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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá problematikou zavěšení 5. dveří osobního automobilu. Úvodní 

část se věnuje možnostem uchycení 5. dveří osobního automobilu. Následně byl vybrán závěs 

typu HDS, který je dále řešen pomocí výpočtového a experimentálního přístupu. U toho 

trubkového závěsu typu HDS je snahou využít hliníkové slitiny z důvodu snížení hmotnosti. 

V prvním kroku byl proveden technický experiment u stávajícího stavu (ocelového) a dále 

byla provedena deformačně napěťová analýza. Na základě deformačně napěťové analýzy 

u varianty se samotnou změnou materiálu bez konstrukční změny bylo dosaženo 

neuspokojivých výsledků. Následně byly navrženy konstrukční změny v podobě navýšení 

tloušťky stěny trubky v programu Creo a tato varianta byla taktéž podrobena deformačně 

napěťové analýze pomocí výpočtového modelování. Porovnání výsledků bylo provedeno na 

základě hodnot elastické deformace a ekvivalentního napětí. V neposlední řadě se práce 

zabývala vyrobitelností navržené součásti v rámci které, byl proveden technický experiment. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Závěs 5. dveří, zatížení, test, deformačně napěťová analýza, elastická deformace, 

ekvivalentní napětí 

ABSTRACT 

The thesis deals with the issue of suspension of the 5th passenger car door. The introductory 

part deals with the possibilities of mounting the 5th passenger car door. In the next part, a 

HDS hinge was selected, which is further solved using a numerical and experimental method. 

Aluminium alloy was used on this HDS hinge to reduce weight. In the first step, a technical 

experiment was performed on the existing state (steel) and a strain-strain analysis was 

performed. Based on the stress-strain analysis of the material change variant without 

structural change, unsatisfactory results were obtained. After that, design changes were 

proposed such as increasing the thickness of the tube wall in the Creo program, and this 

variant was also subjected to a stress-strain analysis using the numerical modelling. 

Comparison of the results was based on the values of elastic deformation and equivalent 

stress. Finally, the thesis dealt with the manufacturability of the proposed component within 

which, a technical experiment was carried out. 

KEYWORDS 

Suspension od 5th car doors, force, test, stress-strain analyse, elastic deformation, equivalent 

stress 
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1 ÚVOD 
V dnešní době je automobilový průmysl jedním z nejdynamičtěji rozvíjejícím se odvětvím 

vůbec. Tento vývoj je dán velice velkou konkurencí a rivalitou mezi jednotlivými výrobci 

automobilů. Ovšem dalším, dalo by se říci větším důvodem, je neustálý tlak na snižování 

produkce škodlivých látek. S tímto faktem je také spojena snaha o co nejnižší hmotnost 

automobilů, díky které je možné produkci škodlivých látek částečně snížit a zároveň zlepšit 

dynamika vozu. 

Konečná hmotnost vozu se za poslední dobu žádným zásadním způsobem nezměnila, dokonce 

u některých skupin vozů narostla. Toto je dáno především přibývajícím množstvím 

příslušenství v oblasti interiéru. Dále jsou spalovací agregáty neustále doplňovány o další 

zařízení, které napomáhají dodržet velice přísné emisní předpisy. Z těchto informací vyplívá, 

že i když v automobile dochází k neustálému nárostu počtu zařízení, které má negativní vliv na 

hmotnost, je výrobce automobilů schopen díky moderním technologiím a používaným 

materiálům udržet hmotnost vozu na přiměřené hranici. Jedna z oblastí, ve které je výrobce 

automobilů schopen ušetřit velkou část hmotnosti je karoserie a její části. Právě zde se v dnešní 

době využívají ty nejmodernější materiály jako jsou slitiny hliníku, plasty či kompozity. 

Tato diplomová práce se tedy bude zabývat úpravou jedné z části karoserie, a to zavěšením 

5. dveří u karoserie v provedení sedan. Diplomová práce vznikala v úzké spolupráci s Edscha 

Automotive Kamenice s.r.o., díky které bylo možné pracovat na reálném projektu, a nasbírat 

tak mnoho cenných zkušeností z problematiky snižování hmotnosti automobilů. 

Ačkoliv se může zdát, že se jedná o jednoduchý díl, opak je pravdou. Závěs musí být schopen 

bez problému a bezpečně otevírat zavazadlový prostor, a to za jakýchkoliv povětrnostních 

podmínek. Dále musí být zajištěna správná funkce po celou dobu živostnosti automobilu, což 

může znamenat desítky tisíc cyklů. V neposlední řadě hraje důležitou roli i při nehodě, protože 

musí být zajištěné bezpečné spojení dveří a karoserie i při silném nárazu. Každý závěs musí 

projít náročným testováním a vyhovět předepsaným normám výrobce automobilu. 

Aktuálním trendem jsou hliníkové komponenty karoserie, ale v případě závěsů dveří se stále 

používá ocel, což je z hlediska ušetření hmotnosti nevhodné řešení. Dalším úskalím může být 

kontakt hliník vs. ocel. Proto se diplomová práce zabývá vhodným výběrem materiálů a dalšími 

konstrukčními změnami, které by napomohly snížit hmotnost a zároveň vyhovět pevnostním 

požadavkům. 

V úvodní části se práce zabývá problematikou zavěšení 5. dveří osobního automobilu. V další 

části je popsána konstrukce upraveného závěsu typu HDS včetně použitých materiálů. 

Praktická část se věnuje deformačně napěťové analýze a dále technickému experimentu na 

stávajícím stavu. Při řešení praktické části využívám vlastních poznatků získaných při studiu 

v oblasti materiálu a výpočetního modelování a dále z interních informací firmy Edscha.  Závěr 

se zabývá vyhodnocením všech výsledků včetně finančních nákladů. 
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2 ZÁVĚS ZADNÍHO VÍKA AUTOMOBILU 
Zavěšení zadního víka automobilu se principiálně za svoji existenci moc nezměnilo. Jeho 

základní funkcí je otevření a zavření nejčastěji zavazadlového prostoru. Ovšem i tato část 

automobilu je velice důležitou součástí a je nezbytný neustálý vývoj. Především se zvyšují 

požadavky na pevnost zavěšení, dále je snaha snižovat hmotnost a v neposlední řadě cenu. Před 

uvedením závěsu do sériové výroby je nutné provést velké množství statických i dynamických 

testů. 

Závěs může mít několik konstrukčních řešení, které se odvíjí od typu karoserie. Může se jednat 

o liftback, sedan, hatchback, limuzínu, kombi, MPV, SUV, Crossover, kabriolet a kupé. 

Všechny tyto karoserie si vyžadují odlišnou geometrii a kinematiku pohybu. Co se týče 

pevnosti, tak závěs musí být schopen přenést hmotnost zadního víka na rám karoserie a dále 

v otevřeném a zavřeném stavu musejí být splněny maximální boční výchylky při působení 

boční síly. Povolené zatížení a deformace je předepsána normou, která je vždy vydána 

výrobcem automobilu. Dalším důležitým úkolem závěsu je také bezpečnost, protože při zadním 

nárazu musí být zajištěno bezpečné spojení dveří s rámem karoserie a to tak, aby zadní víko 

nebylo při havárii odtrženo od karoserie. Příklad jednoho ze systému zavěšení 5. dveří je patrný 

z Obr. 2.1. 

 

Obr. 2.1 Příklad otevírání zadního víka [17] 

Všechny vlastnosti popsané v předchozím odstavci se musí zkombinovat tím způsobem, aby 

byly splněny předepsané podmínky, závěs nebyl příliš těžký a také, aby geometrie zavěšení 

byla vhodná do předem daného zástavbového prostoru. Právě tento parametr je při navrhování 

zavěšení jeden z nejdůležitějších. Navržení geometrie závěsu probíhá tak, že výrobce 

automobilu zašle CAD data zástavbového prostoru daného automobilu. Konstruktér musí být 

schopen splnit předepsané požadavky tím způsobem, aby byly zohledněny výrobní náklady 

a závěs splňoval všechny požadovaná kritéria. Jednotlivé druhy zavěšení jsou popsány 

v následující kapitole. [1] 
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Obr. 2.2 Zástavbový prostor, včetně závěsu [1] 

2.1 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ZAVĚŠENÍ 5. DVEŘÍ 

Jednotlivé konstrukční řešení závěsu se odvíjí především podle typu karoserie. Konstrukce je 

závislá na možném zástavbovém prostoru a na kinematice zavěšení, protože každá karoserie si 

žádá rozdílný inženýrský přístup. 

A. ZAVĚŠENÍ U LIFTBACKU, SUV, CROSSOVERU A HATCHBACKU 

Interně označované zavěšení jako HKS 

Pro tuto skupinu karoserií se využívá podobná koncepce zavěšení. Odlišnosti lze nalézt 

pouze v rozdílném zástavbovém prostoru či úhlu otevření. Pro udržení víka v otevřeném 

stavu jsou přimontovány plynové vzpěry nebo je automobil vybaven elektrickým 

otevíráním. Více v kapitole 2.2 Pomocné otevírací prvky. [1] 

Použitý polotovar může být různý. Volí se především podle požadavků výrobce 

automobilu a velikosti zástavbového prostoru. Jedná se buď o plechový polotovar, 

válcovaný profil nebo kovaný polotovar. Tyto polotovary se mohou kombinovat, 

přičemž karoseriová a dveřní část je spojena hlavním čepem, který je uložen v kluzných 

pouzdrech. [1] 

 

Obr. 2.3 Zavěšení 5.dveří pro karoserii liftback [1] 

Dveřní díl – 

plechový polotovar 

Karoseriový díl – 

plechový polotovar 

Nalisovaný 

šroub 

Čep + pouzdro 
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Volba základního polotvaru se provádí na základě potřebné tuhosti, protože u malého 

zadního víka není nutné mít masivní zavěs, který je příliš těžký a také drahý. Naopak 

v některých případech je nutné použít masivní pant (kovaný, válcovaný profil). Tato 

varianta často bývá u karoserie v provedení liftback, Je to z důvodu vysoké hmotnosti, 

kterou musí závěs přenést na rám automobilu, protože ve víku zavazadlového prostoru 

je integrované sklo, což znamená velkou hmotnost navíc. [1] 

B. ZAVĚŠENÍ U SEDANU, LIMUZÍNY 

Interně označované zavěšení jako HDS 

Tento druh karoserie vyžaduje trubkovitou koncepci zavěšení víka. Toto řešení je 

z důvodu správné kinematiky, jinak řečeno, aby se víko zavazadlového prostoru 

otevřelo do takové míry, aby byl dostatečně přístupný a nedošlo ke kontaktu se zadním 

sklem. Ke snadnému otevírání víka a jeho udržení v otevřené pozici pro bezproblémové 

naložení či vyložení zavazadel, jsou zde buď plynové vzpěry, nebo pružiny, které tuto 

funkci zastávají. U této koncepce je problematický zástavbový prostor, protože je 

nežádoucí, aby se kvůli velkým rozměrům závěsu omezoval prostor v zavazadlovém 

prostoru. Proto je často tento závěs nejrůzněji profilován a po montáži na automobil 

zakrytován. Příklad takového zavěšení se nachází na Obr. 2.4.  [1] 

 

Obr. 2.4 Zavěšení 5. dveří pro karoserii sedan [1] 

Jako polotovar se nejčastěji využívá čtyřhranný jekl nebo válcová trubka. Na tento 

základní díl jsou následně navařeny další komponenty, a nakonec je přišroubován 

otočně uložený „klobouk“ (karoseriový díl). [1] 

C. ZAVĚŠENÍ U UŽITKOVÝCH VOZŮ 

Tento segment vozů si vyžaduje trochu jiný přístup. Zde se bere největší ohled na 

praktičnost a odolnost. Nejčastěji mají užitkové vozy zadní dveře v provedení 

křídlového otevírání, což znamená značně rozdílnou geometrii. Dále je zde také často 

vyžadovaný úhel otevření dveří 270°, což je velice zajímavý úkol z oblasti kinematiky, 

protože nesmí dojít ke kolizi dveří s karoserií. U tohoto typu zavěšení se nejčastěji 

setkáváme s mechanickým zabezpečením proti samovolnému zavření. Praktická ukázka 

otevření zavazadlového prostoru užitkového vozu je patrná z Obr. 2.5. [1, 18] 

Dveřní díl-

plechový polotovar 

Trubka 
Plechový 

spojovací díl – 

navařované 

Karoseriový díl – 

plechový polotovar 
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Obr. 2.5 Vlevo otevření o 90°, vpravo otevření o 270° [18] 

Jako polotovar je zde nejčastěji využíván válcovaný profil, který dokáže dobře odolávat 

i ne zcela šetrnému zacházení. Naleznout můžeme také kovaný polotovar, který je 

následně obráběn nebo kombinaci válcovaného a kovaného dílu, která se nachází na 

Obr. 2.6. Pro tento segment jsou také obecně navýšeny požadavky dynamického 

zatížení, protože je zde velký předpoklad mnohem častějšího otevírání a zavírání 

zadních dveří, než je tomu u osobních automobilů. Dynamickým a statickým zatěžovaní 

závěsu se zabývá zvláštní kapitola 2.5 Statické a dynamické zkoušky závěsu. [1] 

 

Obr. 2.6 Závěs 5. dveří (užitkový vůz) [1] 

 

Dveřní díl – válcovaný 

profil 

Karoseriový díl – 

kovaný 

Čep 

Kluzné 

pouzdro 
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D. SPECIÁLNÍ ZPŮSOB ZAVĚŠENÍ 

Do této kategorie je možné zařadit kombinovaný způsob zavěšení, díky kterému se získá 

dvojí provedení karoserie na jednom automobilu, přesněji řečeno sedan a liftback. 

S tímto řešením, které je označováno jako twindoor, přišel jako první výrobce aut 

značky Škoda v roce 2008 u svého prémiového vozu Superb 2. generace (Obr. 2.7). 

Právě na vývoji tohoto zavěšení se podílela firma Edscha Autotmotive s.r.o. [1] 

 

Obr. 2.7 Vlevo sedan, vpravo liftback [19] 

Cílem automobilky bylo zkombinovat výhody obou koncepcí karoserie. Díky tomuto 

řešení se povedlo společnosti Škoda skloubit reprezentativní vozidlo s praktickým 

vozidlem pro život, čímž oslovila velice širokou oblast potenciálních klientů. 

Přístup ke konstrukci byl zcela odlišný než u ostatních koncepcí. Bylo nutné 

zkombinovat dva úplně rozdílné segmenty, přičemž primárním úkolem bylo zachování 

tuhosti karoserie, protože oproti klasickému liftbacku bylo toto víko ještě jednou děleno, 

což značně karoserii oslabilo. Dalším krokem bylo vyřešit přepínání mezi liftbackem 

a sedanem. Konstrukční řešení systému je patrné z Obr. 2.8 a Obr. 2.9. [1] 

 

Obr. 2.8 Model twindoor [1] 
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Obr. 2.9 Rozpad modelu twindoor [1] 

Tyto kroky byly vyřešeny, a to díky masivním závěsům v oblasti rozdělení zadního víka. 

Přepínání mezi liftbackem a sedanem, bylo vyřešeno pomocí malého servomotoru 

s převodovkou, který ovládá spojovací člen těchto dvou částí. Celý mechanismu se 

skládá z trubkového závěsu, klasického závěsu liftbacku a složitého spojovacího 

mechanismu. Toto řešení se ukázalo jako bezproblémové a funkční, ovšem velice drahé 

oproti klasickému provedení. [1] 

2.2 POMOCNÉ OTEVÍRACÍ PRVKY 

Tyto pomocné prvky slouží k usnadnění otevírání víka zavazadlového prostoru nebo k zajištění 

víka v předem definované poloze. V některých případech se jedná pouze o komfortní prvky, 

ovšem u určitých typů karoserie, jako je například liftback, je nutné použít pomocné otevírání, 

a to z důvodu příliš těžkého zadního víka ve kterém, jak již bylo zmíněno, je integrované sklo. 

A. PLYNOVÉ VZPĚRY 

Jedná se principiálně o plynovou pružinu, která se skládá se z trubky, tyčky, utěsnění 

a koncovek. Tyčka je zasouvaná do trubky, která je naplněna inertním plynem. Tuhost 

této vzpěry je závislá na tlaku uvnitř trubice. Řez plynovou vzpěrou je na Obr. 2.10. 

Pro různě těžká víka se používají různé plynové vzpěry o různých tlacích a délkách. 

[16] 

 

Obr. 2.10 Hlavní části plynové vzpěry [16] 
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B. ELEKTRICKÉ OTEVÍRÁNÍ 

Tento systém se řadí mezi komfortní prvky vozu a u automobilu je ve většině případů 

zařazen do příplatkové výbavy. Toto řešení právě nahrazuje plynové vzpěry a skládá se 

z pružiny, závitové tyče, ložisek, planetové převodovky, servomotoru a koncovek. 

Planetová převodovka je zde z důvodu přenosu velkých sil a také malých rozměrů. 

Příklad takového systému je možné vidět na Obr. 2.11 a Obr. 2.12. Tento systém se 

využívá právě u karoserie liftback. Zavazadlový prostor lze otevřít na dálku nebo 

klasicky tlačítkem na víku automobilu. 

 

Obr. 2.11 Řez elektrického pohonu [1] 

 

 

 

1 

4 

8 

5 

3 

2 

7 
6 

Obr. 2.12 Rozpad elektrického pohonu 

1 – Trubka, 2 - Závitová tyč s velkým stoupáním, 3 - Servomotor 

s planetovou převodovkou, 4 – Kabeláž, 5 – Pružina, 6 – Ložisko, 

7 - Koncovka na uchycení ke karoserii, 8 - Koncovka na uchycení k víku [1] 
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C. PRUŽINA 

Tento způsob otevírání se využívá ve většině případů u karoserie sedan. V zavřeném 

stavu je pružina natažena a při uvolnění zámku se 5. dveře samovolně otevřou. Zde se 

jedná o nejjednodušší systém ulehčující otevírání 5. dveří. 

2.3 POUŽÍVANÉ MATERIÁLY 

Na zavěšení 5. dveří u automobilu jsou kladeny velmi vysoké nároky. Musejí být dostatečně 

pevné, houževnaté a odolné, protože se očekává, za životnost automobilu, několik desítek tisíc 

otevření zavazadlového prostoru. Jsou výjimky, u kterých se zohledňuje použití automobilu, 

jako jsou například poštovní vozy, kde se zavěšení dimenzuje na mnohem větší počet cyklů než 

například pro osobní automobil, protože se u těchto vozů předpokládá mnohem častější 

otevírání zavazadlového prostoru. [1] 

Nejčastěji používaným materiálem pro výrobu závěsu je ocel. Ovšem není výjimkou výroba 

z hliníkové slitiny, plastu či z uhlíkového kompozitu, anebo jejich kombinací. [14] 

Válcovaný profil nebo výkovek – tyto polotovary jsou vyráběny nejčastěji z materiálu Ocel 

EN 10025-2-S355J2 [14] 

• Nelegovaná jakostní konstrukční ocel 

• Je vhodná ke svařování 

• Pro případ tváření za tepla, je nutné následné normalizační žíhání, aby se 

docílilo mechanických vlastností uvedených v tabulce 

Tab. 1 Mechanické vlastnosti materiálu [2] 

Materiál 
Smluvní mez kluzu 

Rp 0,2 [MPa] 

Mez kluzu – 

Re [MPa] 

Mez pevnosti – 

Rm [MPa] 

Tažnost 

– A [%] 

S355J2 - 275–355 450–630 17–22 

 

Tab. 2 Chemické složení materiálu [2] 

Materiál C Si Mn P S Al Nb Ti Cr Cu B 

S355J2 0,23 0,6 1,7 0,05 0,05 - - - - 0,6 - 

 

Plechové díly – pro výrobky z plechu se nejčastěji používá materiál Ocel EN 10149-2 

S355MC [14] 

• Legovaná jakostní ocel 

• Ocel určena pro tváření za studena 

Tab. 3 Mechanické vlastnosti materiálu [2] 

Materiál 
Smluvní mez kluzu 

Rp 0,2 [MPa] 

Mez kluzu – 

Re [MPa] 

Mez pevnosti – 

Rm [MPa] 

Tažnost 

– A [%] 

S355MC - Min. 355 430–550 19–23 

 

Tab. 4 Chemické složení materiálu [2] 

Materiál C Si Mn P S Al Nb Ti Cr Cu B 

S355MC 0,12 0,5 1,5 0,025 0,02 0,015 0,09 0,15 - - - 
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Šrouby a matice – materiál se liší podle typu závěsu, ale také podle požadavků výrobce 

automobilu, protože každá společnost má své standardizované šrouby, které používá při 

montáži. Nejčastěji se řídí normou EN ISO 898-1, ve které jsou popsané veškeré mechanické 

vlastnosti a chemické složení. [1] 

Pouzdra – materiál se liší podle použití. Pouzdra jsou důležitá ke snížení tření, hluku a ke 

zvýšení životnosti závěsu. Nejčastěji se používají metal-polymerová kluzná pouzdra, která jsou 

na bázi polyetrafluoretylenu (PTFE). PTFE je fluorovaný polymer, který vyniká především 

těmito vlastnostmi [12]: 

• Výborné kluzné vlastnosti 

• Teplotní stálost 

• Odolnost vůči korozi 

• Těsnící schopnost 

Kluzné pouzdro je složeno ze tří vrstev. Základ tvoří ocel nebo bronz, na něm je další vrstva 

nejčastěji slinutého bronzu a poslední vrstvou je PTFE + výplň, která právě zaručuje dobré 

kluzné vlastnosti a dlouhou životnost. Toto je pouze příklad kluzného pouzdra. Volba 

správného pouzdra je vždy individuální záležitostí. Příklad takového pouzdra je na Obr. 2.13. 

a Obr. 2.14, kde se nachází řez pouzdra s různým nosičem. [12] 

 

Obr. 2.13 Mikroskopický průřez s bronzem [12] 

 

Obr. 2.14 Mikroskopický průřez s ocelovým nosičem [12] 
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2.4 POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

Povrchovou úpravou se rozumí jakékoliv zpracování svrchní vrstvy materiálu, po které získá 

daný díl požadované vlastnosti. [14] Povrchová úprava může sloužit jako: 

a) ochranná vrstva – zvýšení odolnosti proti korozi, otěru, teplotě 

b) dekorativní prvek – změna odstínu, lesk atd. 

c) zlepšení mechanických či fyzikálních vlastností – vyšší povrchová tvrdost, lepší 

elektrická vodivost atd. 

Před provedením jakékoliv povrchové úpravy je nutné zbavit povrch případných nečistot 

a mastnoty. To se může provést buď mechanicky (broušení, tryskání, leštění atd.) nebo 

chemicky (odmašťování, moření, opalování atd.) [23] 

Povrchová úprava závěsu se obvykle liší podle požadavků výrobce automobilu, protože 

v některých případech jsou závěsy lakovány společně s karoserií. V tomto případě musí 

antikorozní ochrana korespondovat se zbytkem karoserie. Nejčastěji se jedná o elektrolytické 

(galvanické) pokovování na bází zinku či zinek-niklu, a právě na tyto povrchové úpravy jsou 

zaměřeny následující odstavce. [23] 

2.4.1 ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ 

Žárovým zinkováním vznikne jeden z nejodolnějších ochranných povlaků ocelových výrobků. 

Je odolný vůči otěru, nárazu a korozi. Díly se ponoří do lázně se zinkovou taveninou 

a následnou difuzí vznikne společně se základním materiálem zinkový povlak. Na rozhraní 

zinek-ocel vznikne slitinová fáze, což zabezpečí vysokou přilnavost a také zvýšenou tvrdost 

této vrstvy. Velkou výhodou této metody je, že vznikne rovnoměrná neporézní vrstva 

zinkového povlaku po celé ploše výrobku. Do lázní se mohou díly vkládat buď v koších, což 

platí spíše pro malé výrobky, nebo lze použít dražší způsob zavěšování, které je vhodné spíše 

pro rozměrnější výrobky. V případě použití koše je potřeba většího množství výrobků, a to 

z důvodu, aby byl koš dostatečně naplněn a proces byl efektivní. Vrstvy povlaků a jejich tvrdost 

je patrný z Obr. 2.15. [7] 

 

Obr. 2.15 Tvrdost žárově zinkovaného povrchu [20] 

2.4.2 GALVANICKÉ POKOVOVÁNÍ 

Galvanické pokovování je založeno na elektrolytickém principu. Do roztoku, ve kterém je 

rozpuštěn zinek jsou vloženy výrobky, na které působením elektrického proudu ulpívají 

částečky zinku. Výsledný povrch má spíše estetické vlastnosti, protože se vyznačuje velmi 

špatnou odolností vůči otěru a korozi [7, 14] 
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2.4.3 OLEJOVÁNÍ 

Tento způsob ochrany se využívá především u závěsu zadního víka automobilu typu HDS. Na 

výrobek je nanášen v tenké vrstvě olej, který chrání komponenty proti případné korozi. Tento 

způsob metody slouží pouze k přepravě dílů k výrobci automobilu a není vhodný na dlouhé 

vzdálenosti. Složení oleje musí splňovat přísné normy, jelikož nesmí dojít ke kontaminaci lázní 

u zákazníka. [14] 

2.5 STATICKÉ A DYNAMICKÉ ZKOUŠKY ZÁVĚSU 

U každého závěsu 5. dveří je nutné provést několik zkušebních testů, které jsou dány normou 

od výrobce automobilu. Jejich charakter se ovšem ve většině případu neliší a rozdíly lze nalézt 

pouze ve velikosti povolených deformací či maximální zatěžovací síle. Tyto testy jsou důležité 

především pro výrobce automobilu, a proto je nutné splnit velice přísné požadavky v oblasti 

bezpečnosti a spolehlivosti, a zároveň, aby závěs nebyl finančně nákladný. Jsou dva přístupy 

provedení zátěžových testů – výpočtové modelování a technický experiment. Výpočtové 

modelování je výhodné ve fázi vývoje, v kterém je možné provést simulaci různých variant 

zavěšení a následně optimalizovat jejich geometrii, bez nutnosti vyrábět drahé prototypové díly. 

Ovšem vždy je zároveň nutné u finálního produktu, mít provedené reálné testy, které skutečně 

odpovídají provozním podmínkám. [1, 14] 

V před sériové fázi se testují takzvané prototypové díly, které by měly být totožné se sériovými 

díly. Podle těchto vyhodnocených testů se může díl předat buď do přípravy pro sériovou 

výrobu, nebo ke konstrukční úpravě. Další testy se provádějí ještě před uvolněním do sériové 

výroby k zákazníkovi. V této fázi je nutné, aby deformace vzniklé při zatěžování nepřesáhly 

stanovené hodnoty, v opačném případě by se musel díl vrátit do konstrukce, kde by se upravila 

samotná geometrie dílu. Tento proces už bývá často finančně nákladný, protože je v této fázi 

vývoje připravena sériová výroba se všemi potřebnými jednoúčelovými přípravky. [1] 

2.5.1 SILOVÉ ZATĚŽOVÁNÍ 

Každé zavěšení musí projít několika základními zátěžovými zkouškami. Způsob zatížení 

a velikost zatěžující síly je určeno normou vydanou výrobcem automobilu. Směr působení síly 

se odvíjí od typu závěsu, protože u bočních dveří (Obr. 2.16) se zatěžuje převážně 

v ose z a u závěsu zadního víka se zatěžuje ve dvou základních směrech, a to v ose x a ose y 

neboli ve směru jízdy a při působení boční síly. [1] 

 
Obr. 2.16 Příklad statického zatížení v ose z bočního závěsu [14] 
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2.5.2 DYNAMICKÁ ZKOUŠKA ZÁVĚSU 

V tomto případě se jedná o testování otočného uložení závěsu 5. dveří automobilu. Normou je 

předepsaný určitý počet cyklů otevření a zavření víka, které musí závěs vydržet. Na počátku 

testu se u závěsu změří moment otevření a zavření a následně je tento údaj zaznamenán do 

protokolu. Závěs je namontovaný na zkušební rám, jehož těžiště odpovídá reálnému víku 

automobilu a po seřízení a utažení všech šroubových spojů na předepsaný moment se spustí 

test. V průběhu testu se u závěsu měří velikost otevíracího a zavíracího momentu, díky čemuž 

je možno posoudit případné nadměrné opotřebení otočného uložení. Počet cyklů u zavěšení 

5. dveří se pohybuje okolo 25 000. Pro porovnání, boční dveře se testují na 100 000 cyklů. [1] 

2.5.3 KOROZNÍ ZKOUŠKA 

Při vývoji zavěšení se také řeší otázka korozní ochrany. Příklady používané antikorozní ochrany 

jsou popsány v kapitole 2.4 Povrchové úpravy. Každé navržené zavěšení dostane předepsanou 

povrchovou úpravu a zdali vyhovuje normě se musí otestovat v solné komoře. Do solné komory 

se umisťuje více součástí najednou a dle povrchové vrstvy se nastaví na určitou zkušební dobu. 

Takovým příkladem může být povrchová úprava s označením VW 13750/TL217. Pro tuto 

úpravu jsou stanoveny dvě zkušební doby podle toho, zda sledujeme bílou korozi či červenou. 

Příklad reálného dílu po korozní zkoušce se nachází na následujícím obrázku. [14] 

Tab. 5 Přehled zkušební doby korozního testu [1] 

Koroze Zkušební doba Podmínka 

Bílá koroze 6 hodin Žádná koroze zinkového povlaku 

Červená koroze 96 hodin Žádná koroze základního materiálu 

 

Obr. 2.17 Reálná ukázka dílu po korozním testu [14] 
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3 ZÁVĚS ZADNÍHO VÍKA TYPU HDS – STÁVAJÍCÍ STAV 
Aktuálně používané provedení závěsu se využívá u automobilů typu sedan. Geometrie zavěšení 

musí splňovat několik požadavků. Prvním důležitým požadavkem je zástavba závěsu 

v karoserii, kvůli čemuž je nutné mít trubku různě profilovanou. Dalším důležitým parametrem 

je samotná kinematika pantu. Ta musí splňovat bezkolizní otevírání a zavírání 5. dveří 

automobilu. Posledním důležitým parametrem je pevnost samotného zavěšení. Způsob 

testování a povolené úchylky jsou popsány v kapitole 3.2 Předpis statického testování závěsu. 

Sestava závěsu je zobrazena na Obr. 3.1. Konstrukce a vývoj byl proveden firmou Edscha ve 

spolupráci s výrobcem automobilu. [1] 

 

Obr. 3.1 Sestava závěsu HDS 

Níže je vykreslen rozpad závěsu, na kterém jsou patrné jednotlivé díly sestavy. Za pozornost 

stojí především konstrukční řešení otočného uložení, které se skládá celkem ze čtyřech 

vložených pouzder, z nichž dvě jsou kluzná. Na následujícím obrázku se nachází rozpad závěsu, 

ze kterého je lépe patrná celá konstrukce. Závěs je složen z 12 dílů a tyto díly jsou popsány 

v následující kapitole. 
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Obr. 3.2 Rozpad závěsu 

3.1 KONSTRUKCE A POUŽITÉ MATERIÁLY 

Níže jsou popsány jednotlivé díly s použitým materiálem. Dále je zde popsán polotovar 

a mechanické vlastnosti použitých materiálů a také jejich chemické složení. Konstrukce 

a materiály jsou v tomto případě vždy zvoleny tak, aby byly splněny veškeré požadavky 

výrobce automobilu. 

Dveřní díl, pouzdro navařené a držák čepu jsou navařeny na nosnou trubku pomocí metody 

MAG. Držák čepu je nýtovaný a zbytek dílů je montovaných. U tohoto modelu se nepoužívá 

žádné tepelné zpracování. 

V Tab.6 jsou vypsané hmotnosti u jednotlivých dílů závěsu. Tyto hmotnosti jsou získané 

výpočtem z modelů v prostředí Creo Parametrics. 

  

Čep na pružinu 

Karoseriový díl 

Kluzné pouzdro 

Pouzdro 

Matice 

Dveřní díl 

Trubka Držák čepu 

Šroub 

Pouzdro navařované 
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Tab. 6 Přehled hmotností 

Díl Hmotnost 

Karoseriový díl 123,4 g 

Dveřní díl 182,2 g 

Šroub 39,5 g 

Matice 8,2 g 

Pouzdro navařené 71,2 g 

Trubka 781,2 g 

Kluzné pouzdro 7 g 

Pouzdro 

 

18,5 g 

Držák čepu 36,2 g 

Čep 31 g 

Celkem 1323,9 g 

Na Obr. 3.3 lze vidět řez otočným uložením závěsu. Nacházejí se zde dvě ocelová pouzdra 

a dvě kluzná pouzdra s označením DP4. Šroub je veden skrze ocelové pouzdro s dostatečnou 

vůlí, aby nedocházelo ke vzájemnému kontaktu při pohybu. 

 

Obr. 3.3 Řez otočným uložením závěsu 

3.1.1 KAROSERIOVÝ DÍL 

Je vyráběn pomocí tváření za studena postupovým nástrojem, čímž vznikne výstřižek, který je 

následně ohnut do požadovaného tvaru. Přeplátovaná část je následně spojena pomocí toxování.  

 

Obr. 3.4 Karoseriový díl 
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Označení materiálu: EN 10152 DC03+ZE50/50 

Jako polotovar jsou použity plechy z nízkouhlíkové oceli a jsou vyráběny za studena. Tento 

materiál je vhodný právě pro tváření za studena s následným lakováním či pokovováním. [6] 

Tab. 7 Mechanické vlastnosti materiálu [2] 

Materiál 
Smluvní mez kluzu 

Rp 0,2 [MPa] 

Mez kluzu – 

Re [MPa] 

Mez pevnosti – 

Rm [MPa] 

Tažnost – 

A [%] 

DC03 + ZE - 240 270–370 34 

 

Tab. 8 Chemické složení materiálu [2] 

Materiál C Si Mn P S Al Nb Ti Cr Cu B 

DC03 + ZE 0,1 - 0,45 0,035 0,035 - - - - - - 

Toxování je progresivní technologie spojování plechů, která využívá ke spojení dvou materiálů 

prolisování společně s odporovým svařováním. Horní a spodní elektroda je měděná, aby vedla 

dobře proud. Druhou možností této technologie je spojení pouze prolisováním, bez odporového 

svařovaní. Touto metodou lze spojovat jak dva plechy stejného materiálu, tak dva plechy 

různého materiálu, jako například měď a hliník. Na obrázku níže je náhled toxování. [13] 

 

Obr. 3.5 Náhled toxování [13] 

3.1.2 DVEŘNÍ DÍL 

Tento díl je opět vyráběn tvářením za studena na postupovém lisu. Základní rozvinutý tvar je 

vystřihnut z tabule plechu a následně ohnut do požadovaného tvaru. 

 

Obr. 3.6 Dveřní díl 
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Označení materiálu: EN 10268 HC340LA 

Jako materiál je použita mikrolegovaná ocel, která se vyznačuje vyšší mezí kluzu a je vhodná 

k tváření za studena. Díl je zhotoven z ocelového plechu válcovaného za studena. Tento 

materiál je vhodný na dynamicky namáhané části vozidel a vyznačuje se vyšší tvářitelností. [6] 

 

Tab. 9 Mechanické vlastnosti materiálu [2] 

Materiál 
Smluvní mez kluzu 

Rp 0,2 [MPa] 

Mez kluzu – 

Re [MPa] 

Mez pevnosti – 

Rm [MPa] 

Tažnost – 

A [%] 

HC340LA 320–410 - 400–500 22 

 

Tab. 10 Chemické složení materiálu [2] 

Materiál C Si Mn P S Al Nb Ti Cr Cu B 

HC340LA 0,1 0,5 1,1 0,025 0,025 0,015 0,09 0,15 - - - 

3.1.3 TRUBKA 

Tento díl je vyráběn na automatických CNC ohýbacích strojích, které jsou vhodné pro 

vysokokapacitní sériovou výrobu. Po ohnutí do požadovaného tvaru je díl obráběn a děrován.  

 

Obr. 3.7 Trubka 

Označení materiálu: EN 10305-5 E260+CR2 

Jako polotovar jsou použity přesné svařované obdélníkové trubky kalibrované za studena 

o rozměru 30x25x2. Označení CR2 nám říká, že trubky nejsou určené k tepelnému zpracování 

po svařování a kalibraci. Tento materiál je vhodný především díky své vysoké tažnosti, která je 

potřebná pro ohýbání do požadovaného tvaru. Dalším důležitým parametrem je samotný tvar 

plochy průřezu, který můžeme vidět na Obr. 3.8. V našem případě se používá normalizovaný 

tvar s relativně velkými rádiusy. [3, 5] 
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Obr. 3.8 Průřez trubky [8] 

Tab. 11 Mechanické vlastnosti materiálu [2] 

Materiál 
Smluvní mez kluzu 

Rp 0,2 [MPa] 

Mez kluzu – 

Re [MPa] 

Mez pevnosti – 

Rm [MPa] 

Tažnost – 

A [%] 

E260+CR2 - 260 340 21 

 

Tab. 12 Chemické složení materiálu [2] 

Materiál C Si Mn P S Al Nb Ti Cr Cu B 

E260+CR2 0,16 0,35 1,2 0,025 0,025 0,015 - - - - - 

3.1.4 POUZDRO NAVAŘENÉ 

Tento díl je vyráběn pomocí obrábění a následného vystružení. Je zde vysoký požadavek na 

přesnost vnitřního průměru a je vyžadována vysoká kvalita povrchu. Tento díl je dodáván pro 

společnost Edscha externím dodavatelem. 

 

Obr. 3.9 Pouzdro navařované k trubce 

Označení materiálu: EN 10305-2 E235 

Jako polotovar jsou použity podélně svařované trubky tažené. Obecně se tento polotovar 

používá tam, kde je požadovaná vyšší přesnost rozměrů, kvalita povrchu a pevnostní parametry. 

Technologie výroby je volena tak, aby kvalita odpovídala bezešvým trubkám taženým. Po 

svaření je požadované kvality dosaženo jedním nebo více tahy. [6] 

Tab. 13 Mechanické vlastnosti materiálu [2] 

Materiál 
Smluvní mez kluzu 

Rp 0,2 [MPa] 

Mez kluzu – 

Re [MPa] 

Mez pevnosti 

– Rm [MPa] 

Tažnost – 

A [%] 

E235 - 235 340-480 25 

 

Tab. 14 Chemické složení materiálu [2] 

Materiál C Si Mn P S Al Nb Ti Cr Cu B 

E235 0,17 0,35 1,2 0,045 0,045 - - - - - - 
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3.1.5 KLUZNÉ POUZDRO 

 

Obr. 3.10 Kluzné ložisko [9] 

Materiál ložiska DP4 

Jedná se o kov-polymerový kompozitní materiál. Vyznačuje se dobrou odolností proti 

opotřebení a nízkému tření v širokém rozsahu zatížení. Toto ložisko je vhodné zejména pro 

lineární, kmitavé či rotační pohyby. V případě závěsu dveří u osobního automobilu se 

nepoužívá žádné další mazivo, ale v případě jiných aplikacích lze zkombinovat s plastickými 

mazivy, čímž se získají ještě lepší vlastnosti. [1. 12] 

 

Obr. 3.11 Vrstvy kluzného pouzdra [12] 

Tato ložiska se nejčastěji používají v automobilním průmyslu pro brzdové systémy, spojky, 

převody a převodovky, panty dveří a kapoty, rolovací systémy střechy kabrioletu atd. Také se 

mohou objevit v leteckém průmyslu, balící technice, manipulačním zařízení atd. 

Tab. 15 Mechanické a fyzikální vlastnosti [12] 

Materiál 
Přípustné zatížení 

statické [Pa] 

Přípustné zatížení 

dynamické [Pa] 

Provozní 

teplota [°C] 

Součinitel 

tření [-] 

DP4 250 140 -200–280 0,04 – 0,25 
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3.1.6 ŠROUB A MATICE. 

Norma: ISO 898-1 

Matice a šroub jsou pevnostní třídy 8.8 a jejich rozměry jsou standardizované. Rozměr závitu 

je M8. 

3.1.7 POUZDRO 

 

Obr. 3.14 Pouzdro nasunuté 

Označení materiálu: EN 10263-2 C10C 

Jako polotovar je použita ocelová tyč válcovaná za studena. Tento polotovar je následovně 

obráběn do požadované tvaru. 

Tab. 16 Mechanické vlastnosti materiálu [2] 

Materiál 
Smluvní mez kluzu 

Rp 0,2 [MPa] 

Mez kluzu – 

Re [MPa] 

Mez pevnosti – 

Rm [MPa] 

Tažnost – 

A [%] 

C10C - - 400 50 

 

Tab. 17 Chemické složení materiálu [2] 

Materiál C Si Mn P S Al Nb Ti Cr Cu B 

C10C 0,08

-

0,12 

0,1 0,3-

0,5 

0,02

5 

0,02

5 

0,02-0,06 - - - - - 

 

  

Obr. 3.13 Matice Obr. 3.12 Šroub 
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3.1.8 ČEP NA PRUŽINU 

 

Obr. 3.15 Čep na pružinu 

Označení materiálu: EN 10263-4 20MnB4 

Jako polotovar jsou použity ocelové tyče tažené za studena. Jedná se o speciální materiál, který 

se vyznačuje vyšší pevností a vysokým podílem legovaných prvků. [6] 

Tab. 18 Mechanické vlastnosti materiálu [2] 

Materiál 
Smluvní mez kluzu 

Rp 0,2 [MPa] 

Mez kluzu – 

Re [MPa] 

Mez pevnosti 

– Rm [MPa] 

Tažnost – 

A [%] 

20MnB4 - - 480-680 - 

 

Tab. 19 Chemické složení materiálu [2] 

Materiál C Si Mn P S Al Nb Ti Cr Cu B 

20MnB4 0,2 0,3 1 0,025 0,025    0,3 0,25 0,005 

3.1.9 UCHYCENÍ ČEPU 

 

Obr. 3.16 Uchycení čepu pružiny 

Označení materiálu: EN 10149-2 S315MC 

Jako polotovar jsou použity plechy s mikrolegovanou jemnou strukturou a s vyšší mezí kluzu, 

díky čemuž je tento materiál vhodný pro tváření za studena. Plechy jsou válcovány za tepla. [6] 

Tab. 20 Mechanické vlastnosti materiálu [2] 

Materiál 
Smluvní mez kluzu 

Rp 0,2 [MPa] 

Mez kluzu – 

Re [MPa] 

Mez pevnosti – 

Rm [MPa] 

Tažnost – 

A [%] 

S315MC - 315 390-510 20 

 

Tab. 21 Chemické složení materiálu [2] 

Materiál C Si Mn P S Al Nb Ti Cr Cu B 

S315MC 0,12 0,5 1,3 0,02

5 

0,2 0,01

5 

0,0

9 

0,1

5 

- - - 
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3.2 PŘEDPIS STATICKÉHO TESTOVÁNÍ ZÁVĚSU 

Testování námi vybraného závěsu je přesně definováno normou, včetně maximálního 

zatěžovacího momentu, který zatěžováním vznikne. Pro testování závěsu je nutné mít vyrobené 

přípravky, které jsou navrženy přesně dle reálného uchycení závěsu na karoserii automobilu. 

Tyto přípravky mají přesné rozložení děr a jejich funkční plochy odpovídají těm na karoserii. 

Přípravky musejí být navrženy tak, aby jejich deformace neovlivnila výsledky testu, proto jsou 

často velice mohutné, čímž se docílí vysoké tuhosti. V našem případě se testují závěsy ve 

dvojici a jsou spojeny tuhým zkušebním rámem, jehož geometrie odpovídá víku zavazadlového 

prostoru. Při montáži závěsu na zkušební stůl je nutné dodržovat veškeré předepsané montážní 

postupy, a to včetně předepsaného utahovacího momentu Obr. 3.17. [1] 

 

Obr. 3.17 Utahovací momenty u zkušební sestavy 

3.2.1 ZATĚŽOVACÍ TEST V OSE Y 

Tímto testem se testuje tuhost závěsu, který je v uzavřeném stavu a působení síly je v ose y. 

Tento test je jeden z nejdůležitějších, protože se od něj dále odvíjí samotná tuhost karoserie. 

Měří se jak elastické, tak plastické deformace. Zatěžovací síly jsou postupně navyšovány až do 

maximální síly, která je vypočtena z předepsaného vzniklého momentu. Místo působení síly je 

měřeno od osy závěsu a počítáno dle předepsaného maximálního momentu. Při zatěžování se 

postupně měří elastická deformace, která je zaznamenána a následně vyhodnocena. Po dosažení 

maximální síly je závěs odlehčen a je změřena plastická deformace. Z této plastické deformace 

se spočítá tuhost dle vztahu č.2, jejíž maximální hodnota je dána normou. Působení síly a místo 

měření deformace je znázorněno na následujícím obrázku. [1] 

Utahovací 

moment 23 N·m 

Utahovací 

moment 25 N·m 

Utahovací 

moment 25 N·m 
x 

z 

y 
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Obr. 3.18 Působení síly v ose y 

 
Tab. 22 Předepsané hodnoty 

Plastická deformace Max. 0,5 mm 

Zatěžovací moment 150 N·m 

Vzdálenost od osy L 400 mm 

Výpočet velikosti působící síly 

Fmax =
M

L
 (1) 

Fmax =
150

0,4
 

Fmax = 375 N 
Vztah pro výpočet tuhosti 

CQ =
M

arctan (
s

L
)

≥ 50 Nm/° (2) 
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Tab. 23 Kroky zatěžování v ose y 

Krok Síla [N] Moment [N·m] 

1 0 0 

2 40 16 

3 70 28 

4 110 44 

5 160 64 

6 220 88 

7 270 108 

8 320 128 

9 375 150 

 

3.2.2 ZATĚŽOVACÍ TEST V OSE X 

Tento test spočívá v zatěžování čepů, které slouží k uchycení pomocné pružiny. Toto 

zatěžování testuje kroucení závěsu při použití pružiny. Vždy se testuje ve dvojici spojený 

zkušebním rámem, který zajišťuje kolmé působení sil k ose čepu. Opět je předepsaná 

maximální síla. Normou je dán požadavek na plastickou deformaci a minimální tuhost. Měření 

probíhá na každém čepu zvlášť s tím, že se z naměřených hodnot sil vypočte výsledná tuhost 

dle vztahu č.3. Působení síly a místo měření deformace je znázorněno na následujícím obrázku. 

[1] 

 
Obr. 3.19 Působení síly v ose x 
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Tab. 24 Předepsané hodnoty 

 

 

Vztah pro výpočet tuhosti: 

𝐶𝐹1 =
𝐹

(𝑠1+𝑠2)

2

> 400 𝑁/𝑚𝑚 (3) 

Tab. 25 Kroky zatížení v ose x 

Krok Síla [N] 

1 0 

2 40 

3 75 

4 100 

5 150 

6 200 

7 300 

8 400 

9 500 

 

  

Plastická deformace Max. 0,1 mm 

Zatěžovací síla 500 N 
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4 ZÁVĚS ZADNÍHO VÍKA TYPU HDS – HLINÍKOVÉ PROVEDENÍ 
V automobilovém průmyslu se neustále rozrůstá segment s elektromobily. U těchto vozů se 

velice hledí na jejich hmotnost, proto jsou jejich karoserie vyrobeny z velké části z hliníkové 

slitiny. Z tohoto důvod je další vývoj závěsu směřován právě k použití hliníkové slitiny. 

V případě použití ocelového závěsu na hliníkové karoserii je velké riziko kontaktní koroze, 

proto se touto kapitolou zabývá samostatná kapitola 4.1 Kontaktní koroze. V těchto případech 

je nutné vždy tyto rozdílné materiály od sebe oddělit pomocí speciálního těsnění, ovšem toto 

řešení není vždy dokonalé. Příklad onoho těsnění je znázorněno na Obr. 4.1. [1] 

 
Obr. 4.1 Těsnění používané k oddělení závěsu od karoserie [1] 

Dalším důvodem použití právě hliníkové slitiny je hmotnost. Oproti oceli je měrná hmotnost 

hliníku třetinová, a to i v případě, kdy se snažíme kompenzovat nižší pevnost hliníku robustnější 

konstrukce. V tomto případě dochází k velice značné úspoře materiálu. Tato ušetřená hmotnost 

může pomoci v otázce produkce emisí. 

4.1 KONTAKTNÍ KOROZE 

Tato koroze vzniká při kontaktu dvou materiálů, které mají rozdílné korozní potenciály. Jedná 

se o lokální korozi, plechů nebo spojovacího materiálu. Pro vznik koroze jsou tedy nutné dva 

rozdílné materiály a elektrolyt jako je voda, vodné roztoky či bezvodné taveniny solí. [11] 

Při kontaktní korozi se méně ušlechtilý materiál mění na anodu a je přednostně korozí napadán. 

Ušlechtilejší materiál se mění na katodu a je dokonce proti korozi chráněn. Je také důležité, že 

materiály nemusí být v přímém kontaktu, stačí stékající voda z ušlechtilého materiálu na druhý, 

méně ušlechtilý materiál. V následující tabulce je popsán vzájemný vliv kovů. [10] 

Tab. 26 Vzájemný vliv kovů na jejich korozi [10] 

Ovlivňované 

kovy 
Železo Hliník Zinek Měď 

Železo Nemá vliv 
Ovlivňují se 

mírně 

Ovlivňují se 

nepříznivě 

Ovlivňují se 

mírně 

Hliník 
Ovlivňují se 

nepříznivě 
Nemá vliv 

Ovlivňují se 

nepříznivě 

Ovlivňují se 

výrazně 

Zinek 
Ovlivňují se 

výrazně 

Ovlivňují se 

mírně 
Nemá vliv 

Ovlivňují se 

výrazně 

Měď 
Ovlivňují se 

nepříznivě 

Ovlivňují se 

nepříznivě 

Ovlivňují se 

nepříznivě 
Nemá vliv 
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Z Tab. 26 je patrné, že kombinaci železo-hliník je nutné se vyvarovat, jelikož se navzájem 

velice ovlivňuji. Obecně by se v konstrukcích mělo kontaktu hliníku a jiných konstrukčních 

materiálů vyvarovat, zvlášť pro kombinaci hliník a nelegovaná či legovaná ocel. Koroze je 

ovlivněna prostředím, ve kterém se díly nacházejí, může to být například pobřeží nebo blízko 

průmyslových oblastí, tyto faktory korozi urychlují. [10] 

4.2 MATERIÁLOVÁ ZMĚNA – VARIANTA 1 

V této variantě se pouze změnil materiál na hliníkovou slitinu. Tento krok znamenal, že byla 

zachována tloušťka stěn jak trubky, tak plechových dílů. Je zřejmé, že dojde k velmi silnému 

oslabení celého závěsu, a zajímavé bude srovnání s další variantou, kde už bylo přikročeno ke 

konstrukčním změnám. Popis použitého materiálu u jednotlivých dílů lze vidět v Tab. 27 

Přehled materiálů pro jednotlivé díly [2] 

Tab. 27 Přehled materiálů pro jednotlivé díly [2] 

Název dílu Materiál 
Smluvní mez kluzu 

Rp 0,2 [MPa] 
Mez pevnosti 
– Rm [MPa] 

Tažnost – 
A % 

Karoseriový díl 6060 T6 150 190 8 

Díl víka 6060 T6 150 190 8 

Trubka 6063 T6 150 190 8 

Pouzdro trubky 6060 T6 150 190 8 

Šroub - 640 800 12 

Matice - 640 800 12 

Pouzdro 6060 T6 150 190 8 

Držák čepu 6060 T6 150 190 8 

Čep na pružinu 20MnB4 - 480-640 - 

Kluzné pouzdro DP4    

4.3 KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ZMĚNY – VARIANTA 2 

Základní geometrie závěsu musela být zachována, a to kvůli zástavbovému prostoru daného 

automobilu. Byla provedena konstrukční změna, která se týkala navýšení tloušťky 

obdélníkového profilu na 2 mm. Přiřazení jednotlivých dílů k materiálům, včetně 

mechanických vlastností, je patrné z Tab. 28. 

Tab. 28 Přiřazení materiálu k jednotlivým dílům [2] 

Název dílu Materiál 
Smluvní mez kluzu 

Rp 0,2 [MPa] 
Mez pevnosti 
– Rm [MPa] 

Tažnost – 
A % 

Karoseriový díl 6063 T6 170 210 8 

Díl víka 6063 T6 170 210 8 

Trubka 6063 T6 170 210 8 

Pouzdro trubky 6063 T6 170 210 8 

Šroub - 640 800 12 

Matice - 640 800 12 

Pouzdro  170 210 8 

Držák čepu 6063 T6 170 210 8 

Čep na pružinu 20MnB4 - 480-640 - 

Kluzné pouzdro DP4    
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Z důvodu nižší pevnosti hliníkové slitiny bylo nutné zvětšit tloušťku stěny obdélníkové trubky, 

což alespoň částečně kompenzuje nižší pevnost. Také je důležité podotknout, že hliníkové 

provedení standartního hliníkového profilu má ostré hrany, což může zapříčinit koncentraci 

napětí, příklad takového profilu je patrný z Obr. 4.2. Tento problém by bylo možné vyřešit 

výrobou hliníkového profilu s větším rádiusem, což by znamenalo vyrobit na zakázku nové 

nástroje s vlastním profilem. Tento krok by byl vhodný pouze u zajištěné sériové výroby, aby 

se finanční náklady na nový nástroj vrátily. 

 

Obr. 4.2 Průřez hliníkového profilu [21] 

Aby bylo možné zajistit požadovaný moment utažení šroubu, je nutno, zachovat původní 

ocelový šroub. Díky vysoce legovanému materiálu šroubu nebude kontaktní koroze tak 

intenzivní. V opačném případě by se dal tento problém řešit formou těsnění. Dalším prvkem je 

materiál kluzného pouzdra, který zůstal zachován. 

Všechny materiály jsou v konečném stavu tepelného zpracování T6, tedy po rozpouštěcím 

žíhání, kalení a umělém stárnutí. Z důvodu tváření za studena prakticky všech dílů je nutné, aby 

výchozí materiál byl dodán ve stavu T4, následně tvářen za studena a poté tepelně zpracován 

na T6. K tomuto způsobu výroby bylo přistoupeno po provedení několika experimentů na 

ohýbaní trubky z hliníkové slitiny, čímž se zabývá samostatná kapitola 4.4 Ohýbaní 

trubkového profilu – experiment. Tepelným zpracování hliníku se zabývá další kapitola 

4.5 Tepelné zpracování hliníkových slitin, ve které jsou také popsány a porovnány jednotlivé 

změny mechanických vlastností u námi vybrané hliníkové slitiny. [4] 

V následující Tab. 29 se nacházejí hmotnosti jednotlivých dílů a také celková hmotnost závěsu. 

Data jsou získaná z modelu v programu Creo Parametric.  

Tab. 29 Přehled hmotností hliníkového provedení 

Díl Hmotnost 

Karoseriový díl 43,8 g 

Dveřní díl 64,7 g 

Šroub 39,5 g 

Matice 8,2 g 

Pouzdro navařené 25,44 g 

Trubka 362 g 

Kluzné pouzdro 7 g 

Pouzdro 

 

18,5 g 

Držák čepu 12,8 g 

Čep 31 g 

Celkem 612,94 g 
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4.4 OHÝBANÍ TRUBKOVÉHO PROFILU – EXPERIMENT 

Při navrhování nového materiálu u závěsu je také důležité zajistit možnou vyrobitelnost. Jako 

jedno z kritických míst, při kterém by mohl nastat problém s vyrobitelností vybraného závěsu, 

je ohyb obdélníkové trubky. Je důležité podotknout, že vybraný závěs je svojí složitostí 

geometrie jeden z nejnáročnějších na ohýbání. Na následujícím obrázku jsou vyznačeny 

kritická místa ohybu, ve kterých může nastat porušení. 

 

Obr. 4.3 Základní geometrie trubky + kritická místa 

4.4.1 OHÝBACÍ STROJ 

CNC ohýbačka trubek BLM E-Turn 40 používaná v EAK umožňuje ohýbání do průměru 

40x2 mm (udáváno na kulatý profil). Lze ohýbat trubky čtvercové, obdélníkové, kulaté 

a oválné. Stroj je vybaven barevnou grafickou zobrazovací jednotkou, která dokáže zobrazovat 

informace o výrobě v reálném čase. Jedná se o 12-ti osé řízení, u kterého je možné použít 

max. 6 pater přípravků a podporuje 3D programování. [1] 

4.4.2 ZÁKLADNÍ PŘÍPRAVKY POUŽITÉ PŘI OHÝBÁNÍ 

 

Obr. 4.4 a) díly upínacích a ohýbacích přípravků pro ohýbací stroje, b) trn, c) vyhlazovač [1] 

Na Obr. 4.4 jsou znázorněné hlavní části ohýbacího stroje. Matrice je základním nástrojem 

určujícím poloměr ohybu trubky. Bývá vyrobena z nástrojové oceli či slitiny a tepelně 

zpracována nebo nitridována, což závisí na konkrétních požadavcích. Vyhlazovač slouží 

k zabránění vrásnění trubky na vnitřní straně ohybu. Trn ochraňuje trubku před zhroucením 

její vnější strany. [1] 

1 

2 

a) c) b) 
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4.4.3 ZÁKLADNÍ TYPY POUŽÍVANÝCH TRNŮ 

Jednoduchý trn se používá pro silnostěnné trubky a velké poloměry ohybu. Jednoduchý 

formovaný trn je stejný jako jednoduchý trn, pouze má tvarovaný konec tak, aby přesně 

kopíroval poloměr ohybu, a proto poskytuje větší oporu uvnitř trubky. Poslední standardní 

(kuličkový) trn je nejpoužívanější a jeho charakteristickým rysem je kulička, kterých může být 

i více. Standardní trn je nejvíce odolný, protože užívá největší velikost článků. Konstrukce 

jednotlivých druhů trnů je znázorněna na následujících obrázcích. [1] 

 

Obr. 4.5 a) jednoduchý trn, b) jednoduchý formovaný trn, c) TF trn, d) standardní (kuličkový) trn 

používaný v EAK, e) Tenkostěnný trn, f) ultra tenkostěnný trn 

4.4.4 EXPERIMENT 

Experiment byl proveden pomocí výše uvedeného ohýbacího stroje a přípravků. Je nutné 

podotknout, že nástroje jsou konstruované na jiný profil trubky (větší rádius rohů), proto při 

ohýbání dochází k pěchování hran. Dále byl použit základní program pro ohýbání ocelového 

výrobku, pouze byla snížena rychlost ohýbání. 

Při experimentu bylo použito 10 profilů materiálu 6060 T6. Tento materiál je velice podobný 

materiálu 6063 T6, má totožnou tažnost, pouze nepatrně nižší pevnost. Tento materiál byl 

zvolen z důvodu dobré dostupnosti. V případě materiálu 6063 T6 je nutné objednávat přibližně 

500 kg materiálu na zakázku, což si žádá vysoké finanční náklady. 

Při ohýbání nám některé vzorky praskly a některé naopak zůstaly bez poškození. Jako nejvíce 

problémové místo se ukázala pozice 1 viz. Obr. 4.3. Při tomto ohybu dochází k významnému 

přetváření materiálu a náš materiál nemá dostatečnou tažnost na to, aby takové zatížení vydržel. 

Dalším kritickým místem je pozice 2. Zde dochází k úplnému odtržení stěny a narušení 

celistvosti materiálu. Tyto destrukce se projevili pouze u několika vzorků. Příklad porušení lze 

vidět na následujícím obrázku, kde se na jednom vzorku projevily obě destrukce. 
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Obr. 4.6 Fotografie porušené trubky po ohýbání 

Hlavním cílem experimentu bylo otestovat, že lze obdélníkovou trubku vyrobenou z hliníkové 

slitiny ohnout do požadovaného tvaru, což se na několika vzorcích potvrdilo. Aby byla 

odstraněna dvě základní kritická místa, je nutné mít materiál s vyšší tažností. Toho lze docílit, 

pokud by materiál byl dodán ve stavu T4. Dalším krokem by bylo vyrobení přesné ohýbací 

matrice, která by byla určena na profil s malým rádiusem, který hliníkové provedení má. 

Posledním krokem by mohla být určitá korekce programu ohýbání. Na následujícím obrázku 

lze vidět ohnutou trubku z hliníkové slitiny 6060 T6. Na vzorku se neprojevilo žádné významné 

porušení. 

 
Obr. 4.7 Fotografie ohnuté trubky z hliníkové slitiny 6060 T6 
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4.5 TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ HLINÍKOVÝCH SLITIN 

Hliníkové slitiny se běžně dodávají v různých stavech tepelného zpracování. Na tomto stavu 

jsou závislé mechanické vlastnosti, s čímž souvisí další zpracování. Přehled nejdůležitějších 

stavů hliníkových slitin je v Tab. 30. V následujících odstavcích jsou popsané jednotlivé 

možnosti tepelného zpracování. [15] 

Tab. 30 Nejdůležitější stavy tepelně zpracovatelných hliníkových slitin [4] 

T3 Rozpouštěcí žíhání + kalení + tváření za studena + přirozené stárnutí 

T31 
rozpouštěcí žíhání + kalení + tváření za studena (1 % deformace) + přirozené 

stárnutí 

T351 
rozpouštěcí žíhání + kalení + uvolnění vnitřního napětí řízenou deformací 

(většinou 0,5 až 3 %) + přirozené stárnutí 

T4 rozpouštěcí žíhání + kalení + přirozené stárnutí 

T5 ochlazení za zvýšené teploty tváření + umělé stárnutí 

T6 rozpouštěcí žíhání + kalení + umělé stárnutí 

T651 
rozpouštěcí žíhání + kalení + uvolnění vnitřního napětí řízenou deformací 

(většinou 1 až 3 %) + umělé stárnutí 

T7 rozpouštěcí žíhání + kalení + umělé přestárnutí 

T73 
rozpouštěcí žíhání + kalení + umělé přestárnutí pro dosažení nejlepší odolnosti 

proti korozi za napětí 

T76 
rozpouštěcí žíhání + kalení + umělé přestárnutí pro dosažení dobré odolnosti proti 

vrstevnaté korozi 

T8 rozpouštěcí žíhání + kalení + tváření za studena + umělé stárnutí 

Zotavení žíháním 

Pokud se vychází z materiálu zpracovaného a vytvrzeného za studena, probíhá úbytek na 

tvrdosti beze změn struktury, které by byly vidět snadno pod mikroskopem. Úbytek vytvrzení 

po zotavení žíháním je podstatný pro výrobu prefabrikátů s průměrnou tvrdostí. Zotavením 

žíháním lze docílit podobné pevnosti v tahu, jako u vhodného tváření za studena. Stav po 

tepelném zpracování vykazuje oproti tváření za studena nižší průtažnost a vyšší pružnost, 

z čehož vyplívá, že je materiál vhodnější pro tváření. [22, 24] 

Rekrystalizační žíhání 

Rekrystalizační žíhání používá vyšší teplotu než u zotavení žíháním. Při tomto tepelném 

zpracování dochází ke změně struktury, což znamená, že předchozí zformování se zcela vyruší. 

Výsledkem je, že pevnost v tahu a tvrdost se podstatně sníží, naopak pružnost se navýší. Tento 

stav má výbornou tvářitelnost. [22, 24] 

Precipitační vytvrzování 

Toto teplené zpracování zahrnuje rozpouštěcí žíhání a vytvrzení. Jde o změnu materiálu, při 

kterém musí být materiál schopen přijmout jeden nebo více legujících prvků v malém množství. 

Toho lze docílit zvýšením teploty, při které dojde ke zvýšené rozpustnosti legujících prvků, 

které jsou přidávány do mřížky. [22, 24] 
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Rozpouštěcí žíhání 

Jedná se o tepelné ošetření, při kterém se materiál ohřeje z pravidla na 500°C. Při této teplotě 

se přítomné základní části rozpouštějí v mřížce, díky čemuž získáme homogenní strukturu. Tato 

struktura je stabilní pouze pro daný proces při neměnné teplotě. Aby tento stav byl zachován, 

je nutné materiál rychle schladit nebo dokonce zmrazit. Tímto se nedosáhne zvýšení tvrdosti 

a materiál je připraven na proces vytvrzení. [22, 24] 

Vytvrzení 

Rozpouštěcím žíháním se dosáhne nestabilního stavu. Tento stav má za následek zvýšení 

tvrdosti, a to díky tomu, že materiál má neustálou tendenci se vracet do stabilního stavu. 

Vytvrzování může probíhat jak při pokojové teplotě, tak při zvýšené, přičemž teplota se 

pohybuje zpravidla do 200°C. Takový materiál poznáme podle označení T. Za písmenem se 

nachází číslice, která označuje typ tepelného zpracování a jeho průběh. Příklad tepelného 

zpracování hliníkové slitiny se nachází na obrázku níže. [22, 24] 

 
Obr. 4.8 Příklad vytvrzování hliníkové slitiny [11] 

V našem případě je tedy nutné mít polotovary určené k následnému tváření za studena ve stavu 

tepelného zpracování T4. Díky tomu naroste tažnost, čímž je možné ohnout trubku do 

požadovaného stavu a plechové díly bez problému tvářet. Po tváření je nutné provést tepelné 

zpracování, které bude obsahovat žíhání + kalení + umělé stárnutí. Díky tomuto zpracování se 

odstraní zbytkové pnutí uvnitř materiálu a dojde k rekrystalizaci. Získá se tím homogenní 

struktura s požadovanými mechanickými vlastnostmi. Chemické složení včetně porovnání 

mechanických vlastností stavu T4 a T5 u materiálu 6060 a 6063 se nachází v následující 

tabulkách. [22, 24] 

Tab. 31 Mechanické vlastnosti 6063 [2] 

Hliník 6063 – porovnání mechanických vlastností 

Tepelné 
zpracování 

Smluvní mez kluzu 
Rp0,2 [MPa] 

Mez pevnosti 
Rm [MPa] 

Tažnost A [%] 

T4 65 130 14 

T6 170 210 8 
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Tab. 32 Chemické složení 6063 [2] 

Hliník 6063 - chemické složení 

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti 

0,2-0,6 0,35 0,1 0,1 0,45-0,9 0,1 0,1 0,1 

 

Tab. 33 Mechanické vlastnosti 6060 [2] 

Hliník 6060 - mechanické vlastnosti 

Tepelné 
zpracování 

Smluvní mez kluzu 
Rp0,2 [MPa] 

Mez pevnosti 
Rm [MPa] 

Tažnost A [%] 

T4 60 120 14 

T6 150 190 8 

 

Tab. 34 Chemické složení 6060 [2] 

Hliník 6063 - chemické složení 

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti 

0,3-0,6 0,1-0,3 0,1 0,1 0,35-0,6 0,05 0,15 0,1 
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5  ŘEŠENÍ DEFORMACE RAMENE ZÁVĚSU 
Tento experiment byl proveden z důvodu zjištění správnosti výpočtů. Jelikož u trubky dochází 

k silnému přetváření za studena, není možné v rámci dostupných prostředků zjistit přesné 

mechanické vlastnosti materiálu. Proto se provedlo zatížení samotné trubky silou 500 N a po 

předem daných krocích byla zapsána elastická deformace. Totéž zatížení bylo provedeno 

v programu Ansys Workbench. Tímto experimentem a numerickým výpočtem byl ověřen 

procentuální rozdíl ve výsledcích. 

 
Obr. 5.1 Vazby, působení síly F a deformace s 

Na Obr. 5.1 je schématické znázornění působení síly, které se nachází 20 mm od hrany trubky. 

Dále je zde zakresleno místo měření deformace, které se nachází 50 mm od hrany trubky. Ve 

výpočtovém modelu byla součást zavazbena pomocí vazby „fixed“, která odpovídá upnutí při 

technickém experimentu. 

Na obrázku Obr. 5.2 je fotografie technického experimentu. Zatížení bylo zajištěno pomocí 

siloměru a elastické deformace byly měřeny pomocí měřícího zařízení. Technický experiment 

byl prováděn ve vývojovém centru společnosti Edscha. 

 
Obr. 5.2 Zatěžování a měření deformací na tvářené trubce 
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V následující tabulce je porovnání naměřených a vypočtených hodnot z programu Ansys 

Workbench. Jak z výsledků vyplývá, okolo síly 180 N začne vznikat plastická deformace. Tuto 

plasticitu nelze bez potřebných podkladů z oblasti materiálových charakteristik vypočítat, proto 

v tabulce není uvedena. Při výpočtu byly navozeny totožné podmínky jako u experimentu. 

Tab. 35 Zatěžovací síly, elastická a plastická deformace trubky 

Síla 

[N] 

Elastická deformace – 

experiment [mm] 

Elastická deformace – 

výpočet [mm] 

Plastická deformace – 

experiment [mm] 

30 0,72 0,52 0,00 

50 1,22 0,98 0,01 

80 1,84 1,57 0,02 

100 2,37 1,96 0,03 

120 2,86 2,35 0,04 

150 3,57 2,94 0,04 

180 4,32 3,53 0,10 

200 4,81 3,92 0,12 

250 6,13 4,91 0,20 

300 7,43 5,89 0,30 

350 8,75 6,87 0,41 

400 10,14 7,86 0,53 

450 11,56 8,85 0,69 

500 12,9 9,82 0,87 

Z tabulky je patrné, že při experimentu vznikají přibližně o 24 % horší výsledky. Tento jev je 

daný vzniklou plasticitou při ohýbaní trubky za studena, při kterém se značně změnily 

mechanické vlastnosti materiálu. Proto je nutné, během následujících výpočtů, počítat přibližně 

s 24 % nárůstem deformace. Na následujícím obrázku je možné pozorovat průběh elastické 

deformace trubky z programu Ansys Workbench. 

 

Obr. 5.3 Výpočet deformace s [mm] trubky 
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6 DEFORMAČNĚ NAPĚŤOVÁ ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU 
V této analýze je vypočtena celková deformace sestavy a napětí na vybraných komponentech. 

Zatížení je totožné jako v případě technického experimentu. Sestava se skládá ze: 

- dvou závěsů, pravého a levého 

- zjednodušeného rámu, který simuluje víko automobilu 

- dvou rámů, které slouží k simulaci upevnění ke karoserii 

- posledního pomocného rámu, který slouží k zatížení čepů.  

Tyto rámy musí být dostatečně tuhé, aby neovlivnily výsledky analýzy. Závěsy jsou k rámům 

připevněny šrouby, které jsou utaženy na předepsaný utahovací moment 25 N·m. Rozteč mezi 

závěsy je 1025 mm. Na Obr. 6.1 se nachází sestava v prostředí Ansys Workbench. 

 

Obr. 6.1 Celková sestava v programu Ansys Workbench 

6.1 ZJEDNODUŠENÍ MODELU 

Tímto zjednodušením se snížil počet použitých kontaktů typu „frictional“, čímž se dosáhlo lepší 

konvergence. Je nutné podoktnout, že se změny týkaly komponent, u kterých se nesleduje jejich 

napětí ani deformace. V opačném případě by mohlo dojít ke zkreslení výsledků.  

Jednou z hlavních úprav byla změna v otočném uložení, kde čtyři pouzdra byla nahrazena 

dvěma. Díky tomuto kroku bylo odstraněno několik kontaktů náročných na konvergenci 

a zároveň byl urychlen výpočet. Zjednodušení je patrné z Obr. 6.2, na kterém je porovnání 

otočného uložení před a po zjednodušení. 
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Obr. 6.2 Vlevo původní uložení = 4 pouzdra, vpravo zjednodušené uložení = 2 pouzdra 

Další zjednodušení lze nalézt u matice a šroubu. U šroubu byl odstraněn otvor pro vložení 

montážního klíče a z matice byl vytvořen jednoduchý válec o totožném rozměru. 

6.2 KONTAKTY, VAZBY A ZATÍŽENÍ 

Tento závěs je velice náročný na kontakty, protože se v celé sestavě nachází 92 kontaktů, 

z nichž více než polovina je na rozhraní tření. Koeficient tření je zvolen 0,78 dle materiálového 

rozhraní ocel x ocel. [25] 

Z důvodů svařovaného dílu bylo nutné zabezpečit spojení jednotlivých dílů tak, aby spojení 

odpovídalo reálnému svaru. Jedním z míst je spojení trubky s navařovaným pouzdrem, kde se 

nachází koutový svar. Tento svar byl vymodelován pomocí programu Creo a následně 

v programu Ansys Workbench byl tento spoj definovaný jako spojení „bonded“. Vazbou 

„bonded“ byly řešeny i další přivařené součásti. Na Obr. 6.3 je porovnání reálného dílu 

s výpočtovým modelem. 

 

Na celou sestavu je použito 6 vazeb, z nichž 2 jsou „fixed“ na rámu karoserie a 4 jsou 

„displacement“, které zabraňují posunutí rámu v ose z a y. Umístění vazeb a sil je patrné z Obr. 

6.4. Další vazby se nacházejí na pouzdrech, které jsou zavazbeny proti pootočení kolem vlastní 

osy. Toto řešení je z důvodu zlepšení konvergence. 

Obr. 6.3 Nahrazení svarového spoje, reálná součást vs. výpočetní model 
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Obr. 6.4 Umístění vazeb a sil ve výpočtovém modelu 

Jsou prováděné dvě analýzy. První v ose y, kde síla působí na rám víka automobilu a druhá 

v ose y, kde se nachází pomocný rám zachycený za čepy, které jsou rovnoměrně zatěžované. 

Vypočtené síly pro jednotlivé kroky jsou v kapitolách 3.2.1 Zatěžovací test v ose y 

a 3.2.2 Zatěžovací test v ose x. Zatěžování probíhá celkově v 11 krocích, při čemž první tři 

kroky slouží pro předepjetí šroubu a dále od čtvrtého kroku začíná zatěžování sestavy v devíti 

krocích. 

Všechny šrouby jsou předepjaté, a to pomocí zkracování. K tomuto kroku je přistoupeno 

z důvodu lepší konvergence a urychlení výpočtu. Deformace šroubu byla zjištěna díky jedné 

analýze, u které bylo použito předepjetí pomocí síly. Jak již bylo zmíněno, předepjetí šroubu 

probíhá v prvních třech krocích, což je z důvodu bezpečného dosednutí všech kontaktů. Pro 

další kroky byla u šroubů použita funkce „Lock“. 

6.3 TVORBA SÍTĚ 

Jednotlivé části závěsu jsou složitého tvaru a malé tloušťky. Jako tvar elementu pro všechny 

díly byl použit čtyřstěn, který se dobře přizpůsobuje složitým tvarům. Nevýhodou je mnohem 

vyšší počet elementů. Celkový počet elementů je přibližně 500 000 čemuž odpovídá přibližně 

1 000 000 uzlů. Na plochy kontaktů je použit menší rozměr elementu a dále přechody mezi 

velkým a malým elementem jsou postupně zjemňovány tak, aby byla zajištěna konvergence. 

Příklad použité sítě je patrný z Obr. 6.5 a Obr. 6.6. 
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Obr. 6.5 Výpočetní síť – rám + dveřní díl 

 
Obr. 6.6 Výpočetní sít – rám + karoseriový díl 

6.4 ELASTICKÁ DEFORMACE SESTAVY V OSE Y 

Tato deformace se měří na rámu ve vzdálenosti 400 mm od osy závěsu. Je to jeden 

z nejdůležitějších parametrů, podle kterého je určena samotná tuhost závěsu, díky kterému se 

vyhodnocuje, zda zavěšení vyhovuje normě či nikoliv. V následují tabulce jsou vypsané 

deformace vzniklé v jednotlivých krocích zatížení, přičemž nejdůležitější je krok 9. 

Z vypočtených hodnot deformace se spočítá celková tuhost závěsu, jejíž minimální přípustná 

hodnota je 50 
N·m

°
.  

Tab. 36 Deformace v ose y – stávající provedení 

Krok Síla [N] Deformace [mm] 

1 0 0 

 
2 40 0,31 

3 70 0,56 

4 110 0,87 

5 160 1,27 

6 220 1,74 

7 270 2,14 

8 320 2,53 

9 375 2,98 
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Výpočet tuhosti:  

CQ1 =
M

arctan (
s
L)

≥ 50 
N · m

°
 

CQ1 =
150

arctan (
2,98
400 )

 

CQ1 = 352 
N · m

°
> 50 

N · m

°
 

Z vypočtených hodnot vyplívá, že při maximálním zatížení dochází k elastické deformaci 

2,98 mm v měřeném místě. Tato hodnota je pro další výpočet porovnávacím měřítkem. 

Na níže uvedeném obrázku lze nalézt zatíženou sestavu při působení maximální předepsané 

síly 375 N. Je zde vyznačen bod s maximálním posunem v ose y a dále bod, ze kterého je 

odečítána deformace a následně vypočtena tuhost závěsu. Tento bod je stejně jako působení 

síly ve vzdálenosti 400 mm od osy závěsu.  

 

Obr. 6.7 Grafické znázornění deformace v ose y 

6.5 ELASTICKÁ DEFORMACE SESTAVY V OSE X 

Při této analýze jsou přímo zatěžovány čepy, sloužící k uchycení pomocných pružin k závěsu. 

Zatížení působí přes zkušební rám, který je zaháknut za oba čepy. Počet elementů narostl, což 

je dáno dalšími komponenty jako jsou držák čepu a čep či další zkušební rám. Pro tento výpočet 

je použito přibližně 1 300 000 uzlů, čemuž odpovídá přibližně 650 000 elementů. Průběh testu 

přesně odpovídá předpisu, který byl popsán již v kapitole 3.2.2 Zatěžovací test v ose x. 

V tabulce níže je možné vidět deformace obou čepů, ze kterých se následně vypočítá tuhost. 

Tato tuhost následně slouží k posuzování samotného závěsu. 
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Tab. 37 Deformace v ose x – stávající stav 

Krok Síla [N] 
Deformace s1 

[mm] 

Deformace s2 

[mm] 

𝒔𝟏 + 𝒔𝟐

𝟐
 

1 0 0 0 0 

2 40 0,009 0,009 0,009 

3 75 0,018 0,018 0,018 

4 100 0,025 0,025 0,025 

5 150 0,038 0,038 0,038 

6 200 0,051 0,051 0,051 

7 300 0,076 0,077 0,0765 

8 400 0,102 0,104 0,103 

9 500 0,129 0,130 0,1295 

Výpočet tuhosti: 

CF1 =
F

(s1 + s2)
2

 

CF1 =
500

(0,129 + 0,13)
2

 

CF1 = 3861 
N

mm
> 400 

N

mm
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Obr. 6.8 Elastická deformace [mm] v ose x + detail 

6.6 ROZLOŽENÍ EKVIVALENTNÍHO NAPĚTÍ ZÁVĚSU PŘI ZATÍŽENÍ V OSE Y 

Na následujících snímcích jsou zobrazeny díly závěsu, na kterých je vykresleno ekvivalentní 

napětí von Mises.  Tato část se bude týkat karoseriového dílu, trubky a dveřního dílu. Tyto díly 

jsou pro zhodnocení vzniklého napětí nejdůležitější. Ve všech dílech se nachází špičkové 

napětí, které je zanedbáno, protože vzniká vlivem nedokonalé výpočetní sítě. 
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Obr. 6.9 Ekvivalentní napětí von Mises [MPa] karoseriového dílu – vlevo levý díl, vpravo pravý díl 

Jak je patrné z obrázku výše, tak největší napětí se rozkládá v oblasti dosedacích ploch šroubů. 

Toto napětí nepřekračuje mez pevnosti v tlaku, čímž je možné toto otlačení vyhodnotit jako 

bezpečné. Napětí způsobené zatížením od působící síly není příliš vysoké, jelikož se pohybuje 

přibližně okolo 80 MPa, což se nachází bezpečně pod mezí kluzu materiálu.  

 

Obr. 6.10 Ekvivalentní napětí von Mises [MPa] trubky – vlevo levý díl, vpravo pravý díl 

Na výše uvedeném obrázku lze vidět rozložení ekvivalentního napětí trubky. Napětí zde 

nepřekračuje mez kluzu materiálu, tudíž nedochází k plastické deformaci. Největší uvažované 

napětí se nachází v ohybu trubky, které má hodnotu přibližně 90 MPa. Obecně je tento díl 

bezpečně navržený a nevznikají zde žádná napětí překračující mez kluzu. 
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Obr. 6.11 Ekvivalentní napětí von Mises [MPa] dveřního dílu – vlevo levý díl, vpravo pravý díl 

Na posledním obrázku se nachází dveřní díl. Na této součásti se rozkládá relativně vysoké 

napětí ve vyznačené oblasti. Toto napětí se pohybuje na hodnotě 250 MPa. Tato hodnota napětí 

je stále pod mezí kluzu, protože spodní hodnota napětí meze kluzu materiálu je 320 MPa.  Další 

místa s vysokým napětí se nacházejí v oblasti dosedacích ploch šroubů, ale jak již bylo řečeno, 

není nebezpečné, jelikož je mnohem menší než mez pevnosti v tlaku. 
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7 TECHNICKÝ EXPERIMENT NA STÁVAJÍCÍM STAVU 
Na stávajícím závěsu, tedy u ocelového provedení, byl proveden technický experiment. 

Experiment probíhal podle předpisu normy a podmínky provedení jsou totožné jako 

u výpočetního modelu, a to včetně velikosti sil a jejich působení. Tento krok napomůže lepšímu 

porovnání a vyhodnocení dosažených výsledků. 

7.1 PŘÍPRAVA A PRŮBĚH TECHNICKÉHO EXPERIMENTU 

Experiment byl proveden na zkušebním stole, který je standardizován na podobné testy. Byly 

použity přípravky, které simulují karoserii, a dále zkušební rámy simulující zadní víko 

automobilu. V případě zatěžování v ose y byla pomocí hliníkových profilů sestavena 

konstrukce na připevnění siloměru, kterým je přímo sestava zatěžována. Ve stejné vzdálenosti, 

ale na druhé straně rámu, je připraven měřící přístroj. V případě zatěžování v ose x je použit 

speciální rám na zatěžování čepů. Měřící zařízení jsou umístěna na obou čepech. Posledním 

důležitým krokem je kontrola utahovacího momentu jednotlivých šroubových spojů. 

Zatížení v ose y probíhá ve stejných krocích jako v případě MKP analýzy. Silové zatížení je 

prováděno přímo siloměrem, ze kterého je odečítána hodnota působící síly. Na druhé straně při 

dosažení dané síly je odečtena z měřícího zařízení deformace celé sestavy v ose y. 

 

Obr. 7.1 Technický experiment v ose y 
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Zatížení v ose x, tedy zatěžování čepů, je provedeno obdobně jako v případě osy y. Silové 

působení je vyvozováno přímo siloměrem, který je zaháknut za zkušební rám. Deformace je 

měřena pomocí připravených měřících zařízeních u každého čepu odděleně. 

 

Obr. 7.2 Technický experiment v ose x 

7.2 ZATÍŽENÍ V OSE Y 

Při dosažení maximální síly 375 N na rameni 400 mm dojde k vyvození požadovaného 

maximálního točivého momentu 150 N·m. V tento moment se odečte z měřícího zařízení 

elastická deformace a dojde k odlehčení sestavy, po kterém se odečte plastická deformace. 

V následující tabulce se nacházejí deformace v jednotlivých krocích a dále je vypočtena tuhost 

závěsu. 

Tab. 38 Deformace naměřené při technickém experimentu v ose y 

Krok Síla [N] Deformace [mm] 

1 0 0 

2 40 0,16 

3 70 0,35 

4 110 0,67 

5 160 1,07 

6 220 1,60 

7 270 2,06 

8 320 2,56 

9 375 3,05 
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Výpočet tuhosti: 

CQ2 =
M

arctan (
s
L)

≥ 50 
N · m

°
 

CQ2 =
150

arctan (
3,05
400 )

 

CQ2 = 344,5 
N · m

°
> 50 

N · m

°
 

Tyto hodnoty sil a deformací byly naměřeny pomocí siloměru a měřícího zařízení, která jsou 

na obrázcích níže. 

 
Obr. 7.3 Vlevo – siloměr, vpravo – úchylkoměr 

7.3 ZATÍŽENÍ V OSE X 

V případě osy x se působící síla postupně zvyšuje až na hodnotu 500 N přes pomocný zkušební 

rám, který je předepsán normou. Zatěžují se oba čepy najednou a deformace se měří pomocí 

měřícího zařízení na obou čepech přesně tak, jak je předepsáno normou. Technický experiment 

byl proveden na třech vzorcích a následně byly hodnoty zprůměrovány, čímž se dosáhlo 

přesnějších výsledků. Před prvním zatěžovacím krokem byl překontrolován utahovací moment 

u všech šroubových spojů. V tabulce níže jsou naměřené a zprůměrované hodnoty, z čehož je 

vypočtena tuhost závěsu. 

Tab. 39 Naměřené hodnoty deformace v ose x 

Krok Síla [N] 
Deformace s1 

[mm] 

Deformace s2 

[mm] 

𝒔𝟏 + 𝒔𝟐

𝟐
 

1 0 0 0 0 

2 40 0,07 0,16 0,07 

3 75 0,10 0,35 0,15 

4 100 0,15 0,42 0,23 

5 150 0,30 0,49 0,4 

6 200 0,32 0,65 0,49 

7 300 0,51 0,85 0,68 

8 400 0,69 1,06 0,88 

9 500 0,89 1,29 1,09 
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Výpočet tuhosti: 

CF1 =
F

(s1 + s2)
2

 

CF1 =
500

(0,89 + 1,29)
2

 

CF1 = 458,7 
N

mm
 

Na níže uvedené fotografii se nachází sestava zkušebních rámu a závěsů při technickém 

experimentu. 

 

Obr. 7.4 Fotografie technického experimentu v ose x 

7.4 VIZUÁLNÍ KONTROLA DÍLŮ PO TECHNICKÉM EXPERIMENTU 

Závěs byl po technickém experimentu v ose y nafocen. Níže jsou uvedeny místa, kde dochází 

k otlačení a dále je zde detail na kluzná pouzdra nacházející se v otočném uložení. 
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Na karoseriovém dílu dochází k největšímu 

otlačení v oblasti dosedacích ploch 

připevňovacích šroubů. Na fotografii vlevo jsou 

tato místa označena. Toto otlačení se dále 

nachází také na dveřním dílu, rovněž v oblasti 

připevňovacích šroubů. 

 

 

 

 

 

 

 

V oblasti dosedací plochy matice se nachází 

znatelné otlačení karoseriového dílu, které je 

způsobeno vlivem dotahování. Kritické místo je 

opět označeno na fotografii vlevo.  

 

 

 

 

 

Na této fotografii je vyfoceno otočné uložení 

v kluzných pouzdrech. Jak je možné vidět, zde 

nedochází k žádným deformacím či otlačení. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.5 Otlačení na karoseriovém dílu 

Obr. 7.6 Otlačení na karoseriovém dílu – matice 

Obr. 7.7 Kluzná pouzdra – otočné uložení 
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U ostatních částí závěsu dochází k opakovaným otlačení v oblastí dosedacích ploch šroubů 

a matic. Jelikož se jedná o tlakové zatížení, není toto napětí nebezpečné. 

V případě osy x nevznikala žádná kritická místa a vzniklé napětí není pro vyhodnocení 

nezbytně nutnou podmínkou. Opět se zde ukazovala místa otlačení pod hlavami šroubů 

a v žádné součásti nebyla překročena mez kluzu, díky čemuž můžeme osu x vyhodnotit jako 

méně nebezpečnou. 
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8 DEFORMAČNĚ NAPĚŤOVÁ ANALÝZA VARIANTY 1 
V této variantě, jak již bylo řečeno, došlo pouze ke změně materiálu na hliníkovou slitinu 6060 

T6. Co se týče výpočtového modelu, zůstal totožný jako u předchozí analýzy, včetně použité 

výpočetní sítě, zatížení, kontaktů a vazeb. Byl zde pouze změněn koeficient tření na hodnotu 

0,61, která odpovídá kontaktu ocel x hliník. [25] Díky tomuto lze s velice vysokou přesností 

porovnávat výsledky.  

8.1 ELASTICKÁ DEFORMACE V OSE Y 

V níže uvedené tabulce lze nalézt naměřené hodnoty v jednotlivých krocích, včetně vypočtené 

tuhosti. 

Tab. 40 Elastická deformace v ose y – varianta 1 

Krok Síla [N] Deformace [mm] 

1 0 0 

2 40 0,86 

3 70 1,53 

4 110 2,40 

5 160 3,49 

6 220 4,80 

7 270 5,89 

8 320 6,98 

9 375 8,18 

,18 
 

Výpočet tuhosti: 

CQ2 =
M

arctan (
s
L)

≥ 50 
N · m

°
 

CQ2 =
150

arctan (
8,18
400 )

 

CQ2 = 128,25 
N · m

°
> 50 

N · m

°
 

Z tabulky deformací lze říci, že deformace je přibližně 2,7x větší než u stávajícího stavu, což je 

i přes dostatečnou tuhost zavěšení nepřípustné. Už od prvního kroku zatížení jsou hodnoty 

deformace příliš vysoké, a proto je přikročeno k variantě 2, kde dochází ke konstrukčním 

změnám. Na následujícím Obr. 8.1 se nachází rozložení deformace celé sestavy při 

maximálním zatížení. 
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Obr. 8.1 Elastická deformace [mm] sestavy v ose y 

8.2 ELASTICKÁ DEFORMACE V OSE X 

V případě této varianty byly použity totožné podmínky výpočtu, jako v předchozí úloze. 

Změna, jak již bylo zmíněno, se týkala pouze materiálu, který je v tomto případě 6060 T6. 

V následující tabulce jsou naměřené hodnoty deformací, z nichž je vypočtena celková tuhost. 

Tab. 41 Elastická deformace v ose x – varianta 1 

Krok Síla [N] 
Deformace s1 

[mm] 

Deformace s2 

[mm] 

𝒔𝟏 + 𝒔𝟐

𝟐
 

1 0 0 0 0 

2 40 0,016 0,016 0,016 

3 75 0,031 0,031 0,031 

4 100 0,042 0,042 0,042 

5 150 0,063 0,064 0,064 

6 200 0,085 0,086 0,086 

7 300 0,129 0,130 0,130 

8 400 0,173 0,175 0,174 

9 500 0,218 0,220 0,219 

Výpočet tuhosti: 

𝐶𝐹1 =
𝐹

(𝑠1 + 𝑠2)
2

 

𝐶𝐹1 =
𝐹

(0,218 + 0,220)
2

 

𝐶𝐹1 = 2283,1 > 400 
N

mm
 

Z naměřených hodnot je patrné, že hodnoty deformací nedosahují tak vysokých hodnot, jako 

v případě osy y. Nejvyšší elastická deformace čepu je 0,219 mm. Podle této hodnoty je 

vypočtena tuhost závěsu, jejíž hodnota je 2283,1 
N

mm
, která 5x převyšuje předpis normy, z čehož 
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vyplývá, že tento směr není problematický. Rozložení napětí na jednotlivých komponentech 

není v práci detailně zobrazeno, protože dosahuje nižších hodnot než v případě zatěžování v ose 

Y. Na Obr. 8.2 je zobrazen průběh elastické deformace celé sestavy při nejvyšším zatížení 500 

N. 

 

 

Obr. 8.2 Elastická deformace [mm] v ose x + detail 
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8.3 ROZLOŽENÍ EKVIVALENTNÍHO NAPĚTÍ ZÁVĚSU PŘI ZATÍŽENÍ V OSE Y 

Stejně jako v předchozím případě bylo posuzované rozložení ekvivalentního napětí a možný 

vznik plastické deformace. Zde se pracuje s hliníkovou slitinou, která disponuje výrazně nižšími 

hodnotami mechanických vlastností materiálu než v případě oceli. Na obrázcích je porovnáno 

rozložení ekvivalentního napětí von Mises pro levý a pravý díl. 

 

Obr. 8.3 Ekvivalentní napětí von Mises [MPa] karoseriového dílu – vlevo levý díl, vpravo pravý díl 

Na Obr. 8.3 se nachází zatížený karoseriový díl. Je zde patrné, že napětí v tomto dílu není 

vysoké, protože se pohybuje mezi hodnotami 60-70 MPa, což je pod hranicí meze kluzu 

materiálu. Jediná místa se zvýšeným napětí jsou v oblasti dosedacích ploch šroubů, kde se jedná 

o tlakové namáhání, kdy hodnota nepřesáhne mez pevnosti v tlaku. 

 

Obr. 8.4 Ekvivalentní napětí von Mises [MPa] trubky – vlevo levý díl, vpravo pravý díl 

Na výše uvedeném obrázku se nachází zatížená trubka. Z obrázku je patrné, že hodnoty 

nepřesahují mez kluzu materiálu, a nedochází tak k plastické deformaci. Pouze se zde opět 

objevuje maximální napětí, které se nachází v oblasti svaru, které se neuvažuje. 
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Obr. 8.5 Ekvivalentní napětí von Mises [MPa] dveřního dílu – vlevo levý díl, vpravo pravý díl 

Poslední součást, tedy dveřní díl, je nejvíce namáhaný a ve vyznačené oblasti nabývá hodnota 

napětí 180-190 MPa. Tato hodnota se už nachází za mezí pevnosti materiálu a měla by se 

uvažovat plastická deformace. V případě dalších konstrukčních materiálových změn, by byla 

vhodná změna materiálu, nebo optimalizace samotného tvaru dílu. 
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9 DEFORMAČNĚ NAPĚŤOVÁ ANALÝZA VARIANTY 2 
V 2. navržené variantě, jak už bylo zmíněno, bylo provedeno více změn. Pro připomenutí se 

jedná o změnu tloušťky stěny trubky na 2 mm a změnu materiálu na slitinu hliníku 6063 T6. 

Opět jako u předchozích variant jsou použité totožné podmínky zatížení včetně výpočetní sítě, 

vazeb a kontaktů. Díky tomuto kroku se získají porovnatelné výsledky deformací a vzniklých 

napětí s ostatními variantami. 

9.1 ELASTICKÁ DEFORMACE V OSE Y 

V níže uvedené tabulce lze nalézt naměřené hodnoty v jednotlivých krocích včetně vypočtené 

tuhosti. 

Tab. 42 Deformace v ose y – varianta 2 

Krok Síla [N] Deformace [mm] 

1 0 0 

2 40 0,72 

3 70 1,26 

4 110 1,98 

5 160 2,88 

6 220 3,95 

7 270 4,85 

85 
8 320 5,75 

9 375 6,74 

 

Výpočet tuhosti: 

CQ2 =
M

arctan (
s
L)

≥ 50 
N · m

°
 

CQ2 =
150

arctan (
6,74
400 )

 

CQ2 =  155,6
N · m

°
> 50 

N · m

°
 

Po konstrukční a materiálové změně se docílilo zlepšení deformace o 1,5 mm, což je velice 

pozitivní výsledek, ale bohužel ne dostačují, protože stále oproti stávajícímu stavu je deformace 

přibližně 2,2x horší. Na Obr. 9.1 je rozložení deformace sestavy při maximálním zatížení. 
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Obr. 9.1 Elastická deformace [mm] sestavy v ose y 

9.2 ELASTICKÁ DEFORMACE V OSE X 

V případě této varianty byly opět použité stejné podmínky pro výpočet jako v předchozích 

případech. Došlo zde k materiálové i konstrukční změně, ovšem toto bylo již popsáno 

v kapitole 4.3 Konstrukční a materiálové změny – varianta 2. V následující tabulce jsou 

vypočtené hodnoty deformace pro oba čepy, z nichž je následně vypočtena deformace. 

Tab. 43 Deformace v ose x – varianta 2 

Krok Síla [N] 
Deformace s1 

[mm] 

Deformace s2 

[mm] 

𝒔𝟏 + 𝒔𝟐

𝟐
 

1 0 0 0 0 

2 40 0,013 0,014 0,014 

3 75 0,027 0,025 0,026 

4 100 0,036 0,034 0,035 

5 150 0,056 0,053 0,055 

6 200 0,075 0,071 0,073 

7 300 0,114 0,107 0,111 

8 400 0,153 0,144 0,149 

9 500 0,193 0,181 0,187 

Výpočet tuhosti: 

𝐶𝐹1 =
𝐹

(𝑠1 + 𝑠2)
2

 

𝐶𝐹1 =
500

(0,193 + 0,181)
2

 

𝐶𝐹1 = 2673,8 > 400 N/mm 
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Obr. 9.2 Elastická deformace [mm] v ose x 

9.3 ROZLOŽENÍ EKVIVALENTNÍHO NAPĚTÍ ZÁVĚSU PŘI ZATÍŽENÍ V OSE Y 

I v případě varianty 2 jsou vybrané tři základní komponenty, a to karoseriový díl, trubka 

a dveřní díl. Právě na těchto komponentech se bude sledovat rozložení ekvivalentního napětí, 

které by mohlo překročit mez kluzu. Na níže uvedených obrázcích se vždy vyskytuje levý 

a pravý díl, aby bylo možné srovnání obou stran. 
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Obr. 9.3 Ekvivalentní napětí von Mises [MPa] dílu karoserie – nalevo levý díl, napravo pravý díl 

Na výše uvedeném obrázku se nachází karoseriový díl, který je zatížen maximálním momentem 

150 N·m. Jak je z obrázku patrné, tak samotné napětí, které vzniklo od zatížení, nepřekračuje 

70 MPa, čímž se v tomto dílu nepřekročí mez kluzu a nevznikne plastická deformace. 

V místech dosedacích ploch šroubů se jedná o tlakové namáhání a napětí nepřekračuje mez 

pevnosti materiálu. 

 

Obr. 9.4 Ekvivalentní napětí von Mises [MPa] trubky – nalevo levý díl, napravo pravý díl 

Na Obr. 9.4 je zobrazena trubka při zatížení maximálním momentem 150 N·m. Na tomto dílu 

nabývá maximální uvažované napětí v místě ohybu hodnoty 80 MPa. Toto napětí nepřekračuje 

mez kluzu, a nevznikají tak plastické deformace. 
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Obr. 9.5 Ekvivalentní napětí von Mises [MPa] dveřního dílu – nalevo levý díl, napravo pravý díl 

Na posledním obrázku se nachází dveřní díl. Ve vyznačené oblasti vzniká napětí, které se 

pohybuje na hranici 190 MPa, což je už nad hodnotou meze kluzu materiálu. Z tohoto napětí 

lze vyvodit vznik plastické deformace, které při zatížení může vzniknout. Další relativně vysoké 

napětí se nachází v oblasti dosedacích ploch šroubů, ovšem zde se jedná o tlakové namáhání, 

proto tato hodnota nepřekračuje mez pevnosti v tlaku. 
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10  VYHODNOCENÍ VYPOČTENÝCH A NAMĚŘENÝCH HODNOT 
Tato samostatná kapitola se zabývá srovnáním výsledků z jednotlivých měření a výpočtů. První 

dvě tabulky obsahují porovnání naměřených hodnot z technického experimentu a hodnot 

z výpočetního modelu jak v ose y, tak v ose x. Další tabulky porovnávají elastickou deformaci 

jednotlivých variant závěsu. 

Tab. 44 Porovnání deformace v ose y výpočetního modelu s technickým experimentem 

Krok Síla [N] 
Deformace [mm] - 

výpočetní model 

Deformace [mm] - 

technický experiment 

1 0 0 

 

0 

2 40 0,31 0,16 

3 70 0,56 0,35 

4 110 0,87 0,67 

5 160 1,27 1,07 

6 220 1,74 1,60 

7 270 2,14 2,06 

8 320 2,53 2,56 

9 375 2,98 3,05 

 

Z Tab. 44 je patrné, že naměřená elastická deformace se vůči výpočetnímu modelu liší pouze 

o ≈ 4 %. Pro další navrhované varianty byly použity totožné podmínky, díky čemuž vypočtené 

elastické deformace budou s přibližně 4 % tolerancí. 

Tab. 45 Porovnání deformace v ose x výpočetního modelu s technickým experimentem 

Krok Síla [N] 
Deformace [mm] - 

výpočetní model 

Deformace [mm] - 

technický experiment 

1 0 0 0 

2 40 0,016 0,07 

3 75 0,031 0,15 

4 100 0,042 0,23 

5 150 0,064 0,40 

6 200 0,086 0,49 

7 300 0,130 0,68 

8 400 0,174 0,88 

9 500 0,219 1,09 

 

V Tab. 45 jsou naměřené a vypočtené hodnoty elastické deformace. Z výsledků je patrné, že je 

zde velký rozdíl mezi vypočtenými a naměřenými hodnotami. Bylo by proto nutné, provést 

další technický experiment s použitím více měřících přístrojů a naměřit deformace ve více 

bodech závěsu, čímž by se získala další data, pomocí kterých by se dalo určit problematické 

místo. Z důvodu vysoké vytíženosti zkušebny ve společnosti Edscha, nebylo možné tento 

experiment provést.  
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Tab. 46 Porovnání elastické deformace v ose y 

Krok Síla [N] 
Deformace [mm] 

– stávající stav 

Deformace [mm] 

– varianta 1 

Deformace [mm] 

– varianta 2 

1 0 0 

 
0 0 

2 40 0,31 0,86 0,72 

3 70 0,56 1,53 1,26 

4 110 0,87 2,40 1,98 

5 160 1,27 3,49 2,88 

6 220 1,74 4,80 3,95 

7 270 2,14 5,89 4,85 

85 8 320 2,53 6,98 5,75 

9 375 2,98 8,18 

,18 
6,74 

V Tab. 46 se nachází porovnání elastické deformace ve všech krocích pro různé varianty. 

Stávající stav je etalon, který slouží k porovnání s dalšími dvěma variantami. Jak je z výsledku 

patrné, tak varianta 1 není vůbec vhodná k dalšímu zpracování, jelikož její hodnota deformace 

je 2,7x vyšší než v případě stávajícího stavu. Pouze díky jediné konstrukční změně tloušťky 

trubky o 0,5 mm se u varianty 2 docílilo zlepšení výsledku o 20 %. Jak je z deformačně 

napěťové analýzy patrné, vysoké napětí se nachází na dveřním dílu, tudíž pro další zlepšení 

výsledků by bylo nutné zvýšit tloušťku plechu právě u tohoto dílu. 

Tab. 47 Porovnání elastické deformace v ose x 

Krok Síla [N] 
Deformace [mm] 

– stávající stav 

Deformace [mm] 

– varianta 1 

Deformace [mm] 

– varianta 2 

1 0 0 0 0 

2 40 0,009 0,016 0,014 

3 75 0,018 0,031 0,026 

4 100 0,025 0,042 0,035 

5 150 0,038 0,064 0,055 

6 200 0,051 0,086 0,073 

7 300 0,076 0,130 0,111 

8 400 0,103 0,174 0,149 

9 500 0,129 0,219 0,187 
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11  ZÁVĚR 
Trendem dnešní doby je snižování hmotnosti automobilů díky čemuž se dosáhne lepší 

dynamiky a akcelerace vozidla. Možná ještě důležitějším důvodem je, že díky snížení hmotnosti 

vozidla se může dosáhnout nižší spotřeby paliva, a především tak dojde ke snížení produkce 

škodlivých látek. Tyto látky jsou čím dál více sledované a neustále dochází k větší přísnosti 

jejich norem. Veškeré tyto důvody tedy vedou k odlehčování všech částí automobilu, a to 

především karoserie, u které se dnes začíná využívat hliníková slitina, z čehož vyplývá, že i 

další částí karoserie, jako je závěs 5. dveří, je snahou vyrábět právě z této slitiny. 

U karoseriového provedení sedan se vždy používá právě trubkový závěs HDS. Jeho slabinou 

jsou velké rozměry a hmotnost, která je pro budoucí použití příliš vysoká. Dalším důvodem, 

proč tento závěs nebude pro moderní automobily použitelný, jsou hliníkové karoserie, kde může 

vzniknout kontaktní koroze. Tyto důvody vedly k požadavkům na úpravu stávajícího závěsu, 

kde hlavním cílem bylo snížení hmotnosti při zachování původní geometrie. 

Při řešení bylo přistoupeno k návrhu dvou variant. U první varianty se použil materiál 6060 T6, 

který se aplikoval na všechny díly kromě kluzných pouzder a šroubu s maticí. K tomuto 

materiálu bylo přistoupeno z důvodu dobré dostupnosti a byl na něm proveden technický 

experiment ohýbání trubky. Díky experimentu bylo zjištěno, že pro ohnutí je nutné použít 

materiál v tepelném stavu T4, který disponuje vyšší tažností a následně použít tepelné 

zpracování do stavu T6, díky kterému se získají požadované mechanické vlastnosti. Touto 

změnou materiálu se docílilo vysoké úspory hmotnosti a zároveň se získala data k dalšímu 

porovnání s následující variantou. 

U druhé varianty se přikročilo k dalším změnám. První změna se týkala navýšení tloušťky stěny 

trubky z 1,5 mm na 2 mm, čímž se navýšila celková tuhost závěsu. Další změna byla v použitém 

materiálu 6063 T6, který má lepší mechanické vlastnosti. 

Prvním krokem bylo provedení technického experimentu na stávajícím stavu. Ten byl proveden 

ve vývojovém centru společnosti Edscha, kde byly použity přípravky předepsané normou. 

Během experimentu byla naměřena elastická deformace v předem definovaných krocích. 

Dalším krokem bylo vytvoření deformačně napěťové analýzy v prostředí Ansys Workbench. 

Na předem připraveném výpočtovém modelu sestavy, byly definovány parametry, jako jsou 

kontakty, vazby a zatížení, které odpovídají reálnému modelu. Po provedení analýzy v obou 

osách bylo možné tyto vypočtené a naměřené elastické deformace vyhodnotit a porovnat, což 

je zpracované ve zvláštní kapitole 10 Vyhodnocení vypočtených a naměřených hodnot. 

Z porovnání vyplývá, že maximální elastická deformace je v případě technického experimentu 

3,05 mm a u výpočtového modelu 2,98 mm. Tento rozdíl činí 4 % odchylku, který je vzhledem 

ke složitosti řešené sestavy a složitému výrobnímu postupu přijatelný. Je nutné v následujících 

analýzách vzít v úvahu, že v případě experimentu je dosahováno vyšších hodnot než v případě 

numerické simulace.  

Dalším krokem bylo provedení deformačně napěťové analýzy první varianty. V této variantě 

byl změněn pouze materiál a třecí koeficienty, které se oproti ocelové verzi liší. Z analýzy je 

patrný nárůst elastické deformace od prvního kroku zatížení. Je to dáno nižší pevností hliníkové 

slitiny, která musí být kompenzovaná odlišnou konstrukcí závěsu. 

Z tohoto důvodu bylo přikročeno k variantě 2, u které se zvýšila tloušťka stěny trubky na 2 mm 

a byl použit materiál s lepšími mechanickými vlastnostmi. Opět byla provedena deformačně 
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napěťová analýza, u které byly použité totožné podmínky výpočtu jako v předchozích dvou 

variantách. Z vypočtené elastické deformace v ose Y vyplývá, že díky navýšení tloušťky 

materiálu a změnou slitiny hliníku se docílilo navýšení tuhostí závěsu o 20 %. Tato hodnota 

značí pozitivní posun ve vývoji, ale je nutné provést další konstrukční změny, například zvýšení 

tuhosti dveřního dílu, u kterého vznikalo vysoké napětí, které překračuje mez kluzu materiálu.  

Další možností, jak postupovat ve vývoji trubkového závěsu by mohla být odlišná geometrie, 

která by lepé kompenzovala nižší pevnost slitiny hliníku. 

Cílem práce bylo snížení hmotnosti závěsu, čehož bylo docíleno změnou materiálu na 

hliníkovou slitinu. Díky této změně se snížila hmotnost jednoho závěsu o 711 g, což činí úsporu 

na jednom automobilu 1422 g. Úspora 1422 g na automobil je velice příznivá, a právě toto by 

mohl být hlavní důvod k implementaci na automobil. 

Co se týče finančních nákladů na změnu materiálu, tak ocelová trubka, která je firmou Edscha 

nakupována jako polotovar od externího dodavatele stojí 20 Kč. Dodavatel trubky 

obdélníkového průřezu o rozměru 30x25x2 a materiálu 6063 T6 zaslal cenu 35 Kč za kus. 

V konečném důsledku se tedy jedná o rozdíl 15 Kč, což je v případě výroby automobilu příliš 

vysoká částka, protože pokud se tato částka převede na roční produkci, která činí 138 000 

automobilů, tak se náklady navíc za jeden rok budou pohybovat na částce 2 070 000 Kč. Dalším 

rozdílem oproti stávající variantě je rozdílná vyrobitelnost, jelikož bude nutné dodávat trubky 

ve stavu 6063 T4, aby bylo možné trubku ohnout do požadovaného stavu bez porušení. Z tohoto 

důvodu přibude další operace v sériové výrobě, a to tepelné zpracování již ohnuté trubky, 

protože jako finální stav tohoto dílu musí být v tepelném stavu 6063 T6. I toto tedy znamená 

značný nárůst finančních nákladů na výrobu trubkového závěsu. 

Pro úspěšnou implementaci do sériové výroby trubkového závěsu HDS z hliníkové slitiny bude 

nutné navýšit tuhost závěsu na hodnotu, která odpovídá ocelovému provedení. Z výsledků 

výpočtů a měření je patrné, že je nutná zásadnější konstrukční změna, která bude eliminovat 

slabá místa závěsu. Další otázkou zůstává cena, která se značně navýší díky použití dražšího 

materiálu a navýšení počtu výrobních operací.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
A [%] Tažnost 

F [N] Zatěžovací síla 

Re [MPa] Mez kluzu 

Rp0,2 [MPa] Smluvní mez kluzu 

Rm [MPa] Mez pevnosti 

s [mm] Deformace 

CQ2 [
N·m

°
] Tuhost v ose y 

CF1 [
N

mm
] Tuhost v ose x 

 

  



BRNO 2018 

 

 

    79 
 

 

SEZNAM PŘÍLOH 
Příloha I. D21040700 Závěs zadního víka 

Příloha II. D21040701 Karoseriový díl 

Příloha III. D21040703 Trubka 

Příloha IV. D21040705 Díl víka 

Příloha V. D21040708 Držák čepu 

Příloha VI. 10000057397 Čep 

Příloha VII. 10000057386 Pouzdro 

Příloha VIII. 10000057687 Pouzdro s věncem 

Příloha IX. 10000057401 Pouzdro trubky 

Příloha X. 10000057169 Šroub M8 

Příloha XI. 10000057172 Matice 

 


