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ABSTRAKT, KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

 

ABSTRAKT 

Diplomová práca sa zaoberá konštrukčným návrhom nekonvenčného odpruženia kabíny 

traktoru. Uvádza prehľad súčasných koncepcií, obsahuje popis jednotlivých navrhnutých 

súčastí, bližšie sa venuje výpočtu torznej tyče a jej pevnostnej analýze. Následne sa v práci 

nachádza dynamická analýza odpruženia za použitia programu Adams View so zameraním 

na prejazd nerovnosti. Posledná kapitola popisuje pevnostnú analýzu celku podľa metodiky 

OECD za využitia numerických simulácii v programe ANSYS Workbench. Súčasťou práce 

je taktiež kompletná výkresová dokumentácia. 

KĽÚČOVÉ  SLOVÁ 

traktor, uchytenie kabíny, torzná tyč, konštrukčný návrh,  

ABSTRACT 

The Master’s thesis deals with the design of unconventional tractor cab suspension. It 

contains overview of current conceptions, mensions description of single components, takes 

closer look at torsion bar calculations and strength analysis. Subsequently, there is dynamic 

analysis of suspension in the thesis, performed with use of Adams View software aimed at 

ride over bump. Last section describes strength analysis of whole construction according to 

OECD methodics with use of numerical simulations in ANSYS Workbench software. Part of 

the thesis is also complete drawing documentation. 
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ÚVOD 

 

ÚVOD 
Hospodárske stroje sú významnou súčasťou nášho života. Zvyšovanie efektivity výroby i 

v tomto sektore vedie k nutnosti nových často nekonvenčných, konštrukčných riešení, ktoré  

majú za úlohu zlepšiť podmienky pre ľudí ovládajúcich tieto stroje. Jednou z možností je 

zamerať sa na jazdný komfort vodiča a v rámci neho na systém odpruženia kabíny. So 

zlepšovaním podmienok komfortu dochádza aj k  znižovaniu rizika vzniku chýb.  

Väčšina výrobcov si danú problematiku uvedomuje a osadzuje svoje traktory systémami 

odpruženia kabín a v prípade výkonnejších strojov aj odpružením náprav. Súčasné 

konštrukcie vychádzajú z rokmi overených princípov odpruženia za pomoci silentblokov, 

kompaktných vinutých pružín, pneumatických či hydropneumatických jednotiek.   

Pri vývoji odpruženia treba brať ohľad na viacero faktorov, systém musí čo najefektívnejšie 

tlmiť kmity pochádzajúce od vozovky a zároveň musí byť pre výrobcu cenovo výhodný. 

Jedná sa o zložitý dlhodobý proces, do ktorého nutne vstupujú i počítačové simulácie. Trendy 

ale poukazujú na to, že odpruženie kabíny ako také naberá na dôležitosti a v budúcnosti sa 

budeme môcť stretnúť so zložitešími systémami aj u nižších výkonnostných rád traktorov.  
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UCHYTENIE A ODPRUŽENIE KABINY TRAKTORU 

1 UCHYTENIE A ODPRUŽENIE KABÍNY TRAKTORU 
V súčasnej dobe sa kladie veľký dôraz na jazdný komfort a bezpečnosť vodiča. Preto je 

nutnosť kabínu traktoru vhodne uchytiť a odpružiť. Hlavnou úlohou je dosiahnuť obmedzenie 

prenosu vibrácii na telo vodiča v spolupráci s odpruženým sedadlom poprípade nápravou, 

a tým znížiť riziko únavy a potenciálneho zranenia vodiča pri dlho-dobom riadení traktoru 

a zároveň zamedziť riziku odtrhnutia kabíny, v prípade medzného stavu pružiacich či 

tlmiacich členov. Z bezpečnostného hľadiska sa o kontrolu a vydávanie noriem stará OECD
1
. 

Špecificky pre traktory platia normy proti prevráteniu ROPS
2
 a poškodenia kabíny pádom 

predmetu FOPS
3
, pokiaľ sa predávajú v krajinách , ktoré do OECD patria. [1] [2] 

1.1 TYPY ODPRUŽENIA KABÍNY TRAKTORU 

V praxi existuje niekoľko typov, ktoré sa líšia použitím rozličných pružiacich elementov. Pri 

výbere jednotlivého typu je braný ohľad na mieru komfortu, výrobnú a montážnu náročnosť, 

zástavbové rozmery a v neposlednom rade na cenu.   

1.1.1 ODPRUŽENIE ZA POMOCI SILENTBLOKOV 

Medzi najčastejšiu variantu patrí použitie gumených pružín tzv. silentblokov. Používajú sa 

axiálne či radiálne orientované, čo závisí od požiadavky na hlavný smer prenášanej sily. 

V najjednoduchšom prípade je kabína uchytená na štyroch tlmiacich členoch, pre zlepšenie 

komfortu sa v zadnej časti kabíny nahradzujú inými pružiacimi jednotkami a slúžia aj ako 

pomocné tlmiace členy iných typov odpruženia. Ich hlavným cieľom je účinná redukcia 

vysoko-frekvenčného kmitania pochádzajúceho majoritne od motora. Výhody sú nízka cena, 

bezúdržbovosť, dlhá doba do poruchy a výrazné vlastné tlmenie. Negatíva sú citlivosť na 

teplotu a chemikálie, zároveň nedokážu efektívne utlmiť výrazné rázy. V porovnaní s inými 

typmi odpruženia nedokážu poskytnúť vodičovi výraznejší komfort. Využitie je veľmi široké, 

nachádza u všetkých výrobcov traktorov vo všetkých výkonnostných radách. V prípade 

nižších napríklad Zetor Major, Fendt 200 Vario, stredných Deutz-Fahr 6-series, Versatile 335 

a najvyššie využívajú toto uloženie kabíny v prípade, že je vozidlo vybavené odpruženými 

nápravami ako je tomu u značky JCB. [3]  

 

Obr.1.1 Využitie gumených pružín u traktoru Fendt Vario 200[4] 

                                                 
1
 OECD – Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj   

2
 ROPS - Roll over protective structure, súbor testov kontrolujúcich ochranu kabíny v prípade prevrátenia  

3
 FOPS - Fall-over protective structure, súbor testov kontrolujúcich ochranu kabíny v prípade nárazu predmetov 

do kabíny 
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UCHYTENIE A ODPRUŽENIE KABINY TRAKTORU 

 

Obr.1.2  Axiálne gumené pružiny v prednej časti kabíny  traktoru Versatile 335 [5] 

 

1.1.2 ODPRUŽENIE ZA POMOCI VINUTÝCH PRUŽÍN  

So zvyšujúcimi nárokmi na komfort sa začali uplatňovať vinuté pružiny. Tie dokážu 

redukovať nízkofrekvenčné kmitanie pochádzajúce od vozovky, vzniká ale nutnosť použitia 

tlmičov a dorazov krajných polôh. V závislosti na konštrukčnom riešení sú buď súčasťou 

pružiacej jednotky, alebo umiestnené samostatne.  Funkčnosť systému je možno upraviť 

použitím magnetoreologických tlmičov
4
, čo umožní regulovať intenzitu tlmenia v závislosti 

prevádzkových podmienok a nastavenia vodiča. V jednoduchšom prípade sa počíta s dvojicou 

vinutých pružín v zadných rohoch kabíny, pre lepšie tlmenie rázov od vozovky sa používa 

variant so štyrmi pružiacimi elementmi, najvhodnejšie vo vertikálnom smere pre maximálnu 

elimináciu axiálnych síl pôsobiacich na uloženie. Na horné uchytenie je využitá priamo 

kabína, alebo pomocný rám, v spodnej časti väčšinou zváraná konštrukcia upevnená na 

podvozok. Alternatívne je pružiaci element pripevnený na podvozok priamo.   

Medzi klady patrí väčší komfort spôsobený väčšou účinnou dráhou a menšou tuhosťou 

pružiny, zároveň oproti pneumatickým či hydropneumatickým systémom je to cenovo, 

váhovo a priestorovo priaznivejší variant. Nevýhodou voči silentblokom je nutnosť 

dodatočných prvkov vedenia v smere jazdy a bočnom smere (Panhartská tyč, Wattov 

priamovod, stabilizatory), potreba  dorazov krajných polôh a väčšie zástavbové rozmery, voči 

ostatným systémom nemožnosť aktívnej regulácie tuhosti pružiny. Tento typ patrí medzi 

základný pre stredné ale i najvyššie výkonnostné triedy traktorov ako napríklad John Deere 

serie 9R, Claas Axion alebo Case Steiger. [2]  

                                                 
4
 Magnetoreologické tlmiče – jedná sa o jednoplášťové tlmiče obsahujúce kvapalinu, ktorá umožňuje vplyvom 

magnetického poľa zmenu svojej viskozity  
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Obr.1.2 Odpruženie vinutými pružinami traktoru Claas Axion 950[6] 

 

 

Obr.1.3 Odpruženie traktoru New Holland T9: 1 – pomocný rám kabíny, 2 – panhartské tyče, 

3 – stabilizátor, 4 – tlmič, 5 – vinutá pružina [7] 
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UCHYTENIE A ODPRUŽENIE KABINY TRAKTORU 

 

Obr.1.3 Odpruženie zadnej časti kabíny traktoru Zetor Forterra[5] 

 

1.1.3 ODPRUŽENIE ZA POMOCI PNEUMATICKÝCH PRUŽÍN 

Pneumatické pružiny taktiež nazývané aj vzduchové, sú v segmente traktorov jednou 

z najkomfortnejší možností. Veľká výhoda je ovplyvniteľnosť deformačnej charakteristiky 

a to aj za jazdy. Taktiež v prípade naklonenia traktoru, pri orbe, môžu vzduchové pružiny 

kabínu vyrovnávať. Uchytenie v prednej časti je realizované dvoma silentblokmi a vzadu 

dvoma pneumatickými pružinami, alebo sú použité len pneumatické pružiny. Konštrukčne sa 

uloženie podobá variante s vinutými pružinami. V súvislosti s pneumatickým typom sa 

objavilo na trhu nekonvenčné uloženie hlavne u traktorov Fendt, a to využitie iba troch 

pružiacich jednotiek. U nižších modelových rád je vpredu kabína uchytená na jednej 

pneumatickej pružine, pre väčší komfort u vyšších modelových rád doplnená pomocnou 

skrutnou konštrukciou v tvare H, pričom pružiaca jednotka je uchytená do stredu spomínanej 

konštrukcie.  

 Plusmi teda sú väčší aktívne nastaviteľný komfort, možnosť absencie niektorých 

stabilizátorov (systém Fendt) a v prípade integrovaného tlmiča aj šetrenie miesta (neplatí 

v porovnaní odpruženia výhradne silentblokmi). Mínusmi naopak sú vyššia cena, 

komplikovanosť, nutnosť vzduchového systému a riadiacej jednotky. Použitie nachádza 

u stredných a vyšších výkonnostných tried ako napríklad Fendt rady 700, 800 alebo 1000. 

Špecifická je aplikácia na traktor s otočnou kabínou o 180⁰ Claas Xerion Trac VC, kde 

pružiace jednotky sú uchytené na ráme a ten umožňuje rotáciu celej kabíny vrátane 

odpruženia. [2]  
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UCHYTENIE A ODPRUŽENIE KABINY TRAKTORU 

 

Obr.1.4 Využitie pneumatických pružín na traktore Fendt Vario 1000[8] 

 

Obr.1.4 Odpruženie zadnej časti kabíny traktoru Steyr 4145 [5] 

 

1.1.4 ODPRUŽENIE ZA POMOCI HYDROPNEUMATICKÝCH PRUŽÍN 

Najpokročilejší systém využíva kombináciu vlastnosti plynov a kvapalín a vyskytuje sa ako 

alternatíva pneumatickej varianty. Vo všeobecnosti vychádza z revolučnej, no dnes už 

u automobilov opustenej myšlienky odpruženia firmy Citroen. Prvé širšie uplatnenie 

u hospodárskych vozidiel sa objavilo u firmy John Deere pod názvom HSC a vylepšený 

produkt s prídavkom Plus je v portfóliu dodnes. Jedná sa o aktívne riešenie, ktoré reaguje na 

nastavenie tuhosti vodičom a súčasne na aktuálnu jazdnú situáciu. Základ tvorí uzavretý rám 

kabíny v prednej časti uchytený na dvoch axiálne orientovaných silentblokoch, v zadnej na 

dvoch zvislo umiestnených pružiacich jednotkách. Tie tvorí hydraulický valec s možnosťou 

prívodu hydraulickej kvapaliny nad i pod piestnicu, čim je dosiahnutá možnosť aktívnej 

regulácie, osadený v hornej a dolnej časti akumulátormi energie. Prierez spomínaného 

akumulátoru je možné vidieť na obrázku 1.6 nižšie, v pracovnom priestore tlakovej nádoby je 

pevne uchytená gumová membrána oddeľujúca hydraulickú kvapalinu od pracovného plynu, 

ktorým je zvyčajne dusík. 
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Obr.1.5 Hydropneumatická jednotka HSC a prierez jej akumulátorom [19] [24]  

V mieste prechodu kvapaliny do akumulátoru sú nastavovacie škrtiace ventily, ktoré slúžia 

ako tlmič. Súčasťou pravého valca je proporcionálny elektromagnetický ventil. Na ľavej 

strane sa nachádza snímač polohy kabíny, ktorý porovnáva získanú hodnotu s hodnotou 

prednastavenou. Výslednú odchýlku posiela do riadiacej jednotky, ktorá v závislosti na 

nastavení vodiča a informácií o jazde, ovláda proporcionálny ventil a kvapalinu presúva pri 

zvýšenom zaťažení do dolnej časti valcov (kabína sa zdvíha), alebo do hornej časti valcov 

(kabína klesá) dovtedy, kým snímač nehlási nulovú odchýlku. Vodič má k dispozícii tri 

nastavenia tuhosti odpruženia. Od plného komfortu, používaného pri vysokých rýchlostiach 

až po úplné stuhnutie, pre zamedzenie pohybov kabíny pri práci s čelným nakladačom. 

Použitá je aj panhartská tyč z dôvodu eliminácie priečnych síl. (obr. 1.6). Systém je dostupný 

pre rady traktorov John Deere 6R a vyššej.  

 

Obr.1.6 Základné prvky systému HSC Plus: 1 - rám kabíny, 2 – konštrukcia uchytenia 

pruženia k podvozku, 3 – hydraulický valec s hydropneumatickými akumulátormi energie 

a proporčným elektromagnetickým ventilom, 4 - hydraulický valec s hydropneumatickými 

akumulátormi energie, 5 – snímač vertikálnej polohy kabíny voči podvozku  [11] 

kovová tlaková nádoba  

gumová membrána 

prívod kvapaliny 

miesto plnenia  

pracovným plynom 
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Ďalším systémom pracujúcim na obdobnom princípe je OptiRide Plus poskytovaný na 

traktory značky Massey Ferguson. Oproti predošlému sa jedná o komplikovanejší variant. 

Pracovisko vodiča je odpružené štyrmi hydraulickými valcami (rovnako každý má dvojicu 

hydropneumatických akumulátorov), pričom všetky sú osadené senzorom polohy kabíny. 

Zadné dva sú pre obmedzenie náklonu spojené torznou tyčou (stabilizátorom). Systém 

rovnako obsahuje riadiacu jednotku, v tomto prípade napojenú na CAN bus
5
, ktorá za pomoci 

elektromagnetických ventilov presúva hydraulický olej medzi komorami jednotlivých valcov, 

a to na základe dát polohy kabíny a prednej nápravy, ale aj okamžitej rýchlosti, zrýchlení 

traktoru, nastavení systému vodičom a využívania funkcie Power Shuttle
6
. Výsledkom je 

vysoká miera tlmenia vibrácii od motora a vozovky. Systém sa snaží priblížiť princípu Sky-

Hook
7
. Poskytuje sa do najvyššej rady 8000.  

Hlavnými kladmi oboch spomínaných systémov sú možnosť rýchlej reakcie na zaťaženie, 

regulácia tlmenia podľa potreby a zníženie únavy vodiča. Zápormi sú cena systému, nutnosť 

riadiacej jednotky (komplikovanosť), zraniteľnosť senzorov a oproti predošlým variantom 

zaberajú viac priestoru.  [2] 

 

 

Obr.1.7 Prvky systému Optiride Plus: 01 – riadiaca jednotka, 02 – skrutný stabilizátor, žltá- 

hydropneumatické pružiace elementy s príslušenstvom, modrá – hydraulický rozvod 

s elektromagnetickým ventilom, sivá – prvky uchytenia, červená – prvky zabezpečujúce 

spojenie s kabínou, dorazy krajných polôh a zamedzenie klopenia [9] 

                                                 
5
 CAN bus – dátová zbernica, využívaná v automobilovom priemysle  

6
 Power Shuttle – schopnosť meniť smer jazdy bez použitia spojky, pričom rýchlosť vozidla zostáva zachovaná  

7
 Sky-Hook – typ teoreticky ideálneho odpruženie, kedy sa automobil udržuje v konštantnej úrovni nad 

vozovkou ako keby išiel po imaginárnych koľajniciach“. 
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Obr.1.8 Simulácia systému Optiride Plus: modrá krivka – rám traktoru, červená krivka – 

kabína traktoru[10] 
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2 KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE 

2.1 VSTUPNÉ PARAMETRE 

Pri návrhu riešenia je braný ohľad na zadanie, ktoré stanovuje návrh nekonvenčného čiže 

bežne nepoužívaného odpruženia v súčasnej dobe u výrobcov traktorov. Vstupné údaje boli 

súčasťou zadania práce. Konštrukčné riešenie muselo akceptovať tvar podvozku, záchytné 

body odpruženia (obr. 2.1) a základný rám kabíny (obr. 2.2). Taktiež bola zadaná váha kabíny 

s vodičom, zdvih odpruženia, súradnice ťažiska kabíny (obr. 2.3) a momenty zotrvačnosti 

(Tab. 1). Jedná sa o obecný prípad, ktorý nie je vztiahnutý na konkrétny výrobný model 

traktoru. 

2.1.1 MODEL PODVOZKU A RÁMU KABÍNY 

Riešenie vychádza z modelu podvozku zobrazeného na obrázku 2.1, ktorý bol dodaný 

spoločne s rámom kabíny vo forme súboru s príponou .stp. Skladá sa zo šiestich rôznych 

komponentov, a to konkrétne spojkovej skrine (1), prevodovej skrine (2), zadného veka (3), 

rozvodovej skrine (4), dvojice korunových kolies planétového prevodu (5) a dvojice uložení 

hnacích hriadeľov, tzv. nohavice (6). Jedná sa o schematické modely opracovaných odliatkov. 

Miesto na uchytenie komponentov odpruženia sa v prednej časti nachádza na spojkovej skrini 

(7), pričom treba brať ohľad na to, že voči pozdĺžnej rovine deliacej model na symetrické 

polovice je uloženie na pravej strane pri pohľade odzadu o 8 mm vysunuté oproti strane ľavej. 

Na uchytenie je možné použiť štyri predvrtané diery so závitom M16. V zadnej časti sú na 

daný účel určené náliatky na uložení hriadeľov (8), kde sú k dispozícii štyri predvrtané diery 

so závitom M14.  

 

Obr.2.1 Model podvozku obecného traktoru: 1 – spojková skriňa, 2 – prevodová skriňa, 3 – 

zadné veko, 4 – rozvodová skriňa, 5 – korunové kolesá planétového prevodu, 6 – uloženie 

hnacích hriadeľov, 7 –miesta predného uchytenia odpruženia, 8 – miesta zadného uloženia 

odpruženia 
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Rám kabíny (obr. 2.2) je taktiež obecný model, ktorý tvori zvárana konštrukcia. Pozostáva z 

dvoch lôžok predného uloženia (1). Jedná sa o ohybaný a obrábaný plechový diel o hrúbke 5 

mm,  ktorý je privarený k prednému pozdĺžniku (2) a rebru (3). Tie spolu s priečnikom (4) 

plnia spevňovaciu funciu. Na predné pozdlžniky sú pripevnené dvojica stojín (5), čo sú U-

profily o hrúbke steny 3 mm. Zadnú časť rámu tvoria zadné pozdĺžniky (6) pripevnené na 

stojiny. Na povrchu dielov číslo 6 sa nachádzajú ohýbané bočné plechy (7), ktoré sú svojou 

prednou časťou uchytené o predné pozdĺžniky. V prípade dielov 2, 4 a 6 sa jedná o uzavreté 

profily obdlžníkového prierezu o hrúbke 3 mm a rozmeroch 50x80 mm, 35x50 mm a 50x50 

mm. Na uchytenie odpruženia je možné využiť v prednej časti komponentu 1, ktorá má štyri 

predvrtané diery o priemere 10,5 mm, v zadnej časti nedisponuje žiadnym konkrétnym 

miestom.  

 

Obr.2.2 Model kabíny obecného traktoru: 1 – lôžka predného uloženia, 2 – predné 

pozdĺžniky, 3 – rebrá, 4 – priečnik, 5 – stojiny, 6 – zadné pozdĺžniky, 7 –bočné plechy 

2.1.2 SÚRADNICE A ČÍSELNE HODNOTY 

Pre správne nadimenzovanie a prípadnú dynamickú analýzu je nutné poznať viaceré 

parametre. Jeden z nich je váha kabíny a tou sa v tomto prípade rozumie kabína ustrojená do 

bežnej prevádzky zahŕňajúca vodiča, vrátane prípadných nedemontovateľných dielov 

doplňujúcich konštrukciu rámu týkajúcich sa tejto diplomovej práce. Jej hodnota bola 

stanovená na 731 kg. Súradnice ťažiska boli zadané voči súradnému systému  uvedenému na 

obrázku 2.3 v zblíženom okne. Stred je umiestený vo vnútri diery v pravom lôžku predného 

uloženia (obr. 2.2 časť 1), pričom osa Z má nulovú hodnotu na jeho hornej ploche (obr. 2.3 

červená plocha). Poloha ťažiska je vzhľadom k danému súradnému systému zadefinovaná 

nasledovne:  

 V smere osi X: 812 mm 

 V smere osi Y: -285 mm 

 V smere osi Z: 730 mm 
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Obr.2.3 Osi súradnicového systému pre určenie ťažiska kabíny 

Ďalšie potrebné parametre sú momenty zotrvačnosti k ťažisku kabíny uvedené v Tab. 1. 

Dôležité sú hlavne z hľadiska simulovania správania kabíny pri rôznych dynamických 

stavoch ako sú akcelerácia, brzdenie, naklonená rovina či prejazd nerovnosti. 

Tab. 1: Momenty zotrvačnosti k ťažisku kabíny [kg.mm
2
] 

Jxx 3,99 .10
8
 Jxy -3,85.10

4
 

Jyy 4,03 .10
8
 Jxz -3,95.10

7
 

Jzz 3,77 .10
8
 Jyz 1,36.10

6
 

 

Prevádzkový zdvih navrhovaného odpruženia musí byť 50mm. Chod kabíny pri pružení od 

pokojovej polohy je 30 mm smerom proti a 20 mm smerom po osi Z (obr. 2.3). Na obrázku 

2.4 je zobrazený údaj polohy rámu kabíny voči podvozku tak ako bol daný vstupným 

modelom. 

 

Obr.2.4 Vzdialenosť podvozku a rámu kabíny daná vstupným modelom (mm)  
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2.2 NÁVRH MOŽNÝCH VARIANTOV 

V tejto kapitole sa zaoberám rôznymi prístupmi riešenia zadaného problému. Modelované sú 

v prostredí CAD programu Creo Parametric. Do užšieho výberu sa dostali dva varianty, ktoré 

uvádzam v nasledujúcich podkapitolách.  

2.2.1 VARIANT 1 

Prvý návrh počíta s nezávislím zavesením v štyroch bodoch s akceptovaním miest montáže na 

podvozku a ráme. V zadnej časti rámu, kde montážne miesta nie sú vopred určené, je 

doplnený ohýbaný plech, ktorý plní danú úlohu.  Odpruženie je zabezpečené štvoricou 

torzných tyčí, ktoré sú umiestnené pozdĺžne v smere jazdy, na oboch stranách s jemným 

drážkovaním, pre efektívny prenos krútiaceho momentu. U predného odpruženia úlohu 

pevného uloženia tyčí tvoria zvárané držiaky, ktoré doplnili konštrukciu rámu kabíny. Zadné 

držiaky sú krátke valcovité tyče s vnútorným drážkovaním, pripevnené na bočné plechy (obr. 

2.2 číslo 7). Na druhej strane sú torzné tyče napojené na pákový mechanizmus, ktorý má za 

cieľ meniť vertikálny pohyb na rotačný a ten prenášať na torzné tyče. Pre prednú aj zadnú 

časť je mechanizmus totožný pre zachovanie totožnej kinematiky a nízkych výrobných 

nákladov. Osová vzdialenosť oboch pák je rovnaká, z dôvodu eliminácie bočných síl počas 

pruženia. Páky sú odlievané, horná (obr. 2.5 zelená farba) v širšej časti obrábaná na jemné 

drážkovanie, v užšej časti rozvidlená a zahnutá pre elimináciu kontaktu pri prepružení. 

Spodná (obr. 2.5 červená farba) je zahnutá na oboch koncoch o 45⁰, do dier je nalisovaná 

dvojica klzných puzdier, čo zabezpečuje zníženie trenia pri pohybe.  

 

Obr.2.5 Konštrukčný variant 1 – celkový pohľad: fialová – navrhnuté prvky uloženia 

a výstuhy, svetlo modrá – domčeky ložisiek, žltá – torzné tyče, oranžová – panhardské tyče, 

zelená – horné páky, červená – spodné páky a tlmiče (na zobrazenie využitý software Adams 

View)   
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Pre najväčšiu životnosť a správnu funkciu pérovania za pomoci skrutných tyčí je vhodné 

minimalizovať kombinované namáhanie. Preto sú torzné tyče v ich drieku vedené v klzných 

ložiskách  čo najbližšie pákovému mechanizmu. Spomínané ložiská sú delené klzné puzdrá 

a sú súčasťou horného uloženia, ktoré tvoria delené obrábané ložiskové domčeky, uchytené 

vpredu v lôžkach predného uloženia za pomoci štyroch skrutkových spojov M10. Na ich 

povrchu sú privarené držiaky tlmičov z ohýbaného plechu do U. Rozdiel medzi predným 

a zadným uložením je len v rozstupe dier a tvaru dosadacej plochy. Spodné uloženie 

akceptuje montážne miesta podvozku a je taktiež doplnené o uchytenie tlmičov. V prednej 

časti sa jedná o zváranú konzolu upevnenú do spojkovej skrine štyrmi skrutkami M16 na 

každej strane. V zadnej časti sa rovnako jedná o zvárané konzoly, avšak základ tvorí 

hrubostenný plech ohnutý do tvaru písmena L. Pripevnené sú za použitia štyroch skrutiek 

M14 na každej nohavici. Na pravej strane pri pohľade zozadu sú predná aj zadná konzola 

konštrukčne pozmenené o uchytenie panhardskej tyče. Pre minimalizovanie pozdĺžnych síl 

pôsobiacich negatívne na pákový mechanizmus a bočných síl, ktoré by mohli spôsobiť kolaps 

mechanizmu je systém doplnený o dvojicu panhardských tyčí v smere jazdy a dvojicu kolmo 

na smer jazdy. Zároveň z dôvodu zvýšeného namáhania  pákovým mechanizmom 

a zamedzenia deformácii sú spevnené namáhané miesta za pomoci troch výstuh v prednej  

(obr. 2.7) a jednej v zadnej časti kabíny (obr. 2.6). Výstuhy tvoria uzavreté profily 

obdĺžnikového prierezu o rozmere 40x40mm a hrúbke steny 3mm. O tlmenie sa starajú štyri 

hydraulické jednoplášťové tlmiče uchytené v hornom a spodnom uložení šikmo.   

 

 

Obr.2.6 Konštrukčný variant 1 – pohľad zozadu: fialová – navrhnuté prvky uloženia a 

výstuhy, svetlo modrá – domčeky ložisiek, žltá – torzné tyče, oranžová – panhardské tyče, 

zelená – horné páky, červená – spodné páky a tlmiče (na zobrazenie využitý software Adams 

View)   

Výhody sú v zabezpečení nezávislého odpruženia, možnosti nastavenia svetlej výšky, využitia 

alternatívy dostupných technológií, nezávislosť od funkcie elektronických a pneumatických 

systémov a robustnosť.   Nevýhody sú väčšia váha a náročnejšia kinematika. 
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Obr.2.7 Konštrukčný variant 1 – pohľad spredu: fialová – navrhnuté prvky uloženia a 

výstuhy, svetlo modrá – domčeky ložisiek, žltá – torzné tyče, oranžová – panhardské tyče, 

zelená – horné páky, červená – spodné páky a tlmiče (na zobrazenie využitý software Adams 

View)   

 

2.2.2 VARIANT 2 

Nekonvenčná myšlienka v tomto prípade je využitie len dvoch pružiacich jednotiek   

(mechanických, pneumatických, hydropneumatických) na odpruženie celej kabíny miesto 

bežne používaných troch či štyroch. Variant 2 do veľkej miery využíva koncepciu prvkov 

vyššie uvedeného variantu 1. Totožné sú pákový mechanizmus, poloha a koncepcia delených 

ložiskových domčekov, uloženie tlmičov, panhardských tyčí a panhardské tyče samotné. 

Spodné uloženie je princípovo rovnaké s malými tvarovými a konštrukčnými úpravami. 

Predné a zadné výstuhy v tomto prípade neboli aplikované. Hlavná odlišnosť je vo funkcii 

systému pruženia, ktorý je závislý. Torzné tyče sú nahradené hriadeľmi, rôzne dlhými pre 

prednú a zadnú časť. Uložené sú každý vo dvojici ložiskových domčekov za použitia ložisiek 

s valivými elementmi. U predných hriadeľov sú domčeky v blízkosti pák a na predných 

pozdĺžnikoch, u zadných taktiež v blízkosti pák a na bočných plechoch.  Hriadele prenášajú 

krútiaci moment z pákového mechanizmu na páky spojené s jednotkou odpruženia, ktorá je 

uložená pod kabínou horizontálne. Jeden pružný element využíva pravá predná a ľavá zadná 

časť (obr. 2.9 - zelené páky). Druhý sa stará o odpruženie ľavej prednej časti a pravej zadnej 

časti (obr. 2.9 - zelené páky). Tento variant poskytuje možnosť aktívneho riadenia jazdného 

komfortu a možnosti jednoduchého nastavenia svetlej výšky kabíny, ak by sa aplikovalo 

pneumatické či hydropneumatické riešenie.  

Klady tohto variantu sú nižšie náklady na pružiace elementy pri zachovaní odpruženia celej 

kabíny, možnosť inštalácie aktívneho riadenia a ochrana pružiacich elementov od poškodenia. 

Naopak negatívum je komplikovanosť, vyššia váha a cena, horšia prístupnosť v prípade opráv 

a závislosť pruženia, keďže pri brzdení by došlo znížením prednej časti kabíny k posilneniu 

efektu zdvihu časti zadnej a pri akcelerácii naopak.   
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Obr.2.8 Konštrukčný variant 2 – celkový pohľad: fialová – navrhnuté prvky uloženia a 

výstuhy, svetlo modrá – ložiskové domčeky, žltá – hriadele, oranžová – panhardské tyče, 

červená – pákový mechanizmus, zelená – páky odpruženia ľavej zadnej a pravej prednej 

strany , modrá – páky odpruženia ľavej prednej a pravej zadnej strany    

 

Obr.2.9 Konštrukčný variant 2 – pohľad zhora: fialová – navrhnuté prvky uloženia a 

výstuhy,svetlo modrá – ložiskové domčeky, žltá – hriadele, oranžová – panhardské tyče, 

červená – pákový mechanizmus, zelená – páky odpruženia ľavej zadnej a pravej prednej 

strany , modrá – páky odpruženia ľavej prednej a pravej zadnej strany    
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2.2.3 VÝBER FINÁLNEHO VARIANTU 

Po zvážení výhod a nevýhod oboch možností bol ako konštrukčne zaujímavejší a potencio-

nálnejší návrh vybraný variant číslo 1. Požitie torzných tyčí v súčasnosti nie je výnimkou a  

stále sa objavuje, avšak pri odpružení kabín tvorí maximálne funkciu stabilizátorov. Preto ma 

tento návrh oslovil a zaujímala ma možnosť aplikácie na konkrétny model. Zároveň sa jedná 

o nekonvenčnejšie a menej komplikované riešenie. V nasledujúcich častiach práce sú 

popísané komponenty  už  výsledného návrhu. Ten je detailnejšie zobrazený v kapitole 2.14. 

2.3 NÁVRH  PÁKOVÉHO MECHANIZMU 

Pre výpočet vlastností torznej tyče je dôležité najskôr si určiť základné parametre pákového 

mechanizmu. Jedná sa o zmenu translačného vertikálneho pohybu v pohyb rotačný v štyroch 

bodoch kabíny. V prípade použitia jednej páky na jednu pružinu dochádza k veľkému 

axiálnemu posuvu počas jej rotácie okolo osi pružiny, preto som volil páky dve s rovnakou 

osovou vzdialenosťou 130 mm (obr. 2.10). Tým sa zaručí, že počas vertikálneho pohybu 

kabíny nebudú vznikať v uložení nadbytočné bočné sily. Pozornosť bola venovaná zníženiu 

výrobných nákladov a čo najväčšiu použiteľnosť dielov, preto je pákový mechanizmus 

totožný pre predné aj zadné pruženie. Nevýhodou tohto mechanizmu je narastajúca sila na 

rozovretie pák pri zmenšovaní ich vzájomného uhlu. Minimalizácia tohto negatívneho efektu 

bola dosiahnutá určením takej osovej vzdialenosti, aby nedošlo pri hornej úvrati pruženia 

k rovnobežnosti pák a aby sa uhol čo najviac v pokojom stave blížil hodnote 90⁰. Osová 

vzdialenosť horného a dolného uloženia je daná ich konštrukciou, ktorou sa zaoberám v nižšie 

uvedených kapitolách 2.7 a 2.8. Jej montážna vzdialenosť je 190,5 mm.  

  

Obr.2.10  Schematické zobrazenie rozmerov pákového mechanizmu(zobrazené x, y, z, alfa) 

Tab. 2: Parametre pákového mechanizmu pri rôznych režimoch odpruženia 

 

Montážny 

stav 

Kľudový 

stav 

Horná 

úvrať 

Dolná  

úvrať 

x [mm] 190,5 185,5 205,5 155,5 

y [mm] 88,47 91,09 79,64 104,19 

z [mm] 95,25 92,75 102,75 77,75 

α [⁰] 94,23 91,03 104,44 73,46 
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2.4 NÁVRH TORZNEJ TYČE  

Pre zvolenie a výpočet torznej tyče bolo zohľadnené viacero parametrov. V prvom rade bol 

braný ohľad na zástavbové rozmery, ktoré pri mojom riešení v zadnej časti kabíny boli 

limitujúce na maximálnu dĺžku torznej tyče 653 mm. Ako materiál torznej pružiny bola 

zvolená pružinová oceľ 14 260.8. Pri návrhu som vychádzal zo zadaného poklesu kabíny od 

montáže do kľudovej polohy, ktorá bola určená na hodnotu 5 mm. Keďže ťažisko kabíny je 

posunuté doprava a dozadu, najväčšie statické zaťaženie pôsobí na pravú zadnú torznú 

pružinu. Preto som tuhosť a priemer navrhoval na základe tohto zaťaženia, ktoré vychádzalo 

zo zadanej váhy kabíny so zarátaním domontovaných súčastí. Na overenie bol použitý 

program Adams View.    

2.4.1 VSTUPNÉ ÚDAJE 

Celková dĺžka torznej tyče:   𝑙𝑚𝑎𝑥 = 653 𝑚𝑚 

Zaťaženie pravej zadnej strany:  𝐹𝑃𝑍 = 2250 𝑁 

Modul pružnosti v šmyku:  𝐺 = 7,85 ∙ 1010𝑃𝑎 

Modul pružnosti:  𝐸 = 20 ∙ 1010𝑃𝑎 

Osová vzdialenosť horného a dolného uloženia v kľudovom stave: 

𝑑𝑘 = 185,5 𝑚𝑚 

2.4.2 STATICKÝ ROZBOR PROBLÉMU 

Na výpočet momentu pôsobiaceho na torznú tyč počas kľudovej polohy kabíny som použil 

statickú analýzu. Pákový mechanizmus som zjednodušil, pretože je totožný pre každý roh 

kabíny. 

1) Rozbor úlohy 

 

Jedná sa o rovinnú úlohu zloženú zo štyroch telies, ktorá obsahuje tri rotačné a jednu 

posuvnú väzbu. 

 

a= z= 92,75 mm 

b= y= 91,09 mm 

α= 91,03° 
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2) Kinematický rozbor 

 

𝑖 = (𝑢 − 1) ∙ 𝑖𝑣 − (∑ 𝜉𝑖 − 𝜂) 

 

𝑖 = (4 − 1) ∙ 3 − (2 + 2 + 2 + 2) = 9 − 8 = 1°𝑣 
 

 

3) Uvoľnenie 

 

Teleso 2: Teleso 3: 

  
 

Teleso 4: 

 
 

4) Statický rozbor 

a) Voľba súradnicového systému 
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b) Klasifikácia sústavy a určenie počtu použiteľných podmienok statickej rovnováhy 

 

Jedná sa o obecnú rovinnú sústavu síl. 

 

𝜈 = 3,  𝜈𝐹 = 2, 𝜈𝑀 = 1 
 

Pre tri pohyblivé telesá 

 

𝜈 = 9,  𝜈𝐹 = 6, 𝜈𝑀 = 3 
 

c) Určenie množiny neznámych nezávislých parametrov a ich počtu 

 

𝑁𝑃 = {𝐹𝐴𝑌, 𝐹𝐴𝑍, 𝐹𝐵𝑌, 𝐹𝐵𝑍, 𝐹𝐶𝑌, 𝐹𝐶𝑍, 𝐹𝐷𝑍, 𝑀𝐷 , 𝑀} 
 

d) Overenie nutnej podmienky statickej určitosti 

 

𝜂 = 𝜈 ^ 𝜂𝑅 + 𝜂𝑀 ≤ 𝜈𝑀 

9 = 9 0  +  2  ≤ 3  
 

Podmienky sú splnené. Úloha je staticky určitá. 

 

5) Zostavenie statických rovníc a ich riešenia 

 

Teleso 2: 

𝐹𝑌:  𝐹𝐴𝑌 − 𝐹𝐵𝑌 = 0 =>  𝐹𝐴𝑌 = 𝐹𝐵𝑌 
 

𝐹𝑍:  𝐹𝐴𝑍 − 𝐹𝐵𝑍 = 0 =>  𝐹𝐴𝑍 = 𝐹𝐵𝑍 
 

 𝑀𝐴𝑋:  𝐹𝐵𝑌 ∙ 𝑏 − 𝐹𝐵𝑍 ∙ 𝑎 = 0  
 

Teleso 3: 

 

𝐹𝑌:  𝐹𝐵𝑌 − 𝐹𝐶𝑌 = 0 =>  𝐹𝐵𝑌 = 𝐹𝐶𝑌 
 

𝐹𝑍:  𝐹𝐵𝑍 − 𝐹𝐶𝑍 = 0 =>  𝐹𝐵𝑍 = 𝐹𝐶𝑍 
 

𝑀𝐶𝑋 :  − 𝐹𝐵𝑌 ∙ 𝑐 − 𝐹𝐵𝑍 ∙ 𝑑 + 𝑀 = 0  
 

Teleso 4: 

 

𝐹𝑌:  𝐹𝐶𝑌 − 𝐹 = 0 =>  𝐹𝐶𝑌 = 𝐹 
 

 𝐹𝑍:  𝐹𝐶𝑍 + 𝐹𝐷𝑍 = 0 =>  𝐹𝐶𝑍 = −𝐹𝐷𝑍 
 

 𝑀𝐶𝑋:  𝑀𝐷 = 0  
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Výpočet: 

 

Teleso 4: 

𝐹𝐶𝑌 = 𝐹 

𝐹𝐶𝑌 = 2250 𝑁 
 

𝑀𝐷 = 0 𝑁𝑚 
 

Teleso 3 

𝐹𝐵𝑌 = 𝐹𝐶𝑌 

𝐹𝐵𝑌 = 2250 𝑁 
 

Teleso 2 

𝐹𝐴𝑌 = 𝐹𝐵𝑌 

𝐹𝐴𝑌 = 2250 𝑁 
 

𝐹𝐵𝑌 ∙ 𝑏 − 𝐹𝐵𝑍 ∙ 𝑎 = 0 

𝐹𝐵𝑍 =
𝐹𝐵𝑌 ∙ 𝑏

𝑎
 

𝐹𝐵𝑍 =
2250 ∙ 91,09

92,75
= 2209,73 𝑁 

Teleso 3 

 

𝐹𝐵𝑍 = 𝐹𝐶𝑍 

𝐹𝐶𝑍 = 2209,73 𝑁 
 

Teleso 2 

 

𝐹𝐴𝑍 = 𝐹𝐵𝑍 

𝐹𝐴𝑍 = 2209,73 𝑁 
 

 

Teleso 4 

 

𝐹𝐶𝑍 = −𝐹𝐷𝑍 

𝐹𝐷𝑍 = −2209,73 𝑁 
 

Teleso 3 

 

−𝐹𝐵𝑌 ∙ 𝑐 − 𝐹𝐵𝑍 ∙ 𝑑 + 𝑀 = 0 

𝑀 = 𝐹𝐵𝑌 ∙ 𝑐 + 𝐹𝐵𝑍 ∙ 𝑑 

𝑀 = 2250 ∙ 91,09 + 2209,73 ∙ 92,75 = 409,905 𝑁𝑚 
 

6) Zhodnotenie výsledkov 

 

Moment potrebný pre udržanie kabíny v kľudovom stave je 409,905 Nm.  
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2.4.3 VÝPOČET TUHOSTI TORZNEJ PRUŽINY 

Rozdiel uhlu α medzi montážnym a kľudovým stavom kabíny je 3,2⁰. To platí pre dvojicu 

pák, pričom jedna páka sa otočí o polovičný uhol φ rovný 1,6⁰. Z toho vychádza jednoduchá 

úvaha, na základe ktorej je možné určiť torznú tuhosť pružiny. 

𝜑 =
𝛼

2
   𝜑 =

3,2

2
= 1,6° 

𝑘𝑇 =
   𝑀   

𝜑
   𝑘𝑇 =

   409,905   

1,6
= 256,19 

𝑁𝑚

𝑑𝑒𝑔
 

2.4.4 VÝPOČET PARAMETROV TORZNEJ PRUŽINY  

Nasleduje výpočet priemeru drieku torznej tyče d. Pre presný výpočet musíme uvažovať 

redukovanú dĺžku drieku torznej pružiny z dôvodu čiastočného namáhania krutom aj častí po 

rozšírení drieku smerom k hlave. Od hrúbky d sú závislé aj parametre hlavy a rádiusu. Preto 

bola pre začiatočný výpočet hrúbka d1 zvolená.  

𝑑1 = 32 𝑚𝑚 

PARAMETRE ZAKONČENIA TORZNEJ TYČE  

 

Obr.2.11  Doporučené rozmery torznej tyče pre zakončenie s jemným drážkovaním [12] 

Minimálne hodnoty je možné určiť zo vzťahov [12] 

𝑑𝑓 ≥ 1,4 ∙ 𝑑1  

𝑑𝑓 ≥ 1,4 ∙ 32 = 44,8 𝑚𝑚 

𝑙𝑘 ≥ 1,75 ∙
𝑑1

2

𝑑𝑓
 

𝑙𝑘 ≥ 1,75 ∙
322

44,8
= 40 𝑚𝑚 

Z dôvodu ľahšieho nastavenia svetlej výšky v prípade únavy jednej z pružín musí byť súčet 

zubov jemného drážkovania prednej aj zadnej hlavy nepárne číslo. To spôsobí rôzny priemer 

hláv a zároveň ovplyvní  dĺžku drieku torznej tyče ld  (obr. 2.12). [13] 
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PREDNÁ HLAVA 

Pri voľbe parametrov jemného drážkovania bolo postupované podľa normy ČSN 01 4933 

a zvolené jemné drážkovanie veľkosti 50 s počtom zubov 39. Vnútorná kružnica má priemer 

44,97 mm. Podmienka minimálneho priemeru bola splnená. Dĺžka hlavy lk1 bola zvolená 42 

mm. Do hlavy je vyvŕtaná závitová diera M13x1-30 pre zabezpečenie torznej tyče proti 

vypadnutiu z uloženia. [14] 

ZADNÁ HLAVA 

Pre zadnú hlavu bolo vybraté jemné drážkovanie veľkosti 55 s počtom zubov 40 taktiež podľa 

normy ČSN 01 4933. Priemer vnútornej kružnice v tomto prípade je 49,72 mm, čo rovnako 

splňuje podmienku minimálneho priemeru. Dĺžka hlavy lk2 bola určená 42 mm. Zadná hlava 

obdobne ako predná, má vyvŕtanú závitovú dieru M13x1-30. [14] 

ZAOBLENIE  

Zaoblenie R=90 mm bolo zvolené podľa odporučenia (obr. 2.11). [12] 

DĹŽKA DRIEKU TORZNEJ TYČE 

Pre zistenie dĺžky drieku bol vytvorený zjednodušený model v softwari Creo Parametric, 

odpovedajúci vyššie zvoleným hodnotám (obr. 2. 12). Dĺžka drieku ld pre počiatočný výpočet 

je 485,809 mm. Vrátane prechodových oblastí dĺžka lc má hodnotu 569 mm. 

 

Obr.2.12  Dĺžka drieku torznej tyče ld  a dĺžka drieku vrátane prechodových oblastí lc 

VÝPOČET PRIEMERU DRIEKU TORZNEJ TYČE 

Vychádzam z modelu torznej tyče s podporou (obr. 2.13)  

 

Obr.2.13  Model torznej tyče s podporou [12] 
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Pre ten platí nasledujúci vzorec [12]  

𝑀 =
   𝐺 ∙ 𝐽𝑝  

𝑙𝑑
∙ 𝜑 =>  𝐽𝑝 =

𝑀 ∙ 𝑙𝑑

𝐺 ∙ 𝜑
 

𝐽𝑝 =
409,905 ∙ 0,485809

7,85 ∙ 1010 ∙ 0,0278
= 9,2859 ∙ 10−8 𝑚4 

Následne bol aplikovaný vzorec pre výpočet polárneho momentu pre kruh [12] 

𝐽𝑝 =
𝜋 ∙ 𝑑4

32
=> 𝑑 = √

32 ∙ 𝐽𝑝

𝜋

4

 

𝑑 = √
32 ∙ 9,2859 ∙ 10−8

𝜋

4

= 0,03119𝑚 = 31,19 𝑚𝑚 

𝑑1 > 𝑑 

Zvolený priemer d1 splňuje podmienky pre konštrukciu torznej tyče. Nasleduje výpočet 

redukovanej činnej dĺžky lr pre zvolený priemer  d1. 

 

Obr.2.14 Rozmery zakončenia torznej tyče [12] 

Platia obecné rovnice [12] 

𝑙𝑟 = 𝑙𝑐 − 𝑙ℎ𝑝 + 𝑙ℎ𝑝
′ − 𝑙ℎ𝑧 + 𝑙ℎ𝑧

′  

𝑙ℎ =
𝑑

2
∙ (

𝑑𝑘

𝑑
− 1) ∙ √

4 ∙ 𝑅
𝑑

𝑑𝑘

𝑑
− 1

 

𝑙ℎ
′ = 𝜈𝑘 ∙ 𝑙ℎ 
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Výpočet dĺžky prechodu prednej hlavy 

𝑙ℎ𝑝 =
32

2
∙ (

44,97

32
− 1) ∙ √

4 ∙ 90
32

44,97
32 − 1

= 34,17 𝑚𝑚 

𝑑𝑘𝑝

𝑑1
=

44,97

32
= 1,405 

 

Určenie súčiniteľu prechodu podľa grafu na obrázku 2.15 

𝑑𝑘𝑝

𝑑1
= 1,405 => 𝜈𝑘𝑝 = 0,66 

 

Obr.2.15  Závislosť súčiniteľu prechodu na pomere dk/d [12] 

Výpočet redukovanej dĺžky prechodu prednej hlavy  

𝑙ℎ𝑝
′ = 𝜈𝑘𝑝 ∙ 𝑙ℎ𝑝 = 0,66 ∙ 34,17 = 22,55 𝑚𝑚 

Výpočet dĺžky prechodu zadnej hlavy 

𝑙ℎ𝑧 =
32

2
∙ (

49,72

32
− 1) ∙ √

4 ∙ 90
32

49,72
32 − 1

= 39,93 𝑚𝑚 

𝑑𝑘𝑧

𝑑1
=

49,72

32
= 1,554 
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Určenie súčiniteľu prechodu podľa grafu na obrázku 2.15 

𝑑𝑘𝑧

𝑑1
= 1,554 => 𝜈𝑘𝑧 = 0,62 

 

Výpočet redukovanej dĺžky prechodu prednej hlavy  

 

𝑙ℎ𝑧
′ = 𝜈𝑘𝑧 ∙ 𝑙ℎ𝑧 = 0,62 ∙ 39,93 = 24,76 𝑚𝑚 

 

Vypočítané hodnoty boli dosadené do nasledujúceho vzťahu a vola vypočítaná redukovaná 

dĺžka drieku torznej tyče [12]  

𝑙𝑟 = 𝑙𝑐 − 𝑙ℎ𝑝 + 𝑙ℎ𝑝
′ − 𝑙ℎ𝑧 + 𝑙ℎ𝑧

′  

𝑙𝑟 = 569 − 34,17 + 22,55 − 39,93 + 24,76 = 542,21 𝑚𝑚 

 

OVERENIE VÝPOČTU S REDUKOVANOU DĹŽKOU DRIEKU LR 

Do predošlých vzorcov použitých na výpočet hrúbky drieku pre prenos momentu M bola 

dosadená relatívna dĺžka drieku torznej tyče lr pre optimalizáciu výpočtu. 

 𝐽𝑝 =
𝑀 ∙ 𝑙𝑟

𝐺 ∙ 𝜑
 

𝐽𝑝 =
409,905 ∙ 0,54221

7,85 ∙ 1010 ∙ 0,0278
= 1,01844 ∙ 10−7 𝑚4 

𝑑 = √
32 ∙ 𝐽𝑝

𝜋

4

 

𝑑 = √
32 ∙ 9,2859 ∙ 10−8

𝜋

4

= 0,03191 𝑚 = 31,91 𝑚𝑚 

𝑑1 > 𝑑 

Zvolená hrúbka torznej tyče je väčšia ako minimálna hrúbka pre potrebný prenos krútiaceho 

momentu. Výsledné rozmery sú uvedené v výkresovej dokumentácii ako súčasť prílohy.  
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2.4.5 PEVNOSTNÁ ANALÝZA TORZNEJ TYČE 

Vzhľadom na vysoké nároky a zaťaženie, ktoré musí torzná tyč zvládať bol zvolený výpočet 

napätosti za pomoci metódy konečných prvkov. Geometrický model podľa vyššie uvedených 

vypočítaných parametrov bol vytvorený v programe Creo Parametric (obr. 2.16). Zadná hlava 

opatrená väčším priemerom je označená červenou farbou pre zjednodušenie montáže. 

 

Obr.2.16  Navrhnutá torzná tyč  

V tomto prípade je braný zreteľ hlavne na driek torznej tyče, preto bolo pristúpené 

k zjednodušeniu  modelu odstránením jemného drážkovania a pre priblíženie sa reálnemu 

zaťažovaniu došlo k doplneniu modelu pákou odpovedajúcej osovej vzdialenosti (obr. 2.18). 

Takýto model bol exportovaný vo formáte STEP a následne bol vytvorený numerický model 

v programe ANSYS Workbench pod analýzou „Static Structural“. Parametre materiálu tyče 

odpovedajú zvolenej oceli 14 260.8 a sú uvedené v kapitole 2.4.1. Kontakt medzi pákou 

a tyčou bol nastavený ako bonded. Vytvorená sieť využíva kvadratické elementy o veľkosti 

3mm (obr. 2.17).  Počet uzlov po vytvorení siete bol 190202 a elementov 52244.   

 

Obr.2.17  Numerická sieť  

Nasledovalo určenie väzieb. Na zadnú hlavu torznej tyče, ktorá je pevne upevnená v držiaku 

bola zvolená väzba „Fixed support“, na telese páky uloženej v ložisku „Frictionless support“, 
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keďže páka nie je, v tomto prípade, obsahom skúmania. Zaťaženie bolo určené do valcovej 

plochy páky (obr. 2.17). Zaťažujúca sila sa rovnala 31000N, čo na 130mm dlhej páke 

znamená 4030 Nm. Táto hodnota je približne o 1000 Nm väčšia ako maximálny moment pri 

dolnej úvrati, pre prípad porušenia dorazu.  Maximálny moment bol zistený za pomoci 

dynamickej analýzy, ktorú bližšie rozoberám v kapitole 3.   

 

Obr.2.18  Väzby a zaťaženie 

Výpočet bol zameraný na redukované napätie podľa HMH v programe ANSYS označenom 

ako ekvivalentné napätie von-Mises . Napätie je rovnomerne rozložené po celej dĺžke drieku 

torznej tyče s výnimkou malej odchýlky 7MPa na koncoch najužšej časti. V týchto miestach 

dosiahlo maxima redukovaného napätia σHMH 1107,3 MPa (obr. 2.19). 

 

Obr.2.19  Rozloženie ekvivalentného napätia 
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Výpočet som zameral aj na koeficient bezpečnosti, ktorý po celej dĺžke drieku vychádza 

1,1514 (obr. 2.20). To odpovedá výpočtu:  

 

𝑘 =
𝑅𝑒

𝜎𝐻𝑀𝐻
=

1275

1107,3
= 1,1514 

 

 

Obr.2.20  Určenie koeficientu bezpečnosti 

2.5 NÁVRH HORNEJ PÁKY 

Návrh hornej páky akceptoval zvolenú osovú vzdialenosť (kapitola 2.3). Jedná sa o tlakový 

odliatok z oceli na odlievanie 42 2640 z dôvodu predpokladaného väčšieho namáhania. 

V širšej časti je osústružený a brúsený náliatok pre uloženie v klznom ložisku vonkajšieho 

priemeru ø 70 mm. Prenos krútiaceho momentu zabezpečuje jemné drážkovanie veľkosti 50 

podľa normy ČSN 01 4933 vyrobené preťahovaním po celej vnútornej dĺžke. Torzná tyč je 

hlavou uchytená v tele páky, náliatok slúži na zachytávanie ohybového momentu, ktorý je pre 

torznú tyč škodlivý. V mieste spojenia s dolnou pákou sa rozvidluje. Spojenie zabezpečuje 

vyvŕtaná diera ø 26 mm. Na vnútornej strane sa nachádzajú náliatky, ktoré sú brúsené 

z dôvodu dosadania vnútornej rúrky silentbloku (kapitola 2.6.1). Brúsením je opracovaná aj 

stena označená na obrázku 2.21 pre názornosť červenou farbou a m . Vonkajšie steny 

rozdvojenej časti sú frézované do roviny z dôvodu rovnomernejšieho rozloženia tlaku po 

montáži lícovanej skrutky M24 (obr. 2.21). Odliatok je odľahčený použitím rebier v mieste 

prechodu do širšej časti miesto pozvoľného rozširovania plného materiálu. Ako už bolo 

uvedené skôr, páka je použitá vo všetkých rohoch odpruženia kabíny, čím je dosiahnuté 

ušetrenie nákladov. Detailné rozmery sú uvedené vo výkresovej dokumentácii. [14] 
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Obr.2.21  Horná páka: červená – brúsená stena  

2.6 NÁVRH SPODNEJ PÁKY 

Konštrukcia spodnej páky zdieľa s hornou pákou viacero totožných parametrov. Zhoduje sa 

v osovej vzdialenosti, spôsobe výroby tlakovým odlievaním, materiál 42 2640 a použitie 

jedného typu spodnej páky pre celé pruženie . Tvar je zalomený z dôvodu zamedzenia 

kontaktu s pákou hornou počas pruženia. V užšej časti uchytenia o kabínu je po odliatí pre 

presnosť vyvŕtaná diera ø 28 slúžiaca pre zalisovanie klzného ložiska PCM 252840E (kapitola 

2.10.1). V širšej časti je vŕtaním vytvorená diera ø 40 mm, do ktorej je nalisovaný silentblok 

spojenia s hornou pákou (kapitola 2.6.1). Odľahčenie je patrné z obrázku 2.22 aj z výkresovej 

dokumentácie.  

 

Obr.2.22  Dolná páka 
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2.6.1 NÁVRH SILENTBLOKOV PÁK 

Vzhľadom na náročnú kinematiku systému a tlmenie nežiaducich vibrácií bolo nutné vybrať 

vhodné tlmiace členy. Statické zaťaženie, ktoré musia zvládať má hodnotu 2400 N na najviac 

staticky zaťaženej pravej zadnej páke a bolo určené za pomoci programu Adams View. Ten je 

bližšie rozobratý v kapitole 4. Zároveň v danom programe bolo skontrolované, či s daným 

tlmiacim členom nedochádza ku kolízii jednotlivých dielov v hornej a dolnej úvrati pruženia a 

pri prejazde  nerovnosti. Vyber podľa daných parametrov prebehol z katalógu firmy 

ContiTech. Bol zvolený silentblok z kategórie Megi HL čislo 735 081. Parametre sú popísané 

v tabuľke 3. [15] 

  

Obr.2.23  Silentblok typu Megi HL spoločnosti ContiTech a inštalovaný silentblok do telesa 

páky [15] 

Tab. 3: Parametre silentbloku Megi HL 735 081[15] 

 
Radiálna záťaž Axiálna záťaž 

 

Maximálna 

statická radiálna 

záťaž [N] 

Radiálna tuhosť 

[N.mm
-1

] 

Maximálna 

statická axiálna 

záťaž [N] 

Axiálna tuhosť 

[N.mm
-1

] 

Výrobné údaje 4190 14715 2550 1020 

 

2.7 NÁVRH PREDNEJ  ZOSTAVY ULOŽENIA 

Napriek tomu, že pákový mechanizmus je pre prednú aj zadnú časť totožný, vzhľadom na 

miesto zástavby treba k návrhu pristupovať osobitne. Predné uloženie (obr. 2. 24)  sa skladá 

z: horných ložiskových domčekov uchytených do lôžok rámu kabíny štyrmi skrutkami M10, 

zadných držiakov torzných tyčí samotná dvojica torzných tyčí, pákového mechanizmu, 

podložiek pre zaistenie polohy páky na torznej tyči uchytených skrutkou M13, spodných 

konzol, pričom ta na ľavo na obrázku 2. 24 plní okrem funkcie horného dorazu a držiaku 

tlmiča aj funkciu uloženia panhardskej tyče. Zostavu dopĺňajú horné uchytenia tlmičov 

a horného dorazu, výstuhy prednej časti, horný držiak prednej panhardskej tyče a panhardská 

tyč. Jednotlivé komponenty sú detailnejšie popísané v nasledujúcich kapitolách. Pokiaľ nie je 

uvedené inak, použitý bol materiál zvárateľná oceľ 11 523. 
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Obr.2.24  Pohľad na finálnu prednú zostavu uloženia: fialová – navrhnuté prvky uloženia a 

výstuhy, žltá – torzné tyče, oranžová – panhardské tyče, zelená – horné páky, červená – 

spodné páky, svetlo modrá – popruhy horných dorazov, čiernobiela - schématické tlmiče  

 

 

Obr.2.25  Detail finálnej zostavy predného uloženia: (popis je totožný s obrázkom 2.25) 

2.7.1 NÁVRH PREDNÉHO SPODNÉHO ULOŽENIA 

Na podvozok traktoru je pruženie uchytené pomocou zváranej konzoly, upevnenej štyrmi 

skrutkami M16 - 40 na každej strane. Tvoria ju hrubostenné plechy vypálené laserovým 

lúčom. Pravá (obr. 2.26) aj ľavá konzola (obr. 2.27) sú si konštrukciou podobné. Obe tvorí 

základná doska (1) o hrúbke 10 mm, na ktorú sú upevnené zváraním tri priečky, dve o hrúbke 

10 mm (2, 4) a jedna 15 mm (3). Sú podporené  dvojicou výstuh (8, 9) o hrúbke plechu 10 

mm. Rozdielnosť konzol je spôsobená odlišnou osovou vzdialenosťou dier uloženia pák, 

tlmičov a skrutiek dorazov od základnej dosky, z dôvodu nesymetrie uloženia na spojkovej 
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skrini, pričom vzdialenosť uloženia od pozdĺžneho stredu symetrie je o 8 mm väčšia pre pravú 

stranu. Pravá konzola plní aj funkciu uloženia prednej panhartskej tyče, preto druhá priečka 

(3) má iný tvar a konzola je doplnená o priečku zo zadnej strany (10) a podpornú výstuhu 

(11), obe o hrúbke 10 mm.  Základná doska (1) má vyvŕtané štyri diery pre skrutky uchytenia 

k spojkovej skrini. Druhá priečka je doplnená privarenými kruhmi, ktoré slúžia ako podporné 

pre uchytenie lícovaných skrutiek uchytenia dolnej páky (5), tlmiča (6) a horného dorazu (7). 

Po zvarení dochádza k vŕtaní dier a závitov. Povrch uloženia panhardskej tyče je ofrézovaný 

pre zabezpečenie presnosti.  

  

Obr.2.26 Zváraná konzola pravého predného dolného uloženia: 1 – základná doska, 2 – 

priečka 1, 3 – priečka 2, 4 – priečka 3, 5 – podpora pre uloženie páky, 6 – podpora pre 

uloženie tlmiča, 7 – podpora pre lícovanú skrutku dorazu, 8 –výstuha 1, 9 – výstuha 2, 10 – 

priečka 4, 11 – výstuha uloženia panhardskej tyče  

 

Obr.2.27 Zváraná konzola ľavého predného dolného uloženia: 1 – základná doska, 2 – 

priečka 1, 3 – priečka 2, 4 – priečka 3, 5 – podpora pre uloženie páky, 6 – podpora pre 

uloženie tlmiča, 7 – podpora pre lícovanú skrutku dorazu, 8 –výstuha 1, 9 – výstuha 2 
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2.7.2 NÁVRH PREDNÉHO HORNÉHO ULOŽENIA 

Horný ložiskový domček bol navrhnutý tak, aby využil pôvodné predné kotvové miesta. Slúži 

ako vedenie hornej páky. Jedná sa o odliatok z oceli na odliatky 42 2640. K rámu kabíny sa 

uchytáva hornou stranou za pomoci štyroch skrutiek M10, preto má ofrézovaný horný povrch 

na ktorom sa nachádza sústružená valcová plocha. Tá zapadne do diery v hornom lôžku rámu 

kabíny. Na skrutky sú z hornej strany vyvŕtané štyri závitové diery M10 o hĺbke 15mm. 

Ofrézovaná je taktiež predná strana aby sa predišlo kontaktu z hornou pákou, pričom rovnaký 

účel plní aj skosenie. Pravý a ľavý domček je zrkadlovo symetrický. Vnútorný priemer je 

sústružený na uloženie klzného ložiska a dvojice tesniacich O- krúžkov. Plocha pre ložisko je 

brúsena pre zachovanie presnosti. Voľbou ložisiek sa zaoberám v kapitole 2.12.1. O – krúžky 

boli zvolené podľa normy PN 029280.9 menovitého rozmeru 69,1x5,8 AU 90 8159 , s cieľom 

zabezpečiť utesnenie priestoru ložiska a tým pádom zvýšenú životnosť. Pri montáži sa 

priestor naplní plastickým mazivom. Zreteľ bol braný aj na to, že cez ložiskový domček musí 

byť možné prejsť so zadnou hlavou torznej tyče v prípade montáže a demontáže.  [17]   

 

 

Obr.2.28  Ľavé predné horné uloženie a jeho prierez osou uloženia torznej tyče   

 

2.7.3 NÁVRH PREDNÉHO ULOŽENIA TORZNEJ TYČE 

Torzná tyč je zaťažovaná vysokými skrutnými momentmi, preto bolo navrhnuté napojenie na 

kabínu robustné. Skladá sa z troch častí. Dva hrubostenné plechové diely hrúbky 18mm, 

vyrobené vypalovaním laserom, sú spojené s obrábaným jadrom (púzdrom) z valcového 

polotovaru o ø 80mm. Jadro je z vonkajšej strany sústružene, aby bolo dosiahnuté v strede 

väčšieho vonkajšieho priemeru a došlo k zväčšeniu pevnosti celku po kompletizácii zvarenca. 

Jemné drážkovanie je vyrobené preťahovaním po zvarení, je veľkosti 55 podľa normy ČSN 

01 4933. Daný diel je súčasťou návrhu úpravy zvarenca rámu kabíny, pripevnený o predný 

pozdĺžnik (obr. 2.2 časť 2), pričom rozdiel medzi pravým a ľavým kusom je natočenie 

drážkovania pre zabezpečenie správnej polohy pri montáži torznej tyče pre ľavú a pravú 

stranu. [14] 
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Obr.2.29  Predné uloženie torznej tyče   

2.7.4 NÁVRH ULOŽENIA PREDNÝCH DORAZOV A ZADNÝCH DORAZOV 

Pre zabezpečenie chodu pruženia v rámci zadaného zdvihu (kapitola 2. 1. 2) bolo použité 

dorazov hornej a dolnej úvrate , ktorých fungovaniu sa bližšie venujem kapitole  2.11.  

V prípade hornej úvrate, uloženie lícovanej skrutky dorazu M14 a zároveň lícovanej skrutky 

horného uchytenia tlmiča M12 tvorí oceľový plech hrubý 10 mm, upravený vyvŕtaním dier 

pre spomínané skrutky.  Dvojica takýchto plechov sa prizvára o predný pozdĺžnik rámu 

kabíny (obr. 2.2 časť 2).  

Uloženie dolného dorazu je ohýbaný plech rovnako o hrúbke 10 mm, Obsahuje vyvrtanú 

dieru ø 8,5 mm  na uchytenie gumeného dorazu. Tvar ohýbanca bol určený tak aby gumený 

hríbik pri kontakte s pákou bol namáhaný minimálne na ohyb. Je totožné pre obe strany. 

  

Obr.2.30  Predné uloženie dorazov hornej úvrate (vľavo) a dolnej úvrate (vpravo)    
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2.8 NÁVRH ZADNEJ ZOSTAVY ULOŽENIA 

V prípade zadnej zostavy bol pákový mechanizmus otočený do vnútra traktora, z dôvodu 

väčšieho priestoru pod rámom kabíny, inak zostáva zachovaný (obr. 2.31). Jednotlivé prvky 

bola snaha čo najviac priblížiť prvkom predného uloženia. Oproti nemu však obsahuje navyše 

zvárané horné držiaky, z dôvodu absencie miesta uloženia v dodanom modely. Taktiež 

súčasťou zadného uloženia sú aj pozdĺžne panhardské tyče, na podvozok pripevnené skrz 

silentblocky na spodné uloženie, na rám kabíny silentblocky cez držiak pripevnený na predný 

pozdĺžnik (obr. 2.2 časť 2). Napriek snahe o maximálnu totožnosť použitých dielov dochádza 

k rozdielnosti horných dielov uloženia z dôvodu rozdielnych bočných plechov (obr. 2.2 časti 

7), na ktoré sa horné uloženie do istej miery spolieha. Rozdielnosť spodných konzol 

spôsobuje dolné uloženie priečnej panhardskej tyče na pravej konzole. Horné držiaky tlmičov 

a lícovaných skrutiek dorazu hornej úvrate a držiaky dorazu dolnej úvrate sú prispôsobené 

zadnému uloženiu, preto majú pozmenené rozmery ako držiaky predné.  Komplexnejšie sa 

prvkom zadnej zostavy uloženia venujem v nasledujúcich kapitolách. Pokiaľ nie je uvedené 

inak, použitý bol materiál zvárateľná oceľ 11 523. 

 

Obr.2.31 Pohľad na zadnú zostavu uloženia: fialová – navrhnuté prvky uloženia a výstuhy, 

žltá – torzné tyče, oranžová – panhardské tyče, zelená – horné páky, červená – spodné páky, 

svetlo modrá – popruhy horných dorazov, čiernobiela - schématické tlmiče 

 

2.8.1 NÁVRH ZADNÉHO SPODNÉHO ULOŽENIA 

V zadnej časti podvozku je na uloženie koncipovaný naliatok na tzv. nohavici traktoru (obr. 

2.1 číslo 8). To bolo pri návrhu vzaté do úvahy a plne využité. Spodný držiak je koncipovaný 

podobne ako v prednej časti. Tvorí ho zváraná konzola zložená z hrubostenných plechov, 

vypálených laserom (obr. 2.32 a 2.33). Ako základňa sa používa ohýbaný plech do tvaru L 

o hrúbke 15 mm (1), v ktorom sú štyri diery pre skrutky M14 v spodnej časti. V zadnej časti 

sú privarené dva diely valcovitého tvaru, v prípade pravej konzoly tri (5, 7, 8). Následne je 

do nich vŕtaný závit M12 pre uloženie tlmiču (5) a M14 pre lícovanú skrutku dorazu aj skrz 

základňu (7) a diera ø 13 mm pre lícovanú skrutku panhardskej tyče (8). Na základňu sú 

pripevnené zvarmi i priečky spomínaného uloženia (4, 6), ktoré tvoria plechy o hrúbke 10 
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mm, a taktiež priečka o hrúbke 10 mm (2), ktorá slúži ako spodné uloženie bočných 

panhartských tyčí. Priečka na sebe nesie pomocný plech úchytu spodnej páky o hrúbke 10 

mm(3). Rozdielnosť medzi ľavou a pravou konzolou je len v odlišnej základni z dôvodu 

uloženia panhartskej tyče.  K vŕtaniu dier dochádza až po kompletizácii zváranej konštrukcie, 

pre zachovanie presnosti.   

 

Obr.2.32 Zváraná konzola pravého zadného dolného uloženia: 1- základňa, 2 – priečka 

spodného uloženia pozdĺžnej panhardskej tyče, 3 – pomocný plech úchytu páky, 4 – priečka 

uloženia tlmiču, 5 – puzdro uloženia tlmiču, 6 – priečka uloženia skrutky horného dorazu, 7 – 

puzdro uloženia skrutky horného dorazu, 8 – puzdro uloženia zadnej panhardskej tyče 

 

Obr.2.33  Zváraná konzola ľavého zadného dolného uloženia (platí totožný popis ako 

u obrázku 2. 31 s výnimkou absencie dielu 8)  
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2.8.2 NÁVRH ZADNÉHO HORNÉHO ULOŽENIA 

Na uchytenie zadných ložiskových domčekov bola navrhnutá robustná zváraná konštrukcia 

(obr. 2.34) ako súčasť zvarenca kabíny. Skladá sa z dvoch uzavretých profilov so štvorcovým 

prierezom (2), spodnou platňou (1), v ktorej je štvorica závitových dier M10 a bočnou 

platničkou (3) umožňujúcou privarenie výstuhy. Na pôvodný model rámu kabíny je 

pripevnená bočnou stranou profilov o zadný pozdĺžnik, hornou stranou a bočným platňou 

o bočný plech kabíny. Rozdiel medzi pravou a ľavou časťou je v rozmeroch jednotlivých 

dielov z dôvodu nesymetrie bočných plechov rámu kabíny. Pravá strana je od stredu 

vzdialená o 12 mm.  

 

Obr.2.34 Ľavé predné dolné uloženie: 1 – spodná platňa, 2 – podpery, 3 – bočná platnička 

 

 

Obr.2.35 Rozdiely medzi ľavým a pravým držiakom zadného horného uloženia 

 

Nesymetria následne ovplyvnila aj tvar odliatkov zadných ložiskových domčekov (obr. 2. 37). 

Rozdielne sú polohou osi ložiska voči podstave. Majú rozšírenú základňu, na ktorej sú 

vyfrézované plochy a vyvŕtané štyri diery pre skrutky M10. Tie slúžia na pripevnenie 

k držiakom horného uloženia. Materiálové parametre, podobne ako parametre vnútra 
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domčeka, sú totožné ako u predného uloženia viď. kapitola 2.7.2. Celková dĺžka domčeka je 

oproti prednej strane kratšia.  

  

Obr.2.36 Zadný ľavý ložiskový domček 

      

Obr.2.37  Rozdielnosť ľavého a pravého zadného ložiskového domčeka  

 

 

2.8.3 NÁVRH ZADNÉHO ULOŽENIA TORZNEJ TYČE 

Prichytenie torzných tyčí je riešené obdobne ako v prednej časti (kapitola 2.7.3). Je zachované 

konštrukčné aj materiálové údaje. Rozdiely sú rozmerového charakteru. Pravé a ľavé uloženie 

je zrkadlové okolo pozdĺžnej vertikálnej roviny podvozku traktora. Plechové diely sú 

prispôsobené uchyteniu na predný pozdĺžnik (obr. 2.2 časti 2) smerom šikmo dohora. Zároveň 

uhol jemného drážkovania je odlišný pre každý držiak. Plechový diel bližší bočnému plechu 

rámu kabíny (obr. 2.2 časti 7) nahradzuje pôvodnú privarenú maticu a preto obsahuje závitovú 

dieru M8. Z dôvodu rozmerov zadnej hlavy torznej tyče a zástavových rozmerov má menšiu 

hrúbku 11 mm oproti 18mm hrubšieho plechu. Preto došlo aj k zmene jadra, ktoré už nie je 

symetrické okolo plochy kolmej na os torznej tyče, ale širšia časť je posunutá viac smerom do 

stredu traktoru (obr. 2. 38). Rozmerové detaily sú uvedené v prílohe vo výkresovej doku-

mentácii.   
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Obr.2.38  Pravé zadné  uloženie torznej tyče   

 

2.8.4 NÁVRH ULOŽENIA ZADNÝCH DORAZOV 

Uloženie zadných dorazov je čo do konštrukčných a materiálových vlastností totožné 

s predným. Odlišnosť je v rozmeroch daných komponent a miest upevnenia o rám kabíny. 

Uloženie dorazu hornej úvrate sa upevňuje o zadné pozdĺžniky (obr. 2.2 číslo 6) a dolnej 

úvrate o zadnú výstuhu  (obr. 2.31).  

 

Obr.2.39  Ľavé zadné uloženie dorazov hornej (vľavo) a dolnej (vpravo) úvrate   

 

 

 

 



BRNO 2019 

 

 

 

   50 
 

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE 

2.9 NÁVRH PANHARDSKÝCH TYČÍ A ICH ULOŽENIA 

Ako už bolo spomínané v kapitole 2.2 konštruovaný systém využíva štvoricu panhardských 

tyčí. Ich cieľom je v prípade dvoch pozdĺžnych zachytávať zložku sily v smere, či proti smeru 

jazdy a zabrániť kolízii pákového mechanizmu. Dvojica priečnych tyčí zachytáva bočné sily 

a zabraňuje kolapsu pákového systému do strany. Konštrukčne sa vždy jedná o zváranú 

konštrukciu z dvoch krátkych rúrok (ôk), do ktorých sa pri montáži nalisuje silentblok, 

a ohýbanej oceľovej trubky. Bočné panhardské tyče (obr. 2.41) sú rovnaké, pri montáži 

otočené o 180° okolo svojej pozdĺžnej osi, použitá je trúbka o hrúbke 2,5 mm. Predná 

panhardská tyč (obr. 2.41) má kratšiu osovú vzdialenosť ako zadná z dôvodu 

komplikovanejšej zástavby, trubka je zahnutá o 25° aby nedošlo počas pruženia k stretu so 

spojkovou skriňou. U zadnej (obr. 2.40)  je zahnutie 30°, aby s sa predišlo kontaktu 

s lícovanou skrutkou M24 pákového mechanizmu. Hrúbka steny je u tyčí kolmých na smer 

jazdy 5 mm, u tyčí v smere jazdy 2,5 mm.  Pri návrhu som bral ohľad na negatíva  tohto typu 

vedenia a to konkrétne pohyb spôsobený chodom voľného konca po kružnici. Preto bola 

snaha navrhnúť čo najdlhšiu osovú vzdialenosť uchytenia a v kľudovej pozícii umiestniť tyče 

najviac vodorovne. Na uchytenie o kabínu slúžia v prípade prednej a bočných tyčí ohýbané 

plechy do tvaru U hrúbky 5 mm privarené o konštrukciu kabíny (obr 2.42). Uchytenie zadnej 

tyče tvorí zváraná konštrukcia z dvoch plechových dielov.   

 

Obr.2.40  Zadná panhardská tyč 

 

Obr.2.41  Panhardské tyče: predná – na ľavo, bočná – na pravo  

 

Obr.2.42  Ohýbance uloženia panhardských tyčí zľava: predné, bočné a zadné 
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NÁVRH SILENTBLOKOV PANHARDSKÝCH TYČÍ 

Obdobne ako v kapitole 2.6.1 boli vybrané tlmiace členy podľa parametrov zistených 

z programu Adams View, bol využitý totožný výrobca aj rada Megi HL. Radiálna statická 

záťaž, ktorú musel silentblok zvládnuť má hodnotu 200 N. Naddimenzovanie je vhodné 

z dôvodu vyššieho dynamického namáhania. Bol zvolený silentblok číslo 735 043, pre 

uloženie všetkých panhardských tyčí. Jeho parametre sú popísané v tabuľke 4.  Montáž 

prebehne nalisovaním do jednotlivých ok (obr. 2.43). [15] 

 

Obr.2.43  Silentblok osadený v panhardskej tyči 

Tab. 4: Parametre silentbloku Megi HL 735 043 [15] 

 
Radiálna záťaž Axiálna záťaž 

 

Maximálna 

statická radiálna 

záťaž [N] 

Radiálna tuhosť 

[N.mm
-1

] 

Maximálna 

statická axiálna 

záťaž [N] 

Axiálna tuhosť 

[N.mm
-1

] 

Výrobné údaje 1570 3237 830 417 

 

2.10  NÁVRH VÝSTUH 

Z dôvodu predpokladu väčšieho bočného namáhania horných uložení vpredu aj vzadu bolo 

pristúpené k návrhu výstuh. Jedná sa o uzavretý profil o hrúbke steny 3mm o rozmeroch 

40x40 mm dlhý 602 mm pre zadnú výstuhu, umiestnenú medzi horné držiaky (obr. 2.24) 

a 35x45 mm pre predné výstuhy. Dve sú umiestnené medzi predný pozdĺžnik a lôžka horného 

uloženia. Ich dĺžka činí 135mm a jedna dlhá 500 mm je medzi spomínanými lôžkami (obr. 

2.31)  

2.11 VÝBER DORAZOV HORNEJ A DOLNEJ ÚVRATE 

Pre horný doraz boli vybrané textilné popruhy o dĺžke 208 mm pre prednú časť a 225 mm pre 

zadnú časť, o nosnosti 4 t široké 50mm (obr. 2.44). Výrobu popruhov presnej dĺžky je nutné 

konzultovať s potencionálnym výrobcom.  Pre spodný doraz bol zvolený produkt od spo-

ločnosti ContitTech čislo 741 279, v špecifikácii „hard“. Výška od základne je 61 mm, ako je 

vidno na grafe (obr. 2.45), k dosadnutiu kabíny dôjde až po deformácii 16 mm, na čo bolo 

nutné brať ohľad pri jeho umiestnení aby nedošlo k výraznému prepruženiu pod dolnú úvrať 

a tým aj nadmernému zaťaženiu pružiacich elementov. [15] [16] 
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Obr.2.44 Textilný popruh horného dorazu (vľavo) a hríbik dolného dorazu (vpravo) [16] 

 

Obr.2.45 Závislosť stlačenia dorazu od záťaže[15] 

2.12  VOĽBA LOŽÍSK 

Pre zabezpečenia dlhej životnosti komponentov pruženia bolo pristúpené k výberu vhodných 

ložísk do uloženia voľného konca torznej tyče a uloženia dolnej páky o podvozok.  Vzhľadom 

na nízke rýchlosti a malé zástavbové rozmery boli zvolené klzné ložiská z PTFE kompozitu 

spoločnosti SKF.  Sú charakteristické zvládaním vysokej radiálnej záťaže, dobrými samo-

maznými schopnosťami a dlhou životnosťou.  

2.12.1 ULOŽENIE NA RÁM KABÍNY 

Pre uloženie hornej páky, prenášajúci krútiaci moment na torznú tyč, bolo vybrané klzné 

púzdro PCM 707550M (obr. 2.46). Prihliadlo sa na čo najväčšia šírku, ktorá bola zvolená 

50mm aby sa minimalizovalo riziko otlačenia. Po nalisovaní ložiska do domčeku dochádza 

k aplikácii plastického maziva. Tesnosť a ochranu pred nečistotami zabezpečujú 

polyuretánové O-krúžky spomínané v kapitole 2.7.2. Parametre ložiska sú uvedené v tabuľke 

5. [20] 
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Obr.2.46 Klzné ložisko SKF PCM 707550M. [20] 

Tab. 5: Parametre ložiska [20] 

 
Radiálna záťaž Axiálna záťaž 

 

Základná 

statická záťaž 

[kN] 

Základná 

dynamická 

záťaž [kN] 

Maximálna 

statická axiálna 

záťaž [N] 

Axiálna tuhosť 

[N.mm
-1

] 

Výrobné údaje 800 380 830 417 

 

2.12.2 ULOŽENIE NA PODVOZOK 

V mieste spojenia dolnej páky s podvozkom bolo zvolené ložisko PCM 252840E (obr. 2.47) . 

Jedná sa o miesto s horšou možnosťou dokonalého utesnenia, preto pri návrhu servisného 

plánu bude treba predpísať častejšiu kontrolu a aplikáciu plastického maziva. Nižšie uvedená 

tabuľka 6 približuje základné údaje o ložisku. [21] 

 

Obr.2.47  Klzné ložisko SKF PCM 252840E. [21] 

Tab. 6: Parametre ložiska PCM 252840E. [21] 

 
Radiálna záťaž Axiálna záťaž 

 

Základná 

statická záťaž 

[kN] 

Základná 

dynamická 

záťaž [kN] 

Maximálna 

statická axiálna 

záťaž [N] 

Axiálna tuhosť 

[N.mm
-1

] 

Výrobné údaje 245 78 830 417 
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2.13 VÝSLEDNÝ KONŠTRUKČNÝ NÁVRH 

Konečná podoba do značnej miery vychádza z konceptu variantu číslo jeden (kapitola 2.2.1). 

Počas vývoja však doznala viacero podstatných zmien. Bolo premyslené uloženie voľného 

konca torzných tyčí tak aby sa čo najviac eliminoval ohybový moment. Upravilo sa uloženie 

a tvar panhardských tyčí. Skrátila sa osová vzdialenosť pák mechanizmu aby sa znížilo ich 

namáhanie a vyriešila sa problematika dorazov hornej a dolnej úvrate. Výsledná zostava  

navrhnutého nekonvenčného odpruženia kabíny traktoru je zobrazená na obrázkoch 2.48 

a 2.49.  

 

Obr.2.48  Predný pohľad na zostavu odpruženia za pomoci torzných tyči: fialová – navrhnuté 

prvky uloženia a výstuhy, žltá – torzné tyče, oranžová – panhardské tyče, zelená – horné páky, 

červená – spodné páky, svetlo modrá – popruhy horných dorazov, čiernobiela - schématické 

tlmiče 

 

Obr.2.49  Zadný pohľad na zostavu odpruženia za pomoci torzných tyči – popis je totožný 

s obrázkom 2.



BRNO 2019 

 

 

 

   55 
 

DYNAMICKÁ ANALÝZA 

 

3 DYNAMICKÁ ANALÝZA  
Z dôvodu overenia fungovania mechanizmu odpruženia bolo pristúpené k dynamickej analýze 

za použitia programu Adams View. Ten pracuje na princípe aplikovania platnej pohybovej 

rovnice: 

𝑚 ∙ �̈� + 𝑏 ∙ �̇� + 𝑘 ∙ 𝑦 = 𝐹(𝑡) 

𝑚 − hmotnosť odpruženej hmoty �̈� − zrýchlenie systému 

𝑏 − tlmenie �̇� − rýchlosť systému 

𝑘 − tuhosť  𝑦 − výchylka systému 

𝐹(𝑡) − pôsobiaca sila v závislosti na čase 

V tomto rozbore bola upriamená pozornosť hlavne na zistenie závislosti odpružených hmôt 

(kabína) od neodpružených (podvozok). Tlmenie a pruženie pneumatík sa zanedbali. 

Pozorovaná sústava sa dá opísať pomocou zjednodušeného štvrtinového modelu odpruženia 

(obr. 3.1), kde m je hmotnosť odpruženej hmoty kabíny traktoru, k hodnota tuhosti torzných 

pružín, b hodnota tlmenia tlmičov a F(t) budiaca sila.  

 

Obr.3.1  Štvrtinový model pasívneho systému odpruženia [12] 

3.1 VSTUPNÝ MODEL  

Geometria zostavy navrhnutého odpruženia bola vytvorená v softwary Creo Parametric vo 

formáte parasolid .x_t, pričom sa akceptoval centrálny súradnicový systém určený prednou 

stenou veka prevodovky a pozdĺžnou osou hornej diery v spojkovej skrini. Pre názornosť bol 

v spomínanom programe vytvorený aj zjednodušený model zložený z uzavretých profilov 

80x40 (obr. 3.2), neskôr využitý aj v pevnostnej analýze (kapitola 4). Rozmery zjednodušenej 

kabíny boli získané meraním kabíny reálneho traktora a sú uvedené v tabuľke 7. Podvozok 

a zvarenec kabíny boli exportované ako dva samostatné diely pre zjednodušenie modelu 

v programe Adams View. Následne bolo pristúpené k zadefinovaniu materiálových vlastností 

jednotlivých komponentov. Parametre kabíny odpovedali zadaným hodnotám (kapitola 2.1.2). 
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Obr.3.2  Model schematickej kabíny spolu so základným rámom (žltá – navrhnuté diely 

privarené na rám) vľavo a poloha súradnicových systémov vpravo 

Tab. 7: Rozmery schematickej kabíny 

Výška [mm] Šírka [mm] Dĺžka [mm] 

1560,5 1520 1650,86 

 

3.1.1 VÄZBY 

V modely bolo využité pre spojenie pevne spojených častí tuhé spojenie označené „Fixed 

joint“, v prípade uchytenia spodných pák o podvozok a uloženia horných pák v ložiskových 

domčekoch bola použitá rotačná väzba „Revolute joint“. Umiestnenie bolo do vopred 

zadaných bodov „markerov“, ktoré pochádzali z programu Creo Parametric a nachádzali sa 

v strede kontaktnej plochy v ose rotácie. Pre pružné uloženie (silentbloky) je použité 

flexibilné spojenie označené „Bushing“, kde boli zadané odpovedajúce hodnoty tlmenia 

a tuhosti pre konkrétny typ silentbloku. Na pevne uložený koniec torzných tyčí bola do ich osi 

pridaná sila označená „Torsion spring“, ktorá simuluje funkciu torznej pružiny, hodnota 

tuhosti bola zadaná podľa výpočtu v kapitole 2.4.3. Do tých istých bodov bola pridaná aj 

obecná sila „General force“, ktorá simuluje funkciu horných a dolných dorazov. Definovaná 

bola len ako moment pôsobiaci v osi otáčania torznej tyče pričom moment je určený krivkou  

závislosti uhlu natočenia hornej páky od opačne pôsobiacej sily vznikajúcej od dolného 

dorazu (obr. 2.45) , v prípade horného dorazu je nárast sily strmší.  

3.2 STATICKÉ DÁTA  

Po nastavení vstupných parametrov sa nechala kabína poklesnúť z montážnej do kľudovej 

polohy. Uvedené grafy ukazujú hodnoty v osi y (obr. 3.2), pričom nulová hodnota je v strede 

centrálneho súradnicového systému. Ťažisko kabíny pokleslo o 4,1 mm (obr. 3.3), z dôvodu 

nerovnomernej záťaže na všetky torzné tyče. čo je dané jeho polohou viac vpravo vzadu. 
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S poklesom 5 mm sa počítalo pri návrhu najviac zaťaženej pravej zadnej torznej tyče 

(kapitola 2.4), čo presne odpovedá hodnote zistenej počas analýzy (obr. 3.4). 

Kontrola poklesu 

 

Obr.3.3 Pokles ťažiska do kľudového stavu  

 

 

Obr.3.4 Pokles do kľudového stavu pravej zadnej torznej tyče  

 

Do pevnostného výpočtu torznej tyče vstupuje hodnota odvodená z maximálneho krútiaceho 

momentu dosiahnutého v torznej tyči (obr. 3.5). Tej sa dosiahne pri poklese kabíny do dolnej 

úvrati o 35 mm od montážnej polohy, a jej hodnota je 2820 Nm. 

 

Obr.3.5 Priebeh nárastu krútiaceho momentu na pravej prednej torznej tyči  



BRNO 2019 

 

 

 

   58 
 

DYNAMICKÁ ANALÝZA 

 
3.3 NÁVRH TLMIACEJ SILY 

Tlmiče tvoria dôležitú súčasť každého systému obsahujúceho pružné členy. Majú za cieľ 

utlmiť vzniknuté kmitanie od pružín na minimum a súčasne zabrániť prechodu vibrácií od 

vozovky a podvozku do kabíny. U úžitkových vozidiel typu traktor sa používajú hydraulické 

alebo hydropneumatické teleskopické tlmiče, pracujúce na princípe marenia kinematickej 

energie na teplo škrtením prietoku ich náplne. Tlmenie do modelu vstupuje ako člen b 

pohybovej rovnice uvedenej v kapitole 3. Jednotka tlmenia je N.s.m
-1

. V realite majú tlmiče 

závislú charakteristiku tlmiacej sily od rýchlosti pohybu piestnice a aj od toho či sa daný tlmič 

stláča alebo rozťahuje. V dynamickom modely použitom na porovnanie bola hodnota tlmenia 

uvažovaná ako konštanta.  

V miestach uloženia tlmičov boli vytvorené body, kde bola vložená pružina sila „Spring“ 

simulujúca pružinu s tlmičom s nulovou tuhosťou a tlmením, ktoré závisle na testovacej fáze. 

Tie prebehli tri na prejazde nerovnosti popísanej bližšie v kapitole 3.2 a hodnoty tlmenia boli 

stanovené na 2000, 4000 a 6000 N.s.m-1. Rozdielne reakcie odpruženej  hmoty sú zobrazené 

na obrázku 3.7.[2] 

3.4 PREJAZD NEROVNOSŤOU PRAVÝM ZADNÝM KOLESOM 

Zostava podvozku bola podrobená prejazdu nerovnosti o výške 100 mm (obr. 3.6) pravým 

zadným kolesom. Pri určení rozchodu zadnej nápravy a umiestnenia prednej nápravy boli 

použité dáta traktoru Zetor Forterra, keďže sa jedná o produkt domácej značky. Pneumatiky 

zvolené do analýzy sú rozmeru 600/65 R 38 a ich využitie je na tomto type traktorov bežné. 

Analyzované boli štyri miesta (jedno na jeden pružiaci element). Výstupné dáta boli zbierané 

z horných uložení tlmičov a skúmala sa odchýlka od kľudovej polohy. Hodnoty grafu 

popisujúceho prejazd nerovnosti pochádzajú priamo z bodu, kde bola daná nerovnosť 

predpísaná predpísaná. [23] 

3.4.1 VSTUPNÉ VÄZBY A SILY  

Prejazd nerovnosti je simulovaný za pomoci funkcie „Point Motion“ v smere osi kolmej na 

vozovku a v mieste styku pravej pneumatiky s vozovkou. Jej priebeh je zobrazený na obrázku 

3.6. Miesto styku pre dynamickú simuláciu postačí bodové v strede pneumatiky (obr. x.xx 

CS_P_KOLESO). V bodoch styku ľavej pneumatiky s vozovkou a uloženia prednej nápravy 

je sférická väzba „Spherical joint“ (obr. 3.2 CS_L_KOLESO a CS_PREDNA_NAPRAVA).  

3.4.2 VÝSLEDNÉ GRAFY 

 

Obr.3.6 Graf priebehu výchylky nerovnosti v závislosti na čase   
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Obr.3.7  Grafy priebehu odchýlky zavesenia od kľudovej polohy  v závislosti na čase – tlmenie 

modrá - 2000 N.s.m
-1

, fialová - 4000 N.s.m
-1

 a čierna - 6000 N.s.m
-1

 

pravé zadné uloženie 

ľavé zadné uloženie 

pravé predné uloženie 

ľavé predné uloženie 
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3.5 VYHODNOTENIE 

Výsledky dynamickej analýzy poukazujú na správnosť výpočtu tuhosti torznej tyče. Po 

montáži a umožnení poklesnúť kabíne vlastnou váhou do kľudového stavu dôjde na pravej 

zadnej strane k očakávanému poklesu o 5 mm. Po podrobení sústavy prejazdom simulovanej 

nerovnosti najvhodnejšia hodnota tlmenia vychádza 6000 N.s.m-
1
. Pri tomto tlmení dochádza 

k rýchlejšiemu ustáleniu kabíny, ako v prípade nižších hodnôt. Zároveň nedochádza k takému 

škrteniu, aby sa zamedzilo pohlteniu  nerovností. Voľba vhodného tlmiču je úlohou  dohody 

s výrobcom. Netreba opomenúť, že v realite sa hodnota tlmenia nerovná konštante. 

Dynamický model umožňuje ho do budúcna doplniť o premenlivé chovanie tlmičov a celú 

sústavu je možné ďalej optimalizovať z hľadiska priblíženiu sa ideálnemu tlmeniu kmitov 

prechádzajúcich do priestoru vodiča. Zároveň je možnosť podrobiť  model prejazdu po 

rôznych typoch nerovností a vyhodnocovať chovanie sa odpružených hmôt.   
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4 PEVNOSTNÁ ANALÝZA 
Pre vyhodnotenie správnosti konštrukčného návrhu je nutné mechanizmus podrobiť 

pevnostnej analýze. Keďže vstupné údaje pre tento návrh neobsahovali zaťaženie 

jednotlivých uložení, bolo pristúpené k posúdeniu pevnosti podľa platných metodík 

Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Ako vhodné bolo vybraté statické 

ROPS testovanie zamerané na poškodenie kabíny v prípade prevrátenia traktoru z boku 

popísané v publikácii OECD code 4. Na horný roh kabíny sa skrz hranol vopred daných 

rozmerov sa aplikuje predpísaná energia a vyhodnocuje sa deformácia kabíny poprípade jej 

porušenie. V prípade prevrátenia traktora je taktiež dôležite aby nedošlo k porušeniu uloženia 

kabíny , preto bola vykonaná pevnostná analýza na základe tohto systému. [25] 

4.1 POPIS KRITÉRIÍ TESTOVANIA 

Na výpočet zaťaženia sa vychádza z referenčnej hmotnosti volenej výrobcom, ktorá môže byť 

maximálne 1,75 krát menšia ako pohotovostná hmotnosť traktoru. Maximálna pohotovostná 

hmotnosť bola určená 8000 kg, po prehľade viacerých výrobcov strednej rady traktorov. 

Z toho vyplýva minimálna hodnota referenčnej hmotnosti 4571,43 kg. Táto hodnota bola 

navýšená na 4657kg a použitá do výpočtu sily. Energia pôsobiaca na hranol je daná 

metodikov ako násobok 1,75 a preto výsledná energia má hodnotu po zaokrúhlení 8150N. 

Aby sa vylúčil vplyv pružín, bol za pomoci údajov zo softwaru Adams View vytvorený 

v programe Creo Parametric geometrický model uloženia naklonenej kabíny čo najviac 

doprava tzn. využívajúcej dolných dorazov na strane pravej a horných dorazov na strane ľavej 

(obr. 2.16). [25] 

 

Obr.4.1  Vstupný model použitý na pevnostný výpočet    

Takýto model bol exportovaný vo formáte STEP do programu ANSYS Workbench. Zvolená 

analýza bola „Static Structural“. Nastavili sa odpovedajúce materiálové údaje a vykonala sa 

kontrola a prípadná úprava všetkých tristo dvadsiatich kontaktov.  

 



BRNO 2019 

 

 

 

   62 
 

PEVNOSTNÁ ANALÝZA 

 
4.2 DEFINÍCIA KĹBOV 

Odpovedajúce výsledky  bolo nutné vhodne zadefinovať funkčnými väzbami dorazov, uložení 

pák a panhardských tyčí. Horné dorazy boli zabezpečené kĺbom označeným „Fixed joint“, 

pričom na čapoch dorazov boli väzbené iba zaťažované plochy (obr. 4.2). Dolné dorazy sú 

spomenuté v kapitole 4.4.   

        

Obr.4.2  Kĺby typu „Fixed“v prednej časti (vľavo) a v zadnej časti (vpravo) 

Pre uloženie pák v klzných ložiskách bolo použité rotačného kĺbu „Revolute Joint“. Týmto 

spojením museli byť z dôvodu redukcie objemu pamäte disku nutného pre výpočet zaväzbené 

aj horné uloženia panhardských tyčí (obr. 4.3).  

 

Obr.4.3  Kĺby typu „Revolute“ 
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Na uloženia silentblokov s výnimkou vyššie spomínaných uložení bol použitý guľový kĺb 

„Spherical Joint“, ktorý umožňuje voľnú rotáciu (obr. 4.4).  

 

Obr.4.4  Kĺby typu „Spherical“ 

4.3 NUMERICKÁ SIEŤ 

Vytvoriť vhodnú sieť pre tak komplexný model a zachovať možnosť výpočtu pri 

obmedzených hardwarových možnostiach bola zložitá úloha. Využitá je majoritne 

hexagonálna sieť s dôrazom na prvky uloženia a primeranú jednoduchosť modelu. Časti, ktoré 

neboli predmetom skúmania mali väčšie prvky a pri vyhodnocovaní sa na ne nebude brať 

ohľad. Použitá numerická sieť je uvedená na obrázku 4.5. Počet uzlov po vytvorení siete bol 

1175095 a počet elementov sa rovnal 279250.   

 

Obr.4.5  Numerická sieť  
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4.4 PODMIENKY VÝPOČTU 

Do vstupných podmienok patri definícia väzieb a síl. Väzba „Fixed support“, bola pridelená 

styčným plochám spodných konzol a podvozku (obr. 4.6). Funkciu dolných dorazov plnila 

väzba aktivujúca sa iba v prípade zaťaženia na tlak, v softwary označená ako „Compression 

only support“ určená na kruhové plochy vytvorené na horných pákach (obr. 4.7). Zaťaženie 

8150 N v smere osi z bolo aplikované na plochu predpísaného hranolu (obr. 4.8).   

     

Obr.4.6  Pevné väzby 

  

Obr.4.7 Tlakové väzby  

 

Obr.4.8  Väzby a zaťaženie 
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4.5 EKVIVALENTNÉ NAPÄTIE  

Analýza sleduje redukované napätie podľa HMH v programe ANSYS označenom ako 

ekvivalentné napätie von-Mises. Na nasledujúcich obrázkoch sú uvedené kritické miesta kde 

farebná škála je nastavená tak aby červená farba predstavovala medzu pevnosti a oranžová 

medzu klzu.  

 

Obr.4.9  Rozloženie ekvivalentného napätia na prednej panhardskej tyči 

 

Obr.4.10  Rozloženie ekvivalentného napätia na hornom pravo držiaku 
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Obr.4.11  Rozloženie ekvivalentného napätia na pravej prednej hornej páke 

4.6 ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV ANALÝZY 

Výsledky sú do značnej miery ovplyvnené jednoduchou numerickou sieťou, čo spôsobilo 

nárast kritických hodnôt v spojeniach jednotlivých elementov. Najviac problematickou sa 

ukázala predná panhardská tyč, ktorá v súčasnom stave v niektorých miestach presahuje 

medzu klzu. Riešením by bolo zosilnenie steny trubky alebo jej vystuženie za pomoci rebra.   

Napätie vznikajúce v pákach, či uloženiach nepresiahlo medzu klzu a môžeme povedať, že 

s výnimkou spomínanej tyče daný model spĺňa základné predpoklady pre funkčnosť.  
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ZÁVER 
Odpruženie kabíny traktoru sa stáva súčasťou čím ďalej tým viac traktorov. Riešiť danú 

problematiku nekonvenčne odlišným prístupom bolo cieľom tejto práce.  

V prvej časti práce je uvedený prehľad súčasných používaných riešení a prístupov. Ďalej ich 

porovnáva a poukazuje na najmodernejšie trendy v danej oblasti. 

Konštrukčná časť sa zaoberá samotným návrhom. Ten vychádza zo vstupného modelu 

podvozku a rámu kabíny obecného traktoru. Následne je porovnávaná dvojica možných 

variantov, z ktorých je vybrané odpruženie za pomoci torzných tyčí. Tento typ odpruženia sa 

v súčasnosti na odpruženie kabín nepoužíva , preto možná aplikácia do praxe a chovanie sa 

výsledného systému boli dôvody atraktivity tohto prístupu.  

Na zmenu translačného pohybu v rotačný, ktorý sa prenáša na torznú tyč bol navrhnutý 

pákový mechanizmus. Veľký ohľad bol braný na návrh vhodných parametrov torznej tyče 

a jej pevnostný výpočet. Práca sa následne zaoberá detailným popisom jednotlivých 

navrhnutých komponentov systému . Výsledkom je finálna funkčná konštrukcia.  

V ďalšej kapitole je vykonaná dynamická analýza funkčného modelu . Zaoberá sa kontrolou 

návrhu torzných tyčí a skúma reakciu odpruženej hmoty po prejazde simulovanej nerovnosti. 

Zároveň odporúča tlmiacu silu tlmičov kabíny na základe porovnania troch rôznych 

nastavení.  

Posledná kapitola približuje pevnostnú analýzu na základe metodiky ROPS Code 4. Overuje 

či v krízovej situácii nedôjde k deformácii jednotlivých dielov navrhnutého odpruženia. Boli 

zistené slabé miesta a navrhnutý spôsob riešenia. 

K výslednému návrhu je vypracovaná kompletná výkresová dokumentácia, ktorá umožňuje 

v prípade záujmu výrobu prototypu.  
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV 

OECD 

 

Organisation for Economic Co-operation and Development 

ROPS 

 

Roll over protective structure 

FOPS 

 

Fall over protective structure 

HSC  Hitch Slip Command 

lmax [mm] Celková dĺžka torznej tyče 

G [Pa]  Modul pružnosti v šmyku 

E [Pa] Modul pružnosti 

FPZ [N] Zaťaženie pravej zadnej strany 

dk0 [mm] Osová vzdialenosť horného a dolného uloženia v kľudovom stave 

𝜈 [°] Stupne voľnosti 

NP 

 

Neznáme podmienky 

𝜑 [°] Polovičný uhol zovretia pák 

𝛼 [°] uhol zovretia pák 

d1 [mm] Navrhovaný priemer drieku torznej tyče 

df [mm] Priemer vnútornej kružnice hlavy torznej tyče 

lk [mm] Dĺžka hlavy torznej tyče 

lc [mm] Dĺžka drieku torznej tyče vrátane prechodových oblastí 

ld [mm] Dĺžka drieku torznej tyče 

M [N.m] Moment pôsobiaci na hornú páku v kľudovej polohe kabíny 

Jp [m
4
] Polárny moment 

lh [ms
-1

] dĺžka prechodu hlavy torznej tyče 

lh‘ [m] Redukovaná dĺžka prechodu hlavy torznej tyče 

𝜈𝑘  Súčiniteľ prechodu 

k  Bezpečnosť 

Re [Pa] Medza klzu 

𝜎𝐻𝑀𝐻 [Pa] Napätie podľa metódy Huber, von Mises, Hencky 

SKF  Svenska Kullagerfabriken 

K [N.m
-1

] tuhosť 

B [N.s.m
-1

] tlmenie 

F(t) [N] Sila závislá na čase 

y [m] dráha 

𝑦 ̇ [m.s
-1

] rýchlosť 
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𝑦 ̈ [m.s
-2

] zrýchlenie 

m [kg] hmotnosť 
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