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Abstrakt 
Tato diplomová práce se zabývá srovnáním jednotlivých konstrukčních prvků třínápravového 

podvozku traktorového nosiče. Dále obsahuje vlastní návrh koncepčního řešení a pevnostní 

výpočet rámu podvozku metodou konečných prvků. Součástí je i vypracování výkresové 

dokumentace rámu návěsu. 
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Abstract 
This diploma thesis compares the components of three-axled undercarriage for tractor trailer. 

We also deal with conceptual design  of the trailer and the calculation of the frame by finite 

element method. Thesis contains a complete drawing documentation of the trailer frame. 
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1. Úvod 
 Systém výměnných nástaveb je víceúčelový systém využívající jednoho univerzálního 

podvozku, který v kombinaci se samostatnými nástavbami tvoří jednotlivé jednoúčelové 

stroje pro přepravu a distribuci zemědělských materiálů (viz Obr. 1.1). Většina firem 

vyrábějící tyto návěsy má ve své nabídce jednostrannou nebo třístrannou vyklápěcí korbu, 

velkoobjemový vůz na lehké sypké materiály, korbu s výtlačným čelem, rozmetadlo kejdy a 

cisternu. Někdy se v nabídce objevuje i překládací nástavba na obiloviny. V případě, že 

nástavba není zrovna využívána, stojí na svých vlastních odstavných nohách. 

 Celý podvozek je složen z hlavního rámu, na který jsou přišroubovány nápravy, 

výškově stavitelné oje, vložených převodových systémů pro pohon nástaveb hydraulického a 

pneumatického rozvodu a samozřejmě systému uchycení korby a korby samotné. 

 
Obr. 1.1 - Schéma výměnného systému[12] 

 

 Hlavní výhodou tohoto systému v porovnání s cenami jednoúčelových strojů je 

podstatně nižší pořizovací cena, kdy nemusíme platit za nákup většího počtu podvozkových 

skupin. Druhou podstatnou výhodou jsou nižší provozní náklady, protože sezónní 

využitelnost jednoho podvozku je několikanásobně vyšší. 

 V současné době vyrábí stroje podobných parametrů firmy ZDT [10], Annaburger 

[11], Joskin [12], Veenhuis [13], Bergmann [14] a Hawe [15]. 
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2. Výklad zákona 
 Návrh konstrukce univerzálního nosiče vyměnitelných nástaveb a jeho provoz na 

veřejných komunikacích podléhá zákonu 56/2001 Sb. O podmínkách  provozu  vozidel na 

pozemních komunikacích [8] a vyhlášce 341/2002 Sb. O schvalování technické způsobilosti a 

o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích [9]. 

 Třínápravový podvozek traktorového nosiče spadá podle zákona do kategorie zvláštní 

vozidla, tj. vozidla vyrobená k jiným účelům než k provozu na pozemních komunikacích, 

která mohou být při splnění podmínek stanovených zákonem k provozu na pozemních 

komunikacích schválena. 

 Výměnnou nástavbou se rozumí samostatný technický celek, který je se základním 

vozidlem (nosičem výměnných nástaveb) v rozebíratelném spojení. 

 Největší povolenou hmotností se rozumí největší hmotnost, se kterou smí být vozidlo 

užíváno v provozu na pozemních komunikacích. 

 Okamžitou hmotností vozidla nebo jízdní soupravy se rozumí hmotnost zjištěná v 

určitém okamžiku při jejich provozu na pozemních komunikacích. 

 Provozní  hmotností  vozidla  se rozumí hmotnost  nenaloženého  vozidla  s karoserií   

a  se spojovacím zařízením.  

 Největší technicky přípustnou hmotností na nápravu se rozumí hmotnost odpovídající 

největšímu technicky přípustnému statickému svislému zatížení, kterým působí náprava 

vozidla na povrch vozovky. 

 Okamžitá hmotnost návěsu činí u souprav s nejvyšší konstrukční rychlostí 40 km/h 

maximálně dva a půl násobek okamžité hmotnosti tahače. To znamená hmotnost u tahače 

zvýšená o hmotnost od zavěšení a u návěsu o tutéž hmotnost snížená. 

 U trojnápravy přípojných vozidel nesmí součet zatížení tří náprav trojnápravy 

překročit při jejich dílčím rozvoru jednotlivých náprav 

  1) do 1,3 m včetně ................................... 21000 kg, 

  2) nad 1,3 m do 1,4 m včetně .................. 24000 kg. 

 U traktorových návěsů s nápravami uprostřed může být zatížení náprav vyšší než 

hmotnosti stanovené u přívěsů v závislosti na počtu náprav o hmotnost připadající na závěsné  

zařízení (oko oje), a to maximálně o 3000 kg. 

 Trojnápravou se rozumí tři za sebou umístěné nápravy, jejichž součet dílčích rozvorů 

činí nejvýše 2800 mm. Hmotnost připadající na jednu nápravu trojnápravy přípojných vozidel 

nesmí překročit 10000 kg. 

 Největší povolená šířka návěsu nesmí přesáhnout 2550 mm. 

 Celková délka soupravy traktoru s jedním návěsem nesmí přesáhnout 18000 mm. 

 Brzdný systém musí splňovat podmínky dle tab. 2.1. 
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Tab. 2.1 - Délka brzdné dráhy 

vmax [km.h-1] s [m] sj [m] 

40 
116

v
v0,15

2

+⋅  19,79 

Popis tabulky 2.1: 

 vmax - maximální konstrukční rychlost vozidla [km.h-1] 

 v - skutečná počáteční rychlost změřená při zkoušce [km.h-1] 

 s - brzdná dráha [m] 

 sj - jmenovitá brzdná dráha [m] (platí jen pro hodnotu vmax) 

3. Srovnání konstrukčních prvků 

3.1 Konstrukce rámu 

 Rám bývá vytvořen spojením několika profilů různých délek, ale v některých 

případech i různých tvarů. Ke spojování bývá v dnešní době používáno zpravidla svařování.  

Alternativou je použití i staršího a technologicky náročnějšího nýtovaného nebo šroubového 

spojení, které ale v sobě nese celkově nižší tuhost, ale oproti svařovanému spoji v sobě nenese 

zbytková napětí. V náročnějším terénu se nýtovaný rám může lépe pružně zkroutit a částečně 

tak napomoci k lepšímu rozložení tíhových sil na podložku. 

 Celý rám klasické konstrukce bývá složený ze dvou hlavních nosníků, dvou hlavních 

příček a několika, zpravidla čtyř, pomocných příček (Obr. 3.1). Zadní příčník mívá stejné 

charakteristiky materiálu jako hlavní nosník a bývají na něj přivařeny nosné koule 

výklopného mechanismu, které zaručují vyklápění do tří směrů. Druhé dvě nosné koule bývají 

umístěny na bočních nosnících přibližně ve dvou třetinách délky rámu. Mezi těmito bočními 

nosníky bývá druhá hlavní příčka, na kterou se zároveň připevňuje systém odpružení oje nebo 

jeho hlavní úchyt. Pomocné příčky bývají rozděleny tak, že tři bývají uloženy mezi hlavními 

příčkami a jedna téměř na okraji rámu. Na této krajní příčce nebo na konci hlavních nosníků 

bývá opět uložen systém odpružení oje nebo jeho hlavní uchycení (viz kapitola 3.7). Mezi pár 

pomocných příček v přibližné polovině rámu se otočně připevňuje hydraulický válec 

vyklápěcího mechanismu. Válec se může otáčet ve dvou osách ležících v rovině rámu. 

 Hlavní nosníky bývají především namáhány ohybem v podélné rovině kolmé k rovině 

rámu a tahem nebo tlakem. Částečně bývají namáhány smykem a krutem. Hlavní příčky 

bývají namáhány na ohyb v příčné rovině kolmé na rám návěsu. K namáhání pomocných 

příček dochází pouze při kroucení celého rámu jako celku. Pomocné příčky jsou podobně jako 

příčky hlavní namáhány ohybem v příčné rovně kolmé na rám a smyk, ale částečně také na 

tah a krut. Při vyklápění bývají navíc střední pomocné příčky namáhány na ohyb a smyk. 

 K výrobě nosníků je většinou používána ocel 11 523 dle ČSN 42 0002 [7] (S 355 J0 

dle EN ISO 10219) se zaručenou svařitelností. Pokud dovolují technologické možnosti firmy, 
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bývá celý rám žíhán pro odstranění zbytkových napětí ve svarech a okolí svarů. Všechny 

ocelové části rámu bývají otryskány a po svaření opatřeny ochranou proti korozi a to jedním 

nebo více nátěry antikorozního laku s vysokou stabilitou nebo pozinkováním. 

 

 
Obr. 3.1 - Model rámu 

 

 V dnešní době bývají rámy výměnných systémů vyráběny pouze ze tří druhů profilů a 

to z uzavřeného tenkostěnného obdélníkového profilu (Obr. 3.2a), U-profilu (Obr. 3.2b), a L-

profilu (Obr. 3.3a). Potenciálně je možno použít i I-profil, který má využití u automobilových 

návěsů, ale také návěsů jednoúčelových v dané hmotnostní kategorii (Obr. 3.3b). 

3.1.1 Uzavřený tenkostěnný profil 

 Nejpoužívanější typ profilu. Primárně je využíván na výrobu hlavních nosníků a 

hlavních příček. V dnešní době se k výrobě hlavních nosníků bývá obvykle použit profil 

s rozměry přibližně 300 x 150 mm a tloušťkou stěny 8 mm. K výrobě pomocných příček bývá 

obvykle použit profil s rozměry přibližně 300 x 100 mm s tloušťkou stěny 5 mm. 

 Jeho vlastnostmi jsou vysoká tuhost ve všech směrech a v porovnání s ostatními 

profily také nízká hmotnost. Výhodou jsou také minimální účinky vázaného kroucení. Jeho 

nevýhodou je vyšší cena související se složitější výrobou a omezeným výběrem velikostí, 

pokud se jedná o kvalitní tažené profily a horší vlastnosti svarového spoje. Další problémy 

bývají způsobeny nemožností aplikace antikorozní ochrana na vnitřní části profilů.  

 Tenkostěnný uzavřený profil bývá vyráběn několika způsoby, z nichž nejlepší 

mechanické vlastnosti má profil tažený. Ten je současně také nejdražší variantou a kromě 

firmy Annaburger nemá využití u žádné jiné firmy. Nejpoužívanějším způsobem výroby 

nosníku je výroba ohýbáním plechu dané tloušťky do tvaru U-profilu s následným navařením 

plechové desky stejné tloušťky na boční stranu. Tento typ má sice horší mechanické 

vlastnosti, ale nižší cena, jednoduchost výroby a snadná možnost montáže výztužných žeber 
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dovnitř profilu, tyto problémy plně kompenzuje. Pro ještě větší snížení nákladů a zvýšení 

tuhosti v podélném směru se někdy místo ohýbaného plechu bývá použit U-profil s navařenou 

boční stěnou. Nejlevnější a také nejhorší, co se mechanických vlastností týče, variantou 

výroby je nosník svařený z dvojice U-profilů. Využití je spíše u návěsů nižších hmotnostních 

kategorií. 

 

  
Obr. 3.2a - Uzavřený profil firmy ZDT [10] Obr. 3.2b - U-profil firmy Veenhuis [13] 

3.1.2 U-profil 

 Druhý nejčastěji se vyskytující druh profilu. U některých firem je stále používán jako 

hlavní nosné prvky konstrukce, ale větší uplatnění má při výrobě uzavřených profilů a také 

jako pomocné příčky. V případě hlavní nosné konstrukce bývají profily sestaveny tak, že 

otevřená část je profilu směřována směrem ven. V případě použití ve funkci pomocných 

příček jsou umístěny uzavřenou stranou proti směru jízdy. Standardní velikostí profilu bývá 

přibližně 300 x 150 mm při tloušťce stojiny 8 mm. 

 Hlavní výhoda spočívá ve snadné dostupnosti, nízké ceně a vysoké tuhosti v podélném 

směru. V případě potřeby je možná snadná montáž výztužných žeber. Nevýhodou je výskyt 

vázaného kroucení a s tím souvisejících problémů. 

 Nosník bývá vytvořen válcováním materiálu, nebo ohýbáním plechu dané tloušťky. 

Oproti válcovanému nosníku má ohýbaný výrobek nižší tuhost v podélném směru a vyšší 

cenu. Jeho jedinou výhodou je nižší hmotnost. 

3.1.3 L-profil 

 Tento profil má využití na hlavních nosných prvcích pouze firmou Hawe a je součástí 

patentové ochrany. V koncepci firmy je používán jak jako hlavní nosné prvky, tak i vedlejší 

příčky. Firma standardně montuje profil s rozměry 100 x 100 mm o tloušťce materiálu 10 

mm. 
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 Výhodou je levnější výroba. Vlastnostmi profilu jsou nízká podélná tuhost, která při 

výměně nástavby nebo jízdě v těžkém terénu může způsobovat velké namáhání a kroucení 

rámu a podobně jako u U-profilu problémy s vázaným kroucením. Na hlavní konstrukci 

bývají stěny směřovány dovnitř a nahoru. Takto uložené profily pomáhají vést nástavbu ve 

správném směru při její výměně. 

3.1.4 I-profil 

 Jedná se o nejdéle používaný profil ve výrobě návěsů. V současné době nemá využití 

u žádného výrobce výměnných systémů, ale je používán u jednoúčelových návěsů a návěsů 

pro silniční dopravu v dané hmotnostní kategorii. Proto je teoreticky využitelný i pro 

výměnné systémy. V konstrukci se uplatňuje jak u hlavních, tak i u vedlejších nosných 

součástí. Standardně se používají profily s rozměry přibližně 300 x 150 mm při tloušťce 

stojiny 7 mm. 

 Výhodou je vysoká tuhost v podélném směru, nízká cena a velká dostupnost 

polotovarů. Podobně jako U a L-profilu se zde vyskytuje vázané kroucení, ale jen v případě 

nesymetrického zatížení profilu. Nevýhodou je nižší tuhost v příčném směru.  

 Jediný způsob výroby nosníku je válcování materiálu za tepla. Jiný způsob výroby 

nemá podobně jako u U a L-profilu opodstatnění. 

 

  
Obr. 3.3a - L-profil firmy Hawe [15] Obr. 3.3b - I-profil firmy Fliegl [16] 

3.2 Nápravy a jejich zavěšení 

 V dané hmotnostní kategorii nad 25 000 kg je pro dodržení kritérií na měrné zatížení 

podložky nutné použít podvozek s trojicí náprav. Zavěšení jednotlivých náprav má zaručit za 

každých okolností rovnoměrné rozložení zatížení návěsu na podložku a tím i rovnoměrné 

přenesení reakčních sil na rám výměnného systému. V současné době je využíváno čtyř 

různých druhů zavěšení a to kloubové zavěšení (Obr. 3.4), tzv. tridem s odpružením listovými 

nebo parabolickými pružinami (Obr. 3.5), odpružení pomocí hydraulických válců (Obr. 3.6) a 

konečně odpružení pomocí vzduchových vaků (Obr. 3.7). 
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 Nápravy nebo jejich závěsy bývají na rám připevněny pomocí šroubů nebo svarů. 

V obou případech je závěs připevněn k desce z plechu o tloušťce cca 10 mm, který je přivařen 

k rámu. U některých výrobců můžou být nápravy přivařeny přímo na rám, ale tento způsob 

uložení může vést k deformacím materiálu v okolí svarů. Dalším problémem této koncepce je 

složitá výměna poškozené nápravy. 

3.2.1 Kloubové zavěšení 

 Jedná se o zavěšení náprav pomocí dvojitého vahadla. Tento způsob zavěšení má 

zaručené rovnoměrné rozložení sil na podložku a současně umožňuje velké vyrovnávání 

nerovností (až 300 mm). Díky robustnosti konstrukce je možné spolehlivé použité podvozku i 

za nejtvrdších podmínek a minimalizovat nároky na údržbu. Dále je zaručena možnost 

zvedání přední nápravy při jízdě s prázdnou nástavbou, čímž je snížen valivý odpor a tím i 

spotřeba benzinu a opotřebení pneumatik. Nevýhodou, která výrazně ovlivňuje životnost 

konstrukce rámu, je přenos reakčních sil od všech náprav do jednoho místa rámu, ve kterém 

se tak koncentruje napětí. Kolem tohoto místa je také celý rám ohýbán.  

 Nápravy tohoto typu jsou obzvlášť vhodné pro jízdu po poli a těžkém terénu. Možná je 

i jízda ve svahu. Oproti tomu se nedoporučuje delší nebo rychlejší jízda po silnici. 

 V současné době je tento typ zavěšení na ústupu. 

 

 
Obr. 3.4 - Kloubové zavěšení na návěsu firmy Annaburger [11] 

3.2.2 Odpružení pomocí parabolických pružin 

 Nápravy jsou zavěšeny každá na svazku listových nebo parabolických pružin. Dva 

páry mají vždy společné kyvné rameno. Prostřední svazek je tedy umístěn na dvojici kyvných 

ramen. Krajní uchycení předního a zadního svazku per je řešeno pevně. Toto konstrukční 

řešení je v porovnání s ostatními typy relativně subtilní a cenově vychází levněji. Stejně jako 

kloubové zavěšení nemá tento systém velké nároky na údržbu. Jejich hlavní vadou je velmi 

nízká schopnost vyrovnávat terénní nerovnosti, čímž se snižuje i schopnost rovnoměrně 
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rozkládat zatížení na podložku. Maximální diference činí jen 80 mm. Druhým problémem je 

nemožnost zvedání přední nápravy při jízdě s prázdným návěsem. 

 Jsou vhodné pro delší jízdu po zpevněných komunikacích a rovných upravených 

polních plochách. Oproti tomu nejsou vůbec vhodné do svažitého terénu. 

 V dnešní době se jedná o nejpoužívanější typ uložení náprav na rám. 

 

 
Obr. 3.5 - Zavěšení na svazku parabolických per na návěsu firmy ZDT [10] 

3.2.3 Odpružení pomocí hydraulických válců 

 Každá náprava je zavěšena samostatně na parabolické pružině a pístu hydraulického 

obvodu, který je kyvně uložen na čepu. Čep je zalisovaný do součástí z plechu o síle 10 mm, 

které jsou přivařeny z boku k hlavním nosníkům rámu. Parabolická pružina pomáhá 

vyrovnávat rázy na hydraulický válec, který vyrovnává nerovnosti v terénu. Všechny písty 

jsou spojeny jedním hydraulickým okruhem, a proto se tento typ zavěšení chová obdobně 

jako dvojité vahadlo. Stejně jako vahadlo zaručuje rovnoměrné rozložení sil na podložku a 

také umožňuje velké vyrovnávání nerovností dosahující až 300 mm. Stejně tak je zaručena 

možnost zvedání přední nápravy při jízdě s prázdnou nástavbou a tím snížit valivý odpor a s 

ním i spotřebu benzinu a opotřebení pneumatik. Dále společně s hydraulicky ovládanou ojí 

umožňuje výměnu nástavby bez použití zvedacích hydromotorů. Nevýhodou takto řešeného 

podvozku je jeho vysoká cena, nutnost řídícího systému a větší nároky na údržbu a seřízení. 

 Nápravy tohoto typu jsou obzvlášť vhodné pro jízdu po poli a těžkém terénu. 

Samostatné uložení náprav zaručuje dobré jízdní vlastnosti při jízdě po svahu. Ani delší nebo 

rychlejší jízda po silnici nepředstavuje vážnější problém. 
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 V současnosti je tento typ na prudkém vzestupu a podle odborníků se do budoucnosti 

jedná o nejprodávanější typ. 

 

 
Obr. 3.6 - Odpružení hydraulickými válci na návěsu firmy Bergmann [14] 

 

 
Obr. 3.7 - Odpružení vzduchovými vaky na návěsu firmy Bergmann [14] 

3.2.4 Odpružení pomocí vzduchových vaků 

 Nápravy jsou zavěšeny každá samostatně na parabolické pružině (některé firmy od ní 

upouští a nahrazují ji nosníkem z tenkostěnného uzavřeného profilu) a pneumatickém vaku, 

který je na rozdíl od hydraulického válce připevněn na spodní strany hlavních nosníků rámu. 

Parabolická pružina pomáhá vyrovnávat rázy při náhlých výkyvech. Všechny vaky mají jeden 

společný pneumatický obvod. Také tento typ zavěšení se chová jako dvojité vahadlo, které 

zaručuje rovnoměrné rozložení sil na podložku a umožňuje velké vyrovnávání nerovností (až 

250 mm). Stejně tak je zaručena možnost zvedání přední nápravy při jízdě s prázdnou 

nástavbou a tím snížit valivý odpor a s ním i spotřebu paliva a opotřebení pneumatik. Dále 
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umožňuje výměnu nástavby bez použití zvedacích hydromotorů. Nevýhodou takto řešeného 

podvozku je jeho vysoká cena, a příliš vysoké nároky na údržbu a seřizování. 

 Jsou vhodné pro jízdu po poli a těžkém terénu. Samostatné uložení náprav zaručuje 

dobré jízdní vlastnosti i při jízdě ve svahu. Dovoluje i bezpečnou a ekonomickou jízdu po 

zpevněném podkladu.  

 Tento způsob odpružení není v současnosti příliš rozšířený. 

3.3 Řízení náprav 
 U podvozků s trojicí náprav je v dnešní době nutné řízení alespoň jedné nápravy. 

Neřízený podvozek se v této kategorii vůbec nevyskytuje. Hlavními důvody, které vedly k 

zavedení řízených náprav, bylo nadměrné opotřebení pneumatik během jízdy v zatáčkách a 

špatné manévrovací schopnosti na poli nebo při výměně nástaveb. V současnosti se vyskytují 

dvě varianty řízení a to vlečná nebo nuceně řízená náprava. 

 Většina výrobců v základní výbavě nabízí pouze jednu řiditelnou nápravu a to zadní. 

Tento typ se vyskytuje pouze pro vlečné nápravy. Pro menší opotřebení pneumatik a lepší 

manévrovací schopnosti se doporučuje řízení přední i zadní nápravy. Tato varianta může být 

jak vlečná, tak nuceně řízená. 

3.3.1 Vlečné řízení 

 Bubny nápravy jsou volně uloženy na čepech a vychylují se podle změny směru 

návěsu. 

 Tento systém je levnější, ale není možné ho využívat při couvání. Při jízdě vyššími 

rychlostmi musí být řízená náprava zamknuta, aby nedošlo k oscilaci vozu a posléze 

svévolnému vyjetí vozu z dráhy a následné havárii. U návěsu s parabolickým odpružením 

náprav je třeba nápravu zablokovat již při rychlosti 10 km/h. U hydraulického odpružení je to 

třeba při rychlosti cca 20 km/h. 

 

 
Obr. 3.8 - Nucené řízení s jedním táhlem na návěsu formy Joskin [12] 
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3.3.2 Nucené řízení 

 Bubny jsou uloženy na čepech a jsou řiditelné pomocí natáčecích hydraulických válců, 

které jsou napojeny na hydraulický okruh. Řízení se uskutečňuje pomocí jednoho nebo dvou 

pístů napojených na hydraulický obvod, které jsou táhly volně připojeny na koulích K 50 na 

závěsném zařízení traktoru (Obr. 3.8). Dvojice řídících pístů zvyšuje oproti jednomu pístu 

přesnost a plynulost zatáčení. Natočením kol traktoru se změní pozice táhel a ty zatlačí nebo 

vytlačí hydraulický olej do řídících válců na přední a zadní nápravě. 

 Nucené řízení náprav je dražší variantou, ale umožňuje řízení návěsu i při couvání. Při 

jízdě vyššími rychlostmi se doporučuje nápravu uzamknout, aby nedošlo ke svévolnému 

vyjetí vozu z dráhy a následné havárii, ale na rozdíl od vlečné nápravy systém nuceného 

řízení udrží vůz na vozovce i za vyšších rychlostí.  

3.4 Brzdný systém 

 U návěsů dané hmotnostní kategorie jsou brzděny všechny tři nápravy. Bývají 

vybaveny kotoučovými nebo bubnovými brzdami, přičemž kotoučové brzdy mají vyšší 

brzdnou účinnost, ale také vyšší cenu. Kromě provozních brzd jsou návěsy vybaveny ještě 

parkovací mechanickou brzdou. 

3.4.1 Vzduchová brzda 

 V praxi se v České republice u dané hmotnostní kategorie používají dvouokruhové 

vzduchové brzdy. Fungují na principu odbrzďování pomocí tlaku vzduchu. Dále jsou 

vybaveny zátěžovým regulátorem. Hlavní výhoda tohoto systému spočívá v bezpečnosti. 

Pokud dojde k oddělení soupravy nebo přetržení hadic, z brzdné soustavy unikne vzduch a 

návěs se sám zabrzdí. Při snížení dodávky tlakového vzduchu, by měl vzduchojem na návěsu 

umožnit ještě 10 spolehlivých zabrždění. Současně mají také nižší hmotnost a hmotnost 

brzdícího média. Obvyklý tlak vzduchu v brzdném systému se pohybuje kolem 650 kPa. 

3.4.2 Hydraulická brzda 

 Jedná se o jednodušší řešení, které si žádají zejména zahraniční zákazníci. Oproti 

vzduchovým brzdám pracují na opačném principu, kdy pomocí tlaku kapaliny působíme na 

třecí elementy způsobující zpomalení stroje. V případě přetržení hadic dojde k úniku brzdné 

kapaliny, a tím také k přerušení funkce brzd, proto musí být systém jištěn ještě jedním 

záložním okruhem. Dalším problémem při úniku kapaliny je zamoření půdy.  

3.4.3 Nájezdová brzda 

 Při intenzivním brzdění dojde k tlaku závěsného zařízení na oj, ve které je 

mechanismus s pružinou, která po stlačení ovládá buď hydraulický obvod, nebo pomocí 

lanovodů působí přímo na brzdy. Pro návěsy hmotnostní kategorie na 20000 kg je její použití 

dle vyhlášky 341/2002 Sb. O schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách 

provozu vozidel na pozemních komunikacích [9] zakázáno. 



 

Návrh třínápravového podvozku traktorového nosiče Jiří Vodička 
2008 

 

 18 

3.5 Pneumatiky 

 Používají se pneumatiky se širokým běhounem a nízkými tlaky, které zajišťují malé 

plošné zatížení na podložku. Na druhou stranu široká pneumatika s nízkým tlakem zvyšuje 

valivý odpor a tím pádem také navyšuje spotřebu paliva. Proto se doporučuje mít na návěsu 

centrální huštění pneumatik a dle povrchu pneumatiky nahustit dle potřeby. Platí, že vyšší tlak 

v pneumatice snižuje valivý odpor, ale současně také zvyšuje měrné zatížení na povrch. 

Velikosti pneumatik se pohybují v rozmezí 550/60x22,5 až 650/60x30,5. V nabídce výrobců 

výměnných systémů jsou v současné době dva druhy pneumatik a to s radiální (Obr. 3.9a) 

nebo diagonální (Obr. 3.9b) konstrukcí. 

3.5.1 Diagonální pneumatiky 

 Několik textilních vrstev je položeno šikmo od jednoho patkového lana k druhému ve 

střídavém směru. Počet vrstev záleží na rozměru pneumatiky a na její nosnosti. Proužky jsou 

vrstveny stejným způsobem na bočnicích i na koruně pneumatiky. 

 Když není diagonální pneumatika zatížena, má při kontaktu se zemí mírně elipsovitý 

tvar. Při zatížení se postupně zplošťuje. Čím více je zatížena, tím více jsou krajní části 

běhounu tlačeny k zemi, zatímco střed běhounu je naopak od povrchu oddalován. Snižuje se 

tím celková přilnavost. 

  Tento typ je levnější variantou pneumatik. Její vlastnosti zaručují oproti radiální 

pneumatice vyšší nosnosti, které se pohybují okolo 7500 kg. Současně ale omezují odpružení 

návěsu. Umožňují relativně ekonomickou jízdu v těžkém terénu, ale vzhledem ke svému 

vyššímu odporu nejsou vhodné pro jízdu po zpevněných plochách. Při polní jízdě spotřeba 

dosahuje hodnoty cca 23 l/motohodina. Během jízdy po silnici spotřeba stoupne až na 39 

l/motohodina. [11] 

 

  
Obr. 3.9a - Diagonální pneumatika Alliance 

550/60-22,5 [11] 

Obr. 3.9b - Radiální pneumatika Michelin 

560/60 R 22,5 [11] 
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3.5.2 Radiální pneumatiky 

 Radiální struktura se skládá z vrstvy složené z proužků textilu. Každý proužek je 

umístěn v úhlu 90° ke směru pohybu pneumatiky. Na koruně pneumatiky je tato kordová 

tkanina zakončená pásem koruny, vytvořeným z několika vrstev vyztužených ocelovými 

nárazníky. Tyto korunní vrstvy jsou položeny na sebe tak, aby se překrývaly v různých 

úhlech. Jednotlivé vrstvy jsou pokládány jiným způsobem na koruně a na bočnicích, takže 

každá část pneumatiky je speciálně řešena k výkonu své funkce. 

 I když není pneumatika zatížena, dotýká se povrchu vozovky téměř celou plochou. 

Styčná plocha pneumatiky je tedy i při nulovém zatížení hodně velká. Při zatížení pneumatiky 

vzroste styčná plocha pouze podélně, šířku si zachová původní. Bloky běhounu jsou 

přitisknuty k zemi celou plochou a poskytují tak maximální přilnavost. 

 Pneumatiky tohoto typu jsou dražší, ale oproti diagonálním mají podstatně menší 

valivý odpor, který hlavně na zpevněném povrchu zaručuje nižší spotřebu paliva. Při jízdě po 

poli se jedná o spotřebu cca 21 l/motohodina. Během jízdy po silnici spotřeba činí 33 

l/motohodina. Vyšší cena radiálních pneumatik je tedy díky nižší spotřebě v krátké době 

vyrovnána. Oproti tomu mají nižší nosnost pohybující se kolem 7000 kg, která je dále 

kompenzována lepší schopností odpružení. [11] 

3.6 Uložení nástaveb a odstavný systém 

 Výměna nástaveb, která u většiny firem nepřesahuje 30 min. Probíhá následujícím 

způsobem. Obsluha přijede s návěsem na odstavné místo, odjistí spojovací prvky, odpojí 

hydraulický okruh a kardanový hřídel. Pomocí hydraulických pístů umístěných na rámu (Obr. 

3.10) nebo pomocí hydraulického odpružení podvozku (viz kapitola 3.2.3) zvedne celou 

nástavbu přibližně o 150 mm, upevní odstavné nohy na korbu a pomocí hydraulických pístů 

celou nástavbu spustí na zem až dosedne na odstavný systém. Tím je sundávání ukončeno a 

obsluha může vyjet zpod nástavby. Opětovné uložení korby na podvozek probíhá obráceným 

postupem. 

 

  
Obr. 3.10 - Hydraulický píst na návěsu firmy 

ZDT [10] 

Obr. 3.11 - Uložení na silentblocích na 

návěsu firmy Annaburger [11] 
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 Vzhledem k hmotnosti plně naložené nástavby a subtilním odstavným nohám se 

vyměňují pouze prázdné nástavby. 

 Během provozu jsou nástavby na rámu výměnného systému uloženy na silentblocích 

(Obr. 3.11), které zaručují měkké dosednutí a částečně zabraňují přenášení rázů. Celá 

nástavba je pak jištěna šrouby (Obr. 3.12) nebo rychlospojkami (Obr. 3.13) V případně může 

celá nástavba ležet přímo na koulích a je jištěna pomocí čepů (Obr. 3.14). 

3.6.1 Jištění šrouby 

 Tento způsob připevnění zaručuje spolehlivé držení nástavby za všech okolností a není 

potřeba dalších tvarových spojů. Na druhou stranu se kvůli vyššímu počtu šroubů neúměrně 

zvyšuje délka výměny nástavby, kterou firma Hawe odhaduje přibližně na hodinu. 

Problémem je také nemožnost přímého vyklápění nástavby, korba proto musí mít svůj vlastní 

rám, na kterém jsou přichyceny vyklápěcí koule. Další nevýhodou je možnost zanesení závitu 

šroubu nečistotami a konečně i možnost ztráty spojovacích prvků, které se nedají přichytit 

k rámu. 

 

 
Obr. 3.12 - Jištění šrouby a zvedací píst na návěsu firmy Hawe  [15] 

3.6.2 Jištění rychlospojkami 

 První druh rychlospojek nástavbu napevno přitiskne k rámu a zabrání tak jen pohybu 

v podélné rovině kolmé na rám. Proti posuvu do stran je korba jištěna pomocí tvarových 

styků. Výhodou je snadné a rychlé odjištění nástavby. Nevýhodou je nemožnost uchycení 

výklopné nástavby. Tento problém je řešen pomocí přidání pomocného rámu nebo použitím 

koulí. 
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 Druhý systém rychlospojek pracuje na principu zámku s čepem, který tak zabraňuje 

pohybu korby do všech směrů. Také u tohoto systému se objevuje problém s vyklápěním 

nástaveb, které musí mít opět svůj vlastní rám s vyklápěcími koulemi. 

 Způsob uchycení rychlospojkami zaručuje výměnu nástaveb do 30 minut. 

 

 
Obr. 3.13 - Rychlospojky na návěsu firmy Annaburger  [11] 

3.6.3 Uložení na koulích 

 Nástavba je přichycena jen na čtveřici koulí. Pohyb do stran  je uzamčen pomocí 

tvarových styků na protikusu koulí. Pohyby v podélné rovině kolmé k rámu jsou jištěny čepy, 

které bývají k rámu připevněny pomocí řetězů. Tento systém zaručuje snadnou a rychlou 

výměnu nástaveb a současně umožňuje vyklápění do tří stran a to jen vytažením příslušných 

čepů. 

 Uložení na nosných koulích umožňuje výměnu nástaveb do 20 minut. 

 

 
Obr. 3.14 - Jištění pomocí kolíků na návěsu firmy ZDT  [10] 
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3.6.4 Uložení nepoužívané nástavby 

 Nepoužívaná nástavba bývá odstavena na podpěrných nohách (Obr. 3.15), které jsou 

během provozu buď neustále připevněny k nástavbě ve sklopené pozici, nebo jsou samostatně 

uloženy na odstavné ploše. S odstavným systémem manipuluje jen jeden člověk, proto se 

jedná o lehkou konstrukci z uzavřených tenkostěnných profilů, o rozměrech cca 80 x 80 mm o 

tloušťce stěny 3 mm s výztužnými žebry. 

 
Obr. 3.15 - Nástavba firmy ZDT na odstavných nohách [10] 

3.7 Způsob uložení oje 

3.7.1 Odpružení silentbloky 

 Oj je kyvně uložena v ložiscích na konci hlavních nosníků. V tomto místě dochází 

k přenosu tažných sil. Pružící silentbloky se opírají o první pomocné žebro (Obr. 3.16). 

 Výhodou je nízká cena, jednoduchá konstrukce a malé nároky na údržbu. Nevýhodou 

je malá výšková nastavitelnost oje. V současné době se jedná o nejméně používanou variantu. 

  
Obr. 3.16 - Odpružení silentbloky na návěsu 

firmy Bergmann [16] 

Obr. 3.17 - Odpružení listovými pery na 

návěsu firmy ZDT [10] 
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3.7.2 Odpružení listovými pery 

 K hlavnímu přenosu tažných sil od traktoru na rám podvozku dochází v polovině 

prvního pomocného žebra, na které je připevněno kyvné uložení oje. Odpružení je řešeno 

pomocí poloviny svazku listových per, která jsou uložena v oji.  Druhý konec je pevně 

přišroubovaný na výškově stavitelnou konzolu (Obr. 3.17). 

 Tento způsob uložení má jednoduchou konstrukci a je nenáročný na údržbu. Hlavním 

problémem je uložení hlavního závěsu do poloviny prvního pomocného žebra, ve kterém se 

koncentruje napětí. Dalšími nevýhodami jsou nemožnost nastavení výšky oje během jízdy a 

horší charakteristiky poloviny svazku listových per. 

3.7.3 Odpružení parabolickými pery 

 Přenos tažné síly na hlavní nosník rámu je proveden u první hlavní příčky. V tomto 

místě je výškově stavitelný hlavní úchyt oje. Výška se většinou nastavuje pomocí šroubů za 

klidu vozidla. Druhým místem spojení rámu a oje je konec hlavních nosníků nebo první 

pomocné žebro. Na obou koncích je pevně přichycen svazek parabolických per, které se 

nedají nijak výškově nastavit (Obr. 3.18). 

 Tento typ odpružení je v současnosti nejpoužívanější a to díky své jednoduché 

bezúdržbové konstrukci. Nevýhodou je opět složité nastavení výšky oje a nemožnost 

nastavování výšky oje během jízdy. 

 

  
Obr. 3.18 - Odpružení parabolickou pružinou 

na návěsu firmy Annaburger [11] 

Obr. 3.19 - Hydraulické písty na návěsu 

firmy Annaburger [11] 

3.7.4 Hydraulické odpružení 

 K přenášení síly od traktoru na rám dochází na první hlavní příčce, kde je otočně 

uložena v ložiscích. Dále je oj spojena s rámem podvozku pomocí dvojice hydraulických 

válců přišroubovaných na konec rámu(Obr. 3.19). Nastavení výšky obou hydraulických válců 

je možno  provést z traktoru. 
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 Tento systém, který má malé nároky na prostor, umožňuje nastavit rám podvozku za 

každé situace do vodorovné polohy a tím také zaručit rovnoměrné zatížení na nápravy. 

Pomocí hydraulického odpružení oje ve spojení s hydraulickým odpružením náprav lze také 

nastavovat výšku rámu při výměně nástaveb. Podstatnou nevýhodou je vysoká cena celého 

systému a velké nároky na údržbu a kontrolu tlakových nádob. 

3.8 Zavěšení za traktor 
 Současné traktory jsou vybaveny univerzálními konzolami, do kterých lze připevnit 

všechny typy závěsných zařízení. Rozlišuje se dvojí způsob zapojení a to do spodního nebo 

horního závěsu. Zapojení do spodního závěsu podle výrobců i provozovatelů vychází 

výhodnější. Většina výrobců návěsů tento trend sleduje a vyrábí návěsy s ojí, na kterou je 

možno přišroubovat protikusy na všechny tři druhy závěsných zařízení (Obr. 3.20).  

 Oko oje vozidla musí být dle zákona provedeno podle technické normy ČSN 47 0023, 

ISO 20019. 

 
Obr. 3.20  - Možnost výměny závěsných ok 

3.8.1 Uchycení pomocí závěsného oka 

 Současné době se používají oka o průměru 40 mm a 50 mm, přičemž průměr 40 mm je 

určen pro zavěšení za hák tzv. pitonfix a průměr 50 mm pro zavěšení no klasického závěsu 

s čepem. Uchycení háku je možné jak do spodního závěsu (Obr. 3.21a), tak jako etážový 

závěs do konzoly. Oproti tomu se dnes klasický závěs vyskytuje jen v podobě závěsu do 

konzoly (Obr. 3.21b). 

 Uložení na hák nebo čep přenáší rázy z vleku na traktor. Tyto rázy vedou k velkému 

opotřebení čepu. Současně také snesou nižší zatížení od návěsu, které by ve spodním závěsu 

nemělo přesahovat hodnotu 2500 kg. Při zapojení do horního závěsu se hodnota maximální 

hmotnosti ještě snižuje. Jedinou výhodou je podstatně nižší cena, přičemž klasický závěs je 

levnější [20]. 
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 Při použití závěsného oka se doporučuje zavěšení do spodního závěsu. 

 

  
Obr. 3.21a - Etážový závěs pitonfix do 

konzoly [20] 

Obr. 3.21b - Etážový závěs do konzoly [20] 

3.8.2 Uchycení na kouli K80 

 Systém, který je v dnešní době velmi rozšířený. Protikus ke kouli o průměru 80 mm je 

možné zavěsit do spodního závěsu (Obr. 3.22a) nebo do etážového závěsu v konzole (Obr. 

3.22b).  

 Koule je mazána a dovoluje klidné vykývnutí v rozmezí až 30°. Tento způsob závěsu 

zachytává rázy, což má za následek vyšší životnost a klidné spojení traktoru s návěsem. Při 

zavěšení do spodního závěsu je možné zatížení 3500 kg. Při zapojení do konzoly toto 

maximální zatížení klesne na 2500 kg. Jedinou velkou nevýhodou je vysoká cena [20].

 Zavěšení na kouli K80 do spodního závěsu je podle odborníků nejlepším řešením 

zavěšení návěsu za traktor.  

 

  
Obr. 3.22a - Konzola se spodním závěsem 

K80 [20] 

Obr. 3.22b - Etážový závěsK80  do konzoly 

[20] 
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4. Návrh vlastní koncepce 

4.1 Zhodnocení pomocí metody vážených hodnot 

Tab. 4.1 - Hodnoty známkování v metodě vážených hodnot 

Hodnocení Hodnota 

výborný 5 

chvalitebný 4 

dobrý 3 

dostatečný 2 

nedostatečný 1 
 

4.1.1 Rámy 

 Zhodnocení vlastní koncepce rámu dle metody vážených hodnot viz Tabulka 4.2 [17]. 

Hodnocení parametrů odpovídá vyjádření v tabulce 4.1[4]. 

 
Tab. 4.2 - Zhodnocení použitelnosti profilů rámu 

Kritéria KR 1 KR 2 KR 3 KR 4 KR 5 celkem 
Váha  

parametru 
5 3 3 4 2 - 

 
PR 1 5 5 5 2 3 69 
PR 2 4 5 5 3 3 68 
PR 3 4 3 2 4 2 55 
PR 4 3 3 2 5 5 60 
PR 5 5 3 3 4 4 67 

 

Označení parametrů v sloupci v tabulce 4.2: 

 PR 1 - Tažený uzavřený tenkostěnný profil 

 PR 2 - Svařovaný uzavřený tenkostěnný profil 

 PR 3 - U-profil 

 PR 4 - L-profil 

 PR 5 - I-profil 
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Označení kritérií v řádku v tabulce 4.2: 

 KR 1 - Zhodnocení podélné tuhosti nosníku 

 KR 2 - Zhodnocení příčné tuhosti nosníku 

 KR 3 - Zhodnocení materiálu dle vázaného kroucení 

 KR 4 - Zhodnocení podle ceny jednoho metru profilu 

 KR 5 - Zhodnocení dle hmotnosti jednoho metru materiálu 

 

 Dle tabulky 4.2 je nejvýhodnější profilem na konstrukci rámu tenkostěnný tažený 

uzavřený profil. 

4.1.2 Nápravy 

 Zhodnocení parametrů uložení náprav dle metody vázaných hodnot viz Tabulka 4.3 

[18], [19].  Hodnocení parametrů odpovídá vyjádření v tabulce 4.1 [4]. 

 

Tab. 4.3 - Zhodnocení parametrů uložení náprav 

Parametr KN 1 KN 2 KN 3 KN 4 KN 5 KN 6 KN 7 KN 8 celkem 
Váha  

parametru 
5 4 3 3 3 2 3 2 - 

 
PN 1 5 2 5 5 1 5 4 4 96 
PN 2 3 5 2 2 4 5 4 4 89 
PN 3 5 5 5 5 3 3 2 2 100 
PN 4 5 5 4 5 3 2 2 3 97 

 

Označení parametrů v sloupci v tabulce 4.3: 

 PN 1 - Kloubové uložení nápravy 

 PN 2 - Uložení náprav s odpružením parabolickými pery 

 PN 3 - Uložení náprav s odpružením pomocí hydraulických válců 

 PN 4 - Uložení náprav s pneumatickým odpružením 

Označení kritérií v řádku v tabulce 4.3: 

 KN 1 - Míra rozložení tíhových sil na podložku 

 KN 2 - Zhodnocení  rozložení reakčních sil od podložky na rám 

 KN 3 - Zhodnocení schopnosti vyrovnávat nerovnosti 

 KN 4 - Zhodnocení vlastností během jízdy po poli 

 KN 5 - Zhodnocení vlastností během jízdy po zpevněné komunikaci 

 KN 6 - Zhodnocení podle náročnosti na údržbu 

 KN 7 - Zhodnocení nákupní ceny náprav 

 KN 8 - Zhodnocení podle ekologické zátěže 

 

 Dle tabulky 4.3 je nejvýhodnější uložení náprav s hydraulickým odpružením. 
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4.2 Návrh vlastní koncepce 

 Podle výsledků metody vážených hodnot (viz kapitola 4.1.1) a výsledků zatěžovacích 

zkoušek modelu (viz kapitola 5.2) byl použit rám sestavený z uzavřených tenkostěnných 

profilů s celkovou délkou rámu 6510 mm a šířkou 2100 mm. Na hlavní nosné prvky byl 

zvolen profil o rozměrech 350 x 150 mm o tloušťce stěny 8 mm a na pomocné příčky profil 

s rozměry 350 x 100 mm s tloušťkou stěny 5 mm. Plechy nesoucí uchycení nástavby, nápravy 

a odpružení oje a náprav mají shodně tloušťku materiálu 10 mm. Na všechny ocelové díly 

byla použita ocel 11 523 dle ČSN 42 0002 (S 355 J0 dle EN ISO 10219) se zaručenou 

svařitelností a mezí kluzu Re = 350 MPa. Ke spojování materiálu je použito výhradně 

svařování metodou MIG (viz příloha 9.2.5 výkres 1-S32-01). Po zkompletování je 

doporučeno žíhání celého rámu s následným ošetřením vícevrstvým lakem proti korozi. 

Celková hmotnost rámu nepřesahuje 800 kg, přičemž pohotovostní hmotnost návěsu dosahuje 

4000 kg. 

 K traktoru je návěs přichycen pomocí koule K80 do spodního závěsu s možností 

výměny za uchycení na hák nebo do klasického závěsu. Dále je na přání možné upravit oj pro 

zavěšení do horního závěsu. Pro možnost snadné výškové regulace byla vybrána oj se zadním 

uchycením a odpružením pomocí hydraulických válců. Hlavní uchycení je k rámu 

přišroubováno pomocí čtveřice šroubů M20 s možností hrubého výškového nastavení. 

Hydraulické válce jsou uchyceny na čtveřici šroubů M20 opět s možností volby výšky 

zavěšení. 

 Systém odpružení náprav byl podle metody vážených hodnot (viz kapitola 4.1.2) 

zvolen hydraulický. Každá náprava je přišroubována k rámu pomocí šestnácti šroubů M20. 

Pro vyšší bezpečnost byla jako provozní brzda vybrána vzduchová brzda s dvojicí okruhů a 

pro vyšší účinnost  brzda kotoučová. Dále je návěs vybavený mechanickou parkovací brzdou. 

Řízena je jak zadní, tak přední náprava a to nuceně. Většina dalších parametrů je závislá na 

výrobci náprav. Pneumatiky jsou doporučeny s radiální konstrukcí (viz kapitola 3.5). 

 Výměnné nástavby jsou pro svou jednoduchost a možnost vyklápění do tří stran 

během přepravy uloženy na čtveřici nosných koulí o průměru každé 100 mm. Vzdálenosti os 

koulí jsou 2000 mm v příčném směru a 5000 mm v podélném směru. Jištění proti pádu 

nástavby je řešeno kolíkem (Obr. 3.11). Při výměně nástavby je celý rám zvedán pomocí 

hydraulického odpružení náprav a hydraulicky stavitelné oje. Tím odpadá nutnost dalšího 

hydraulického okruhu a sníží se pohotovostní hmotnost návěsu. Odstavný systém je během 

využívání nástavby stále připevněný na nástavbě a to ve sklopené poloze. 

 Jako levnější možná varianta je možno rám po menších úpravách vybavit 

parabolickým odpružením náprav a to společně s ojí odpruženou parabolickou pružinou. 

V tomto případě je nutno vybavit rám čtveřicí zvedacích pístů pro výměnu nástaveb. Dalším 

možným zlevněním je odstranění nuceného řízení a jeho nahrazení řízením vlečným. 
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5. Pevnostní výpočet 
 V pevnostním výpočtu je zahrnuta pouze statická kontrola rámu a dosedacích ploch 

pro uchycení náprav a oje. Oj samotná  a místo uložení pístu vyklápěcího mechanismu není 

předmětem výpočtu. 

 Kontrola byla provedena v programu I-DEAS lineární metodou konečných prvků. 

Celý výpočet byl proveden jako statický výpočet skořepinového modelu rámu. [5]. 

5.1 Popis modelu 

 Model byl vytvořen ze střednicových ploch jednotlivých profilů (Obr. 5.1). Všechny 

rádiusy byly zanedbány pro snížení komplikovanosti vytváření síťového modelu a následných 

výpočtů. 

 
Obr. 5.1 - Střednicový model rámu 

 

 K vytvoření základního síťového modelu byl zvolen čtyřuzlový prvek. Model je 

sestaven z 33 776 čtyřuzlových prvků, 9 prvků typu rigid, 14 prvků constraint, 10 coupled 

degree of freedom, 1 prvku lumped mass a 2 prvků typu spring. 
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Čtyřuzlový prvek 

 Základní prvek síťového modelu. Každý uzel v prvku má šest stupňů volnosti. 

Tloušťka materiálu jednotlivých stěn odpovídá tloušťkám zvolených profilů (Obr. 5.2). Pro 

skořepinové modely je nejvýhodnější. 

 
Obr. 5.2 - Síťový model rámu s rozlišením tlouštěk stěn 

Rigid 

 Nehmotný prvek s nekonečně velkou tuhostí spojující dva uzly nebo v případě 

násobného rigidu jeden uzel s více uzly. Byly využity k nahrazení oje a pro simulaci tuhých 

míst v modelu, jako jsou vahadla, uložení pístu vyklápění a uchycení odpružení oje. 

Constraint 

 Prvek umožňující rovnoměrné rozložení působící síly do více uzlů. Na modelu byl 

použit k přenášení sil v místech uložení náprav, oje a uložení nástavby. 

Lumped mass 

 Prvek bez délkových rozměrů s danou hmotností. V modelu byl použit v těžišti 

nákladu. Jeho hmotnost byla 22000 kg. 

Spring 

 Prvek nahrazující pružinu s danou s danou tuhostí. V modelu byly použity pružiny 

s tuhostí 100 000 N.mm simulující odpružení oje. 

Coupled degree of freedom 

 Prvek nahrazující klouby. Umožňuje natočení nebo posunutí dvou bodů podle 

stanovených hodnot. Byl použit při vytváření vahadel a uložení oje. 
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 Pro přesnější simulaci rozložení sil byl vytvořen model dvojného vahadla (Obr. 5.3). 

Vahadlo je složeno z násobných prvků rigid a Coupled degree of freedom. Pro lepší přenos sil 

na rám jsou vahadla připevněna pomocí prvků Constraint. 

 
Obr. 5.3 - Model dvojného vahadla a zavěšení pístu vyklápěcího mechanismu 

 

 Místo zavěšení pístu vyklápění bylo zjednodušeno na soustavu skořepinové nástavby a 

soustavy násobných rigidů (Obr. 5.3). Prvky rigid a čtyřuzlové prvky byly pro lepší rozložení 

silových účinků opět spojeny násobným prvkem constraint. Pro velkou tuhost reálného 

mechanismu nelze toto místo počítat jako skořepinu. Výsledky proto nejsou zahrnuty do 

celkového namáhání rámu. 

 Simulace zatížení byla provedena uložením prvku lumped mass do místa těžiště korby 

s nákladem a zrychlením určitého směru a velikosti. Místo těžiště bylo posouváno dle 

provozního stavu nástavby. Těžiště bylo s body uložení spojeno pomocí násobného prvku 

rigid. Spojení bodů uložení s rámem bylo opět provedeno pomocí prvku constraint. 

 Podpory byly umístěny na oj a vahadla. Na oji byl podpoře povolen pohyb kolem 

všech tří os. Všem translačním pohybům bylo zamezeno. Na vahadlech byla povolena pouze 

rotace kolem osy z. 

5.2 Popis a výsledky jednotlivých zatížení 
5.2.1 Nevyklápějící nástavba 

 Těžiště je položeno uprostřed délky a šířky rámu, tedy nad uložením pístu vyklápěcího 

mechanismu ve výšce 1000 mm. Těžiště je násobným prvkem rigid spojeno s body simulující 

koule uložení nesoucí nástavbu (Obr. 5.4). 
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Obr. 5.4 - Síťový model s umístěním hmotnosti a rozložením do míst uchycení 

5.2.1.1 Stojící vlek - výsledky 

 Na návěs působí pouze gravitační zrychlení o velikosti g = 9,81 m.s-2 v kolmé k rovině 

rámu ve svislém směru. Veškerá napětí jsou určena metodou HMH. 

 
Obr. 5.5 - Napětí na rámu 
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Výsledky výpočtu MKP: 

- maximální napětí (Obr. 5.6) 152 MPa  

- maximální deformace rámu 12 mm 

 
Obr. 5.6 - Detail nejvíce namáhaného místa rámu 

 

Výpočet mezních stavů únosnosti dle ČSN 73 1401 [6]: 

- dolní mez kluzu oceli 11 523 Re = 353 MPa 

- dílčí součinitel spolehlivosti materiálu (tab. 6.1 ČSN 73 1401) 15,1γM =  

- dynamický součinitel kD = 1,05 

- hodnota návrhové pevnosti oceli odvozené od meze kluzu fyd 

- dovolené napětí obsahující dynamický součinitel fD 
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Nejvyšší napětí na modelu rámu nepřesahuje hodnotu návrhové pevnosti. 

Nejvyšší napětí nepřesahuje hodnotu dovoleného napětí obsahující dynamický součinitel. 

 

Více viz příloha 9.2.1.1 
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5.2.1.2 Rozjezd (a = 5 m.s-2) - výsledky 

 Na návěs působí gravitační zrychlení o velikosti g = 9,81 m.s-2 v kolmé k rovině rámu 

ve svislém směru a zrychlení a = 5 m.s-2 v rovině rámu ve směru od zadního hlavního nosníku 

k přednímu. Veškerá napětí jsou určena metodou HMH. 

 
Obr. 5.7 - Napětí na rámu 

Výsledky výpočtu MKP: 

- maximální napětí (Obr. 5.8) 255 MPa  

- maximální deformace rámu 17 mm 

 
Obr. 5.8 - Detail nejvíce namáhaného místa rámu 
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Výpočet mezních stavů únosnosti dle ČSN 73 1401 [6]: 

- dolní mez kluzu oceli 11 523 Re = 353 MPa 

- dílčí součinitel spolehlivosti materiálu (tab. 6.1 ČSN 73 1401) 15,1γM =  

- dynamický součinitel kD = 1,05 

- hodnota návrhové pevnosti oceli odvozené od meze kluzu fyd 

- dovolené napětí obsahující dynamický součinitel fD 
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Nejvyšší napětí na modelu rámu nepřesahuje hodnotu návrhové pevnosti. 

Nejvyšší napětí nepřesahuje hodnotu dovoleného napětí obsahující dynamický součinitel. 

 

Více viz příloha 9.2.1.2 

5.2.1.3 Brzdění (a = 6 m.s-2) - výsledky 

 Na návěs působí gravitační zrychlení o velikosti g = 9,81 m.s-2 v kolmé k rovině rámu 

ve svislém směru a zrychlení a = 6 m.s-2 v rovině rámu ve směru od předního hlavního 

nosníku k zadnímu. Veškerá napětí jsou určena metodou HMH. 

 
Obr. 5.9 - Napětí na rámu 
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Výsledky výpočtu MKP: 

- maximální napětí (Obr. 5.10) 188 MPa  

- maximální deformace rámu 6 mm 

 
Obr. 5.10 - Detail nejvíce namáhaného místa rámu 

 

Výpočet mezních stavů únosnosti dle ČSN 73 1401 [6]: 

- dolní mez kluzu oceli 11 523 Re = 353 MPa 

- dílčí součinitel spolehlivosti materiálu (tab. 6.1 ČSN 73 1401) 15,1γM =  

- dynamický součinitel kD = 1,05 

- hodnota návrhové pevnosti oceli odvozené od meze kluzu fyd 

- dovolené napětí obsahující dynamický součinitel fD 
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Nejvyšší napětí na modelu rámu nepřesahuje hodnotu návrhové pevnosti. 

Nejvyšší napětí nepřesahuje hodnotu dovoleného napětí obsahující dynamický součinitel. 

 

Více viz příloha 9.2.1.3 
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5.2.2 Vyklápění dozadu (úhel 25°) 

 Těžiště je položeno v polovině šířky rámu ve vzdálenosti 716 mm od místa uložení 

pístu směrem dozadu ve výšce 2259 mm od roviny rámu. Těžiště je násobným prvkem rigid 

spojeno s body simulující zadní koule vyklápění nástavby a s bodem simulujícím uložení 

pístu vyklápění (Obr. 5.11). 

 Jedná se o mezní stav, kdy je dozadu vyklápěná plná korba v úhlu 25° od roviny rámu. 

 
Obr. 5.11 - Síťový model s umístěním hmotnosti a rozložením do míst uchycení 

5.2.2.1 Stojící vlek - výsledky 

 Na návěs působí pouze gravitační zrychlení o velikosti g = 9,81 m.s-2 v kolmé k rovině 

rámu ve svislém směru. Veškerá napětí jsou určena metodou HMH. 

 
Obr. 5.12 - Napětí na rámu 
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Výsledky výpočtu MKP: 

- maximální napětí (Obr. 5.13) 149 MPa  

- maximální deformace rámu 12 mm 

 
Obr. 5.13 - Detail nejvíce namáhaného místa rámu 

 

Výpočet mezních stavů únosnosti dle ČSN 73 1401 [6]: 

- dolní mez kluzu oceli 11 523 Re = 353 MPa 

- dílčí součinitel spolehlivosti materiálu (tab. 6.1 ČSN 73 1401) 15,1γM =  

- dynamický součinitel kD = 1,05 

- hodnota návrhové pevnosti oceli odvozené od meze kluzu fyd 

- dovolené napětí obsahující dynamický součinitel fD 
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Nejvyšší napětí na modelu rámu nepřesahuje hodnotu návrhové pevnosti. 

Nejvyšší napětí nepřesahuje hodnotu dovoleného napětí obsahující dynamický součinitel. 

 

Více viz příloha 9.2.2.1 
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5.2.2.2 Rozjezd (a = 1 m.s-2) - výsledky 

 Na návěs působí gravitační zrychlení o velikosti g = 9,81 m.s-2 v kolmé k rovině rámu 

ve svislém směru a zrychlení a = 1 m.s-2 v rovině rámu ve směru od zadního hlavního nosníku 

k přednímu. Veškerá napětí jsou určena metodou HMH. 

 
Obr. 5.14 - Napětí na rámu 

Výsledky výpočtu MKP: 

- maximální napětí (Obr. 5.15) 181 MPa  

- maximální deformace rámu 16 mm 

 
Obr. 5.15 - Detail nejvíce namáhaného místa rámu 
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Výpočet mezních stavů únosnosti dle ČSN 73 1401 [6]: 

- dolní mez kluzu oceli 11 523 Re = 353 MPa 

- dílčí součinitel spolehlivosti materiálu (tab. 6.1 ČSN 73 1401) 15,1γM =  

- dynamický součinitel kD = 1,05 

- hodnota návrhové pevnosti oceli odvozené od meze kluzu fyd 

- dovolené napětí obsahující dynamický součinitel fD 
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Nejvyšší napětí na modelu rámu nepřesahuje hodnotu návrhové pevnosti. 

Nejvyšší napětí nepřesahuje hodnotu dovoleného napětí obsahující dynamický součinitel. 

 

Více viz příloha 9.2.2.2 

5.2.3 Vyklápění dozadu (úhel 50°) 

 Těžiště je položeno v polovině šířky rámu ve vzdálenosti 1903 mm od místa uložení 

pístu směrem dozadu ve výšce 3010 mm od roviny rámu. Těžiště je násobným prvkem rigid 

spojeno s body simulující zadní koule vyklápění nástavby a s bodem simulujícím uložení 

pístu vyklápění (Obr. 5.16). 

 Jedná se o mezní stav, kdy je dozadu vyklápěná plná korba v úhlu 50° od roviny rámu 

tedy v maximálním úhlu vyklápění. 

 
Obr. 5.16 - Síťový model s umístěním hmotnosti a rozložením do míst uchycení 
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5.2.3.1 Stojící vlek - výsledky 

 Na návěs působí pouze gravitační zrychlení o velikosti g = 9,81 m.s-2 v kolmé k rovině 

rámu ve svislém směru. Veškerá napětí jsou určena metodou HMH. 

 
Obr. 5.17 - Napětí na rámu 

Výsledky výpočtu MKP: 

- maximální napětí v místě uložení náprav (Obr. 5.18) 359 MPa 

- maximální napětí na modelu rámu (Obr. 5.19) 287 MPa 

- maximální deformace rámu 37 mm 

 
Obr. 5.18 - Detail napětí v místě uložení náprav 
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Obr. 5.19 - Detail napětí v místě největšího namáhání rámu 

 

Výpočet mezních stavů únosnosti dle ČSN 73 1401 [6]: 

- dolní mez kluzu oceli 11 523 Re = 353 MPa 

- dílčí součinitel spolehlivosti materiálu (tab. 6.1 ČSN 73 1401) 15,1γM =  

- dynamický součinitel kD = 1,05 

- hodnota návrhové pevnosti oceli odvozené od meze kluzu fyd 

- dovolené napětí obsahující dynamický součinitel fD 
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Nejvyšší napětí na uložení náprav přesahuje hodnotu návrhové pevnosti. 

Nejvyšší napětí na uložení přesahuje dovolené napětí obsahující dynamický součinitel. 

 

Nejvyšší napětí na modelu rámu nepřesahuje hodnotu návrhové pevnosti. 

Nejvyšší napětí nepřesahuje hodnotu dovoleného napětí obsahující dynamický součinitel. 

 

Více viz příloha 9.2.3.1 
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5.2.3.2 Rozjezd (a = 1 m.s-2) - výsledky 

 Na návěs působí gravitační zrychlení o velikosti g = 9,81 m.s-2 v kolmé k rovině rámu 

ve svislém směru a zrychlení a = 1 m.s-2 v rovině rámu ve směru od zadního hlavního nosníku 

k přednímu. Veškerá napětí jsou určena metodou HMH. 

 
Obr. 5.20 - Napětí na rámu 

Výsledky výpočtu MKP: 

- maximální napětí v místě uložení náprav (Obr. 5.21) 406 MPa 

- maximální napětí na modelu rámu (Obr. 5.22) 318 MPa 

- maximální deformace rámu 43 mm 

 
Obr. 5.21 - Detail napětí v místě uložení náprav 
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Obr. 5.22 - Detail napětí v místě největšího namáhání rámu 

 

Výpočet mezních stavů únosnosti dle ČSN 73 1401 [6]: 

- dolní mez kluzu oceli 11 523 Re = 353 MPa 

- dílčí součinitel spolehlivosti materiálu (tab. 6.1 ČSN 73 1401) 15,1γM =  

- dynamický součinitel kD = 1,05 

- hodnota návrhové pevnosti oceli odvozené od meze kluzu fyd 

- dovolené napětí obsahující dynamický součinitel fD 
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Nejvyšší napětí na uložení náprav přesahuje hodnotu návrhové pevnosti. 

Nejvyšší napětí na uložení přesahuje dovolené napětí obsahující dynamický součinitel. 

 

Nejvyšší napětí na modelu rámu přesahuje hodnotu návrhové pevnosti. 

Nejvyšší napětí přesahuje hodnotu dovoleného napětí obsahující dynamický součinitel. 

 

Více viz příloha 9.2.3.2 
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5.2.4 Vyklápění do boku (úhel 45°) 

 Těžiště je položeno v polovině délky rámu ve vzdálenosti 990 mm od místa uložení 

pístu směrem do boku ve výšce 1414 mm od roviny rámu. Těžiště je násobným prvkem rigid 

spojeno s body simulující boční koule vyklápění nástavby a s bodem simulujícím uložení 

pístu vyklápění (Obr. 5.23). 

 Jedná se o mezní stav, kdy je do boku vyklápěná plná korba v úhlu 45° od roviny 

rámu. Tedy v maximálním úhlu vyklápění do boku. 

 
Obr. 5.23 - Síťový model s umístěním hmotnosti a rozložením do míst uchycení 

 

5.2.4.1 Stojící vlek - výsledky 

 Na návěs působí pouze gravitační zrychlení o velikosti g = 9,81 m.s-2 v kolmé k rovině 

rámu ve svislém směru. Veškerá napětí jsou určena metodou HMH. 
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Obr. 5.24 - Napětí na rámu 

Výsledky výpočtu MKP: 

- maximální napětí (Obr. 5.25) 203 MPa  

- maximální deformace rámu 6 mm 

 
Obr. 5.25 - Detail nejvíce namáhaného místa rámu 
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Výpočet mezních stavů únosnosti dle ČSN 73 1401 [6]: 

- dolní mez kluzu oceli 11 523 Re = 353 MPa 

- dílčí součinitel spolehlivosti materiálu (tab. 6.1 ČSN 73 1401) 15,1γM =  

- dynamický součinitel kD = 1,05 

- hodnota návrhové pevnosti oceli odvozené od meze kluzu fyd 

- dovolené napětí obsahující dynamický součinitel fD 
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Nejvyšší napětí na modelu rámu nepřesahuje hodnotu návrhové pevnosti. 

Nejvyšší napětí nepřesahuje hodnotu dovoleného napětí obsahující dynamický součinitel. 

 
Více viz příloha 9.2.4.1 
 

5.2.4.2 Rozjezd (a = 1 m.s-2) - výsledky 

 Na návěs působí gravitační zrychlení o velikosti g = 9,81 m.s-2 v kolmé k rovině rámu 

ve svislém směru a zrychlení a = 1 m.s-2 v rovině rámu ve směru od zadního hlavního nosníku 

k přednímu. Veškerá napětí jsou určena metodou HMH. 

 
Obr. 5.26 - Napětí na rámu 
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Výsledky výpočtu MKP: 

- maximální napětí (Obr. 5.27) 210 MPa  

- maximální deformace rámu 8 mm 

 
Obr. 5.27 - Detail nejvíce namáhaného místa rámu 

 

Výpočet mezních stavů únosnosti dle ČSN 73 1401 [6]: 

- dolní mez kluzu oceli 11 523 Re = 353 MPa 

- dílčí součinitel spolehlivosti materiálu (tab. 6.1 ČSN 73 1401) 15,1γM =  

- dynamický součinitel kD = 1,05 

- hodnota návrhové pevnosti oceli odvozené od meze kluzu fyd 

- dovolené napětí obsahující dynamický součinitel fD 
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Nejvyšší napětí na modelu rámu nepřesahuje hodnotu návrhové pevnosti. 

Nejvyšší napětí nepřesahuje hodnotu dovoleného napětí obsahující dynamický součinitel. 

 
Více viz příloha 9.2.4.2 
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5.2.5 Kontrola nosné konzoly 

 Z důvodu změny tvaru konzol zavěšení nástaveb byla provedena jejich kontrola. 

Střednicový model konzoly byl zatížen prvkem lumped mass s hmotností 15 000 kg, 

gravitačním zrychlením o velikosti g = 9,81 m.s-2 kolmé k rovině konzoly ve svislém směru a 

zrychlení o velikosti a = 5 m.s-2 v rovině konzoly. Veškerá napětí jsou určena metodou HMH. 

 

Výsledky výpočtu MKP: 

- maximální napětí (Obr. 5.28) 175 MPa  

- maximální deformace rámu 0,5 mm 

 
Obr. 5.28 - Napětí na konzole 

 

Výpočet mezních stavů únosnosti dle ČSN 73 1401 [6]: 

- dolní mez kluzu oceli 11 523 Re = 353 MPa 

- dílčí součinitel spolehlivosti materiálu (tab. 6.1 ČSN 73 1401) 15,1γM =  

- dynamický součinitel kD = 1,05 

- hodnota návrhové pevnosti oceli odvozené od meze kluzu fyd 

- dovolené napětí obsahující dynamický součinitel fD 
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Nejvyšší napětí na modelu rámu nepřesahuje hodnotu návrhové pevnosti. 

Nejvyšší napětí nepřesahuje hodnotu dovoleného napětí obsahující dynamický součinitel. 
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5.3 Výpočet svarů 

 Z výsledků výpočtu MKP jsou určena nejvíce namáhaná místa spojů. Svary jsou 

počítány dle ČSN 73 1401 [6]. 

5.3.1 Výpočet koutových svarů 

 Nejvyšší hodnota napětí dle HMH v místě koutového svaru byla naměřena na spoji 
přední konzoly s hlavním nosníkem při vyklápění nástavby dozadu pod úhlem 50° (viz 
kapitola 5.2.3.1). 
 
- maximální napětí v místě svaru (Obr. 5.19) 287 MPa 

- návrhová únosnost koutového svaru maxσ  

- mez pevnosti oceli 11 523 Rm = 520 MPa 

- součinitel pro pevnostní třídu oceli (tab. 7.7 ČSN 73 1401) 9,0M =β  

- dílčí součinitel spolehlivosti materiálu (tab. 6.1 ČSN 73 1401) 15,1γM =  

návrhová únosnost koutového svaru MPa
,,

/

γβ

/R
σ

Mw

m 348
15190

35203
max =

⋅
=

⋅
=  

 

Nejvyšší napětí v místě svaru nepřesahuje hodnotu návrhové únosnosti koutového svaru. 

5.3.2 Výpočet tupých svarů 

 Návrhová únosnost tupého svaru se stanoví z návrhové únosnosti slabšího ze 

spojovacích prvků, jestliže je mez pevnosti svarového kovu alespoň rovná hodnotám 

základního materiálu. 

- maximální napětí v místě svaru (Obr. 5.19) 287 MPa 

- návrhová únosnost tupého svaru maxσ  

- mez pevnosti oceli 11 523 Re = 353 MPa 

- dílčí součinitel spolehlivosti materiálu (tab. 6.1 ČSN 73 1401) 15,1γM =  

- hodnota návrhové pevnosti oceli odvozené od meze kluzu fyd 

hodnota návrhové pevnosti MPa
R

f
M

e
yd 307

15,1

353===
γ

 

návrhová únosnost tupého svaru MPaf yd 307max ==σ  

 

Nejvyšší napětí v místě svaru nepřesahuje hodnotu návrhové únosnosti tupého svaru. 
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6. Závěr 
 Hlavním cílem diplomové práce bylo zhodnocení jednotlivých konstrukčních prvků 

návěsu výměnného systému s celkovou hmotností 27000 kg a následné navržení koncepčního 

řešení třínápravového podvozku výměnného systému dané hmotnostní kategorie. 

 Dále práce obsahuje pevnostní výpočet rámu návěsu. Výpočet byl proveden metodou 

konečných prvků v programu I-DEAS, který patří mezi nejlepší výpočtové programy 

v kategorii skořepinových modelů. Řešení bylo provedeno statickou metodou a její výsledky 

jsou považovány za uspokojivé. Pro získání kvalitnějších výsledků je doporučen následný 

výpočet konstrukce při dynamickém zatížení. 

 Je doporučena optimalizace místa uložení náprav, protože navržená konstrukce svým 

tvarem a vlastnostmi v zatěžovacím stavu 5.2.3 nevyhovuje podmínkám elasticity materiálu. 

V místě uchycení dojde k výraznému překročení návrhové únosnosti s následným 

zplastizováním materiálu. V současné době se tedy jedná o zakázanou manipulaci s návěsem. 

V daném zatěžovacím stavu bývají problémy u většiny výrobců. 

 Na návrh koncepčního řešení a výpočty metody konečných prvků navazuje 

vypracování výkresové dokumentace, která je přiložena ve vložené příloze diplomové práce. 
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7. Seznam použité symboliky 
 
Symbol Název veličiny Jednotka 

a Zrychlení m.s-2 

g Tíhové zrychlení m.s-2 

fD Dovolené napětí obsahující dynamický součinitel MPa 

fyd Hodnota návrhové pevnosti oceli odvozené od meze kluzu MPa 

kD Dynamický součinitel - 

Re Dolní mez kluzu oceli MPa 

Rm Mez pevnosti oceli MPa 

s Brzdná dráha m 

sj Jmenovitá brzdná dráha m 

v Skutečná počáteční rychlost km.h-1 

vmax Maximální konstrukční rychlost vozidla km.h-1 

Mβ  Součinitel pro pevnostní třídu oceli (tab. 7.7 ČSN 73 1401)  - 

Mγ  Dílčí součinitel spolehlivosti materiálu (tab. 6.1 ČSN 73 1401)  - 

maxσ  Návrhová únosnost svaru MPa 
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9.2 Přílohy 

9.2.1 Napětí na rámu plně naloženého návěsu 

9.2.1.1 Stojící návěs 

 Celkový pohled na rozložení napětí na rámu návěsu. 
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9.2.1.2 Rozjezd (a = 5 m.s-2) 

 Celkový pohled na rozložení napětí na rámu návěsu. 
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9.2.1.3 Brzdění (a = 6 m.s-2) 

 Celkový pohled na rozložení napětí na rámu návěsu. 
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9.2.2 Napětí na rámu při vyklápění plné nástavby dozadu v úhlu 25° 

9.2.2.1 Stojící návěs 

 Celkový pohled na rozložení napětí na rámu návěsu. 
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9.2.2.2 Rozjezd (a = 1 m.s-2) 

 Celkový pohled na rozložení napětí na rámu návěsu. 
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9.2.3 Napětí na rámu při vyklápění plné nástavby dozadu v úhlu 50° 

9.2.3.1 Stojící návěs 

 Celkový pohled na rozložení napětí na rámu návěsu. 
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9.2.3.2 Rozjezd (a = 1 m.s-2) 

 Celkový pohled na rozložení napětí na rámu návěsu. 
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9.2.4 Napětí na rámu při vyklápění plné nástavby do boku v úhlu 45° 

9.2.4.1 Stojící návěs 

 Celkový pohled na rozložení napětí na rámu návěsu. 

 



 

Návrh třínápravového podvozku traktorového nosiče Jiří Vodička 
2008 

 

 63 

 

9.2.4.2 Rozjezd (a = 1 m.s-2) 

 Celkový pohled na rozložení napětí na rámu návěsu. 

 


