 ∙ 106 

𝐿10(𝑘𝑚) =
𝐿10 ∙ 2𝜋 ∙ 𝑟𝑑

1000
= 2,6 ∙ 106 [𝑘𝑚] 

5.7.2. Axiální zatížení 

SKF ložisko 

Dynamická únosnost ložiska je C = 19,5 [kN] 

𝐹𝑎

𝐹𝑟
> 𝑒 → 𝑃 = 𝑋2 ∙ 𝐹𝑟 + 𝑌2 ∙ 𝑅𝑎 

𝑃 = 0,67 ∙ 0 + 1,41 ∙ 3 056,3 = 4 309,38 [𝑁] 

𝐿10 = (
𝐶

𝑃
)

𝑝

= (
19 500

4 309,38
)

3

= 92,65 ∙ 106 

𝐿10(𝑘𝑚) =
𝐿10 ∙ 2𝜋 ∙ 𝑟𝑑

1000
= 153 439,97 ∙ 106 [𝑘𝑚] 

 

Franke ložisko 

𝐹𝑎

𝐹𝑟
> 1 → 𝑃 = 1,26 ∙ 𝐹𝑟 + 0,45 ∙ 𝑅𝑎 

𝑃 = 1,26 ∙ 0 + 0,45 ∙ 3 056,3 = 1 375,3 [𝑁] 

𝐿10 = (
𝐶

𝑃
)

𝑝

= (
21 000

1 375,3
)

3

= 3 560,12 ∙ 106 

𝐿10(𝑘𝑚) =
𝐿10 ∙ 2𝜋 ∙ 𝑟𝑑

1000
= 4,9 ∙ 106 [𝑘𝑚] 

 

  

 (29) 

 (30) 

 (31) 

 (32) 

 (33) 

 (34) 

 (35)  

 (36)  

 (37)  

 (38)  

 (39)  

 (40)  
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5.8. Zhodnocení výpočtů 

Tabulka 5.: Tabulka vypočtených hodnot výpočtů ložisek 

 Směr zatížení SKF ložisko Franke ložisko 

Koeficient statické 

bezpečnosti [-] 

Radiální 53,5 68,54 

Axiální 13,15 102 

Trvanlivost ložiska 

[km] 

Radiální 16 900 000 2 600 000 

Axiální 153 439 4 900 000 

 

V tabulce 5 vidíme porovnání jednotlivých vypočítaných hodnot pro stejné zátěžné 

stavy ložisek. Je zřejmé, že drátové ložisko velmi dobře snáší axiálnímu zatížení, ale lehce 

ztrácí na kosoúhlé ložisko v radiálním směru. To je způsobeno především použití dvou 

radiálních ložisek, mezi které se zatížení roznese a pouze jednoho drátového ložiska. Tento 

jev by však mohl mít pozitivní vliv na celkovou trvanlivost drátového ložiska v konstrukci 

kola, protože ložisko není zatíženo ve svém středu, jako tomu bylo v porovnávacích 

výpočtech. Zatížení ložiska klopným momentem, způsobeným uložením ložiska mimo osu 

kola, může mít za následek částečné přenesení radiálních sil na axiální. 

Vypočtené hodnoty neznamenají celkovou výdrž ložiska, ale slouží pouze pro 

porovnání se známými hodnotami současného ložiska s kosoúhlým stykem. Celková 

životnost současného ložiska se průměrně pohybuje kolem 10 000 km, protože se nepočítá 

s větším nájezdem vozidla než 2 000 km za rok a podle pravidel soutěže Formula Student 

je potřeba každý rok postavit nové vozidlo, bylo rozhodnuto, že je možné ložisko použít a 

mělo by vydržet celou závodní sezónu spolu s testováním. Ty to předpoklady je nutné při 

finálním návrhu konstrukce nutné ověřit přesným výpočtem. 
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6. Zhodnocení konstrukční studie 

Konstrukční studie by i přes komplikovaný způsob montáže měla splňovat všechny 

požadavky pro úspěšnou realizaci konstrukce, jako jsou například funkčnost a 

vyrobitelnost. 

Charakteristickým prvkem konstrukce je použití drátového ložiska, které umožnilo 

díky mnoha vyráběným průměrům, malé zástavbové ploše a velké variabilitě okolní 

konstrukce ložiska, dobrou implementaci konstrukce do vnitřní obálky kola.  

Konstrukční problémy naopak přináší těsnění ložiska, kdy kontaktní pryžová těsnění 

nejsou schopna dostatečně těsnit i při vysokých rychlostech otáčení kola. Proto bylo zprvu 

použito labyrintové těsnění, ale pro náročnost jeho výroby bylo přepracováno na těsnění 

pomocí pístních kroužků, které jsou uloženy v páru na každé straně ložiska, aby bylo 

dosaženo co nejlepšího těsnění bez prosakování. Tento způsob těsnění ovšem přináší 

problém v komplikované montáži těsnění a ve správném umístnění těsnících kroužků, aby 

byla zajištěna rozebíratelnost konstrukce.  

Použití obrácené konstrukce brzdy, kdy brzdový třmen svírá brzdový kotouč z vnitřní 

duté strany, má za následek zvýšení průměru kotouče, a tudíž zvýšení brzdného momentu. 

Nevýhodou je nutný vývoj nového brzdového třmenu určeného speciálně pro toto použití.  

Určitá omezení také kladou pevně dané přípojné body zavěšení, kdy se konstrukce 

kolové skupiny musí jejich pozici přizpůsobit. Pokud by bylo vyvíjeno nové vozidlo s touto 

konstrukcí kola, je vhodné zavěšení navrhnout tak, aby přípojné body byly co nejblíže 

konstrukci a tím se snížilo namáhání držáků ramen. 

Návrh a výroba vlastního tvaru ráfku kola, například z uhlíkových vláken, by umožnili 

zjednodušení konstrukce a pravděpodobně i snížení jejího namáhání v důsledku možného 

zlepšení silového toku z kola na ložisko. 
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7. Závěr  

V první části práce byla provedena rešerše kolové skupiny. Nejprve bylo uvedeno 

uložení kol, jeho úkoly a druhy uložení. Následně se teoretická část zaměřila na 

nekonvenční konstrukce kolové skupiny počínaje na začátku 20. století motocykly až po 

použití v dnešních moderních automobilech. Byl popsán vývoj použití nestandardní kolové 

skupiny a byly uvedeny příklady vozidel s nestandardními konstrukčními řešeními a ukázky 

konstrukcí. 

Praktická část práce se zabývá konstrukční studií nekonvenční kolové skupiny 

s bezstředou konstrukcí. Studie byla vypracována pro použití na vozidle Formula Student 

týmu CTU CarTech. Zároveň však byl brán ohled na jistou variabilitu konstrukce, aby ji 

s adekvátními úpravami bylo možné použít i na jiném vozidle. Konstrukční studie byla 

vypracována v programu Dassault Systemes Catia V5, ve kterém byl vytvořen 3D CAD 

model s použitím reálných komponentů ze současného vozidla, jako například ramena 

zavěšení nebo ráfek kola. Dále byl vypracován porovnávací výpočet trvanlivosti drátového 

ložiska, které konstrukce používá. 

V poslední části práce byla zhodnocena konstrukční studie. 

V práci je v plánu pokračovat i na navazujícím magisterském studiu, kde by se 

například mohlo vypracovat konstrukční řešení pro hnané kolo. 
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Seznam zkratek a symbolů 

Značka Veličina Jednotky 

mv Hmotnost vozidla [kg] 

md Hmotnost jezdce [kg] 

ht Výška těžiště nad vozovkou [mm] 

Tf Rozchod přední nápravy [mm] 

Tr Rozchod zadní nápravy [mm] 

L Rozvor [mm] 

mr Podíl hmotnosti na přední nápravě [%] 

aLong,a Podélné přetížení při akceleraci [g] 

aLong,b Podélně přetížení při brždění [g] 

aLat Příčné přetížení při průjezdu zatáčkou [g] 

μLong Podélný součinitel tření [-] 

μLong Příčný součinitel tření [-] 

rd Dynamický poloměr kola [mm] 

g Gravitační zrychlení [m/s2] 

mc CelkováHmotnost vozidla [kg] 

Lf Vzdálenost těžiště od přední nápravy [mm] 

Lr Vzdálenost těžiště od zadní nápravy [mm] 

Mf Hmotnost přední nápravy [kg] 

Mr Hmotnost zadní nápravy [kg] 

v Rychlost [km/h] 

Df Přítlak na přední nápravu [N] 

Dr Přítlak na zadní nápravu [N] 

Gc Celková tíhová síla vozidla [N] 

FN Normálová síla na přední nápravu [N] 

RN Normálová síla na zadní nápravu [N] 

FNW Normálová síla na přední kolo [N] 

RNW Normálová síla na zadní kolo [N] 

FNaW Normálová síla na přední kolo [N] 
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RNaW Normálová síla na zadní kolo [N] 

FNbW Normálová síla na přední kolo [N] 

RNbW Normálová síla na zadní kolo [N] 

FTbW Tečná síla na přední kolo [N] 

RTbW Tečná síla na zadní kolo [N] 

FNrW Normálová síla na přední vnější kolo [N] 

RNrW Normálová síla na zadní vnější kolo [N] 

FArW Axiální síla na přední vnější kolo [N] 

RArW Axiální síla na zadní vnější kolo [N] 

Co Statická únosnost ložiska [N] 

C Dynamická únosnost ložiska [N] 

Fa Axiální síla působící na ložisko [N] 

Fr Radiální síla působící na ložisko [N] 

P Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska [N] 

So Součinitel statické bezpečnosti ložiska [-] 

L10 Základní životnost ložiska [106 ot] 

L10(km) Životnost ložiska v kilometrech [km] 
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