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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Tato diplomová práce, navazující na práci bakalářskou, je věnována plynokapalinové 

jednotce vozidla, coby ústřednímu prvku hydropneumatického odpružení. Cílem je 

dimenzovat a zkonstruovat tuto součást a integrovat ji společně s dalšími prvky do 

komplexního systému odpružení. Na základě možných podob uvedených v části rešeršní, 

s ohledem na současné vývojové trendy je volena podoba jednotky. Praktická část je 

zahájena simulacemi srovnávajícími hydropneumatiku s konvenčním systémem pérování. 

Vyšetřením této problematiky je možné přejít k dimenzování základních parametrů jednotky 

a následně k její konstrukci, respektující příslušné pevnostní výpočty. Posledním krokem je 

sestavení koncepčního návrhu celého systému hydropneumatického odpružení. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

hydropneumatika, jednotka, plyn, kapalina, hydraulika, válec, zásobník, pružení, tlumení, 

vedení, šroubení, čtvrtinový model, simulace, MATLAB, Simulink, konstrukce, koncepce, 

návrh 

ABSTRACT 

This diploma thesis, following the bachelor's thesis, is devoted to the gas-liquid unit of a 

vehicle, as the central element of hydropneumatic suspension. The aim is to dimension and 

construct this component and integrate it together with other elements into a complex 

suspension system. Based on possible forms listed in the research section, regarding to 

current development trends, the form of the unit is chosen. The practical part begins with 

simulations comparing a hydropneumatic with a conventional suspension system. After 

solving this issue, it is possible to proceed to the dimensioning of the basic parameters of the 

unit and then to its construction, respecting the relevant strength calculations. The last step is 

to build a conceptual design of the whole hydropneumatic suspension system. 

KEYWORDS 

hydropneumatic, unit, gas, liquid, hydraulics, cylinder, accumulator, spring characteristics, 

damping, line, fittings, quarter model, simulation, MATLAB, Simulink, construction, 

concept, dimensioning 
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ÚVOD 

 

ÚVOD 

Prakticky každé vozidlo, se kterým se lze setkat, je možné rozčlenit na tyto funkční celky. 

Jedná se o podvozek, hnací soustavu, karoserii a další příslušenství včetně výstroje a výbavy.  

Podvozky motorových vozidel jsou dále tvořeny pneumatikami a koly, zavěšením kol, 

odpružením, řízením a rovněž je zde zahrnuta i brzdová soustava. Mezi základní úkoly 

každého podvozku patří schopnost udržet kontakt pneumatiky s vozovkou. Dále je nutné 

nalézt ideální rovnováhu mezi komfortem a ovladatelností. V neposlední řadě je žádoucí brát 

v potaz i finanční náročnost konstrukce. 

Velký vliv na konstrukci podvozku má samotné odpružení vozidla. Jeho hlavním úkolem je 

redukce rázů, přenášených od vozovky na karoserii vozidla. Omezuje tak otřesy, které mohou 

negativně působit jak na posádku, tak i na převážený náklad. Zároveň však chrání i jednotlivé 

podvozkové komponenty, což vede k prodloužení jejich životnosti. Systém odpružení má 

rovněž za úkol udržovat stálý kontakt mezi pneumatikou a vozovkou, a to i v případě 

nekvalitních povrchů. Tento neustálý styk je důležitý zejména pro přenos obvodových a 

bočních sil. V opačném případě by mohlo dojít k situaci, kdy by ztráta adheze u řízených kol 

vedla k tomu, že by se vozidlo stalo neřiditelné. Mezi prvky odpružení patří i samotné 

tlumiče. Kmitání podvozku a náprav je tlumeno právě nimi. 

Otázkou odpružení se zabývají vývojáři již po mnoho let. Limitujícím faktorem je poznatek, 

že přílišné odpružení, které nepochybně zvyšuje komfort posádky, je neslučitelné s dobrým 

ovládáním vozidla. Většina konvenčních systémů odpružení je proto založena na určitém 

kompromisu, mezi ovladatelností a komfortem. V současnosti však výrobci přicházejí s tzv. 

aktivními systémy odpružení, které se vyznačují schopností plynule měnit naladění podvozku. 

Avšak přínos těchto systémů je do jisté míry vykoupen značnou konstrukční náročností.  

Při ohlédnutí do minulosti však lze nalézt systém odpružení, který byl vyvinut již v 50. letech 

minulého století, a který rovněž umožňuje plynulou změnu charakteristiky podvozku. 

V případě malé pružicí síly vykazuje odpružení měkčí charakter, zatímco při nárůstu její 

hodnoty dochází ke zvyšování tuhosti. Jedná se o systém hydropneumatického pérování, který 

zkonstruoval v roce 1954 ve francii Paul Magès.  

Ačkoliv lze v současnosti nalézt relativně velké množství aplikací, využívajících 

hydropneumatického odpružení, jsou informace o vlastnostech tohoto systému poměrně 

strohé. Úkolem je tak poukázat na kvality tohoto typu pérování. Jak již stojí v názvu, práce 

bude primárně soustředěna na hydropneumatickou jednotku vozidla, což je ústřední prvek 

celého tohoto systému pérování. 

V rešeršní části práce bude tato jednotka charakterizována z hlediska konstrukčního provedení 

a současných vývojových trendů. Dále dojde k nastínění problematiky čtvrtinového modelu, 

neboť tímto způsobem bude v další části práce prověřena změna vlastností v oblasti svislé 

dynamiky. Na tuto kapitolu tak plynule naváže simulace v programovém prostředí 

MATLAB/Simulink. S touto činností je přímo spjato samotné dimenzování 

hydropneumatické jednotky. Po provedení odpovídajících analýz tak bude možné formulovat 

konečné řešení. Dojde ke stanovení příslušných parametrů, na jejichž základě bude možno 

realizovat konstrukční návrh. Samotná hydropneumatická jednotka však nemůže plnit funkci 

bez zbylých komponent, které tvoří celý hydropneumatický okruh. Náplní závěrečné části 

tedy bude koncepční návrh systému hydropneumatického odpružení. 
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HYDROPNEUMATICKÁ JEDNOTKA VOZIDLA 

1 HYDROPNEUMATICKÁ JEDNOTKA VOZIDLA 

Jak již bylo zmíněno v úvodní části, jednotku odpružení lze považovat za základní stavební 

prvek každého hydropneumatického systému. Úkolem této kapitoly bude utvořit komplexní 

přehled informací, pomocí nichž bude možné tuto komponentu charakterizovat, vysvětlit 

princip její funkce, a poukázat na možné konstrukční provedení. V současné době lze najít na 

trhu několik společností, které se problematikou hydropneumatiky zabývají. Určité pasáže 

této kapitoly tak budou doplněny o současné vývojové směry, kterými se výrobci ubírají.  

 

1.1 CHARAKTERISTIKA JEDNOTKY A PRINCIP FUNKCE 

Hydropneumatická jednotka vozidla je ve své nejjednodušší konfiguraci reprezentována 

pouze hydraulickým válcem a hydropneumatickým zásobníkem, přičemž za pracovní médium 

je možné označit hydraulickou kapalinu. S ohledem na dostupný zástavbový prostor mohou 

být výše zmíněné komponenty smontovány do jednoho celku. V opačném případě je možné 

zakomponovat je odděleně, avšak s ohledem na zachování funkčnosti. Samotný průtok média 

je posléze zajištěn s využitím širokého spektra hydraulického příslušenství jako jsou trubky, 

hadice, koncovky, objímky apod. [1][2] 

Samotnou funkci systému je možné charakterizovat pomocí následujícího schématu. Jednak 

zde figuruje vnější zatížení, tzn. od vozovky. Tato vnější síla zatěžující pístnici, označována 

jako FF, musí být v rovnovážném stavu s další silou, jenž je dána součinem plochy pístu AK a 

tlakem p1. Uvedený předpoklad je však značně zidealizovaný, neboť není uvažována 

setrvačnost a tření. [1][3] 

𝐹𝐹 = 𝑝1 ∙ 𝐴𝐾  (1)  

Při přejezdu nerovnosti naroste vnější síla FF na novou hodnotu FF
*. Je zřejmé, že tím dojde 

k posunu pístnice o vzdálenost Δs. Aby byla opět zabezpečena rovnováha, je nutné do 

zásobníku přivést takové množství kapaliny, které vyvolá požadovaný tlak p2. [1][3] 

𝐹𝐹
∗ = 𝑝2 ∙ 𝐴𝐾   (2)  

Změna síly na pístnici, společně s odpovídajícím posunem, udává tuhost pružiny. [1] 

Obr. 1 Schéma principu funkce odpružení [4] 
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Při pohledu na výše uvedenou závislost pružicí síly na posunutí je jasně patrná motivace, proč 

je vůbec žádoucí se problematikou hydropneumatiky zabývat. Při porovnání nárustu pružicí 

síly lze v případě mechanické pružiny mluvit o lineární závislosti, oproti které je postavena 

progresivita hydropneumatiky. Toto téma však bude podrobněji rozvedeno v dalších částech 

této práce. 

Aby bylo kromě pružení docíleno i požadovaného tlumení, je mezi hydraulický válec a 

hydropneumatický akumulátor situován průtočný odpor. Jeho úkolem je transformovat určité 

množství kinetické energie proudícího média na teplo formou viskózního tření. Dochází tak k 

tlumení, které je však ovlivněno negativním třením. To je dáno vodícími a těsnícími elementy 

ve válci. Za hydropneumatickou jednotku odpružení je tedy možné označit funkční celek, 

složený z hydraulického válce a hydropneumatického zásobníku, jež je doplněn o tlumící 

element, tzv. přídavný průtokový odpor. Lze jím tak nahradit konvenční systém odpružení, 

který je zpravidla reprezentován kombinací tlumiče s mechanickou pružinou. [1][2][3] 

Charakteristickou vlastností hydropneumatického systému odpružení je schopnost udržet 

konstantní světlou výšku vozu, v nezávislosti na zatížení, jaké v daný moment na jednotku 

odpružení působí. Jedná se o charakteristickou vlastnost, která přispívá k atraktivitě tohoto 

systému pérování . Samotná funkce je zabezpečována jednotkou regulace výšky. [5] 

Obr. 3 Hydropneumatický systém odpružení [1][3] 

Obr. 2 Charakteristika vybraných pružin 
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Snímač polohy zaznamenává okamžitou polohu jednotky odpružení, získané informace jsou 

prostřednictvím něj dále předány buď mechanickou, nebo elektronickou cestou (pomocí 

elektronické řídící jednotky) hydraulickému řídícímu bloku. Jeho úkolem je na základě 

přijatého signálu regulovat objem hydraulického média uvnitř jednotky pérování. Tímto 

způsobem je odpružení udržováno v požadované poloze. Jinak řečeno, dodá-li hydraulické 

čerpadlo jednotce kapalinu z nádrže, světlá výška vozidla stoupá, a naopak. [1][2][3] 

Na obr. 3 je tak znázorněno základní schéma hydropneumatického systému odpružení. Další 

podkapitoly budou věnovány především konstrukci samotné jednotky odpružení a bude se tak 

jednat o pomyslné východisko pro její vlastní návrh.  

 

1.2 HYDRAULICKÝ VÁLEC 

Úloha hydraulického válce v rámci hydropneumatické jednotky je následující. Figuruje zde 

totiž jako element pro přenos zatížení mezi odpruženou a neodpruženou hmotou. Tento 

„nosný prvek“ tak udržuje odpruženou hmotu ve výchozí konstrukční poloze. Rovněž 

zprostředkovává pohyb odpružení, což má za následek redukci kmitů, přesněji řečeno 

zrychlení odpružené hmoty. Dochází tedy k výměně energie mezi neodpruženou hmotou a 

hydraulickým systémem odpružení, a to pomocí přenášených sil a jim odpovídajícím 

posunům. Na správnou funkci hydraulického válce má bezpochyby vliv navržená kinematika 

zavěšení. Je zřejmé, že válce jsou navrženy pro přenos zatížení primárně ve své podélné ose. 

Zatížení je tedy zachyceno pomocí celé plochy pístu AK. V praxi je však možné se ojediněle 

setkat s případy, kdy na válec působí navíc příčné síly a torzní momenty. Zpravidla pokud 

figuruje jistým způsobem v kinematice zavěšení. Nepochybně se jedná o negativní působení, 

které se může projevit jeho přetěžováním a následnou celkovou destrukcí. Mnohem častějším 

problémem je však tření, které toto namáhání vyvolává. To se nepříznivě projevuje na 

vlastnostech odpružení, zejména snížením komfortu. Pokud však není možné se příčným 

sílám a/nebo torzním momentům nějakým způsobem vyhnout, například v důsledku navržené 

kinematiky nebo z prostorových důvodů, mohou být částečně potlačeny vhodnou konstrukční 

úpravou. [1][2][3] 

Na výše uvedeném schématu je patrný základní prvek každého hydraulického válce, kterým je 

plášť. Důležité je dbát na dobré opracování jeho vnitřní části z důvodu redukce tření. Z jedné 

strany je k němu připojeno dno válce, jež je opatřeno montážním otvorem s ložiskem. 

Analogicky je na opačném konci namontováno vedení pístnice. Obě tyto komponenty udržují 

Obr. 4 Řez hydraulickým válcem [6] 
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tlak uvnitř pláště. Přes těsnící a vodící prvky, jež zabraňují průniku nečistot a redukují tření, je 

vodítko v kontaktu s pístnicí. Ta je z jedné strany opatřena montážním otvorem pro přenos sil 

obsahujícím ložisko, z druhé strany je k ní připojen samotný píst. Opět je nutné dbát na její 

patřičnou povrchovou úpravu. Píst pak představuje komponentu, rozdělující válec na dvě 

komory. Opět je vzhledem k vnitřní části pláště důležité dbát na dobré utěsnění, rovněž jsou 

instalovány vodící prvky snižující tření. Pro přívod pracovního média jsou ke komoře pístu, 

resp. pístnice, navařeny hydraulické porty. [7][8] 

V závislosti na aplikaci se může dále jednat o doplňkové příslušenství. Dalšími prvky tak 

mohou být odvzdušňovací ventily. Jejich účelem je odvod vzduchu z hydraulické kapaliny, 

čímž je omezeno riziko kavitace. Z konstrukčního hlediska je jejich optimální umístění 

v nejnižším, resp. nejvyšším bodě ve válci. Kvůli montáži zásobníku jsou válce opatřovány 

různými konzolami. Rovněž mohou být instalovány senzory, či například dorazy… [1][8] 

 

1.2.1 TYPY HYDRAULICKÝCH VÁLCŮ DLE PRINCIPU FUNKCE 

Základní dělení hydraulických válců z hlediska principu jejich funkce je na válce jednočinné a 

válce dvojčinné. [8] 

Jednočinný válec představuje základní možnou konfiguraci. Jeho charakteristickým znakem 

je schopnost generovat pracovní zdvih pouze v jednom směru. Návrat do původní polohy je 

realizován buď samotnou zátěží, pružinou či jinou vnější silou. [8] 

Lze jej zkonstruovat s totožným či rozdílným průměrem pístu a pístnice. U prvně 

jmenovaného řešení je zapotřebí vzít v potaz fakt, že tento typ válce nedisponuje komorou 

pístnice. Ta je výhodná z hlediska zpětného odvodu kapaliny či odvětrávání tohoto prostoru. 

Výhodou je však odolnost vůči vzpěru, nízká výrobní cena a robustnost. Právě poslední 

zmíněný faktor se však negativně podílí na navyšování neodpružené hmoty. Řešením může 

být zkonstruování pístnice jako tzv. duté. Další možnost tkví v použití již zmíněného válce 

s rozdílným průměrem pístu a pístnice. V takovém případě je možné komoru pístnice 

odvětrávat či připojit k nádrži s hydraulickou kapalinou. Poté je tlaku hydrauliky vystavena 

pouze komora pístu. Tento typ válce tak představuje řešení pro systémy, u nichž dochází 

k malým změnám statického zatížení nebo které jsou doprovázeny vnějším mechanickým 

předpětím. [1][8]  

Obr. 5 Hydraulický válec (zleva: jednočinný, dvojčinný) [9][10] 
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Dvojčinný válec s přídavným průtokovým odporem je vhodné použít zpravidla v případě, 

pokud je požadováno vyšší tlumení odskoku. K tomuto účelu je v pístu umístěn průtočný 

odpor, který spojuje komoru pístu a pístnice. Při použití standardních průtokových odporů, 

které omezují proudění v obou směrech stejně, je nezbytné zajistit jejich správnou velikost 

z hlediska prevence proti kavitaci. Válec tedy není opatřen hydraulickým konektorem na 

straně pístnice, čímž se tento typ odlišuje od standartního diferenciálního dvojčinného válce. 

Nevýhodou je vyšší cena v porovnání s jednočinnými hydraulickými válci. [1] 

Při velkých změnách zatížení v systému odpružení je vhodné využít hydraulického předpětí. 

Pro tento účel je využíván standardní diferenciální dvojčinný válec. Komora pístnice slouží 

k zajištění nezbytného tlaku předpětí a je opatřena hydraulickým konektorem. Tlak, který je 

v komoře pístu je nastaven tak, aby bylo možné nést statické zatížení, přitom je však nutné 

vzít v potaz vyvinutý tlak od hydraulického předpětí. Takovým způsobem je udržena poloha 

odpružení na požadované úrovni. Pozornost je důležité věnovat dimenzování těsnění pístu, 

které odděluje obě komory. Utěsnění komor má za následek další pozitivní vlastnost. Dojde-li 

totiž k zakomponování průtokových odporů mezi komory válců a jim náležící zásobníky, pak 

je možné zajistit vysoce účinné tlumení pohybu odpružení. Nevýhodou tohoto systému jsou 

však vyšší provozní tlaky než u systémů s jednočinnými válci. [1][8] 

Samozřejmě by bylo možné nalézt i jiné typy hydraulických válců kromě výše zmíněných, 

například válce stejnochodé, tandemové, teleskopické apod. Z důvodu, že se 

v hydropneumatických systémech zpravidla nevyskytují, není účelné je dále zmiňovat. 

 

1.2.2 TYPY HYDRAULICKÝCH VÁLCŮ DLE KONSTRUKCE 

Hydraulické válce lze na základě jejich konstrukce rozdělit do tří skupin, viz. obrázek 6. 

Obr. 6 Typy hydraulických válců [11] 
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Svařované a šroubované hydraulické válce 

Konstrukční řešení těchto v praxi běžně využívaných válců je následující. Připojení dna válce 

k plášti je realizováno přivařením, vodítko pístnice (nejde-li o jednočinný válec se stejným 

průměrem pístu a pístnice) je k plášti buď šroubováno, nebo přivařeno. O způsobu montáže 

vodítka rozhoduje požadavek na případnou opravitelnost. Neboť bývá tento typ válců opatřen 

velmi dobrým těsněním, je možné dosáhnout velmi dobré životnosti. Zejména z důvodu 

značné odolnosti těsnění vůči nečistotám a jiným okolním vlivům. Tyto robustní válce jsou 

výhodné rovněž z důvodu vysoké výdrže z hlediska působení sil jak v podélném, tak i 

v příčném směru. Další pozitivní vlastností jsou rovněž relativně nízké požadavky na prostor. 

Výroba válců svařováním se však potýká s typickými nešvary. Jedná se zejména o deformaci 

svařovaných ploch v důsledku vysokých teplot, o změny struktury materiálu, či o zbytková 

napětí. [1][3][12]  

Svorníkové hydraulické válce 

V porovnání s předchozím typem se jedná o konstrukčně jednodušší řešení. Možnost 

přizpůsobení dané aplikaci je však menší než u svařované/ šroubované konstrukce. Je využito 

rozměrnějšího dna válce a vodítka pístnice kvůli ukotvení svorníků. Rostou tedy prostorové 

nároky. Spojení jednotlivých komponent je však mechanické, což vede k nižší konstrukční 

náročnosti a úspoře nákladů oproti technologii svařování. Pozornost je nutné věnovat 

dobrému utěsnění mezer, vzniklých při montáži. Dále je třeba zaměřit se na přesné 

polohování jednotlivých komponent. Svorníky musí být vzájemně rovnoběžné, je tedy 

důležité dbát na správnou geometrii, a to zejména vůči ose v podélném směru. Mezi hlavní 

nevýhody takové konfigurace však patří malá schopnost odolávat velkým bočním silám či 

značným přetížením v podélném směru, což může vést ke snížení životnosti. [1][3][12][13] 

Ohýbané hydraulické válce 

Oproti předchozímu případu se jedná o neopravitelnou konstrukci. Výrobní proces probíhá 

takto. Dno válce a vodítko pístnice je vloženo do pláště válce, ten je na svých obou koncích 

posléze zahnut, čímž dojde k sevření obou komponent. Z hlediska úniku kapaliny nelze 

opomínat důkladné utěsnění všech vzniklých mezer. Výhodou jsou nízké výrobní náklady a 

absence problémů spjatých se svařováním. Nutné je však pamatovat na maximální přípustnou 

tloušťku stěny, která představuje omezující faktor z hlediska ohýbání. [1][3][13] 

 

1.2.3 TĚSNÍCÍ PRVKY 

Bezpochyby má systém utěsnění hydraulického válce zásadní vliv na jeho správnou funkci. 

Jeho prostřednictvím je hydraulická kapalina zadržována uvnitř, čímž je zabráněno jejímu 

nežádoucímu úniku. Obecně mohou být těsnění rozdělena na dynamická a statická. Právě 

prvně zmíněná skupina se využívá k utěsnění komponent, mezi kterými vzniká relativní 

pohyb. Řeč je tak o kontaktu mezi pístem a vnitřní částí pláště válce, stejně tak je nutné 

věnovat pozornost kontaktu vodítka a samotné pístnice. Statická těsnění se logicky uplatňují 

mezi pevnými spoji. V rámci válce tak lze mluvit o těsnění mezi pístem a pístnicí, typickým 

místem je rovněž spoj mezi vodítkem a pláštěm válce. [14] 

Z hlediska generování nežádoucího tření je nutné věnovat zvýšenou pozornost právě 

dynamickým těsněním. V prvé řadě je vhodné zaměřit se na kontakt mezi vodítkem a pístnicí. 
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Jedná se o pomyslnou bariéru mezi vnitřním prostorem válce a okolním prostředím. Toto 

těsnění je tedy vystaveno velkým tlakovým rozdílům. Má tak hlavní podíl na celkovém tření. 

Z hlediska životnosti válce je důležitá co největší redukce průniku nečistot pomocí stíracího 

kroužku, nutné je rovněž maximálně omezit riziko úniku oleje do okolí. Nejedná se však o 

úplné utěsnění. Aby se mohla pístnice ve vodítku plynule pohybovat a aby tento pohyb 

neomezovalo nadbytečné tření, je nutné zabezpečit tenký mazací film na této stykové ploše. 

Jeho přítomnost je nezbytná i pro zamezení koroze pístnice, rovněž dochází k mazání 

stíracího kroužku. Film dosahuje zpravidla takové tloušťky, aby byla pokryta drsnost povrchu 

spolu zabírajících součástí. Většinou tedy nepřesahuje tloušťku řádově vyšší než 1µm. Ve 

vztahu pro výpočet mazací vrstvy figuruje jednak dynamická viskozita kapaliny, jednak 

rychlost zdvihu. Určujícím faktorem je však maximální gradient kontaktního tlaku. S jeho 

zvyšující se hodnotou tloušťka mazacího filmu klesá. [1][14][15] 

Na následujícím schématu je tak vyobrazen průběh utvoření tlakového gradientu, a to sice 

v důsledku působení normálové síly (a) na těsnění o daném profilu (b), která těsnění přitlačuje 

k pohyblivému členu (c). Rovněž je zde patrné, že s nižším gradientem (d) narůstá množství 

kapaliny (e) pronikající do stykové plochy. [1] 

Po uvážení dosavadních poznatků lze konstatovat následující. Těsnění mezi vodítkem pístnice 

a samotnou pístnicí je zapotřebí zkonstruovat tak, aby nedocházelo prakticky k žádnému 

úniku hydraulického média. Pozornost je tedy nutné věnovat zejména jednotlivým hranám 

těsnění. Na straně kapaliny by mělo být použito těsnění s vyšším sklonem úhlu, a to sice 

z důvodu menšího úniku kapaliny při roztahování válce. Co se týče hrany, jež je v interakci 

s okolním prostředím, zde by mělo být užito těsnění s úhlem sklonu nižším, neboť je snaha o 

co nejsnazší návrat kapaliny při stlačování válce zpět do něj. Neboť se pístnice ve vodítku 

během jízdy neustále vychyluje ze své klidové polohy na obě strany (osciluje), měla by nastat 

situace taková. Více kapaliny by se mělo do válce navracet než z válce unikat. [1][15] 

Druhým, velice důležitým dynamickým těsněním, je to, které je umístěno mezi pláštěm pístu 

a vnitřním stranou válce. O tom, že by nemělo docházet k úniku média mezi jednotlivými 

komorami válce, padla zmínka již v předchozím textu. Během pohybu pístu ve válci by tedy 

nemělo docházet k výměně hydraulické kapaliny, mj. z důvodu udržení konstrukční polohy. Z 

tohoto důvodu je tvar obou hran podobný. Při konstruování by však měl být také zohledněn 

(průměrný) tlakový rozdíl, jež je mezi jednotlivými komorami. [1][14] 

Kromě tvaru hran těsnění je dalším důležitým faktorem drsnost povrchu pohyblivého členu. 

Je jasné, že čím je povrch drsnější, tím dochází k tvorbě tlustšího mazacího filmu. Negativním 

Obr. 7 Gradient kontaktního tlaku [1] 
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faktorem je vyšší opotřebení hran těsnění v důsledku „vyšších“ nerovností. Opačným 

případem je situace, kdy je pohyblivý člen vyroben s nízkou drsností povrchu. Nižší 

nerovnosti vedou k tomu, že nedochází k tvorbě dostatečného mazacího filmu. V důsledku 

toho je mazání pohyblivého členu horší, a tedy třecí síly jsou vyšší. Snížit tření lze například 

nanesením vhodného povlaku (např. zlatý povlak na bázi TiN). [1][15] 

Důležité je rovněž zohlednit klidový stav dynamického těsnění. Není-li totiž těsnění v 

pohybu, není přítomen žádný mazací film. Významnou roli tak sehrává tzv. statické tření, jež 

je zpravidla vyšší než kluzné tření. To je nutné překonat, má-li být odpružení uvedeno do 

pohybu. Při výběru těsnění je tak důležité vzít v potaz tzv. Stick – Slip efekt. V jeho důsledku 

dochází ke vzniku trhavého pohybu pohyblivých členů, zvláště pak při nižších tlacích. 

Příčinou takového chování je jednak vysoký rozdíl mezi statickým a kluzným třením, jednak 

tedy i samotná pružnost těsnícího prvku. [1][16] 

Při návrhu těsnění je tak důležité zohlednit tyto faktory. Jedná se zejména o rozsah, ve kterém 

se pohybuje tlak hydraulické kapaliny, rovněž je nutné vzít v potaz špičkový tlak v systému. 

Dalším aspektem je rozsah teplot, za kterých je daný systém provozován. Na životnost těsnění 

má vliv také rychlost zdvihu. Důležitý je rovněž druh kapaliny, zejména pak její dynamická 

viskozita. V neposlední řadě sehrávají svoji roli i rozměry komponent, jež určují velikost 

jednotlivých těsnění. [14] 

 

TĚSNĚNÍ PÍSTU 

Těsnění pístu lze charakterizovat pomocí dvou základních provozních stavů. Za prvé se jedná 

o situaci, kdy se píst ve válci nepohybuje. V takovém případě je žádoucí co nejnižší únik 

hydraulického média mezi komorami. Důvodem je snaha udržet odpružení v konstrukční 

poloze. Pokud by kapalina unikala, důsledkem by bylo pomalé klesání vozidla (snižování 

světlé výšky). Druhým provozním stavem je pak ten, kdy je odpružení v činnosti. Nutno mít 

na paměti, že v extrémních případech je píst vystaven tlakům vyšším než 40 MPa. Cílem je 

dosáhnout plynulého chodu pístu v hydraulickém válci. Trhavý pohyb v důsledku vysokého 

tření by totiž vedl ke značnému zhoršení jízdního komfortu. Dochází tak k malému úniku 

hydraulického média. Danou situaci řeší jednotka regulace úrovně odpružení. Jejím občasným 

aktivováním je dosaženo návratu pérování do výchozího stavu. [1][17] 

Obr. 8 Těsnění pístu [18] 



BRNO 2020 

 

 

20 
 

HYDROPNEUMATICKÁ JEDNOTKA VOZIDLA 

Z konstrukčního hlediska se jedná o kluzný kroužek z materiálu PTFE, předepjatý pomocí o-

kroužku. Při pohybu pístu zajišťuje polytetrafluorethylen nízkou úroveň tření a vykazuje 

vysokou odolnost vůči opotřebení. Toto těsnění je tak schopno snášet při maximálních 

rychlostech 4 m.s-1 tlaky 20 až 25 MPa. Přípustný rozsah teplot je -30 °C až +100 °C. To platí 

i pro těsnění pístnice. V úvahu je však třeba brát fakt, že tento kroužek je namáhání vystaven 

dlouhodobě, a tak nesmí docházet k poklesu přítlaku mezi ním a stěnou válce. Tato 

problematika je řešena pomocí předpětí od o-kroužku na bázi elastomeru. Dochází k jeho 

elastické deformaci působením tlaku. Z toho vyplývá, že čím vyšší je tlakový rozdíl mezi 

komorami pístu, tím větší předpětí působí na PTFE kroužek. Aby bylo zamezeno kontaktu 

kov na kov, instalují se dále vodící kroužky. Ty jsou vyráběny například kombinací PTFE a 

bronzu, nebo také z polyesterové tkaniny. Dalším potenciálním místem úniku kapaliny je 

mezera mezi kluzným prvkem a samotným pístem. Tuto problematiku řeší o-kroužek rovněž. 

[1][17][19] 

Na závěr lze dodat, že se stále nejedná o uzavřenou problematiku, a tak se systémy těsnění 

neustále vyvíjejí. Myšlenkou je omezit tření na co nejnižší úroveň při co možná 

nejdokonalejším utěsnění. 

 

TĚSNĚNÍ PÍSTNICE 

V případě tohoto těsnění, tj. mezi vodítkem a pístnicí, je důležité respektovat požadavek na co 

nejdokonalejší utěsnění. Médium by tak nemělo unikat jednak v případě, že se odpružení 

nepohybuje, jednak i při jeho pohybu. Tento požadavek řeší, společně s požadavkem na co 

nejnižší úroveň tření, následující konfigurace. Vodítko pístnice je opatřeno podle aplikace 

jednou, nebo dvěma drážkami s těsněními. Neboť je důležité utěsnit válec i z hlediska 

okolních nečistot, instaluje se dále stírací kroužek. Rovněž je třeba zamezit kontaktu kov na 

kov, což je řešeno pomocí vodícího kroužku. [1][19] 

První těsnění (od strany kapaliny) se také nazývá primárním. Je konstruováno jako těsnění s 

velmi nízkým třením. Dochází tak k tvorbě silnějšího mazacího filmu. Provedení je 

následující. Jedná se o kluzný kroužek z materiálu PTFE (termoplast s nízkým třením) se 

schodovitým průřezem, předepjatý o-kroužkem k vyvození přítlaku na pístnici. Právě toto 

těsnění je vystaveno největšímu namáhání v důsledku rozdílných tlaků (tlak uvnitř/ tlak 

okolí). Je tedy navrženo tak, aby docházelo ke stírání kapaliny zpět do komory s médiem. 

Výsledkem je omezení hromadění kapaliny v komoře mezi primárním a sekundárním 

Obr. 9 Těsnění pístnice [20] 
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těsněním, čímž je rovněž omezeno její tlakové namáhání. Úkolem druhého neboli 

sekundárního těsnění, je další snížení tloušťky mazacího filmu při roztahování válce. Tento 

stírací kroužek s průřezem tvaru „u“ tedy zabraňuje úniku kapaliny z válce. Toto těsnění se 

vyznačuje nízkou úrovní tření, neboť zachycuje pouze malý tlakový rozdíl. Kvůli zamezení 

průniku nečistot z okolí do válce a jako prostředek pro další omezení úniku kapaliny je 

instalován poslední kroužek. Patří do skupiny stíracích a jedná se o tzv. stěrač. [1][19] 

 

1.2.4 UPEVNĚNÍ HYDRAULICKÝCH VÁLCŮ 

Dalším tématem, které se týká hydraulických válců, je jejich upevnění vzhledem k ostatním 

komponentám zavěšení. Je jasné, že s ohledem na kinematiku zavěšení je třeba válce upevnit 

na obou koncích. Jednak je tato komponenta namáhána ohybovými momenty, jednak bočními 

silami. Tyto poznatky vedou k tomu, že jsou v montážních otvorech válce umístěny ložiska. 

V nejjednodušším případě lze instalovat ložiska kluzná. Mezi obecné výhody kluzných 

ložisek patří jednoduchost konstrukce (v mnoha případech levnější než valivá ložiska), tichost 

chodu, poměrně velká trvanlivost, vysoká únosnost. Rovněž lze s jejich pomocí vytvořit 

velmi přesné uložení hřídele, kladem jsou i malé prostorové nároky. Mezi nevýhody patří 

zejména tření (závislé na provozních otáčkách), vysoké nároky na mazání (při nedostatečném 

mazání náchylnost k zadření). Rovněž je nutná delší doba záběhu. [1][21] 

Pokud je však požadován pohyb ve 3 směrech, je zapotřebí využít jiného typu ložiska, 

například kloubového kluzného ložiska nebo silentbloku. Mezi jeho výhody patří zejména 

nízká úroveň hluku a přenášených vibrací. Tento prvek rovněž vyžaduje velmi malé až takřka 

žádné mazání. Mezi nevýhody patří nízká odolnost pryže vůči olejům, její stárnutí, a v 

neposlední řadě také citlivost na teplotu. Samotná pružnost gumy pak kromě pozitivních 

vlastností přináší i negativní, tou hlavní je relativní pohyb mezi prvky spoje. [1][23] 

Obr. 10 Upevnění hydraulických válců [22] 
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1.3 HYDROPNEUMATICKÝ ZÁSOBNÍK 

Jedná se o komponentu, poskytující pružení v systému plynokapalinového pérování. 

Akumulátory lze dělit dle generované síly následovně. Jde o zásobníky zatížené vnější 

hmotou, vinutou pružinou, a akumulátory s plynem. Právě poslední z typů je v 

hydropneumatice využíván. Důvodem jsou vlastnosti plynného média. Je totiž schopno 

generovat vratné síly, a to sice z důvodu jeho stlačitelnosti. Jinak řečeno, čím více je toto 

médium stlačováno, tím je zvyšován jeho tlak. [1][3][24] 

Hydropneumatickým zásobníkem je tedy myšlena tlaková nádoba naplněná plynem. 

Nejčastěji je používán dusík N2, někdy je však možné setkat se i s tetrafluormethanem CF4. 

Důležitou vlastností, se kterou je nutné v případě použití těchto akumulátorů počítat, je 

pozvolná difuze plynu do hydraulického média. Neboť tomuto riziku nelze principiálně 

předcházet, je s únikem počítáno a strana plynu tak bývá opatřena konektorem. Skrze tento 

port lze médium např. při pravidelné údržbě doplnit. [1] 

Jak již bylo zmíněno, jedná se o tlakové nádoby. Je zřejmé, že musí podléhat příslušným 

normám. Jsou tak přesně vymezeny postupy, jak akumulátory navrhnout, jak je provozovat a 

jak přistupovat k jejich údržbě. Vzhledem k potenciálnímu riziku při nesprávném zacházení s 

nimi jsou příslušné předpisy a omezení nepochybně namístě. Vhodné je rovněž připomenout, 

že celý systém hydropneumatického odpružení se nachází pod vysokým tlakem. Jakoukoliv 

údržbu je tak možné provádět až po jeho odtlakování. V opačném případě by mohlo dojít ke 

zranění osob či k poškození některé z komponent. [1][3][25] 

Při návrhu hydropneumatického akumulátoru je tak vhodné brát v potaz následující 

skutečnosti. Je třeba určit nominální tlak při 20 °C (uvažují se tolerance a typ plynu) s tím, že 

provozní tlaky mohou být vyšší v důsledku pohybu odpružení. Dále je třeba zahrnout 

maximální průtok (dovnitř/ven) a celkový vnitřní objem zásobníku (lze uvažovat i deformace 

membrány). Důležitým faktorem je i dlouhodobý/ krátkodobý rozsah provozních teplot, 

podobně jako u tlaku mohou i teploty překračovat dané rozpětí, a to sice v důsledku odvodu 

tepla při tlumení. Je třeba uvažovat i ztrátu plynu v důsledku difuze (tento jev pokrývají 

zpravidla servisní intervaly). Dále tlakové ztráty, je-li instalován příslušný omezovač průtoku. 

Nelze opomenout ani patřičné kvalifikační zkoušky, předpokládané provozní podmínky a 

rovněž odpovídající ochranná opatření. [1][26] 

 

1.3.1 DĚLENÍ ZÁSOBNÍKŮ 

Hydropneumatický zásobník (akumulátor) je tedy komponenta v systému 

hydropneumatického odpružení, jejíž hlavní funkcí je akumulace tlakové energie média, 

kterým je hydraulická kapalina (zpravidla minerální olej). Akumulátor tedy tlakovou energii 

minerálního oleje přeměňuje, a to sice na energii deformace plynu v důsledku jeho stlačení. 

Jakmile nastane vhodná chvíle, je tato deformační energie plynu přeměněna nazpátek na 

původní energii, tedy tlakovou. [24] 

Z hlediska konstrukčního provedení je možné hydropneumatické zásobníky rozdělit na [24]: 

• Pístové zásobníky 

• Vakové zásobníky 

• Membránové zásobníky 
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I. Pístové zásobníky 

 

Jedná se o prvního zástupce akumulátorů opatřených tzv. dělící přepážkou. Již z názvu 

je patrné, že k oddělení kapaliny od plynu je použito pístu. Taková konstrukce je 

vhodná zejména u aplikací s velkým rozdílem teplot a rovněž v případech, kde 

dochází k velkým tlakovým změnám. V současnosti se tento typ zásobníků vyskytuje 

v hydropneumatických systémech odpružení relativně často (např. KONI, 

KALLER…). [24] 

 

Co se týče konstrukce, ústředním prvkem je zde pracovní píst. Ten koná posuvný 

pohyb uvnitř pláště akumulátoru a odděluje tak od sebe komoru s plynem a kapalinou. 

Pozornost je tak nutné věnovat zejména těsnění mezi vnitřní stranou pláště a pístem. 

To je třeba navrhnout s ohledem na co nejnižší tření z důvodu, aby nedošlo k omezení 

funkce odpružení. Na druhou stranu musí těsnění zabránit smíchaní kapaliny a plynu. 

Dalším prvkem je posléze plnící otvor na straně plynu pro případy pozvolného úniku 

plynu. Strana kapaliny je pak opatřena vstupním portem. [1][24] 

 

Důležitým údajem charakterizujícím zásobník je poměr pracovního ku plnícímu tlaku 

(p2/p0). Ten v případě pístového akumulátoru není nijak omezen. V nabídce 

společností, zabývajících se jejich výrobou, je možné zaznamenat akumulátory 

s pracovními tlaky až do 35 MPa, nejvyšší objemy pak dosahují zpravidla 250 dm3. 

Maximální rychlost, s jakou se může píst zásobníku pohybovat, se odvíjí stejně jako u 

pístu hydraulického válce od použitých těsnicích a vodicích prvků (viz. sekce 1.2.3). 

Zajímavostí je možnost instalace senzoru, snímajícího polohu pístu v zásobníku. Je tak 

možné neustále kontrolovat stav, v jakém se kapalina v zásobníku nachází. Z hlediska 

generovaných pasivních odporů je kritickým prvkem samotné těsnění. V důsledku 

těchto odporů je možné zaznamenat snížení pracovního tlaku, a to sice až o celých 

10 %. Pozornost je tak nutné věnovat zejména opracování vnitřní strany pláště. Je 

preferována střední drsnost jeho povrchu, konkrétně Ra ≤ 0,4 µm. [24] 

Obr. 11 Typy hydropneumatických akumulátorů [27] 



BRNO 2020 

 

 

24 
 

HYDROPNEUMATICKÁ JEDNOTKA VOZIDLA 

Akumulátor je možné, co se týče polohy, zakomponovat v systému 

hydropneumatického odpružení takřka libovolně. Nejčastější je ale umístění ve 

svislém směru. Tuto skutečnost lze chápat jako výhodu, stejně jako fakt, že pístové 

zásobníky umožňují vysoké hodnoty průtoku a neomezený tlakový poměr. Nevýhody 

jsou spjaté zejména s nároky na opracování vnitřní strany pláště (vyšší pořizovací 

cena, náročnější údržba a případné opravy). Důležitá je rovněž čistota hydraulického 

média. [1][24] 

 

II. Vakové zásobníky 

 

Přestože bylo v předchozí části zmíněno, že trendem současných hydropneumatických 

systémů jsou akumulátory pístové, nelze opomenout ani konstrukci využívající vnitřní 

vak. Ten zde figuruje jako prvek, oddělující kapalinu od plynu. Vakový zásobník se 

vyznačuje zejména svou jednoduchostí, absencí pohyblivých prvků, rychlostí reakce a 

nižší cenou v porovnání s akumulátorem pístovým. [24] 

 

Konstrukce je následující. K válcovému plášti jsou na jednotlivých koncích buď 

přivařeny, nebo zalisovány půlkulová víka. To, které se nachází na straně plynu, 

disponuje menším otvorem, ve kterém je umístěn ventil pro plnění plynu. Opačné víko 

zahrnuje větší otvor doplněný o uzavírací ventil, který je pod pružinou a je během 

provozu v otevřeném stavu. Samotný vak je dovnitř vkládán skrze větší otvor na 

straně kapaliny. Koncovka z kovu, kterou je ukončen, se umisťuje přes víko horní. 

Jakmile dojde k úplnému vyprázdnění kapaliny ze zásobníku, dojde k tomu, že vak 

přitlačí klobouk plnícího ventilu do sedla. Děje se tak z důvodu, aby nedošlo k 

poškození vaku v důsledku jeho zatlačení do hrdla na vstupu. [24] 

 

Tlakový poměr je v případě toho typu omezen na p2/p0 ≤ 4. Katalogy výrobců dnes 

v případě vysokotlakého typu uvádějí maximální tlaky přibližně 55 MPa, objem 50 

dm3 a maximální průtok do 40 dm3.s-1. Co se týče nízkotlakého provedení, figurují zde 

tlaky okolo 3,5 MPa, objemy přibližně do 450 dm3 a průtoky s limitní hodnotou 140 

dm3.s-1. [24] 

 

Akumulátor je možné umístit v systému hydropneumatického odpružení takřka 

libovolně. Nejčastější je ale umístění ve svislém směru. Výhodou je zejména vysoká 

kvalita samotného vaku. Ta má pozitivní vliv na jeho těsnost, a rovněž i životnost. V 

důsledku toho, že je tato komponenta vkládána přes plnící otvor, je možné ji v případě 

opotřebení vyměnit. Nevýhodou vakových zásobníků je však především skutečnost, že 

v důsledku nízkého tlakového poměru je není možné použít pro aplikace s širokým 

rozsahem zatížení. S ohledem na velikost zásobníků, jež jsou pro hydropneumatiku 

typické, lze konstatovat, že například v porovnání s membránovými zásobníky jsou ty 

vakové dražší. Tyto skutečnosti tak vedou k závěru, že jejich využití není v systémech 

hydropneumatického odpružení časté. [1][24] 

 

III. Membránové zásobníky 

 

Tyto zásobníky se řadí mezi nejčastěji využívané v systému hydropneumatického 

odpružení. K oddělení kapaliny a plynu je využito pryžové membrány, která se s 

pohybem odpružení deformuje. Možnosti výroby jsou v zásadě dvě. Buď se lze setkat 
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s typem, kdy je spodní a horní víko smontováno pomocí převlečné matice, nebo 

existuje tzv. svařované provedení. [24] 

 

Konstrukce je tedy taková. Analogicky jako u vakového zásobníku, i zde je v horním 

víku otvor s ventilem pro plnění plynu. Naopak spodní víko zahrnuje otvor s portem 

pro přívod kapaliny. Membráně náleží tzv. kovový kroužek, který má ochrannou 

funkci. Zabraňuje jejímu proniknutí do portu pro přívod kapaliny. S ohledem na typ 

zásobníku tedy dojde buď k sešroubování obou vík, nebo k jejich svaření. [1][24] 

 

Co se týče parametrů těchto zásobníků, charakteristickou vlastností jsou malé pracovní 

objemy. Ty se pohybují v rozpětí 0,2 až přibližně 10 dm3. Tlaky se zde pohybují okolo 

40 MPa, zatímco průtoky činí přibližně 6 dm3.s-1. V případě svařovaných zásobníků je 

limitujícím tlakem přibližně 21 MPa, objemy se pohybují okolo hodnoty 3,5 dm3. [24] 

 

Předností je fakt, že membránový zásobník lze v systému hydropneumatického 

odpružení umístit takřka libovolně. Ve prospěch hovoří i velmi dobrá těsnost. Kladnou 

vlastností je rovněž životnost. U šroubovaných akumulátorů lze navíc nahradit 

poškozenou membránu. Mezi další pozitivní vlastnosti patří zejména dobrý tlakový 

poměr, příznivé jsou i náklady v poměru cena/ objem. Zvláště pak v případě 

svařovaných akumulátorů. Ve prospěch hovoří i fakt, že komerčně dostupné velikosti 

jsou vhodné pro hydropneumatické aplikace a nedochází tak k prodražení v důsledku 

výroby. Rovněž zde nehrozí riziko vysokého tření, jako je tomu u akumulátoru 

pístového. S membránovými zásobníky se tak lze v hydropneumatice setkat relativně 

často. [1][24] 

 

1.3.2 ZTRÁTA TLAKU PLYNU 

Jedná se o typický problém hydropneumatických akumulátorů. Jak plyne z názvu, dochází k 

pozvolné ztrátě tlaku plynu v akumulátoru. To může v krajním případě vést až k omezení 

funkce odpružení. Následující pasáž je tak věnována příčinám, důsledkům a opatřením, jež 

jsou s tímto negativním jevem spojeny. 

Velmi dobře lze ztrátu tlaku plynu demonstrovat na membránovém zásobníku. Plyn zde 

difunduje do kapaliny skrze vnitřní membránu. Samotný únik závisí na druhu plynu, 

materiálu membrány a na její celkové ploše. Difuze je rovněž ovlivněna okolnostmi, jež 

vyplývají z pracovních podmínek. Nesmí být překročen maximální tlak uvnitř, resp. daný 

tlakový poměr. Dalším faktorem je rovněž dodržení předepsaného rozsahu provozních teplot. 

Konkrétní hodnoty difuze vyplývají s příslušných výzkumů. Na jejich základě bylo zjištěno, 

že v případě membránových (a rovněž vakových) akumulátorů činí roční ztráta tlaku 1-3 % 

při teplotě 20 °C, v případě 60 °C jsou hodnoty v rozmezí 6-10 %. [1][3][28] 

Nyní je však možné přesunout se k zásobníkům pístovým. Zde je v porovnání s 

membránovými, popř. vakovými zásobníky možné konstatovat, že tlaková ztráta je v případě 

pístových akumulátorů vyšší. V důsledku ne zcela dokonalého utěsnění a teplotní roztažnosti 

pláště zásobníku dochází ke zvýšenému úniku plynu. Ztráta tlaku se rovněž odvíjí od toho, jak 

často je odpružení v provozu a jaké jsou dané provozní podmínky. Případné vnitřní netěsnosti 

jsou zpravidla zapříčiněny poškozením vnitřního povrchu zásobníku či opotřebením těsnících 
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elementů pístu. V extrémních případech se však může ztráta pohybovat až okolo 30 % ročně. 

[1][29] 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti jsou výrobci akumulátorů předepisovány servisní 

intervaly pro kontrolu a případné opětovné doplnění uniklého plynu. Na počátku provozu jsou 

obecně doporučeny častější kontroly. Po uplynutí tohoto období je pro běžný pístový 

zásobník doporučena kontrola jednou za půl roku, pro membránový je možné tento interval 

prodloužit až na jeden rok. [28][29] 

Závěrem této kapitoly je však zapotřebí konstatovat, že v některých případech je únik plynu 

tak malý, že jeho doplňování v rámci servisních intervalů postrádá smysl. Důvodem jsou výše 

zmíněné úpravy, které z něj dělají komponentu s velmi dobrou životností. S ohledem na 

finanční stránku věci je tak schůdnější opotřebovaný akumulátor po určité době rovnou 

vyměnit než se zabývat pravidelným doplňováním plynu. Z konstrukčního hlediska tak není 

třeba uvažovat plnící otvor s příslušným ventilem. [1] 

 

1.3.3 UPEVNĚNÍ HYDROPNEUMATICKÝCH ZÁSOBNÍKŮ 

Podobně jako u hydraulických válců je zapotřebí věnovat se otázce, jak lze akumulátor 

zakomponovat do systému hydropneumatického odpružení. Nelze opomenout, že v závislosti 

na svém vnitřním objemu je zásobník relativně rozměrná komponenta. Je zřejmé, že jeho 

montáž musí splňovat určité podmínky. Je tedy nasnadě uvést jejich krátký výčet. 

Z hlediska potenciálního poškození je v rámci podvozku nutné vybrat vhodné místo. Rovněž 

je nutno pamatovat na dobrý přístup k plnícímu otvoru plynu, je-li jím zásobník vybaven. 

Tento požadavek se tedy týká pravidelné údržby. Z důvodu minimalizace odporů v důsledku 

vedení kapaliny potrubím je vhodné umístit akumulátor co nejblíže hydraulickému válci. Aby 

bylo možné předejít poškození zásobníku a možným vibracím v důsledku jejich hmotnosti, je 

třeba zvolit patřičné uložení. To by mělo být pevné a tedy nepružné. [1][28] 

Upevnění hydropneumatického zásobníku tak lze řešit zpravidla těmito způsoby [1]: 

• Montáž k hydraulickému válci 

• Montáž k hydraulickému rozvaděči 

• Montáž ke speciální konzole 

 

I. Montáž k hydraulickému válci 

Tato přímá forma montáže hydropneumatického zásobníku je charakteristická 

následujícími skutečnostmi. Mezi výhody patří zejména fakt, že odpadají problémy s 

výrobou speciální konzoly. Ve prospěch tohoto řešení hovoří i to, že není zapotřebí 

vedení hydraulické kapaliny. Z toho vyplývá, že nevznikají dodatečné odpory, 

způsobené vedením média. Dochází tedy k minimalizaci tlakových ztrát přenosem. 

Lze tak vytvořit konfiguraci, jenž je charakteristická nízkou hodnotou základního 

tlumení. Jako nevýhodu lze brát vyšší prostorové nároky takto vytvořeného celku 

(hydraulický válec + hydropneumatický zásobník). [1][28] 

 

Hydropneumatický systém, využívající takové konfigurace, uvedla společnost Citroën 

u modelu DS. Rovněž se lze s tímto řešením setkat v takovém případě, kdy je 

akumulátor (pístový) součástí pláště hydraulického válce, nebo je k němu zboku 
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připojen. Ze současných výrobců lze zmínit společnost KALLER, KONI či 

Hemscheidt. Toto provedení lze označit za trend v rámci dosavadního vývoje.  

 

II. Montáž k hydraulickému bloku 

Vstupní port akumulátoru bývá zpravidla opatřen vnějším závitem. Pomocí něj je v 

tomto případě hydropneumatický zásobník zašroubován do hydraulického řídícího 

bloku. Jedná se tak o konstrukčně nenáročné řešení, které vede k úspoře nákladů. 

Příkladem je hydropneumatický systém od německé společnosti WEBER-

HYRAULIK. [1][31] 

 

 

III. Montáž ke speciální konzole 

Tento způsob uchycení, jak již název napovídá, je charakteristický využitím speciálně 

tvarované konzole. Držák je pak přišroubován, či jinak spojen, s rámem vozidla. Z 

toho vyplývá navýšení nákladů v důsledku přidání další komponenty. [1] 

Obr. 12 Jednotky odpružení KONI (zleva: zásobník nahoře, zásobník zboku) [30] 

Obr. 13 Řídící blok s akumulátory [32] 

Obr. 14 Montáž ke konzole [33] 
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Zpravidla je však taková konstrukce využívána v případech, kdy je zapotřebí umístit 

na jedno místo více hydropneumatických zásobníků. Příkladem využití je odpružení 

přední nápravy traktoru Fendt 900 Vario. [1] 

 

1.4 TLUMENÍ 

Předchozí kapitola byla věnována hydropneumatickému zásobníku, jakožto komponentě 

zajišťující funkci pružení. Náplní této kapitoly je naopak objasnění tlumení. To je v základu 

generováno průchodem hydraulického média vedením a šroubením, a to sice mezi 

hydraulickým válcem a hydropneumatickým zásobníkem. Takové tlumení je dané tlakovými 

ztrátami a nelze jej nijak dále ladit. S ohledem na tuto skutečnost je žádoucí do systému 

implementovat tlumení sekundární, které by bylo možné jistým způsobem přizpůsobit 

požadavkům dané aplikace. To je realizováno pomocí přídavného průtokového odporu. 

[1][34] 

Dělení přídavných průtokových odporů je následující [1][3]: 

• Nenastavitelné průtokové odpory 

• Odpory závislé na směru toku 

• Nastavitelné průtokové odpory 

 

1.4.1 NENASTAVITELNÉ PRŮTOKOVÉ ODPORY 

Jedná se o dva typy odporů, které mohou být rozděleny dle konstrukce následovně. První 

možností je tzv. clona (z angl. slova „orifice“), zatímco druhým možným provedením je tzv. 

škrtící ventil (z angl. slova „throttle“). Společným znakem obou komponent je schopnost 

vytvářet tlakovou ztrátu, pomocí které lze zvyšovat velikost tlumicích sil. Pro správnou funkci 

odpružení je důležité dbát zejména na jejich správné umístění. [1][35] 

V praxi se lze setkat s několika případy. Jedním z nich je situace, kdy je již dopředu známo, 

jak velké má být tlumení a s ohledem na tuto skutečnosti je vybrán průtokový odpor 

odpovídající velikosti. Elegantním řešením s ohledem na náročnost a vynaložené náklady je 

umístění clony či škrtícího ventilu do některé z hlavních komponent pérování. Vhodnou 

volbou z ekonomického hlediska tak může být hydraulický válec či hydropneumatický 

zásobník. Dražší odpory jsou spojeny s integrací do trubek či hadic. Zajímavou možností je 

umístit odpor tak, aby jej bylo možné měnit. Například, je-li odpružené vozidlo využíváno pro 

různé účely. Je zřejmé, že takový systém je vystaven širokému rozsahu zatížení, na což je 

třeba reagovat volbou adekvátního průtokového odporu. Výhodným místem pro jeho instalaci 

je hydraulické šroubení či příslušné porty. Samotnou montáž lze provést buď jeho 

zašroubováním, či vložením a zajištěním, a to sice k odpovídající komponentě. Důležité je 

však odpor dostatečně dimenzovat. Je třeba počítat se skutečností, že dochází k vysokým 

tlakovým ztrátám. Důsledkem je vznik hydraulických sil toku kapaliny, které narůstají se 

zvyšující se rychlostí samotného odpružení. Na tuto skutečnost je nutné reagovat robustností 

konstrukce. Cílem je zamezit případným deformacím odporů, rovněž nesmí docházet k 

posunům v rámci jejich umístění. [1][3][34][35] 
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Závěrem lze konstatovat, že tento typ odporů obecně splňuje požadavky na nízké náklady. 

Pokud je navíc zvolena konfigurace s vyměnitelnou clonou či škrtící tryskou, lze hovořit i o 

dobré variabilitě hydropneumatického systému. Nevýhodou je především fakt, že nelze docílit 

rozdílné úrovně tlumení při stlačení a odskoku. 

 

1.4.2 ODPORY ZÁVISLÉ NA SMĚRU TOKU 

V mnoha případech je možné setkat se s požadavkem na rozdílné tlumení v případě stlačení a 

následného odskoku. Takový princip využívají i konvenční dvojčinné tlumiče. Typicky se 

jedná o poměr 1:2 až 1:3. Z toho vyplývá, že je zpravidla voleno vyšší tlumení při odskoku 

než při stlačení. Prakticky lze takové konfigurace docílit rozdělením cest pro vedení 

hydraulické kapaliny. [1][2] 

Tento princip je možné realizovat pomocí paralelního uspořádání dvojice odporů. Ty jsou 

umístěny ve vedení hydraulického média mezi válcem a zásobníkem. Tok kapaliny je řízen 

pomocí jednosměrného ventilu. V případě stlačení překoná tlak média jeho pružinu a kapalina 

proudí i druhou větví. Ve fázi rozpínání ventil otevřen není, aktivní je tedy jen jedna větev 

s odporem. Výsledkem je markantnější ztráta tlaku, jinak řečeno silnější útlum. [1][35] 

Pro hydropneumatické odpružení je však typickou komponentou tzv. tlumicí ventil. Základní 

součástí je jeho těleso (1), to je opatřeno dvěma otvory. Jedná se o sací (spodní plocha) a 

výtlačný (horní plocha) otvor. Ty jsou překryty tenkými pružnými kotouči (2). Důležité je 

zmínit, že sací otvor náleží roztahování tlumiče, zatímco výtlačný otvor stlačování tlumiče. 

Zdvih tenkých kotoučů je omezen na každé straně pomocí opěrných kroužků (3). Další otvor 

(4), zajišťující nepřerušovaný tok hydraulického média, náleží spojovacímu dílu (5). Při 

pohybu pístu ve válci v důsledku stlačení (nahoru) prochází kapalina otvorem vpravo, dochází 

k přizvednutí pružných kotoučů na horní ploše. Ty mají nižší tuhost než kotouče náležící 

sacímu otvoru, a dochází tak k nižšímu tlumení. Naopak začne-li se píst pohybovat ve válci 

opačným směrem, dochází k proudění kapaliny levým otvorem přes pružné kotouče náležící 

sacímu otvoru. Jak již bylo zmíněno, právě ty disponují vyšší tuhostí a v případě odskoku tak 

dochází k tlumení vyššímu. [2] 

Obr. 15 Tlumicí ventil [36] 
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1.4.3 NASTAVITELNÉ PRŮTOKOVÉ ODPORY 

Motivací je snaha o co nejlepší přizpůsobení odpružení daným podmínkám. Tento předpoklad 

splňuje hydropneumatické odpružení již samo o sobě. Hlavní výhoda spočívá v pohotové 

reakci systému na změnu zatížení. Dochází k neustálému udržování stabilní světlé výšky, 

rovněž se v závislosti na zatížení mění tuhost odpružení. Dalším krokem je tedy možnost 

okamžitého přizpůsobení tlumení v závislosti na aktuálních podmínkách. [1] 

Možnost změny tlumení lze podle rychlosti reakce rozdělit na následující typy [1][31]: 

• Manuální nastavení 

• Automatické pomalé nastavení – „adaptivní“ 

• Automatické rychlé nastavení – „semi-aktivní“ 

 

I. Manuální nastavení 

Změna tlumení je realizována manuálně prostřednictvím řidiče. V kabině vozidla, 

příp. jiného stroje je umístěn ovládací prvek. Může se jednat například o potenciometr 

či elektronický spínač. Nastane tak změna v tlumení, neboť dojde k regulaci průtoku 

kapaliny prostřednictvím nastavitelného průtokového odporu. [1] 

 

II. Adaptivní nastavení 

Tento princip se zpravidla vyskytuje u aplikací, u nichž dochází k velkým změnám 

zatížení, nebo se často střídají jízdní profily. Velikost tlumení je nastavována 

automaticky s ohledem na aktuální provozní podmínky. Regulaci lze provést jak 

mechanicky, tak prostřednictvím elektroniky. V prvním případě lze pro vyhodnocení 

situace využít například tlak v komoře na straně pístu. Na tento signál pak reaguje 

příslušný tlumící prvek. Druhá možnost je založena na využití senzorů. Dojde k 

vyhodnocení jimi vysílaných signálů a změna tlumení je provedena prostřednictvím 

elektrického zařízení. Může se jednat například o krokový motor či solenoid. 

Typickou vlastností je pomalá reakce systému. Tlumení je zvoleno s ohledem na daný 

provozní stav. Rozhodujícím faktorem mohou být například signály senzorů 

shromážděné za posledních 60 sekund, respektive výsledná průměrná hodnota. [1][31] 

 

III. Semi-aktivní nastavení 

S ohledem na vnější buzení a provozní podmínky dochází ke zvolení vhodného 

tlumení, a to sice v reálném čase. Systém je doplněn o senzory umožňující rychlou 

reakci a elektronické regulátory. Rovněž jsou osazeny okamžitě nastavitelné tlumící 

prvky. S využitím semi-aktivního nastavení lze v rámci amplitudy a frekvence 

aplikovat tzv. selektivní tlumení. Zachytí-li podvozek na nerovné vozovce velký ráz, 

je systém schopen dočasně otevřít tlumící ventil s cílem redukovat zrychlení 

odpružené hmoty. Dochází tak pouze k malému přenosu vibrací na posádku či náklad. 

Je zřejmé, že je tento systém založen na určitém řídícím algoritmu. Úkolem je tedy 

nalézt takové nastavení, které bude efektivní v každé situaci. Toto nastavení přispívá 

k tomu, že zátěž je lépe rozložena. Kupříkladu u terénních vozidel je možné zlepšit 

trakci přitížením příslušné hnané nápravy. [1][31] 

Z uvedených poznatků tedy vyplývá, že volba vhodného systému nastavení tlumení závisí 

zejména na tom, k jakému účelu bude dané vozidlo užíváno. Tedy zda se jedná o osobní 

automobil, či například o vojenský speciál. Je tedy zapotřebí zohlednit nároky, kladené na 
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odpružení takového vozidla. V neposlední řadě sehrává svoji roli i finanční náročnost 

zvoleného systému tlumení, od něhož se odvíjí i cena odpružení jako celku. 

 

1.5 HYDRAULICKÉ VEDENÍ A ŠROUBENÍ 

Na úvod této podkapitoly je vhodné uvést 3 základní druhy hydraulických okruhů, které lze v 

případě hydropneumatického odpružení rozlišit. 

Jedná se o [1][3]: 

• Okruh odpružení (červené vedení) 

• Řídící okruh (černé vedení) 

• Napájecí okruh (zelené + šedé vedení) 

 

I. Okruh odpružení 

Tento okruh lze definovat jako rozvod hydraulického média mezi hlavními 

komponentami hydropneumatického systému. Konkrétně se tedy jedná o vedení 

hydraulické kapaliny v rámci hydraulických válců, hydropneumatických akumulátorů 

a elementů tlumení. Předpokladem je odolnost vůči vysokým průtokům, jež jsou 

generovány v důsledku pohybu odpružení. Vzhledem k relativnímu pohybu 

hydraulických válců vzhledem k základní struktuře systému, je nutné zvolit 

hydraulické hadice. Důvodem je docílení flexibilního spojení. Negativním faktorem 

jsou však vznikající ohybové momenty. Jiným problémem jsou pak vysoké tlaky, 

kterým musí hydraulická vedení odolávat. Řešením je použití hadic s více ocelovými 

Obr. 16 Schéma hydraulického vedení [38] 
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vrstvami. Zde však dochází k hlavnímu rozporu, neboť tužší hadice vedou k větší 

náchylnosti na namáhání ohybovými momenty. Je tak důležité nalézt určitý 

kompromis. [1][37] 

 

II. Řídící okruh 

Úkolem řídícího okruhu je připojení jednotky regulace úrovně odpružení, případně 

systému zajišťujícího dodávku tlaku předpětí, k základnímu okruhu pérování. 

Hydraulické vedení zde představuje pouze prvek, přes který proudí kapalina potřebná 

pro uvedení odpružení do konstrukční polohy. Další funkcí může být vedení 

natlakovaného hydraulického média pro obnovení tlaku předpětí. Důležité je však 

zmínit, že tento okruh musí být schopen odolat mnohem menším průtokům než okruh 

odpružení. [1][37] 

 

III. Napájecí okruh 

Okruh napájení představuje napojení řídícího okruhu na systém dodávky 

hydraulického média. Dochází tedy buď k přívodu či odvodu kapaliny podle potřeb 

hydraulického rozvaděče. Někdy jsou tato vedení dlouhá i několik metrů. Důvodem je 

fakt, že hydraulické čerpadlo a zásobník kapaliny jsou často situovány poměrně 

daleko od hydropneumatických jednotek. [1][37] 

 

1.5.1 HYDRAULICKÉ TRUBKY 

Nastane-li situace, kdy je geometrie vedení jasně stanovena, je vhodnější použít hydraulické 

trubky. Nespornou výhodou je zde maximální využití prostoru pro zástavbu. Ocel totiž 

zajišťuje vysokou pevnost i v případě malého průměru, rovněž je umožněno vytvářet malé 

ohybové rádiusy. V rámci šasi vozidla mají trubky jasné vedení, nedochází ke změně jejich 

polohy. Důvodem jsou objímky, pomocí kterých jsou upevňovány. Ve prospěch hovoří i 

dobrá spolehlivost, v porovnání s hadicemi nehrozí proražení a nedochází tak k úniku. Řešení 

pomocí trubek je rovněž efektivnější z hlediska vynaložených nákladů. [1][3][39] 

Nelze však opomenout potenciální nevýhody. Zejména pak nízkou flexibilitu. Ta je omezující 

i z hlediska změny konstrukce. Při zásahu do podvozku lze hadice vést např. těsnými 

skulinami, což je u trubek jistý problém. [39] 

 

1.5.2 HYDRAULICKÉ HADICE 

V praxi se lze setkat s případy, kdy je vhodné využít namísto trubek hydraulické hadice. 

Zejména pokud mají být spojeny komponenty, jež jsou vůči sobě v relativním pohybu. Jak již 

bylo zmíněno v předchozí podkapitole, hadice lze snadněji integrovat při zásahu do 

konstrukce. Výhodou je také malý přenos tlakových špiček. Na nízké úrovni je udrženo i 

šíření mechanických vibrací. [1] [39] 

Tyto výhody však převažuje řada nevýhod. Velké ohybové rádiusy a poměrně tlusté stěny 

znemožňují efektivní využití daného prostoru pro zástavbu. V důsledku vysoké flexibility 

mají hadice tendenci změny polohy. Je tak nutné jejich řádné ukotvení, a to i z důvodu, aby 

nedošlo ke kontaktu s jinými prvky v rámci podvozku. Negativním faktorem je rovněž nízká 

odolnost vůči poškození, například v důsledku možného protržení. Hadice jsou též náchylné 

na UV záření, chemikálie apod. [1][39] 
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1.5.3 HYDRAULICKÉ ŠROUBENÍ 

Neboť je zapotřebí danou komponentu odpružení s příslušnou hadicí, či trubkou propojit, je 

nutné využít spojovacího dílu, tzv. šroubení. 

Toto spojení je zpravidla realizováno opatřením komponenty odpružení vnitřním závitem, ten 

může být kupříkladu trubkový či metrický. Analogicky je příslušné šroubení opatřeno závitem 

vnějším, čímž dojde k vytvoření požadovaného spoje. Důležité je však jeho náležité utěsnění. 

První způsob spočívá ve vytvoření hrany v dosedací ploše šroubení, dále je možné aplikovat 

kovový těsnící kroužek, jež těsní v důsledku řádného utažení. Možné je rovněž využití 

kroužku na bázi elastomeru. Právě poslední zmíněný způsob je v současnosti velmi oblíbený. 

[1][3][40] 

Závěrem je důležité zmínit, že při výběru hydraulických šroubení je vždy nutno pamatovat na 

to, do jaké míry vytvářejí odpor vůči průtoku hydraulického média. Z tohoto důvodu jsou 

upřednostňovány přímá šroubení před úhlovými. Rovněž by měl být jejich počet v rámci 

vedení kapaliny co nejmenší. [1] 
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2 ČTVRTINOVÝ MODEL VOZIDLA 

Skutečnosti, jež jsou uvedené v této kapitole, vycházejí z teorie dynamických modelů 

odpružení. V případě pohybů odpružené hmoty nad jednotlivými nápravami (přední/zadní), 

platí za předpokladu nulové hmotnosti vazebního tělesa této soustavy vzájemná nezávislost 

svislých pohybů hmoty. V následující části práce tak budou vyšetřeny základní kmitavé 

vlastnosti soustavy. K řešení této problematiky bude užito jednoduchého dynamického 

modelu, disponujícího dvěma stupni volnosti. Je třeba připomenout, že úkolem čtvrtinového 

modelu je vyšetřit kmitání ve svislém směru. I přesto, že není bráno v potaz klopení a klonění 

příslušné karoserie, mohou být výpočty přeneseny i na vozidlo jako celek. [41][42] 

Čtvrtinový model, který lze chápat jako náhradu části vozidla, je možné charakterizovat 

následujícími parametry. Hmotnost karoserie s nákladem, připadající na ¼ vozidla, 

reprezentuje hmotnost odpružených částí M. Hmotnost m pak představuje neodpružené části, 

tedy hmotnost kola a jemu náležící díly nápravy. Ks je tuhost pružiny dané nápravy, Cs 

vyjadřuje součinitel tlumení. Co se týče pneumatiky, ta je reprezentována pružinou s radiální 

tuhostí Kt. V některých případech bývá tato pružina doplněna o tlumič se součinitelem 

tlumení Ct, neboť v důsledku viskoelastických vlastností pneumatiky dochází ke generaci 

malého tlumícího účinku. Ten je však pouze nepatrný a je tak možné jej zanedbat. [41][43] 

Pro tlumící a pružící síly, působící mezi odpruženou a neodpruženou hmotou lze psát [41]: 

𝐹𝐾𝑠 = 𝐾𝑠 ∙ 𝑍𝑟𝑒𝑙 (3)  

𝐹𝐶𝑠 = 𝐶𝑠 ∙ �̇�𝑟𝑒𝑙 (4)  

Síly, jež jsou přenášené pneumatikou [41]: 

𝐹𝐾𝑡 = 𝐾𝑡 ∙ 𝑍𝑢𝑟𝑒𝑙 (5)  

𝐹𝐶𝑡 = 𝐶𝑡 ∙ �̇�𝑢𝑟𝑒𝑙 (6)  

Obr. 17 Čtvrtinový model vozidla 
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Relativní výchylky lze zapsat takto [41]: 

𝑍𝑟𝑒𝑙 = 𝑍 − 𝑍𝑢 (7)  

�̇�𝑢𝑟𝑒𝑙 = 𝑍𝑢 − 𝑍𝑟 (8)  

Pro danou soustavu lze zapsat pohybové rovnice ve tvaru [41]: 

−𝑀 ∙ �̈� − 𝐹𝐶𝑠 − 𝐹𝐾𝑠 = 0 (9)  

−𝑚 ∙ �̈�𝑢 + 𝐹𝐶𝑠 + 𝐹𝐾𝑠 − 𝐹𝐶𝑡 − 𝐹𝐾𝑡 = 0 (10)  

Součinitel tlumení pneumatiky Ct lze s ohledem na předchozí text zanedbat. Kromě toho je 

tlumení soustavy realizováno pomocí síly FCs. [41] 

Dosazením rovnic (3) až (5), (7) a (8) lze obdržet pohybové rovnice ve tvaru: 

𝑀 ∙ �̈� + 𝐶𝑠(�̇� − �̇�𝑢) + 𝐾𝑠(𝑍 − 𝑍𝑢) = 0 (11)  

𝑚 ∙ �̈�𝑢 − 𝐶𝑠(�̇� − �̇�𝑢) − 𝐾𝑠(𝑍 − 𝑍𝑢) = 𝐾𝑡 ∙ (𝑍𝑟 − 𝑍𝑢) (12)  

Rovnice (11) a (12) tedy reprezentují danou dynamickou soustavu. Za vstupní parametr, tedy 

budící funkci, lze považovat výšku nerovností Zr. Odezva této dynamické soustavy je 

reprezentována výchylkami Z, Zu a rovněž jejich derivacemi v čase. [41] 

Síly, jež jsou přenášeny ze soustavy na vozovku je možné vyjádřit takto [41]: 

𝐹𝑑𝑦𝑛 = −(𝐹𝐾𝑡 + 𝐹𝐶𝑡) = 𝐾𝑡 ∙ (𝑍𝑟 − 𝑍𝑢) + 𝐶𝑡 ∙ (�̇�𝑟 − �̇�𝑢) ≈ 𝐾𝑡 ∙ (𝑍𝑟 − 𝑍𝑢) (13)  

Výše uvedená rovnice slouží pro určení dynamické síly. K jejímu vzniku dochází v důsledku 

radiálního stlačení pneumatiky vzhledem k vozovce. [41] 

 

2.1 VLASTNÍ FREKVENCE, POMĚRNÝ ÚTLUM 

Z hlediska vyšetření svislého kmitání nelze opomenout následující důležité parametry. 

Prvním z nich je stanovení vlastní frekvence, a to sice jak odpružených, tak neodpružených 

hmot. 

Zavádí se zde pojem „ride rate“ RR. Představuje tuhost, vyjádřenou sériovým spojením 

tuhosti pružiny s tuhostí pneumatiky [44]. 

𝑅𝑅 =
𝐾𝑠 ∙ 𝐾𝑡

𝐾𝑠 + 𝐾𝑡
 (14)  

Pro vlastní úhlovou frekvenci odpružených hmot platí vztah [44]: 

𝜔02 = √
𝑅𝑅

𝑀
  (15)  
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Vlastní úhlovou frekvenci neodpružených hmot lze stanovit dle vztahu [44]: 

𝜔01 = √
𝐾𝑡 + 𝐾𝑠

𝑚
  (16)  

V souvislosti s úhlovými frekvencemi nelze opomenout amplitudo-frekvenční charakteristiku. 

Ta v sobě zahrnuje jak zrychlení odpružených, tak i neodpružených hmot, a to sice 

v závislosti na budící frekvenci. K rezonančním špičkám tedy dochází při buzení soustavy 

úhlovými frekvencemi ω01, resp. ω02. [41] 

Dalším parametrem, jež v sobě zahrnuje vliv tlumení, tuhosti a odpružené hmoty, je poměrný 

útlum. Lze jej označit jako poměr, a to sice mezi tlumením reálným a kritickým. [42] 

𝐷2 =
𝐶𝑠

2 ∙ √𝐾𝑠 ∙ 𝑀
  (17)  

V případě nenaložených osobních vozidel se poměrný útlum pohybuje v rozmezí 0,2 – 0,4. 

Pro naložené vozidla se jedná o hodnoty v rozmezí 0,15 – 0,30. Je-li návrh odpružení 

primárně soustředěn na jízdní komfort, měl by poměrný útlum dosahovat hodnoty přibližně 

D2 ≈ 0,2. Naopak v případě ladění systému s cílem dosáhnout dobré jízdní bezpečnosti, je 

třeba přiblížit se hodnotě D2 ≈ 0,4. [41][42] 

 

2.2 VLIV PARAMETRŮ A KRITÉRIA HODNOCENÍ 

Na základě definovaného čtvrtinového modelu, resp. uvedením nejdůležitějších parametrů 

soustavy s dvěma stupni volnosti je nasnadě uvést jejich vliv na chování vozidla. 

Vyhodnocení je prováděno s uvážením dvou základních faktorů, a to sice jízdního komfortu a 

jízdní bezpečnosti. [41] 

Prvně zmíněný faktor je možné definovat jako vliv zrychlení odpružené hmoty �̈� na posádku. 

Pohybem odpružení ve svislém směru jsou generovány vertikální vibrace. Neboť jsou orgány 

v lidském těle citlivé na určité frekvenční rozsahy, je nutné se těmto spektrům vyvarovat. 

Typická je oblast mezi 4 a 8 Hz, kdy je tělo nejméně odolné. Dochází zde k rezonanci břišní 

dutiny. Dále je třeba vyvarovat se oblastem 10 až 20 Hz. Neboť zrychlení odpružené hmoty 

Obr. 18 Amplitudo-frekvenční charakteristika [41] 
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představuje proměnnou závislou na čase, je pro vyhodnocení využito mj. aritmetického 

průměru a je tak stanovena průměrná hodnota �̈�. [44] 

Druhý faktor je reprezentován pomocí dynamické síly Fdyn, vznikající mezi pneumatikou a 

vozovkou. S její klesající hodnotou se snižuje schopnost přenášet jak síly obvodové (zejména 

brzdné), tak síly boční. Tento stav je tak nutné vyšetřit, mj. nalezením minima Fdyn. Rizikový 

je zde stav záporné hodnoty této síly, a to zejména u přední nápravy. Pneumatika ztrácí 

kontakt s vozovkou a vozidlo se stává neovladatelné. [41][44] 

Neboť je vozovka zpravidla tvořena nerovnostmi s náhodným charakterem, dochází 

k náhodnému buzení a ve výsledku tak lze výše uvedené faktory považovat za náhodné 

funkce. K jejich vyhodnocení je tak užíváno statistických veličin. Jedním z kritérií je tak 

typická statistická veličina, tedy rozptyl. Statistickou veličinu s rozměrem stejným, jako 

posuzovaný faktor reprezentuje „root mean square“ (RMS), neboli kvadratický průměr. Jedná 

se tak o kritéria, reprezentující pomocí jedné hodnoty průběh dané proměnné v čase. 

Následující schéma znázorňuje pomyslné optimum jak z hlediska minimální dynamické síly, 

tak z hlediska minimální hodnoty zrychlení odpružené hmoty s využitím právě RMS. [41][44] 

  

2.2.1 VLIV TUHOSTI PRUŽIN 

Z teorie čtvrtinového modelu vyplývá, že pružina příslušící dané nápravě o tuhosti Ks je 

sériově připojena k pružině o radiální tuhosti Kt, jež reprezentuje příslušnou pneumatiku. 

Tuhost Kt je dána výrobcem obutí. Pro ladění systému je tedy podstatným parametrem tuhost 

samotné pružiny Ks. Na základě obrázku 20 je možné konstatovat, že volba tuhosti výrazně 

ovlivňuje průběh charakteristiky v oblasti vlastní frekvence odpružené hmoty ω02. Se 

zvyšující se tuhostí tak v této oblasti budící frekvence výrazně narůstá jak zrychlení 

odpružené hmoty, tak i dynamická síla. Pro jízdní pohodlí a ovladatelnost je tak v tomto 

případě vhodné volit tuhost nižší. Pamatovat je však nutné na vlastní frekvenci odpružené 

hmoty. Pokud by byla její hodnota velmi malá, hrozila by tzv. mořská nemoc. Dále lze 

Obr. 19 Minima jednotlivých faktorů (měnící se součinitel Cs) 

[44] 
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konstatovat, že v oblastech vyšších budících frekvencí, tj. ω ≈ ω01, není vliv změny tuhosti 

pružiny Ks tak markantní. [41] 

Vliv tuhosti lze demonstrovat i na směrodatné odchylce zrychlení odpružené hmoty. Aby bylo 

docíleno optimálního stavu, tj. aby byla tato odchylka minimální, musela by být vlastní 

frekvence odpružené hmoty ω02, resp. tuhost pružiny Ks nulová. Toho však nelze v reálném 

případě docílit. Je tedy nutné nalézt určité optimum, mezi jízdním pohodlím a ovladatelností. 

V neprospěch pružin s malou tuhostí hovoří zejména fakt, že narůstá výška tzv. propružení. S 

tím souvisí nárůst prostoru, nutného pro zástavbu. V reálných aplikacích se tak vlastní 

frekvence odpružených hmot v případě standardních vozidel pohybují v rozsahu 1 až 1,5 Hz. 

Pro závodní vozidla, disponující z důvodu ovladatelnosti tužšími pružinami, se oblast 

přesouvá na 2 až 2,5 Hz. [41][43][44] 

Dále lze definovat vztah pro nalezení pomyslného optima tuhosti pružin. Z hlediska 

schopnosti soustavy přenést podélné a příčné síly je tak výpočet následující [42]: 

𝐾𝑠 =
𝐾𝑡 ∙ 𝑚 ∙ 𝑀

(𝑚 + 𝑀)2
  (18)  

Obr. 21 Závislost směrodatné odchylky zrychlení na budící frekvenci [43] 

Obr. 20 Amplitudo – frekvenční charakteristika a) zrychlení; b) dynamické síly [41] 
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Uvedené poznatky lze shrnout takto. Volba tuhosti pružin výrazně ovlivňuje chování vozidla s 

ohledem na jízdní bezpečnost a úroveň komfortu. Rovněž je nutno vzít v potaz zaměření 

daného vozidla a tuto skutečnost zohlednit již ve stádiu návrhu tuhosti pružin. 

 

2.2.2 VLIV TLUMENÍ 

Z rovnice pro výpočet poměrného útlumu vyplývá, že při zachování konstantní tuhosti Ks se 

jeho hodnota se vzrůstajícím součinitelem tlumení Cs zvyšuje. Analogicky jako u tlumení lze 

dle příslušné amplitudo-frekvenční charakteristiky dojít k několika závěrům. Volbou většího 

tlumení Cs lze docílit menší amplitudy zrychlení odpružené hmoty i dynamické síly. Tento 

poznatek je platný v oblasti nižších budících frekvencí, tj. ω ≈ ω02. Z grafické závislosti (obr. 

22) pro vyšší budící frekvence vyplývá, že zvýšení součinitele tlumení vede ke snížení 

amplitudy dynamické síly, avšak dochází k nárůstu amplitudy zrychlení odpružené hmoty. 

Tento poznatek vede k závěru, že jsou-li zvoleny tlumiče s vyšším součinitelem tlumení, tak 

v oblasti vysokých budících frekvencí je chování vozidla následující. Dojde ke zlepšení 

ovladatelnosti vozidla, což má příznivý vliv na jízdní bezpečnost. Negativní vlastností je však 

zhoršení jízdního komfortu. [41] 

Pro stanovení optimálního součinitele tlumení je možné vycházet z těchto vztahů. První z nich 

je platný v případě, je-li žádoucí docílit vysoké úrovně jízdního komfortu. [42] 

Lze jej zapsat takto [42]: 

𝐶𝑠 = 𝐾𝑠 ∙ √
𝑚 + 𝑀

𝐾𝑡
  (19)  

Druhou možností je ladit systém s ohledem na co nejlepší schopnost přenosu sil [42]. 

𝐶𝑠 = √
(𝑚 + 𝑀) ∙ 𝐾𝑠

2

𝐾𝑡
−

2 ∙ 𝐾𝑠 ∙ 𝑚 ∙ 𝑀

𝑚 + 𝑀
+

𝐾𝑡 ∙ 𝑚 ∙ 𝑀2

(𝑚 + 𝑀)2
  (20)  

Obr. 22 Amplitudo-frekvenční charakteristika a) zrychlení; b) dynamické síly [41] 
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Na závěr této kapitoly je vhodné doplnit výše uvedené grafy o závislost odezvy na budící 

frekvenci. Je-li preferována jízdní bezpečnost, je typickou hodnotou 40 % poměrný útlum. K 

rezonanční špičce tak dochází v oblastech budících frekvencí 1,5 až 2,0 Hz. Naopak s 

kritickým tlumením se lze setkat v případě 100 % poměrného útlumu. Při dosažení rezonance 

dojde k omezení pohybu odpružené hmoty, zhoršena je rovněž odezva v rámci vyšších 

budících frekvencí. Dosáhne-li poměrný útlum hodnoty 200 %, není schopno zavěšení v 

důsledku vysoké tuhosti tlumiče pohybu. Plní funkci pouze tzv. vzpěry a jediným pružícím 

elementem jsou v takovém případě pneumatiky. Rezonance nastává v rozsahu budících 

frekvencí 3 až 4 Hz. [44] 

 

2.3 PROFIL POVRCHU VOZOVKY 

Závěrem této kapitoly je nutné objasnit problematiku profilu vozovky, jakožto vstupního 

parametru, jehož volba významně ovlivňuje výstupy, plynoucí z příslušných simulací. Nabízí 

se několik způsobů, jakými může být dynamická soustava buzena. Aby však byly získané 

výstupy dostatečně objektivní, je vhodné řídit se příslušnou normou ISO. Z hlediska jízdních 

profilů se jedná o ISO 8608. Tato norma zahrnuje mj. základní informace ohledně 

standardizovaných profilů vozovek určených pro simulace, resp. pro hodnocení jízdního 

pohodlí a bezpečnosti. Tento předpis vydala mezinárodní organizace pro normalizaci, jedná se 

tak o mezinárodně uznávaný standard. [46] 

S ohledem na tyto poznatky je vhodné uvést základní principy, vedoucí k vytvoření jízdního 

profilu jako vstupního signálu pro dynamickou soustavu. Je třeba vycházet z myšlenky, že 

charakter nerovností vozovky je náhodný. Jako míru, udávající stupeň nerovností, lze označit 

hodnotu výkonového spektra Gd(n). Jeho statistické charakteristiky tak mohou být použity za 

účelem vyjádření statistických charakteristik G. [45] 

Výkonové spektrum je definováno vztahem [46]: 

𝐺𝑑(𝑛) = 𝐺𝑑(𝑛0) ∙ (
𝑛

𝑛0
)

−𝑤

 (21)  

Obr. 23 Vliv poměrného útlumu na odezvu nerovností vozovky [43] 



BRNO 2020 

 

 

41 
 

ČTVRTINOVÝ MODEL VOZIDLA 

kde n je prostorová frekvence, což je převrácená hodnota vlnové délky. Vyjadřuje počet rázů 

připadajících na jeden metr. Ve vztahu dále vystupuje referenční prostorová frekvence, jejíž 

hodnota je n0 = 0,1 m-1. Dalším parametrem je spektrální hustota nerovností pro prostorovou 

frekvenci Gd(n0), resp. její střední hodnota v m3. Poslední proměnnou je exponent w, jež 

udává míru vlnitosti uvažované vozovky. Jedná se o bezrozměrnou veličinu. [45][46] 

Kromě nerovností vozovky je však třeba vzít v potaz i samotnou rychlost. Spektrální hustota 

nerovností pro prostorovou frekvenci však zohledňuje pouze ujetou vzdálenost a nerovnosti 

dané vozovky. [45] 

Pro účely analýzy je tak vhodná její transformace z prostorového do časového spektra [45]: 

𝐺𝑑(𝑓) =
𝐺𝑑(𝑛)

𝑣
 (22)  

kde v je uvažovaná rychlost vozidla a f je frekvence.  

Pohybuje-li se tedy vozidlo danou rychlostí v po nerovné vozovce s prostorovou frekvencí n, 

lze výchozí frekvenci zapsat takto [45][46]: 

𝑓 = 𝑣 ∙ 𝑛 (23)  

Dosazením rovnic (22) a (23) do rovnice pro výkonové spektrum (21) vznikne tento vztah: 

𝐺𝑑(𝑛) =
1

𝑣
 ∙ 𝐺𝑑(𝑛0) ∙ (

𝑓

𝑛0 ∙ 𝑣
)

−𝑤

 (24)  

Norma ISO uvažuje u jízdních profilů exponent w = 2 [45]: 

Předchozí rovnici tak lze upravit ve tvaru [45]: 

𝐺𝑑(𝑛) = 𝑛0
2  ∙ 𝐺𝑑(𝑛0) ∙ (

𝑣

𝑓2
)

−𝑤

 (25)  

Výslednou spektrální hustotu nerovností v časové a frekvenční doméně je možné vyjádřit 

tímto vztahem [45]:  

𝐺𝑣(𝑛) = 4 ∙ 𝜋2 ∙ 𝑛0
2  ∙ 𝐺𝑑(𝑛0) ∙ 𝑣 (26)  

Z výše uvedené rovnice vyplývá, že amplituda výkonového spektra Gd(n) je v daném 

okamžiku u vozidla pohybujícího se rychlostí v konstantní, což platí pro celý frekvenční 

rozsah. Tento jev bývá označován jako tzv. bílý šum w(t) (z angl. „white noise“). [45] 

S uvážením předchozích poznatků lze spektrální hustotu nerovností (rov. 26) při v = konst. 

označit jako konstantu k [45]:  

𝑘 = 4 ∙ 𝜋2 ∙ 𝑛0
2  ∙ 𝐺𝑑(𝑛0) ∙ 𝑣 (27)  

Výchylku v závislosti na čase je tak možné na základě bílého šumu vyjádřit následujícím 

vztahem [45]: 
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𝑞(𝑡) = √𝑘 ∙ ∫ 𝑤(𝑡) 𝑑𝑡
𝑡

0

 (28)  

Pro samotné modelování je zapotřebí zvolit hodnotu spektrální hustoty nerovností pro 

prostorovou frekvenci Gd(n0). Hodnoty, jakých může nabývat, definuje rovněž norma ISO 

8608 a jsou seřazeny sestupně, od nejlepšího k nejhoršímu povrchu vozovky (viz. tab. 1). 

Tab. 1 Vybrané hodnoty spektrální hustoty nerovností [46] 

Typ vozovky Spodní limit Střední hodnota Horní limit 

Gd(n0) 

10-6 [m3] 

A - 16 32 

B 32 64 128 

C 128 256 512 

D 512 1024 2048 

E 2048 4094 8192 

F 8192 16384 32768 
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3 SIMULACE V PROSTŘEDÍ MATLAB/SIMULINK 

Předchozí kapitola byla věnována popisu dynamického modelu se dvěma stupni volnosti, tj. 

čtvrtinového modelu. Tyto teoretické poznatky je však nutné přenést do praktické roviny. Je 

tak zapotřebí vybrat příslušný výpočetní software. Pro vyšetření vlastností 

hydropneumatického odpružení byl zvolen program pro vědeckotechnické výpočty 

MATLAB. Ve spolupráci s jeho nástavbou Simulink je možné danou dynamickou soustavu 

ve formě blokového schématu modelovat a následně provést odpovídající simulace. Se 

získanými daty lze posléze dále pracovat, a to i díky jednoduché komunikaci, která mezi tímto 

softwarem a jeho nástavbou probíhá. Důvodem pro výběr tohoto programu byla rovněž 

předchozí uživatelská zkušenost.  

Jak již plyne ze zadání, odpružení je navrhováno pro dvounápravové nákladní vozidlo. Lze 

tedy předpokládat, že bude vystaveno velkým změnám zatížení. Především pak v případě 

zadní nápravy. Tuto skutečnost je nutné ve výpočtech zohlednit. Jsou tak uvažovány tři stavy. 

Ty jsou vyjádřeny lišícími se hmotnostmi odpružené hmoty, připadající na ¼ vozidla. 

Stavy lze nazvat takto: 

• „A“ nenaložené vozidlo, 

• „B“ středně naložené vozidlo, 

• „C“ plně naložené vozidlo. 

Aby bylo možné objektivně zhodnotit získané výsledky, je zapotřebí provést odpovídající 

srovnání. Pro tento účel byla zvolena jednoduchá mechanická (vinutá) pružina s tlumičem, 

reprezentující typ konvenčního pérování. U této pružiny není uvažována progrese, ačkoliv by 

ji bylo možné i u této mechanické pružiny uplatnit (např. kombinací dvou listových pružin). 

Uvažováním čistě lineární charakteristiky je však možné zjistit, jak velký je přínos 

hydropneumatiky v oblasti jízdního komfortu a bezpečnosti. Je tedy nasnadě uvést veličiny, 

na základě kterých budou tyto faktory vyšetřovány (jejich detailní popis uveden v sekci 2.2). 

Jedná se o dynamickou sílu pod kolem Fdyn, reprezentující ovladatelnost vozidla. Co se týče 

jízdního komfortu, je možné jej vyšetřit na základě zrychlení odpružené hmoty �̈�. 

Graf 1 Charakteristika vybraných pružin 
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3.1 VSTUPNÍ PARAMETRY 

V první fázi je nutné definovat vstupní parametry, na jejichž základě bude probíhat samotná 

simulace. Pro snadnější práci s těmito daty je vhodný jejich zápis do skriptu v MATLABu, 

který lze nazvat jako m-file. Po jeho spuštění dojde k uložení vstupních hodnot ve formě 

proměnných do paměti programu, přičemž jejich aktuální výpis lze nalézt v okně Workspace. 

Je tak možné provést zpětnou kontrolu, zda byly hodnoty zadány korektně. 

Tab. 2 Vstupní parametry čtvrtinového modelu 

Parametr Označení Jednotka Varianta Hodnota 

Hmotnost odpružených částí M [kg] A 1700 

B 3400 

C 5100 

Hmotnost neodpružených částí m [kg] – 685 

Radiální tuhost pneumatiky Kt [N·m-1] – 1000000 

Tuhost pérování (v konstrukční 

poloze) 

Ks [N·m-1] – 139568 

Konstanta tlumení Cs [N·s·m-1] – 10892 

Gravitační zrychlení g [m·s-2] – 9,81 

 

Výše uvedená tabulka je platná pro obě varianty odpružení. Pozornost je ale nutné věnovat 

tuhosti dané pružiny. Zatímco uvažovaná vinutá pružina disponuje konstantní tuhostí, u 

hydropneumatické pružiny se tento parametr mění v závislosti na posunutí pístu 

v hydraulickém válci (graf 1), což je zapříčiněno změnou zatížení. Tuto skutečnost je tak 

nutné při výpočtu zohlednit. Jako vstupní parametr, definující tuhost hydropneumatické 

pružiny, je zvolena tabulka s tuhostí v závislosti na posunutí. 

Výpočet příslušných vstupních parametrů, uvedených v tab. 2, společně s určením tuhosti pro 

hydropneumatiku, bude uveden ve výpočtové části práce (kapitola 4). 

 

3.2 SESTAVENÍ BLOKOVÉHO SCHÉMATU 

Druhá fáze se týká vytvoření blokového schématu, k čemuž slouží již zmíněná nástavba 

programu MATLAB Simulink. Postup spočívá v sestavení pohybových rovnic formou 

předdefinovaných bloků. Přednastavené bloky lze dále modifikovat, což se týká například 

nastavení proměnných pro komunikaci s Workspace MATLABu. Další možností je přímé 

přiřazení číselné hodnoty. Každý blok však umožňuje jinou míru modifikace, což se odvíjí od 

jeho funkce. Jednotlivé bloky jsou dále vzájemně propojeny, čímž dojde k vytvoření modelu 

reprezentujícího danou dynamickou soustavu. 

Pro účely dalšího zpracování dat je však vhodné požadované výstupní hodnoty opatřit blokem 

„To Workspace“, který zajistí export těchto dat do okna Workspace. To je vhodné zejména 

pro účely další analýzy a následného vyhodnocení dat. 
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Tabulka 3 zahrnuje seznam bloků, jež byly pro vlastní modelování využity. U každého bloku 

je uvedena ikona a stručný popis funkce. 

Tab. 3 Charakteristika jednotlivých bloků v nástavbě Simulink 

Označení Funkce Ikona 

Inport Vstupní port pro podsystém nebo model.  

Integrator Integrování přivedeného signálu dle času.  

Sqrt Druhá odmocnina ze vstupní hodnoty.  

Gain Multiplikace vstupu konstantou, či 

vektorem. 

 

Constant Jedná se o vstup, lze jej vyjádřit číselně 

nebo parametrem. 

 

1-D Lookup Table Aproximace funkce jedné proměnné 

pomocí tabulky. 

 

Product Vektorové násobení nebo dělení vstupních 

hodnot (dvou a více). 

 

Add Sečtení nebo odečtení vstupů.  

Sum Stejný význam jako blok „Add“.  

Mux Sdružení vstupních signálů (dvou a více) 

např. pro účely grafického zobrazení. 

 

Scope Grafické zobrazení přivedeného signálu.   

To Workspace Uložení přivedeného signálu do proměnné 

v MATLABU, tedy do okna Workspace. 

 

Band-Limited White Noise Generátor bílého šumu, např. pro vytvoření 

profilu vozovky. 
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Čtvrtinový model vozidla s hydropneumatickým odpružením je vyobrazen na obrázku 24. 

Uveden je rovněž popis jeho hlavních částí. 

Čtvrtinový model vozidla s konvenčním systémem odpružení je znázorněn na obrázku 25. 

V tomto případě je tuhost konstantní. Zelený rámeček tak nahrazuje blok „gain“, který 

představuje násobení konstantou. 

Modré, resp. černé orámování vyjadřuje pohybové rovnice odpružené, resp. neodpružené 

hmoty. Zeleně označené pole vyjadřuje tuhost v závislosti na posunutí. Červeně orámovaná 

část vyjadřuje subsystém profilu vozovky, vycházející z teorie tzv. bílého šumu.  

Obr. 24 Blokové schéma čtvrtinového modelu (hydropneumatické odpružení) 

Obr. 25 Blokové schéma čtvrtinového modelu (standartní odpružení) 
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3.2.1 PROFIL VOZOVKY 

Výchylku v závislosti na čase je možné na základě bílého šumu vyjádřit následujícím vztahem 

𝑞(𝑡) = √4 ∙ 𝜋2 ∙ 𝑛0
2  ∙ 𝐺𝑑(𝑛0) ∙ 𝑣 ∙ ∫ 𝑤(𝑡) 𝑑𝑡

𝑡

0

 (29)  

kde ve vztahu vystupují 2 neznámé parametry. Jedná se o hodnotu spektrální hustoty 

nerovností Gd(n0) a rychlost vozidla v.  

Hodnoty spektrální hustoty uvádí tabulka 1. Na grafu 1 je možné pozorovat, že aby byl plně 

využit progresivní charakter hydropneumatické pružiny, je zapotřebí dosáhnout vyšší pružicí 

síly. Je tak nutné aplikovat odpovídající buzení. Z tohoto důvodu jsou pro simulaci voleny 

povrchy vozovky s co nejvyšší hodnotou spektrální hustoty Gd(n0). Provedením simulací bude 

možné následně zjistit, zda hydropneumatika splňuje tyto teoretické předpoklady, či nikoliv. 

S ohledem na tyto skutečnosti jsou voleny 3 odlišné typy vozovky, reprezentující různé 

podmínky (viz. graf 2, tabulka 4). Výška nerovností je volena od lehčího k těžšímu terénu a 

vždy je uvažována střední hodnota Gd(n0). Hodnoty jsou zvoleny z tabulky 1. 

Tab. 4 Vybrané typy vozovky 

Typ vozovky Gd(n0) 10-6 [m3] 

C 256 

E 4094 

F 16384 

Graf 2 Uvažované profily vozovky 
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Posledním vstupním parametrem je rychlost vozidla. Účelem není simulovat stav, kdy vozidlo 

v důsledku vysoké rychlosti ztrácí kontakt s vozovkou. Na druhou stranu není možné volit 

velmi nízkou rychlost, neboť by nedocházelo téměř k žádné změně sledovaných parametrů.  

Na základě literatury, věnující se této problematice, je volena rychlost v = 40 km/h [45]. 

 

3.3 SPUŠTĚNÍ SIMULACÍ 

Poslední fází je provedení příslušných simulací, na jejichž základě bude možné příslušná data 

vyhodnotit. Nejprve je nutné provést načtení vstupních proměnných pomocí skriptu 

v MATLABu (viz. sekce 3.1). Je-li toto uskutečněno, je možné načíst připravené modely 

v nástavbě Simulink (viz. sekce 3.2). 

Před samotným spuštěním je však zapotřebí definovat poslední veličinu, a to sice čas, po 

který bude simulace probíhat. Jeho hodnota byla nastavena na 25 s, což je doba, po kterou lze 

získat dostatečné množství výstupních dat pro vyvození závěrů. 

 

3.4 KRITÉRIA HODNOCENÍ A VÝSLEDKY SIMULACÍ 

S ohledem na rešeršní část, resp. sekci 2.2 bude daná dynamická soustava hodnocena 

s ohledem na jízdní komfort a jízdní bezpečnost. Rovněž byla v této sekci stanovena měřítka 

obou těchto faktorů. Jako měřítko jízdního komfortu je tedy bráno zrychlení odpružené hmoty 

�̈�, zatímco bezpečnost jízdy definuje dynamická síla pod pneumatikou Fdyn. Jelikož se jedná o 

náhodné veličiny, je pro vyhodnocení třeba aplikovat statistický přístup, čili zavést kritérium. 

S ohledem na sekci 2.2 je jízdní komfort hodnocen na základě těchto kritérií 

• aritmetický průměr zrychlení odpružené hmoty, 

• rozptyl, neboli disperze zrychlení odpružené hmoty, 

• kvadratický průměr, neboli root mean square zrychlení odpružené hmoty. 

Pro hodnocení jízdní bezpečnosti uvádí sekce 2.2 tyto kritéria 

• minimální dynamická síla pod pneumatikou, 

• rozptyl čili disperze dynamické síly pod pneumatikou, 

• kvadratický průměr, tedy root mean square dynamické síly pod pneumatikou. 

Výsledné hodnoty jsou uvedeny s ohledem na tyto stavy: 

• jízdní komfort („A“ nenaložené vozidlo, typ vozovky C, E, F), 

• jízdní bezpečnost („A“ nenaložené vozidlo, typ vozovky C, E, F), 

• jízdní komfort („B“ středně naložené vozidlo, typ vozovky C, E, F), 

• jízdní bezpečnost („B“ středně naložené vozidlo, typ vozovky C, E, F), 

• jízdní komfort („C“ plně naložené vozidlo, typ vozovky C, E, F), 

• jízdní bezpečnost („C“ plně naložené vozidlo, typ vozovky C, E, F). 

Nejprve je z hlediska jízdního komfortu a bezpečnosti vyšetřeno nenaložené vozidlo: 
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Tab. 5 Jízdní komfort a bezpečnost, („A“ nenaložené vozidlo, typ vozovky C, E, F) 

Profil Typ pružiny 
Zrychlení odpružené hmoty [m.s-2] 

Průměr Rozptyl RMS 

Profil C 
Hydropneumatická 0,0095 0,1749 0,4182 

Vinutá 0,0093 0,1742 0,4173 

Profil E 
Hydropneumatická 0,0490 2,7969 1,6723 

Vinutá 0,0483 2,7656 1,6629 

Profil F 
Hydropneumatická 0,1076 11,2691 3,3570 

Vinutá 0,1196 11,0195 3,3201 

Profil Typ pružiny 
Dynamická síla pod pneumatikou [N] 

Minimum Rozptyl RMS 

Profil C 
Hydropneumatická 13125 969190 984 

Vinutá 13126 967170 983 

Profil E 
Hydropneumatická 2476 15619000 3951 

Vinutá 2618 15442000 3928 

Profil F 
Hydropneumatická -13153 63958000 7994 

Vinutá -11789 62415000 7897 

 

Simulací průjezdu nenaloženého vozidla po vozovce typu C, E, F lze konstatovat toto. Oba 

typy pružin vykazují téměř totožné vlastnosti. Hydropneumatickou pružinu lze v tomto 

konkrétním případě dokonce označit za lehce horší variantu. 

Graf 3 Riziková minima dynamické síly 

Záporná dynamická síla 
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Rizikový je však stav průjezdu nenaloženého vozidla po vozovce s nejhorším povrchem, tedy 

typu F. Zde dochází u obou typů pružin ke ztrátě kontaktu mezi pneumatikou a vozovkou, 

kdy tento stav lze z hlediska jízdní bezpečnosti označit jako rizikový (viz. graf 3). Jedná-li se 

o kola přední nápravy, pak se vozidlo v těchto hodnotách záporné dynamické síly stává 

neovladatelné. 

Pro středně naložené vozidlo lze z hlediska jízdní bezpečnosti a komfortu dojít příslušnými 

simulacemi k těmto výsledkům: 

Tab. 6 Jízdní komfort a bezpečnost („B“ středně naložené vozidlo, typ vozovky C, E, F) 

Profil Typ pružiny 
Zrychlení odpružené hmoty [m.s-2] 

Průměr Rozptyl RMS 

Profil C 
Hydropneumatická 0,0048 0,0588 0,2424 

Vinutá 0,0048 0,0589 0,2426 

Profil E 
Hydropneumatická 0,0269 0,9441 0,9716 

Vinutá 0,0263 0,9385 0,9686 

Profil F 
Hydropneumatická 0,0689 3,9422 1,9857 

Vinutá 0,0650 3,7955 1,9484 

Profil Typ pružiny 
Dynamická síla pod pneumatikou [N] 

Minimum Rozptyl RMS 

Profil C 
Hydropneumatická 30061 1061600 1030 

Vinutá 30086 1065000 1032 

Profil E 
Hydropneumatická 19277 17028000 4125 

Vinutá 20051 16982000 4119 

Profil F 
Hydropneumatická 1800 70321000 8383 

Vinutá 6749 67842000 8233 

 

Porovnáním obou typů pružin dle předem stanovených kritérií lze konstatovat, že stejně jako 

v případě nenaloženého vozidla jsou odchylky velmi malé. A to jak z hlediska jízdního 

komfortu, tak i s ohledem na jízdní bezpečnost. Za pozitivní poznatek lze označit to, že 

dynamická síla nedosahuje záporných hodnot, a vozidlo tak neztrácí kontakt s vozovkou. 

Posledním případem je průjezd plně naloženého vozidla.  

Pohledem na tabulku 7 a porovnáním výsledků jednotlivých pružin dle stanovených kritérií je 

možné konstatovat toto. Hydropneumatická pružina zde vychází lehce lepší variantou. Tento 

poznatek koresponduje s předpokladem, že hydropneumatické odpružení je vhodné zejména 

pro aplikace, vystavené velkým změnám zatížení. V důsledku vyšší odpružené hmotnosti jsou 

generovány vyšší pružicí síly a tím dojde ze všech případů k nejvýraznějšímu uplatnění 

progrese hydropneumatické pružiny. 
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Tab. 7 Jízdní komfort a bezpečnost („C“ plně naložené vozidlo, typ vozovky C, E, F), 

Profil Typ pružiny 
Zrychlení odpružené hmoty [m.s-2] 

Průměr Rozptyl RMS 

Profil C 
Hydropneumatická 0,0025 0,0367 0,1916 

Vinutá 0,0025 0,0368 0,1918 

Profil E 
Hydropneumatická 0,0188 0,5966 0,7723 

Vinutá 0,0180 0,5955 0,7715 

Profil F 
Hydropneumatická 0,0324 2,2763 1,5084 

Vinutá 0,0307 2,3808 1,5425 

Profil Typ pružiny 
Dynamická síla pod pneumatikou [N] 

Minimum Rozptyl RMS 

Profil C 
Hydropneumatická 46362 1305200 1142 

Vinutá 46356 1308800 1144 

Profil E 
Hydropneumatická 35532 21023000 4583 

Vinutá 35367 20995000 4580 

Profil F 
Hydropneumatická 21579 82685000 9089 

Vinutá 20640 83806000 9150 

 

Výsledky, uvedené v tabulce 7 zahrnují i z hlediska simulace nejhorší možný případ průjezdu, 

tedy plně naložené vozidlo pohybující se po nejhorším možném povrchu, tedy typu F. Tento 

případ je uveden i formou grafické závislosti.  

Graf 4 Zrychlení odpružené hmoty – jízdní komfort 
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Na průběhu zrychlení v grafu 4 je možné zpozorovat v případě hydropneumatické pružiny 

peaky, které negativně ovlivňují průměrnou hodnotu zrychlení (= 0,0324 m.s-2). 

Pohledem na grafickou závislost dynamické síly (graf 5) lze konstatovat, že v nejhorším 

možném případě nedochází ke ztrátě kontaktu mezi pneumatikou a vozovkou, což je 

z hlediska jízdní bezpečnosti velmi důležité. 

 

3.5 VYHODNOCENÍ SIMULACÍ 

Neboť je voleno pro oba systémy pérování totožné tlumení, je možné provést přímé srovnání 

hydropneumatické a vinuté pružiny z hlediska svislé dynamiky. 

Na základě porovnání výsledků dle stanovených kritérií vyplývá, že rozdíly mezi těmito 

pružinami jsou jak z hlediska jízdního komfortu, tak i jízdní bezpečnosti celkově nepatrné. 

Hydropneumatická pružina dokonce vychází v určitých případech lehce horší variantou (viz. 

sekce 3.4). Důvodů, proč je tomu tak, je hned několik. Zaprvé je uvažována ideální tuhost 

vinuté pružiny, což se kladně projevuje na touto pružinou vykazovaných vlastnostech. S tím 

přímo souvisí i fakt, že jízdní profil vykazoval relativně malé výchylky (viz. graf 2). Pružicí 

síly se tak pohybovaly v úzkém rozsahu, což se pro vinutou pružinu jeví jako výhodné. 

Naopak pro hydropneumatickou pružinu je tento stav značně nevýhodný, neboť nedochází 

k plnému uplatnění její progresivity.  

Jako rizikový se jevil průjezd nenaloženého vozidla po vozovce s nejhorším povrchem typu F. 

Neboť nebylo vozidlo zatíženo, a optimum tuhosti pružiny bylo počítáno pro střední zatížení, 

docházelo k odskakování nápravy. Jak již bylo zmíněno, pokud by se tento jev týkal nápravy 

přední, řidič by v daných okamžicích ztrácel kontrolu nad vozem. Nejvyššího průměrného 

zrychlení, a tedy nejhoršího komfortu, bylo rovněž dosaženo v tomto případě (nenaložené 

vozidlo, typ vozovky F). Neboť jsou v těchto případech rozdíly mezi hydropneumatickou a 

mechanickou pružinou nepatrné, jsou tyto fakta platná pro obě tyto pružiny.  

Graf 5 Dynamická síla pod pneumatikou – jízdní bezpečnost 
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Naopak v případě průjezdu plně naloženého vozidla po vozovce typu C vyplývá z výsledků 

následující. V této situaci je dosaženo u obou typů pružin nejvyšší minimální síly, což značí 

nejlepší kontakt pneumatiky s vozovkou. Dosaženo bylo rovněž nejnižší hodnoty průměrného 

zrychlení a tedy v rámci možností nejvyššího komfortu pro posádku. Toto chování je 

způsobeno jednak průjezdem po vozovce s nejkvalitnějším povrchem, jednak v důsledku 

nejvyšší odpružené hmotnosti, způsobující značný přítlak. 

Lze tak dojít k závěru, že pro nákladní vozidla, pohybující se většinu času po zpevněných 

cestách, nebo v lehčím terénu, je využití hydropneumatického odpružení spíše nevýhodné, 

zejména pak po finanční stránce. Naopak pro nákladní vozidla, pohybující se v těžkém terénu, 

kde dochází k velkým změnám zatížení, může být progresivní charakter hydropneumatické 

pružiny značným přínosem. Řeč je o využití tohoto systému pérování např. v armádních 

speciálech, či u vozidel určených pro rallye.  
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4 NÁVRH ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ ODPRUŽENÍ 

Jak vyplývá ze zadání, je úkolem zkonstruovat jednotku odpružení, určenou pro nákladní 

automobily, jež disponují hmotností přibližně 16 tun. S ohledem na současný stav poznání se 

nabízí hned několik možných variant řešení tohoto problému. Základní myšlenkou pro vlastní 

návrh bylo skloubit původní řešení hydropneumatického odpružení, představeného v 50. 

letech minulého století s možnostmi dnešních moderních technologií a elektronického řízení.  

Dále je zapotřebí uvést zadané vstupní parametry, dodané vedoucím diplomové práce.  

Tab. 8 Zadané vstupní parametry 

Popis Značka Hodnota Jednotka 

Zatížení přední nápravy  mf,min 6900 [kg] 

mf,max 8700 [kg] 

Zatížení zadní nápravy  mr,min 3400 [kg] 

mr,max 10200 [kg] 

Neodpružená hmotnost mu 2740 [kg] 

Tuhost pneumatiky Kt 1000000 [N/m] 

Motion ratio i 0,7 [-] 

Zdvih kola x 0,3 [m] 

 

Z tabulky je jasně patrné, že větší změny v zatížení se týkají zadní nápravy. Má-li být 

zkonstruován pouze jeden typ jednotky, je zapotřebí dimenzovat ji právě na zadní nápravu. 

Toto opatření vede k zajištění správné funkčnosti pérování v celém rozsahu zatížení. 

Z maximálního a minimálního zatížení zadní nápravy možné určit tzv. střední zatížení mr,av : 

𝑚𝑟,𝑎𝑣 =
𝑚𝑟,𝑚𝑖𝑛 + 𝑚𝑟,𝑚𝑎𝑥

2
 

𝑚𝑟,𝑎𝑣 =
3400 + 10200

2
= 6800 𝑘𝑔 

(30)  

Na základě zadaných vstupních parametrů je možné přímo určit zdvih hydraulického válce h : 

ℎ = 𝑥 ∙ 𝑖 

ℎ = 0,3 ∙ 0,7 = 0,21 𝑚 
(31)  

Dle literatury je za výchozí, neboli nulovou polohu pístu ve válci brána polovina zdvihu. Na 

základě tohoto poznatku lze definovat proměnnou j, neboli posunutí pístu ve válci: pro účely 

návrhu proměnná j nabývá hodnot v rozpětí j = (-0,105; 0,105) m. 
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4.1 NÁVRH HYDROPNEUMATICKÉ PRUŽINY 

Jak již bylo uvedeno v rešeršní části práce, pružení je v rámci hydropneumatické jednotky 

zajištěno těmito komponentami: hydraulickým válcem a hydropneumatickým zásobníkem. 

Tlak v systému 

Neboť je podstatou tohoto systému pérování distribuovat do jednotky kapalinu pod tlakem, je 

v prvé řadě nutné určit tlak v systému. Nejedná se však o maximální trvalý tlak, jež je 

schopno dodávat zvolené čerpadlo. Je třeba zahrnout ztráty vedením hydraulického média od 

čerpadla do jednotky. Ztráta tlaku rovněž vzniká průchodem kapaliny přes ventilový blok pro 

regulaci výšky. Příslušná literatura uvádí, že je třeba snížit maximální trvalý tlak čerpadla o 1 

MPa [1]. 

Je-li pro návrh uvažováno čerpadlo GP2 od společnosti ARGO-HYTOS, jehož maximální 

trvalý tlak činí 26 MPa [47], snížením o 1 MPa je možné získat tlak v systému: 

𝑝𝑠𝑦𝑠 = 𝑝2𝑛 − ∆𝑝 

𝑝𝑠𝑦𝑠 = 26 − 1 = 25 𝑀𝑃𝑎 
(32)  

kde psys je tlak v systému, p2n je maximální trvalý tlak čerpadla a Δp uvažovaná tlaková ztráta. 

 

4.1.1 HYDRAULICKÝ VÁLEC 

Původní systémy hydropneumatického odpružení disponují jednočinným hydraulickým 

válcem, jehož výhodou je především značná robustnost [1]. Rovněž se jedná o provedení 

levnější, než v případě využití válce dvojčinného. V neposlední řadě není zapotřebí uvažovat 

externí předpětí, což přispívá k celkově jednodušší konstrukci.  

Problémem je však náhodný únik kapaliny přes těsnění mezi pláštěm válce a pístem. Z tohoto 

důvodu je využito jednočinného hydraulického válce s rozdílným průměrem pístu a pístnice. 

Potenciální únik kapaliny je tedy řešen jejím odváděním z prostoru pístnice zpět do nádrže. 

Obr. 26 Vnitřní uspořádání jednotky odpružení [70] 
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Aby bylo možné uskutečnit další výpočty, nutné pro stanovení charakteristik pružení, je 

zapotřebí určit průměr pístu hydraulického válce. Pro jeho výpočet je však zapotřebí určit 

maximální dynamickou sílu Fdyn,max, působící na něj.  

 

Dynamická síla působící na píst 

Simulace uvažovaly přímou jízdu vozidla po nezpevněné cestě. V tomto případě síla statická 

není rovna síle dynamické. Zavádí se tak tzv. rázový součinitel k, jehož hodnotu lze dohledat 

v příslušné literatuře. Pro jízdu nákladního vozidla v přímém směru, po vozovce ve špatném 

stavu, platí hodnota k = 1,5. [2] 

Jelikož simulace počítá s průjezdem náročnějším terénem, je hodnota navýšena na k = 2.  

S pomocí zadaného maximálního zatížení zadní nápravy mr,max a s uvážením převodu i je 

možné stanovit maximální statickou sílu, působící na hydraulický válec Fstat.max : 

𝐹𝑠𝑡𝑎𝑡,𝑚𝑎𝑥 =
(

𝑚𝑟,𝑚𝑎𝑥

2 ∙ 𝑔)

𝑖
 

𝐹𝑠𝑡𝑎𝑡,𝑚𝑎𝑥 =
(

10200
2 ∙ 9,81)

0,7
= 71472,9 𝑁 

(33)  

Vynásobením Fstat,max rázovým součinitelem k lze obdržet dynamickou sílu Fdyn,max [2]: 

𝐹𝑑𝑦𝑛,𝑚𝑎𝑥 = 𝑘 ∙ 𝐹𝑠𝑡𝑎𝑡,𝑚𝑎𝑥 

𝐹𝑑𝑦𝑛,𝑚𝑎𝑥 = 2 ∙ 71472,9 = 142946 𝑁 
(34)  

Takto získaná hodnota je následně porovnána s hodnotou maximální dynamické síly pod 

pneumatikou Fdyn,max,sim , získanou ze simulace a přepočtenou na pružinu. 

Tab. 9 Srovnání maximální dynamické síly 

Maximální dynamická síla Značka Hodnota Jednotka 

Výpočet Fdyn,max 142946 [N] 

Simulace Fdyn,max,sim 116563 [N] 

 

Srovnáním lze dojít k závěru, že uvažovaný rázový součinitel k je dostačující, neboť síla 

vyplývající ze simulace leží pod vypočtenou hodnotou s dostatečnou rezervou. V reálných 

podmínkách může nastat situace, že bude vozidlo vystaveno nerovnostem větším, než je 

simulováno. Pro tyto případy tak bude existovat značná rezerva a nebude omezena funkčnost 

odpružení. Rovněž je třeba počítat s tím, že část dynamické síly pod pneumatikou je v reálu 

pohlcována komponentami zavěšení. Píst je tak v reálu vystaven síle menší, čímž se zmíněná 

rezerva ještě zvýší.  
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Výpočet průměru pístu 

V této fázi je možné přistoupit k vlastnímu výpočtu průměru pístu. Nejprve je třeba stanovit 

plochu pístu AK: 

𝐴𝐾 =
𝐹𝑑𝑦𝑛,𝑚𝑎𝑥

𝑝𝑠𝑦𝑠
 

𝐴𝐾 =
142946

25
= 5718 𝑚𝑚2 

(35)  

Průměr pístu dKvyp je možné určit takto: 

𝑑𝐾𝑣𝑦𝑝 = √
4 ∙ 𝐴𝐾

𝜋
 

𝑑𝐾𝑣𝑦𝑝 = √
4 ∙ 5718

𝜋
= 85,32 𝑚𝑚 

(36)  

Na základě této hodnoty je možné zvolit skutečný průměr pístu dK. Při pohledu do katalogu 

pístních těsnění je patrné, že nejbližší vyšší hodnota je 90 mm [48]. Brát ohled je nutné 

rovněž na dostupné rozměry přesných trubek, pro výrobu pláště hydraulického válce. Zde je 

nebližší vyšší průměr rovněž 90 mm [49].  

Na základě výše zmíněných kritérií je zvolen průměr pístu dK = 90 mm. 

 

4.1.2 HYDROPNEUMATICKÝ ZÁSOBNÍK 

Jedná se o komponentu, jež od sebe odděluje kapalné a plynné médium. Při pohledu na 

současnou situaci na trhu, jsou jasným trendem zásobníky pístové. 

Obr. 27 Pístová plynová pružina [2] 
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Obrázek 27 popisuje 2 stavy pístového akumulátoru, resp. celé jednotky. Vlevo je stav, kdy 

Fp0 = 0 N. To znamená, že jednotka je vymontována z vozidla. Schéma vpravo popisuje stav, 

kdy se již jednotka nachází na vozidle, zde působí pružicí síla Fp ≠ 0 N . Dojde tak ke stlačení 

pístu o Δ j. Parametr pa značí atmosférický tlak, platí pa = 101325 Pa. 

Ve prospěch pístových akumulátorů hovoří zejména schopnost odolávat vysokým průtokům, 

výhodný je rovněž neomezený tlakový poměr (více v sekci 1.3.1) [24]. Nevýhodou je vznik 

tření, a to sice mezi pístem a pláštěm akumulátoru. Vývoj hydraulických těsnění však neustále 

pokračuje, jedná se o stejné těsnění jako v případě pístu hydraulického válce (viz. sekce 

1.2.3). Vhodnou volbou tohoto prvku tak lze tento nedostatek z velké části eliminovat. 

 

Stanovení objemu a tlaku v klidovém stavu 

Na úvod výpočtu pístové plynové pružiny je zapotřebí definovat objem plynu v klidovém 

stavu, tedy parametr V0. Pro stlačení pružiny je uvažována rovnice polytropy, tedy [2] 

𝑝0 ∙ 𝑉0
𝑛 = 𝑝𝑧 ∙ 𝑉𝑧

𝑛 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡. (37)  

kde p0 představuje počáteční tlak plynu (jedná se o klidový stav), pz tlak stlačeného plynu, a 

Vz objem stlačeného plynu. Dále v rovnici figuruje polytropický exponent n, jehož velikost se 

odvíjí od rychlosti změny objemu . Pro předpoklad rychlé změny, tj. že vozidlo kmitá, je jeho 

hodnota n = 1,4. [2] 

Z rovnice 37 je jasně patrná závislost mezi parametry p0 a V0. Tlak plynu p0 exponenciálně 

roste s klesajícím objemem V0. Volba vyššího objemu V0 se tak příznivě projevuje na nižším 

tlaku plynu p0, narůstá však celkový rozměr akumulátoru, což může představovat riziko 

s ohledem na omezený prostor pro zástavbu v rámci podvozku. Úkolem je tak nalézt 

pomyslné optimum, vyhovující oběma hlediskům. K tomuto účelu byla provedena analýza, 

jejímž výstupem je grafická závislost mezi p0 a V0 (graf 6). 

Graf 6 Vliv změny objemu na tlak v klidovém stavu 
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Pro objemy nižší než 1 litr je možné na dané křivce pozorovat značný nárůst tlaku, a to až 

v řádu desítek megapascalů. S ohledem na požadavek minimalizace tlaku v klidovém stavu je 

nutné vyhnout se této oblasti. V úvahu tak nadále připadají objemy vyšší, než 1 litr. Na 

druhou stranu je žádoucí udržet rozměry komponenty pokud možno co nejnižší. Při 

opětovném pohledu na křivku je jasně patrné, že od objemů přibližně 2,5 litru tlak klesá jen 

velmi málo. Zvyšováním objemu je prakticky docíleno pouze nárůstu rozměrů zásobníku. 

Tyto opatření tak vedou ke zúžení rozsahu na přibližně 1 až 2,5 litru. V této situaci je možné 

zvolit střední hodnotu, vyjadřující hledané optimum. Řeč je tak o objemu, jež se pohybuje 

okolo hodnoty 1,75 litru.  

Pro přesné určení je možné nahlédnout do katalogu výrobců hydropneumatických zásobníků. 

Ideálnímu objemu je tak nejblíže hydropneumatický zásobník s objemem 2 litry [50]. Běžné 

akumulátory jsou určeny pro maximální tlaky v systému do 25 MPa [50], což plně 

koresponduje s tlakem stanoveným v úvodu této kapitoly, tedy psys = 25 MPa. Aby bylo 

možné využít totožná těsnění jak pro píst hydraulického válce, tak i hydropneumatického 

zásobníku, je uvažován jejich totožný průměr.  

Na základě výše uvedených poznatků je tak zvolen pístový hydropneumatický zásobník 

s objemem V0 = 2 l a průměrem pístu 90 mm. 

 

Stanovení tuhosti pružiny 

Prvním krokem je stanovení pružicí síly Fp v nulové poloze (píst se nachází ve středu 

hydraulického válce). Pro její stanovení lze vycházet ze středního zatížení zadní nápravy mr,av, 

dále je jako v rov. 33 využito převodu i. Pružicí síla Fp v j = 0 m (nulová poloha): 

𝐹𝑝(𝑗 = 0) =
(

𝑚𝑟,𝑎𝑣

2 ) ∙ 𝑔

𝑖
 

𝐹𝑝(𝑗 = 0) =
(

6800
2 ) ∙ 9,81

0,7
= 47632 𝑁 

(38)  

Zátěžná síla Fp, neboli síla působící na jednotku po namontování na vozidlo, způsobí stlačení 

plynu na hodnotu pz [2]: 

𝑝𝑧 =
𝐹𝑝(𝑗 = 0) + 𝑝𝑎 ∙ 𝐴𝐾

𝐴𝐾
 

𝑝𝑧 =
47632 + 101325 ∙ 0,006

0,006
= 7588649 𝑃𝑎 

(39)  

Rovněž je možné určit dle rovnice 18 optimální tuhost na pružině Kss v nulové poloze. Za m je 

dosazena ¼ neodpružené hmoty mu, za M polovina středního zatížení mr,av. Tento vztah je 

dále vynásoben převodem i-2, právě pro získaní tuhosti na pružině. 

𝐾𝑠𝑠(𝑗 = 0) =
𝐾𝑡 ∙ 𝑚 ∙ 𝑀

(𝑚 + 𝑀)2
∙ 𝑖−2 (40)  
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𝐾𝑠𝑠(𝑗 = 0) =
1000000 ∙ 685 ∙ 3400

(685 + 3400)2
∙ 0,7−2 = 284832 𝑁 ∙ 𝑚−1 

Výpočtem je tak získáno teoretické optimum tuhosti na pružině Kss v konstrukční (nulové) 

poloze. Tato hodnota poslouží jako východisko pro vlastní návrh. Vynecháním členu i-2 je 

získána hodnota Ks (j=0) = 139568 N∙m-1, tedy výchozí tuhost pro čtvrtinový model. 

Se stanovenou tuhostí Kss v konstrukční poloze je možné stanovit objem stlačeného plynu Vz 

[2]: 

𝑉𝑧 =
𝑛 ∙ 𝑝𝑧 ∙ 𝐴𝐾

2

𝐾𝑠𝑠(𝑗 = 0)
 

𝑉𝑧 =
1,4 ∙ 7588649 ∙ 0,0062

284832
= 0,00151 𝑚3 

(41)  

Je-li hmotnost plynu konstantní, pak za předpokladu pomalé změny zatížení lze tlak 

v klidovém stavu p0 určit na základě izotermického děje [2]: 

𝑝0 =
𝑝𝑧 ∙ 𝑉𝑧

𝑉0
 

𝑝0 =
7588649 ∙ 0,00151

0,002
= 5727803 𝑃𝑎 

(42)  

Tuhost hydropneumatické pružiny v závislosti na posunutí pístu (graf 7) lze tedy určit na 

základě tohoto vztahu [2]: 

𝐾𝑠𝑠 =
𝑛 ∙ 𝑝𝑧 ∙ 𝑉𝑧

𝑛 ∙ 𝐴𝐾
2

(𝑉𝑧 − 𝐴𝐾 ∙ 𝑗)𝑛+1
 (43)  

Graf 7 Tuhost pružin v závislosti na posunutí 
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Zatímco vinutá pružina s lineární charakteristikou vykazuje tuhost konstantní. V případě 

plynové pružiny s neměnnou hmotností plynu dochází ke zmenšování objemu plynu při 

stlačování a pružina se tak stává tužší. Výsledkem je progresivní deformační charakteristika 

této pružiny (viz. graf 8), oproti lineární charakteristice pružiny vinuté. Směrnice tečny k této 

charakteristice definuje tuhost pružiny Kss. 

 

Stanovení pružicí síly 

Pružicí sílu Fp v závislosti na posunutí j je možné určit dle tohoto vztahu [2]: 

𝐹𝑝 = [
𝑝𝑧 ∙ 𝑉𝑧

𝑛

(𝑉𝑧 − 𝐴𝐾 ∙ 𝑗)𝑛
− 𝑝𝑎] ∙ 𝐴𝐾  (44)  

Na základě této rovnice je možné sestavit zatěžovací charakteristiku Fp = f(j): 

Na základě grafu 8 je možné provést srovnání pružin s odlišnými deformačními 

charakteristikami. 

Progresivní charakteristika hydropneumatické pružiny zde splňuje nároky, kladené na 

odpružení nákladních vozidel. To znamená, že při malém, příp. žádném zatížení, se očekává 

nízká tuhost pérování. Je tak eliminováno nežádoucí odskakování nápravy. Naopak v případě 

naloženého vozidla je zapotřebí tužší odpružení. Toto naladění tak vede k celkovému zlepšení 

ovladatelnosti vozidla (vliv tuhosti pružin je řešen v sekci 2.2.1). 

V případě pružiny s lineární charakteristikou (např. vinutá pružina) je však vždy nutné nalézt 

určitý kompromis. I s ohledem na provedené simulace je možné dojít k závěru, že tento typ 

pružiny je vhodný spíše pro aplikace s užším rozsahem působícího zatížení. 

 

Graf 8 Deformační charakteristika pružin 
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Stanovení vlastní frekvence 

S měkkostí, resp. tvrdostí odpružení přímo souvisí stanovení vlastní frekvence. Neboť je však 

převod mezi kolem a pružinou i ≠ 1, je nutno provést přepočet vlastní frekvence, a to sice 

z pružiny na rovinu kola.  

Pružicí sílu Fp je možné užitím převodu i přepočítat na pružicí sílu na kole Fpw: 

𝐹𝑝𝑤 = 𝐹𝑝 ∙ 𝑖 (45)  

Vlastní frekvenci odpružené hmoty f2 na kole v [Hz] je možné s uvážením dosavadních 

poznatků určit na základě rovnice 15 takto: 

𝑓2 =
1

2 ∙ 𝜋
∙ √

𝑅𝑅 ∙ 𝑔

𝐹𝑝𝑤
 (46)  

kde pro konstrukční, resp. nulovou polohu platí f2(j=0) = 0,96 Hz. 

Vykreslením f2 v závislosti na pružicí síle Fp vznikne tato grafická závislost: 

Na výše uvedeném grafu je možné spatřit odlišné chování jednotlivých pružin. Zatímco 

vlastní frekvence u mechanické – vinuté pružiny se zatížením klesá, u hydropneumatické 

pružiny dochází k nárůstu vlastní frekvence s rostoucím zatížením. 

Jinak řečeno, hydropneumatická pružina bude mít pro malá zatížení měkčí charakter, naopak 

pro vyšší zatížení bude její charakter tužší. Vlastní frekvence odpružené hmoty se však u 

hydropneumatické pružiny pohybuje z větší části těsně nad hodnotou 1 Hz, což je ideální 

z hlediska nízké směrodatné odchylky zrychlení. Naopak u vinuté pružiny je možné sledovat 

pro vyšší pružicí síly výrazný pokles vlastní frekvence. Zde je však třeba upozornit na riziko 

spjaté s velmi nízkou vlastní frekvencí, tj. mořskou nemoc. 

Graf 9 Závislost vlastní frekvence odpružené hmoty na pružicí síle 
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Ideálním případem po pružinu je ten, kdy vlastní frekvence na zatížení nezávisí. Tomuto 

předpokladu se tedy hydropneumatická pružina alespoň přibližuje, a to sice ve vyšších 

hodnotách pružicí síly.  

 

4.2 NÁVRH TLUMENÍ 

Tlumič v rámci hydropneumatické jednotky představuje komponentu, umístěnou mezi 

hydraulickým válcem a hydropneumatickým zásobníkem. S ohledem na rešeršní část práce 

(viz. sekce 1.4) je možné využít různých principů, jak generovat tlakovou ztrátu a tím žádoucí 

tlumicí sílu.  

Pro vlastní návrh je však uvažován přídavný průtokový odpor, pro hydropneumatické 

aplikace přímo typický. Řeč je tak o tzv. tlumicím ventilu. Popis jeho funkce je uveden v 

sekci 1.4.2.  

Z hlediska čtvrtinového modelu jsou tlumení věnovány pasáže 2.1 a 2.2.2.  

Prvním krokem je volba poměrného útlumu D2, jenž se dle teorie pohybuje v rozmezí 0,2 až 

0,4. Volena je tak střední hodnota, posunutá blíže k optimu komfortu, tedy D2 = 0,25.  

Vyjádřením Cs z rovnice poměrného útlumu (rov. 17) lze získat součinitel tlumení na kole: 

𝐶𝑠 = 2 ∙ 𝐷2 ∙ √𝐾𝑠 ∙
𝑚𝑟,𝑎𝑣

2
 

𝐶𝑠 = 2 ∙ 0,25 ∙ √139568 ∙
6800

2
= 10892 𝑁 ∙ 𝑠 ∙ 𝑚−1 

(47)  

S využitím převodu i lze součinitel tlumení Cs převést na jednotku odpružení: 

𝐶𝑠𝑠 =
𝐶𝑠

𝑖2
 

𝐶𝑠𝑠 =
10892

0,72
= 22228 𝑁 ∙ 𝑠 ∙ 𝑚−1 

(48)  

Obr. 28 Průtok kapaliny tlumicím ventilem 



BRNO 2020 

 

 

64 
 

NÁVRH ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ ODPRUŽENÍ 

 
kde Css vyjadřuje součinitel tlumení na jednotce pérování.  

Z důvodu vyšetření vlastností tlumení je v následující pasáži zjištěna velikost tlumicí síly za 

předpokladu, že na píst hydraulického válce působí maximální síla Fdyn,max a vozidlo je plně 

naloženo, tedy mr,max = 10200 kg. 

Tlak působící na píst hydraulického válce pK,max: 

𝑝𝐾,𝑚𝑎𝑥 =
𝐹𝑑𝑦𝑛,𝑚𝑎𝑥

𝐴𝐾
=

142946

0,006
= 22461973 𝑃𝑎 (49)  

Při plně naloženém vozidle je statické zatížení pružiny Fstat,max dle rov. 33 rovno: 

𝐹𝑠𝑡𝑎𝑡,𝑚𝑎𝑥 = 71472,9 𝑁 

Působí-li na jednotku síla Fstat,max, je plyn v jednotce stlačen na tlak pstat,max : 

𝑝𝑠𝑡𝑎𝑡.𝑚𝑎𝑥 =
𝐹𝑠𝑡𝑎𝑡,𝑚𝑎𝑥 + 𝑝𝑎 ∙ 𝐴𝐾

𝐴𝐾
=

71472,9 + 101325 ∙ 0,006

0,006
= 11332311 𝑃𝑎 (50)  

Tlak v důsledku tlumení ptlum: 

𝑝𝑡𝑙𝑢𝑚,𝑚𝑎𝑥 = 𝑝𝐾,𝑚𝑎𝑥 − 𝑝𝑠𝑡𝑎𝑡,𝑚𝑎𝑥 = 22461973 − 11323311 = 11129662 𝑃𝑎 (51)  

Maximální tlumicí sílu Ftlum,max lze určit takto: 

𝐹𝑡𝑙𝑢𝑚,𝑚𝑎𝑥 = 𝑝𝑡𝑙𝑢𝑚,𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝐴𝐾 = 11129662 ∙ 0,006 = 70803,9 𝑁 (52)  

Maximální rychlost tlumení na jednotce vs lze určit na základě součinitele tlumení na jednotce 

Css: 

𝑣𝑠,𝑚𝑎𝑥 =
𝐹𝑡𝑙𝑢𝑚,𝑚𝑎𝑥

𝐶𝑠𝑠
=

70803,9

222228
= 3,2 𝑚 ∙ 𝑠−1 (53)  

Přepočtem je možné obdržet maximální tlumicí rychlost na kole vw takto: 

𝑣𝑤,𝑚𝑎𝑥 =
𝑣𝑠,𝑚𝑎𝑥

𝑖
=

3,2

0,7
= 4,6 𝑚 ∙ 𝑠−1  (54)  

Pokud by se jednalo o průjezd velmi náročným terénem, může se dle výpočtu hodnota tlumicí 

rychlosti zvýšit až nad 4 m∙s-1. Nutno však podotknout, že se jedná o krajní stav. Mohlo by jej 

být dosaženo například při dopadu vozidla po tom, co by v důsledku přejezdu přes vysokou 

nerovnost došlo ke ztrátě kontaktu mezi koly a vozovkou. Typickým případem je nákladní 

vozidlo určené pro rallye soutěže, či pro armádní účely. 

Na základě rovnice 34 je možné konstatovat, že velikost dynamické síly, a tedy tlaku 

působícího na píst hydraulického válce, závisí na hodnotě rázového součinitele. Při výpočtu 

maximální rychlosti byla uvažována jeho nejvyšší hodnota, tedy k = 2.  
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Aby bylo možné vyšetřit velikost tlumící rychlosti i při jiných hodnotách rázového 

součinitele, byla sestavena následující grafická závislost: 

Z uvedené křivky je jasně patrné, že při rázovém součiniteli k = 1,5, doporučeném pro 

nákladní vozidla, se tlumicí rychlost pohybuje nad hodnotou 2 m∙s-1. Tento stav odpovídá 

průjezdu vozidla po vozovce ve špatném stavu. 

 

 

Graf 10 Závislost tlumicí rychlosti vw na rázovém součiniteli při Fstat,max 
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5 KONSTRUKČNÍ NÁVRH JEDNOTKY 

Po návrhu základních parametrů odpružení je možné přistoupit k vlastnímu konstrukčnímu 

návrhu hydropneumatické jednotky pérování. Po uvážení jednotlivých možností bylo 

rozhodnuto, že návrh bude proveden pro dvě podoby jednotky, lišící se dle umístění 

hydropneumatického zásobníku. S ohledem na současné vývojové trendy a kvůli 

minimalizaci ztrát vedením je zvolen způsob přímé montáže akumulátoru k hydraulickému 

válci. V jednom případě je uvažován zásobník navazující na plášť válce, druhý případ 

představuje akumulátor umístěný zboku pláště válce (viz. obr. 29). Nutno podotknout, že 

konstrukční návrh bude z velké části pro obě varianty totožný. Rozdíly vyplynou až ve fázi, 

kdy bude řešen již zmíněný odlišný způsob upevnění. 

 

5.1 PÍSTNICE HYDRAULICKÉHO VÁLCE 

Standardním materiálem pro výrobu pístnic je vanadiová ocel 20MnV6. Na tyč je dále 

nanesena chromová vrstva. Výsledkem je dobrá korozivzdornost a tvrdost, dosahující min. 

900 HV. Z hlediska tvorby mazacího filmu rozhoduje i drsnost povrchu, jež v případě této 

chromované pístní tyče činí max. 0,20 µm. [51] 

Mechanické vlastnosti oceli 20MnV6 [51] 

• mez pevnosti Rm = 600-750 MPa, 

• mez kluzu Rp0,2 = min. 390 MPa. 

Z důvodu tlakového namáhání pístnice, v důsledku pohybu odpružení je zapotřebí stanovit 

její nejmenší přípustný průměr z hlediska vzpěrné stability. Takto získané minimum bude 

porovnáno s hodnotou, jež vyplývá z jejího namáhání na tlak.  

Obr. 29 Uvažované varianty jednotky (zleva: zásobník nahoře, zásobník zboku)  
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Na základě střídavého namáhání pístnice tahem-tlakem, je možné určit dle Marinovy rovnice 

mez únavy této komponenty. Marinova rovnice má tvar [52]: 

𝜎𝐶𝑜
′ = 𝑘𝑎 ∙ 𝑘𝑏 ∙ 𝑘𝑐 ∙ 𝑘𝑑 ∙ 𝑘𝑒 ∙ 𝑘𝑓 ∙ 𝜎𝐶𝑜 (55)  

kde [52]: 

ka = součinitel vlivu jakosti povrchu [-] 

kb = součinitel vlivu velikosti tělesa [-] 

kc = součinitel vlivu způsobu zatěžování [-] 

kd = součinitel vlivu teploty [-] 

ke = součinitel spolehlivosti [-] 

kf = součinitel zahrnující další vlivy [-] 

σCo = mez únavy zkušební tyče v ohybu za rotace [MPa] 

σ’Co = korigovaná mez únavy v kritickém místě součásti [MPa] 

 

Součinitel vlivu jakosti povrchu [52] 

Ve vztahu pro výpočet vystupují koeficienty a a b, které se odvíjí od zvolené technologie 

výroby. Jelikož je uvažována obráběná pístnice, výpočet má tuto podobu: 

𝑘𝑎 = 𝑎 ∙ 𝑅𝑚
𝑏 = 4,51 ∙ 600−0,265 = 0,828 (56)  

Součinitel vlivu velikosti tělesa [52] 

Neboť je uvažováno střídavé namáhání tahem-tlakem, jedná se o případ, kdy velkost součásti 

výpočet neovlivňuje. Proto je součinitel vlivu velikosti tělesa roven kb = 1. 

Součinitel vlivu způsobu zatěžování [52] 

Pro střídavé namáhání tahem-tlakem je průměrná hodnota součinitele vlivu způsobu 

zatěžování kc = 0,85. 

Součinitel vlivu teploty [52] 

Je-li uvažována provozní teplota 20°C, je součinitel vlivu teploty roven kd = 1. 

Součinitel spolehlivosti [52] 

Jeho velikost se odvíjí od předpokládané spolehlivosti. Pro spolehlivost 90% je jeho hodnota 

rovna ke = 0,897. 
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Součinitel zahrnující další vlivy [52] 

Uvažovaná hodnota koeficientu zahrnujícího další vlivy je rovna kf = 1. 

Mez únavy zkušební tyče v ohybu za rotace [52] 

Zavádí se předpoklad, že mez únavy a mez pevnosti spolu souvisí. 

Mez únavy pro Rm ≤ 1460 MPa lze určit tímto vztahem: 

𝜎𝐶𝑜 = 0,504 ∙ 𝑅𝑚 = 0,504 ∙ 600 = 302 𝑀𝑃𝑎 (57)  

Mez únavy pro střídavý tah-tlak [52] 

S takto získanými hodnotami jednotlivých členů Marinovy rovnice je možné provést její 

vyčíslení, tedy určit mez únavy materiálu pístnice: 

𝜎𝐶𝑜
′ = 𝑘𝑎 ∙ 𝑘𝑏 ∙ 𝑘𝑐 ∙ 𝑘𝑑 ∙ 𝑘𝑒 ∙ 𝑘𝑓 ∙ 𝜎𝐶𝑜 

𝜎𝐶𝑜
′ = 0,828 ∙ 1 ∙ 0,85 ∙ 1 ∙ 0,897 ∙ 1 ∙ 302 = 191 𝑀𝑃𝑎 

(58)  

 

5.1.1 MINIMÁLNÍ PRŮMĚR PÍSTNICE Z HLEDISKA VZPĚRNÉ STABILITY 

Pístnice koná posuvný pohyb uvnitř hydraulického válce. Ten je na svých koncích spojen se 

zavěšením pomocí montážních ok s kloubovými ložisky. Pro výpočet vzpěru je tak uvažován 

typ uložení kloub-kloub. Pro tento případ je hodnota součinitele α = 1 [52]. 

Při výpočtu je dále zapotřebí zohlednit bezpečnost pístnice, kterou vyjadřuje návrhový 

součinitel kn. Ten se dle literatury pohybuje mezi hodnotou 3,5 až 5 [53]. Pro výpočet je tak 

uvažována hodnota kn = 4,5. 

Rovněž je možné uvést délku pístnice ln. Ta vychází ze zdvihu válce h, délky vodítka pístnice 

s těsněním atd. Na základě těchto skutečností je stanovena hodnota ln = 325 mm. 

Posledním parametrem, který je nutno pro stanovení minimálního průměru pístnice znát, je 

modul pružnosti v tahu E. Pro konstrukční ocel je jeho hodnota rovna E = 210 GPa. 

Pro vlastní výpočet je nejprve nutné stanovit redukovanou délku lred [52]: 

𝑙𝑟𝑒𝑑 = 𝑙𝑛 ∙ 𝛼 = 325 ∙ 1 = 325 𝑚𝑚 (59)  

S pomocí již dříve určené maximální dynamické síly je možné určit sílu kritickou Fkrit [52]: 

𝐹𝑘𝑟𝑖𝑡 = 𝑘𝑛 ∙ 𝐹𝑑𝑦𝑛,𝑚𝑎𝑥 = 4,5 ∙ 142946 = 643257 𝑁 (60)  

Dále je třeba stanovit poloměr setrvačnosti J [52]: 

𝐽 =
𝐹𝑘𝑟𝑖𝑡 ∙ 𝑙𝑟𝑒𝑑

2

𝜋2 ∙ 𝐸
=

643257 ∙ 3252

𝜋2 ∙ 210 ∙ 103
= 32781 𝑚𝑚4 (61)  
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Minimální průměr pístnice dR,min je pak dán tímto vztahem [52]: 

𝑑𝑅,𝑚𝑖𝑛 = √
64 ∙ 𝐽

𝜋

4

= √
64 ∙ 32781

𝜋

4

= 28,59 𝑚𝑚 (62)  

Dosazením vztahu pro poloměr setrvačnosti 𝑖 = √𝐽/𝑆 do rovnice pro výpočet štíhlostního 

poměru (𝑙/𝑖) je možné stanovit samotný štíhlostní poměr λsk [52]: 

𝜆𝑠𝑘 = 𝑙𝑟𝑒𝑑 ∙
√

𝜋 ∙ 𝑑𝑅,𝑚𝑖𝑛
2

4
𝐽

= 325 ∙
√

𝜋 ∙ 28,592

4
32781

= 45,48 
(63)  

Takto získaná hodnota λsk je následně porovnána s hodnotou mezní štíhlosti λm pro legovanou 

ocel, pro kterou platí λm = 86 [55].  

Neboť je mezní štíhlost λm větší než štíhlostní poměr λsk, jedná se o nepružný vzpěr a je nutné 

provést výpočet dle Tetmajera. 

 

Výpočet dle Tetmajera 

Na úvod je třeba vypočítat Tetmajerovo kritické napětí σKR [54][55]: 

𝜎𝐾𝑅 = 589 − 3,82 ∙ 𝜆𝑠𝑘 = 589 − 3,82 ∙ 45,48 = 415,27 𝑀𝑃𝑎 (64)  

Dále platí Tetmajerova pevnostní podmínka [54]: 

𝐹𝑑𝑦𝑛,𝑚𝑎𝑥 ≤
𝜎𝐾𝑅 ∙

𝜋 ∙ 𝑑𝑅,𝑚𝑖𝑛
2

4
𝑘𝑇

 
(65)  

Její úpravou lze vypočítat skutečnou bezpečnost kT: 

𝑘𝑇 =
𝜎𝐾𝑅 ∙

𝜋 ∙ 𝑑𝑅,𝑚𝑖𝑛
2

4
𝐹𝑑𝑦𝑛,𝑚𝑎𝑥

=
415,27 ∙

𝜋 ∙ 28,592

4
142946

= 1,86 
(66)  

Z výpočtu je patrné, že bezpečnost dle Tetmajera kT je menší než zvolený návrhový součinitel 

kn. Přes Tetmajerovu pevnostní podmínku je tak nutné vypočítat nový minimální průměr 

dR,min,T : 

𝑑𝑅,𝑚𝑖𝑛,𝑇 = √
4 ∙ 𝐹𝑑𝑦𝑛,𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑘𝑛

𝜋 ∙ 𝜎𝐾𝑅
= √

4 ∙ 142946 ∙ 4,5

𝜋 ∙ 415,27
= 44,41 𝑚𝑚 (67)  

Analogicky jako v rovnici 63 je nutné vypočítat nový štíhlostní poměr λsk,T: 
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𝜆𝑠𝑘,𝑇 = 𝑙𝑟𝑒𝑑 ∙ √

𝜋 ∙ 𝑑𝑟,𝑚𝑖𝑛,𝑇
2

4
𝜋 ∙ 𝑑𝑟,𝑚𝑖𝑛,𝑇

4

64

= 325 ∙ √

𝜋 ∙ 44,412

4
𝜋 ∙ 44,414

64

= 29,27 (68)  

Dále je třeba přepočítat Tetmajerovo kritické napětí σKR,T : 

𝜎𝐾𝑅,𝑇 = 589 − 3,82 ∙ 𝜆𝑠𝑘,𝑇 = 589 − 3,82 ∙ 31,28 = 477,19 𝑀𝑃𝑎 (69)  

Bezpečnost pro nový minimální průměr kT,n lze opět spočítat z pevnostní podmínky: 

𝑘𝑇,𝑛 =
𝜎𝐾𝑅,𝑇 ∙

𝜋 ∙ 𝑑𝑅,𝑚𝑖𝑛,𝑇
2

4
𝐹𝑑𝑦𝑛,𝑚𝑎𝑥

=
477,19 ∙

𝜋 ∙ 44,412

4
142946

= 5,17 
(70)  

Tato bezpečnost je již větší, než v úvodu výpočtu stanovený návrhový součinitel kn. Proto lze 

z hlediska vzpěrné stability považovat za minimální možný průměr dR,min,T = 44,41 mm.  

 

5.1.2 MINIMÁLNÍ PRŮMĚR PÍSTNICE Z HLEDISKA NAMÁHÁNÍ TLAKEM 

Tlakové namáhání pístnice je možné vyjádřit na základě již vypočtené korigované meze 

únavy v kritickém místě součásti σ’Co [52]. Nutné je však zvolit bezpečnost pro namáhání 

tlakem, volena je hodnota ku = 1,5. 

𝜎𝑎,𝑛𝑜𝑚 =
𝜎𝐶𝑜

′

𝑘𝑢
=

191

1,5
= 127,3 𝑀𝑃𝑎 (71)  

Minimální průměr pístnice z hlediska namáhání tlakem dRt,min tak lze určit: 

𝑑𝑅𝑡,𝑚𝑖𝑛 = √
4 ∙ 𝐹𝑑𝑦𝑛,𝑚𝑎𝑥

𝜋 ∙ 𝜎𝑎,𝑛𝑜𝑚
= √

4 ∙ 142946

𝜋 ∙ 127,3
= 37,81 𝑚𝑚 (72)  

Z výpočtu je patrné, že dRt,min < dR,min,T a za minimální možný průměr pístnice tak bude 

považován průměr dR,min,T = 44,41 mm.  

 

5.1.3 VOLBA PRŮMĚRU PÍSTNICE 

Pomocí předchozích výpočtů byl zjištěn minimální přípustný průměr pístnice, tedy 

dR,min,T = 44,41 mm. Pro volbu skutečného průměru dR tedy platí: 

𝑑𝑅 ≥ 𝑑𝑅,𝑚𝑖𝑛,𝑇 

Kromě této podmínky je nutné zvážit několik dalších faktorů. Z hlediska výroby je to zejména 

standardní výrobní řada pístních tyčí pro výrobu pístnic. Dalším hlediskem je požadavek na 

použití běžně vyráběných hydraulických těsnění, které se nachází mezi vodítkem a pístnicí 
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samotnou. V neposlední řadě je zapotřebí vzít v potaz i robustnost konstrukce, ačkoliv tato 

podmínka je již obsažena ve výpočtu minimálního průměru pístní tyče. Při výběru je však 

možné nahlédnout do portfolia výrobce vodítek pístnice. Dle katalogu společnosti 

HYDRAPAC Italia přichází pro píst o průměru 𝑑𝐾 = 90 𝑚𝑚 v úvahu tyto průměry pístnic: 

45, 50, 55, 56 a 60 mm [56]. Jelikož by mohlo dojít k extrémní situaci, kdy dynamická síla 

Fdyn,max převýší návrhem uvažovanou hodnotu, je vhodné zvolit s ohledem na potenciální 

riziko vzpěru co nejvyšší rozměr z nabízené řady. 

Z těchto důvodů je volen průměr pístnice 𝑑𝑅 = 60 𝑚𝑚. 

 

5.1.4 ZÁVIT PÍSTNICE-PÍST 

Jedná se o závit vytvořený na konci pístnice, na který bude přišroubován samotný píst 

hydraulického válce. Konec pístnice tak bude obroben na požadovaný průměr. Na tomto 

průměru bude dále obroben závit píst-pístnice. Jeho velikost vychází z výše stanovené 

podmínky, a to sice, že průměr v neužším místě závitu nedosáhne hodnoty menší než 

44,41 mm. Zvolen je tak závit odpovídající tomuto předpokladu, a to sice závit metrický 

M48x2. Takto navržený závit je však zapotřebí pevnostně zkontrolovat. Rovněž je nutné 

zjistit, zda navržený závit vyhovuje i z hlediska otlačení, či nikoliv. 

Parametry metrického závitu M48x2 [57]  

• výška závitu pístnice hzR = 40 mm, 

• velký průměr vnějšího závitu d = 47,96 mm, 

• střední průměr vnějšího závitu d2 = 46,937 mm, 

• malý průměr vnějšího závitu d3 = 45,797 mm, 

• malý průměr vnitřního závitu D1 = 46,21 mm, 

• rozteč P = 2 mm.  

 

Pevnostní výpočet závitu pístnice 

Mezi pístnicí a pístem se tedy nachází nepředepjatý šroubový spoj, který je zatížený silou ve 

své ose a k utahovaní dochází v nezatíženém stavu.  

Výpočet je možné rozdělit do těchto kroků [55][58]: 

𝐴𝑆𝑅 =
𝜋

4
∙ (

𝑑2 + 𝑑3

2
)

2

=
𝜋

4
∙ (

46,937 + 45,797

2
)

2

= 1688 𝑚𝑚2 (73)  

𝜎𝑡𝑅 =
𝐹𝑑𝑦𝑛,𝑚𝑎𝑥

𝐴𝑆𝑅
=

142946

1688
= 84,68 𝑀𝑃𝑎 (74)  

𝑘𝑧𝑅 =
𝜎𝐷𝑡

𝜎𝑡𝑅
=

0,6 ∙ 𝑅𝑝0,2

𝜎𝑡𝑅
=

0,6 ∙ 390

84,68
= 2,76 (75)  

kde ASR je průřez jádra šroubu, σtR tlakové napětí v závitech od osové síly, σDt dovolené 

tlakové napětí v závitech a kzR bezpečnost závitu pístnice.  
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Z uvedených výpočtů vyplývá, že šroubový spoj vyhovuje z pevnostního hlediska 

s dostatečnou bezpečností. 

 

Bezpečnost závitu pístnice z hlediska otlačení [52] 

Tlak v závitech pístnice pzR [52] 

𝑝𝑧𝑅 =
4 ∙ 𝐹𝑑𝑦𝑛,𝑚𝑎𝑥

𝜋 ∙ (𝑑2 − 𝐷1
2) ∙

ℎ𝑧𝑅

𝑃

=
4 ∙ 142946

𝜋 ∙ (47,962 − 46,212) ∙
40
2

= 55,22 𝑀𝑃𝑎 (76)  

Aby bylo možné určit bezpečnost vůči otlačení, je třeba vypočtený tlak porovnat s tlakem 

dovoleným. Ten však pro materiál pístnice, tedy 20MnV6 není v tabulkách dostupný. 

Pohledem do tabulek, definujících mechanické vlastnosti šroubů, opatřených metrickým 

závitem lze zjistit, že nejblíže mezi kluzu a mezi pevnosti pístnice je ocelový šroub pevnostní 

třídy dle ISO 4.8. Dovolený tlak v tomto případě činí 75 MPa. Nutno podotknout, že je 

uvažována o řád nižší pevnostní třída ocelového šroubu, kvůli jiné technologii výroby. Šrouby 

se totiž vyrábí válcováním, zatímco pro návrh je uvažována výroba závitu obráběním. Toto 

výše zmíněné opatření tak kompenzuje zmíněnou odlišnost. [52][58]  

𝑝𝑑𝑅 = 75 𝑀𝑃𝑎 

𝑘𝑜𝑡𝑙𝑧𝑅 =
𝑝𝑑𝑅

𝑝𝑧𝑅
=

75

55,22
= 1,36 (77)  

kde pdR vyjadřuje dovolený tlak v závitech pístnice a kotlzR je bezpečnost závitu pístnice 

z hlediska otlačení. 

Lze konstatovat, že zvolený šroubový spoj vyhovuje s dostatečnou bezpečnosti vůči otlačení. 

 

5.1.5 KONSTRUKČNÍ NÁVRH PÍSTNICE 

Pomocí doposud provedených výpočtů je možné provést vlastní konstrukční návrh pístnice. 

Její podoba je znázorněna na obrázku 30. 

Obr. 30 Pístnice hydraulického válce 
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Základem navržené pístnice je 325 mm dlouhá chromovaná pístní tyč z materiálu 20MnV6 o 

průměru 60 mm. Tento hutní polotovar je dále na konci obroben z důvodu vytvoření 

metrického závitu M48x2. Pro polohování pístu vůči pístnici je pod závitem vytvořeno 

osazení s prostorem pro instalaci těsnícího O-kroužku, ten je umístěn v tělese pístu. Na 

opačném konci je vytvořen kruhový otvor o průměru 6 mm a totožné délce, pro vystředění 

polohy montážního oka, které bude k pístnici přivařeno. 

 

5.2 PÍST HYDRAULICKÉHO VÁLCE 

Dalším konstrukčním prvkem, jež náleží hydraulickému válci, a který je přišroubován 

k pístnici je píst. Jako materiál pro jeho výrobu byla zvolena konstrukční ocel 11600. Jeho 

podoba vychází z komerčně dostupných řešení, nabízených společnostmi, které se výrobou 

hydraulických komponent zabývají. Nejdůležitější rozměr, a to sice průměr pístu, byl již 

určen v kapitole 4, tedy dK = 90 mm. Bylo tak učiněno z důvodu, aby bylo možné navrhnout 

základní parametry odpružení. 

K hlavním rozměrům se řadí i výška pístu. Tento parametr je třeba zvolit tak, aby bylo možné 

do pláště pístu integrovat pístní těsnění a vodicí kroužky (viz. sekce 1.2.3). S ohledem na 

délku drážek jednotlivých těsnění a vedení, uvedených v sekci 5.2.1, byla zvolena výška pístu 

hK = 55 mm. 

Bezpečnost závitu pístu z hlediska otlačení 

Pro výpočet tlaku v závitu pístu je použito jako u pístnice rovnice 76. Jediný rozdíl tkví 

v tom, že za sílu, působící na tento závit nebude brána hodnota maximální dynamické síly. Je 

to z důvodu, že čelní plochu pístu tvoří mezikruží. Maximální síla tak bude počítána z tlaku 

v systému psys a z plochy pístu, ponížené o plochu pístnice. 

𝐹𝐾,𝑚𝑎𝑥 = (
𝜋 ∙ 𝑑𝐾

2

4
−

𝜋 ∙ 𝑑𝑅
2

4
) ∙ 𝑝𝑠𝑦𝑠  (78)  

𝐹𝐾,𝑚𝑎𝑥 = (
𝜋 ∙ 902

4
−

𝜋 ∙ 602

4
) ∙ 25 = 88357 𝑁 (79)  

𝑝𝑧𝐾 =
4 ∙ 𝐹𝐾,𝑚𝑎𝑥

𝜋 ∙ (𝑑2 − 𝐷1
2) ∙

ℎ𝑧𝑅

𝑃

=
4 ∙ 88357

𝜋 ∙ (47,962 − 46,212) ∙
40
2

= 34,13 𝑀𝑃𝑎 (80)  

kde pzK vyjadřuje tlak v závitech pístu. 

𝑝𝑑𝐾 = 60 𝑀𝑃𝑎 (minimální dovolený tlak v závitech pístu - pro materiál 11600 [59] ) 

𝑘𝑜𝑡𝑙𝑧𝐾 =
𝑝𝑑𝐾

𝑝𝑧𝑅
=

60

34,13
= 1,76 (81)  

kde kotlzK je bezpečnost závitu pístu z hlediska otlačení. 

Závit pístu tak vyhovuje z hlediska otlačení s dostatečnou bezpečností.  
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5.2.1 TĚSNĚNÍ A VEDENÍ PÍSTU 

Na základě známého průměru pístu je možné zvolit pístní těsnění a vodicí prvky. Na trhu lze 

nalézt několik společností, zabývajících se jejich výrobou. Po prostudování nabídky 

jednotlivých výrobců byla zvolena firma HENNLICH s.r.o. Nabízí jak těsnění pístu a 

pístnice, tak i vodicí prvky, které svým provedením odpovídají požadavkům tohoto návrhu. 

V návaznosti na rešeršní část návrh uvažuje použití dvou vodicích kroužků a jednoho pístního 

těsnění, viz sekce 1.2.3. Všechna zvolená těsnění a vedení jsou odolná vůči minerálnímu oleji. 

Popis, uvedený u jednotlivých těsnění a vedení lze dohledat v jejich katalogových listech.  

Vodicí kroužek F 506 [48]  

Jedná se o kroužek vyráběný z tvrzené polyesterové tkaniny. Maximální pracovní rychlost 

činí 5 m∙s-1. Je použitelný při teplotách v rozsahu -40°C až +120°C. Dovolený měrný tlak činí 

při +80°C 58 MPa. 

Rozměry kroužku se primárně odvíjí od průměru pístu. Šířka kroužku je volena s ohledem na 

riziko výskytu příčných sil (viz. sekce 1.2) a činí 2,5 mm. Tomu odpovídá drážka v plášti 

pístu 12 mm. 

Pístní těsnění K 54 [48] 

Pístní těsnění bylo stejně jako vodicí kroužky zvoleno s ohledem na danou aplikaci. Je 

tvořeno materiálem PTFE/bronz a O-kroužkem z materiálu NBR. Díky této konfiguraci je 

toto těsnění použitelné pro rychlosti až 4 m∙s-1. Teplotní rozsah činí -30°C až +100°C. Pro 

tyto podmínky může dovolený tlak dosahovat až 30 MPa.  

Rozměry těsnění vyplývají z průměru pístu. Pro průměr pístu 90 mm lze v katalogu nalézt 

délku drážky 6,3 mm. Šířka drážky činí 7,75 mm. Z toho vyplývá průměr v drážce 74,5 mm. 

 

5.2.2 KONSTRUKČNÍ NÁVRH PÍSTU 

Jelikož byly definovány všechny klíčové rozměry pístu, je možné provést konstrukční návrh. 

Obr. 31 Píst hydraulického válce a těsněním a vodicími prvky 
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Jedná se tedy o základní válcové těleso o délce 55 mm a průměru 90 mm, uvnitř kterého je 

vytvořen kruhový otvor se závitem M48x2, pro montáž pístnice. Pod závitem je v osazení 

vytvořena drážka pro těsnicí O-kroužek. Co se týče pláště pístu, v něm jsou vytvořeny dvě 

drážky pro vodicí kroužky F 506 a jedna hlubší drážka pro pístní těsnění K 54. Na horní ploše 

pístu jsou dále vyvrtány dva otvory o průměru 4 mm a délce 8 mm. Tyto otvory slouží pro 

nasazení nástroje pro montáž pístu k pístnici.  

 

5.3 PLÁŠŤ HYDRAULICKÉHO VÁLCE 

Dalším konstrukčním prvkem hydropneumatické jednotky odpružení je samotný plášť 

hydraulického válce. Z hlediska hutního polotovaru se jedná o přesnou trubku, zpravidla 

válečkovanou. Touto formou je dosaženo kvalitního opracování vnitřního povrchu s drsností 

menší jak 0,20 µm [49]. Drsnost povrchu má zásadní vliv na velikost tření, jež vzniká mezi 

pístem a pláštěm samotným. 

Přesné trubky jsou dle výrobce vyráběny z materiálu ST52.3 BK+S (E355SR). Jedná se ocel 

s nízkým obsahem uhlíku. Svařitelnost je zaručena, což je důležité z hlediska navaření otvoru 

pro odvod uniklé kapaliny z válce do nádrže. [49] 

Mechanické vlastnosti oceli ST52.3 BK+S [49] 

• mez pevnosti Rm = min. 590 MPa, 

• mez kluzu Rp0,2 = min. 450 MPa. 

Plášť hydraulického válce lze chápat jako tlakovou nádobu. Na základě tohoto předpokladu 

bude stanovena tloušťka stěny pláště. 

 

5.3.1 STANOVENÍ TLOUŠŤKY STĚNY PLÁŠTĚ 

Stanovení minimální tloušťky pláště bude provedeno na základě dvou odlišných přístupů. 

První výpočet se řídí Guestovou pevnostní hypotézou, zatímco druhý náleží hypotéze HMH. 

Takto získaná minima budou následně porovnána a pro návrh pak bude z důvodu bezpečnosti 

uvažována hodnota vyšší. 

Na základě zvolené bezpečnosti kH = 3 a meze kluzu materiálu Rp0,2 = 450 MPa je možné určit 

dovolené napětí v tahu σdtah [54]: 

𝜎𝑑𝑡𝑎ℎ =
𝑅𝑝0,2

𝑘𝐻
=

450

3
= 150 𝑀𝑃𝑎 (82)  

Guestova pevnostní podmínka [60] 

𝑟2𝑚𝑖𝑛𝐺 = 𝑟1 ∙ √
𝜎𝑑𝑡𝑎ℎ

𝜎𝑑𝑡𝑎ℎ − 2 ∙ 𝑝𝑠𝑦𝑠
= 45 ∙ √

150

150 − 2 ∙ 25
= 55,11 𝑚𝑚 (83)  

kde r2minG = minimální vnější poloměr dle Guesta a r1= vnitřní poloměr (= dK/2). 
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Pevnostní podmínka HMH [60] 

𝑟2𝑚𝑖𝑛𝐻𝑀𝐻 = 𝑟1 ∙ √
𝜎𝑑𝑡𝑎ℎ

𝜎𝑑𝑡𝑎ℎ − √3 ∙ 𝑝𝑠𝑦𝑠

= 45 ∙ √
150

150 − √3 ∙ 25
= 53,35 𝑚𝑚 (84)  

kde r2minHMH = minimální vnější poloměr dle HMH. 

 

Z uvedených výpočtů je patrné, že konzervativnější je hypotéza dle Guesta. Přepočtem je 

možné obdržet minimální vnější průměr 110,22 mm. Pohledem do katalogu přesných trubek 

pro hydraulické válce je možné nalézt nebližší vyšší průměr, tedy 115 mm [49]. Tloušťka 

hydraulického válce je tedy dle takto zvoleného vnějšího průměru rovna 12,5 mm. 

 

5.3.2 KONSTRUKČNÍ NÁVRH PLÁŠTĚ 

Konstrukční návrh pláště se skládá z několika konstrukčních prvků. Pro přehlednost jsou 

jednotlivé konstrukční uzly popsány samostatně. 

Závit plášť-vodítko pístnice 

Aby bylo možné k plášti válce uchytit vodítko pístnice s těsněními, je nutné vytvořit na 

„spodním“ konci pláště vnitřní závit. Na základě vyráběných vodítek pístnice, a to sice 

společností HYDRAPAC Italia, byl zvolen metrický závit M95x2 o délce 33 mm [56]. U 

takto navrženého závitu je nutné zjistit bezpečnost z hlediska otlačení závitu. Výpočet bude 

uveden v sekci 5.4. 

Závit plášť-horní víko 

Dalším závitem, vytvořeným na tělese pláště válce, je vnější závit pro upevnění horního víka. 

Ačkoliv se provedení horního víka liší v závislosti na umístění zásobníku (viz. sekce 5), 

z hlediska dodržení jisté unifikace je pro obě varianty volen závit totožný. Jedná se tak 

metrický závit M115x2 o délce 25 mm. I tento závit bude v kapitole 5.5 zkontrolován na 

otlačení. 

Port pro odvod uniklé kapaliny do nádrže 

Z hlediska konstrukce je nutné ošetřit stav, kdy dochází k náhodnému úniku kapaliny skrze 

těsnění pístu do prostoru pístnice. K tomuto účelu je tak k plášti válce navařen port pro odvod 

uniklé kapaliny zpět do nádrže. Tento díl lze také nalézt v nabídce společnosti HYDRAPAC 

Italia. Rovněž lze na těchto stránkách zjistit, že pro hydraulický válec o vnitřním průměru 90 

mm je využíván port s trubkovým závitem 1/2''. Délka závitu činí 18 mm a vnější průměr 30 

mm [61]. Umístěn je v nejnižším možném bodě pláště válce, v němž je vytvořen otvor o 

průměru 12 mm. 

Délka pláště válce je tedy dána jednak délkou vodítka. Tato hodnota byla opět převzata 

z katalogu vodítek pístnice a činí 50 mm [56]. Dále je třeba uvažovat zdvih 210 mm a výšku 

pístu 55 mm. Sečtením těchto hodnot je získána celková délka 315 mm. 
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Na základě těchto poznatků je možné provést vlastní konstrukční návrh pláště válce: 

 

5.4 VODÍTKO PÍSTNICE HYDRAULICKÉHO VÁLCE 

Jak již bylo v předchozích částech naznačeno, jako vzor pro zkonstruování vlastního vodítka 

pístnice je možné nahlédnout do nabídky společnosti HYDRAPAC Italia. Konkrétně pro píst 

o průměru 90 mm a pístnici o průměru 60 mm, je vyráběno vodítko se závitem M95x2 o délce 

závitu 33 mm [56]. Celková délka části, montované do pláště válce činí i se závitem 50 mm 

[56]. Délka vodítka je samozřejmě brána s ohledem na jednotlivá těsnění pístnice, které mají 

být instalovány. Vnější část, jež lícuje se spodní hranou pláště válce je široká 10 mm [56]. Za 

materiál vodítka je stejně jako u pístu uvažována ocel 11600.  

Parametry metrického závitu M95x2 [57] 

• výška závitu vodítka hzV = 33 mm, 

• velký průměr vnějšího závitu d = 94,96 mm, 

• střední průměr vnějšího závitu d2 = 93,951 mm, 

• malý průměr vnějšího závitu d3 = 92,797 mm, 

• malý průměr vnitřního závitu D1 = 93,21 mm, 

• rozteč P = 2 mm.  

 

Bezpečnost závitu vodítka z hlediska otlačení 

Analogicky jako u závitu pístu/pístnice je určena bezpečnost z hlediska otlačení závitu 

vodítka. 

𝑝𝑧𝑉 =
4 ∙ 𝐹𝑑𝑦𝑛,𝑚𝑎𝑥

𝜋 ∙ (𝑑2 − 𝐷1
2) ∙

ℎ𝑧𝑉

𝑃

=
4 ∙ 142946

𝜋 ∙ (94,962 − 93,21)2 ∙
33
2

= 33,49 𝑀𝑃𝑎 (85)  

𝑘𝑜𝑡𝑙𝑧𝑉 =
𝑝𝑑𝑉

𝑝𝑧𝑉
=

60

33,49
= 1,79 (86)  

Obr. 32 Plášť hydraulického válce 
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kde pzV vyjadřuje tlak v závitech vodítka, pdV vyjadřuje dovolený tlak v závitech vodítka (platí 

pdV = pdK) a kotlzV je bezpečnost závitu vodítka z hlediska otlačení. 

Z výpočtu vyplývá, že bezpečnost vůči otlačení závitu vodítka je dostatečná. 

 

5.4.1 TĚSNĚNÍ A VEDENÍ PRO ROZHRANÍ VODÍTKO-PÍSTNICE 

Na základě známého průměru pístu je možné zvolit jednotlivá pístní těsnění a vedení.  

V návaznosti na rešeršní část návrh uvažuje použití jednoho primárního těsnění, jednoho 

sekundárního těsnění, dále vodicího kroužku a kroužku stíracího, viz. sekce 1.2.3. Opět je 

nutné dodat, že všechny těsnící a vodicí prvky jsou odolné vůči minerálnímu oleji. 

Primární těsnění S 16 [48] 

Primární těsnění je tvořeno materiálem PTFE/bronz a O-kroužkem z materiálu NBR. Díky 

této konfiguraci je toto těsnění použitelné pro rychlosti až 4 m∙s-1. Teplotní rozsah činí -30°C 

až +80°C. Pro tyto podmínky může dovolený tlak dosahovat až 30 MPa. 

Rozměry těsnění vyplývají z průměru pístnice. Pro průměr pístnice 60 mm lze v katalogu 

nalézt délku drážky 6,3 mm. Šířka drážky činí 7,75 mm. Z toho vyplývá průměr drážky ve 

vodítku 75,5 mm. 

Sekundární těsnění S 605 [48] 

Sekundární těsnění je tvořeno polyuretanem. Teplotní rozsah činí -45°C až +80°C. Díky této 

konfiguraci je toto těsnění použitelné pro rychlosti do 0,5 m∙s-1. Pro tyto podmínky může 

dovolený tlak dosahovat až 40 MPa. Jelikož se však takový tlak v navrhované jednotce 

nevyskytuje, je možné kroužek použít i pro vyšší rychlosti. 

Rozměry těsnění vyplývají z průměru pístnice. Pro průměr pístnice 60 mm lze v katalogu 

nalézt délku drážky 11 mm. Šířka drážky činí 7,5 mm. Z toho vyplývá průměr drážky ve 

vodítku 75 mm. 

Vodicí kroužek F506 [48] 

Jedná se o kroužek vyráběný z tvrzené polyesterové tkaniny. Maximální pracovní rychlost 

činí 5 m∙s-1. Je použitelný při teplotách v rozsahu -40°C až +120°C. Jedná se o kroužek, který 

může být použit i v těch nejtěžších hydraulických aplikacích. Dovolený měrný tlak činí při 

+80°C 58 MPa. 

Rozměry kroužku se primárně odvíjí od průměru pístnice. Šířka kroužku je volena s ohledem 

na riziko výskytu příčných sil (viz. sekce 1.2) a činí 2,5 mm. Tomu odpovídá drážka v plášti 

vodítka 15 mm. 

Stírací kroužek A 846 [48] 

Jedná se o kroužek vyráběný z vysoce odolného polyuretanu. Je dvojčinný, zabraňuje jak 

vnikání nečistot do válce, tak nechtěným průsakům. Maximální pracovní rychlost činí 4 m∙s-1. 

Je použitelný při teplotách v rozsahu -45°C až +110°C. 
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Rozměry kroužku se odvíjí od průměru pístnice. Jelikož je tvar drážky pro tento kroužek 

specifický, uvedeny jsou základní konstrukční rozměry. Pro průměr pístnice 60 mm tak lze 

v katalogu nalézt délku drážky 4 mm. Průměr drážky ve vodítku dosahuje 68 mm. 

 

5.4.2 KONSTRUKČNÍ NÁVRH VODÍTKA PÍSTNICE 

Jelikož jsou známy všechny parametry, je možné přejít ke konstrukčnímu návrhu. 

Prvky, o kterých nebyla doposud zmínka je těsnění mezi pláštěm válce a vodítkem, které je 

řešeno O-kroužkem. Dále jsou na čelní straně vodítka vyvrtány dva otvory o průměru 8 mm a 

délce 6 mm pro upevnění nástroje pro montáž vodítka k plášti válce. 

 

5.5 HORNÍ VÍKO HYDRAULICKÉHO VÁLCE 

Horní víko hydraulického válce je s ohledem na odlišné umístění hydropneumatického 

zásobníku zkonstruováno ve dvou variantách. Podrobnější popis je uveden v sekci 5.5.2. Na 

úvod je však zapotřebí zmínit, že pro uchycení hydropneumatického zásobníku a pláště 

hydraulického válce je pro obě varianty (zásobník nahoře/ zboku) volen totožný vnitřní 

metrický závit M115x2 o délce 25 mm. Velikost závitu vyplývá z průměru přesné trubky, 

volené pro výrobu pláště hydraulického válce. Za materiál horního víka je stejně jako u 

vodítka uvažována ocel 11600. 

Parametry metrického závitu M115x2 [57] 

• výška závitu horního víka hzHV = 25 mm, 

• velký průměr vnějšího závitu d = 115 mm, 

• střední průměr vnějšího závitu d2 = 113,95 mm, 

• malý průměr vnějšího závitu d3 = 112,8 mm, 

• malý průměr vnitřního závitu D1 = 113,21 mm, 

• rozteč P = 2 mm.  

 

Obr. 33 Vodítko pístnice s těsněními a vedeními 
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5.5.1 ZÁVIT HORNÍ VÍKO-PLÁŠŤ VÁLCE / ZÁSOBNÍK 

Stejně jako v případě vodítka pístnice, je třeba zjistit bezpečnost z hlediska otlačení závitu. 

Jelikož jsou v obou případech voleny stejné závity se stejnou délkou, tedy M115x2 o délce 25 

mm, je výpočet z hlediska otlačení závitu pro oba případy společný.  

Dále je nutné vyšetřit situaci, kdy by v důsledku vysoké dynamické síly došlo k otlačení čelní 

plochy horního víka pístem. Výpočet je opět stejný pro obě varianty horního víka. 

 

Bezpečnost závitu horního víka z hlediska otlačení 

Analogicky jako u závitu vodítko/plášť válce je určena bezpečnost z hlediska otlačení závitu 

horního víka. 

𝑝𝑧𝐻𝑉 =
4 ∙ 𝐹𝑑𝑦𝑛,𝑚𝑎𝑥

𝜋 ∙ (𝑑2 − 𝐷1
2) ∙ 𝑛𝑧𝐻𝑉

 

𝑝𝑧𝐻𝑉 =
4 ∙ 142946

𝜋 ∙ (1152 − 113,212) ∙
25
2

= 35,64 𝑀𝑃𝑎 

(87)  

𝑘𝑜𝑡𝑙𝑧𝐻𝑉 =
𝑝𝑑𝐻𝑉

𝑝𝑧𝐻𝑉
=

60

35,64
= 1,68 (88)  

kde pzHV vyjadřuje tlak v závitech horního víka, pdHV vyjadřuje dovolený tlak v závitech 

horního víka a kotlzHV je bezpečnost závitu horního víka z hlediska otlačení. 

Z výpočtu vyplývá, že bezpečnost vůči otlačení závitu horního víka je dostatečná. 

 

Otlačení po kontaktu pístu s čelní plochou horního víka 

Z hlediska návrhu je nutné vyšetřit i krajní stav, kdy dojde ke kontaktu pístu s čelní plochou 

horního víka. 

Vymodelováním horního víka bylo možné získat přesnou hodnotu čelní plochy ASHV : 

𝐴𝑆𝐻𝑉 = 7201 𝑚𝑚2 

𝑝𝑜𝑡𝑙𝐻𝑉 =
𝐹𝑑𝑦𝑛,𝑚𝑎𝑥

𝐴𝑆𝐻𝑉
=

142946

7201
= 19,85 𝑀𝑃𝑎 (89)  

𝑘𝑜𝑡𝑙𝐻𝑉 =
𝑝𝑑𝐻𝑉

𝑝𝑜𝑡𝑙𝐻𝑉
=

60

19,85
= 3,02 (90)  

kde potlHV vyjadřuje tlak působící na čelní plochu horního víka a kotlHV bezpečnost, dojde-li ke 

kontaktu pístu s čelní plochou horního víka. 

Bezpečnost i při nejnižší hodnotě dovoleného tlaku vyhovuje s dostatečnou rezervou.  
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5.5.2 KONSTRUKČNÍ NÁVRH HORNÍHO VÍKA 

Po provedení kontroly závitů a vyšetření rizika otlačení je možné přistoupit k jednotlivým 

konstrukčním návrhům horních vík.  

Horní víko hydraulického válce (zásobník nahoře) 

V případě této varianty je v tělese víka vytvořen průchozí otvor, ve kterém je vsazen tlumicí 

ventil a pojištěn svarem. V plášti víka je vytvořen otvor o průměru 12 mm, na který navazuje 

navařený port pro přívod a odvod hydraulické kapaliny do/z hydropneumatické jednotky. 

Konstrukčně se jedná o totožný port, jako pro odvod uniklé kapaliny z komory pístnice, který 

byl charakterizován v sekci 5.3.2. Horní víko je připojeno k plášti pomocí závitu M115x2 o 

délce 25 mm. Totožný závit je uvažován pro připojení zásobníku z druhé strany. Utěsnění 

obou závitů je zajištěno O-kroužky. Drážky pro ně jsou vytvořeny v tělese horního víka.  

Horní víko hydraulického válce (zásobník zboku) 

Obr. 34 Horní víko pro zásobník nahoře 

Obr. 35 Horní víko pro zásobník zboku 
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Použité závity již byly charakterizovány v sekci 5.5.1. Port pro přívod/odvod hydraulické 

kapaliny do/z jednotky odpružení je použit totožný jako v předchozím případě. Otvor v tělese 

horního víka však již není průchozí, umístění tlumicího ventilu zůstává zachováno. Rozdílem 

je vedení kapaliny. To je realizováno pomocí dvojice vyvrtaných kanálů o průměru 12 mm, 

svírajících mezi sebou úhel 90°. Z horní strany víka je navařeno montážní oko s kloubovým 

ložiskem, pro montáž k odpovídající části zavěšení. 

 

5.6 TĚLESO HYDROPNEUMATICKÉHO ZÁSOBNÍKU 

Dalším prvkem hydropneumatické jednotky odpružení je těleso akumulátoru. Z hlediska 

hutního polotovaru je tato komponenta řešena stejným způsobem, jako plášť hydraulického 

válce. Jedná se tedy o přesnou válečkovanou trubku z materiálu ST52.3 BK+S [49]. Tím je 

dosaženo kvalitního opracování vnitřního povrchu s drsností menší jak 0,20 µm [49]. Drsnost 

povrchu má zásadní vliv na velikost tření, jež vzniká mezi pístem akumulátoru a tělesem 

samotným. Společným prvkem pro obě varianty těles je vnější i vnitřní průměr trubky, tedy 

115 mm a 90 mm. Tloušťka tedy činí 12,5 mm, viz. výpočet 5.3.1. Mírným naddimenzováním 

je snaha eliminovat stav, kdy za vysokého tlaku kapalina píst zásobníku „obteče“. Dalším 

společným prvek je vnější závit M115x2, pomocí kterého je těleso zásobníku přišroubováno 

k hornímu víku. V předchozí části práce byl určen vnitřní objem akumulátoru V0 = 2 l, od 

kterého se odvíjí délka obou těles. Konstrukční varianty jsou popsány odděleně v sekci 5.6.1. 

 

5.6.1 KONSTRUKČNÍ NÁVRH TĚLESA ZÁSOBNÍKU 

S ohledem na úvodní část, ve které byly popsány společné prvky, je další popis zaměřen na 

specifika obou provedení.  

Těleso hydropneumatického zásobníku (umístění nad hydraulickým válcem) 

Na opačné straně, než je umístěn závit M115x2, je vytvořen vnitřní závit M95x2 o délce 33 

mm. Určen je pro montáž víka akumulátoru (viz. sekce 5.7) Rozměrově se jedná o totožný 

závit, jako v případě vodítka pístnice. Výpočty těchto závitů z hlediska otlačení lze dohledat 

v předchozích částech 5. kapitoly. Utěsnění je opět řešeno pomocí O-kroužku umístěného na 

horním víku, resp. víku zásobníku.  

Obr. 36 Těleso zásobníku (pro zásobník nahoře) 
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Těleso hydropneumatického zásobníku (umístění zboku hydraulického válce) 

Změna oproti přechozí variantě nastává v případě víka akumulátoru, to není v tomto případě 

šroubováno, nýbrž je přímo navařeno. K tomuto kroku bylo přistoupeno z hlediska redukce 

konstrukční náročnosti, rovněž se zkrátila délka tělesa. V neposlední řadě nehrozí riziko 

otlačení závitu v důsledku tlakového působení. Těleso zásobníku tak nyní tvoří s víkem jeden 

celek. Na čelní ploše navařeného víka je vyvrtána dvojice otvorů o průměru 8 mm a délce 6 

mm pro uchycení speciálního nářadí, kterým je prováděna montáž tělesa k hornímu víku. Dále 

je zde vytvořeno zahloubení pro umístění plnicího ventilu plynu.  

 

5.7 VÍKO HYDROPNEUMATICKÉHO ZÁSOBNÍKU 

Pro variantu se zásobníkem nahoře je třeba definovat víko. Již bylo zmíněno, že víko 

akumulátoru má totožný vnější závit o stejné délce, jako vodítko pístnice (M95x2, délka 33 

mm). Na straně vně zásobníku je vytvořena plocha s otvorem, určená pro navaření 

montážního oka. Plnicí ventil je z prostorových důvodů umístěn šikmo. V tělese víka se 

nachází vyvrtaný otvor, kudy při plnění plyn proudí.  

 

Obr. 37 Těleso zásobníku s plnicím ventilem (pro zásobník zboku) 

Obr. 38 Víko zásobníku s plnicím ventilem 
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5.8 PÍST HYDROPNEUMATICKÉHO ZÁSOBNÍKU 

Návrh tohoto prvku principiálně vychází z nabídky výrobců hydropneumatických 

akumulátorů. I přes toto usnadnění bylo zapotřebí píst kompletně zkonstruovat, tzn. navrhnout 

základní rozměry, hydraulická těsnění, vedení pístu atd. Neboť se píst pohybuje v tělese 

zásobníku, jehož vnitřní objem byl určen na V0 = 2 l, je píst tomuto požadavku přizpůsoben. 

Po vzoru reálně vyráběných pístů zásobníku tak došlo ke značnému úběru materiálu pístu. 

Myšlenkou bylo, aby píst zaujímal co nejmenší možný objem. Díky tomu je možné 

zredukovat velikost tělesa zásobníku. Odlehčením pístu rovněž klesá velikost setrvačných sil. 

Na druhou stranu je zapotřebí, aby pevnostně vyhovoval. Materiálem pro jeho výrobu byla 

určena standardní konstrukční ocel 11600.  

 

5.8.1 TĚSNĚNÍ A VEDENÍ PÍSTU 

Průměr pístu akumulátoru je volen totožný jako v případě pístu hydraulického válce a činí 

tedy 90 mm. Na základě toho lze zvolit vhodná hydraulická těsnění a vodicí prvky. Opět je 

čerpáno z katalogu HENNLICH s.r.o.  

Z hlediska redukce konstrukční náročnosti jsou uvažovány stejná těsnění a vedení jako 

v případě pístu hydraulického válce. Jejich detailní popis lze nalézt v sekci 5.2.1. 

 

5.8.2 KONSTRUKČNÍ NÁVRH PÍSTU ZÁSOBNÍKU 

K základním rozměrům patří, vyjma již zmíněného průměru, výška pístu. Ta je volena 

s ohledem na délku drážek, potřebných pro umístění těsnění a vodicích kroužků. Píst je tak 

vysoký 46 mm. Na jeho plášti jsou tedy vytvořeny 2 drážky pro vodicí kroužky a jedna hlubší 

drážka pro pístní těsnění, předepjaté O-kroužkem. Úběr materiálu byl proveden z obou 

čelních ploch, výrazněji však od čelní plochy. A to sice po vzoru standardně vyráběných 

pístů. Aby tento prvek vyhovoval pevnostně, neklesá tloušťka pláště v nejužším místě pod 

dříve určenou hodnotu 12,5 mm. Z důvodu montáže pístu do pláště zásobníku jsou na čelní 

ploše vytvořeny drážky a dva otvory o průměru 4 mm a délce 8 mm pro uchycení montážního 

nástroje.  

Obr. 39 Píst zásobníku s těsněními 
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5.9 MONTÁŽNÍ OKO 

Aby bylo možné připojit jednotku odpružení k odpovídajícím částem zavěšení, je nutné 

definovat montážní oko. Jeho součástí je kloubové ložisko s čepem. Aby bylo možné 

přistoupit k vlastní konstrukci oka, je nejdříve zapotřebí stanovit minimální průměr čepu, 

resp. vnitřní průměr kloubového ložiska. 

 

5.9.1 VÝPOČET MINIMÁLNÍHO PRŮMĚRU ČEPU A VOLBA LOŽISKA 

Při pohybu odpružení dochází k namáhání čepu ohybem. S ohledem na tuto skutečnost je 

proveden pevnostní vypočet jeho minimálního průměru. Celá situace je popsána na obr. 40: 

kde FN je síla působící na čep, FA, FB jsou rekce v podporách, lč je délka čepu a rč vzdálenost 

mezi působištěm síly a podporou. 

Na úvod výpočtu je třeba stanovit materiál čepu. Pro zvláště namáhané čepy je využívána ocel 

16220 s dovoleným napětím v ohybu σDo = 350 MPa [62]. 

Co se týče dalších parametrů, je uvažován čep o délce lč = 60 mm, jež je zatěžován silou FN. 

Za tuto sílu je ve výpočtu minimálního průměru čepu dosazována maximální dynamická síla 

Fdyn,max = 142946 N. Její působiště je uvažováno v polovině délky čepu, tedy rč = 30 mm. 

Výpočet vypadá tedy takto [52]: 

𝐹𝐴 = 𝐹𝐵 =
𝐹𝑁

2
=

142946

2
= 71473 𝑁 (91)  

𝑑č,𝑚𝑖𝑛 = √
16 ∙ 𝐹𝐴 ∙ 𝑟č

𝜋 ∙ 𝜎𝐷𝑜

3

= √
16 ∙ 71473 ∙ 30

𝜋 ∙ 350

3

= 31,5 𝑚𝑚 (92)  

Do výpočtu byla dosazena maximální dynamická síla. Neboť bude čep po většinu času 

zatěžován silou menší, je volen průměr dč = 35 mm. 

Pro zvolený průměr čepu je vybráno ložisko GE 35 CJ2 od společnosti SKF. Jedná se o 

bezúdržbové, resp. samomazné ložisko. Vnitřní průměr odpovídá průměru čepu, tedy 35 mm. 

Vnější průměr činí 55 mm a šířka ložiska je 20 mm. [63] 

Obr. 40 Výpočet čepu 
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5.9.2 KONSTRUKČNÍ NÁVRH MONTÁŽNÍHO OKA 

Na základě doposud známých parametrů je možné provést vlastní konstrukční návrh 

montážního oka. Dle výrobce montážních ok je volen materiál ocel 12050. Uvažováno je 

připojení tohoto prvku k odpovídající komponentě jednotky navařením. Z tohoto důvodu jsou 

na styčných plochách komponent vytvořeny středicí otvory o průměru 6 mm a totožné délce. 

Průměr navařovací plochy se odvíjí od průměru pístnice (= 60 mm). Navařovací plocha na 

víku zásobníku je tomuto rozměru uzpůsobena (viz. obr. 38). Voleno je bezúdržbové ložisko 

GE 35 CJ2, odpadá tak použití maznic. 

 

5.10  SESTAVA HYDROPNEUMATICKÉ JEDNOTKY 

Neboť byly všechny komponenty jednotky odpružení popsány, je možné přejít k jejich 

kompletaci a prezentovat tak finální podobu obou hydropneumatických jednotek. 

Hydropneumatická jednotka vozidla (zásobník nahoře) 

Obr. 41 Montážní oko s ložiskem 

Obr. 42 Hydropneumatická jednotka vozidla (zásobník nahoře) 
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Je-li v rámci podvozku vozidla omezený prostor z hlediska šířky, nabízí se využít právě tento 

typ jednotky. Zástavbové rozměry (píst v polovině zdvihu) jsou uvedeny na obrázku 43. 

Hydropneumatická jednotka vozidla (zásobník zboku) 

Obr. 44 Hydropneumatická jednotka vozidla (zásobník zboku) 

Obr. 43 Zástavbové rozměry jednotky (zásobník nahoře) 
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V případě omezeného prostoru v rámci podvozku z hlediska výšky je možné aplikovat tuto 

variantu jednotky odpružení. Zástavbové rozměry (píst v konstrukční poloze) jsou uvedeny na 

obrázku 45. 

 

 

 

Obr. 45 Zástavbové rozměry jednotky (zásobník zboku) 
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6 KONCEPČNÍ NÁVRH SYSTÉMU ODPRUŽENÍ 

Cílem této části práce je navržení celého systému hydropneumatického odpružení. Jak již bylo 

řečeno, ústředním prvkem je jednotka odpružení. Jejímu dimenzování a konstrukci byly 

věnovány předchozí části práce. Nyní je nasnadě definovat další komponenty, nezbytné 

k zajištění funkčnosti odpružení. Na ilustraci je tak možné spatřit jejich umístění v rámci šasi.  

K základním prvkům se dále řadí hydraulické čerpadlo a nádrž na kapalinu. Většinou jsou 

tyto komponenty umístěny v motorové části, na obrázku tak nejsou vyznačeny. 

Zatímco původní řešení hydropneumatických systémů bylo založeno na mechanicky 

ovládaných komponentách, je v současnosti třeba respektovat aktuální technický vývoj, jenž 

je spjatý s elektronickým řízením. Volba komponent tak bude probíhat na základě tohoto 

trendu. Jelikož je o hydropneumatice obecně známo, že se jedná o finančně náročný typ 

pérování, klade si koncepční návrh za cíl náklady pokud možno redukovat. Myšlenkou je tak 

vytvořit konkurenceschopný systém odpružení. Uvážením možných variant tak bylo 

přistoupeno k využití prvků modulárního systému pérování od společnosti ARGO-HYTOS. 

V její nabídce lze nalézt všechny hydraulické komponenty, nutné k zajištění funkčnosti 

systému hydropneumatického odpružení. 

 

6.1 PRVKY SYSTÉMU ODPRUŽENÍ 

Na základě nabízených komponent společností ARGO-HYTOS byly zvoleny tyto prvky: 

HS2-B*/* modul regulace výšky (základní modul B) 

Prostřednictvím tohoto akčního členu dochází k regulaci světlé výšky podvozku. Z hlediska 

provedení se jedná o hydraulický blok, uvnitř kterého je umístěn 4/3 cestný proporcionální 

rozvaděč. Pomocí něj je řízeno množství kapaliny dodávané/odváděné do/z hydraulického 

válce a tedy rychlost, s jakou je píst válce přesouván do požadované polohy. Rozvaděč ovládá 

i hydraulický zámek. Je-li čerpadlo vypnuto, je jeho uzavřením znemožněn pohyb pístu dolů a 

Obr. 46 Prvky systému odpružení [64] 
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tím je udržena světlá výška. Dále je použito tlakového přepouštěcího ventilu. Slouží 

k regulaci tlaku v hydraulickém obvodu tak, aby nedošlo k poškození komponent. Je-li 

překročen maximální tlak, dojde k překonání předpětí pružiny jeho ventilu a kapalina je 

odváděna zpět do nádrže. Pro servisní účely je blok opatřen škrticím ventilem. Za normálních 

okolností je uzavřen. Důvodem pro jeho otevření je např. případ, kdy je nutné upustit 

kapalinu ze zámkem uzavřené větve. Modul je pozinkován, lze jej tedy namontovat přímo 

v rámci šasi vozidla. [65][66][67] 

Základní parametry modulu [65] 

• nejvyšší přípustný provozní tlak ve větvi P činí 25 MPa, 

• nejvyšší přípustný provozní tlak ve větvi T činí 10 MPa, 

• nejvyšší objemový průtok až 45 l min-1. 

Zástavbové rozměry v mm: 

Obr. 47 Modul regulace výšky – hydraulické schéma [65] 

Obr. 48 Zástavbové rozměry modulu regulace výšky [65] 
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Z hlediska návrhu šroubení a vedení kapaliny jsou uvedeny rozměry závitů portů [65] 

• port P, T = metrický závit M18x1,5, 

• port PS2 = metrický závit M22x1,5. 

 

Zubové čerpadlo GP2 

V případě výběru vhodného hydraulického čerpadla bylo zapotřebí vzít v úvahu následující 

skutečnosti. V prvé řadě bylo na základě nabídky výrobců hydraulických komponent zjištěno, 

že běžné výrobní řady hydraulických válců, hydropneumatických zásobníků apod. jsou 

vyráběny pro maximální přípustný tlak 25 MPa. Aby tedy bylo možné využít části těchto 

komponent (např. vodítko pístnice), a tedy redukovat náklady na výrobu, bylo k tomuto limitu 

přihlíženo. Dalším důvodem je tlak, se kterým je schopen pracovat modul regulace výšky. Dle 

jeho základních parametrů je možné zjistit, že maximální tlak ve větvi mezi čerpadlem a 

modulem činí 25 MPa [65]. Dle literatury je třeba počítat se ztrátou na vedení 1 MPa [1]. 

Z tohoto důvodu je voleno hydraulické zubové čerpadlo GP2.  

Následující vztah určuje, jaký výkon musí vyvinout pohon čerpadla pro vytvoření 

maximálního trvalého tlaku [68], 

𝑃1 =
𝑄𝑛 ∙ (𝑝2𝑛 − 𝑝1𝑚𝑎𝑥)

600 ∙ 𝜂𝐶
=

22,56 ∙ (260 − 0,5)

600 ∙ 0,85
= 11,47 𝑘𝑊 (93)  

kde: 

Qn je jmenovitý průtok při jmenovitých otáčkách a maximálním trvalém tlaku, 

p2n-p1max je rozdíl tlaků (maximální trvalý tlak na výstupu – maximální tlak na vstupu), 

ηC je celková účinnost čerpadla. 

 

Dále jsou určeny otáčky, jakými se čerpadlo otáčí, dodává-li jmenovitý průtok Qn [68], 

𝑛1 =
𝑄𝑛 ∙ 1000

𝑉𝐺 ∙ 𝜂𝑄
=

22,56 ∙ 1000

16,10 ∙ 0,98
= 1429 𝑚𝑖𝑛−1 (94)  

Obr. 49 Zubové čerpadlo GP2 [47] 
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kde: 

𝑉𝐺  je geometrický objem čerpadla, 

𝜂𝑄 průtoková účinnost. 

 

Točivý moment (výstupní hřídel čerpadla), jež je přenesen prostřednictvím spojky [68]. 

𝑀𝐾 =
𝑉𝐺 ∙ (𝑝2𝑛 − 𝑝1𝑚𝑎𝑥)

20 ∙ 𝜋
=

16,10 ∙ (260 − 0,5)

20 ∙ 𝜋
= 66,49 𝑁 ∙ 𝑚 (95)  

Hodnoty jednotlivých parametrů uvedených ve výpočtech lze dohledat v katalogovém listu 

čerpadla [47]. Z hlediska uzpůsobení čerpadla dané aplikaci lze volit mezi různými typy 

hřídelů, přírub a vstupů do čerpadla. Zástavbové rozměry se tak liší dle zvolené konfigurace. 

 

Nádrž pro hydraulickou kapalinu 

Jedná se s ohledem na vnitřní objem o poměrně rozměrnou komponentu. Jelikož však 

zástavbový prostor v rámci šasi vozidla bývá omezený, je řešením využít nádrž se stříkaného 

plastu. Díky tomu je možné přizpůsobit její tvar dané aplikaci. Porty pro připojení vedení k 

nádrži jsou realizovány pomocí rychlospojek. Dojde tedy k nasunutí spojky na hrdlo a 

pojištění sponkou [69]. 

Nejdůležitějším parametrem nádrže je její vnitřní objem. Ten se odvíjí od konkrétního 

podvozku vozidla, prostorového uspořádání komponent v rámci šasi apod. a není možné jej 

v rámci práce přesně určit. Je však možné provést alespoň orientační výpočet množství 

kapaliny v jednotkách. 

Obr. 50 Řez nádrží a způsob uchycení konektoru [69] 
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Pokud by došlo k tzv. propružení, např. při skoku vozidla, nacházely by se v takovém 

okamžiku písty v jednotkách ve své dolní poloze. Na základě vnitřního průměru pláště válce a 

zdvihu lze určit celkový objem ve všech čtyřech jednotkách VU,max: 

𝑉𝑈,𝑚𝑎𝑥 = 4 ∙ 𝜋 ∙ (
𝑑𝐾

2
)

2

∙ ℎ = 4 ∙ 𝜋 ∙ (
90

2
)

2

∙ 210 = 5,34 𝑙 (96)  

Dle katalogového listu se vyrábějí nádrže s vnitřním objemem až do 60 l [69]. Jelikož je tato 

hodnota poměrně vysoká, i u aplikací s dlouhým vedením by neměl nastat problém s výběrem 

objemu nádrže.  

Ačkoliv je nádrž vyráběna z plastu, je schopna být provozována v širokém rozsahu teplot. 

Přípustný rozsah činí -30°C až +100°C [69]. 

 

Elektronická řídicí jednotka – ECU 

K řízení polohy pístu ve válci je užito elektronické řídicí jednotky. Její naprogramování je 

realizováno pomocí vlastního softwaru společnosti ARGO-HYTOS s ohledem na použitý 

modul [65]. Jedná se tedy o řídicí člen, který vyhodnocuje signál od snímačů polohy a přes 

modul regulace výšky řídí polohu pístu v jednotlivých válcích jednotek odpružení. Jelikož je 

umožněno její napojení na komunikační sběrnici vozidla, může spolupracovat i s dalšími 

zařízeními.  

Základní verze obsahuje 4 proudově řízené PWM výstupy a 6 analogových vstupů. Konektor 

pro elektrické připojení je typu AMP. [65] 

 

Snímač úhlu EC 

Snímač polohy je mechanicky připojen k pístnici hydraulického válce a měří úhlovou 

výchylku v rozsahu 70°. Signál pro ECU je napěťový 0,5 až 4,5 V. Elektrické připojení 

zajišťuje konektor AMP. Základní rozměry snímače úhlu v mm viz. obrázek 51. [65] 

Obr. 51 Schéma snímače polohy typu EC [65] 
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6.2 SCHÉMA SYSTÉMU HYDROPNEUMATICKÉHO ODPRUŽENÍ 

Na základě zvolených prvků systému je možné formulovat konečnou podobu koncepčního 

návrhu hydropneumatického odpružení (obr. 52). 

V prvé řadě je uveden soupis jednotlivých dílů a funkčních celků 

• 4 x jednotka odpružení (hydraulický válec + hydropn. zásobník + tlumicí ventil), 

• 1 x hydraulické zubové čerpadlo GP2 (ARGO-HYTOS), 

• 1 x nádrž pro hydraulickou kapalinu (ARGO-HYTOS), 

• 4 x modul regulace výšky HS2-2*/* (ARGO-HYTOS), 

• 4 x snímač úhlu EC (ARGO-HYTOS), 

• 2 x elektronická řídicí jednotka ECU (ARGO-HYTOS), 

• 4 x hydraulická hadice (modul regulace výšky – jednotka odpružení), 

• ostatní vedení - hydraulické trubky dle potřeby dané aplikace, 

• šroubení dle portů jednotlivých komponent, příp. lze použít redukce. 

Popis vedení: 

Červenou plnou čarou je znázorněno vedení kapaliny v rámci jednotky odpružení. Černá plná 

čára znázorňuje vedení mezi jednotkou odpružení a modulem regulace výšky. Oranžovou 

přerušovanou čarou je znázorněno elektrické vedení. Zelenou plnou čarou je znázorněno 

vedení kapaliny z čerpadla do modulu regulace výšky. Modrá plná čára značí odvod kapaliny 

z modulu do nádrže. Modrá přerušovaná čára znázorňuje odvod kapaliny uniklé přes těsnění 

pístu do komory pístnice zpět do nádrže. Šedou plnou čarou je znázorněna mechanická vazba 

mezi snímačem polohy a pístnicí. S ohledem na rešeršní část jsou jako vedení preferovány 

hydraulické trubky. Použití hadic je však nutné pro spojení jednotky odpružení s modulem, 

neboť dochází k pohybu jednotky a je tak nutné aplikovat flexibilní spojení. 

Obr. 52 Schéma hydropneumatického odpružení 
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Popis funkce: 

Funkce je následující. Potenciometry, resp. snímače polohy typu EC umístěné na každém kole 

odečítají mechanickou cestou polohu pístu, resp. pístnice ve válci, vzhledem k šasi vozidla. 

Prostřednictvím nich dochází k převodu analogového signálu na elektrický pro elektronickou 

řídící jednotku (ECU), kdy každá náprava má svoji samostatnou jednotku (ECU1, ECU2). 

ECU informace o poloze zpracuje do formy signálu pro akční člen. Tím je hydraulický řídící 

blok, resp. modul regulace výšky. Pro každé kolo je tedy uvažován jeden modul regulace 

výšky. Prostřednictvím něj je signál vyslaný ECU přijat a v závislosti na situaci dojde 

k přičerpání, resp. odčerpání hydraulické kapaliny do/z jednotky odpružení. Dojde tak 

k navrácení pérování do konstrukční polohy, případně lze hydraulickým zámkem v modulu 

regulace výšky přívod kapaliny uzavřít a odpružení tak deaktivovat. Hydraulická kapalina je 

do systému odpružení přiváděna z nádrže přes hydraulické čerpadlo GP2, prostřednictvím 

kterého dochází k jejímu natlakování. Regulaci tlaku provádí hydraulický řídící blok, resp. 

tlakový přepouštěcí ventil uvnitř něj. Tím je zajištěno, že do jednotek odpružení proudí pouze 

kapalina pod takovým tlakem, který je pro daný zásah potřebný.  



BRNO 2020 

 

 

96 
 

ZÁVĚR 

ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo vytvořit komplexní návrh hydropneumatické jednotky 

odpružení. Dále byla řešena otázka její integrace do systému plynokapalinového pérování. 

Neboť jsou dostupné informace o této problematice stále poměrně strohé, bylo zapotřebí práci 

rozvést o teoretickou část. Takto získané poznatky byly následně využity pro samotný návrh. 

Úlohou rešeršní části tak bylo definovat jednotlivé prvky, tvořící jednotku odpružení, zvláště 

pak po konstrukční stránce. Neboť se však hydropneumatika stále vyvíjí, bylo třeba zachytit 

současné vývojové trendy. Bylo tak zjištěno, že snahou většiny výrobců je integrovat pokud 

možno všechny prvky do jednoho funkčního celku. Důvodem pro takové rozhodnutí je 

zejména eliminace ztrát vedením hydraulického média a samotná kompaktnost konstrukce. 

Rešeršní část tak posloužila jako teoretické východisko pro formulaci vlastního návrhu 

jednotky pérování. 

Na úvod praktické části bylo třeba prověřit odpružení po stránce dynamické s cílem vyšetřit 

vlastnosti hydropneumatiky ve svislém směru. Cílem bylo tedy stanovit, jak velký je přínos 

z hlediska jízdního komfortu a bezpečnosti. K tomuto úkolu bylo přistoupeno porovnáním 

tohoto alternativního systému pérování s konvenčním odpružením. Touto formou bylo 

zjištěno, že pro vozidla, určená pro silniční účely či do lehčího terénu, postrádá 

hydropneumatika smysl, neboť nedochází k výraznějšímu uplatnění jejího progresivního 

charakteru. V tomto případě je tak tato hlavní výhoda převážena nevýhodou, a to sice finanční 

náročností tohoto systému pérování. Hlavní smysl hydropneumatického odpružení tak lze 

spatřit v případě vozidel, určených do těžkého terénu, kde dochází k výrazným změnám 

v zatížení. Řeč je tak o armádních speciálech či o nákladních vozidlech pro rallye soutěže. 

Cílem výpočetní části bylo provést návrh základních parametrů jednotky odpružení. Pro 

názornost bylo opět přistoupeno k porovnání ve smyslu progresivní vs. lineární pružina. Bylo 

zjištěno, že po výpočetní stránce splňuje hydropneumatika základní předpoklady pro 

odpružení nákladních vozidel. Pro malé, resp. žádné zatížení je vykazována tuhost nižší, čímž 

je eliminováno negativní odskakování nápravy. Naopak se zvyšujícím se zatížením tuhost 

nelineárně narůstá, což má pozitivní vliv na ovladatelnost vozidla. Progresivní charakter tak 

z velké části eliminuje potřebu ve smyslu kompromisu mezi komfortem a bezpečností, jako 

tomu je zapotřebí u konvenčního odpružení s lineární charakteristikou. 

Navržením základních parametrů pérování bylo možné přejít k samotnému konstrukčnímu 

návrhu jednotky. Cílem bylo zkonstruovat konkurenceschopnou jednotku, odpovídající svou 

konfigurací současným vývojovým trendům. Aby však bylo možné vystihnout širší spektrum 

potenciálních aplikací, bylo přistoupeno ke zkonstruování hned dvou variant této 

komponenty. Na základě rešeršní části, výpočtů obohacených o výpočty pevnostní a 

prostudováním nabídky společností dodávajících hydraulické komponenty byla formována 

výsledná podoba, respektující současnou situaci na trhu. Výsledkem jsou vizualizace jednotky 

ve formě trojrozměrných modelů. 

Závěrečná část práce byla věnována koncepčnímu návrhu celého systému 

hydropneumatického odpružení. Neboť navržená jednotka nemůže plnit funkci pérování bez 

zbylých komponent, cílem poslední kapitoly bylo dodefinovat právě tyto součásti a jednotku 

do systému zakomponovat. Neboť je současná doba nakloněna elektronickému řízení, volba 

komponent probíhala s ohledem na tento vývojový trend. Je-li cílem vyvinout 

konkurenceschopný systém, je třeba myslet i na finanční stránku věci a vynaložené náklady 
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tak pokud možno redukovat. Vlastní vývoj zbylých komponent by celý systém velmi 

prodražil. V jejich případě tak bylo přistoupeno k využití nabídky společnosti ARGO-

HYTOS. S pomocí těchto komponent tak byl vytvořen kompletní koncepční návrh 

hydropneumatického systému odpružení. 

Jelikož nebylo možné v rámci této práce zahrnout zcela všechny hlediska tohoto tématu, bylo 

by vhodné v budoucnosti na danou problematiku navázat. V prvé řadě je to výroba fyzického 

modelu, na kterém by bylo možné porovnat simulované vs. reálně vykazované vlastnosti, 

případně provádět další experimenty. V případě zástavby tohoto systému do konkrétního 

vozidla by bylo rovněž zapotřebí s ohledem na dostupný prostor dořešit vedení kapaliny 

v rámci šasi, rovněž by bylo nutné zabývat se otázkou optimálního rozmístění jednotlivých 

komponent. Dále třeba podotknout, že vlastní návrh uvažoval zjednodušený model tlumiče. 

Vyvstává tak prostor pro detailnější rozvedení problematiky tlumení. Tato diplomová práce 

tak poskytla určité východisko pro učinění těchto, ale i jiných možných kroků pro případ 

navazujícího výzkumu.  
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�̇� [m∙s-1] Rychlost proměnné x 

�̈� [m∙s-2] Zrychlení proměnné x 

AK [mm2] Plocha pístu 

AS [mm2] Průřez jádra šroubu 

Cs [N∙s∙m-1] Konstanta tlumení 

Css [N∙s∙m-1] Součinitel tlumení na jednotce pérování 

Ct [N∙s∙m-1] Konstanta tlumení pneumatiky 

d [mm] Velký průměr vnějšího závitu 

D1 [mm] Malý průměr vnitřního závitu 

D2 [–] Poměrný ptlum 

d2 [mm] Střední průměr vnějšího závitu 

d3 [mm] Malý průměr vnějšího závitu 

dK [mm] Průměr pístu - zvolený 

dKvyp [mm] Průměr pístu - výpočet 

dR [mm] Průměr pístnice 

dRt [mm] Průměr pístnice z hlediska tlakového namáhání 

E [GPa] Modul pružnosti v tahu 

f [Hz] Frekvence 

f2 [Hz] Vlastní frekvence odpružených částí na kole 

FA, FB [N] Reakce v podporách 

FCs [N] Tlumicí síla mezi odpruženou a neodpruženou hmotou 

FCt [N] Tlumicí síla přenášená pneumatikou 

Fdyn [N] Dynamická síla (síla pod pneumatikou) 

Fdyn,max,sim [N] Síla pod pneumatikou - simulace 

FK [N] Síla působící na píst 

Fkrit [N] Kritická síla 

FKs [N] Pružicí síla mezi odpruženou a neodpruženou hmotou 

FKt [N] Pružicí síla přenášená pneumatikou 

FN [N] Síla působící na čep 

Fp [N] Pružicí síla 

Fpw [N] Pružicí síla na kole 

Fstat [N] Statická síla 
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Ftlum [N] Tlumicí síla 

g [m∙s-2] Gravitační zrychlení 

Gd(n) [m3] Výkonové spektrum 

Gd(n0) [m3] Spektrální hustota nerovností pro prostorovou frekvenci 

h [m] Zdvih hydraulického válce 

hz [mm] Výška závitu 

i [–] Motion ratio 

j [m] Posunutí pístu ve válci 

J [mm4] Poloměr setrvačnosti 

k [–] Rázový součinitel 

ka [–] Součinitel vlivu jakosti povrchu 

kb [–] Součinitel vlivu velikosti tělesa 

kc [–] Součinitel vlivu způsobu zatěžování 

kd [–] Součinitel vlivu teploty 

ke [–] Součinitel spolehlivosti 

kf [–] Součinitel zahrnující další vlivy 

kH [–] Bezpečnost v tahu 

kn [–] Návrhový součinitel 

kotl [–] Bezpečnost z hlediska dosednutí pístu 

kotlz [–] Bezpečnost závitu z hlediska otlačení 

Ks [N∙m-1] Tuhost pružiny 

Kt [N∙m-1] Radiální tuhost pneumatiky 

kT [–] Bezpečnost dle Tetmajera 

ku [–] Bezpečnost pro namáhání tlakem 

kwn [–] Konstanta 

kz [–] Bezpečnost závitu z hlediska MSP 

lč [mm] Délka čepu 

ln [mm] Délka pístnice 

M [kg] Hmotnost odpružených částí 

m [kg] Hmotnost neodpružených částí 

mf [kg] Zatížení přední nápravy 

MK [N∙m] Točivý moment (výstupní hřídel čerpadla) 

mr [kg] Zatížení zadní nápravy 
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mu [kg] Neodpružená hmotnost 

n [m-1] Prostorová frekvence 

n [–] Polytropický exponent 

n0 [m-1] Referenční prostorová frekvence 

n1 [min-1] Otáčky čerpadla 

P [mm] Rozteč 

p0 [Pa] Počáteční tlak plynu 

P1 [kW] Výkon pohonu čerpadla pro vytvoření maximálního trvalého tlaku 

p2n [MPa] Maximální trvalý tlak čerpadla 

p2n-p1max [bar] Rozdíl tlaků 

pa [Pa] Atmosférický tlak 

pd [MPa] Dovolený tlak v závitech 

pK [Pa] Tlak působící na píst hydraulického válce 

potl [MPa] Tlak působící na čelní plochu horního víka 

psys [MPa] Tlak v systému 

ptlum [Pa] Tlak v důsledku tlumení 

pz [Pa] Tlak stlačeného plynu 

pz [MPa] Tlak v závitech 

q(t) [m] Výchylka v závislosti na čase 

Qn [l∙min-1] Jmenovitý průtok 

r1 [mm] vnitřní poloměr pláště válce 

r2 [mm] vnější poloměr pláště válce 

rč [mm] Polovina délky čepu 

Rm [MPa] Mez pevnosti 

Rp0,2 [MPa] Mez kluzu 

RR [N∙m-1] Ride rate 

v [m∙s-1] Rychlost 

V0 [m3] Objem plynu v klidovém stavu 

VG [cm3] Geometrický objem čerpadla 

vs [m∙s-1] Rychlost tlumení na jednotce 

VU [l] Celkový objem v jednotkách odpružení 

vw [m∙s-1] Rychlost tlumení na kole 

Vz [m3] Objem stlačeného plynu 
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w [–] Míra vlnitosti uvažované vozovky 

w(t) [–] Bílý šum 

x [m] Zdvih kola 

xav [–] Průměrná hodnota proměnné x 

xG [–] Proměnná x daná výpočtem dle Guesta 

xHMH [–] Proměnná x daná výpočtem dle HMH 

xHV [–] Proměnná x vztažená k hornímu víku 

xK [–] Proměnná x vztažená k pístu 

xmax [–] Maximální hodnota proměnné x 

xmin [–] Minimální hodnota proměnné x 

xR [–] Proměnná x vztažená k pístnici 

xT [–] Proměnná x daná výpočtem dle Tetmajera 

xV [–] Proměnná x vztažená k vodítku 

Z [m] Výchylka odpružené hmoty 

Zr [m] Výška nerovností 

Zrel [m] Relativní výchylka odpružené hmoty 

Zu [m] Výchylka neodpružené hmoty 

Zurel [m] Relativní výchylka neodpružené hmoty 

α [–] Součinitel uložení kloub-kloub 

Δp [Pa] Tlaková ztráta 

ηC [–] Celková účinnost čerpadla 

ηQ [–] Průtoková účinnost 

λm [–] Mezní štíhlost 

λsk [–] Štíhlostní poměr 

σ’Co [MPa] Korigovaná mez únavy v kritickém místě součásti 

σa,nom [MPa] Maximální hodnota tlakového napětí 

σCo [MPa] Mez únavy zkušební tyče v ohybu za rotace 

σDo [MPa] Dovolené napětí v ohybu 

σDt [MPa] Dovolené tlakové napětí v závitech 

σdtah [MPa] Dovolené napětí v tahu 

σKR [MPa] Tetmajerovo kritické napětí 

σt [MPa] Tlakové napětí v závitech od osové síly 

ω01 [rad∙s-1] Vlastní úhlová frekvence neodpružených hmot 
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ω02 [rad∙s-1] Vlastní úhlová frekvence odpružených hmot 
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