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ANOTACE 
 
Cílem této bakalářské práce je popsat problematiku spojenou s tlumením kmitů kola 
a utřídit tyto informace podle nejnovějších poznatků. Popsat jednotlivé principy 
používané pro tlumení kmitů kol osobních vozů a srovnat jednotlivé systémy s 
ohledem na využitelnost těchto systému do budoucna. 
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podvozek, zavěšení kola, odpružení, pružina, tlumič, pasivní odpružení, semiaktivní 
odpružení, aktivní odpružení 
 
 
KEY WORDS 
 
underbody, suspension, springing, spring, damper (shock absorber), pasiv damping, 
semiaktiv damping, aktiv damping 
 
 
ANNOTATION 
 
Aim those work is describe problems connection with vibration damping wheels and 
organize these information after up - to - date piece of knowledge. Describe 
individual principles used for vibration damping wheels car and compare individual 
systems with reference to improvement  these system to the future. 
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ÚVOD 
 
Již ve středověku, kdy lidé vynalezli kolo a začali konstruovat a stavět různé povozy 
a káry, se snažili chránit sebe a přepravované zboží před otřesy způsobené 
nerovnostmi na cestách. Zprvu bylo kolo uchyceno na pevnou osu, která byla přímo 
spojena s přepravním prostředkem. To mělo za následek přenos veškerých vibrací do 
soustavy.  
Ve středověku se snažili při konstrukci kočárů pro panstvo odpružit alespoň kabinu 
(nástavbu) pomocí jednoduchých pružících elementů jako byly například kožené 
pásy nebo později kované ocelové prvky, které by se daly přirovnat nebo by se daly 
spíše považovat za předchůdce listových pružin. Toto odpružení jistě zpříjemnilo 
jízdu po hrbolatě cestě, ale díky tomu, že tyto kmity nebyly nijak tlumeny, 
připomínala jízda plavbu po moři.   
Pružící  systémy se začaly vyvíjet převážně na přelomu 19 a 20 století, kdy se 
uplatnily při řešení odpružení automobilů. 
 

 
http://www.citroen.mb.ca/citroenet/miscellaneous/suspension/suspension1.html 

obrázek 1: Povoz s pevnou osou kola 
 
1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 
 
1.1. Podvozek 
 
Můžeme si položit jednoduchou otázku. Co to vlastně podvozek je? Dá ze říci, že je 
to soustava mechanických prvků, která přetransformuje rotační pohyb kol na 
translační pohyb karoserie.  
Podvozek se skládá převážně z těchto základních částí: 

- závěs kola 
- odpružení 
- řídící prvky 
- brzdový systém  
- podpůrné prvky ( jedná se o systémy využívané u vyspělejších konstrukcí 

nápravy jako je ESP, ABS atd.) 
  
Podvozky se dají dělit podle řady specifikací např. jestli se jedná o podvozek letadla, 
vlaku, automobilu atd. A tyto se dají znovu a znovu dělit. Například u automobilu 
rozlišujeme ještě podvozky na silniční a terénní a tyto ještě dále na klasické a 
sportovní. My se budeme zabývat podvozkem osobního vozu.  
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1.2. Zavěšení kol 
 
Zavěšení kola je ta část nápravy, která je mezi kolem a karoserií. Je na něm 
připevněno kolo a celý zavěs je uchycen ke karoserii vozu. Existují tři základní 
konstrukce zavěšení kola: 

- lichoběžníková 
- Mc-Pearson 
- více prvková náprava 

 

 
http://www.carbibles.com/suspension_bible.html 
obrázek 2: Náprava Mc-Pearson vlevo a lichoběžníková vpravo 
 
1.3. Odpružení vozu 
 
Odpružení se skládá z pružícího a tlumícího systému. Pružící elementy se starají o 
propružení kola při najetí na nerovnost a tlumící systém utlumuje nežádoucí kmitání 
kola a zaručuje stálý styk kola s vozovkou. 
Odpružení automobilu 
 
1.3.1 Požadavky kladené na odpružení vozu 
 
Odpružení má vliv na únavu řidiče, proto je zapotřebí jeho správné vyladění. Vlivem 
nedostatečného utlumení kmitů kola dochází k rychlému opotřebení celého 
mechanizmu závěsu a pneumatiky. U odpružení se vždy řeší dvě hlavní kritéria a 
těmi jsou komfort a bezpečnost. Bezpečnost jízdy je ovlivněna kmitáním 
neodpružených hmot. Hodnotí se bezrozměrnou veličinou, kterou je přilnavost kola 
k vozovce. Jedná se o poměr minimálního zatížení vozovky pneumatikou automobilu 
při překonání nerovnosti a statického zatížení. Minimální hodnota je 0% a znamená, 
že se kolo nedotýká vozovky . 100% přilnavost je teoretická hodnota a znamená, že 
kolo dokonale přilne k vozovce [5], [3].  
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Naopak komfort jízdy lze hodnotit jako schopnost vozidla co nejvíce utlumit 
přejížděnou nerovnost tzn. utlumit nepříjemné kmitání odpružených hmot. Dá se říci, 
že komfort a bezpečnost jsou dvě naprosto rozdílné vlastnosti, které se navzájem 
popírají [1]. 
U pasivních podvozků se tento problém řešil kompromisem mezi bezpečností a 
komfortem. Tuto záležitost vyřešily až aktivní podvozky, které jsou popsány níže. 
 
1.3.2 Pružiny  
 
Odpružení se realizuje pomocí pružin nebo pružících elementů. Tyto pružiny mohou 
být buď to: 

a) s konstantní charakteristikou pružení 
- klasické vinuté pružiny s konstantním stoupáním a průměrem pružiny 
- listové pružiny 
- miskové pružiny 
- torzní 
 
b) s proměnou charakteristikou pružení (hlavně sportovní vozy) 
- vinuté pružiny s proměnným stoupáním a průměrem pružiny 
 
c) s řízenou charakteristiku pružení (používané v aktivním závěsu) 
- vzduchové pružiny  
- hydraulické 

 
http://www.carbibles.com/suspension_bible.html 
obrázek 3: Přehled základních pasivních pružin 
 
1.3.3 Tlumiče 
 
Tlumič odpružení je dominantním prvkem závěsu kola, na jeho dobrém technickém 
stavu je přímo závislá bezpečnost jízdy. Pohybová energie je v tlumiči 
transformována pomocí smykového nebo viskózního tření na teplo [1].  
Tlumič automobilu nemůže pracovat s lineární charakteristikou tlumící síly, ale 
pracuje rozdílnou charakteristikou v závislosti na rychlosti zdvihu kola. Hlavním 
důvodem je rozdílná intenzita tlumení při zdvihu a při poklesu kola, protože tlumič 
nesmí bránit propérování pří prvotním nájezdu na nerovnost a na druhou stranu 
dostatečně utlumit následné kmity spojené s tímto propružením [3].  
V závěsech automobilu se nejvíce osvědčil teleskopický hydraulický tlumič, který 
k tlumení využívá vlastnosti spojené s viskózním třením.  
 

1.3.2 
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2. PRUŽÍCÍ A TLUMÍCÍ SYSTÉMY 
 
Pružící systém je souhrn všech kinematických, mechanických, elektronických a 
dalších částí, které se starají o pružení a tlumení nežádoucích vibrací. Tyto systémy 
rozlišujeme podle rozsahu řízení jednotlivých prvků a rychlosti řídících systémů na: 

- konvenční 
- adaptivní popřípadě semiaktivní (rychlejší než adaptivní) 
- pomalé aktivní systémy 
- rychlé aktivní systémy   

 
2.1. Konvenční systém 
 
Konvenční sytém odpružení je odpružení, které se skládá z pasivního tlumiče a 
pružiny. U osobních vozů jsou charakteristiky tlumiče a pružiny nemněné a 
nemůžeme je nijak ovlivňovat. Změna charakteristiky je doménou sportovnějších 
vozů.   
Pružina resp. Její charakteristika se v tomto systému dá měnit jen velmi omezeně. 
Jednou z možností je stlačení pružiny pomocí matice čímž se změní její tuhost 
v daném bodu tlumící charakteristiky nebo vykloněním pružiny do strany 
Tlumič se dá seřizovat mnohem lépe. Protože můžeme nastavovat ve velkém 
rozmezí škrcení průtoku hydraulické kapaliny, pomocí stavících šroubů. 
Tento systém nevyžaduje žádnou přídavnou energii, ale nastavení se provádí pouze 
před samotnou jízdou a v průběhu ní se nedá měnit.  
 
2.2. Adaptivní systémy 
 
Tyto systémy jsou převážně doplňkovým prvkem konvenčního odpružení. Omezují 
se pouze na řízení funkcí tlumiče. Je to přechod mezi konvenčním a aktivním 
odpružením. Je ho možné řídit buď to pomocí přepínače na palubní desce ( to by se 
tento systém řadil mezi pasivní) nebo u vyvinutějších systémů se o přepínání stará 
řídící jednotka. Tlumič má převážně jen dvě charakteristiky, jednu měkkou a druhou 
tvrdou (dalo by se také říci pružení a tlumení). Takže si řidič přepne z jedné 
charakteristiky na druhou nebo sama řídící jednotka sleduje pomocí senzorů chování 
vozu a přepíná mezi jednotlivými charakteristikami. Při přepnutí na tvrdou char. se 
preferuje bezpečnost nad pohodlím a u měkké char. je tomu naopak. Toho se využívá 
hlavně při jízdě např. po dálnici, kde budeme preferovat pohodlí (měkká char.) a 
naproti tomu na členité silnici s mnoha výmoly a zatáčkami budeme preferovat 
tvrdou char., která bude zaručovat bezpečnost jízdy a snazší ovladatelnost vozu. 
Doba, po kterou je sepnuta jedna nebo druhá char., je poměrně dlouhá. Z toho 
vyplývá, že frekvence přepínání adaptivních systémů je nižší, než frekvence kmitání 
soustavy [1], [3]. 
 
2.3. Semiaktivní systém 
  
Tento systém je dnes nejrozšířenějším a nejpoužívanějším systémem používaným u 
osobních vozů. Vyznačuje se obecně velkou spolehlivostí, nízkou hmotností a 
energetickou náročností. Stejně jako u adaptivního odpružení se i u tohoto sytému 
řídí jen tlumič nikoli pružina. Jeho pracovní oblast není omezena několika 
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charakteristikami, jako je tomu u adaptivních tlumičů , ale má jich teoreticky 
nekonečně mnoho. Z toho plyne, že může být regulován každý bod charakteristiky. 
Tato charakteristika se přenastavuje v řádech milisekund podle aktuální potřeby. Tím 
je možno tlumit nejen frekvence karoserie, ale i nápravy[1], [2], [3]. 
 
2.4. Pomalé aktivní systémy 
 
U všech aktivních systémů je řízen jak tlumič tak i pružina. Díky regulaci pružiny 
můžeme snadno změnit světlou výšku automobilu nebo změnu tuhosti závěsu 
v závislosti na stylu jízdy a stavu vozovky. Toho lze dosáhnou utažením nebo 
povolením klasických pružin nebo zvýšením tlaku plynu u hydropneumatického 
tlumiče nebo změnou tlaku vzduchu u vzduchových pružin. Toto se děje pomocí 
servomotorů, čerpadel, kompresorů řízených pomocí řídícího systému, který získává 
potřebné informace ze snímačů polohy kola, zatížení kola a zrychlení v kolmém 
směru. Dalším okruhem řídící jednotky jsou senzory, které sledují užitečné zatížení 
vozu. To znamená, že řídící jednotka si stále hlídá konstantní světlou výšku 
automobilu, když do auta nasednou / vysednou přepravované osoby nebo naložíme / 
vyložíme náklad. Pomalé aktivní systémy pracují v oblasti do 5Hz, což je oblast 
zahrnující pouze kmitání karoserie. Abychom mohli pracovat i v oblasti kmitání 
nápravy, musí mít systém rychlejší odezvu ( ta se pro nápravu pohybuje v oblasti 
kolem 20Hz) [1], [2], [3]..  
   
2.5. Rychlé aktivní systémy 
 
Rychlé systémy jsou dnes nejrozšířenější a nejnabízenějšími prvky aktivní 
bezpečnosti u předních výrobců automobilů. Levnější varianty vychází z pomalých 
aktivních závěsů, ale jejich jednotlivé řídící komponenty (jako jsou např. čerpadla, 
kompresory, servomotory a ventily) jsou nahrazeny výkonnějšími a rychlejšími 
součástkami. Tyto pak jsou schopny měnit charakteristiky tlumení mnohem rychleji 
(pracovní oblast dosahuje až 25Hz). Rychlosti odezvy se u těchto systémů pohybují 
v řádech setin sekund. Toho se pak využívá nejen pro samotné tlumení, ale i pro 
regulaci nežádoucích náklonů karoserie. Tím je míněno tzv. potápění při brzdění, 
kdy se přední část vozu snižuje a zadní se zvedá, nebo opačný jev při akceleraci a 
také nebezpečné náklony při průjezdu zatáčkou, kdy se karoserie naklání vždy na 
jednu stranu.  
Je mnoho principů těchto systémů, ale jen pár systémů je natolik spolehlivých a 
cenově dostupných, aby se daly použít pro komerční vozy. Všechny aktivní systémy 
jsou také velmi energeticky náročné, a proto se mohou využívat jen u výkonnějších 
vozů, kterým odebírají část výkonu motoru[1], [2], [3]. 
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3. PŘEHLED TLUMIČŮ POUŽÍVANÝCH V JEDNOTLIVÝCH 
SYSTÉMECH 
 
3.1. Pasivní hydraulické tlumiče 
 
3.1.1. Jednoplášťový tlumič 
 
První nejpoužívanější variantou automobilového tlumiče je jednoplášťový dvojčinný 
teleskopický tlumič. Skládá se z pístu se dvěma druhy škrtících ventilů. Tlumení je 
způsobováno díky kapalinovému tření, k němuž dochází škrcením kapaliny při 
průchodu škrtícími ventily. Dále využívá vyrovnávání rozdílů objemu pod pístem 
(v pracovním prostoru). To je zajištěno změnou objemu stlačeného vzduchu přímo 
v prostoru pracovního válce tlumiče. Plyn je od tlumiče oddělen buďto plovoucím 
pístem nebo dalšími prvky, které zabraňují smíchání kapaliny a plynu. Často se tyto 
tlumiče chybně označují jako plynové, i když se jedná o tlumič plynokapalinový. 
 

http://www.bilstein.com/tech.php?PHPSESSID=275d353b6a52807ade9b7b60afae3387 
obrázek 4: Řez jednoplášťovým tlumičem 
 
3.1.1.1 Vysokotlaký plynokapalinový tlumič 
 
Z podobné konstrukce, jakou má jednoplášťový tlumič, vychází i vysokotlaký 
plynokapalinový tlumič, v němž je vzduch nahrazen převážně dusíkem, který je 
stlačen na tlak až 2,5MPa. Tímto konstrukčním řešením je především eliminovat 
pěnění olejové náplně tlumiče. 
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3.1.2. Dvouplášťový tlumič 
 
Další variantou tlumičů používané u automobilů je dvouplášťový tlumič. Funguje na 
podobném principu jako jednoplášťový tlumič .Ve vnitřním (pracovním) válci 
vyplněném kapalinou se pohybuje píst s průtokovými ventily, který je upevněn na 
konci pístnice. Při pohybu pístu se kapalina protlačuje otvory průtokových ventilů 
z jedné oblasti pracovního prostoru do druhé. Hydraulický odpor vzniká při škrcení 
tohoto průtoku a je závislý na rychlosti pohybu pístu. Mezi pracovním a vnějším 
válcem je tzv. vyrovnávací prostor naplněný přibližně do poloviny kapalinou a je 
oddělen od pracovního prostoru  vyrovnávacím ventilem. Do vyrovnávacího prostoru 
je vytlačována kapalina o objemu, který v pracovním válci zaujímá zasunutá pístnice. 
Vyrovnávací prostor také kompenzuje objemové rozdíly vzniklé ohřevem kapaliny. 
 

 
http://www.minimania.com/images/webstuff/keith/Damper-2.gif 

obrázek 5: Řez dvouplášťovým tlumičem 
 

3.1.2.2. Nízkotlaký plynokapalinový tlumič 
 
Nízkotlaký tlumič je používán z podobného důvodu jako vysokotlaký tlumič a to 
eliminovat pěnění kapaliny. V tomto tlumiči je vyrovnávací prostor nad hladinou 
tlumící kapaliny ve vnějším plášti naplněn také dusíkem o tlaku 0,25-0,5MPa a aby 
nedocházelo ke smíchání kapaliny a plynu jsou tyto prostory od sebe odděleny 
těsnícím kroužkem. 
 
3.1.3. Tlumiče s polohově závislým tlumením 
 
Princip konstrukce těchto tlumičů je jednoduchý. Jedná se konstrukční úpravu 
pracovního válce jednoplášťového tlumiče. Tlumení je závislé na poloze pístu a 
vychází z předpokladů, že během klidné jízdy s velmi malou zátěží je zapotřebí jen 
malá tlumící síla, která zajišťuje hlavně jízdní komfort. Na druhou stranu při 
zvýšeném zatížení závěsu kola je třeba zvýšit tlumící sílu pro zajištění maximálního 
kontaktu kola s vozovkou. Konstrukčně je tento problém řešen bočním rozšířením 
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pracovního válce v jeho střední části. To způsobuje netěsnost mezi pístem a stěnou. 
Tato vůle se nazývá obtok, tlumič je v této střední části velmi měkký. 
Tyto tlumiče vyvinula firma Monroe. Jejich první generace se nazývala PSD – 
Positron Sensitive Damping a byla distribuována pod názvem Sensa-Track. Druhá 
inovovaná generace se nazývala Safe-Tech. Ta měla přepracovanou obtokovou 
drážku s velice pozvolnými přechody a její tvar byl přizpůsoben každému typu 
automobilu podle potřeby. 
 
3.1.4. Hydroplynové tlumiče 
 
Tato pružící jednotka je známa pod názvem Hydrolastic. Jednotka má tvar soudku a 
je připevněna k odpružené části vozidla. Dvoudílný plechový plášť se skládá z horní 
komory, v níž je prstencová pryžová pružina namáhaná na smyk a tlak. V dolní 
komoře se pohybuje kuželový píst spojený se závěsem kola. Píst působí na pružnou 
membránu vyztuženou nylonem. Plechová přepážka mezi horní a dolní komorou je 
opatřena malým průtokovým otvorem a dvěma jednosměrnými tlumícími ventily, 
přičemž jeden ventil je nad přepážkou a druhý je pod ní. V obou komorách je náplň 
směsy vody s lihem a antikorozní přísadou. Kapalina je mrazuvzdorná a naproti oleji 
má výhodu stálé viskozity za všech běžných provozních teplot. Navíc velké množství 
kapaliny dobře odvádí teplo. Charakteristika tlumení je stálá. Progresivita odpružení 
je docílena jednak progresivní charakteristikou pryžové pružiny, jednak tvarem pístu, 
který je kuželový, takže výtlak kapaliny nad ním není lineárně závislý na zdvihu 
kola. 

 

 
http://www.carbibles.com/suspension_bible.html 
obrázek 6: Hydrolastické a hydroplynové tlumiče 
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3.2. Tlumiče používané u semiaktivních systémů 
 
3.2.1. CDC tlumiče 
 
Nejrozšířenějším hydraulickým tlumičem, používaným v semiaktivním závěsu je 
tlumič používající řízený škrtící ventil, který přepouští kapalinu mezi dolní a horní 
komorou.  
V Evropě jsou to především CDC tlumiče (Continouse Damping Control). Jedná se o 
dvouplášťový tlumič. Jeho hlavní součástí, kterou se liší od konvenčních tlumičů je 
řídící ventil, který je vymezován polohou elektromagnetického pístku. Uzavírá nebo 
otevírá průtočné kanálky a tím zmenšuje čí zvětšuje průtok kapaliny skrz planžety 
zpětného ventilu. Tlumič je plynule nastavitelný od měkkého naladění až po tvrdou 
charakteristiku. Řídící jednotka zjišťuje každé 2ms aktuální potřebu tlumení a 
následně upravuje až 20x za sekundu proud, který ovládá pohyb pístku. 
Řídící jednotka systému CDC reguluje prostřednictvím třech okruhů 
vysokorychlostních datových sběrnic CANBUS. Rychlost přenosu dat, které 
propojují nejdůležitější řídící systémy je 500kbit/s [8]. První okruh tvoří tři senzory 
upevněné na karoserii (tvoří jednu rovinu), podle kterých se řídící jednotka orientuje. 
Druhý okruh zahrnuje dva senzory zrychlení kola (kolmé a podélné). Třetí okruh je 
souhrn signálů od rychlosti vozu, poloha plynového pedálu, boční zrychlení atd. 
Řídící jednotka analyzuje soubor těchto signálů a dávkuje tlumící síly jednotlivě na 
každé kolo. 
Firma ZF Sachs, která je hlavním výrobcem vyvinul nejprve aktivní tlumič 
s proporcionálním ventilem zabudovaným do pístu tlumiče. Tato verze je nazvaná 
CDCi (internal valve) měla ale větší rozměry, které byly dány jeho konstrukčním 
řešením. Další verze je konstruována s prostorově uspořádaným řešením označeným 
CDCe (external valve). Jedná se o proporcionální elektromagnetický ventil mimo 
těleso tlumiče se samostatným okruhem (bypasem). 
Obě  verze vyžadují velmi nízký příkon pro ovládání změny průtočných průřezů. 
Proud se pohybuje v rozmezí 0-1,8 A. Je-li zařízení v činnosti potřebuje příkon asi 
15W [8]. V případě výpadku palubního napětí ztrácí systém adaptivní funkci a 
pružina odsune řídící ventil do sportovní (tvrdé) polohy, která preferuje bezpečnost 
před komfortem.  
 
V roce 2004 nezávislé měření dynamiky vozidel Veltheim Rating, která provedl 
švýcarský časopis Revue Automobile potvrdila velmi dobré chování automobilů 
vybavenými tlumiči CDC. Test se prováděl na 108 metrů dlouhé slalomové dráze s 
kužely vzdálenými od sebe 18m. Na této dráze je několik různých povrchů (mokrý, 
polosuchý, suchý) a úkolem je projet tuto dráhu co nejrychleji.Přední místa obsadily 
vozy vybavené tlumiči CDC, které měly průměrnou rychlost pohybující se přes 60 
km/h. Zatím co vozy vybavené klasickými pasivními tlumiči měli průměrnou 
rychlost kolem 50 km/h [8]. Lepší výsledky měly tyto vozy i při brzdění, kdy byla 
jejich dráha průměrně o 5% kratší než u vozů s konvenčními tlumiči.  
 
Tyto tlumiče se díky svému jednoduchému, energeticky nenáročnému, spolehlivému 
a hlavně kompaktnímu prostorovému řešení využívají převážně v motosportu. 
Využívají je nejen závodní vozy a vozy WRC ale i některé motocykly, pro které je 
tento systém přepracován a zabudován do předních vidlic a zadního tlumiče. 
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http://news.auto.cz/?sekce=foto&ga_uid=GI_412c97b833626&ga_id=GH_412c97b82e879 
obrázek 7: CDCi tlumič 
 

 
http://news.auto.cz/?sekce=foto&ga_uid=GI_412c97b87c74a&ga_id=GH_412c97b82e879 
obrázek 8: CDCe tlumič 
 
3.2.2. Magnetoreologické tlumiče  
 
V roce 2006 automobilka Audi představila svůj nový typ Audi TT, které používalo 
technologii magnetických semiaktivních tlumičů. Byla to nová technologie 
odpružení u osobních vozů. Tento systém vyvinula  firma Delphs pod obchodním 
názvem MagneRide systém. Tato firma použila a odzkoušela první verzi tohoto 
systému již v roce 2002, když spolupracovala s General Motors na voze Cadilac 
Seville, kde se tato technologie velice osvědčila [15]. 
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3.2.2.1. Magnetoreologické kapaliny 
 
Než se začneme zabývat jak tyto tlumiče fungují, měli bychom si napřed vysvětlit 
některé nové pojmy. 
Reologie je vědní disciplína zabývající se tokem a deformací materiálu.  
Reologické kapaliny (nebo i jiná média) mají řízenou charakteristiku proudění 
pomocí změn elektrického proudu nebo magnetického pole. Podle použití nosného 
média, velikosti a směru elektrického proudu nebo magnetického pole se může měnit 
jejich viskozita. Médium potom může plynule měnit svou viskozitu od viskozity 
kapaliny až po téměř tuhé těleso. Odezva kapaliny je okamžitá a plně ovladatelná. 
Elektroreologické a magnetoreologické kapaliny byly vyvinuty ve čtyřicátých letech 
dvacátého století. 
 
Elektroreologické kapaliny mění svou viskozitu přivedením elektrického proudu 
přímo do kapaliny. Mají menší účinnost než magnetoreologické kapaliny. To je dáno 
omezeným smykovým napětím (odpor proti pohybu ve smykové rovině). Proto se 
používají převážně magnetoreologické kapaliny. 
 
Magnetoreologické kapaliny mají 10x vyšší smykové napětí než elektroreologické. U 
obou metod se dá použít jako nosné médium olej, voda, glykol nebo silikon, v nichž 
jsou obsažený rozptýlené částečky, které se dají zpolarizovat. Tyto částečky mohou 
být nuceně zarovnány potřebným způsobem pomocí magnetického pole. 
Magnetoreologické kapaliny používají větší částečky než elektroreologické. Tyto 
částečky jsou převážně vyrobeny z magneticky měkkého železa a mají rozměr  
3-5m. V kapalině se těchto částeček nachází 20-40%. Z tohoto důvodu bylo velmi 
obtížné navrhnout materiály, které by odolaly této kapalině, protože částečky v ní 
rozptýlené fungují jako brusivo. 
 

 
www.carbibles.com/suspension_bible.html 

obrázek 9: Magnetoreologická kapalina 
 
3.2.2.2. Magnetoreologické tlumiče  
 
Magnetoreologický tlumič je vlastně jednoplášťový tlumič, který je naplněn 
magnetoreologickou kapalinou. Píst, který se pohybuje uvnitř tlumiče skrz kapalinu 
má v sobě průtokové otvory, kterými tato kapalina proudí. Samotný píst má ve svém 
jádře cívku, která indukuje magnetické pole (stejný princip indukce magnetického 
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pole se používá u  elektromotorů). Elektrický proud je do cívky dodáván skrz pístní 
tyč. Uvnitř magnetického pole se drobné zmagnetizované částečky přeskupují tak, 
aby ležely převážně napříč tlumiče. Protože se píst tlumiče snaží vytlačit olej do 
spodní nebo horní časti skrz průtokové kanály. Napříč uspořádané částečky kladou 
tomuto pohybu větší odpor (snižuje se viskozita kapaliny).  
Systém má centralizovanou řídící jednotku, která posílá signály k cívkám v každém 
tlumiči. Řídící jednotka stále analyzuje  pohyby vozu a nastavuje sílu magnetického 
pole podle aktuální potřeby. Protože v systému nejsou žádné další pohyblivé díly, 
které by snižovaly reakcischopnost, patří tento systém mezi ty rychlejší systémy 
tlumení. Dá se říct, že systém reaguje na změny v reálném čase, protože rychlost jeho 
odezvy je 2ms [15], [16]. Uvádí se, že tento systém je daleko rychlejší než jakýkoliv 
dnes používaný aktivní systém. A protože velikost proudu dodávaného cívce může 
být téměř nekonečně rozmanitá, tlumič má širokou škálu nastavení. Celý tento 
systém je velice výhodný, nezabírá tolik místa jako většina ostatních a napájecí 
výkon se pohybuje kolem 5W. Kupodivu samotný tlumič není moc náchylný na 
prostředí, ve kterém je provozován. Jeho provozní podmínky jsou v rozmezí -40 až 
110°C, kdy je zaručena funkčnost tohoto systému aniž by se projevila nějaká změna. 
 

 
www.autoreview.ru/archive/2006/13-14/auditt/. 
obrázek 10: Magnetoreologický tlumič  
 
3.3. Pomalé aktivní systémy 
 
3.3.1. Hydropneumatické Tlumiče 
 
První hydropneumatické tlumiče se u osobních vozů objevily v 50. letech, kdy je 
představila automobilka Citroen na pařížské výstavě v roce 1955. 
Hydropneumatická pružící jednotka pracuje s konstantním množstvím pružícího 
plynu a kombinuje princip systému teleskopického kapalinového tlumiče a 
vzduchových pružin. Jako plynová náplň se používá stlačený dusík (výsledkem je 
velmi měkká pružina) [15].  
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Základní častí je válec, ve kterém se pohybuje píst spojený s ramenem závěsu kola. 
S horní častí válce je spojena tlaková nádoba kulového tvaru, kterou dělí na dvě 
poloviny pryžová membrána. V horní polokouli je stlačený dusík a ve spodní je 
hydraulická kapalina. Roztažnost dusíku se snižuje, jak se zvyšuje tlak v tlumícím 
pístu. Sníží se objem plynu a naroste tlak. Mezi válcem a spodní polokoulí tlakové 
nádoby je umístěn redukční dvoucestný ventil, který škrtí proudící kapalinu při 
pohybu pístu. Tím se zajišťuje tlumící účinek. Rozdílné zatížení vozidla je 
kompenzováno přívodem kapaliny ze zásobníku do pracovního válce, čímž je 
zajištěna regulace světlé výšky vozu.Kapalina se do zásobníku připouští jakmile tlak 
klesne pod minimální hodnotu 140 barů a jakmile dosáhne maximálni hodnoty 170 
barů, regulátor se zavře a kapalina cirkuluje zpět do nádrže. Světlá výška je 
konstantní pod jakýmkoliv zatížením vozu. To znamená, že ovladatelnost automobilu 
není závislá na jeho zatížení, proto je tlumící charakteristika také pořád stejná. O 
přívod kapaliny se staralo hydraulické čerpadlo, které bylo poháněno klínovým 
řemenem motoru. Pracovní oblast těchto tlumičů je v porovnání s konvenčními 
tlumiči velmi malá, a proto použití tohoto jednoduchého tlumícího prvku je velmi 
efektivní. 

 
www.carbibles.com/suspension_bible.html 

obrázek 11: Hydropneumatický tlunič 
 

3.4. Rychlé aktivní systémy 
 
3.4.1. Hydractiv III 
 
U vozů Citroen je hydropneumatická jednotka součástí hydraulického systémů brzd a 
řízení. 
Tímto systémem se automobilka proslavila a její pružící systémy se nazývají 
Hydractiv I, Hydractiv II a Hydractiv III. Poslední generace těchto pružících 
jednotek dovoluje spolu se změnou světlé výšky, také měnit tvrdost pružení během 
jízdy, kdy pružící jednotka nastavuje pružení a tlumení podle aktuální potřeby. Proto 
tento systém můžeme řadit k systémům rychlých aktivních závěsů. 
Nejnovější systém Hydractiv III používá stejný princip tlumení jako předcházející 
generace. Nové technologie v elektronice nahradily problémové hydraulické časti 
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elektronickými jednotkami. Kolektory váhy nahradily elektronické snímače. 
Všechny hydraulické řídící prvky jsou zabudovány v jedné společné jednotce, kromě 
„koule“. Tento systém je zásobován 5-pístým vysokotlakým hydraulickým 
čerpadlem (2300ot/min), které je nezávislé na chodu motoru a běží jen když je to 
nezbytné.       
 
3.4.2. Active Body Control 
 
Je jedním z možných systémů používaných u osobních vozů. V roce 1999 ho 
představila automobilka Mercedes Benz. Tento systém umí regulovat vše výše 
zmíněné, jak světlou výšku vozu v závislosti na zatížení vozu tak i minimalizovat 
náklony karoserie pří brzdění, akceleraci atd. Charakteristiky tlumení kmitů se u 
tohoto systému neomezují pouze na pohyby karoserie, které se pohybují kolem 5Hz ( 
kde je předpoklad odezvy kolem 25ms) a jsou způsobeny nerovnostmi povrchu 
silnice, ale i vysokofrekvenčních kmitů kola [15], [2]. 
ABC je velmi dobře propracovaný systém. K ovládání se používají hydraulické 
servomechanizmy, které jsou zásobovány tlakovým olejem dodávané vysokotlakým 
pístovým čerpadlem.  
V každém pracovním válci tlakový snímač monitoruje tlak hydraulického oleje. Tok 
oleje k pružícím vzpěrám je řízen dvěma ventily, které ve zlomcích sekund přivádějí 
nebo odebírají olej ze systému. Tento systém se používá v kombinaci se zavěšením 
Mc-Pearson . Skládá se z vinuté pružiny a tlumiče, které jsou zapojeny paralelně. 
Tlumič v tomto zapojení není tlumič jako takový, ale jedná se o jakýsi pohyblivý 
hydraulický plunžr, který stlačuje a povoluje pružinu s ním spojenou a tím ovlivňuje 
tuhost odpružení, ale nemění charakteristiky tlumení, jen koriguje nežádoucí pohyby 
již odpružené karoserie. To, jak velký musí být tlak na pružinu a jak dlouho by měl 
přetrvat, závisí na rychlosti a pozici karoserie. To jakýmsi způsobem obchází potřebu 
proměnné charakteristiky tlumiče. Sériově je s těmito prvky spojen klasicky pasivní 
plynokapalinový tlumič, který tlumí vysokofrekvenční vibrace.  
Pro rychlé děje v tomto systému je zapotřebí nákladná a složitá senzorika.  
 

 
www.technolab.org/Hako/Katalog-e/Section10.htm. 

Obrázek 12: Řez tlumičem ABC 
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3.4.3. Systém Airmatic 
 
Pneumatické pružící jednotky jsou často řešeny kombinací plynokapalinových 
tlumičů (konstrukce tlumiče je podobná systému CDC) a vzduchových pružin. 
Takovou to jednotkou je i pružící systém Airmatic používaný také automobilkou 
Mercedes. 
Jednotka je automaticky regulována nahuštěním vzduchových komor. Regulace 
zajišťuje korekci výšky vozidla na základě snímání zatížení. Systém mění světlou 
výšku v závislosti na rychlosti automobilu a reguluje jeho náklony. 
 

 
www.technolab.org/Hako/Katalog-e/Section10.htm. 

Obrázek 13: Řez tlumičem Airmatic 
 
3.4.4. Systém Lotus 
 
Jednou s dalších variant je systém Lotus. Je založen na principu změny tlaku 
kapaliny nad a pod pístem u konvenčního tlumiče. Pomocí regulace tlaku lze velice 
rychle a přesně nastavovat charakteristiku tlumení. Rychlost odezvy se pohybuje 
kolem 10ms a u energeticky více náročných systémů se odezva blíží k 5ms [4]. Tento 
systém pracuje s vysoce stlačenou kapalinou, aby byla zaručena rychlá odezva 
systému. 
Hlavní součásti tvoří čtyři rychle se přestavující hydraulické válce, které jsou 
napojeny přes řídící jednotku na senzor zatížení kola. Tento okruh se snaží udržet 
zatížení kola na konstantní hodnotě. Ventily odvádějí nebo přivádějí právě tolik oleje 
do pracovního válce, že kolo může mít stále zachovánu okamžitou hodnotu 
statického zatížení. Z toho vyplývá, že propružení kola vlivem nerovnosti vozovky 
není kladen žádný odpor. Dá se říci, že automobil nadzvedává svá kola, která právě 
najíždějí na nerovnost, aby se zamezilo negativním účinkům.  
Aby vozidlo po této překážce jelo dále v nepropruženém stavu, je nutný další 
přídavný obvod, který se trvale snaží udržovat automobil ve stálé poloze. Tento 
systém je, jak energeticky náročný (jeho příkon se pohybuje kolem 10kW), tak i 
konstrukčně složitý, protože klade vysoké nároky na kinematické prvky podvozku.  
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3.4.5. Elektromagnetický systém odpružení Bose 
 
Odlišnou alternativou pružícího a tlumícího systému představila firma Bose 
Corporation. V roce 2004 představila funkční prototyp odpružení pod názvem Bose 
Suspension System. Podle technické zprávy zveřejněnou touto firmou je odezva 
tohoto systému jen 1ms [15]. Tento systém používá lineární elektromotory, které 
jsou obsluhovány řídící jednotkou.  
Další novinkou aktivního podvozku Bose je znovu získání energie z lineárních 
elektromotorů. Princip činnosti je obdobný jako u elektromobilů, které přeměňují 
pohybovou energii při brzdění na elektrickou energii, kterou ukládají do trakčních 
akumulátorů. Lineární elektromotory obdobně při propružení kola generují energii, 
která se ukládá do vysokovýkonných kondenzátorů nazvaných Ultra-Caps a jež je 
později využita k vyvolání vhodného tlumícího účinku. Systém pracuje s napětím 
300V, palubní síť ale zůstává dvanáctivoltová. Znovu získaná energie umožnila 
dosáhnout velmi malého příkonu systému tlumení, který se podle Bose rovná třetině 
příkonu klimatizace. 
    

 
http://www.bose.com/controller?event=VIEW_STATIC_PAGE_EVENT&url=/learning/project_soun
d/suspension_solution.jsp 
obrázek 14: Chování vozu s pasivním odpružením a s bose odpružením 
 

 
http://www.bose.com/controller?event=VIEW_STATIC_PAGE_EVENT&url=/learning/project_soun
d/suspension_solution.jsp 
obrázek 15: Lineární motory v systému Bose 
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4. SPORTOVNÍ SYSTÉMY ODPRUŽENÍ 
 
4.1. Semiaktivní  odpružení monopostů Williams 
 
Tento systém používaly vozy Williams v 90. letech. Jedná se o přepracovaný 
jednoplášťový tlumič. Tyto tlumiče byly vždy párovány pro dvě kola. To znamená, 
že jedna náprava měla dva tyto tlumiče upevněné přes mechanismus na každém kole 
a tyto tlumiče měly zpravidla jeden řídící válec. Tento válec je naplněn kapalinou a 
je řízen pomocí řídící jednotky, která zpracovává signály ze senzorů. Řídící válec 
pak připouští a odpouští kapalinu do tlumičů podle aktuální potřeby. 
Jak už jsme zmínili, jedná se o jednoplášťový tlumič. Skládá se z horního válce, ve 
kterém je vsunut spodní válec. Ke spodnímu válci je připevněn píst, který je vsunut 
do vnitřního válce s otvory. Tlumení kmitů probíhá dvěma způsoby. První je, že píst 
se pohybuje ve vnitřním válci a protlačuje kapalinu skrz otvory ve válci. Další je 
takový, že mezi vnějším válcem a vsunutým válcem je prostor, který funguje 
podobně jako u dvouplášťového tlumiče. Přes škrtící otvory proudí kapalina mezi 
vnějším a vnitřním prostorem v tlumiči. Na boku tlumiče je tlakové čidlo spojené se 
šoupátkem, které upravuje přicházející nebo odcházející tlakový olej [17] .  
  

 
http://scarbsf1.com/williams_active/WilliamsF1_ACTIVE_SUSPENSION_SYSTEMS.htm 
obrázek 16: Tlumič používaný vozy F1 Williams 
 
4.2. Systémy vozů F1 
 
U vozů F1 hraje velmi velkou roli aerodynamika, zvláště pak proudění vzduchu pod 
automobilem. Snaha tvůrců je proto udržet výšku podvozku pokud možno vždy 
konstantní a zachovat tak proudění vzduchu pod vozem neměnné. Právě za tímto 
účelem vznikl kdysi také aktivní podvozek. Dnes je však již zakázán a tak 
konstruktéři musí hledat kompromis právě v tuhosti propružení. Kromě pružin a 
tlumičů je součástí odpružení vozů F1 také zkrutný stabilizátor. Jeho úkolem je 
stabilizovat podvozek při rychlé změně poloměru zatáčení, tedy nájezdu do opačně 
orientované zatáčky. Propružení kola se přenáší na pružící prvky přes „tyčovou“ 
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vzpěru a vahadlo. Zkrutný stabilizátor je zejména z prostorových důvodů umístěn v 
ose otáčení vahadla a jeho druhý konec je uchycen zpravidla k převodové skříni [22]. 
 

 
www.motortrend.com/features/performance 

obrázek 17: odpružení vozu F1 
 
4.2.1. Tlumiče monopostu F1 
 
Úkolem tlumičů je tlumit nárazy vznikající od nerovností vozovky a zabránit jejich 
přenosu na závěs kola, který by tímto byl namáhán a moderní odlehčené konstrukce 
by se mohly poškodit. Tlumiče pochopitelně úzce souvisí se samotným pružícím 
prvkem, kterým je u monopostu obvykle vinutá pružina nebo torzní tyč. U předního 
zavěšení se můžeme nejčastěji setkat se souosým uspořádáním vinuté pružiny a 
tlumiče, přičemž tyto prvky jsou z prostorových a aerodynamických důvodů 
umístěný uvnitř vozu a pohyb od náprav se na ně přenáší přes diagonální vzpěry. 
Pokud jde o zadní nápravu nejčastěji se zde využívá torzních tyčí a samostatně 
uložených tlumičů [18], [22]. Existuje řada dalších kombinací, tato konfigurace je 
však nejběžnější. Samotné odpružení doplňují také zkrutné stabilizátory. Pokud jde o 
samotnou koncepci tlumičů, existuje rovněž celá řada koncepcí, avšak každý tým 
velmi pečlivě tají jejich konkrétní provedení i charakteristiku. 
 

 
http://www.constructorsf1.com/modules.php?name=News&new_topic=1&pagenum=2 
obrázek 18: Uložení tlumičů přední nápravy u vozů F1 
Hlavním prvkem odpružení jsou pasivní plně nastavitelné tlumiče. Tyto tlumiče 
nemají aktivní prvky řízení, ale jsou natolik konstrukčně vyvinuté, že i ony si dokáží 
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poradit se změnami v chování vozu a zaručit tak vysokou míru ovladatelnosti. Tyto 
tlumiče se však musí vždy před závodem dobře nastavit, aby byly zaručeny optimální 
parametry[1]. Jak je výše zmíněno, je to vždy kompromis mezi tlumením a tuhostí a 
to je dáno charakterem dané tratě. 

 
 

http://www.multimaticmotorsports.com/dynamic/dynamic_press.html 
obrázek 19: Pasivní plně nastavitelné tlumiče 
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5. ZÁVĚR A POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ 
 
5.1. Senzorika a řízení aktivních tlumičů 
 
O řízení aktivních tlumičů a odpružení se stará procesor, který je zabudován v řídící 
jednotce. Tato řídící jednotka pracuje s virtuálním modelem vozu, který je vytvořen 
pomocí senzorů. Tyto senzory jsou umístěny na karoserii a nápravě. Jejich počet se 
liší podle složitosti řízení. Většina těchto jednotek používá k řízení celkem 13 
senzorů, které neustále monitorují pohyb vozidla a zásobují řídící jednotku novými 
daty v řádech milisekund. Systémy mají 4 výškové senzory, jeden v každém kole 
měřící jízdní výšku vozu (tohle se netýká semiaktivních systémů), 4 akcelerometry  
měřící vertikální zrychlení, jeden snímač podélného zrychlení, jeden senzor příčného 
zrychlení a u vyspělejších verzí jsou to ještě snímače natočení volantu, polohy 
plynového pedálu a 2 laserová čidla, která monitorují povrch vozovky před 
vozidlem. 
 
5.2. Závěrečné zhodnocení  
 
Při obecném pohledu na tyto systémy se dá říci, že semiaktivní systémy odpružení se 
do budoucna stanou vůdčímy systémy u osobních vozů. Aktivní podvozky se v praxi 
příliš neosvědčily. Ukázalo se totiž, že dominantním prvkem odpružení je tlumič a 
řízení pružiny u nízko zatěžovaných vozů není nezbytné. Nízkým zatížením 
rozumíme poměr mezi hmotností vozu a přepravovaným zatížením, což jsou osoby a 
náklad. Řízené odpružení se využije zejména u užitkových vozů a vozů hromadné 
dopravy, kde jsou změny zatížení velké a časté. 
Když porovnáme jednotlivé systémy mezi sebou, můžeme je posuzovat podle mnoha 
aspektů jako je např.: cena, spolehlivost, výsledná bezpečnost nebo komfort. Nedá se 
přesně říci, který systém je ten nejlepší, protože každý má své pro a proti a každý 
motorista očekává od jízdy něco jiného.  
Myslím si však, že budoucí vývoj odpružení bude patřit magnetoreologickým a CDC 
tlumičům, protože tyto systémy již prokázaly svou spolehlivost a pomocí nich byla 
zaručena dobrá ovladatelnost vozu. Také jsou cenově zajímavé a jejich konstrukce a 
řídící jednotky mohou být jednoduché a energeticky nenáročné.  
Zajímavý je systém Bose, ale jeho lineární motory zabírají příliš velký prostor, z toho 
vyplývá i vysoká hmotnost soustavy. Můj názor je takový, že i když se jedná o 
zajímavou technologii a dobrý nápad, tak pokud výrobce nepřijde s novou menší a 
lehčí verzí, nenajde tento systém využití u osobních vozů.  
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