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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem podvozku motokáry. Nejprve jsem 

se věnoval návrhu geometrie rámu tak, aby splňoval určitá kritéria, a poté jsem se věnoval 

návrhu jednotlivých funkčních celků jako například sestavy řízení nebo zadní nápravy. 

Návrhu motoru jsem se v téhle práci nevěnoval, avšak motokára je přizpůsobena pro použití 

běžně používaných motorů. Při návrhu jsem kladl také důraz na jednoduchost montáže 

a servisních prací. Dále jsem provedl pevnostní výpočet a kontrolu per na hnané hřídeli.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Motokára, podvozek motokáry, konstrukce motokáry 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with construction solution of a go-kart. In the first part of this 

thesis I started to design the main frame of the go-kart so that it would fulfill specific criteria. 

Then I designed all the functional parts except for the engine. I payed attention that the 

montage and service work would be as easy as possible. I also made an analysis of the rear 

shaft. 
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go-kart, go-kart chassis, go-kart construction 
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ÚVOD 

ÚVOD 
Motokáry v poslední době zažívají poměrně značný růst jejich obliby, a proto se stále na více 

místech objevují nové půjčovny motokár. Patří k oblíbeným volnočasovým aktivitám, protože 

si každý může vyzkoušet jaké to je být závodníkem, aspoň na určitou dobu. Spolu s růstem 

počtu míst kde si můžeme zazávodit, roste i zájem o kvalitní podvozky motokár a tudíž i 

celkový růst tohoto zatím malého trhu. Motokáry ale neslouží jen jako volnočasová aktivita 

pro všechny, ale představují i skvělý začátek a možnost prokázat talent pro budoucí 

profesionální závodníky. Michael Schumacher, Nico Rosberg, Lewis Hamilton a většina 

profesionálních závodníků začínala na motokárách.  

Závodní motokáry se však značně liší od těch z půjčoven a to nejen rozměry, používaným 

motorem nebo třeba velikostí ochranných nárazníků, ale především nároky na celkovou 

hmotnost a pevnost motokáry.  Profesionální motokáry musí používat velice drahé a kvalitní 

materiály, tak aby byla splněna požadovaná pevnost a tuhost podvozku a zároveň, aby byl 

podvozek co nejlehčí. U motokár z půjčoven je kladen důraz především na pevnost a ochranu 

aktivních prvků před nárazem, protože motokáru si může půjčit i úplný začátečník.  

Cílem této práce je návrh motokáry myšlené spíše pro půjčovny než jako motokáry 

profesionální. V této práci se nebudu věnovat návrhu motoru, ale návrh podvozku bude 

přizpůsoben pro použití běžných motokárových motorů. Taktéž nebudu navrhovat plastové 

nárazníky, které se dají poměrně snadno sehnat, ale stejně jako u motoru rám bude uzpůsoben 

tak, aby se tyto nárazníky daly snadno namontovat, ale také aby motokára byla použitelná i 

bez nich. 

 



 

KONSTRUKCE MOTOKÁRY 

1 KONSTRUKCE MOTOKÁRY 
Následující obrázky znázorňují základní pohledy na motokáru, kterou jsem navrhoval. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 Pohled shora 

Obrázek 2 Pohled zprava 

Obrázek 3 Pohled zleva 
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KOTRUKCE MOTOKÁRY 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 Pohled zezadu 

Obrázek 5 Pohled zepředu 

Obrázek 6 Celkový pohled na motokáru 
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KOTRUKCE MOTOKÁRY 

 

Legenda: 

1. Rám 

2. Sestava řízení 

3. Zadní náprava 

4. Brzdový pedál 

5. Plynový pedál 

6. Brzda 

7. Motor 

8. Výfuk 

9. Sedačka 

10. Zadní nárazník 

11. Přední nárazník 

12. Zadní pneumatika 

13. Zadní disk 

14. Přední pneumatika 

15. Přední disk 

16. Volant 

17. Horní uchycení tyče řízení 

18. Spodní uchycení tyče řízení 

19. Tyč řízení 

Obrázek 7 Výkres motokáry s pozicemi 
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KOTRUKCE MOTOKÁRY 

1.1 RÁM  

 

Rámy motokár se většinou vyrábějí z trubek s vnějším průměrem do 30 mm. Já jsem jako 

výchozí polotovar zvolil trubky ocelové bezešvé tvářené zatepla TR Ø 28 x 4 – ČSN 42 5715 

(1). Rám je dlouhý 1730 mm a široký 800 mm. Na konce přední trubky se později navaří 

domky řízení a proto je mírně zahnutá nahoru, aby se dosáhlo lepších vlastností řízení. V 

zadní části rámu jsou navařeny příčné výztuhy z důvodu dosažení co nejvyšší tuhosti. 

 

1.2 SESTAVA ŘÍZENÍ 

 

Řízení je realizováno pomocí přímého převodu. Skládá se z volantu, tyče řízení, dvou 

příložek a horního a dolního držáku tyče řízení. Tyč je uložena kluzně v mosazných ložiscích 

a zajištěna pomocí KM matice a MB podložky. Závit pro pojistnou matici je M20x1.  

Obrázek 8 Rám 

Obrázek 9 Pohled na sestavu řízení 
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KOTRUKCE MOTOKÁRY 

 

 

Sbíhavost popřípadě rozbíhavost předních kol lze nastavit pomocí ustavovacích tyčí, které 

mají na koncích závity. Tyto tyče přenášejí natočení volantu a tyče řízení pomocí kloubových 

ložisek na náboje kol a tím pádem na kola samotná. Náboje kol jsou uložena v domcích řízení 

kluzně pomocí mosazných ložisek a čepu řízení. Čep řízení je zajištěn korunovou maticí a 

závlačkou.   

Obrázek 10 Detail uložení tyče (řez spodním držákem) 

Obrázek 11Detail uložení tyče (řez horním držákem) 
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KOTRUKCE MOTOKÁRY 

 

 

 

1.3 ZADNÍ NÁPRAVA 

 

Základní součástí zadní nápravy je zadní osa. Je to ocelová trubka bezešvá o průměru 40 mm, 

tloušťce stěny 7 mm a délce 1040 mm. Jako polotovar slouží trubka o vnějším průměru 

42 mm s tloušťkou stěny 8 mm TR Ø 42 x 8 – 1045 ČSN 42 6711.21 (2). Na této trubce jsou 

vyfrézovány drážky pro pero a na koncích je trubka zploštěná, čímž je zajištěn následný 

přenos krouticího momentu na kola. 

Obrázek 12 Uchycení náboje 

Obrázek 13 Detail uložení 

náboje kola 

Obrázek 14 Zadní náprava 
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KOTRUKCE MOTOKÁRY 

 

Dále se na tuto trubku montují unašeče řetězového a brzdového kotouče. Přenos krouticího 

momentu na tyto unašeče je umožněn díky perům. Trubka je uložena ve třech kuželíkových 

ložiscích ČSN 02 4720 (1). Na koncích této osy jsou navařeny čepy, které slouží k zajištění 

polohy zadního náboje.  

 

Unašeč brzdového kotouče je vyroben z polotovaru  Ø 80 ČSN 42 5510 (1) a na nápravě je 

uchycen svěrným spojem. Brzdový kotouč je na něj namontován pomocí šesti šroubů 

M6 x 25 ČSN EN ISO 4762 (1).  

 

 

Unašeč řetězového kola je vyroben odléváním a na zadní hřídel je přichycen svěrně. Řetězové 

kolo je na něj přichyceno pomocí šesti šroubů se šestihrannou hlavou a závitem až k hlavě 

M6 x 14 ČSN 02 1207 (1). 

 

Obrázek 15 Zadní osa 

Obrázek 16 Čep zadní nápravy 

Obrázek 17 Unašeč brzdového kotouče 

Obrázek 18 Unašeč řetězového kola 



BRNO 2019 

 

17 
 

KOTRUKCE MOTOKÁRY 

Ložiska jsem pro zadní nápravu volil kuželíková, protože na zadní osu působí značné axiální 

zatížení a standartní ložiska by toto zatížení nevydržela. Celá zadní osa je uložena ve třech 

shodných ložiscích a ty jsou uloženy v ložiskových domcích. Ložiska na pravé straně 

neumožňují axiální posuv a slouží tedy jako ložiska axiálně vodící. Ložiskový domek na levé 

straně je navržen pro ložisko axiálně volné.  Ložiskové domky jsou spolu s víčky pro břitová 

těsnění (ČSN 02 9401 (1)) přišroubovány k úchytům, které jsou navařeny k rámu motokáry. 

 

 

 

Obrázek 20 Ložiskový domek 

(pravý) 

Obrázek 21 Víčko s 

břitovým těsněním 

Obrázek 19 Úchyt ložiskového 

domku 
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KOTRUKCE MOTOKÁRY 

 

 

 

Postup montáže zadní nápravy: 

I. Navaření čepů nápravy 

II. Zalisování per do hřídele 

III. Nasazení unašečů s brzdovým kotoučem a řetězovým kolem 

IV. Nasunutí víček s těsněním, ložisek a ložiskových domků 

V. Přišroubování ložiskových domků k úchytům 

VI. Nasazení nábojů kol 

 

 

Obrázek 22 Řez pravými ložiskovými domky 

Obrázek 23Řez levým ložiskovým 

domkem 
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KOTRUKCE MOTOKÁRY 

1.4 BRZDOVÝ PEDÁL 

 

 

 

Brzdový pedál se skládá z tělesa pedálu, držáku a dorazu chodu pedálu. Držák pedálu je 

navařen na rám motokáry a je vyroben z jeklu EN 573-3 AW 6060 T66 (3). Těleso pedálu je 

uloženo kluzně na čepu, který je nasazen na šroub procházející držákem (viz obrázek 26). 

Jsou na něm dvě oka, jedno slouží k uchycení pružiny a druhé k zachycení lanka, které je 

spojeno s brzdou motokáry. Na čele držáku je navařena destička, do které je poté zašroubován 

šroub který slouží jako doraz chodu pedálu. Maximální dráhu pedálu lze tedy nastavit dle 

potřeb. 

 

Obrázek 24 Brzdový pedál 

Obrázek 25 Brzdový pedál 
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KOTRUKCE MOTOKÁRY 

 

 

 

Celá sestava pedálu je navařena k rámu motokáry a vratný pohyb zajišťuje pružina, která je 

uchycena do oka na pedálu a do oka navařeného k podlaze motokáry. 

 

 

Obrázek 26 Řez sestavou pedálu 

Obrázek 27 Doraz pedálu 

Obrázek 28 Uchycení sestavy pedálu 
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KOTRUKCE MOTOKÁRY 

1.5 PLYNOVÝ PEDÁL 

 

 

 

Plynový pedál je konstrukčně shodný s pedálem brzdovým, jen je smontován zrcadlově a do 

horního oka na tělese pedálu se navleče lanko ovládající motor.  

 

 

 

Obrázek 29 Plynový pedál 

Obrázek 30  Plynový pedál 
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KOTRUKCE MOTOKÁRY 

1.6 BRZDA 

 

 

 

Brzda je kotoučová s průměrem 200 mm. Brzdový třmen se skládá ze dvou brzdových 

destiček, které jsou uchyceny na čtyřech čepech. Brzdná síla je vyvolána pomocí dvou 

brzdných pístů s průměrem 10 mm pro každou brzdovou destičku. Brzdová destička má 

zhruba rozměry 40x50 mm. Brzda je chlazena vzduchem.  

 

1.7 MOTOR 

Motor jsem v rámci své bakalářské práce blíže neřešil, takže jsem ho vymodeloval pouze jako 

jednu součást, která svými rozměry alespoň vzdáleně připomíná motor. Uvažoval jsem však 

použití běžného motoru a tomu jsem přizpůsobil i uchycení a všechny rozměry sousedních 

součástí tak, aby se skutečný motor relativně pohodlně vlezl. Motor je uchycen pomocí čtyř 

šroubů k plechu, který je navařený k rámu motokáry. 

Obrázek 31 Brzda 

Obrázek 32 Brzda 
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KOTRUKCE MOTOKÁRY 

 

 

 

 

 

Obrázek 33 Motor 

Obrázek 34 Uchycení motoru 
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KOTRUKCE MOTOKÁRY 

1.8 VÝFUK 

 

Výfuk se skládá z několika trubek svařených k sobě a z tlumiče výfuku. Trubky mají vnější 

průměr 38 mm a vnitřní průměr 35 mm. Tlumič slouží ke snížení hluku kvůli relativně 

běžnému použití motokár v uzavřených prostorech, kde se musí dodržovat hlukové normy. 

Výfuk je uchycen pomocí dvou objímek, které jsou přichyceny k plechu navařenému na rám 

motokáry. Objímky jsou vyrobeny z 15 mm širokého pásu plechu. Mezi konci objímek jsou 

vloženy gumové vložky – tzv. silent-bloky, které zabraňují nežádoucímu cinkání objímek o 

plech. 

 

 

 

Obrázek 35 Výfuk 

Obrázek 36 Uchycení výfuku 



BRNO 2019 

 

25 
 

KOTRUKCE MOTOKÁRY 

 

 

 

1.9 SEDAČKA 

 

Sedačka má tvar přizpůsobený k dosažení co největšího pohodlí řidiče motokáry, to znamená, 

že má hodně zaoblené hrany. K podvozku je přichycena pomocí několika držáků, které jsou 

přidělané k plechům navařeným přímo na rám motokáry. Tyto držáky jsou vyrobeny z plechu 

tloušťky 5 mm. Všechny šrouby na sedačce jsou šrouby se zápustnou hlavou  M8 ISO 4762 

(1), protože nesmí vznikat žádné hrany na vnitřním povrchu sedačky. 

Obrázek 37 Objímka výfuku 

Obrázek 38 Silent-blok 

Obrázek 39 Sedačka 
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KOTRUKCE MOTOKÁRY 

 

 

 

 

Obrázek 40 Uchycení sedačky 

Obrázek 41 Uchycení sedačky 

Obrázek 42Držák sedačky 
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KOTRUKCE MOTOKÁRY 

1.10  ZADNÍ NÁRAZNÍK 

 

Nárazník je svařen z trubek o průměru 25 mm a tloušťce stěny 2.9 mm. K rámu motokáry je 

přichycen tak, že se vyčnívající části nárazníku zasunou do rámu 60 mm hluboko a svaří se 

s rámem. 

1.11  PŘEDNÍ NÁRAZNÍK 

 

Přední nárazník je stejné konstrukce jako nárazník zadní, ale je k rámu navařen z vnějšku 

pomocí trubky k tomu vyrobené.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 43 Zadní nárazník 

Obrázek 44 Přední nárazník 

Obrázek 45 Držák předního nárazníku 
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KOTRUKCE MOTOKÁRY 

1.12 PŘEDNÍ A ZADNÍ PNEUMATIKA 

 

 

Použité pneumatiky nemají žádný vzorek jako například pneumatiky u osobních automobilů, 

z důvodu zajištění co největší přilnavosti. Vnější průměr zadní pneumatiky je 250 mm a šířka 

je 160 mm, přední pneumatika má vnější průměr 230 mm a šířku 130 mm. Mají zaoblené 

hrany s rádiusem R20 mm (přední pneumatika) a R25 mm (zadní pneumatika), aby se 

motokára v zatáčkách nezasekávala, ale plynule projížděla zatáčkami. 

 

 

Obrázek 46 Přední pneumatika 

Obrázek 47 Zadní pneumatika 
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KOTRUKCE MOTOKÁRY 

1.13 ZADNÍ DISK 

 

Zadní disk má průměr 180 mm a šířku 160 mm. Je přichycen k náboji kola pomocí tří 

závrtných šroubů M12 x 140 ČSN 02 1174 (1) a samojistných matic M12 ISO 7040 (1). 

Náboj je k nápravě přichycen pomocí korunové matice  M30 x 2 ČSN 02 1411 (1) a čepu 

zadní nápravy.  

 

 

Obrázek 48 Zadní disk 

Obrázek 49 Uchycení zadního kola a náboje 
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KOTRUKCE MOTOKÁRY 

Vnitřní dutina zadního náboje není kruhová, ale je nahoře zploštělá, stejně jako zadní osa, 

protože kvůli této rovné ploše je umožněn přenos krouticího momentu. Jedná se o takzvaný 

tvarový styk. Náboj je vyroben z tyče kruhové válcované zatepla Ø110 – 100 ČSN 42 5510. 

 

1.14 PŘEDNÍ DISK 

 

Přední disk je na přední náboj přichycen pomocí samojistné matice M12 ISO 7040. Je uložen 

na dvou ložiscích s kosoúhlým stykem, protože obyčejná kuličková ložiska by nevydržela 

radiální zatížení, které zde při projíždění zatáček vzniká. Kvůli ochraně před nečistotami jsou 

na obou stranách vložena víčka, která zároveň zabraňují úniku maziva 

 

Obrázek 50 Zadní náboj 

Obrázek 51 Přední disk 

Obrázek 52 Detail uložení předního disku 
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KOTRUKCE MOTOKÁRY 

1.15  VOLANT 

 

 

Volant je vyroben z hliníku a jeho vnější kotouč je pogumován, aby se co nejlíp držel a 

neklouzal v ruce. Průměr vnějšího kotouče je 250 mm. Tento rozměr je zvolen tak aby řízení 

nebylo moc těžké, ale taky aby volant nebyl zbytečně velký a takzvaně padl do ruky. Volant 

je s tyčí řízení spojen pomocí unašeče, který je s touto tyčí spojen pomocí šroubu. 

 

 

 

Obrázek 53 Volant 

Obrázek 54 Uchycení unašeče volantu k tyči řízení 
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KOTRUKCE MOTOKÁRY 

1.16 UCHYCENÍ TYČE ŘÍZENÍ 

Jak jsem již zmínil, tyč řízení je uložena kluzně pomocí mosazných ložisek. Hřídel je tímto 

způsobem ukotvena nahoře i dole. V obou případech je k tomu potřeba dalších trubkových 

konstrukcí, které jsou přivařeny k rámu motokáry. 

 

 

 

 

 

Obrázek 55 Řez uchycení tyče řízení 

Obrázek 56 Horní trubková 

konstrukce 

Obrázek 57 Spodní 

trubková konstrukce 
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KOTRUKCE MOTOKÁRY 

1.17 DALŠÍ KONSTRUKČNÍ NÁPADY 

1.17.1 ČEP ŘÍZENÍ 

Jak jsem již zmínil, je čep řízení uchycen pomocí korunové matice a závlačky, ale je 

nežádoucí aby se čep otáčel. Z tohoto důvodu má hlava čepu vyfrézovanou rovnou plochu, 

kterou se opře o hranol navařený zvenčí na domku řízení. 

 

1.17.2 ŠROUB S ŠESTIHRANNOU HLAVOU NA LOŽISKOVÉM DOMKU 

Ložiskové domky s víčky jsou přišroubovány k držákům pomocí šroubů s vnitřním 

šestihranem ISO 4762 (1). U prostředního domku jsem však zvolil šrouby s šestihrannou 

hlavou ČSN EN 24018 (1) kvůli nedostačenému místu pro umístění šroubováku při 

utahování/povolování šroubů. Obyčejným klíčem pro tento šroub se dá jednoduše 

vyšroubovat matice a ložiskový domek s víčkem lze následně sundat. 

 

Obrázek 58 Zajištění čepu řízení 

Obrázek 59 Detail přichycení prostředního ložiskového 

domku 
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KOTRUKCE MOTOKÁRY 

1.17.3 SVĚRNÉ SPOJE UNAŠEČŮ 

Svěrná síla potřebná k zajištění polohy unašečů je vyvolaná šroubem a maticí. Proto je na 

unašečích potřeba vybrání, do kterých se šroub i matice schovají. Kvůli omezenému místu, 

nemůže být toto vybrání tak velké, aby se matice dala utáhnout příslušným klíčem. Z tohoto 

důvodu je šířka této drážky jen o trochu větší než matice tak, aby se matice nemohla protáčet, 

a k utáhnutí stačí otáčet pouze šroubem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 60 Svěrný spoj 

Obrázek 61 Detail vybrání s maticí 



 

VÝPOČET PERA NA ZADNÍ NÁPRAVĚ 

2 VÝPOČET PERA NA ZADNÍ NÁPRAVĚ 
Jak jsem již zmínil, přenos krouticího momentu na brzdu a řetězové kolo je zajištěn pomocí 

strojních per těsných ČSN 02 2562. Protože jsou pera na stejném průměru, mají stejné 

rozměry s výjimkou délky. Pero pro brzdový kotouč je dlouhé 65 mm a pero pro řetězové 

kolo je dlouhé 50 mm. Kontrolovat tedy budu pouze pero pro řetězové kolo, protože jestli 

vydrží dané napětí, pak je zaručeno, že napětí vydrží i větší z obou per.  

2.1 TABULKY VSTUPNÍCH HODNOT 

Tabulka 1 Parametry motoru 

Výkon - P 4.1 [kW] 

Krouticí moment – Mk 11186 [Nmm] 

Otáčky - n 3500 [min
-1

] 

Vstupní hodnoty jsem volil podle hodnot běžně používaných motorů. 

Tabulka 2 Výstupní hodnoty na hřídeli 

Výkon - P 4,018 [kW] 

Krouticí moment – Mk 30452 [Nmm] 

Otáčky - n 1260 [min
-1

] 

 

Tabulka 3 rozměry pera na hřídeli 

Šířka - b 12 [mm] 

Výška - h 8 [mm] 

Délka - l 50 [mm] 

Hloubka drážky 

v hřídeli - t 4,9 
[mm] 

Hloubka drážky 

v díře - t1 3,1 
[mm] 

Průměr hřídele - d 40 [mm] 

 

 



BRNO 2019 

 

36 
 

VÝPOČET PERA NA ZADNÍ NÁPRAVĚ 

Tabulka 4 Dovolená napětí 

Materiál pera: ocel 11 600 

Dovolené napětí ve 

střihu τsdov : 
50 [MPa] 

Dovelený tlak materiálu 

pera pd: 
60 [MPa] 

Materiál náboje: 42 2303 

Dovelené napětí na 

otlačení náboje pd: 
45 [MPa] 

Materiál hřídele: ocel 11 353 

Dovelené napětí na 

otlačení hřídele pd: 
50 [MPa] 

 

2.2 VÝPOČET 

Vyjádření a výpočet zatěžující síly: 

6,1522
40

3045222

2








d

Mk
F

d
FMk   N   

Kde F je zatěžující síla, Mk je krouticí moment a d je průměr hřídele. 

Kontrola pera na otlačení: 

Dp
S

F
p   

8,117)1250(1,3)(1  bltS  [mm
2
] 

925,12
8,117

6,1522


S

F
p  [MPa] 

p<pd => pero vyhovuje na otlačení 

Kde p je hodnota skutečného napětí, pd je hodnota dovoleného napětí na otlačení a S je plocha 

namáhaná na otlačení. 
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VÝPOČET PERA NA ZADNÍ NÁPRAVĚ 

Kontrola pera na střih: 

DSS
S

F
   

097,569
4

12
12)1250(

4
)(

22








 b

bblS  [mm
2
] 

675,2
097,569

6,1522


S

F
S  [MPa] 

τs<τsd =>pero vyhovuje 

Kde τs  je skutečné napětí, τsd dovolené napětí ve střihu a S je plocha namáhaná na střih.  

Kontrola náboje na otlačení: 

Dp
S

F
p   

Plocha S je stejná jako při kontrola pera na otlačení, tedy 117,8 [mm
2
]. 

925,12
8,117

6,1522


S

F
p  [MPa] 

p<pd => náboj vyhovuje 

Kontrola hřídele na otlačení: 

Dp
S

F
p   

245509,4  ltS  [mm
2
] 

215,6
245

6,1522


S

F
p  [MPa]  

p<pd => hřídel vyhovuje 

 

 

 

 



 

DALŠÍ POSTUP 

3 DALŠÍ POSTUP  
Jako další postup při tomto návrhu by bylo vhodné udělat celkovou analýzu napětí v celém 

trubkovém rámu. Mělo by se dávat pozor na to, aby v některých místech rámu nebyla hodnota 

napětí několikanásobně vyšší než ve zbytku rámu. Samozřejmě se taková místa mohou 

objevit, pak by bylo dobré vhodnou změnou geometrie rámu těmto místům zabránit. 

Například přidáním vhodně vedené trubky by se toho dalo dosáhnout, protože by fungovala 

jako podpěra.  

Poté by se ověřilo, jestli mnou navržené uchycení motoru vyhovuje i ve skutečnosti, ovšem 

při návrhu jsem na tuto skutečnost dával pozor, takže by uchycení mělo být vhodné.  

 



 

ZÁVĚR 

ZÁVĚR 
Během své bakalářské práce jsem vytvořil konstrukční návrh podvozku motokáry a zhotovil 

3D model v programu Inventor. Motokára byla navržena tak, aby sloužila pro volnočasové 

aktivity nikoliv pro závodění. Některé konstrukční prvky se mírně liší od běžně používaných 

součástí, protože jsem neměl přístup k tomu, abych zjistil skutečné konstrukční řešení. Avšak 

podvozek by byl plně funkční a stačilo by vybrat vhodný motor. Návrhu motoru jsem se 

nevěnoval, ale ukotvení motoru v tomto návrhu by bylo použitelné pro skutečný motor. Dále 

jsem provedl pevnostní kontrolu součástí na zadní nápravě, konkrétně per, která přenáší 

krouticí moment. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

b [mm] Šířka pera 

d [mm] Průměr hřídele 

F [N] Zatěžující síla 

h [mm] Výška pera 

l [mm] Délka pera 

Mk [Nmm] Krouticí moment 

n [min
-1

] Otáčky  

P [kW] Výkon 

pd [MPa] Dovolený tlak materiálu pera 

S [mm
2
] Namáhaná plocha 

t [mm] Hloubka drážky v hřídeli 

t1 [mm] Hloubka drážky v díře 

τsdov [MPa] Dovolené napětí ve střihu 
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SEZNAM PŘÍLOH 

SEZNAM PŘÍLOH 
Přílohy jsou pouze v elektronické verzi. 

1) 3D model vytvořený v aplikaci Inventor 

2) Výpočet pera v aplikaci MS Excel 


