
24. Nosné prvky 
podvozku, druhy rámů

( vzájemné spojení náprav, nesení karosérie, nástavby, 
nákladního prostoru, přenos síly mezi nápravami a 

vozidlem ) 

- Rám vozidla 

- Bezrámová (samonosná) konstrukce 
karosérie





Rám

Rám je nosným a spojovacím prvkem pro 
poháněcí ústrojí, ostatníčásti podvozku a 

karoserii. Zachycuje akční síly, vznikající při 
jízdě, i příslušné reakce. 

V některých případech, například u většiny 
dnes vyráběných osobních automobilů, byla 

funkce rámu přenesena na karoserii.



Rámy  
svařované X nýtované

Svařované

+ jednodušší a levnější výroba, přenos sil 
ve velkých průřezech

- použití svařitelných materiálů menší 
pevnosti, tepelně ovlivněné zóny kolem 
svarů ( trhliny, koroze)



Rámy  
svařované X   nýtované

Nýtované

+ použití vysokopevnostních nesvařitelných 
materiálů, bez tepelně ovlivněných zón 
kolem svarů 

- dražší a pracnější výroba, koncentrace 
přenosu síly do nýtového spoje





Druhy r ámů

-Obdélníkový ( žebřinový)

-Křížový

-Páteřový

-Plošinový

-Příhradový

-Obvodový

-Monoblokový -skříňový ( nosným prvkem agregát )

-Kombinovaný

-Pomocný



Obdélníkový ( žebřinový) rám

• Nejčastější rám u současných nákladních 
vozidel

• Nabízí připojení jakékoli nástavby, popř. 
prodloužené kabiny

• Některé v přední části rozšířené při zástavbě 
většího motoru

• Je zakázán jakýkoli zásah do rámu – třeba 
využít připravené připojovací otvory





Obdélníkový ( žebřinový) rám



Obdélníkový ( žebřinový) rám



Obdélníkový ( žebřinový) rám



Obdélníkový rám Jeep Cherokee
terénní vozy Offroad jsou poslední z osobních 

automobilů, které ještě používají rám





Páteřový rám

• Základním prvkem tzv. nosná roura.

• Nosné roura obsahuje některé části 
kinematického řetězce – spojovací hřídele, 
rozdělovací převodovky, rozvodovky a 
diferenciály

• Připojený rám ( žebřinový) má pouze 
pomocnou funkci pro nesení nástavby

• Typický pro vozy TATRA 





Páteřový rám









Mezi páteřové rámy patří i otevřený 
motocyklový rám skútrů



Plošinový rám

• Základním prvkem je vyztužená podlaha -
plošina.

• Po připojení agregátů je plošina teoreticky 
schopná jízdy bez karosérie

• To je ideální pro malosériové stavby 
jednoduchých vozidel ( plážové buggy) 
nebo replik historických vozidel schopných 
provozu

• Typickým představitelem – VW Brouk





Plošinový rám
ISO Rivolta 1963



Plošinový rám VW Brouk



Příhradový rám

• Je tvořen příhradovou prostorovou 
konstrukcí z trubek nebo výlisků

• 2 oblasti použití:

- Autobusy, obytné automobily a přívěsy

- Sportovní vozy a motocykly

• V uzlech konstrukce ( styčnících) nejčastěji 
svarové spoje, výjimečně nýtované 



Příhradový rám







Podvozek autobusu MB









Monoblokový rám

• Monoblokový rám vznikne spojením 
motoru s převodovkou a rozvodovkou v 
jediný celek, ke kterému jsou pak připojeny 
další funkční části vozidla. 

• Typický je pro traktory a buldozery.

• Zjednodušenou variantu mohou používat     
i motocykly s velkoobjemovým motorem.







Kombinovaný rám

• Kombinovaný rám vznikne spojením 
několika rámů různých druhů . 

• Například podlaha – plošina pod kabinou a 
příhradová konstrukce pro nápravy a 
agregáty.





Pomocný rám

• Obvykle vyztužuje samonosnou karosérii –
bezrámovou konstrukci v místech velkého 
zatížení . 

• Především pod hnacím agregátem a v 
místech připojení náprav.







Bezrámové konstrukce –
samonosné karosérie

Funkci prostorového rámu plní většina celé karosérie 
( skelet ) kromě povrchových panelů a pohyblivých 
částí, klíčovými prvky jsou prahy, sloupky dveří, 
podélníky motorového prostoru a střední tunel



Na výrobu samonosné karosérie se používají 
materiály různé pevnosti i tloušťky.

Slabší a méně pevné jsou krycí prvky – blatníky, 
kapoty, střecha ( 0,7 – 1 mm) – hlubokotažné 

oceli, hliník případně plast.

Na podlahu, sloupky, výztuhy a některé nosníky
pak pevnější materiály od 0,8 mm.

Z vysokopevnostních ocelí se vyrábějí prahy,       
A sloupky, výztuhy a nosníky předního nárazníku.

Běžně 1 mm, u kabrioletů až 4 mm.









Jednotlivé části samonosné karosérie se spojují 
nejčastěji bodovými svary – běžně robotizovaně.

Méně často pak svary švovými ( prahy) nebo 
obloukovým svařováním (CO2 , laser).

Specialitou zn.Škoda je obloukové pájení bronzem 
v místech náchylných na korozi.







Nejvýznamnější výhody samonosné karosérie 
proti rámové konstrukci:

- celkově nižší hmotnost
- u velkosériové produkce levnější výroba

- především ale pasivní bezpečnost, 
programovatelně deformované zóny chránící 
posádku při havárii. Postupný útlum nárazu 

deformováním jednotlivých zón.










