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Abstrakt:  

Rešeršní část se zabývá historií motocyklů, rozdělení do jednotlivých kategorií, 

geometrií a ukázkou uložení předního kola. Praktická část se zabývá popsáním 

konstrukčního řešení této bakalářské práce, dále popsání jednotlivých konstrukčních variant 

a následné volby nejlepší varianty. Analytická část se zabývá výpočtem svěrných spojů na 

dané vybrané konstrukci.  

 

Abstract:  

The research part deals with the history of motorcycles, division into individual 

categories, geometry and a demonstration of the front wheel bearing. The practical part deals 

with the description of the design solution of this bachelor's thesis, as well as the description 

of individual design variants and the subsequent choice of the best variant. The analytical 

part deals with the calculation of compression joints on a given selected structure. 
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Seznam použitých veličin a zkratek: 

VELIČINA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA NÁZEV VELIČINY 

x; α; γ; 𝛽𝑛 ; 𝜑´ [°] Úhel 

y [mm] Pozice středu díry 

Fz [N] Zatěžující síla 

Fa [N] Výsledná zatěžující síla 

k [-] bezpečnost 

𝑓𝑧 [-] 
Součinitelé tření mezi 

závity 

f [-] 
Součinitelé tření hřídel-

náboj 

𝑓Š [-] 
Součinitelé tření hlava 

šroubu-objímka 

𝑝𝐷 [MPa ] 
Dovolené tlaky ve spoji 

hřídel – objímka 

𝑝𝐷𝐻 [MPa] 
Dovolené tlaky v dosedací 
ploše pod hlavou šroubu 

𝜎𝐷 [𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 ] Dovolené napětí šroubů 

𝑅𝑝0,2
 [𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 ] Mez kluzu 

𝐷ℎ; 𝐷1; e [mm] Průměr díry 

L [mm] Výška 

Q [𝑁] Svěrná síla 

𝑆3
′ [𝑚𝑚2] 

Průřez jádra šroubu - 
výpočtový 

𝑑3
′ [mm] 

Průměr jádra šroubu - 
výpočtový 

𝑑3  [mm] Průměr šroubu 

𝜎𝑡š [𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 ] Nominální tahové napětí 
šroubu 

𝑀𝑘š; 𝑀𝑇𝐻; 𝑀𝑘𝑘 [𝑁 ∙m] Kroutící moment 

𝑊𝑘š [𝑚𝑚3] Průřezový modul v krutu 

𝜏𝑡š [𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 ] Nominální smykové napětí 

𝜎𝑟𝑒𝑑 [𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 ] 
Nominální redukované 

napětí 

𝑝0; 𝑝ℎš [MPa ] Tlak  

c; b [mm] Rameno síly 

𝑝𝐷𝑧 [MPa ] Dovolené tlaky v závitu 
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ÚVOD 
 

Systém použitý v této bakalářské práci vznikl jako možná inovace pro univerzitní tým 

CTU LIONS, který se zabývá návrhem a stavbou elektrické studijní motorky druhé 

generace. Tato koncepce je navržena pro závodní speciál, který bude jezdit okruhové 

závody.  

 

Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukčním řešením sytému s měnitelnou 

geometrií předního uložení motocyklu pomocí výměny vložek v řízení pro použití na 

závodním motocyklu a následného výběru vhodné varianty. V první části této práce je 

uvedená základní historie a rozdělení motocyklů podle jednotlivých kategorií a skupin. 

V druhé části je popsán vývoj a vznik jednotlivých variant konstrukčního řešení a následné 

vyhodnocení a výběr vhodné varianty. Poslední část práce představuje analytické výpočty 

svěrných spojů na dané vybrané variantě. V závěru je diskutován výběr varianty 

a zhodnocení analytických výpočtů. 

 

 

Cíle práce: 

- rešerše historie vývoje motocyklů, rozdělení motocyklů, geometrie motocyklů, 

- stanovení vhodných variant konstrukčního řešení, 

- výběr vhodné varianty, 

- analytické výpočty – návrhové a kontrolní. 
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1. HISTORIE MOTOCYKLŮ 
 

Jednostopá vozidla dnes nazývána jako motocykl, mají do dnešních dní za sebou více 

než sto let vývoje a užívání. Jedná se o jedny z prvních silničních motorových dopravních 

prostředků na světě. V současné době se užívání motocyklů ubírá jiným směrem, oproti 

vývoji v jejich počátkách. Sportovní využití motocyklů se datuje na přelom 19. a 20.století, 

kdy vznikaly první závody Tourist Trophy a následně další možnosti sportovního využití 

jako např. plochá dráha, motocross, enduro apod.  Změna využití motocyklů nastala 

v okamžik, kdy se do popředí dopravních prostředků dostává automobil. Rychlý vývoj 

a zdokonalování vedlo k optimalizaci výrobních nákladů, zvýšení pohodlí a ochrany 

cestujících. Z motocyklu se tedy postupem času stává rekreační dopravní prostředek. [1] 

 

 

Obrázek 1: Parní motocykl Roper [2] 
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1.1 První motocykly 

První samohybné dvojkolo postavili v roce 1869 dva francouzští výrobci jízdních kol, 

Ernest a Pierre Michauxovi, kteří namontovali pod sedlo velocipedu malý parní strojek, 

který poháněl zadní kolo dvěma koženými řemeny. Obdobný nápad napadl Sylvestra 

Ropera, který na velociped namontoval parní motor o dvou válcích a objemu 600 kubíku 

s neobvykle praktickým spalováním dřevěného uhlí. Řízení bylo prováděno pomocí 

stupaček na prodloužené ose předního kola. „Obtíž parního pohonu jednostopých vozidel 

byla zřejmá, při selhání motoru dojde k nahrazení jezdce ohněm a plameny“. [1] 

 

První motor s vnitřním spalováním vynalezl Nikolaus August Otto. Díky jeho 

vynálezu byl položen první pilíř pro sériovou výrobu jednostopých vozidel. Inženýr Gottlieb 

Daimler se svým společníkem Wilhelmem Maybachem vyvinuli ve své dílně svůj spalovací 

motor, který byl inspirován motorem vynalezeným Nikolausem Ottem. Dne 10. listopadu 

1885 byl zkonstruován první motocykl s motorem s vnitřním spalováním. Motocykl měl 

motor o objemu 264 kubíku a dřevěné šasi. Rozprašovací karburátor, který se v upravených 

verzích používá dodnes, vzešel ze stejné dílny. [1] 

 

Všechny tyto dílčí úspěchy vedly na konci 19.století k začátku výroby motocyklů 

a jejich rozšíření do celého světa. 

 

 

Obrázek 2: motocykly Roper a Reitwagen [2] 
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1.2 Světový vývoj motocyklů 

Na přelomu 19.století se motorizovanými bicykly zabývaly firmy s rozdílnými 

výrobními možnostmi. Většina z prvních výrobců se zabývala výrobou a prodejem jízdních 

kol. Zkušenosti z konstrukce jízdních kol jim dopomohla k lepšímu základu pro vývoj 

a výrobu motocyklů. Mezi první světové výrobce patří anglický Norton, německý Adler 

a francouzský Peugeot. [1] 

 

 

Obrázek 3: Norton 1902 Energete [3] 

 

S příchodem 20.století se pole výrobců rozrůstá o další výrobce jako BSA 

(Birmingham Small Arms), NSU, Indian a mnoho jiných. První větší úpadek přichází během 

první světové války, kdy většina výrobců má pozastavenou nebo ukončenou výrobu. Další 

velká krize pro mnoho výrobců přichází během finanční krize ve 20. letech 20. století. [1] 

Z období před druhou světovou válkou se zachovalo do dnešních dob poměrně málo 

výrobců. Jedni z nejznámějších z nich jsou značky jako např. BMW, Harley-Davidson, 

Indian, Moto Guzzi a Triumph. [1] 
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Obrázek 4: Indian Scout 45 [4] 

 

Po ukončení druhé světové války vznikla řada značek motocyklů, které působí na trhu 

až do současnosti. Mezi jedny z nejznámějších patří japonské značky Kawasaki, Honda, 

Yamaha a Suzuki. Velmi kvalitní produkce je také v zemích Evropy, mezi které patří  

rakouská KTM a italské značky Ducati a Aprilia.  [1]  

 

Obrázek 5: BMW R12 [5] 
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1.3 Česká stopa 

První motocykl v českých zemích (doba Rakouska-Uherska) byl motocykl značky 

Laurin & Klement. Motocykl Typ 1 byl uveden do prodeje roku 1898/99. V následujících 

letech firma L&K začala vyráběla mnoho typů motocyklů s různými objemy a výkony 

a stala se velmi úspěšnou značkou. Do roku 1904 získala 115 cen z různých světových 

závodů a soutěží.  Značka L&K se později začala více zabývat výrobou automobilů a v roce 

1925 byla koupena značkou Škoda. [6] 

 

 

Obrázek 6: L&K typ 1 [7] 

 

Počátkem století se výroba motocyklů v českých zemích těšila velké oblibě a zájmu. 

V krátkém období před první světovou válkou bylo založeno několik značek tuzemskými 

výrobci, jako např. Orion, Grizzly, JAC, Praga a Koch. Velmi významnými výrobci 

motocyklů v českých zemích jsou bezesporu značky JAWA a ČZ, které se zapsaly do 

historie silničních i terénních soutěží po celém světě.  [6] 
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První jmenovaná značka zahájila svoji výrobu v roce 1929. Prvním motocyklem 

vyrobeným značkou JAWA byl Wanderer 500. Do začátku druhé světové války, kdy byla 

výroba na dobu několika let zastavena, bylo uvedeno na trh několik nových modelů 

s různými zdvihovými objemy. Velký úspěch značky přišel po konci druhé světové války, 

kdy značka uvedla na trh dnes už legendární model JAWA 250 „Pérák“. Tento model vyhrál 

hlavní cenu v roce 1946  na pařížském motosalonu a díky tomu značka JAWA získala úspěch 

na celém světě. Mezinárodní renomé a úspěch značce přinesly světové šampionáty typu 

Tourist Trophy a mezinárodní Šestidenní soutěže v enduru. V dnešních dnech se značka 

JAWA specializuje na výrobu plochodrážní techniky. [1] [6] 

 

 

Obrázek 7: JAWA Tramvaj [8] 

 

ČZ – Česká zbrojovka začala v roce 1918 výrobou zbraní, k motocyklům se dostala až 

po 13 letech, vyrobením prvního motokola. Následovně přišly modely o zdvihových 

objemech 100, 125, 175, 250 a 350 kubíku. Značka se po druhé světové válce specializovala 

na motokrosové stroje, kde sbírala mezinárodní úspěchy nejen v tuzemských zemích. 

Motokrosové speciály značky jsou dobře známé po celém světe, jmenujme například USA, 

kam se v 70.letech 20.století dostali i čeští jezdci a dodnes je v USA velmi populární. [1] [6] 
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Obrázek 8: ČZ 125/516 [9] 

 

Obrázek 9: soutěžní JAWA na Tourist Trophy [10] 
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2. ROZDĚLENÍ MOTOCYKLŮ 
 

Motocykly dělíme na tři základní kategorie. Základní rozdělení motocyklů spočívá 

především na typu povrchu, po kterém se mají primárně pohybovat. Dále je rozdělují 

charakteristiky podvozku a konstrukce. 

 

Základní kategorie: 

- silniční,  

- terénní, 

- univerzální. 

 

2.1 Silniční motocykly 

Vyznačují se především jízdou po zpevněném povrchu, typu asfalt. Konstrukce 

podvozku jim ve velké míře znemožňuje jet po nezpevněném povrchu, tak aby byla zaručená 

stabilní bezpečná jízda. Skupiny silničních motocyklů jsou děleny dle použití a konstrukce 

podvozku.  [11] [12] [13] 

 

 

2.1.1 Sportovní motocykly 

Tento typ motocyklu byl primárně vyvinut pro závodní použití a většina dnešních 

sportovních motocyklů vychází z královské třídy MOTOGP, která udává nové technologie 

a trendy ve výrobě sportovních motocyklů. Na základě poznatků z MOTOGP je vyráběna 

homologovaná verze sportovních motocyklů pro použítí na běžnou silniční jízdu. 

Konstrukčně je docíleno maximálních výkonů, jak v oblasti motorových charakteristik tak 

i charakteristiky nastavení podvozku. Sportovní skupina motocyklů dnes patří do výrobního 

portfolia vetšiny světových značek vyrábějící motocykly. V oblasti běžného silničního 

provozu se jedná o často vyhledávané typy motocyklů. [14] [15] 
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Obrázek 10: YAMAHA YZF-R1 [foto autora] 

 

 

2.1.2 Naked motocykly (naháč) 

Motocykly typu naked se vyznačují větším komfortem než motocykly sportovní. 

Jejich konstrukční uspořádaní se velmi podobá sportovním motocyklům, mají pouze 

pozměněnou geometrii řízení pro větší komfort jízdy a lepší vlastnosti při menších 

rychlostech. Tento typ se vyznačuje větším komfortem jízdy, přičemž jejich využití 

v běžném provozu je srovnatelné se sportovními motocykly. Jízdní rozdíl můžeme najít 

během srovnání jízdy na závodním okruhu, kde motocykly díky pozměněné geometrii řízení 

nedosahují takových výkonů, jako motocykly sportovní. Charakteristická změna vzhledu 

u typu naked je absence kapotáže, která zakrývá pohonnou jednotku, a odlišné uchycení 

řídítek. [14] [15] 
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Obrázek 11: SUZUKI GSR-600 [foto autora]  

 

 

2.1.3 Cestovní Motocykly 

Cestovní motocykly vznikly v první řadě pro uživatele, kteří mají rádi velký jízdní 

komfort a jezdí na motocyklech velké vzdálenosti (až desetitisíce kilometrů) na zpevněném 

povrchu. Jedná se o motocykly navrhované pro maximální komfort posádky při zachování 

geometrie, která umožnuje řidiči motocykl ovládat, jak při vyšších i nižších rychlostech. 

Nejčastější rozdíl u cestovních motocyklů oproti motocyklům typu Naked je v geometrii 

uložení předního kola, výšce pozice řidiče, většího rozvoru předního a zadního kola 

a celkové velikosti způsobené více objemovým motorem a nádrží. [14] [15] 
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2.1.4 Cruiser (chopper) 

Cruiser je odvozeno od slova křižník, to vystihuje vlastnosti toho typu motocyklu. 

Jedná se o motocykly stavěné pro velký komfort při menších rychlostech jízdy. 

Charakteristické prvky jsou velká váha a objemný, ve většině případů dvouválcový motor. 

Jeden z nejznámějších výrobců tohoto typu motocyklu je americký Harley Davidson. [14] 

[15] 

 

 

 

Obrázek 12: HONDA GL 1800 GOLD WING [23] 
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Obrázek 13: KAWASAKI VN 800 Classic [foto autora] 

 

 

2.2 Terénní motocykly 

Konstrukce těchto motocyklů je primárně určená pro stabilní a bezpečnou jízdu na 

nezpevněném povrchu s proměnným povrchem terénu. Tato kategorie motocyklů se ve 

většině případů využívá na soutěžní účely, z tohoto důvodu je většina motocyklů z této 

kategorie bez platné homologace k silničnímu provozu. Platnou homologaci k silničnímu 

provozu mají pouze určité motocykly typu enduro.  [14] [15] 
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2.2.1 Enduro 

Enduro motocykl se odlišuje od cross motocyklu především jinou geometrií rámu 

a rozdílných převodů převodovky. Enduro motocykl se využívá na delší trasy po 

nezpevněných cestách v obtížném terénu. Jeho konstrukce zahrnuje homologační prvky, 

díky kterým lze vozidlo  upravit na použití v běžném silničním provozu. Enduro motocykly 

se využívají především pro sportovní účely. Jejich využití zahrnují dlouhé vytrvalostní 

závody typu Rally Paříž-Dakar a mnoho jiných kratších enduro závodu či cross-country. 

[14] [15] 

 

 

Obrázek 14: HUSQVARNA FE 450 [foto autora] 
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2.2.2 Cross 

Cross motocykl nemá homologační prvky, tudíž se nemůže používat v běžném 

silničním provozu.  Konstrukce je oproti enduro motocyklům více založená na tuhosti rámu 

a kratších převodech. Tento typ se primárně používá na závodní účely typu: motocross 

a supercross. [14] [15] 

 

 

Obrázek 15: SUZUKI RM-Z 450 [foto autora] 

 

 

2.3 Univerzální Motocykly 

Konstrukčně se jedná o hybrid mezi silničním cestovním motocyklem a enduro 

motocyklem. Jsou navrženy pro použití na zpevněném i nezpevněném povrchu, kombinuje 

se zde pohodlí a dojezdové charakteristiky silničního cestovního motocyklu s ostřejší 

geometrií a charakteristikou podvozku z motocyklu typu Enduro. [14] [15] 
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2.3.1 Adventure motocykl (zážitkový) 

Tato třída motocyklu je velmi specifická svojí geometrií. Je postavená tak, aby komfort 

řidiče byl dostatečný na zpevněném povrchu, ale zároveň umožnovala jízdu na členitém 

nezpevněném povrchu. Vyznačuje se více zavřeným úhle řízení a vyšším posedem jezdce. 

[14] [15] 

 

 

Obrázek 16: BMW GS 800 [foto autora] 

 

Obrázek 17: SUZUKI DL 650 XT [foto autora] 
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3. GEOMETRIE MOTOCYKLŮ  
 

Podvozek jednostopého vozidla se skládá ze dvou podvozkových podsystému, které 

umožnují plynulou změnu směru během jízdy. První podsystém je tvořen přední vidlicí 

s kolem a brzdou. Druhý podsystém je tvořen motorem a převodovkou, rámem, zadní 

kyvnou vidlicí s odpružením a zadní brzdou.  Společnou osu obou podsystému je krk řízení, 

který přímo udává úhel řízení, tj. osa otáčení přední vidlice.  [11] 

 

Oba podsystémy mají své vlastní kmitavé vlastnosti a mají zajistit co nejúčinněji tlumit 

vnější výkyvy. Pod pojmem „vnější výkyvy “ si můžeme představit různé situace během 

jízdy, např. rychlá změna směru jízdy či prudké brždění. U vyšších rychlostí mají za úkol 

tyto podsystémy udržet správné a předvídatelné chovaní motocyklu během jízdy. Při nižších 

rychlostech, kdy se ještě neprojevují gyroskopické momenty, závisí udržení stopy a hladké 

jízdy na umění řidiče. [11] 

 

Výsledná ovladatelnost motocyklu závisí na mnoha prvkách motocyklu. Zejména se 

jedná o tuhý rám, vyváženost kol, nastavení tlumičů, tlaky v pneumatikách, poloze těžiště. 

[13] 

 

 

Obrázek 18: Rozměry a geometrie motocyklu [13] 
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3.1 Rozměry a geometrie motocyklů 

Na řízení mají zásadní vliv rozměry daného motocyklu. Základní údaje o chovaní 

motocyklu jsou dány sklonem řízení, závlekem předního kola (stopa), rozvorem kol  

a výškou těžiště.  

 

3.1.1 Úhel řízení 

Úhel hlavy řízení je stěžejní údaj, který ve velké míře ovlivňuje chovaní motocyklu. 

Jedná se o úhel, který svírá hlava řízení (místo, kde je krk řízení připevněn k rámu) s kolmicí 

na zem, nebo jako úhel hlavy řízení vůči vodorovné podložce. Pro tento případ (obrázek 1) 

jsem si vybral úhel který svírá s kolmicí na zem. Úhel řízení se udává mezi (24° - 32°). [13] 

 

Větší úhel sklonu >26° (přední kolo je předsunuté před motorku) má za následek 

stabilizaci předního kola, tudíž motocykl je při středních a vysokých rychlost stabilnější  

a lepé se vodí přední kolo. Větší úhel zvětšuje setrvačný moment a napomáhá eliminovat 

kmitaní řídítek. [11] 

 

Menší úhel sklonu ≤ 26° (přední kolo zasunuté pod motorku) má stabilizující účinky 

v menších rychlostech a má za následek lepší ovládaní motocyklu v zatáčkách. Menší uhly 

řízení využívají nejčastěji sportovní motocykly. [11] 

 

 

Obrázek 19: Závlek kola při odlišných sklonech osy řízení [11] 
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3.1.2 Závlek  

Závlek předního kola (stopa) je další 

zásadní údaj, který ve velké míře ovlivňuje 

chovaní motocyklu a jeho jízdních vlastností. 

Závlek je vzdálenost mezi průsečíkem osy řízení 

se zemí a styčným bodem kola se zemí. Délka 

závleku je charakteristický rozměr, který nám 

udává chovaní motocyklu. Krátký závlek  

<110 mm motocyklu má za následek lehčí  

a rychlejší řízení, které je ale náchylnější na 

vibrace v přímém směru. Delší závlek >110 mm 

nám umožnuje větší stabilitu při jízdě rovně, naopak má horší vlastnosti při zatáčení.  [11] 

 

3.1.3 Rozvor 

Rozvor kol je vzdálenost středů předního kola a zadní kola. Volba rozvoru ovlivňuje 

chovaní motocyklu při projíždění krátkou nebo dlouhou zatáčkou. Větší rozvor kol zhoršuje 

projíždění ostrých zatáček, zato však zajišťuje lepší vedení podvozku a přesunuje 

nebezpečné vlastní kmitání sestavy podvozku do oblasti vyšších rychlostí. Při kratším 

rozvoru je průjezdnost zatáček o menším poloměru stabilnější.  

Rozvor kol se dá u většiny současných motocyklů měnit pomocí uložení zadního kola 

v kyvné vidlici, která konstrukcí umožňuje měnit rozvor v rozmezí (30 - 60) mm. Změna 

rozvoru napomáhá vylepšit chovaní motocyklu na určité podmínky. Změna rozvoru se 

zejména využívá u závodních motocyklů typu supersport a motocross. [11] [13] 

 

Obrázek 21: Vliv rozvoru na směrovou stabilitu 

 
 

Obrázek 20: Kolečko servírovacího stolku 
k vysvětlení účinku závleku 



 

 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 

 

ZMĚNA GEOMETRIE MOTOCYKLU POMOCÍ VLOŽEK V ŘÍZENÍ 21 

3.1.4 Těžiště 

Poloha těžiště je brána jako celek s jezdcem a motocyklem, je určena horizontální  

i vertikální polohou. Nižší poloha těžiště napomáhá k lepší ovladatelnosti motocyklu a jeho 

manipulaci při nízkých rychlostech. Výše položené těžiště má za následek horší 

ovladatelnost při nižších rychlostech, má však lepší vliv na stabilitu ve vyšších rychlostech. 

Poloha těžiště se neustále mění v závislosti na poloze posádky nebo nákladu. Tyto 

aspekty může ovlivnit konstrukcí motocyklu, a dosáhnout zlepšeného těžiště pro různé typy 

jezdců. Na motocyklu lze měnit polohu stupaček, řídítek a posedu jezdce. Těmito 

konstrukčními částmi můžeme přizpůsobit motocykl pro různorodé jezdce při zachovaní 

stejné polohy těžiště. [11] 

 

3.2 Stabilita a Ovladatelnost  

Na jízdní vlastnosti májí zásadní vliv 2 stavy: 

- Chvění řídítek 

- Kývaní motocyklu okolo podélné a příčné osy 

Chvění řídítek je způsobeno kmitáním (třepetáním) přední vidlice okolo osy otáčení. 

Toto kmitání většinou nastává při rychlosti (40 – 90) km/h. Jezdec přitom musí pevně držet 

řídítka. Frekvence kmitání vidlice se mění podle rychlosti jízdy a může dosahovat zhruba  

(2 – 10) výkyvů za sekundu. Chvění řídítek se u většiny motocyklů odstraňuje použitím 

vhodné konstrukce podvozku, pouze zřídka se sériově používají tlumiče řízení. Příčinou 

chvění řídítek může být i malý tlak v pneumatikách nebo špatné rozložení nákladu. Pokud 

je podvozek motocyklu v pořádku, musí být schopen během (2 – 3) s utlumit výkyvy 

způsobené vychýlením řídítek a nerovnostmi na vozovce. Kývání okolo příčné a podélné 

osy (nastává při rychlosti asi 100 km/h) se projevuje výkyvy opakujícími se dvakrát až třikrát 

za sekundu. Přitom motocykl kývá zepředu dozadu a do stran. Přitom může dojít ke spojení 

výkyvů v různých rovinách a za určitých okolností může motocykl ztratit stabilitu  

a spadnout. Na kývání mají např. vliv nesprávně seřízené tlumiče, nevhodné pneumatiky, 

netěsný tlumič odpružení, nesprávné uložení řídítek, špatně seřízené uložení zadní vidlice. 

[11] 

 

 



 

 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 

 

ZMĚNA GEOMETRIE MOTOCYKLU POMOCÍ VLOŽEK V ŘÍZENÍ 22 

4. ULOŽENÍ PŘEDNÍHO KOLA 
 

Uložení předního kola je realizováno pomocí přední vidlice, která je uchycena 

zavěšením do krku rámu.  

Zavěšení přední vidlice prošlo od vzniku motocyklů, velkou řadou změn a úprav. 

Původní uchycení předního kola bylo bez odpružení. Dalším krokem vývoje tohoto systému 

byla realizace odpružení předního kola, které umožňovalo lepší jízdní vlastnosti.  

Vývoj odpružení a uchycení předního kola prošel modernizací a různými inovacemi. 

Nové technologie, složení a charakteristika současných materiálů, umožňují výrobcům 

dosáhnout vyšší kvalitu zpracování u jednotlivých komponentů zavěšení. [1] [12] 

 

 

Obrázek 22: Uložení předního kola SUZUKI GSR-600 [foto autora] 
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4.1 Odpružení předního kola 

Slouží k udržení přilnavosti pneumatik na povrchu, hladký průběh jízdy po 

nerovnostech a zajištuje jízdní komfort pro jezdce během jízdy. 

Zmenšuje přenos kmitavých pohybů náprav vozidla na jednotlivé části podvozku. 

Správné odpružení zajišťuje snížení otřesů u celého vozidla. Pokud se odpružení navrhne 

nesprávně, a je nevhodné pro daný typ vozidla, hrozí velké nebezpečí poruchy důležitých 

částí motocyklu, především rámu a nosných prvků. [12] 

 

Odpružení má za úkol: 

- zajistit co nejlepší styk kol s vozovkou a tlumit nepříznivé vnější vlivy, 

- zajistit jízdní komfort.  

 

4.2 Typy předních vidlic a uložení   

- teleskopická vidlice s kluzáky uchycenými na předním kole s klasickým uložením,  

- teleskopická vidlice s kluzáky uchycenými na hlavě řízení s klasickým uložením, 

- pružinová vidlice s centrální tlumicí a pružící pružinou, 

- vahadlová (kyvná) vidlice se dvěma tlumiči, 

- páková vidlice, 

- vidlice s otočným čepem. 

 

Obrázek 23: Ukázka uložení předního kola – kluzáky uchyceny na hlavě řízení (levý obrázek), 
kluzáky uchyceny na předním kole (pravý obrázek)  [16] 
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4.2.1 Teleskopická vidlice s kluzáky uchycenými na hlavě řízení 

s klasickým uložením 

Klasické uložení je nejstarším způsobem rejdovaní předního kola. Jedná se o velmi 

jednoduchou a pevnou konstrukci. Typ tohoto uložení je hojně využíván všemi výrobci 

motocyklů po celém světě. Realizace změny směru je dána otočením kolem osy uložení, 

úhel natočení je dán bočními mechanickými dorazy. Svislá osa uložení je z pravidla v krku 

rámu pod určitým úhlem, který udává následné chování motocyklu. Otočný závěs je 

realizován čepem v otvoru krku, přes který je navlečen a spojuje horní a spodní uložení 

vidlice. Pro realizaci otáčení kolem osy je zapotřebí do krku rámu zavést ložiska, která se 

současně spojí s čepem uložení a vznikne tak pevné otáčivé spojení. Ložiska se volí 

kuželíková nebo kuličková se schopností zachytit axiální i radiální síly. Klasické uložení 

nazýváno též „brýle “ jsou nejčastěji vyráběny jako odlitek. Pro sportovní motocykly se 

používají obvykle frézované z lehčích slitin kovů. [12] [13]  

 

Obrázek 24: Základní princip teleskopické vidlice: 1 – motocyklová vidlice (vidlicový můstek); 2 – 
sloupek; 3 – těsnění; 4 – kluzná trubka; 5 – sloupek řízení (trubka); 6 – pružicí vidlice; 7 – tlumicí 

systém; 8 – kluzná trubka [12] 



 

 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 

 

ZMĚNA GEOMETRIE MOTOCYKLU POMOCÍ VLOŽEK V ŘÍZENÍ 25 

Teleskopická vidlice sestává ze dvou dutých trubek upevněných k hornímu 

a spodnímu nosníku vidlice. Po těchto nosných trubkách pak kloužou nahoru a dolů 

pohyblivé kluzáky. Na spodních koncích kluzáků je pak uchyceno přední kolo. Uvnitř 

nosných trubek teleskopické vidlice jsou vinuté pružiny šikovně kombinované 

s hydraulickými tlumiči. Tlumiče jsou umístěny ve spodní části nosných trubek a na 

spodním konci pístnic tlumičů jsou upevněny kluzáky, které sledují všechny výkyvy 

předního kola. Kluzáky, které jsou zastrčeny do nosných trubek, jsou z vnějšku opatřeny 

těsnicím kroužkem a uvnitř jsou otvory pro průtok tlumicího oleje. Tlumicí olej ve vidlici 

při jejích pohybech protéká právě těmito otvory, kde se zbržďuje a navozuje tak tlumící 

účinek. Tento tlumicí účinek slouží k tlumení prudce reagujících vinutých pružin. Otvory 

jsou přitom zkonstruovány tak, aby byl tlumicí účinek při stlačování vidlice menší než při 

roztahování. Je to nutnost pro zachování komfortu jízdy. [12] 

 

Teleskopická vidlice s kluzáky uchycenými na hlavě řízení byla používána ve velké 

míře ve 20.století. V dnešních dobách se využívá pro méně nákladové motocykly s menšími 

objemy. 

 

4.2.2 Teleskopická vidlice s kluzáky uchycenými na předním kole 

s klasickým uložením 

 

Jedná se o nejběžnější typ přední vidlice v současné době. Tuto vidlici můžeme znát 

z motocyklů značky Jawa. Skládá se z nosných dutých trubek, které do sebe zajíždí. Kluzák 

je v tomto případě uchycen na kole a nosná trubka je uchycena v hlavě řízení. V nosné trubce 

je pružina, která nám udává tvrdost tlumiče. V kluzáku je nádržka oleje, která zajištuje 

správnou kompresi tlumiče. V praxi se tato vidlice nazývá USD (up side down).  

 

USD má nastavitelné vlastnosti: 

 

- tuhost pružiny – předpětí, 

- rychlost stlačení – spodní útlum, 

- rychlost roztažení  - horní útlum. 
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4.2.3 Pružinová vidlice s centrální tlumicí a pružící pružinou 

Tento způsob vidlice byl používaný zejména u firmy Harley – Davidson. Jedná se 

o velmi starý způsob na bázi vahadlové kyvné vidlice. Původní řešení montované na první 

stroje Americké značky je systém Girder a Springer. Oba systémy je možno na určitých 

modelech vidět dodnes. Tento systém se moc neosvědčil a používá se už spíše z nostalgie 

a montuje se výhradně na motocykly určité k pomalejší jízdě.  

 

Obrázek 25: Přední vidlice typu Springer [17] 
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4.2.4 Vahadlová (kyvná) vidlice s dvěma tlumiči 

Vahadlové vidlice se vyznačuje vodorovnou kyvnou vidlicí, která zajištuje vedení 

předního kola. Odpružení je realizováno dvěma tlumiči uchycenými po stranách kyvné 

vidlice. Kyvná vidlice s odpružením je rotačně uchycena do krku řízení. Jedná se o starý 

způsob provedení uložení předního kola. Jedny z posledních sériově vyráběných motorek 

s touto variantou uchycení předního kola, byly ukončeny nedlouho po druhé světové válce. 

V současné době se tato varianta vyrábí pouze zakázkově na sidecar zavodní speciály a na 

speciály motocyklů pro závody na ploché dráze.  

 

 

Obrázek 26: Vahadlová kyvná vidlice s dvěma tlumiči – Závodní sidecar F1 [foto autora] 
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4.2.5 Páková vidlice 

Jedná se o kombinaci vahadlové a teleskopické vidlice. Její konstrukcí a vývojem se 

prosadila německá značka BMW, která jí uvedla na trh s označením Telelever. Jedná se 

o teleskopickou vidlici s nosnými trubkami uchycenými v horní části v kulovém čepu. 

Kluzáky jsou nad kolem spojeny přes kulový čep, s ramenem uchyceným k rámu nebo 

k motoru. Tlumící a pružící efekt zajišťuje jeden centrální tlumič vně konstrukce.  Síly 

vznikající během jízdy jsou přenášeny přes spodní kulový čep na rameno.  

Výhoda této konstrukce spočívá v chovaní odpružení, během propružení se téměř 

nemění rozvor ani závlek kola. Nevýhodou této konstrukce je vyšší hmotnost a větší objem 

zastavené konstrukce, což zásadně ovlivňuje geometrii motocyklu. Další nevýhodou je nižší 

hodnota zdvihu oproti standartní teleskopické vidlici.   

 

 

Obrázek 27: Páková vidlice Telelever – BMW GS-1150 [18] 



 

 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 

 

ZMĚNA GEOMETRIE MOTOCYKLU POMOCÍ VLOŽEK V ŘÍZENÍ 29 

Další vývojový stupeň u značky BMW představuje systém Duolever. Vedení předního 

kola tímto systémem je z kinematického hlediska čtyřúhelníkem. Na rozdíl od teleskopické 

vidlice se zcela obejde bez vodící a kluzné trubky. Jedna z velkých výhod tohoto systému 

je odolnost vůči zkrutným silám. Jeho umístění není tak objemné jako u systému Telelever, 

je však nákladnější na výrobu z důvodu větší složitosti provedení komponentů.   

 

 

Obrázek 28: Páková vidlice Duolever – BMW K1200s [19] 
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4.2.6 Vidlice s otočným čepem  

Jedná se o uložení o dvou stupních volnosti. Zavěšení s otočným čepem (rejdovým 

čepem) se nazývá Diffazio. Jde o nejméně používanou koncepci uložení předního kola. 

Jedny z prvních sériových motorek vybavených tímto systémem představila společnost 

Yamaha koncem 90. letech min. století. Jízdní vlastnosti jsou velmi příznivé obdobně jako 

u systému Duolever, nicméně se od používaní této koncepce upustilo z důvodů velké váhy 

a omezeného rozsahu rejdu. V dnešních dobách tento systém používá společnost Bimota na 

motocyklu Tesi. Bimota upravila původní systém a navrhla svůj vlastní, který stále využívá.  

 

 

Obrázek 29: Ukázka předního uložení Diffazio – BIMOTA Tesi ID 851 [20] 
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5. STANOVENÍ VHODNÝCH VARIANT KONSTRUKČNÍHO 

ŘEŠENÍ 
 

5.1  Vznik  

Jak bylo uvedeno v úvodu, systém použitý v této bakalářské práci je navržený pro tým 

CTU LIONS. Jedná o univerzitní tým, který se zabývá výrobou motocyklů (elektro a petrol) 

pro mezinárodní studentskou soutěž MOTOSTUDENT, která se koná jednou za 2 roky ve 

španělském Aragonu. Vývoj tohoto systému vznikl speciálně pro závodní motocykl, který 

jezdí na závodním okruhu. Pomocí změny geometrie předního kola můžeme motocykl 

jednoduchým způsobem lépe přizpůsobit na daný profil závodního okruhu.  

Vývoj tohoto systému se snažil přispět k co největšímu komfortu jezdce na daném 

okruhu, na který si může motocykl díky změně geometrie lépe přizpůsobit svým potřebám 

a jízdním schopnostem. 

 

 

Obrázek 30: část týmu CTU LIONS - Catalunya circuit Španělsko 
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5.2 Konstrukce 

Systém s měnitelnou geometrií předního uložení kola vychází z klasického 

motocyklového uložení předního kola (4.2.1). Klasické uložení předního kola neumožnuje 

změnu geometrie předního kola, aby bylo možno provést změnu geometrie bylo zapotřebí 

do klasického uložení přidat několik prvků, které nám tuto změnu umožnují. 

 

 

Obrázek 31: Přední uložení s měnitelnou geometrií 

 

Horní uložení (1) je část zachovaná z klasického uložení. Nový prvek, který nám 

ovlivňuje změnu geometrie je vnitřní tvarová vložka (2), která s vnější tvarovou objímkou 

(3) svírá teleskopickou vidlici. Aby bylo možno změnu geometrie realizovat, musí dojít 

k určité změně i na spodním uložení. Z klasického uložení je zde v neúplné formě zachováno 

spodní uložení (5) ve kterém je vložen nový prvek, a to otočná kost (6), která je k dolnímu 

uložení připevněna ze spodní strany objímkami (4) – viz obrázek 31. 
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5.2.1 Změna geometrie 

 
Obrázek 32: Tvarové vložky  

 

Základní úhel řízení nám udává, pod jaký úhlem je upevněno uložení předního kola 

do rámu motocyklu – viz obrázek 18. V případě našeho postaveného motocyklu se jedná 

o úhel 23°. Systém změny geometrie předního uložení se realizuje pomocí výměny 

tvarových vložek v horním uložení předního kola a následného pootočení kosti v uložení 

spodním. 

 

Tvarové vložky jsou navrhnuty pro změnu úhlu (x) ± 2° od základního úhlu předního 

uložení. Se změnou úhlu se mění i poloha středu díry dané vložky (y) – viz. Obrázek 32. 

 

 Pro pracovní účely byla určena změna úhlu vždy o 1 stupeň. Nastavení sklonu 

předního uložení tedy bude 21, 22, 23, 24 a 25 stupňů.  
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Během změny úhlu se i nepatrně mění poloha těžiště motocyklu, z důvodu částečného 

vysunutí či zasunutí vidlic souvisejícím se změnou úhlu. Se změnou úhlu se mění rozvor 

i závlek motocyklu, pokud bychom chtěli změnit pouze úhel řízení a původní rozvor 

ponechat, museli bychom změnit polohu zadního kola na zadní kyvné vidlici.  

 

Systém s vyměnitelnými vložkami v horním uložení umožnuje velmi rychle 

a efektivně měnit nastavení sklonu předního uložení během testovaní na daný okruh přímo 

během tréninku, či během přestávky mezi závody. Výměna vložek a následná změna 

geometrie nepřesáhne více než (5 - 10) minut práce.    

 

5.3 Konstrukční varianty 

V rámci vývoje motocyklu vznikly dvě varianty konstrukčního řešení systému 

s měnitelnou geometrií předního uložení. Jedná se o varianty na stejném principu výměny 

vložek v horním uložení a otočné kosti v uložením spodním. Obě varianty byly navržené pro 

výrobu z hliníkové slitiny EN AW-7075 T6. 

 

Tabulka 1: Parametry slitiny hliníku EN AW-7075 – T6 
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5.3.1 Varianta V1 

 

Obrázek 33: Varianta V1 [foto autora] 

 

Tabulka 2: Varianta V1 

 

KONSTRUKTÉR 
VÁHA 

[Kg] 

POČET 

KOMPONENT 

(vyráběné) 

MATERIÁL 

Varianta 

V1 
Abraham David 2,6 9 EN AW-7075 – T6 

 

Varianta V1 byla navržena s cílem menších nákladů na obrábění. Tvary obráběných 

součástí jsou navrženy pro obrábění na 3 - osé frézce a horizontálním soustruhu. 

Topologická optimalizace byla provedena v programu Ansys panem  

Ing. Jan Vyčichlem, Ph.D. 
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5.3.1.1 Montáž 

 

Obrázek 34: Montáž varianty V1 [foto autora] 

 

Do spodního uložení (1) se nalisuje čep řízení (2), který prochází skrze uložení v rámu 

motocyklu, na čep řízení se následně nalisuje spodní kuželíkové ložisko (3), které je 

s lehkým přesahem nalisováno do dolní misky (4). Do spodního uložení se pomocí objímek 

(5) s dohromady čtyřmi šrouby přichytí otočná kost (6). Tato celá sestava se vloží do uložení 

v rámu motocyklu. Na čep řízení se pod horním uložením nalisuje horní kuželíkové ložisko 

(7), které je s lehkým přesahem nalisováno do horní misky (8). Celá sestava se se předpne 

pomocí matice (9) pod horním uložením a následně se na čep řízení nasadí horní uložení 

(10) a dotáhne se maticí (11). Jako poslední se provádí montáž teleskopické vidlice, kdy se 

nejprve do horního uložení vsune tvarová vložka (12), poté se vloží vidlice skrze otočnou 

kost až k tvarové vložce. Vidlice se na otočné kosti (6) dotáhne dvěma šrouby na předepsaný 

moment. Na horním uložení dojde k dotažení vidlice dvěma šrouby pomocí tvarové objímky 

(13) viz – obrázek 34. 
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5.3.2 Varianta V2 

 

Obrázek 35: Varianta V2 [foto autora] 

 

Tabulka 3: Varianta V2 

 

KONSTRUKTÉR 
VÁHA 

[Kg] 

POČET 

KOMPONENT 

(vyráběné) 

MATERIÁL 

Varianta 

V2 
Vyčichl Jan 2,9 9 EN AW-7075 – T6 

 

Varianta V2 byla navržena s cílem větší estetiky a uhlazenosti tvarů konstrukce na úkor větší 

výrobní ceně. Výroba bude probíhat na 5 – osé frézce. Rozdíl oproti variantě V1 je změna 

tvarové objímky na horním uložení, kdy se místo objímky s dvěma šrouby použilo ramínko 

s jedním šroubem a čepem se závlačkou a na uložení spodním se místo dvou tvarových 

objímek použila jedno tvarové těleso vsazené ze spodu do dolního uložení se zajištěním 

v podobě čepu a čtyřmi šrouby. Topologická optimalizaci byla provedena v programu 

Ansys. Optimalizace byla provedl pan Ing. Jan Vyčichl, Ph.D. 
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5.3.2.1 Montáž 

 

Obrázek 36: Montáž varianty V2[foto autora] 

 

Do spodního uložení (1) se nalisuje čep řízení (2), který prochází skrze uložení v rámu 

motocyklu, na čep řízení se následně nalisuje spodní kuželíkové ložisko (3), které je 

s lehkým přesahem nalisováno do dolní misky (4). Do spodního uložení se vloží otočná kost 

(5). Otočná kost se otočí o 180° kolem vodorovné osy, tak aby se díra (B) procházející skrze 

otočnou kost zalícovala s dírou pro čep v dolním uložení, následně se do dolního uložení 

vloží přítlačný segment (6), který se zajistí čepem (7). Otočná kost se vrátí do pracovní 

polohy a přítlačný segment se uchytí čtyřmi šrouby k dolnímu uložení. Tato celá sestava se 

vloží do uložení v rámu motocyklu. Na čep řízení se pod horním uložením nalisuje horní 

kuželíkové ložisko (8), které je s lehkým přesahem nalisováno do horní misky (9). Celá 
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sestava se předepne pomocí matice (10) pod horním uložením a následně se na čep řízení 

nasadí horní uložení (11) a dotáhne se maticí (12). Jako poslední se provádí montáž 

teleskopické vidlice, kdy se nejprve do horního uložení vsune tvarová vložka (13), poté se 

vloží vidlice skrze otočnou kost až k tvarové vložce. Vidlice se na otočné kosti (5) dotáhne 

dvěma šrouby na předepsaný moment. Na horním uložení dojde k utažení vidlice pomocí 

tvarového ramínka (14) uloženého na zajišťovacím čepu (15) a dotaženém jedním šroubem 

do horního uložení – viz obrázek 36. 

 

 

Obrázek 37: Varianta V2 [foto autora] 
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6. VÝBĚR VHODNÉ VARIANTY VÍCEKRITERIÁNÍ 

METODOU  
 

Pro použití bodovací metody byla zvolena metoda hodnotících kritérií, podle kterých 

se budou přiřazovat body předkládaným variantám. Hodnotící kritéria, která byla zvolena, 

jsou uvedena v tab. č. 4.  

 

Hodnocení bylo prováděno číselně 1 až 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší).  

  

 

  

Tabulka 4: Seznam hodnotících kriterií 

Kriterium Charakteristika 

K1 CENA 

K2 HMOTNOST 

K3 SMONTOVATELNOST 

K4 VÝMĚNA POUZDER 

K5 ZARUČENÁ FUNČKNOST 

K6 VZHLED 
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6.1 Hodnocení nezávislých expertů 

Tabulka 5: Expert E1 

EXPERT E1     

    

varianta 
kriterium     

K1 K2 K3 K4 K5 K6     

V1 5 5 5 4 5 3 → ∑= 27 bodů 

V2 1 3 3 5 5 5 → ∑= 22 bodů 

 

 

Tabulka 6: Expert E2 

EXPERT E2     

    

varianta 
kriterium     

K1 K2 K3 K4 K5 K6     

V1 5 5 4 5 5 3 → ∑= 27 bodů 

V2 3 4 3 4 4 4 → ∑= 22 bodů 

 

 

Tabulka 7: Expert E3 

EXPERT E3     

    

varianta 
kriterium     

K1 K2 K3 K4 K5 K6     

V1 2 4 2 3 3 3 → ∑= 17 bodů 

V2 3 2 4 3 3 1 → ∑= 16 bodů 

 

 

Tabulka 8: Expert E4 

EXPERT E3     

    

varianta 
kriterium     

K1 K2 K3 K4 K5 K6     

V1 2 4 2 3 3 3 → ∑= 17 bodů 

V2 3 2 4 3 3 1 → ∑= 16 bodů 
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Tabulka 9: Expert E5 

EXPERT E5     

    

varianta 
kriterium     

K1 K2 K3 K4 K5 K6     

V1 4 4 5 4 5 3 → ∑= 25 bodů 

V2 2 2 3 3 5 5 → ∑= 20 bodů 

 

 

 

 

6.2 Vyhodnocení výsledků porovnání  

Nejvyšším počtem bodů byla ohodnocena varianta V1 u všech dotazovaných expertů, 

nejvyšším počtem bylo 27 bodů a nejnižším 17 bodů. U varianty V2 bylo nejvyšší hodnocení 

22 bodů a nejnižší 16 bodů.  

 

Hodnocení bylo provedeno u vysokoškolských studentů z fakulty strojní ČVUT. Čtyři 

z dotazovaných expertů mají bakalářský titul z fakulty strojní ČVUT a dále studují na 

navazujících magisterských oborech.  

 

6.3 Závěr 

Z uvedených výsledků z kapitoly 5.2, byla vybrána jako vítězná varianta V1. Tato 

varianta je dále podrobně zpracovávána.   
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7. ANALYTICKÉ VÝPOČTY – NÁVRHOVÉ A KONTROLNÍ 
 

Analytické výpočty budou prováděny na svěrný spoj tlumiče v objímkách horního 

a spodního uchycení. Jedná se o svěrný spoj s válcovou stykovou plochou.  Na obrázku 37 

jsou zakresleny místa uchycení tlumiče, svěrný spoj s rozříznutým nábojem (1) a svěrný spoj 

s jednostranně rozříznutým nábojem (2).   

Výpočty budou prováděny na nejhorší možný scénář, který může během jízdy 

motocyklu nastat. Všechny spoje budou dimenzovány na maximální zatížení, tudíž kdyby 

došlo k selhání 3/4 svěrných spojů, bude dále motocykl schopný jízdy, aniž by se přední 

uchycení motocyklu zbortilo. [21] 

 

 

Obrázek 38: Uložení předního kola s měnitelnou geometrií varianta V1 [foto autora] 
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7.1 Realizace zatěžující síly 

Zatěžující síla působící na uchycení tlumiče vychází ze zatěžující zkoušky prováděné 

organizátory závodu, na který je motocykl vyráběn. Zatěžující zkouška probíhá ve 

speciálním boxu, kde se na motocykl působí vertikálním a vodorovným zatížením o síle 

3000 N.  Pro návrh a kontrolu svěrných spojů použijeme zatížení vertikální – viz obrázek 

38. 

 

 

Obrázek 39: Rozložení sil na motocyklu během zátěžové zkoušky [foto autora] 
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7.1.1 Výpočet síly Fa 

 

Zadané hodnoty: 

- Fz = 3 000 N 

- α = 23° 

 

Výpočet: 

 

𝑐𝑜𝑠23° =
𝐹𝑎

𝐹𝑧
 → 𝐹𝑎 = 𝐹𝑧 ∗ 𝑐𝑜𝑠23° = 2 761,5 𝑁 (1)  

 

Potřebná k překonání svěrným spojem, tak aby bylo zamezeno pohybu tlumiče, je síla 

Fa = 2 761,5 N.  

7.2 Výpočet svěrného spoje s rozříznutým nábojem 

 

Obrázek 40: Horní uložení – V1 [foto autora] 
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Zadané hodnoty:  

Zatěžující síla Fa = 2 761,5 N 

Součinitel bezpečnosti k = 2 

Součinitelé tření mezi závity 𝑓𝑧 = (0,13 − 0,15) → 𝑓𝑧 = 0,15 

Součinitelé tření hřídel-náboj 𝑓 = (0,15 − 0,18) → 𝑓 = 0,15 

Součinitelé tření hlava šroubu-objímka 𝑓Š = (0,14 − 0,23) → 𝑓𝑀 = 0,15 

Dovolené tlaky ve spoji hřídel – objímka: 𝑝𝐷 = (30 − 50) 𝑀𝑃𝑎 

Dovolené tlaky v dosedací ploše pod hlavou šroubu: 𝑝𝐷𝐻 = 150 𝑀𝑃𝑎 

Materiál objímky: EN AW-7075 - T6 

Materiál horního uložení: EN AW-7075 – T6 

Dovolené napětí šroubů: 𝜎𝐷 = 0,7 ∙ 𝑅𝑝0,2
= 448 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 

Materiál šroubů: jakostní skupina: 8.8 ( 𝑅𝑝0,2
 = 640) 

Počet šroubů i = 2 

𝐷ℎ = Ø 44 mm  

L = 20 mm 

 

7.2.1  Návrhové výpočty 

 

7.2.1.1 Výpočet celkové svěrné síly (celkového svěrného předpětí) 
 

𝑘. 𝐹𝑎 ≤ 𝑇 = 2. 𝑓. 𝑝𝑜 . 𝑑. 𝑙 =
8

𝜋
. 𝑓. 𝑄 (2) 

 

 

𝑄 ≥
𝜋 ∙ 𝑘 ∙ 𝐹𝑎

8 ∙ 𝑓
=

𝜋 ∙ 2 ∙ 2762

8 ∙ 0,15
= 14 461,79 𝑁 (3) 

 

 

→ 𝑄 = 14 461,8 𝑁 (4) 
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7.2.1.2 Stanovení počtů šroubů a stanovení montážního předpětí pro příslušný 

počet šroubů 
 

Počet šroubů je přizpůsoben montáži a konstrukci daných objímek. Počet šroubů  

i = 2. 

 

𝑄0 𝑖 =
𝑄

𝑖
(5) 

 

 

𝑄02 =
𝑄

2
=

14 641,8

2
= 7 230,9 𝑁 (6) 

 

7.2.1.3 Výpočet průměrů šroubů 
 

 

𝑆3
′ ≥

𝑄02

0,7 ∙ 𝑅𝑝0,2

=
 7 230,9

0,7 ∙ 640
= 16,14 𝑚𝑚2 (7) 

 

 

𝑑3
′ ≥ √

4. 𝑆3
′

𝜋
≥ √

4 ∙ 16,140

𝜋
= 4,533 𝑚𝑚 (8) 

 

→ 𝑉𝑜𝑙í𝑚 𝑧á𝑣𝑖𝑡 𝑀6 (𝑑3 =  4,773 𝑚𝑚) 

 

 

Tabulka 10: Závit M6  [22] 
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7.2.2 Kontrolní výpočty 

 

7.2.2.1 Kontrola redukovaného napětí ve šroubech (při současném výpočtu 

úhlu stoupání γ, úhlu boku profilu βn a třecího úhlu φ') 
 

 

𝛾 = 𝑡𝑔−1 (
𝑃

𝜋 ∙ 𝑑2
) = 𝑡𝑔−1 (

1

𝜋 ∙ 5,35
) = 3,4049 ° (9) 

 

 

𝛽𝑛 = 𝑡𝑔−1(𝑡𝑔 𝛽 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝛾) = 𝑡𝑔−1(𝑡𝑔 30 ∙ 𝑐𝑜𝑠 3,4049) = 29,9561 ° (10) 

 

 

𝜑´ = 𝑡𝑔−1 (
𝑓𝑧

𝑐𝑜𝑠 𝛽𝑛
) = 𝑡𝑔−1 (

0,15

𝑐𝑜𝑠 29,9561
) = 9,8221 ° (11) 

 

 

𝜎𝑡š =
𝑄02

𝜋 ∙ 𝑑3
2

4

=
7 230,9

𝜋 ∙ 4,7732

4

= 404,12 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 (12)
 

 

 

𝑀𝑘š = 𝑄02 ∙
𝑑2

2
∙ 𝑡𝑔(𝛾 + 𝜑´) = 7 230,9 ∙

5,35

2
∙   𝑡𝑔(3,4049 + 9,8221) = 

= 4 546,4 𝑁 ∙ 𝑚𝑚 (13) 

 

 

𝑊𝑘š =
𝜋 ∙ 𝑑3

3

16
=

𝜋 ∙ 4,7733

16
= 21,35 𝑚𝑚3 (14) 

 

  

𝜏𝑡š =
𝑀𝑘š

𝑊𝑘š
=

4 546,4

21,35
= 212,9 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 (15) 
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Podle hypotézy HMH: 

 

𝜎𝑟𝑒𝑑 = √𝜎𝑡š
2 + 𝛼2 ∙ 𝜏𝑡š

2 = √404,12  2 + √3
2

∙ 212,92 = 547,1 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 (16) 

 

 

𝑘𝜎 =
𝑅𝑝0,2

𝜎𝑟𝑒𝑑
=

640

547,1
= 1,16 ≤ 1,2 → 𝑛𝑒𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 (17) 

 

 

Podle hypotézy τmax: 

 

𝜎𝑟𝑒𝑑 = √𝜎𝑡š
2 + 𝛼2 ∙ 𝜏𝑡š

2 = √404,12 2 + 22 ∙ 212,92 = 587 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 (18) 

 

 

𝑘𝜎 =
𝑅𝑝0,2

𝜎𝑟𝑒𝑑
=

640

587
= 1,09 ≤ 1,2 → ne𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 (19) 

 

 

Zvolený šroub M6 pevnostní třídy 8.8 nevyhovuje pro zadané parametry. 

Pro další výpočet byl zvolen konstrukčně navrhnutý šroub M8 pevnostní třídy 8.8. 

 

 

Tabulka 11: Závit M8 [22] 
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𝛾 = 𝑡𝑔−1 (
𝑃

𝜋 ∙ 𝑑2
) = 𝑡𝑔−1 (

1,25

𝜋 ∙ 7,188
) = 3,1683 ° (20) 

 

 

𝛽𝑛 = 𝑡𝑔−1(𝑡𝑔 𝛽 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝛾) = 𝑡𝑔−1(𝑡𝑔 30 ∙ 𝑐𝑜𝑠 3,1683) = 29,962 ° (21) 

 

 

𝜑´ = 𝑡𝑔−1 (
𝑓𝑧

𝑐𝑜𝑠 𝛽𝑛
) = 𝑡𝑔−1 (

0,15

𝑐𝑜𝑠 29,962
) = 9,8227 ° (22) 

 

 

𝜎𝑡š =
𝑄02

𝜋 ∙ 𝑑3
2

4

=
7 230,9

𝜋 ∙ 6,4662

4

= 220,2 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 (23)
 

 

 

𝑀𝑘š = 𝑄02 ∙
𝑑2

2
∙ 𝑡𝑔(𝛾 + 𝜑´) = 7 230,9 ∙

7,188

2
 ∙   𝑡𝑔(3,1683 + 9,8227) = 

= 5 995,5 𝑁 ∙ 𝑚𝑚 (24) 

 

 

𝑊𝑘š =
𝜋 ∙ 𝑑3

3

16
=

𝜋 ∙ 6,4663

16
= 53,1 𝑚𝑚3 (25) 

 

 

𝜏𝑡š =
𝑀𝑘š

𝑊𝑘š
=

5 995,5

21,35
= 113 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 (26) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 

 

ZMĚNA GEOMETRIE MOTOCYKLU POMOCÍ VLOŽEK V ŘÍZENÍ 51 

Podle hypotézy HMH: 

 

𝜎𝑟𝑒𝑑 = √𝜎𝑡š
2 + 𝛼2 ∙ 𝜏𝑡š

2 = √220,2  2 + √3
2

∙ 1132 = 294,6 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 (27) 

 

 

𝑘𝜎 =
𝑅𝑝0,2

𝜎𝑟𝑒𝑑
=

640

294,6
= 2,17 ≥ 1,2 → 𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 (28) 

 

Podle hypotézy τmax: 

 

𝜎𝑟𝑒𝑑 = √𝜎𝑡š
2 + 𝛼2 ∙ 𝜏𝑡š

2 = √220,2 2 + 22 ∙ 1132 = 315,5 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 (29) 

 

 

𝑘𝜎 =
𝑅𝑝0,2

𝜎𝑟𝑒𝑑
=

640

315,5
= 2.02 ≥ 1,2 → 𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 (30) 

 

 

7.2.2.2 Kontrola tlaku mezi hřídelem a objímkou spojky 
 

pD = (30 ÷ 50) MPa…objímka z Al slitiny 

 

 

𝑝0 =
4 ∙ 𝑄

𝐷ℎ ∙ 𝜋 ∙ 𝐿
=

4 ∙ 14 461,8

44 ∙ 𝜋 ∙ 20
= 20,9 𝑀𝑃𝑎 ≤ 𝑝𝐷 = 50 𝑀𝑃𝑎 (31) 
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7.2.2.3 Kontrola tlaku v dosedací ploše matice a hlavy šroubu 
 

 

Obrázek 41: Uchycení objímky - V1 [foto autora] 

𝐷1 = 8,4 mm …… průměr díry pro šroub 

e = 13 mm ……. průměr hlavy šroubu 

 

𝑅1𝐻 = 𝑅1𝑀 =
𝐷1

2
=

8,4

2
= 4,2 𝑚𝑚 (32) 

 

𝑅2𝐻 =
𝑒

2
=

13

2
= 6,5 𝑚𝑚 (33) 

 

Tlak pod hlavou šroubu: 

 

𝑝ℎš =
𝑄02

𝜋 ∙ (𝑅2𝐻
2 − 𝑅1𝐻

2 )
=

7 230,9

𝜋 ∙ (6,52 − 4,22)
= 93,85 𝑀𝑃𝑎 (34) 

 

 

93,85  𝑀𝑃𝑎 ≤ 𝑝𝐷𝐻 = 150 𝑀𝑃𝑎 → 𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 (35) 
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7.2.2.4 Kontrola tlaku v závitech 
 

z = 9…… počet závitů 

 

𝑝𝑧 =
𝑄02

𝑆𝑝
=

𝑄02

𝜋 ∙ 𝑑2 ∙
𝑑 −  𝐷1

2 ∙ z
=

7 230,9

𝜋 ∙ 7,188 ∙
8 − 6,647

2 ∙ 9
= 52,6 𝑀𝑃𝑎 (36) 

 

 

 

52,6  𝑀𝑃𝑎 ≤ 𝑝𝐷𝑧 = 60 𝑀𝑃𝑎 → 𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 (37) 

 

 

7.2.3 Stanovení potřebného utahovacího momentu pro 1 šroub 

 

Třecí moment mezi šroubem a objímkou: 

 

𝑀𝑇𝐻 =
𝑄02 ∙ 𝑓Š ∙ (𝑒 + 𝐷1)

4
=

7 230,9 ∙ 0,15 ∙ (13 + 8,4)

4
= 5 802,8 𝑁 ∙ 𝑚𝑚 (38) 

 

Utahovací moment: 

    

𝑀𝑘𝑘 = 𝑀𝑘š + 𝑀𝑇𝐻 = 5 995,5 + 5 802,8 = 11 798,3 𝑁 ∙ 𝑚𝑚 (39) 

 

 

7.2.4 Vyhodnocení výsledků 

Dle zadaných parametrů byl navržen pro svěrný spoj šroub M6. Šroub M6 nesplnil 

kontrolní výpočty a dále bylo počítáno se šroubem M8, který splnil všechny pevností kritéria 

a může být použit ve svěrném spoji.  

 

Při dodržení utahovacím momentu 𝑀𝑘𝑘 = 11,8 𝑁 ∙ 𝑚 je zaručená funkčnost spoje.  

Šroub M8 byl navržen v konstrukčním řešení pro využití do reálné praxe, pomocí výpočtů 

byla ověřena jeho funkčnost a správnost konstrukčního návrhu.  
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7.3 Výpočet svěrného spoje s jednostranně naříznutým 

nábojem 

 

Obrázek 42: Spodní uložení – V1 [foto autora] 

Zadané hodnoty:  

Zatěžující síla Fa = 2 761,5 N 

Součinitel bezpečnosti k = 2 

Součinitelé tření mezi závity 𝑓𝑧 = (0,13 − 0,15) → 𝑓𝑧 = 0,15 

Součinitelé tření hřídel-náboj 𝑓 = (0,15 − 0,18) → 𝑓 = 0,15 

Součinitelé tření hlava šroubu-objímka 𝑓Š = (0,14 − 0,23) → 𝑓𝑀 = 0,15 

Dovolené tlaky ve spoji hřídel – objímka: 𝑝𝐷 = (30 − 50) 𝑀𝑃𝑎 

Dovolené tlaky v dosedací ploše pod hlavou šroubu: 𝑝𝐷𝐻 = 150 𝑀𝑃𝑎 

Materiál kosti: EN AW-7075 - T6 

Dovolené napětí šroubů: 𝜎𝐷 = 0,7 ∙ 𝑅𝑝0,2
= 448 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 

Materiál šroubů: jakostní skupina: 8.8 (𝑅𝑝0,2
 = 640) 
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Počet šroubů i = 2 

𝐷ℎ = Ø 48 mm  

L = 35 mm 

c = 26,5 mm 

b = 58 mm 

 

7.3.1.1 Výpočet celkové svěrné síly (celkového svěrného předpětí) 
 

𝑘. 𝐹𝑎 ≤ 𝑇 = 2. 𝑓. 𝑝𝑜 . 𝑑. 𝑙 =
8

𝜋
. 𝑓. 𝑁 (40) 

 

 

𝑁 ≥
𝜋 ∙ 𝑘 ∙ 𝐹𝑎

8 ∙ 𝑓
(41) 

 

 

N ∙ c = Q ∙ b ≫  Q =  
N ∙ c

i ∙ b
=  

𝜋 ∙  𝑘 ∙  𝐹𝑎  ∙  𝑐

8 ∙  𝑓 ∙  𝑏
=  

2 ∙  𝜋 ∙ 2761,5 ∙ 26,5

8 ∙ 0,15 ∙ 58
=

=  6 606,34 𝑁 (42)

 

 

→ 𝑄 = 6 606,4 𝑁 (43) 

 

7.3.1.2 Stanovení počtů šroubů a stanovení montážního předpětí pro příslušný 

počet šroubů 
 

Počet šroubů je přizpůsoben montáži a konstrukci daných objímek. Počet šroubů i = 2. 

 

𝑄0 𝑖 =
𝑄

𝑖
(44) 

 

 

𝑄02 =
𝑄

2
=

6 606,4

2
= 3 303,2 𝑁 (45) 
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7.3.1.3 Výpočet průměrů šroubů 
 

𝑆3
′ ≥

𝑄02

0,7 ∙ 𝑅𝑝0,2

=
 3 303,2

0,7 ∙ 640
= 7,373 𝑚𝑚2 (46) 

 

 

𝑑3
′ ≥ √

4. 𝑆3
′

𝜋
≥ √

4 ∙ 7,373

𝜋
= 3,063 𝑚𝑚 (47) 

 

→ 𝑉𝑜𝑙í𝑚 𝑧á𝑣𝑖𝑡 𝑀4 (𝑑3 =  3,141 𝑚𝑚) 

 

 

Tabulka 12: Závit M4 [22] 

 

 

7.3.2 Kontrolní výpočty 

 

7.3.2.1 Kontrola redukovaného napětí ve šroubech (při současném výpočtu 

úhlu stoupání γ, úhlu boku profilu βn a třecího úhlu φ') 
 

𝛾 = 𝑡𝑔−1 (
𝑃

𝜋 ∙ 𝑑2
) = 𝑡𝑔−1 (

0,7

𝜋 ∙ 3,545
) = 3,5965 ° (48) 

 

 

𝛽𝑛 = 𝑡𝑔−1(𝑡𝑔 𝛽 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝛾) = 𝑡𝑔−1(𝑡𝑔 30 ∙ 𝑐𝑜𝑠 3,5965) = 29,9511 ° (49) 
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𝜑´ = 𝑡𝑔−1 (
𝑓𝑧

𝑐𝑜𝑠 𝛽𝑛
) = 𝑡𝑔−1 (

0,15

𝑐𝑜𝑠 29,9511
) = 9,8216 ° (50) 

 

 

𝜎𝑡š =
𝑄02

𝜋 ∙ 𝑑3
2

4

=
3 303,2

𝜋 ∙  3,1412

4

= 426,29 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 (51)
 

 

 

𝑀𝑘š = 𝑄02 ∙
𝑑2

2
∙ 𝑡𝑔(𝛾 + 𝜑´) = 3 303,2 ∙

3,545

2
 ∙   𝑡𝑔(3,5965 + 9,8216) = 

 

= 1 396,8 𝑁 ∙ 𝑚𝑚 (52) 

 

 

𝑊𝑘š =
𝜋 ∙ 𝑑3

3

16
=

𝜋 ∙  3,1413

16
= 6,08 𝑚𝑚3 (53) 

 

 

𝜏𝑡š =
𝑀𝑘š

𝑊𝑘š
=

1 396,8

6,08
= 229, 7 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 (54) 

 

 

Podle hypotézy HMH: 

 

𝜎𝑟𝑒𝑑 = √𝜎𝑡š
2 + 𝛼2 ∙ 𝜏𝑡š

2 = √426,29  2 + √3
2

∙ 229,72 = 583,1 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 (55) 

 

 

𝑘𝜎 =
𝑅𝑝0,2

𝜎𝑟𝑒𝑑
=

640

583,1
= 1,1 ≤ 1,2 → 𝑛𝑒𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 (56) 
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Podle hypotézy τmax: 

 

𝜎𝑟𝑒𝑑 = √𝜎𝑡š
2 + 𝛼2 ∙ 𝜏𝑡š

2 = √426,29 2 + 22 ∙ 229,72 = 626,7 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 (57) 

 

 

𝑘𝜎 =
𝑅𝑝0,2

𝜎𝑟𝑒𝑑
=

640

587
= 1,02 ≤ 1,2 → ne𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 (58) 

 

Zvolený šroub M4 pevnostní třídy 8.8 nevyhovuje pro zadané parametry. 

Pro další výpočet je zvolen konstrukčně navrhnutý šroub M8 pevnostní třídy 8.8 – viz. 

Tabulka 11. 

 

 

𝛾 = 𝑡𝑔−1 (
𝑃

𝜋 ∙ 𝑑2
) = 𝑡𝑔−1 (

1,25

𝜋 ∙ 7,188
) = 3,1683 ° (59) 

 

 

𝛽𝑛 = 𝑡𝑔−1(𝑡𝑔 𝛽 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝛾) = 𝑡𝑔−1(𝑡𝑔 30 ∙ 𝑐𝑜𝑠 3,1683) = 29,962 ° (60) 

 

 

𝜑´ = 𝑡𝑔−1 (
𝑓𝑧

𝑐𝑜𝑠 𝛽𝑛
) = 𝑡𝑔−1 (

0,15

𝑐𝑜𝑠 29,962
) = 9,8227 ° (61) 

 

 

𝜎𝑡š =
𝑄02

𝜋 ∙ 𝑑3
2

4

=
3 303,2

𝜋 ∙ 6,4662

4

= 100,59 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 (62)
 

 

 

𝑀𝑘š = 𝑄02 ∙
𝑑2

2
∙ 𝑡𝑔(𝛾 + 𝜑´) = 3 303,2 ∙

7,188

2
 ∙   𝑡𝑔(3,1683 + 9,8227) = 

 

= 2 738,8  𝑁 ∙ 𝑚𝑚 (63) 
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𝑊𝑘š =
𝜋 ∙ 𝑑3

3

16
=

𝜋 ∙ 6,4663

16
= 53,1 𝑚𝑚3 (64) 

 

 

𝜏𝑡š =
𝑀𝑘š

𝑊𝑘š
=

2 738,8

21,35
= 128,3 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 (65) 

 

Podle hypotézy HMH: 

 

𝜎𝑟𝑒𝑑 = √𝜎𝑡š
2 + 𝛼2 ∙ 𝜏𝑡š

2 = √100,6  2 + √3
2

∙ 128,32 = 294,6 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 (66) 

 

 

𝑘𝜎 =
𝑅𝑝0,2

𝜎𝑟𝑒𝑑
=

640

294,6
= 2,62 ≥ 1,2 → 𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 (67) 

 

 

Podle hypotézy τmax: 

 

𝜎𝑟𝑒𝑑 = √𝜎𝑡š
2 + 𝛼2 ∙ 𝜏𝑡š

2 = √100,6 2 + 22 ∙ 128,32 = 275,6 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 (68) 

 

 

𝑘𝜎 =
𝑅𝑝0,2

𝜎𝑟𝑒𝑑
=

640

275,6
= 2.32 ≥ 1,2 → 𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 (69) 

 

7.3.2.2 Kontrola tlaku mezi hřídelem a objímkou spojky 
 

pD = (30 ÷ 50) MPa…objímka z Al slitiny 

 

 

𝑝0 =
4 ∙ 𝑄

𝐷ℎ ∙ 𝜋 ∙ 𝐿
=

4 ∙ 6 606,4

48 ∙ 𝜋 ∙ 35
= 5 𝑀𝑃𝑎 ≤ 𝑝𝐷 = MPa (70) 
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7.3.2.3 Kontrola tlaku v dosedací ploše matice a hlavy šroubu 

 

Obrázek 43: Sevření objímky na otočné kosti – V1 [foto autora] 

 

 

𝐷1 = 8,4 mm …… průměr díry pro šroub 

 

𝑅1𝐻 = 𝑅1𝑀 =
𝐷1

2
=

8,4

2
= 4,2 𝑚𝑚 (71) 

 

 

𝑅2𝐻 =
𝑒

2
=

13

2
= 6,5 𝑚𝑚 (72) 

 

Tlak pod hlavou šroubu: 

 

𝑝ℎš =
𝑄02

𝜋 ∙ (𝑅2𝐻
2 − 𝑅1𝐻

2 )
=

3 303,2

𝜋 ∙ (6,52 − 4,22)
= 42,7 MPa (73) 

 

 

42,7  𝑀𝑃𝑎 ≤ 𝑝𝐷𝐻 = 150 𝑀𝑃𝑎 → 𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 (74) 
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7.3.2.4 Kontrola tlaku v závitech 
 

z = 6,5…… počet závitů 

 

𝑝𝑧 =
𝑄02

𝑆𝑝
=

𝑄02

𝜋 ∙ 𝑑2 ∙
𝑑 −  𝐷1

2 ∙ z
=

3 303,2

𝜋 ∙ 7,188 ∙
8 − 6,647

2 ∙ 9
= 33,3 𝑀𝑃𝑎 (75) 

 

 

 

33,3  𝑀𝑃𝑎 ≤ 𝑝𝐷𝑧 = 60 𝑀𝑃𝑎 → 𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 (76) 

 

 

7.3.3 Stanovení potřebného utahovacího momentu pro 1 šroub 

 

Třecí moment mezi šroubem a objímkou: 

 

𝑀𝑇𝐻 =
𝑄02 ∙ 𝑓Š ∙ (𝑒 + 𝐷1)

4
=

3 303,2 ∙ 0,15 ∙ (13 + 8,4)

4
= 2 650,9  𝑁 ∙ 𝑚𝑚 (77) 

 

Utahovací moment: 

    

𝑀𝑘𝑘 = 𝑀𝑘š + 𝑀𝑇𝐻 = 2 738,8 + 2 650,9 = 5 389,7  𝑁 ∙ 𝑚𝑚 (78) 

 

7.3.4 Vyhodnocení výsledků 

Dle zadaných parametrů byl navržen pro svěrný spoj šroub M4. Šroub M4 nesplnil 

kontrolní výpočty a dále bylo počítáno se šroubem M8, který splnil všechny pevností kritéria 

a může být použit ve svěrném spoji.  

 

Při dodržení utahovacím momentu 𝑀𝑘𝑘 = 5,4 𝑁 ∙ 𝑚 je zaručená funkčnost spoje.  

Šroub M8 byl navržen v konstrukčním řešení pro využití do reálné praxe, pomocí výpočtů 

se ověřila jeho funkčnost a správnost konstruktérského návrhu.  



 

 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 

 

ZMĚNA GEOMETRIE MOTOCYKLU POMOCÍ VLOŽEK V ŘÍZENÍ 62 

8. ZÁVĚR 
 

Kapitoly (1 – 4) obsahují rešeršní části práce. První kapitola popisuje historii 

motocyklů a jejich následný celosvětový vývoj. Ve druhé kapitole je popsáno rozdělení 

motocyklů podle jednotlivých kategorií a skupin. Ve třetí kapitole je popsána geometrie 

motocyklů a její projevy na celkovou stabilitu motocyklu. Poslední kapitola popisuje uložení 

předního kola motocyklu včetně používaných druhů odpružení. První stanovený dílčí cíl, 

provedení rešerše problematiky, byl splněn. 

 

V páté kapitole je popsán vznik a vývoj koncepce s měnitelnou geometrií předního 

kola motocyklu. Dále je detailně popsána konstrukce dané koncepce včetně použitého 

materiálu a principu změny úhlu natočení předního uložení. Závěrečnou část paté kapitoly 

tvoří konstrukčně navrhnuté varianty. Tímto byl splněn druhý dílčí cíl práce. 

 

V šesté kapitole byl řešen výběr optimální varianty podle vícekriteriální metody 

pomocí hodnocení pěti nezávislých respondentů. Všichni dotazovaní respondenti byli 

studenti fakulty strojní – ČVUT Praha. Z provedeného hodnocení byla vybrána varianta V1, 

která vyšla u všech dotazovaných jako vítězná varianta. K hlavním výhodám vybrané 

varianty V1 patří nižší hmotnost a snazší montáž. Tedy i třetí dílčí cíl byl tímto splněn. 

 

Poslední sedmá kapitola zahrnuje analytické výpočty svěrných spojů pro uchycení 

předních vidlic na vybrané variantě V1. Svěrné spoje jsou navrhnuty na nejhorší možný 

případ zatížení, který by mohl během jízdy na motocyklu nastat. Výpočty jsou provedeny 

nejdříve jako návrhové s následnou kontrolou pro návrhový průřez šroubu. Jako finální 

rozměr šroubu byl zvolen šroub M8, který plně splňoval kontrolní výpočty pro všechny 

kontrolované svěrné spoje uložení. Provedením analytických výpočtů byl splněn poslední 

dílčí cíl.  

 

Všechny vytyčené cíle této bakalářské práce byly splněny.   
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