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Koloběžka

Tereza Matějková 

KOLOBĚŽKA



CÍL PROJEKTU

Cílem projektu je navrhnout a vyrobit designově netradiční, ale plně funkční koloběžku.

Dílčí cíle projektu:
1. Návrhy
2. Počítačová realizace
3. Výroba
4. Zkouška prototypu => hledání problémů a následné vylepšení
5. Konečný výrobek



NÁVR

H

Designér: náčrty rukou na papír, hledání 
zajímavých tvarů výrobku 

Konstruktér: zkontroluje 
pevnost a tuhost konstrukce, 
hledá vhodné výrobní řešení a 

hlavně má TRPĚLIVOST S 
DESIGNÉREM! 

Dominantní trubka 
spodního rámu je 

VPRAVO…

… trubka řídítek 
vychází z předního 

kola VLEVO
(musím se koukat 

po směru jízdy)

Pevnostní 
kontrola… na jakou 

hmotnost tuto 
koloběžku 

navrhnout?



POČÍTAČOVÁ 

REALIZACEPočítačová realizace nám pomůže odhalit nedostatky či odpovědět na některé konstrukční a výrobní problémy.

Bude to zatáčet? Bude rám dost pevný?

Jak vyrobit specifická kola?

Bude se to vůbec někomu líbit?



MATERIÁL PRO VÝROBU

VOLBA MATERIÁLU PRO RÁM KOLOBĚŽKY?

OCEL:
- chrommolybdenová 

ocel s vysokou pevností 
- jednoduchá svařitelnost 

i pro začátečníka

HLINÍK:
- lehký materiál
- nízká tuhost
- svařování není snadné pro 

začátečníka

3D TISK:
Jelikož ráfky kol pro tuto koloběžku jsou
atypické, bylo vhodné použít 3D tisk pro
rychlost výroby a rychlé ověření jejich
funkčnosti.



VÝROBA – KUCHAŘKA, JAK TO VYROBIT

1. Vytvořit 
výkresy.

2. Nakoupit materiál a 
nařezat ho na 

potřebnou délku.

3. Naohýbat 
a zabrousit 

ostré hrany.

4. Vše svařit
(svařují poprvé a jde 

mi to).



VÝROBA – KUCHAŘKA, JAK TO VYROBIT

5. A stále vše 
kontrolovat, 

měřit…

6. … a měřit …



VÝROBA – KUCHAŘKA, JAK TO VYROBIT

7. … a měřit a 
kontrolovat.

8. A stále si klást otázku, zda koloběžka bude 
zatáčet. Prostě při výrobě se najdou oblasti, 
které se při navrhování nedořeší a při výrobě 
je nutné některá konstrukční řešení upravit. 
Samozřejmě po konzultaci s designerem – A 

TO JSEM JÁ.



ZKOUŠKA PROTOTYPU

PRVNÍ ZKOUŠKA: Bude vše fungovat? PRVNÍ DOJEM: Odpovídá výrobek očekávání návrhu?



FINÁLNÍ ÚPRAVA A KOMPLETACE
1. Vše rozebrat, obrousit, 

aplikovat základní nástřik a 
vrchní barvu.

2. Kompletace a seřízení.

HOTOVO!!!
- 8 hodin kreslení tužkou na papír, 3D počítačové 

modelování => hledání vhodného návrhu
- 24 hodin na 3D tiskárně, 
- 20 hodin v zámečnické dílně při výrobě



KONEČNÝ VÝROBEK

TECHNICKÉ PARAMETRY:
Délka: 1100 mm
Šířka: 800 mm
Výška: 800 mm
Hmotnost: 21 kg

PROSTOR PRO ZLEPŠENÍ:
1. Stojánek, který by nenarušil design
2. Uložení řízení do ložisek
3. Jiný design ráfků – snadnější 

nafukování pneumatik


