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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Cílem této bakalářské práce je sestavit přehled výrobců na trhu v oblasti sportovních tlumičů 

dle jednotlivých disciplín. Dále popisuje vlivy základních nastavovacích prvků tlumiče na 

závislosti tlumící síly a rychlosti tlumiče. Vytváří přehled využívaných zvláštních prvků u 

tlumičů ovlivňující charakteristiku tlumiče. S využitím čtvrtinového modelu nahrazující off-

road vozidlo kategorie T1 zobrazuje vlivy změn jednotlivých parametrů odpružení jako jsou 

hmotnost odpružené a neodpružené hmoty, tlumení a pružení pneumatiky, koeficient tlumení 

tlumiče a koeficient tuhosti pružiny. Nakonec jsem vyhodnotil optimální charakteristiky 

tlumiče s ohledem na dynamickou sílu pod kolem vozidla a zrychlení odpružené hmoty.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Závodní tlumič, výrobci tlumičů, možnosti nastavení tlumiče, zvláštní prvky tlumičů, 

čtvrtinový model vozidla 

ABSTRACT 

This bachelor thesis aims to provide an overview of manufacturers on the market in the field 

of sports shock absorbers according to individual disciplines. Furthermore, it describes the 

effects of the basic adjustment elements of the shock absorber on the dependence of the 

damping force and the speed of the shock absorber. I tried to create an overview of the special 

elements used for shock absorber affecting its characteristics. Using a quarter model 

replacing an off-road vehicle of category T1, I have displayed the effects of changes in 

individual suspension parameters such as the weight of the sprung and unsprung mass, the 

damping and stiffness of the tire, the damping coefficient of the shock absorber and the spring 

stiffness coefficient. Finally, I evaluated the optimal characteristics of the shock absorber 

with respect to the dynamic force under the vehicle wheel and the acceleration of the sprung 

mass. 

 

KEYWORDS 

Racing shock absorber, shock absorber manufacturers, shock absorber adjustment options, 

special shock absorber elements, quarter vehicle model 
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ÚVOD 

 

ÚVOD 
V moderních dějinách, kdy se stala zábava nedílnou součástí života většiny z nás, je od 20. 

století na vzestupu i autosport. Existuje celá škála disciplín, z kterých si nadšenci tohoto sportu 

mohou vybrat. S vysokými nároky na technologický vývoj v oblasti závodních aut je důležité 

soustředit se také na odpružení vozidel. Tlumící prvek jako součást odpružení má za úkol 

disipovat energii, aby nedocházelo k rezonanci celé soustavy.  

Mnoho lidí zná tlumič jako prvek, díky němuž mohou vozidla přejíždět velmi nepříznivým 

prostředím, nebo kvůli kterému vozidla v zatáčkách dosahují velice dobrých výkonů. Avšak 

neznají větší detaily tohoto důležitého prvku. Na dnešním trhu je velké množství různých typů 

závodních tlumičů s mnoha nastavovacími prvky. Existují externí i interní možnosti nastavení. 

Výrobci se předhánějí, co nového zákazníkům mohou nabídnout. Jestli nový systém, jenž 

dokáže lépe tlumič přizpůsobit podmínkám, nebo tlumič z materiálu, který vykazuje nižší 

hmotnost.   

Je důležité vědět, jaké jsou klíčové parametry ovlivňující celkový výsledek odpružení a také 

následně znát, jak prvek tento výsledek ovlivňuje. Zda je dobré hmotnost zvyšovat, nebo 

snižovat a jestli je výhodné mít tlumič s vysokým tlumícím koeficientem, či nikoliv. Proto je 

ideální jako příklad pro výpočet zvolit offroad vozidlo, jelikož odpružení v této disciplíně hraje 

zásadní roli.  
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 VÝVOJ A HISTORIE 

Již s prvními vyrobenými vozy konstruktéři řešili problémy s nerovnostmi na cestách 

a silnicích. Důležité bylo hlavně dovést dopravované zboží do cíle v pořádku. V první polovině 

19. století byla kvalita silnic obecně velmi špatná. Lepší horské povozy měly měkké odpružení, 

které bylo docíleno listovými pružinami nazývané semi-eliptické. U nich vznikalo tzv. suché 

tření, díky kterému docházelo alespoň trochu k tlumení soustavy. Ještě však neexistoval nějaký 

samostatný prvek, jenž měl v soustavě přímo na starosti pouze tlumení kmitů. [1]  

Během rozmachu motorových vozidel ve 20. století bylo postupně přecházeno z listových 

pružin na pružiny vinuté. Důvodem byla především hmotnost a velikost pružin. Ty ale musely 

být doplněny tlumičem kmitů, jelikož u vinutých pružin nedochází k suchému tření a díky tomu 

tento typ pružiny netlumí kmity. Kolo by tak bez tlumiče nemělo stálý styk s vozovkou a 

posádka vozidla a náklad by nebyl chráněn před nežádoucími otřesy. [1] 

 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI PRUŽÍCÍ JEDNOTKY VOZIDLA 

Pružící jednotka vozidla je tvořena nejen mechanickou pružinou, která může být listová, 

šroubová, torzní, ale také hydraulickým tlumičem. Zatímco pružina ukládá kinetickou energii 

vzniklou nárazem do svého stlačení, které má za následek rozkmitání soustavy, tlumič právě 

toto kmitání snižuje pomocí přeměny na teplo. Existují i další speciální možnosti tlumení kromě 

hydraulického, např. firma BOSE vyvinula tlumení pomocí lineárních elektromotorů, které 

dokážou změnit charakteristiku tlumení v průběhu 1 ms. [2][3] 

Práce je orientovaná na tlumiče odpružení závodních vozidel, u kterých se setkáváme 

především s klasickým uspořádáním pružící jednotky tvořenou vinutou pružinou 

a hydraulickým tlumičem. Pružina má za úkol nést část hmotnosti vozidla připadající 

na odpružené kolo. Hydraulický tlumič nemá teoreticky žádný vliv na přenosu hmotnosti 

karoserie na odpružené kolo. To znamená, že pokud automobil jede konstantní rychlostí 

(nepůsobí na něj žádné zrychlení), neprojíždí zatáčkou nebo nepřejíždí žádné nerovnosti, tlumič 

nepřenáší žádnou sílu. [4] 

Hlavní funkcí tlumiče při neklidovém stavu je tvořit tlumící sílu, která je závislá na rychlosti 

tlumení (pohyb karoserie nad kolem). Ideální tlumič by měl splňovat tyto vlastnosti [4]: 

• Neměl by přenášet rázy či vibrace kol do zbytku karoserie. 

• Docílení neustálého styku s vozovkou a možnost přenášení hnacích, brzdných a bočních 

sil.  

 DĚLENÍ HYDRAULICKÝCH TLUMIČŮ 

 DĚLENÍ DLE MOŽNOSTI NASTAVENÍ CHARAKTERISTIKY TLUMENÍ 

Tlumiče dělíme do třech základních kategorií dle možnosti nastavení charakteristiky tlumení 

na: 

• Pasivní 

• Semi-aktivní 

• Aktivní 
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U pasivních tlumičů se nesetkáváme s žádným možným nastavením charakteristiky tlumení 

(běžně osobní automobily), nebo v případě lepších tlumičů (pro závodní a luxusní vozidla) je 

možnost nastavení charakteristiky pouze před jízdou. V případě, kdy nelze manuálně 

charakteristiku nastavovat, musíme již při výrobě a následné montáži myslet na to, zda chceme 

tlumič, který má „měkké“ nebo „tvrdé“ tlumení. Tato kategorie je nejlevnější a konstrukčně 

nejjednodušeji zpracovatelná. S tím je spojená nízká poruchovost. [5]  

Semi-aktivní tlumič je podobně konstruován jako pasivní tlumič s tím rozdílem, že je přidán 

prvek, pomocí kterého můžeme danou charakteristiku tlumení tlumiče elektronicky měnit. 

Řidič si tak může libovolně měnit tvrdost tlumiče. Např. tlumič CDC (angl. Continuous 

Damping Control - viz. obr. 1 a 2) má průtokový ventil, jenž dle potřeby jízdy mění průtok 

objemu kapaliny. Ventil je buď uzavírán, či otevírán elektromagneticky ovládaným pístem – 

tím se mění objem možného průtoku kapaliny a vznik tlumící síly. Do semi-aktivní skupiny 

tlumičů můžou být řazeny i adaptivní tlumiče, u kterých si řidič zvolí v průběhu jízdy 

charakteristiku tlumení, tato charakteristika však zůstává stejná do doby, kdy ji řidič sám změní 

na jinou. [5][6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Tlumící systémy, které nahrazují běžný princip tlumiče a pružiny, se nazývají aktivní. Tyto 

tlumiče jsou mnohem složitější než běžné pasivní tlumiče. Jsou ovládány počítačem, 

který vyhodnocuje danou situaci. Každé kolo je ovládáno samostatně, čímž se docílí nejlepšího 

tlumícího efektu k dané nerovnosti. Pokud by došlo k porušení tlumiče, může zde být pojistná 

pružina, která systém v nouzovém režimu nahradí. Jednou z největších nevýhod aktivního 

tlumiče je jeho velká spotřeba dodávané energie, z důvodu absence pružiny, která u pasivních 

a semi-aktivních tlumičů nese velkou část zatížení. [2] 

Závodní auta musí splňovat dané předpisy, které bývají především mířeny na ovládání tlumiče 

během jízdy. Tzn. že u tlumiče nesmí docházet k nastavování různých charakteristik přímo 

z kabiny vozu, natož řízen různými počítači, které vyhodnocují situace pomocí algoritmů. Proto 

se využívají v závodní sféře pouze pasivní tlumiče. 

Obrázek 1 Interní provedení 

tlumiče CDC firmy Sachs [6] 
Obrázek 2 Řez externího provedení tlumiče 

CDC [6] 
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 DĚLENÍ DLE KONSTRUKCE TLUMIČE 

• Dvouplášťové teleskopické tlumiče 

• Jednoplášťové teleskopické tlumiče 

• Rotační tlumiče 

Klasické dvouplášťové teleskopické tlumiče (obrázek 3) mají ve svém vnějším plášti komoru, 

ve které je vzduch, nebo dusík. Plyny mohou být v plášti pod atmosférickým tlakem, 

nebo stlačeny na vyšší tlak, než je atmosférický – záleží dle potřebné charakteristiky tlumiče. 

Nevýhodou této konstrukce je, že může docházet k mísení plynu s olejem. Také se tyto tlumiče 

nemohou používat ve vodorovné poloze. Vyrábějí se i tlumiče dvouplášťové, které mají plyn 

ve vyrovnávací komoře, kde je oddělen od kapaliny dělícím pístem, jako tomu je 

u jednoplášťových tlumičů. U této možnosti slouží vnější plášť k proudění oleje mezi 

kompresní a expanzní komorou – tuto možnost využívají třeba tlumiče TTX firmy Öhlins nebo 

tlumiče české firmy Protlum. Vyrovnávací komora nebo plyn je ve vnějším plášti u tlumičů, 

aby při kompresi docházelo ke stlačení plynu o objem rovný objemu zasunuté pístní tyče. 

Objem plynu je také potřebný ke snížení změn statického vnitřního tlaku v důsledku změn 

objemu způsobených změnami teploty. Výhoda obecně dvouplášťových tlumičů je jejich menší 

délka. [1][7]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednoplášťový teleskopický tlumič má oddělenou komoru s plynem (dusíkem), význam této 

komory je stejný jako u vnějšího pláště dvouplášťového tlumiče. Komora je oddělena dělícím 

(plovoucím) pístem, je proto možné ho používat ve vodorovných polohách. Jedna z jeho 

nevýhod může být jeho délka (kvůli plynové komoře). Tento problém může být vyřešen 

výměnou plynové vnitřní komory za komoru externí, která bývá přilehlá k tlumiči. [1][7]  

Obrázek 3 Dvouplášťový teleskopický kapalinový tlumič [7] 
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                                  Obrázek 4 Jednoplášťový teleskopický kapalinový tlumič [7] 

V obou případech je lepší, pokud je plyn v komoře natlakovaný. Plyn, který je pod tlakem, 

totiž působí tlakem i na olej, jenž stlačuje vzduchové bubliny zachycené v oleji. To snižuje 

stlačitelnost oleje a hysterezi. Tímto se docílí lepšího výkonu tlumiče, a hlavně sníží i riziko 

kavitace. U závodních vozidel bývá plyn natlakovaný 10 – 15 bary. [7] 

Rotační tlumiče se od předchozích konstrukcí liší nejvíce. V různých aplikacích se s nimi 

setkáváme již mnoho let. Jako náhražku teleskopických tlumičů je firma Sachs Race 

Engineering pro závodní použití přizpůsobila v roce 2003. Rotační tlumiče se využívají 

především u zadní nápravy vozů formule. Tyto tlumiče využívají namísto klasické vinuté 

pružiny torzní tyč, která je na jedné straně upnuta k tlumiči a na straně druhé ke konstrukci 

vozidla. Vznik tlumící síly má na starosti lopatka rotující kolem osy z. Nevýhodou těchto 

tlumičů je složitější výroba a jejich následná cena – nelze vyrábět na soustruhu, proto jsou CNC 

frézovány. Podrobnější popis rotačních tlumičů je v kap. 3.2. [8] 

 

Obrázek 5 Řez rotačním tlumičem firmy Sachs Race Engineering [8] 
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 DĚLENÍ DLE PŮSOBENÍ SIL 

• Jednočinné tlumiče 

• Dvojčinné tlumiče 

Další rozdělení je na tlumiče jednočinné a dvojčinné. Zatímco jednočinné pracují pouze 

v jednom směru, dvojčinné v obou směrech. V dnešní době se nejčastěji setkáváme 

s dvojčinnými. [9]  

 PRINCIP HYDRAULICKÉHO TLUMIČE 

 ZÁKLADNÍ PRINCIP TLUMENÍ 

Pracovní plášť je naplněn kapalinou – převážně olejem. Pohybem pístnice, na které je připevněn 

píst, dochází přes ventily v axiálním směru k průtoku kapaliny z jedné komory do druhé – díky 

rozdílů tlaků mezi kompresní a expanzní komorou. V pístu se může vyskytovat buď jeden, 

nebo více ventilů. Také se může lišit průtok tlumiče při kompresi a expanzi. Díky průtoku 

dochází k viskóznímu tření v kapalině, který má za následek vznik hydraulického odporu, díky 

němuž vzniká tlumící síla, jež je závislá na rychlosti tlumení (pohybu pístu). [10] 

                                        

Obrázek 6 Podrobnější popis dvouplášťového hydraulického tlumiče [10] 

Pracovní (hlavní) píst obsahuje primární ventilové komponenty a vytváří většinu tlumící síly. 

Kompresní píst má za úkol vytvořit kompresní sílu založenou na posunutí pístnice, to má 

za následek nižší kompresní tlak pro stejnou tlumící sílu v porovnání s tlumičem bez 

kompresního pístu. Díky tomu je předcházeno kavitaci. Dělící píst nám odděluje kapalinu od 

plynu. [7]  

V tlumiči se musí nacházet plynová komora, nebo vnější plášť s plynem, ve kterém dochází 

k vyrovnání objemu vzhledem k nárustu objemu pístnice při kompresi. (viz kap. 1.3.2) [1] 
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 BERNOULLIHO ROVNICE 

Následující celá kapitola včetně obrázků čerpá ze zdroje [1].  

Bernoulliho rovnice vyjadřuje zákon zachování energie pro ideální tekoucí kapaliny 

v uzavřeném prostoru (např. v potrubí nebo v tlumiči). 

 𝐸𝐾 +  𝐸𝑃 + 𝐸𝑇𝑙 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡. (1.4.2-1) 

Pro analýzu tlumičů se potenciální energie 𝐸𝑃  nějak významně nemění, proto se může 

zanedbat: 

 𝐸𝐾 + 𝐸𝑇𝑙 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡. (1.4.2-2) 

Kinetická energie: 

 𝐸𝐾 =
1

2
∙ 𝑚 ∙ 𝑣2 (1.4.2-3) 

Tlaková energie: 

 𝐸𝑇𝑙 = 𝑊 = 𝐹 ∙ 𝑙 = 𝑃 ∙ 𝑆 ∙ 𝑙 = 𝑃 ∙ 𝑉 (1.4.2-4) 

Po dosazení do obecné rovnice: 

 
1

2
∙ 𝑚 ∙ 𝑣2 + 𝑃 ∙ 𝑉 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡. (1.4.2-5) 

Pokud se celá rovnice vydělí objemem V, výsledná rovnice je: 

 
1

2
∙ 𝜚 ∙ 𝑣2 + 𝑃 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡. (1.4.2-6) 

 

Kde 𝜚 je hustota pracovní látky. 

 

Obrázek 7 Kapalina proudící ostrým otvorem [1] 
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Obrázek 7 ukazuje základní průtok ostrým otvorem z nádrže 1 do nádrže 2. Charakteristiky, 

které je třeba poznamenat: 

1) Dochází k smrštění proudu, když se kapalina blíží k otvoru. 

2) Vena contracta je bod v proudu kapaliny, kde je plocha průřezu minimální a rychlost 

toku kapaliny maximální.  

3) Následně se kinetická energie proudu kapaliny rozptýlí v nádrži. 

Objemový průtok Q kapaliny je skrz takový otvor popsán rovnicí kontinuity: 

 𝑄 = 𝑆 ∙ 𝑣 (1.4.2-7) 

Kde S je průřez otvoru a v rychlost kapaliny. Pro přesnější popis zavedeme teoretickou rychlost 

𝑣𝑇 , kterou získáme právě ze zmíněné Bernoulliho rovnice. Aby se rovnice kontinuity dala 

dosadit do Bernoulliho rovnice, musí být ještě zaveden koeficient 𝐶𝑑, jenž popisuje změnu mezi 

reálnou rychlostí v a teoretickou 𝑣𝑇 . Reálná rychlost v je menší kvůli tření způsobené turbulencí 

a viskozitou.  

 𝑄 = 𝐶𝑑  ∙ 𝑣𝑇 ∙ 𝑆 (1.4.2-8) 

Pokud se rozepíše Bernoulliho rovnici pro dvě nádrže: 

 
1

2
∙ 𝜚 ∙ 𝑣1

2 + 𝑃1 =
1

2
∙ 𝜚 ∙ 𝑣2

2 + 𝑃2 (1.4.2-9) 

Rychlost proudu v první nádrži je nulová a v místě veny contracty, kde je rychlost v2, se musí 

tato rychlost brát jako teoretická, proto bude značena vT:  

 𝑃1 − 𝑃2 =
1

2
∙ 𝜚 ∙ 𝑣𝑇

2 (1.4.2-10) 

Po dosazení rovnice (1.4.2-8) do rovnice (1.4.2-9) je výsledný tvar: 

 Δ𝑃 =
1

2
∙ 𝜚 ∙ (

𝑄

𝐶𝑑 ∙ 𝑆
)

2

 (1.4.2-11) 

Kde Δ𝑃 je rozdíl tlaků 𝑃1 a 𝑃2. 

 ODVOZENÍ ROVNICE PRO ZTRÁTU TLAKU  

Následující celá kapitola včetně podkapitol a obrázků čerpá ze zdroje [1].  

 HODNOTY PRŮTOKŮ VENTILŮ 

Obrázek 8 ukazuje obecnou konfiguraci. Stavba tlumiče se může lišit, jak bylo popisováno 

v předešlých kapitolách. Provozní princip je ale stejný. 
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Obrázek 8 Popis tlaků, tlakových ztrát, průtoků a ploch na tlumiči [1]; P0 – tlak v plynové komoře; 

P1 – tlak v komoře mezi plovoucím a kompresním pístem (angl. foot valve); P2 – tlak v hlavní komoře; 

P3 – tlak v komoře u pístnice; 𝛥𝑃12 – tlaková ztráta na kompresním ventilu při 

kompresi; 𝛥𝑃23 – tlaková ztráta na pracovním (hlavním) ventilu při kompresi; QKK – objemový průtok 

přes kompresní píst při kompresi; QKE – objemový průtok přes kompresní píst při expanzi; 

QPK – objemový průtok přes pracovní píst při kompresi; QPE – objemový průtok přes pracovní píst při 

expanzi; SR – plocha průřezu pístnice; SP – plocha celého pracovního pístu; SPR – plocha prac. pístu 

SP bez plochy průřezu pístnice SR 

Zde bude uvažována pouze komprese tlumiče. 

Objem, který je vytlačen o vzdálenost xK pístnicí, proteče přes kompresní ventil do komory 

jedna: 

 𝑉𝐾𝐾 = 𝑆𝑅 ∙ 𝑥𝐾 (1.4.3-1) 

Objem, který je vytlačen pracovním pístem o vzdálenost xC, protéká přes tento píst do komory 

tři: 

 𝑉𝑃𝐾 = (𝑆𝑃 − 𝑆𝑅) ∙ 𝑥𝐾 = 𝑆𝑃𝑅 ∙ 𝑥𝐾 (1.4.3-2) 

Popis objemového průtoku přes oba písty na základě rychlosti při kompresi: 

 𝑄𝐾𝐾 = 𝑆𝑅 ∙ �̇�𝐾 (1.4.3-3) 

 𝑄𝑃𝐾 = (𝑆𝑃 − 𝑆𝑅) ∙ �̇�𝐾 = 𝑆𝑃𝑅 ∙ �̇�𝐾 (1.4.3-4) 

 HODNOTY TLAKŮ A SIL 

Z charakteristik ventilu může být vypočtena tlaková ztráta při průtoku přes tento ventil. 

Počínaje tlakem v plynové komoře, který se mění díky objemu pístnice. Při použití 

hydraulického tlumiče lze spočítat všechny tlaky v komorách. Jako jednoduchý příklad pro 

analytické účely bude uvažováno s lineární závislostí tlumící síly a s rychlostí. 

Dále se počítá pouze s případem při kompresi: 

 Δ𝑃12 = 𝑘12 ∙ 𝑄𝐾𝐾 = 𝑘12 ∙  𝑆𝑅 ∙ �̇�𝐾 (1.4.3-5) 

 Δ𝑃23 = 𝑘23 ∙ 𝑄𝑃𝐾 = 𝑘23 ∙  𝑆𝑃𝑅 ∙ �̇�𝐾 (1.4.3-6) 

Kde k12 a k23 jsou součinitelé tlakových ztrát na příslušném pístu. 
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Je známo, že pokud dochází ke kompresi, největší tlak bude v komoře 2. Dále, když prochází 

kapalina přes ventil z komory 2 do komory 1 nebo 3, dochází v důsledku neideálnosti kapaliny 

(viz kap. 1.4.2) k tlakové ztrátě, proto: 𝑃2 > 𝑃1 a také 𝑃2 > 𝑃3. Mezi komorou 0 a 1 k žádným 

tlakovým ztrátám docházet nemůže, proto: 𝑃0 = 𝑃1 

Na základě těchto znalostí může být odvozen tlak v druhé komoře, který je vypočten jako tlak 

v nulté s přírůstkem o tlakovou ztrátu a tlak ve třetí naopak jako tlak v druhé komoře, 

ale o tlakovou ztrátu zmenšený: 

 P2 = P0 +  Δ𝑃12 = P0 +  𝑘12 ∙  𝑆𝑅 ∙ �̇�𝐾 (1.4.3-7) 

 P3 = P2 −  Δ𝑃23 = P2 − 𝑘23 ∙  𝑆𝑃𝑅 ∙ �̇�𝐾 (1.4.3-8) 

Síla, která působí na pracovní píst, je získána z tlaků na obou stranách pracovního pístu: 

 𝐹𝑃𝐾 = 𝑃2 ∙ 𝑆𝑃 − 𝑃3 ∙  (𝑆𝑃 − 𝑆𝑅) = 𝑃2 ∙ 𝑆𝑃 − 𝑃3 ∙  𝑆𝑃𝑅 (1.4.3-9) 

 

𝐹𝑃𝐾 = 𝑃2 ∙ (𝑆𝑃𝑅 + 𝑆𝑅) −  𝑃3 ∙ 𝑆𝑃𝑅 = 

= 𝑃2 ∙ 𝑆𝑃𝑅 + 𝑃2 ∙ 𝑆𝑅 − 𝑃3 ∙  𝑆𝑃𝑅 = 

= (𝑃2 − 𝑃3) ∙ 𝑆𝑃𝑅 + 𝑃2 ∙  𝑆𝑅 

(1.4.3-10) 

Rozdíl tlaků v druhé a třetí komoře je tlaková ztráta na pracovním pístu, proto: 

 
𝐹𝑃𝐾 = Δ𝑃23 ∙ 𝑆𝑃𝑅 + 𝑃2 ∙  𝑆𝑅 = Δ𝑃23 ∙ 𝑆𝑃𝑅 + (P0 +  Δ𝑃12) ∙  𝑆𝑅 = 

= Δ𝑃23 ∙ 𝑆𝑃𝑅 + P0 ∙ 𝑆𝑅 +  Δ𝑃12 ∙  𝑆𝑅 
(1.4.3-11) 

Po dosazení z rovnice pro tlakové ztráty lze dojít k: 

 
𝐹𝑃𝐾 = P0 ∙ 𝑆𝑅 + 𝑘12 ∙  𝑆𝑅

2 ∙ �̇�𝐾 + 𝑘23 ∙  𝑆𝑃𝑅
2 ∙ �̇�𝐾 = 

= P0 ∙ 𝑆𝑅 +  (𝑘12 ∙  𝑆𝑅
2 + 𝑘23 ∙  𝑆𝑃𝑅

2) ∙ �̇�𝐾 

(1.4.3-12) 

 KAVITACE 

Kavitace je děj, v našem případě nechtěný, který se objevuje nejen u hydraulických tlumičů, 

ale obecně u proudících kapalin. Je to vznik vzduchové dutiny při lokálním poklesu tlaku – ten 

vzniká v důsledku zvýšené rychlosti tlumiče. Následuje imploze, která má sílu porušit materiál, 

proto chceme kavitaci u tlumičů zamezit. [11] 

Aby se u dvouplášťového tlumiče zamezilo na pracovním pístu kavitaci, kompresní píst musí 

během komprese způsobit větší tlakovou ztrátu než pracovní píst, kterým však prochází 

mnohem více kapaliny. Pro lineární ventily platí rovnice (1.4.3-8) s dosazením rovnice 

(1.4.3-7) za P2: 

 P3 = P2 −  Δ𝑃23 = 𝑃0 + 𝑘12 ∙  𝑆𝑅 ∙ �̇�𝐾 − 𝑘23 ∙  𝑆𝑃𝑅 ∙ �̇�𝐾 (1.4.3-13) 

Jestliže je na kompresním pístu větší tlaková ztráta než na pracovním, tak tlak 𝑃0 < 𝑃3 , 

proto musí platit tento vztah: 
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 𝑘12 ∙  𝑆𝑅 ∙ �̇�𝐾 > 𝑘23 ∙  𝑆𝑃𝑅 ∙ �̇�𝐾 (1.4.3-14) 

 𝑘12 > 𝑘23 ∙  
𝑆𝑃𝑅

𝑆𝑅
 (1.4.3-15) 

 

Obrázek 9 Detail porušeného pístu vlivem kavitace [12] 
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 CHARAKTERISTIKY A MOŽNOSTI NASTAVENÍ U ZÁVODNÍCH 

TLUMIČŮ  
Na zrychlení, brzdění a rychlém projetí zatáčkou se podílí nejen tlumič, ale celý podvozek 

vozidla, který se skládá ze zavěšení kola, kola s pneumatikou, řízením, brzdovým systémem 

a odpružením (tlumič a pružina). Pokud se bavíme o závodních disciplínách, z velké části mají 

konstruktéři závodních vozidel předepsané předpisy, například jaký typ geometrie zavěšení se 

musí použít. Tato práce pojednává přímo o tlumičích, které na rozdíl od pružin mohou mít 

mnoho konstrukčních a nastavovacích možností.  

 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY 

Aby mohlo být porovnáno chování a potřebné nastavení tlumičů při různých závodních 

disciplínách, je potřebné seznámení se základními charakteristikami.  

 POMĚRNÝ ÚTLUM A KOEFICIENT TLUMENÍ 

K popisu tlumeného systému se používají dva důležité parametry tlumení. Jedním z nich je 

koeficient tlumení k a druhým je poměrný útlum 𝜉 . Koeficient tlumení je specifikován 

na základě charakteristiky síly tlumiče, což popisuje, jak se tlumící síla mění v závislosti 

na kompresní a expanzní rychlosti tlumiče (F-v charakteristika). Jednotka tohoto koeficientu je  

𝑁 ∙ 𝑠 ∙ 𝑚−1. [13] 

Aby mohlo být určeno, jaký vliv má hodnota koeficientu tlumení na chování odpružení, musí 

být tento koeficient porovnán s hmotností m a tuhosti c pružného prvku. Tyto parametry 

souvisejí s poměrným útlumem [13]: 

 𝜉 =
𝑘

𝑘𝑘𝑟𝑖𝑡
=

𝑘

2√𝑚 ∙ 𝑐
 (2.1.1-1) 

Poměrný útlum je poměr koeficientu tlumení a kritického koeficientu tlumení. Systém je 

kriticky tlumen, pokud se vrátí do rovnovážné polohy bez jakéhokoliv překmitu. [13]  

 

Obrázek 10 Poměrný útlum[1] 
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Osobní automobily mají obvykle poměrný útlum okolo 𝜉 = 0,3. Tato hodnota má za následek 

komfortní jízdu pro posádku, ale poskytuje menší kontrolu nad vozidlem. Závodní auta v rally 

a OFF-road mají ideální poměrný útlum okolo 𝜉 = 0,4 ÷ 0,5. Co se týče závodních monopostů 

a aut na okruhách, může hodnota poměrného útlumu být i 𝜉 ≥ 0,5. Pokud je tlumič ve stavu 

nadměrném opotřebení, může poměrný útlum klesnout až pod hodnotu 𝜉 = 0,1. Tato hodnota 

je již velmi nízká a k tlumení soustavy již tolik nedochází. [13]  

Na obrázku 10 jsou vidět příklady kmitání při různých poměrných útlumech.  Pokud je poměrný 

útlum 𝜉 = 0, je soustava zcela netlumená. Když je poměrný útlum v rozmezí   0 < 𝜉 < 1, 

soustava je tlumená a pokud je poměrný útlum 𝜉 > 1, soustava je přetlumená. [13] 

 TLUMENÁ SOUSTAVA 

Následující celá kapitola včetně obrázků čerpá ze zdroje [1].  

Obrázek 11 zobrazuje případ soustavy s jedním stupněm volnosti. Soustava se skládá z tělesa 

o hmotnosti m a pružiny o lineární tuhosti c a koeficientem tlumení k. Změna polohy tělesa se 

značí z.  

 

 

Obrázek 11 a) tlumená soustava s pružinou a tlumičem a b) její model [1] 

Pokud je těleso posunuto o vzdálenost z od jeho rovnovážné polohy, pak existují síly Fc  a Fk, 

pomocí kterých může být nahrazena pružina a tlumič: 

 𝐹𝑐 = −𝑐 ∙ 𝑧 (2.1.2-1) 

 𝐹𝑘 = −𝑘 ∙ �̇� (2.1.2-2) 

Soustava bude popsána pomocí Newtonova druhého pohybového zákona: 

 𝑚 ∙ �̈� − 𝐹𝑐 − 𝐹𝑘 = 0 (2.1.2-3) 

 𝑚 ∙ �̈� + 𝑘 ∙ �̇� + 𝑐 ∙ 𝑧 = 0 (2.1.2-4) 

 �̈� +
𝑘

𝑚
∙ �̇� +

𝑐

𝑚
∙ 𝑧 = 0 (2.1.2-5) 
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Tato rovnice bude upravena pomocí vzorce pro vlastní frekvenci 𝜔𝑁 = √
𝑐

𝑚
  na tvar: 

 �̈� +
𝑘

𝑚
∙ �̇� + 𝜔𝑁

2 ∙ 𝑧 = 0 (2.1.2-6) 

Řešením této diferenciální rovnice je rovnice popisující skutečný posun v čase t pří kmitavém 

tlumeném pohybu: 

 𝑧 = 𝑍0 ∙ 𝑒−
𝑘∙𝑡
2𝑚 ∙ sin(𝜔𝑁 ∙ 𝑡 + 𝜙) (2.1.2-7) 

Kde Z0 je amplituda, t je okamžitý čas, 𝜙 je počáteční fáze kmitavého pohybu a k je koeficient 

tlumení.  

 

Obrázek 12 Tlumené kmitání [1] 

 MOŽNOSTI EXTERNÍCH NASTAVENÍ 

U tlumičů, které se využívají při závodech, se oproti běžnému využití na osobních automobilech 

dá externě nastavit několik možností. Je důležité, aby možnosti nastavení splňovaly řadu 

předpisů daných kategorií. Např. změna nastavení tlumičů z prostoru pro posádku je zakázána, 

proto je přístup k nastavovačům řešen externě přímo na těle tlumiče, lze tak nastavit 

požadované vlastnosti tlumiče pouze před jízdou. Ne každý tlumič se dá nastavit dle 

následujícího popisu, různí výrobci si volí nejlepší konstrukci dle svého uvážení.  

 VÝŠKA VOZU A PŘEDPĚTÍ PRUŽIN 

První možností je nastavování výšky vozu, jež se nastavuje závitovou miskou, na které dosedá 

pružina. Zde je důležité správné rozložení hmotnosti, jenž lze částečně ovlivnit nastavením 

světlé výšky na jednotlivých tlumičích. Pokud budeme závitovou misku utahovat, mění se 

nejenom výška vozidla, jež má za následek využitelnou délku pro stlačení tlumiče, ale i předpětí 

pružiny, kterým se nezmění nikterak „tvrdost“ tlumiče, ale má za následek chování vozidla 

třeba při dopadu na zem po skoku. [14] 
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Obrázek 13 Závitová miska [14] 

 TLAK VE VYROVNÁVACÍ KOMOŘE 

Další specifikací je nastavení tlaku ve vyrovnávací (tlakové) komoře. Tímto nastavením 

můžeme ovlivnit tuhost stlačení tlumiče, zvýšením tlaku bude nastavení vozu „tvrdší“ a naopak. 

Také nastavení vyššího tlaku pozitivně ovlivňuje pěnění pracovního oleje a při jaké rychlosti 

tlumiče bude docházet ke kavitaci. Touto možností nastavení se především zabývá česká firma 

Protlum. [14]  

 NASTAVOVÁNÍ STLAČOVÁNÍ (KOMPRESE) 

Stlačování upravujeme pomocí kompresního nastavovače (angl. compresion adjuster), který se 

nachází u vyrovnávací komory, ta může být přidělaná k hlavnímu tělu tlumiče na pevno, 

nebo pomocí tlakové hadičky a následně připevněná k vozidlu. U některých výrobců se 

můžeme setkat s komorou uvnitř těla.  Na nastavovači můžeme měnit buď vysokorychlostní 

stlačovací charakteristiku pomocí vysokorychlostní regulace (angl. high speed compression 

adjuster), nebo nízkorychlostní charakteristiku pomocí nízkorychlostní regulace (angl. low 

speed compression adjuster). Rychlost v tomto případě neznamená rychlost vozidla, ale 

rychlost pohybu pístu. Vysokorychlostní reg. ovlivňuje chování vozu při prudkých změnách – 

velké nerovnosti. Nízkorychlostní reg. ovlivňuje chování vozu v zatáčkách při naklánění a při 

malých nerovnostech. [15]  

Možnost nastavení tohoto prvku bude vysvětlena na konkrétním tlumiči Penske 8760 Series, 

jehož konstrukce je jednou z nejvíce používaných. Jak je možné vidět na obrázku 14, tento 

tlumič je jednoplášťový s externě řešenou vyrovnávací komorou. U tohoto tlumiče při kompresi 

dochází k průtoku oleje přes hlavní píst ventilem A z kompresní komory (č. 1) do komory 

expanzní (č. 2). Do vyrovnávací komory (č. 3), která je umístěna mimo hlavní plášť, protéká 

objem oleje rovný objemu zasunuté pístnice přes kompresní píst, ve kterém jsou kompresní 

ventily B a C (angl. foot valve). Podrobný popis průtoku kapaliny skrz ventily při kompresi a 

případné nastavení objemu průtoku kapaliny přes tyto ventily jsou popsány v následujících 

odstavcích. [15] 
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Obrázek 14 Detailní průtok oleje přes ventily při kompresi na tlumiči Penske 8760 Series [15]   

Všechen následující popis se bude týkat obrázku 14. Při kompresi bude docházet k přemístění 

jedné části kapaliny z kompresní strany (č. 1) vlivem vzniku tlaku na stranu expanzní (č. 2) a 

další část z kompresní strany do vyrovnávací komory (č. 3). Čím větší bude tlak, tím rychlejší 

průtok ventily bude. Ventil A je tvořen z několika talířových planžet, které jsou na sebe 

naskládány. Těmito ventily je možný pouze průtok při kompresi, k průtoku přes píst při 

následné expanzi slouží jiné obtoky, které jsou na konci také uzavřeny těmito planžety (č. 4). 

Tyto planžety mohou být na pístnici utaženy (viz obrázek 15) na potřebné předpětí – čím víc 

jsou utaženy, tím je potřeba vyvinout větší tlak a tím vytváří větší tlumící sílu při průtoku oleje 

ventilem. Existují možnosti, kdy je přímo mezi planžetou a pístem malá mezera – vše záleží na 

potřebné charakteristice při tlumení. Dále, jak bylo zmíněno, olej protéká přes kompresní 

ventily B a C. Při nízkých rychlostech bude kapalina protékat pouze ventilem B. Velikost tohoto 

průtoku upravujeme právě nastavovačem „low speed compression adjuster“ – pootáčíme 

šroubem, jenž má na konci hrot a ten se posouvá díky závitu. Pokud ho utahujeme, zužuje se 

prostor, kterým kapalina protéká a dochází k většímu škrcení kapaliny. Dále máme druhý ventil 

C, jenž se skládá z na sebe naskládaných talířových planžet stejně jako na ventilu A. Tento 

ventil se otevírá v závislosti na rychlosti tlumiče. To, jak hodně se ventil vlivem velikosti tlaku 

kapaliny bude otevírat, záleží na předpětí planžet. Předpětí upravujeme pomocí „high speed 

compression adjuster“ (nastavovač pro vyšší rychlosti), pootáčením nastavovače dochází díky 

závitu buď k utahování, nebo k povolování talířových planžet, jestliže nastavovač utahujeme, 

předpětí planžet se bude zvyšovat a naopak. Při určité rychlosti vytváří pohyb pístu takový 

tlakový rozdíl napříč kompresním pístem, který je nutný pro plné otevření ventilu s talířovými 

planžetami, že dojde k úplnému otevření ventilu, a tedy k plnému průtoku kapaliny tímto 

ventilem. Kapalina v tuto chvíli protéká jak ventilem pro vyšší rychlosti C, tak i ventilem pro 

nízké rychlosti B. Kapalina, která protekla skrz ventily, se nachází ve vyrovnávací komoře (č. 
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3), kde je plovoucí píst (č. 5), jenž odděluje kapalinu a natlakovaný plyn (dusík). Tlak kapaliny 

v komoře u plovoucího pístu je rovný tlaku plynu. Tím je kompresní okruh uzavřen. [15] 

 

Obrázek 15 Ventil tvořený z talířových plíšků a) bez předpětí b) s předpětím [15] 

 NASTAVENÍ ROZTAHOVÁNÍ (EXPANZE) 

Popis možnosti tohoto nastavení bude popsán také na tlumiči Penske 8760 Series, který byl 

vysvětlený v kapitole 2.2.3. 

Roztahovaní upravujeme pomocí roztahovacího nastavovače (angl. rebound adjuster), který se 

v našem případě nachází na konci pístnice – záleží podle výrobce. Je nutné poznamenat, že 

někteří výrobci např. firma Öhlins a její tlumiče s konstrukcí TTX mají rozdělené nastavování 

– lze u nich měnit nastavení jak při nízkých, tak i při vysokých rychlostech. [15] 

 

Obrázek 16 Detailní průtok oleje přes ventily při expanzi na tlumiči Penske 8760 Series [15] 

Všechen následující popis se bude týkat obrázku 16Obrázek 16. Při expanzním cyklu se bude 

vracet jedna část kapaliny z expanzní strany (č. 2) vlivem vzniku tlaku na stranu kompresní (č. 

1) a další část z vyrovnávací (č. 3) do kompresní komory. Čím větší bude tlak, tím rychlejší 
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průtok ventily bude. Z vyrovnávací komory musí kapalina protéct bez obtíží přes zpětný ventil 

C, který nemá velký vliv na vznik tlumící síly, docházelo by zde z důvodu velkého rozdílu tlaku 

ke kavitaci. Z expanzní komory olej protéká přes ventil A a B. Ventil A je tvořen, stejně jako 

ventil pracující při kompresi, z několika talířových planžet, které jsou na sebe naskládány. 

Talířové planžety pracující při expanzi se mohou lišit od planžet pracující při kompresi – záleží 

především na tom, jaké charakteristiky tlumiče chce konstruktér mít. Průtok tímto ventilem je 

povolen pouze jedním směrem, a to při expanzi. Ke kompresi slouží jiné obtoky popisované 

v kapitole 2.2.3. Tyto planžety mohou být na pístnici také utaženy (viz obrázek 15) na potřebné 

předpětí – čím víc jsou utaženy, tím je potřeba vyvinout větší tlak a tím vytváří větší tlumící 

sílu při průtoku oleje ventilem. Ventil B je uspořádán v pístní tyči a je tvořen šoupátkem 

zakončeným jehlou, které má na konci závit, pomocí kterého se pohybuje v pístnici – tímto 

ventilem je také zamezen průtok oleje při kompresi. Pootáčením nastavovačem pro expanzi 

(rebound adjuster) jsme schopni pohybovat šoupátkem, to otevírá, či uzavírá prostor, kterým 

olej může při expanzi protékat. Pokud ventil zcela otevřeme, tlumení klesne na nejmenší 

hodnotu. Pokud prostor zcela uzavřeme, kapalina nemá jinou možnost, než protékat pouze 

ventilem A. Tímto je expanzní okruh uzavřen. [15]  

Na každém nastavovači je možné nastavit mnoho úrovní. Pokud má tlumič např. 3 nastavovače 

a na každém je 20 úrovní, celkový počet možností nastavení je 20 ∙ 20 ∙ 20 = 8000 možností. 

Neexistuje žádný způsob, jak nastavit na poprvé nejlepší možnost. Proto se regulace provádí 

zkoušením v terénu neustále dokola, kdy nastavujeme vždy pouze jeden nastavovač. 

 VLIV NASTAVOVACÍCH PRVKŮ TLUMIČE NA ZÁVISLOST TLUMÍCÍ SÍLY A 

RYCHLOSTI 

Následující vlivy nastavování budou vysvětleny na tlumiči Öhlins TTX40, z důvodu 

čtyřcestného nastavení: nízko a vysoko rychlostní komprese, nízko a vysoko rychlostní 

expanze. To, jak se tlumič nastavuje, se trochu liší od tlumiče Penske 8760 Series, který je 

popisován v kap. 2.2.3 a 2.2.4, vliv nastavování na závislost tlumící síly a rychlosti však zůstává 

stejný. [12] 

 TERMINOLOGIE A GRAF ZÁVISLOSTI SÍLY A RYCHLOSTI 

 

Obrázek 17 Graf závislosti síly na rychlosti tlumiče Öhlins TTX40 [12] 



BRNO 2020 

 

 

29 
 

CHARAKTERISTIKY A MOŽNOSTI NASTAVENÍ U ZÁVODNÍCH TLUMIČŮ 

 
Tři klíčové termíny jsou „nos“ (angl. nose), „koleno“ (angl. knee) a „sklon“ (angl. slope). „Nos“ 

je oblast při malých rychlostech a „sklon“ oblast při vysokých rychlostech. Vodorovná osa na 

obrázku 17 udává rychlost tlumiče a svislá osa ukazuje tlumící sílu. Rychlost tlumiče se 

vztahuje k rychlosti pohybu pístní tyče, nikoli k rychlosti vozidla. Také zde lze vidět, že první 

oblast u komprese je od 0 do 0,0125 m/s a u expanze od 0 do 0,07 m/s. Tato oblast se nazývá 

„nos“ nebo oblast nízkých rychlostí. Ventil ovlivňující tuto část se nazývá low speed 

compression/rebound adjuster – nastavování tohoto ventilu je popsáno v kapitolách 2.2.3 

a 2.2.4 na tlumiči Penske. Koleno je přechodná část mezi „nosem“ a „sklonem“. Tvar „kolena“ 

je určován charakteristikou otevíráním rychlostního ventilu (high speed compression/rebound 

adjuster). Čím náhlejší je otevření tohoto ventilu, tím více bude koleno ostřejší. 

Vysokorychlostní ventil určuje oblast sklonu, je však důležité poznamenat, že na tuto část 

křivky má vliv i nízkorychlostní ventil. [12]   

 VLIV NASTAVOVÁNÍ NÍZKORYCHLOSTNÍCH SEŘIZOVAČŮ (LOW SPEED ADJUSTER) 

Oba nízkorychlostní nastavovače, jak pro kompresi (dále jen LSC), tak pro expanzi (dále jen 

LSR), mají 40 pozic nastavení u tlumiče TTX40 a jsou zcela identické a nezávislé. Jsou 

navrženy tak, aby každý posun o jednu pozici změnilo tlumení stejným způsobem. Výrobce 

doporučuje začít s nastavováním v otevřené poloze ventilu a postupně uzavírat. [12] 

 

Obrázek 18 Graf závislosti síly na rychlosti při nastavené pozici na nízkorychlostním seřizovači [12] 
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Za předpokladu, že LSC a LSR mají stejné nastavení, je rychlost pístu stejná a že 

vysokorychlostními ventily neproudí žádný olej, protéká přesně stejné množství oleje oběma 

ventily. LSR má přesně stejný vliv na „nos“ křivky při expanzi, jako má LSC na „nos“ křivky 

tlumení při kompresi. Různé křivky na obrázku 18 jsou dosaženy úpravou pouze LSC / LSR. 

Čísla nad křivkami představují danou pozici na nastavovači. Tečkované křivky směřující 

nahoru označují teoretický tvar křivek, pokud by se otevíral pouze nízkorychlostní ventil a ne 

vysokorychlostní. Pokud se nastavovačem otáčí proti směru hodinových ručiček (čísla se 

zvyšují), ventil se otevírá, tlumení se snižuje, rychlost, při které začíná koleno se zvyšuje a nos 

se více protahuje. Síla, při které vzniká koleno, je stejná, a to z důvodu, že ji ovlivňuje 

vysokorychlostní ventil. To znamená, že při otevření seřizovače nízké rychlosti klesne i tlumení 

vysoké rychlosti – vysokorychlostní tlumení je závislé i na seřizovači nízko rychlostním. [12] 

 VLIV NASTAVOVÁNÍ VYSOKORYCHLOSTNÍCH SEŘIZOVAČŮ (HIGH SPEED ADJUSTER) 

Stejně jako u seřizovače nízko rychlostního má tlumič TTX40 2 vysokorychlostní regulátory – 

pro kompresi (dále jen HSC) a pro expanzi (dále jen HSR). Každý regulátor má 50 pozic 

nastavení. Tyto seřizovače jsou identické, nezávislé a upravují tok hlavního pístu. Každý posun 

o jednu pozici změní tlumení stejným způsobem. Nastavovačem měníme velikost předpětí 

pružiny. Změna předpětí změní výšku kolena. [12] 

 

Obrázek 19 Graf závislosti síly na rychlosti při nastavené pozici na vysokorychlostním seřizovači [12] 

Na obrázku 19 lze vidět závislost síly na rychlosti při nastavení vysokorychlostního 

nastavovače na určitou pozici (nízkorychlostí ventil je zde nastaven na nultou pozici – tzn. že 

je zcela uzavřen). [12] 

Za předpokladů, že HSC a HSR mají stejné nastavení, je rychlost pístu stejná a 

že nízkorychlostní ventily jsou uzavřeny, protéká přesně stejné množství oleje oběma ventily. 

Výška kolena závisí na tuhosti a předpětí pružiny, právě proto záleží i na typu pružiny. Pružina 

má vliv na to, při jaké síle bude „koleno“, ale na „sklon“ nebude mít zásadní vliv. Čísla nad 

křivkami představují danou pozici na nastavovači. Pokud je seřizovač nastaven na pozici jedna, 

pružina je nastavená na největší předpětí a dochází k největšímu možnému tlumení. [12]  
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 MOŽNOSTI INTERNÍCH NASTAVOVÁNÍ 

 TVAR KŘIVKY 

Křivky grafu F-v můžou mít různé tvary podle vznikající tlumící síly v nízkých a vysokých 

rychlostech. Hlavní vliv na tvar křivky mají kromě různých nastavovačů, jak bylo popsáno 

v kap. 2.3.2 a 2.3.3,  písty a ventily. Můžeme rozlišovat 3 tvary křivek [16]: 

• Lineární 

• Degresivní 

• Progresivní 

 

Obrázek 20 Různé průběhy křivek tlumící síly závislé na rychlosti [16] 

Tyto různé tvary můžeme mít jak u komprese, tak i u expanze. Každá křivka může mít své 

výhody a nevýhody. Záleží však především na tom, čeho chceme při závodu dosáhnout. Na 

grafu v obrázku 20 je zobrazeno, že tlumič s degresivní charakteristikou by byl v nízkých 

rychlostech (např. při zatáčení) velmi tuhý, progresivní tlumič by v nízkých rychlostech působil 

houpavou a méně kontrolovatelnou jízdou. Za kolenem však u degrese nastává pozvolné 

stoupání, zatímco u progrese je ve vysokých rychlostech nárust větší. [16] 

Degresivní tlumení je obecně špatné u malých a velkých hrbolů, ale dobré na ovladatelnost při 

zatáčení. Progresivní tlumení je naopak dobré při malých a velkých nárazech, ale špatné při 

manipulaci vozidla. Na obrázku jsou dány schválně větší rozdíly mezi různými 

charakteristikami kvůli lepšímu pochopení problematiky. V praxi se navrhují takové tvary, aby 

poskytovaly požadovaný výkon na typu terénu, se kterým se vozidlo setkává. Výsledkem jsou 

křivky, jež jsou buď mírně degresivní, lineární, nebo mírně progresivní. [16]  

 PÍST A VENTILY S LINEÁRNÍ CHARAKTERISTIKOU 

Lineární písty mají dokonale rovnou plochu, kde dosedají planžety (viz obrázek 21). Planžety 

jsou na sebe poskládány do pyramidy od největšího průměru k nejmenšímu a jsou upnuty 

k pístnici, která prochází středem pístu. Planžety se od pístu odchlipují v závislosti na tlaku, 

jenž na ně vytváří pracovní kapalina při průtoku otvorem v pístu. [16] 
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Obrázek 21 Princip rozložení disků na lineárním pístu 

 PÍST A VENTILY S DEGRESIVNÍ CHARAKTERISTIKOU 

Písty využívány pro degresivní charakteristiky, jsou vyrobeny tak, aby měly zvýšenou hranu, o 

kterou se opírají konce planžet. Planžety jsou na sebe poskládány do pyramidy stejně jako u 

lineárních pístů s tím rozdílem, že jsou utaženy na potřebné předpětí. Toto předpětí můžeme 

řídit podle tloušťky vložené podložky – čím menší tloušťka, tím dojde k většímu ohybu planžet 

a následného předpětí. Vlivem předepnutých planžet dojde pří nízkých rychlostech k těžšímu 

otevírání těchto talířových ventilů – dochází k většímu škrcení kapaliny. Při vysokých 

rychlostech je tlak na planžety tak velký, až dojde k úplnému otevření. [16] 

 

Obrázek 22 Princip rozložení předepnutých disků na degresivním pístu 

 PÍST A VENTILY S PROGRESIVNÍ CHARAKTERISTIKOU 

Tlumiče s progresivními charakteristikami mohou využívat písty s hladkou plochou, stejně jako 

tomu bylo u lineárních charakteristik. Progresivních charakteristik je dosáhnuto tak, že planžety 

tvoří dvě na sebe naskládané pyramidy. První, blíž k pístu, je složena z měkčích disků, které se 

otevírají během nízkých rychlostí. Při vysokých rychlostech dojde k většímu otevření těchto 

disků a ty tlačí na druhou pyramidu, která více brání k postupnému otevírání – tím docílíme 

většího tlumení při vysokých rychlostech. Také je možnost, že obtoková díra má větší průměr. 

To zajistí, že při velmi nízkých rychlostech dochází pouze k průtoku tímto otvorem, čímž 

docílíme menšího tlumení při nízkých rychlostech. [16]  



BRNO 2020 

 

 

33 
 

CHARAKTERISTIKY A MOŽNOSTI NASTAVENÍ U ZÁVODNÍCH TLUMIČŮ 

 

 

Obrázek 23 Princip rozložení disků na progresivním pístu 
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 VÝROBCI A CHARAKTERISTIKY TLUMIČŮ DLE ZÁVODNÍCH 

DISCIPLÍN 

 ÖHLINS 

Společnost Öhlins je již 40 let součástí motorsportu. Na obrázku 24 je možné vidět tlumič ORQ 

18/50. Tento tlumič má píst o průměru 50 mm a pístnici 18 mm. Má třícestné nastavení a je na 

výběr buď ve verzi piggy-back (vyrovnávací komora je spojena tlakovou hadičkou), nebo ve 

verzi, kdy je vyrovnávací nádrž přidělaná pevně k tělu. Je vhodný pro rally nebo off-road. [17]

  

 

Obrázek 24 Tlumič firmy Öhlins – ORQ 18/50 [17] 

 TPX TLUMIČE 

 

Obrázek 25 Tlumič firmy Öhlins s detailem konstrukce TPX [18] 
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Firma Öhlins má zastoupení tlumičů i v rallycrossu. Této švédské firmě se povedlo 

zkonstruovat tlumiče, které v této disciplíně velmi dominovaly. Jsou jimi tlumiče s konstrukcí 

TPX. Tyto tlumiče jsou dle stavby jednoplášťové, ale mají ještě jeden vnější plášť, který má za 

úkol chránit tlumič vůči radiálním silám a ohybovým momentům. Vyrovnávací komora je zde 

řešena externě a je na pevno přidělaná k vnějšímu plášti. Konstrukce TPX využívá dva písty: 

kompresní a expanzní (angl. rebound piston). Tyto písty dělí prostor v tlumiči na kompresní, 

střední a expanzní komoru. [18] 

Během zpětného zdvihu při nízké rychlosti je tlak v expanzní komoře příliš nízký na to, 

aby donutil otevřít expanzní podložku. Olej z expanzní komory může téct pouze dutou pístnici 

do střední a kompresní komory. Pokud je při zpětném zdvihu dosaženo vysokých tlaků, vlivem 

vysoké rychlosti dojde k otevření vložky na expanzním pístu, což umožní průchod oleje do 

střední komory. Vyšší tlak, který zde také vzniká, donutí otevřít zpětný ventil na kompresním 

pístu a olej následně protéká do kompresní komory. Při kompresi dochází ke stejnému 

koloběhu, jen v opačném směru. Mezi speciální systémy tohoto tlumiče patří PDS a ARC. PDS 

systém (angl. the positional damping system) poskytuje extrémní tlumení, když je píst 

v blízkosti maximální polohy při kompresi. Tento systém nemá vliv na to, jak tlumič funguje 

v normálních podmínkách. ARC systém poskytuje vysoké tlumící síly při nízkých pohybových 

frekvencích spolu s nízkými tlumícími silami při vyšších frekvencích pohybu. ARC je komora, 

která se nachází mezi kompresním a expanzním pístem. Pokud vzniká tlakový rozdíl mezi ARC 

a střední komorou vlivem expanze, olej protéká do ARC komory. ARC komora má ohebné 

stěny vyrobené z podložek a o-kroužků. Pokud se tlak v této komoře zvětšuje, dochází k ohybu 

její stěny, která následně působí silou na expanzní podložku. [18]  

 

Obrázek 26 TPX tlumič firmy Öhlins [18] 

 TTX TLUMIČE 

Tlumič s konstrukcí TTX od firmy Öhlins je atypický dvouplášťový tlumič s externí 

vyrovnávací komorou. Tlumič nemá žádné ventily v pracovním pístu. Tlumící síla vzniká 

průtokem oleje přes ventily, které se nacházejí mezi vnitřním a vnějším pláštěm. K ilustraci 

slouží obrázek 27. [12] 

Následný popis je věnován obrázku 27. Při kompresi dochází k přemístění kapaliny 

z kompresní strany vlivem tlakového rozdílu na stranu expanzní. Čím větší bude tlak, tím 

rychlejší průtok ventily bude. Při nízkých rychlostech bude kapalina protékat pouze ventilem 

C. Velikost tohoto průtoku se upravuje právě nastavovačem „low speed compression adjuster“. 

Nachází se zde i druhý ventil, který se skládá z pružiny a talířku. Tento ventil není statický, tzn. 

že se v závislosti na větší rychlosti bude buď otevírat, nebo uzavírat. To, jak hodně se ventil 

vlivem velikosti tlaku kapaliny bude otevírat, záleží na předpětí pružiny. Předpětí se upravuje 

pomocí „high speed compression adjuster“ (regulátor pro vysoké otáčky). Při určité rychlosti 
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vytváří pohyb pístu tlakový rozdíl napříč hlavním pístem, který je nutný pro plné otevření 

ventilu s talířkem, až dojde k úplnému otevření ventilu, a tedy k plnému průtoku kapaliny tímto 

ventilem. Kapalina v tuto chvíli protéká jak ventilem s talířkem, tak i ventilem pro nízké 

rychlosti. Kapalina, která protekla skrz ventily, se nachází v komoře F, kde je plovoucí píst, 

který odděluje kapalinu a natlakovaný plyn. Jelikož tento typ tlumiče má pístnice průchozí přes 

celý tlumič, nenarůstá objem vlivem posunu pístu, a tím nedochází ani k nárustu tlaku ve 

vyrovnávací komoře. Objem plynu je však stále potřebný ke snížení změn statického vnitřního 

tlaku v důsledku změn objemu způsobených změnami teploty. Tlak kapaliny v komoře u 

plovoucího pístu je rovný tlaku ve vyrovnávací komoře. Nyní bude kapalina protékat zpětným 

ventilem G nacházející se vedle expanzích ventilů. Dále pokračuje vnějším pláštěm značený na 

obrázku jako I na expanzní stranu pracovního pístu J. Při expanzi dochází ke stejnému principu 

průtoku přes ventily akorát v opačném směru. [12] 

 

Obrázek 27 Detaily ventilů a průtok oleje při kompresi v tlumiči TTX40 firmy Öhlins [12] 

 SACHS RACE ENGINEERING  

Sachs je německá společnost zabývající se výrobou součástí pro sportovní i závodní vozidla. Je 

dceřinou společností ZF Friedrichshafen AG. Produkty společnosti jsou montovány do mnoha 

automobilů účastnících se závodních soutěží rally. Např. VW Polo WRC mělo při závodech 

tlumiče této značky. [19]  
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Obrázek 28 Tlumič firmy Sachs pro WRC [19] 

Firma kromě klasických teleskopických tlumičů vyrábí i rotační tlumiče pro Formule 1. V roce 

2013 vyvinula firma rotační tlumič pro stáj Ferrari, postupem času je začaly využívat i stáje 

Toyota, Midland nebo třeba Brawn GP. Na obrázku 29 je zobrazeno zjednodušené schéma 

rotačního tlumiče při pohybu na jednu stranu. Pokud nedochází k vibracím, lopatka (č. 3) je ve 

střední poloze. Rotační tlumič se skládá ze statické části (č. 1) a z části rotující (č. 2). Statická 

část je na pevno připevněná ke konstrukci vozu a rotující část upnuta k torzní tyči. Zatímco u 

teleskopických tlumičů dochází ke vzniku tlumící síly v závislosti na rychlosti pohybu pístu 

v axiálním směru, u rotačních tlumičů dochází k rotaci lopatky (č. 3) kolem osy z. Při krutu 

torzní tyče dochází k pohybu lopatky. Ta při jednom směru pohybu vytváří rozdíl tlaků mezi 

komorami s objemy V1 a V2. Díky tomuto tlakovému rozdílu protéká olej přes ventily č. 5 a 6 

směrem, jak znázorňují černé šipky. Průtok kapaliny pomocí těchto ventilů můžeme upravovat 

jejich nastavovačem. Dále tlumič obsahuje několik zpětných ventilů č. 7, které usměrňují tok 

oleje. Aby mohl tlumič reagovat na změnu objemu oleje z důvodu zvyšující se teploty, nachází 

se zde také vyrovnávací komora (č. 8). Výhoda rotačního tlumiče je jeho malá velikost a s tím 

i spjatá malá hmotnost. Naopak jeho nevýhodami je složitá výroba a vysoké vnitřní tlaky, kvůli 

kterým je zapotřebí těsnění s velkými předpětími. Kvůli těsnění ale dochází k nadbytečnému 

tření. Vysoké tlaky mají vliv i na porušení materiálu. Jednou z velkých nevýhod je jejich cena, 

která se pohybuje kolem 800.000 Kč za jeden pár těchto tlumičů. [20][21] 

 

Obrázek 29 Schéma rotačního tlumiče v jednom směru [20] 
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 PENSKE RACING SHOCKS 

Firma Penske byla založena roku 1988, kdy tým Penske Racing Indy Car potřeboval vynalézt 

výkonný tlumič rázů. Firma se soustředila na výrobu do kategorií formulí a Nascar. Postupem 

času přešla na všechny typy silničních závodních vozidel. [22]  

Jedním z tlumičů, které tato firma vyrábí a čím se liší od konkurence, je tlumič s regresivními 

charakteristikami. Tento tlumič má píst, který právě tyto charakteristiky tvoří. Jak lze vidět na 

obrázku 30, tlumič je tvořen pístem (č. 1), na kterém z kompresní strany přiléhají ventilové 

planžety (č. 2) a ze strany expanzní podložka (č. 3) a pružina (č. 4). Pokud dochází k expanzi, 

olej protéká pouze otvorem č. 5 a charakteristika tlumení závisí na ventilových planžetách. Při 

nízkorychlostní kompresi olej protéká otvorem č. 6. Pokud dojde v důsledku vysoké rychlosti 

ke vzniku tlaku rovnající se tlaku předepnuté pružiny, podložka s pružinou otevře možnost 

průtoku oleje otvorem č. 7. Zde je popsána pouze jedna z více konstrukčních řešení tohoto 

tlumiče. Další z možností je, že pružina je na straně kompresní, čímž dochází k regresivní 

charakteristice při expanzi, nebo se pružina nachází na obou stranách pístu, čímž je docíleno 

regresivních charakteristik v obou směrech. [23] 

 

Obrázek 30 Řez pístní tyčí s pístem firmy Penske [23] 

 PROTLUM 

Firma Protlum je česká firma, která se zabývá zakázkovou výrobou tlumičů. Kromě rally se 

zaměřuje také na čtyřkolky, sněžné skútry a sportovní vozy. Jejich tlumiče spojují výhody 

klasické dvouplášťové konstrukce (možnost nastavování odděleně expanze a komprese) a 

výhody jednoplášťových tlumičů (oddělená olejová a plynová náplň, tlumič je stále pod 

tlakem). Možnosti nastavování jsou třícestné. Nastavovač (low speed a high speed) je na 

vyrovnávací komoře tlumiče. Regulace expanze je na pístnici. Tlumiče využívají systém ARV 

(angl. active rebound valve), který rozpozná, kdy kolo ztratí kontakt se zemí, v tom případě 

změní poměrný útlum na minimum a zajistí okamžité roztažení tlumiče. Další systém je 

Thermovalve, tento systém omezuje průtok pístem v závislosti na zahřátí tlumiče – tím 

eliminuje ztrátu viskozity oleje a další ztráty útlumu vlivem teplotní roztažnosti jednotlivých 

dílů. Tlumiče také obsahují hydraulický kompresní a expanzní dorazy (vysvětlení viz. kap. 

4.1.1 a 4.1.2). [24]  
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Obrázek 31 Tlumič firmy Protlum řady TOP RACE ARV pro Mitsubishi Lancer Evo IX [24] 

 DONERRE SUSPENSION 

Firma Donnere Suspension byla založená v roce 1994 ve Francii, která se zabývá hlavně 

výrobou tlumičů pro závodní vozidla. Tato společnost se zaměřuje na tlumiče především pro 

vozidla zúčastňujících se off-road závodů, nejen automobilových, ale i motocyklových nebo 

závodů kamionů. [25] 

Off-road vozidla v kategorii T1 využívají od firmy Donerre řadu tlumičů Absolute. Tělo a píst 

jsou v této řadě vyrobeny z hliníku, který snižuje celkovou hmotnost. Tyto tlumiče mají 4 

možnosti nastavování: pro nízkorychlostní a vysokorychlostní ventil, pro hydraulický doraz 

a pro nastavení expanzního ventilu. Tlumiče obsahují hydraulický doraz pro expanzi (popsáno 

v kap. 4.1). Firma u těchto tlumičů využívá Detra system, tzn. systém rychlého odskoku. Tento 

systém rozpozná, kdy kola přestanou mít kontakt s vozovkou (např. při skoku), dojde k většímu 

otevření expanzního ventilu, pomocí kterého bude moct proudit větší objem pracovní kapaliny. 

Tím se docílí rychlé expanze tlumiče a kolo se vrátí rychleji zpět na vozovku. [25]  

 

Obrázek 32 Obecná F-v charakteristika pro tlumiče vyžívající Detra systém [25] 
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 FERENZ RACING TECHNOLOGY – FRT 

Tato firma byla založená roku 1989 v Košicích. V jejich začátcích se soustředili především na 

přesnou malovýrobu strojařských součástek a zakázkovou výrobu součástek používaných 

v motoristickém sportu. Postupem času se technologické vybavení zaměřilo na vývoj, výrobu 

nastavení a servis tlumičů FRT i jiných výrobců. Soustředí se na výrobu tlumičů pro kategorie 

truck T4, vozidla T1 a T2, rally, rallycross a autocross. [26]  

Řada FRT 55 je určená pro automobily kategorie off-road T1 a T2. Tyto tlumiče nacházejí 

uplatnění i ve vojenských a záchranných vozidlech. Professional Race je nejlépe vybavená 

verze této řady. Tyto tlumiče jsou jednoplášťové s možnostmi provedení bez externí 

vyrovnávací komory, s externí vyrovnávací komorou připojenou buď na pevno, nebo tlakovou 

hadičkou k tělu tlumiče. Možnost nastavení je třícestná tzn. nastavení expanze, nízko a vysoko 

rychlostní komprese. Tlumiče využívají systém ARS (angl. active rebound regulation), který 

umožňuje změnu velikosti síly roztažení tlumiče podle toho, jestli je tlumič v kompresi, nebo 

ne. Toto má vliv na zkrácení času roztahu tlumiče, tím se zlepšuje trakční vlastnosti při 

akceleraci a brzdění. Je to v podstatě stejný systém jako Detra od firmy Donerre nebo ARV 

firmy Protlum. Dále tyto tlumiče obsahují jak hydraulický doraz kompresní, tak i expanzní. 

[26] 

 

Obrázek 33 Rozdíl mezi tlumičem bez technologie a s technologií ARS [26] 

 REIGER SUSPENSION 

Tato společnost je známá především pro její vývoj tlumičů do extrémních podmínek.  Proto se 

její tlumiče využívají v kategoriích, jako je rally, rallycross a autocross. Nezabývá se výrobou 

tlumičů pouze na vozidla, ale soustředí se i na motorky a čtyřkolky. [27] 

Jedním z tlumičů využívaných v autocrossu je tlumič s označením 5062, který firma konstruuje 

s prvky označovanými jako CCV, RCV a Thermostat. CCV (angl. corner control valve) je 

prvek, který detekuje, jestli je vozidlo v zatáčce nebo přejíždí přes nerovnou vozovku. RCV 

(angl. rebound control valve) systém má na starosti rozpoznat, zda-li je kolo ve vzduchu, 

či nikoliv – podle toho změní potřebný útlum. Při náročných podmínkách, kdy je tlumič velmi 

provozně zatížen, dochází k nárustu teploty pracovní kapaliny, jež se změnou teploty mění i své 

tlumící charakteristiky. Tuto nechtěnou vlastnost kapaliny kompenzuje Thermostat (více 

informací v kap. 4.2). [28]   
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Obrázek 34 Závislost tlumení na teploty oleje s a bez Thermostatu firmy Reiger Suspension [28] 
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 ZVLÁŠTNÍ PRVKY TLUMIČŮ  
Na trhu je hodně možností a typů tlumičů, proto ne všechny mohou využívat jakékoliv prvky, 

nejdříve musí být různě modifikovány. Následující prvky mohou být konstruovány i jinak, než 

je zde zmiňováno. 

 HYDRAULICKÉ DORAZY  

Koncové dorazové členy slouží k zastavení pohybu tlumiče, mohou být jak kompresní, tak 

expanzní. Využívají se z důvodu, aby píst při velkém zdvihu nenarazil na konec tlumiče 

a nedošlo k následnému porušení materiálu. Můžou fungovat na základě elastického 

nebo hydraulického principu. Elastické koncové dorazové členy jsou vyrobeny z elastického 

materiálu s vysokou tuhostí (např. polyuretanu) a mají funkci zajišťující elastický náraz, když 

tlumič nárazů dosáhne polohy koncového zdvihu buď během expanze, nebo komprese. 

Elastické koncové dorazové členy se proto chovají jako pružiny, které v koncových polohách 

působí paralelně nebo sériově s mechanickými pružinami (hlavní pružinou) zavěšení a mají 

mnohem vyšší tuhost než tuhost mechanické pružiny zavěšení. Elastické koncové dorazové 

členy však nepracují v žádném mezilehlém bodě zdvihu tlumiče nárazů. Elastické koncové 

dorazové členy mají mimo jiné následující nevýhodu. V případě silného nárazu do dorazových 

prvků, způsobeného například překážkami na silnici, se kinetická energie zavěšení přemění na 

pružnou deformační energii dotyčného zastavovacího členu. Elastická energie uložená 

dorazovým členem je zcela (nebo téměř úplně) uvolněna v následující fázi změny směru 

pohybu. Z toho vyplývá, že po nárazu odpružení pokračuje v kmitání, aniž by byl jeho pohyb 

dostatečně tlumen a tyto kmity nepříznivě ovlivňují přilnavost pneumatiky k vozovce, tudíž 

vedou k horšímu držení vozidla na silnici. Pro překonání výše uvedené nevýhody elastických 

dorazových členů je známo použití hydraulických dorazových členů buď samostatně, nebo v 

kombinaci s elastickými dorazovými členy. Hydraulické dorazové členy jsou zařízení 

rozptylující energii tak, že když je dosaženo koncové polohy, hydraulicky rozptýlí kinetickou 

energii zavěšení. Rozptýlí ji tím, že nutí určité množství oleje obsaženého v tlumiči, aby 

vhodným způsobem laminárně protékal. Tímto způsobem je produkovaná energie v důsledku 

nárazu drasticky rozptýlena a nevrací se zpět do zavěšení v následující fázi změny směru 

pohybu. [29] 

 

Obrázek 35 Elastický dorazový prvek na Škodu Fabii [30] 
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 KOMPRESNÍ HYDRAULICKÝ DORAZ (HYDRAULIC COMPRESSION STOP) 

 

 

 

Následující popis se týká obrázku 36 a 37. Tento tlumič je opatřen dorazovým členem (obecně 

č. 1), který pracuje během kompresního zdvihu tlumiče, aby hydraulicky rozptýlil kinetickou 

energii zavěšení, když je tlumič blízko koncové kompresní plochy (č. 2). Hydraulický doraz je 

uspořádán v kompresní komoře (č. 3). Doraz obsahuje těleso ve tvaru kalíšku (č. 4), které je 

připojeno k vnitřní válcové trubici (č. 5). Na konci pístnice (č. 6) a pístu (č. 7) je připevněn 

(např. pomocí závitu č. 8) plunžr (č. 9) tak, aby axiálně ve směru osy z klouzal v kalíšku 

a stlačoval olej. Kalíšek obsahuje na začátku množství děr (č. 10) z důvodu, aby olej mohl při 

malém tlumení volně protékat prstencovým průchodem (č. 11) a následně pokračovat dál přes 

píst (č. 2) do druhého pláště (č. 12). Dále kalíšek obsahuje množství kanálů (č. 13), které jsou 

umístěny ve směru osy z tak, aby umožňovaly axiální tok oleje z komory (č. 14), při zvyšujícím 

se tlaku, který vzniká následkem pohybu pístnice, resp. plunžru. Kanály mají průřez, jehož 

plocha se ve směru osy z dolů k ploše č. 15 neustále zmenšuje. Oblast průtokového úseku, 

kterým může olej procházet proudícím z pracovní komory č. 14, se z důvodu pohybu plunžru 

dolů neustále zmenšuje. Pokles v oblasti průtokového úseku má za následek postupné 

zvyšování tlumící síly. Vhodným definováním počtu kanálů nebo změnou jejich průřezů, je 

možné měnit charakteristiky daného dorazu. Na spodní ploše (č. 15) je vytvořeno několik 

menších průchodů (č. 16), které jsou uspořádány tak, aby umožňovaly výtok oleje ven z kalíšku, 

při kompletním uzavřením kanálů (č. 13) – z důvodu maximálního posunutí plunžru. Průchody 

Obrázek 36 Popis tlumiče s kompresním 

hydraulickým dorazem [29] 

Obrázek 37 Podrobnější řez a popis 

kompresního hydraulického dorazu [29] 
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jsou zde z důvodů dosažení nadměrných hodnot tlaků, které by mohly ohrozit strukturální 

integritu dorazového prvku. [29]  

 EXPANZNÍ HYDRAULICKÝ DORAZ (HYDRAULIC REBOUND STOP) 

 

 

Následující popis se týká obrázku 38. Tento tlumič je opatřen dorazovým členem, který pracuje 

během expanzního zdvihu tlumiče, aby hydraulicky rozptýlil kinetickou energii zavěšení, 

když je tlumič blízko koncové expanzní plochy (č. 1). Hydraulický doraz je uspořádán 

v expanzní komoře (č. 2). Za normálních podmínek, když tlumič pracuje mimo polohu úplného 

zasunutí, tzn. že poloha pístu (č. 3) se neblíží k ploše č. 1, nedochází k ovlivnění tlumení vlivem 

expanzního dorazového členu. Na konci expanzní komory je zajištěno úplného nárazu na 

koncovou plochu díky gumového prvku (č. 4). Expanzní dorazový člen se skládá z vnitřní 

trubice (č. 5), která je spojena s hlavním pláštěm tlumiče (č. 6), tato trubice může mít různé 

sklony zkosení (č. 7). Dále se skládá z otvorů (č. 8), které byly vyrobeny vybráním materiálu – 

tyto otvory mají podélný tvar ve směru osy z. Také můžou mít různý tvar či velikost – záleží 

především na charakteristikách, kterých se od dorazových členů očekává. Průřez těchto otvorů 

se ve směru osy z, postupně zmenšuje (viz. obrázek 40). Důvodem je to, že čím víc se bude píst 

(č. 3) přibližovat ke koncové ploše, tím víc potřebujeme tlumící síly, aby se píst zastavil, a to 

dokážeme tím, že olej bude mít čím dál tím menší prostor, kudy by protékal. V pístu se nachází 

jednosměrný ventil, který zamezuje průtok oleje při expanzi, aby tekutina protékala pouze 

otvory č. 8. Při obraceném pohybu, resp. při kompresi, se píst posune, díky vznikajícímu tlaku 

Obrázek 38 Detail tlumiče s expanzním 

dorazem [31] 

Obrázek 40 Řezy hydraulickým dorazem v 

místech A-A a B-B [31] 

Obrázek 39 Průtok pístem při kompresi [31] 
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na jeho spodní straně (viz. obrázek 39) a dovolí další průtok otvory (č. 10). Tzn. že nebude 

ovlivněné tlumení díky dorazovému členu při kompresi. [31]  

 PRVKY KOMPENZUJÍCÍ ZMĚNU TLUMENÍ V ZÁVISLOSTI NA ZMĚNĚ TEPLOTY 

OLEJE 

Při průtoku oleje ventily, dochází ke vnitřnímu tření kapaliny. Tento děj má za následek vznik 

tepla, které se ukládá do kapaliny. S rostoucí teplotou oleje se snižuje jeho viskozita a s ní 

i tlumící síla. Teplo bohužel nelze zastavit, jsou ale možnosti, jak zachovat (kompenzovat) 

stejnou schopnost tlumiče tlumit při různých změnách teplot. Kompenzace však nikdy nemůže 

být dokonalá a jakákoli nadměrná kompenzace je nežádoucí.  Jednou z možností je mít kvalitní 

olej, který tolik nemění svoje vlastnosti vlivem rostoucích teplot. [1][12]  

Možnosti kompenzace: 

 ROZTAŽNOSTÍ MATERIÁLU VENTILU 

Je možné mít jehlový ventil vyrobený z materiálu, který vlivem zvyšující se teploty zvětšuje 

svůj objem. Tím uzavírá mezeru, kterou tekutina prochází a udržuje tlumení konstantní. Oceli 

ale nemají tak velký koeficient roztažnosti – pohybuje se kolem 𝛼 = 12 ∙ 10−6 1

𝐾
. Takový hliník 

je využitelnější, jelikož jeho koeficient roztažnosti dosahuje 𝛼 = 24 ∙ 10−6 1

𝐾
. [1] 

 

Obrázek 41 Detail jehlového ventilu, který mění průchod oleje vlivem a) snižující se teploty,                         

b) zvyšující se teploty [32]  

 BIMETALICKÝ PLÍŠEK 

Tato možnost pochází již z roku 1932 a v současnosti se v závodním průmyslu nepoužívá. Jde 

o ohnutý plíšek, který vlivem rostoucí teploty mění svůj objem a tím se rozmotává.  Plíšek je 

spojen s talířovým ventilem, jenž díky rozmotávání plíšku otevírá, nebo uzavírá otvor, kterým 

proudí kapalina. [1] 
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Obrázek 42 Ventil s bimetalickým plíškem [1] 

  VENTIL S PROGRESIVNÍ KAPALINOVOU 

Tato možnost využívá ventil, jenž se skládá z dutého těla, které je vyplněno kapalinou měnící 

svůj objem na základě změny teploty. Využívá se např. kapaliny na bázi alkoholu, u kterého se 

zvyšující teplotou roste objem. Kapalina tlačí na jehlový ventil, který zmenšuje otvor – podobně 

jako v kap. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. Součinitel roztažnosti methylalkoholu je 𝛼 =

1400 ∙ 10−6 1

𝐾
, tudíž při zvýšení o 100 K dojde o 14% zvětšení objemu. [1] 

 

Obrázek 43 Ventil s progresivní kapalinou [1] 

 BLOW-OFF VENTIL 

Jelikož je tlumení závislé na rychlosti, tak při velkých rychlostech tlumiče (např. přes velké 

překážky) dochází k velkým tlumícím silám, které jsou přenášeny do celého vozidla. Proto se 

u některých tlumičů používají tzv. blow-off ventily neboli odfukovací ventily. Tyto odfukovací 

ventily umožňují, aby tlumicí tekutina procházela z kompresní komory do komory expanzní 

směrem k pístní tyči. Odfukovací ventil je konstruován tak, aby nereagoval během normálního 

provozu tlumiče. [33]  
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Obrázek 44 Detailu pístu s blow-off ventilem [33] 

Následující popis se týká obrázku 44. Pístní tyč (č. 2), na jejímž konci je připojen pracovní píst 

(č. 3), se pohybuje ve směru osy z a rozděluje tlumič (č. 1) na komoru kompresní (č. 7) a 

expanzní (č. 6). Pracovní píst je opatřen otvory (č. 4) a tlumící ventily (č. 5) - planžety, které 

mají za úkol škrcení kapaliny při běžném provozu. Uvnitř pístnice se nacházejí drážky (č. 14), 

jež vedou do rozšířené části (č. 15) před pracovním pístem. Drážka následně přechází do otvoru 

č. 19 a je ukončena planžetou (č. 18). Tuhost této planžety je dimenzovaná tak, aby byla větší 

než tuhost kotouče č. 5. A to proto, aby se při normálním provozu otevíraly pouze ventily č. 5. 

Pouze v případě náhlého zvětšení tlaku v kompresní komoře, vlivem vysoké rychlosti tlumiče, 

se otevře ventil č. 18 a olej může protékat volně jak v otvorech č. 4, tak i v otvorech č. 19. [33] 
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 ČTVRTINOVÝ MODEL PRO ZÁVODNÍ KATEGORII T1 
Odpružení celého vozidla lze nahradit čtyřmi čtvrtinovými modely složenými z kmitavé 

soustavy o 2° stupních volnosti (obr. 45 a). V jedné soustavě je znázorněna celková hmotnost 

odpružené části připadající na jednu nápravu jako m2 a hmotnost kola a dílů nápravy (brzdící 

prvky, části řízení atd.) jako neodpružená část m1. Tuhost pružiny nápravy je značená 

jako součinitel c2, tuhost pneumatiky jako součinitel c1. Součinitel tlumení tlumiče je znázorněn 

jako k2 a součinitel tlumení pneumatikou k1. [36] 

Následující výpočty čerpají ze zdroje [36]. 

 

Obrázek 45 Dynamický model o 2° volnosti s pružícími a tlumícími vazbami [36] 

Kmitavou soustavu s pružícími a tlumicími prvky můžeme nahradit silami odpovídající danému 

prvku (obr. 45b).  Pružící a tlumící síly mezi tělesem s hmotností m2 a tělesem s hmotností m1 

se spočítají: 

 𝐹𝑐2 = 𝑐2 ∙ 𝑧2𝑟𝑒𝑙 (5-1) 

 𝐹𝑘2 = 𝑘2 ∙ �̇�2𝑟𝑒𝑙 (5-2) 

Mezi pneumatikou a vozovkou se síly spočítají: 

 𝐹𝑐1 = 𝑐1 ∙ 𝑧1𝑟𝑒𝑙 (5-3) 

 𝐹𝑘1 = 𝑐1 ∙ �̇�1𝑟𝑒𝑙 (5-4) 

Polohy 𝑧𝑟𝑒𝑙 a rychlosti �̇�𝑟𝑒𝑙 jsou vztaženy k relativnímu systému, proto je potřeba je přepočítat: 

 𝑧2𝑟𝑒𝑙 = 𝑧2 − 𝑧1 (5-5) 

 𝑧1𝑟𝑒𝑙 = 𝑧1 − ℎ (5-6) 

Pohybové rovnice pro tělesa jsou: 
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 −𝑚2�̈�2 − 𝐹𝑘2 − 𝐹𝑐2 = 0 (5-7) 

 −𝑚1�̈�1 + 𝐹𝑘2 + 𝐹𝑐2 − 𝐹𝑘1 − 𝐹𝑐1 = 0 (5-8) 

Pokud dosadíme rovnice 5-1 až 5-6 do rovnic 5-7 a 5-8, dostaneme: 

 𝑚2�̈�2 + 𝑘2(�̇�2 − �̇�1) + 𝑐2(𝑧2 − 𝑧1) = 0 (5-9) 

 𝑚1�̈�1 − 𝑘2(�̇�2 − �̇�1) − 𝑐2(𝑧2 − 𝑧1) − 𝑘1(ℎ̇ − �̇�1) − 𝑐1(ℎ − 𝑧1) = 0 (5-10) 

Vypočet dynamické síly můžeme provést jako součet sil přenášených na vozovku nebo také 

součtem setrvačných sil: 

 𝐹𝑑𝑦𝑛 = −(𝐹𝑐1 + 𝐹𝑘1) = 𝑐1(ℎ − 𝑧1) + 𝑘1(ℎ̇ − �̇�1) (5-11) 

 𝐹𝑑𝑦𝑛 = 𝑚2�̈�2 + 𝑚1�̈�1 (5-12) 

 CITLIVOSTNÍ STUDIE 

K výpočtům diferenciálních rovnic 5-9 a 5-10 bylo za pomoci vedoucího práce navrhnuto 

schéma v Simulinku (modul programu Matlab).  

 

Obrázek 46 Schéma řešení pohybových rovnic v Simulinku 

Získané hodnoty byly dále zpracovávány v hlavním scriptu programu Matlab. Klíčovými 

výslednými daty pro tuto práci jsou hodnoty dynamické síly a zrychlení odpružené hmoty. 

Rozptyl dynamické síly zásadním způsobem ovlivňuje velikost sil přenášených v rovině 

vozovky (podélné a boční). Zrychlení odpružené hmoty určuje komfort vozidla nejen z pohledu 

posádky, ale také z hlediska ochrany nákladu.  

Buzení je vytvořeno v souladu s příslušnými normami, kde spektrální hustota nerovností klesá 

s rostoucí úhlovou frekvencí. Hodnoty dynamické síly a zrychlení budou různé v závislosti na 

čase, proto je důležité vyhodnotit směrodatné odchylky a kvadratické průměry těchto hodnot. 
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 POČÁTEČNÍ HODNOTY 

Počáteční hodnoty čtvrtinového modelu odpovídající závodnímu vozidlu offroad kategorie T1.  

Tabulka 1: Počáteční hodnoty čtvrtinového modelu 

m1 [kg] m2 [kg] c1 [N/mm] c2 [N/mm] k1 [Ns/m] k2 [Ns/m] 

90 500 240 40 100 5000 

 

Je počítáno s ideálním modelem, tzn.  pružina a tlumič jsou lineární. Hodnota součinitele k2 

tlumiče je stejná jak při kompresi, tak i při expanzi. Model se liší od reálného případu i v tom, 

že v modelu je počítáno s pružinou a tlumičem, který je přímo v poloze kola. V reálných 

případech se tlumič a pružina nachází blíže ke středu rotace nápravy, proto je poté zapotřebí 

všechny hodnoty přepočítat k tomuto místu.  

Pro tyto zadané hodnoty je velikost směrodatné odchylky dynamické síly 𝐹𝑑𝑦𝑛−𝑜 = 2071,6N a 

kvadratický průměr zrychlení 𝑎𝑜ℎ−𝑝 = 3,0773
𝑚

𝑠2 . S těmito hodnotami budeme porovnávat 

změny hodnot hmotností, součinitelů tuhosti a tlumení jak odpružených, tak i neodpružených 

částí. Ideální jsou co nejnižší možné hodnoty směrodatné odchylky a kvadratického průměru. 

 TLUMENÍ PNEUMATIKY 

V mnoha případech se síla od tlumení pneumatiky zanedbává, tudíž zde bude znázorněno, jaký 

je rozdíl při zanedbání a nezanedbání této síly.  

Pokud tedy 𝑘1 = 0 hodnoty směrodatné odchylky dynamické síly jsou 𝐹𝑑𝑦𝑛−𝑜 = 2089,1N a 

kvadratický průměr zrychlení odpružené hmoty 𝑎𝑜ℎ−𝑝 = 3,1056
𝑚

𝑠2. V porovnání s případem, 

kdy se tlumící síla pneumatiky nezanedbává, se hodnoty liší velmi málo. 

 HMOTNOST ODPRUŽENÉ ČÁSTI 

Offroad vozům kategorie T1 se v průběhu dlouhých závodů velmi mění hmotnost kvůli 

spotřebě paliva. Pokud tedy porovnáme možnosti, kdy je vůz na začátku plně naplněn palivem 

a na konci, kdy je bez paliva, rozdíl na začátku a na konci se může pohybovat okolo 500 kg na 

celý vůz.  K tomu také může být bráno v úvahu, že vůz má jednočlennou nebo vícečlennou 

posádku.  

Tabulka 2: Směrodatná odchylka a kvadratický průměr v závislosti na změně hmotnosti odpružené 

části  

m2 [kg] 400 450 500 550 600 

Fdyn-o [N] 2107,6 2086,9 2071,6 2060 2051,2 

aoh-p [m/s2] 3,8058 3,4015 3,0773 2,8114 2,5893 

 

Z grafů v obrázkách 46 a 47 lze vyčíst, že s rostoucí hodnotou hmotnosti m2 odpružené části se 

téměř lineárně snižuje jak hodnota směrodatné odchylky dynamické síly Fdyn-o, tak i hodnota 

kvadratického průměru zrychlení aoh-p. Obecně by se tedy dalo říct, že je vždy dobré navyšovat 
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hmotnost odpružené části, ale není tomu tak. S vzrůstající hmotností se zhoršuje celková 

dynamika vozidla, mění se světlá výška vozidla a může více docházet ke kolizi s dorazem 

tlumiče. 

 
Obrázek 46 Graf závislosti směrodatné odchylky Fdyn-o při změně m2 

 
Obrázek 47 Graf závislosti kvadratického průměru aoh-p při změně m2 

 HMOTNOST NEODPRUŽENÉ ČÁSTI 

Tabulka 3: Směrodatná odchylka a kvadratický průměr v závislosti na změně hmotnosti neodpružené 

části 

m1 [kg] 70 80 90 100 110 

Fdyn-o [N] 1961,8 2017,6 2071,6 2124 2175,1 

aoh-p [m/s2] 3,0767 3,0766 3,0773 3,0787 3,081 
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Z grafů v obrázkách 48 a 49 lze vyčíst, že s rostoucí hodnotou hmotnosti m1 neodpružené části 

se lineárně zvyšuje hodnota směrodatné odchylky dynamické síly Fdyn-o. Hodnota 

kvadratického průměru zrychlení aoh-p se v závislosti na změně hmotnosti m1 se téměř nemění. Z 

hlediska této studie je vliv snížení neodpružené hmoty malý, musí být bráno v potaz, že 20 kg 

na snížení jedné strany nápravy je velmi mnoho.  

 
Obrázek 48 Graf závislosti směrodatné odchylky Fdyn-o při změně m1 

 

 TUHOST PRUŽINY 

Tuhost pružiny lze měnit mnoha způsoby. Je jím třeba zkrácení nebo zvýšení počtu závitů, 

změna průměru drátu nebo materiálu pružiny. [34]   

Tabulka 4: Směrodatná odchylka a kvadratický průměr v závislosti na změně tuhosti pružiny 

c2 [N/mm] 20 30 40 50 60 70 

Fdyn-o [N] 2070 2063,8 2071,6 2092,8 2126,9 2173,7 

aoh-p [m/s2] 2,9101 2,981 3,0773 3,1963 3,3357 3,4935 

V grafu v obrázku 50 může být odpozorováno, že směrodatná odchylka dynamické síly Fdyn-o 

má v závislosti na změně tuhosti pružiny c2 exponenciální průběh s minimem. Lze tedy toto 

minimum brát pro náš čtvrtinový model jako ideální bod pro tuhost pružiny.  

Obrázek 49 Graf závislosti kvadratického průměru aoh-p při změně m1 



BRNO 2020 

 

 

53 
 

ČTVRTINOVÝ MODEL PRO ZÁVODNÍ KATEGORIE T1 

 

 
Obrázek 50 Graf závislosti směrodatné odchylky Fdyn-o při změně c2 

 

  
Obrázek 51 Graf závislosti kvadratického průměru aoh-p při změně c2 

 TUHOST PNEUMATIKY 

Tuhost pneumatiky se mění s velikostí jejího profilu. Pneumatiky, které dosahují tuhosti 300 

N/mm bývají zpravidla nízko profilové. Nízko profilové pneumatiky zvyšují stabilitu vozu 

v zatáčkách, jelikož díky nižšímu profilu se dokážou lépe vyrovnat s bočními silami, které na 

ně působí. Oproti vysoko profilovým pneumatikám, jež dosahují tuhosti okolo 180 N/mm, mají 

nižší komfort a horší tlumící schopnosti. [35] 

Tabulka 5: Směrodatná odchylka a kvadratický průměr v závislosti na změně tuhosti pneumatiky 

c1 [N/mm] 180 210 240 270 300 

Fdyn-o [N] 1736 1904,1 2071,6 2239,2 2407,3 

aoh-p [m/s2] 2,7246 2,9064 3,0773 3,2399 3,3961 

¨¨ 
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Z grafů v obrázkách 52 a 53 lze vyčíst, že s rostoucí hodnotou tuhosti pneumatiky c1 se lineárně 

zvyšuje jak hodnota směrodatné odchylky dynamické síly Fdyn-o, tak i hodnota kvadratického 

průměru zrychlení aoh-p. Důležité je tedy, aby pneumatika měla malou tuhost. Pokud ji ale bude 

mít příliš nízkou, hrozí, že nebude docházet k dobrému přenosu bočních sil. Také bude docházet 

k tzv. „plavné“ jízdě. [35] 

 
Obrázek 52 Graf závislosti směrodatné odchylky Fdyn-o při změně c1 

 
Obrázek 53 Graf závislosti kvadratického průměru aoh-p při změně c1 

 TLUMENÍ TLUMIČE 

Velikost tlumení tlumiče lze měnit u závodních aut mnoha způsoby (viz. kap. 1). Je důležité, 

aby hodnota tlumení odpovídala hodnotám pružiny a hmotnostem. 

Tabulka 6: Směrodatná odchylka a kvadratický průměr v závislosti na změně tlumení tlumiče 

k2 [Ns/m] 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 

Fdyn-o [N] 2175,7 2028,4 2020,3 2071,6 2150,8 2243,2 2341,5 

aoh-p [m/s2] 2,4986 2,6285 2,8434 3,0773 3,3104 3,5363 3,7532 
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V grafu v obrázku 54 může být odpozorováno, že směrodatná odchylka dynamické síly Fdyn-o 

má v závislosti na změně tlumení tlumiče k2 exponenciální průběh s minimem. Lze tedy toto 

minimum brát pro náš čtvrtinový model jako ideální tlumení.    

 
Obrázek 54 Graf závislosti směrodatné odchylky Fdyn-o při změně k2 

 
Obrázek 55 Graf závislosti kvadratického průměru aoh-p při změně k2 
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ZÁVĚR 

ZÁVĚR 
Existuje velké množství alternativ konstrukcí tlumičů, pokud nejsou brány v potaz pouze 

tlumiče pro závodní auta. Obecně mohou být vozidla vybavena tlumiči založenými na 

hydraulickém principu, ale i na principu třecím. Existuje celá škála typů hydraulických tlumičů. 

Zákazník si může vybrat buď z levných a konstrukčně jednoduchých, nebo z dražších, 

vybavených o volbu s možností nastavení. Osobní vozy luxusních značek si mohou dovolit 

tlumiče, které přizpůsobují charakteristiky samy na základě vyhodnocení různých 

elektronických čidel. 

Volba složité konstrukce s různými možnostmi nastavení je stěžejní pro závodní vozidla. 

Možnosti nastavení mohou být pouze pasivní, tzn. že charakteristika nemůže být nastavena 

vlivem snímačů nebo senzorů. Také různé prvky ovlivňující F-v charakteristiky nemohou být 

ovládány elektronicky na základě signálu z počítače. Proto se nabízí vymýšlet tlumiče takové, 

jenž manuální nastavení umožňují. Křivka závislosti tlumící síly na rychlosti tlumiče může mít 

tři tvary. Také se při dané rychlosti liší tlumící síla při kompresi a při expanzi. Tlumič při tvrdém 

nárazu (kompresi) kola nesmí přenášet rázy do kostry (karoserie) vozidla, proto musí poznat, 

kdy vůz pouze zatáčí nebo kdy dochází při vysoké rychlosti ke kontaktu s výmoly. Právě kvůli 

těmto rozdílným případům jsou tlumiče vybaveny nízkorychlostním a vysokorychlostním 

regulátorem. Posádka si tak dle trati a terénu na začátku zvolí, k jak velkému tlumení má 

docházet. Hlavní podíl na charakteristice tlumení má píst s ventilem. Je tedy důležité při 

konstrukci přemýšlet, jakých výsledných vlastností chce konstruktér dosáhnout. Záleží 

především na tvaru a typu ventilu, zda je tvořen planžety, nebo pružinou a následně také, jestli 

jsou předepnuty. 

Výrobci tlumičů se s časem snaží přicházet na nové prvky, které zlepšují vlastnosti tlumičů při 

konkrétních situacích. Firmy tyto prvky pojmenovávají svými názvy a prezentují je jako 

speciální systémy. Většinou jde však již o vymyšlený a patentovaný výrobek, jenž si firma 

upraví dle svého. Systémy mají třeba na starosti kompenzaci zhoršených vlastností vlivem 

vzrůstající teploty oleje. Rovněž chrání tlumiče před velkými zdvihy a přizpůsobují tlumící sílu 

na nečekané stavy vozovky.  

Tlumiče dle závodních disciplín mohou být charakterizovány podle závislosti tlumící síly na 

rychlosti tlumiče. Tlumiče určené pro vozy na okruhové závody budou mít jinou závislostní 

křivku než tlumiče určené do offroad vozidel. Dalším zásadním parametrem, který odlišuje 

tlumiče jednotlivých závodních kategorií, je celkový rozměr tlumiče.  

Při návrhu vozidla, nejen pro kategorii T1, je klíčová znalost vlivu základních parametrů 

určující přenos sil na vozovku a zrychlení odpružené hmoty. Nelze však ke koncepci vozu 

přistupovat pouze z této strany. Je důležité najít kompromis, který bere v úvahu i dynamiku 

vozidla, světlou výšku vozidla, ale také i při časově náročných závodech komfort posádky. 

Provedená citlivostní studie s využitím čtvrtinového modelu přináší pouze úvod do složité 

problematiky vlivu jednotlivých parametrů na chování modelového systému. Aby bylo možné 

přesněji určit vhodné parametry vozidla a následně jejich vliv, bylo by potřeba použít složitější 

modely. Do budoucna by bylo dobré nahradit čtvrtinový model polovičním, kde je již vytvořená 

vazba mezi nápravami. Matematické modely jsou dobrým nástrojem pro detailní pochopení 

chování vozidla (modelu), platí však, že vždy finální rozhodnutí o nastavení systému odpružení 

záleží především na provedených testech – určení na základě měření dynamických veličin a 

subjektivním pocitu zkušebního řidiče. 
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aoh-p [m∙s-2] Kvadratický průměr zrychlení odpružené části 

c [N∙m-1] Koeficient tuhosti 

c1 [N∙m-1] Koeficient tuhosti pneumatiky 

c2 [N∙m-1] Koeficient tuhosti pružiny 

Cd [-] Ztrátový koeficient 

EK [J] Kinetická energie 

EP [J] Potenciální energie 

ETl [J] Tlaková energie 

Fc1 [N] Síla pružné složky pneumatiky 

Fc2 [N] Síla od pružiny 

Fdyn-o [N] Směrodatná odchylka dynamické síly 

Fk1 [N] Síla tlumící složky pneumatiky 

Fk2 [N] Síla od tlumiče 

FPK [N] Síla působící na pracovním pístu při kompresi 

k [N∙s∙m-1] Koeficient tlumení 

k1 [N∙s∙mm-1] Koeficient tlumení pneumatiky 

k12 [Pa∙s∙m-3] Součinitel tlakových ztrát na kompresním pístu 

k12 [Pa∙s∙m-3] Součinitel tlakových ztrát na pracovním pístu 

k2 [N∙s∙mm-1] Koeficient tlumení tlumiče 

kkrit [N∙s∙m-1] Kritický koeficient tlumení 

m [kg] Hmotnost  

m1 [kg] Hmotnost neodpružené části 

m2 [kg] Hmotnost odpružené části 

P [Pa] Tlak 

P0 [Pa] Tlak v plynové komoře 

P1 [Pa] Tlak v komoře mezi plovoucím a kompresním pístem 

P2 [Pa] Tlak v hlavní (kompresní) komoře 

P3 [Pa] Tlak expanzní komoře 

Q [m3∙s-1] Objemový průtok 

QKE [m3∙s-1] Objemový průtok přes kompresní píst při expanzi 

QKK [m3∙s-1] Objemový průtok přes kompresní píst při kompresi   
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QPE [m3∙s-1] Objemový průtok přes pracovní píst při expanzi 

QPK [m3∙s-1] Objemový průtok přes pracovní píst při kompresi 

S [m2] Obsah 

SP [m2] Obsah plochy pracovního pístu 

SPR [m2] Rozdíl obsahů ploch SP a SR 

SR [m2] Obsah plochy průřezu pístní tyče 

t [s] Okamžitý čas 

v [m∙s-1] Rychlost kapaliny 

V [m3] Objem kapaliny 

v1 [m∙s-1] Rychlost kapaliny v první nádrži 

v2 [m∙s-1] Rychlost kapaliny v druhé nádrži 

VKK [m3] Objem kapaliny proteklé přes kompresní ventil při kompresi 

VPK [m3] Objem kapaliny proteklé přes pracovní ventil při kompresi 

vT [m∙s-1] Teoretická rychlost kapaliny 

xK [m] Vzdálenost pohybu pístu 

�̇�𝐾 [m∙s-1] Rychlost pohybu pístu 

z [m] Vzdálenost pohybu soustavy 

Z0 [m] Amplituda 

z1 [m] Pohyb neodpružené části 

z1rel [m] Relativní pohyb neodpružené části 

z2 [m] Pohyb odpružené části 

z2rel [m] Relativní pohyb odpružené části 

�̇� [m∙s-1] Rychlost pohybu soustavy 

�̈� [m∙s-2] Zrychlení soustavy 

�̇�1 [m∙s-1] Rychlost pohybu neodpružené části 

�̈�1 [m∙s-2] Zrychlení neodpružené části 

�̇�2 [m∙s-1] Rychlost pohybu odpružené části 

�̈�2 [m∙s-2] Zrychlení odpružené části 

α [1∙K-1] Koeficient roztažnosti 

ΔP12 [Pa] Tlaková ztráta na kompresním ventilu při kompresi 

ΔP23 [Pa] Tlaková ztráta na pracovním ventilu při kompresi 

ρ [kg∙m-3] Hustota kapaliny 

𝜉 [-] Poměrný útlum 
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𝜙 [rad] Počáteční fáze kmitavého pohybu 

𝜔𝑁 [Hz] Vlastní frekvence 
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