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ABSTRAKT, KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

ABSTRAKT 

Diplomová práca je zameraná na odpruženie traktorových kabín. V úvodnej časti sa nachádza 

prehľad používaných variant odpruženia a ich konštrukčného prevedenia. Ďalej sú popísané 

aktuálne legislatívne požiadavky kladené na ochrannú konštrukciu obsluhy. Nasleduje popis 

konštrukčného návrhu odpruženia pre traktor malej výkonnostnej kategórie podľa zadania. 

Legislatívne požiadavky sú overené simuláciou testovacej procedúry ROPS pomocou 

metódy konečných prvkov. V poslednej časti je vytvorený virtuálny prototyp traktora 

zameraný na štúdium dynamických vlastností navrhovaného odpruženia v prostredí Multi-

body systému. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

odpruženie, kabína, traktor, ochranná konštrukcia, ROPS, virtuálny prototyp, model 

pneumatiky 

ABSTRACT 

Diploma thesis is devoted to tractor cabin's suspension. First part of the work consists of the 

overview of used suspension designs and their various modifications. Next, law requirements 

for roll-over protective structure are described. Subsequently, the suspension design for 

small-sized tractor is explored. Law compliance is revised via ROPS procedure simulation 

using finite element method. In the last part of the work, virtual prototype of agricultural 

tractor in Multi-body environment is built and it is used for studying the dynamic 

characteristics of proposed cabin suspension design. 

KEYWORDS 

suspension, cabin, agricultural tractor, rolling over protective structure, ROPS, virtual 

prototype, tire model 
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ÚVOD 

 

ÚVOD 
Celkom prvý traktor uzrel svetlo sveta už v roku 1892. Od tých čias sa postupne traktory stali 

hlavným pilierom mechanizácie poľnohospodárstva. Práca na poli však nie je jedinou  

pracovnou náplňou traktorov. Celoročné využitie nachádzajú aj ako ťahač nákladov, snehová 

fréza, v komunálnych službách, pri prácach v lese či pri údržbe ciest. Preto, rovnako ako 

u prívesových ťahačov, musíme kabínu traktora vnímať ako pracovisko, v ktorom obsluha trávi 

celú svoju pracovnú dobu. 

Zvyšovanie komfortu obsluhy je pri traktoroch rovnako aktuálna téma ako pri iných vozidlách. 

Prvky zvyšujúce komfort jazdy sa postupne z príplatkových prvkov výbavy stávajú štandardne 

vyžadovanými. Odpruženie traktorových kabín prispieva k ochrane zdravia obsluhy, pozitívne 

ovplyvňuje pracovné nasadenie a je preto pochopiteľné, že zákazníci venujú kvalite odpruženia 

náležitú pozornosť. Výrobcovia preto musia neustále pracovať na zdokonaľovaní týchto 

systémov. 
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ODPRUŽENIE NÁKLADNÝCH A PRACOVNÝCH VOZIDIEL 

1 ODPRUŽENIE NÁKLADNÝCH A PRACOVNÝCH VOZIDIEL 
Komfort jazdy je jedným z najčastejšie skloňovaných pojmov pri hodnotení kvality osobných 

vozidiel. Pri nákladných vozidlách sú naopak najviac sledované vlastnosti ako spoľahlivosť, 

životnosť, maximálna nosnosť, ekonomika prevádzky či bezpečnosť. V posledných 

desaťročiach sa už viac pozornosti venuje aj spomínanému jazdnému komfortu či ergonómii. 

V dnešnej rýchlej dobe sú totiž vodiči nútení tráviť v kabíne nákladných vozidiel dlhé hodiny. 

V prípade návrhu odpruženia sa vždy jedná o kompromis medzi komfortom a jazdnými 

vlastnosťami, čo platí pre osobné i nákladné vozidlá. Odpruženie nákladných vozidiel však má 

v porovnaní s osobnými vozidlami určité špecifiká. Ide predovšetkým o vysokú polohu kabíny. 

Náklony vozidla v zákrutách či pri brzdení a akcelerovaní spôsobujú značný priečny a pozdĺžny 

pohyb kabíny. Mäkké odpruženie eliminujúce tieto pohyby by ale znamenalo stratu spätnej 

väzby od kolies pre vodiča. Pri zvážení ťažkej nákladnej súpravy či traktora je to však 

z pohľadu bezpečnosti neprípustné. Použitie torzných stabilizátorov je funkčným 

a používaným riešením. Toto pevné spojenie je však ďalším prostriedkom prenosu vibrácii od 

vozovky k vodičovi. [1] 

Pri nákladných a pracovných vozidlách rozlišujeme primárne odpruženie, ktoré je medzi 

nápravami a rámom, a sekundárne odpruženie, medzi rámom a kabínou. V prípade traktorov 

(bezrámová konštrukcia podvozku) je primárne odpruženie redukované na odpruženie prednej 

nápravy. V konštrukcii primárneho odpruženia sa v minulosti využívali výhradne listové 

pružiny, dnes sú často používané aj vinuté pružiny, trendom sú pružiny vzduchové. Primárne 

odpruženie sa navrhuje relatívne tuhé pre zabezpečenie dobrej ovládateľnosti. [1] 

Spočiatku bola kabína s rámom vozidiel pevne spojená. Použitie gumených silentblokov v 60-

tych rokoch bolo veľkých krokom vpred. Sekundárne odpruženie má priamy vplyv na komfort 

posádky, preto sú tu používané moderné konštrukcie a technológie. Vo všeobecnosti môžeme 

povedať, že poznatky z odpruženia osobných automobilov sú v nákladných vozidlách 

uplatňované s mnoho ročným oneskorením. Štandardom je však dnes už použitie pneumaticky 

odpruženého sedadla vodiča. [1] 

Odpruženie vozidiel sa rozdeľuje na tri kategórie – pasívne, semi-aktívne (adaptívne) a aktívne. 

V tomto poradí sa zlepšuje jazdný komfort ale taktiež sa zvyšuje zložitosť systému a náklady 

na výrobu a údržbu. [2] 

 

1.1 PASÍVNE ODPRUŽENIE 

Pasívne odpruženie je jednoduchý a spoľahlivý spôsob odpruženia. Ako pružiace prvky sa 

používajú listové alebo vinuté pružiny, v menšej miere aj pneumatické pružiny. Tlmenie 

zabezpečujú dvojplášťové alebo modernejšie jednoplášťové teleskopické tlmiče. V prípade 

sekundárneho odpruženia to môžu byť aj axiálne alebo radiálne orientované silentbloky. 

Možnosti pasívneho odpruženia sú principiálne obmedzené, čo je zrejmé z obrázku 1. 

Odpruženie predstavuje kompromis medzi jazdným komfortom a bezpečnosťou, z fyzikálneho 

pohľadu medzi efektívnym zrýchlením nadstavby a efektívnou hodnotou kolísania dynamickej 

sily medzi kolesom a vozovkou. To, ktorú vlastnosť uprednostníme ovplyvňuje voľba 

charakteristík pruženia a tlmenia. Po ich zvolení sú však v prevádzke tieto charakteristiky 

nemenné. [2] 
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Účinok pasívneho odpruženia je možné vylepšiť použitím nelineárnych charakteristík. [3] To 

sa v praxi pri vinutých pružinách dosahuje premenlivým stúpaním závitov, premenlivým 

priemerom drôtu alebo premenlivým priemerom vinutia (obrázok 2). Progresívnu 

charakteristiku pri odpružení listovými pružinami môžeme dosiahnuť prídavnou pružinou, 

ktorá začne účinkovať až pri určitom stlačení hlavnej pružiny (obrázok 3). Charakteristiky 

silentblokov je možné ovplyvniť tvarom gumeného prvku. 

 

Obr. 2 Progresívna pružina s tromi stúpaniami závitu použitá na skútri Honda PCX (vľavo) 

a progresívna charakteristika dosiahnutá prídavnou pružinou na trojkolke Can-Am (vpravo).  

Obr. 1 Závislosť medzi zrýchlením nadstavby a kolísaním zaťaženia kolies [2] 
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V prípade tlmičov tvar charakteristiky určujú prietokové ventily, v ktorých sa ladí tuhosť 

a predpätie oceľových membrán. Existuje tiež technológia polohovo závislého tlmenia 

(obrázok 4). Veľkosť tlmiacej sily tu závisí nielen na rýchlosti zdvihu ale aj na polohe, v ktorej 

sa piest nachádza. V strednej časti pracovnej trubky je zväčšený priemer, ktorým môže piest 

tlmiaca kvapalina obtekať – tlmenie je preto malé, jazda je mäkká a komfortná. Mimo strednej 

časti má tlmič štandardný priemer a kvapalina využíva len prietokový ventil. Vtedy je tlmenie 

vyššie, čo zabezpečí dostatočný kontakt s vozovkou pri prejazde väčšími nerovnosťami. [5] 

 

Obr. 3 Progresívna listová pružina s prídavnými listami. [4] 

Obr. 4 Tlmič s polohovo závislým tlmením – „stroke-dependent damping“. 

Firma ZF pre túto technológiu používa označenie „Vario damper“. [5] 
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Napriek obmedzeným možnostiam je pasívne odpruženie najčastejšie používané, a to okrem 

nízkej ceny najmä pre nezávislosť na externom zdroji energie, čím je zabezpečená vysoká 

spoľahlivosť. Výrobcovia preto pracujú na ďalšom zlepšení vlastností pasívneho odpruženia 

pri zachovaní jeho výhod. Výskumníci sa zaoberajú aj optimalizovaním tlmiacich a pružiacich 

charakteristík využitím rôznych iteračných algoritmov či multi-body simulácií. Základným 

predpokladom takéhoto výskumu je však poznanie optimálnych požadovaných charakteristík, 

čo je samo osebe veľmi komplikované a odlišuje sa vzhľadom na konkrétnu aplikáciu. 

 

1.2 SEMI-AKTÍVNE ODPRUŽENIE 

Medzná krivka na obrázku 1 platí pre konštantné hodnoty pruženia a tlmenia. Pod túto krivku 

je možné sa dostať len s premenlivou veľkosťou tlmenia a tuhosti pruženia, v závislosti na 

rôznych jazdných situáciách. Toto umožňuje semi-aktívne odpruženie. Existuje veľké 

množstvo koncepcií takéhoto odpruženia, pre všetky je spoločné to, že sa reguluje množstvo 

disipovanej energie, tá však do systému nemôže byť dodávaná. Pri spotrebe energie len 50 W 

je možné dosiahnuť zlepšenie komfortu o 20-30 %. [1] 

Najjednoduchšou formou semi-aktívneho odpruženia je manuálne nastaviteľný tlmič, ktorý má 

niekoľko rôznych kriviek tlmenia. Pri nákladných vozidlách sa mení v širokom rozsahu 

hmotnosť vozidla, jazdná výška však musí zostať zachovaná. Pre úžitkové vozidlá vyvinula 

firma ZF systém Nivomat, ktorý vie zachovať jazdnú výšku aj bez externého zdroja energie. 

Získava ju totiž z relatívneho pohybu kolesa a karosérie, na nastavenie správnej výšky preto 

potrebuje po naložení nákladu prejdenie niekoľkých metrov. [6] Za jednoduchú formu 

adaptívneho odpruženia je možné považovať aj systém „Hydrostable“, pri ktorom je možné 

nastaviť jednu z troch tuhostí torznej stabilizačnej tyče (obrázok 5). [7] 

Obr. 5 „Hydrostable“ od firmy Renault bol prvým sériovo vyrábaným 

systémom plne odpruženej kabíny traktora (1987). [7]  

1,2 –  uchytenie k telu traktora 

3    –  rám kabíny 

4    –  jednotka odpruženia 

5    –  priečna stabilizačná tyč 

6    –  torzná stabilizačná tyč 

7    –  pozdĺžna stabilizačná tyč 
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V nákladných vozidlách sa už štandardne využívajú v primárnom odpružení vzduchové 

systémy odpruženia s vlnovcovými alebo vákuovými pružinami a pasívne tlmiče. Tlak vzduchu 

v pružinách tvorený kompresorom je elektronicky regulovaný a zachováva správnu jazdnú 

výšku. Systém však spravidla nie je schopný reagovať na nerovnosti vozovky.  Na komfort 

v kabíne však plynulá regulácia tuhosti odpruženia nemá veľký vplyv, čo je experimentálne 

potvrdené. [2] 

Ako už bolo spomenuté, komfort jazdy v kabíne je predovšetkým záležitosť sekundárneho 

odpruženia. Využívajú sa tu plynule riadené tlmiče s premenlivým tlmením. Tieto tlmiče majú 

elektromagnetické proporčné ventily, ktoré upravujú prietok tlmiacej kvapaliny, čiže veľkosť 

tlmiacej sily v ráde milisekúnd. Ventily sú ovládané riadiacou jednotkou, ktorá vyhodnocuje 

dáta zo senzorov (rýchlosť jazdy, zrýchlenie, natočenie kolies, tlak v brzdovom systéme, točivý 

moment motora a ďalšie). Tlmič je často zlúčený s vákuovou pružinou schopnou udržovať 

kabínu vo vodorovnej polohe. Môžeme sa tiež stretnúť s magnetoreologickými tlmičmi či 

s hydropneumatickými pružinami. [2] 

 

1.3 AKTÍVNE ODPRUŽENIE 

Zatiaľ čo semi-aktívne odpruženie reguluje množstvo disipovanej energie pri malej spotrebe 

energie, aktívne odpruženie je schopné energiu do systému dodávať a pomocou aktuátorov 

priamo regulovať pohyb karosérie či kabíny. Aktívnymi prvkami môžu byť hydraulické alebo 

hydropneumatické valce alebo vzduchové pružiny. 

Aktívne odpruženie sa riadi stratégiou „Skyhook“, kedy je karoséria udržovaná v konštantnej 

úrovni bez ohľadu na nerovnosti vozovky. Systém udržuje zaťaženie kolies na teoreticky 

konštantnej úrovni (v praxi sa zohľadňuje ešte tlmenie kmitania neodpružených hmôt). 

Zjednodušene si môžeme predstaviť, že vozidlo pridvihuje svoje kolesá aby prešlo nerovnosť 

bez negatívneho účinku. Pre reguláciu zadnej nápravy sa môže využívať signál získaný 

z nápravy prednej. [2] 

Prínosom aktívneho odpruženia je okrem zvýšenia komfortu tiež zlepšenie jazdných vlastností 

vrátane skrátenia brzdnej dráhy a nižšie opotrebovanie pneumatík a vozovky. Využíva sa pri 

luxusných osobných automobiloch. Z dôvodu vysokej spotreby energie (1-7 kW), ktorá navyše 

rastie s hmotnosťou odpružených hmôt sa nepredpokladá využitie v nákladných a pracovných 

vozidlách. Pri aplikovaní na sekundárne odpruženie sa navyše stráca jedna z výhod – zlepšenie 

jazdných vlastností. Pravdepodobné využitie aktívneho odpruženia je preto len v sedadle 

vodiča. [1][2]     

V roku 2017 na veľtrhu Agritechnica predstavila firma ZF koncept aktívnej stabilizácie 

naklápania kabíny traktora (obrázok 6). Spočíva v inštalovaní elektromechanického aktuátoru 

na prednú stabilizačnú tyč. Riadiaca jednotka niekoľkokrát za sekundu zbiera jazdné dáta 

a reguluje smer a veľkosť krútiaceho momentu na aktuátore. Bližšie informácie k tomuto 

konceptu nie sú známe a pravdepodobne ešte nebol použitý v sériovej výrobe u žiadneho 

výrobcu. [8]  
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Obr. 6 Systém aktívnej stabilizácie naklápania kabíny od firmy ZF určený pre traktory. [8] 
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2 ODPRUŽENIE TRAKTOROVÝCH KABÍN 
Prvé traktorové kabíny boli pevne spojené s rámom, ale krátko potom sa začali používať 

gumené silentbloky. V súčasnosti majú kabíny uložené na silentblokoch traktory nižších 

výkonov, ktoré nedosahujú vysoké rýchlosti a nemajú veľkú pracovnú vyťaženosť. Takéto 

uloženie je jednoduché, nenáročné na údržbu a výrobné náklady sú nízke. 

Používajú sa axiálne alebo radiálne orientované silentbloky. Axiálny silentblok prenáša 

zaťaženie v smere osi uchytenia, radiálny kolmo na túto os. Radiálny silentblok má vo 

všeobecnosti o niekoľko milimetrov väčšiu dráhu posuvu. V podobnom pomere je vyššia aj 

výrobná cena radiálnych silentblokov. 

 

2.1 MECHANICKÉ ODPRUŽENIE 

Mechanické odpruženie sa radí do kategórie pasívneho odpruženia a tvoria ho najčastejšie dva 

silentbloky, na ktorých je uložená predná časť kabíny a teleskopický tlmič s vinutou pružinou 

v zadnej časti. Toto usporiadanie je zvolené, pretože od zadnej nápravy prichádzajú väčšie rázy, 

čo je ešte umocnené v prípade odpruženej prednej nápravy. 

Pre obmedzenie priečneho pohybu kabíny musí byť použitá panhardská tyč a tiež musia byť 

vyriešené dorazy odpruženia, ktoré v bežnej prevádzke nemusia byť nutne v činnosti, dôležité 

sú však pre zvládnutie homologačných skúšok. 

 

2.1.1 JEDNOTKA ODPRUŽENIA 

Vo väčšine prípadov sa využíva kombinácia dvojplášťového tlmiča a oceľovej vinutej pružiny 

nasadenej na tomto tlmiči. Výhodou sú malé zástavbové rozmery a jednoduchý servis. Tlmič 

môže byť upevnený pomocou oka s malým gumeným radiálnym silentblokom (častejší spôsob) 

alebo axiálnym silentblokom so skrutkou orientovanou v smere pohybu tlmiča (Claas). Viacerí 

výrobcovia používajú progresívne pružiny s premenlivým priemerom závitov. 

Obr. 7 Radiálne (hore) a axiálne (dole) uchytenie jednotky odpruženia na traktore Class.  
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Celá jednotka býva uložená zvisle, šikmým uložením sa predlžuje účinná dĺžka odpruženia 

(s kosínusom príslušného uhla) a prebieha tlmenie aj v priečnom smere. Pracovný rozsah sa 

pohybuje okolo hodnoty 100 mm. Niektoré jednotky majú pomocou závitu nastaviteľné 

predpätie pružiny (obrázok 8), čo definuje statickú polohu kabíny. 

Niektorí výrobcovia ponúkajú aj mechanické odpruženie kabíny na štyroch jednotkách 

s tlmičom a pružinou (obrázok 5). Tým je odpruženie samozrejme komfortnejšie, no 

nevyhnutné je použitie torznej stabilizačnej tyče pre obmedzenie naklápania kabíny do strán. 

 

2.1.2 PANHARDSKÁ TYČ 

Panhardská tyč (alebo tiež priečne rameno) zaisťuje kabínu v priečnom smere a prenáša bočné 

sily. Orientovaná je v priečnej rovine traktora, na jednej strane je upevnená k telu  a na druhej 

strane ku kabíne. Pri prepružení tak dochádza k miernemu bočnému pohybu kabíny, ide 

o poh1b po kružnici s polomerom daným osovou dĺžkou tyče. Preto by mala byť panhardská 

tyč čo najdlhšia a výhodné je ju v strednej polohe odpruženia orientovať vodorovne. 

Obr. 8 Jednotka odpruženia s nastaviteľným predpätím pružiny 

pomocou tvarového zámku na traktore Valtra.  

Obr. 9 Dĺžkovo nastaviteľná panhardská tyč na traktore Deutz. 
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Pri niektorých traktoroch, najmä menších tried sa dbá na malú celkový výšku z dôvodu vjazdu 

do hospodárskych objektov. Medzi telom traktora a kabínou je preto nedostatok miesta pre 

umiestnenie dlhej panhardskej tyče (priestor vypĺňa najmä okruh hydrauliky a trojbodového 

závesu). Riešením je použitie krátkej panhardskej tyče na jednej strane traktora (obrázok 10). 

Pri krátkej panhardskej tyče môže dochádzať k veľkému bočnému zrýchleniu kabíny. Preto sú 

niekedy použité dve krátke panhardské tyče. V takomto usporiadaní však pri prepružení kabíny 

dve proti sebe orientované panhardské tyče bránia tomuto pohybu, navyše vznikajú bočné sily 

– sústava je totiž kinematicky preurčená. Rozdiel vzdialeností v priečnom smere pri zvislom 

pohybe kabíny je preto kompenzovaný dostatočne dimenzovanými gumenými silentblokovými 

puzdrami. [9] 

Panhardskú tyč využívajú niektorí výrobcovia aj ako doraz odpruženia (obrázok 11). Traktory 

Massey Ferguson majú tvarovaný driek panhardskej tyče tak, že pri hornej polohe odpruženia 

sa oprie o vybratie v konzole a zabráni tak ďalšiemu ťahovému namáhaniu jednotky 

odpruženia. V prevádzke by bol tento kontakt sprevádzaný nepríjemným zvukovým efektom, 

no v skutočnosti v hornej polohe pohyb zabrzdí gumený doraz vo vnútri tlmiča. Doraz 

panhardskej tyče je účinný najmä pri homologačnej skúške rámu kabíny, konkrétne pri bočnom 

zaťažovaní, kedy by bez dorazu tlmič nevydržal vzniknuté ťahové napätie. Tlmiče bývajú 

dimenzované na ťahové zaťaženie 20-30 kN, ale vzniknutá sila môže byť aj dvojnásobná. [9] 

Obr. 11 Panhardská tyč tvarovaná ako doraz odpruženia. 

Obr. 10 Schéma troch možností umiestnenia panhardskej tyče. 
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2.1.3 DORAZY ODPRUŽENIA 

Pri malých nerovnostiach pracujú v krajných polohách odpruženia dorazy umiestnené 

v tlmičoch. Prídavné dorazy sú nutné najmä z legislatívnych dôvodov, kabína totiž pri porušení 

jednotky odpruženia nesmie stratiť mechanickú väzbu s telom traktora. Dorazy sú riešené 

rôzne. Častým riešením je gumený valček, ktorý sa pohybuje v určitom vymedzenom priestore 

a je teda súčasne horným aj dolným dorazom (obrázok 12). Iné traktory využívajú gumový 

kužeľ (obrázok 9) ako spodný doraz a nylonový popruh ako horný doraz. Existuje aj riešenie 

horného dorazu pomocou dlhej skrutky a podložky zaistenej kontramaticou, možné je aj 

využitie panhardskej tyče. 

 

2.2 PNEUMATICKÉ ODPRUŽENIE 

Pneumatické odpruženie spočíva v nahradení vinutej pružiny pneumatickou pružinou, na 

traktoroch sa používajú vákuové pružiny, ktoré obopínajú hydraulický tlmič. Takáto jednotka 

odpruženia má malé zástavbové rozmery, niektorí výrobcovia používajú ešte prídavný tlmič. 

Massey Ferguson používa samostatný vzduchový mech a dvojplášťový tlmič. Pneumatické 

odpruženie býva skombinované s uložením prednej časti kabíny na silentblokoch alebo je 

kabína plne odpružená. Niektoré modely značky Fendt majú kabínu v prednej časti uloženú 

pomocou tzv. výkyvného členu, ktorý funguje z časti aj ako priečny stabilizátor (obrázok 13). 

Kyvný člen je upevnený k telu traktora a ku kabíne radiálnymi silentblokmi a celý je v pozdĺžnej 

strednej rovine traktora odpružený pomocou jednotky tlmiča s pneumatickou pružinou. [10] 

Takéto odpruženie dokáže udržať kabínu vo vodorovnej polohe pri nerovnomernom zaťažení 

(osoba na sedadle spolujazdca) alebo pri jazde v zákrutách, pričom tlak v pružinách reguluje  

mechanický prepúšťací ventil. U niektorých výrobcov si vodič môže nastaviť jeden z dvoch 

alebo troch módov odpruženia, tlak v pružinách vtedy reguluje riadiaca jednotka. Cestný mód 

má pruženie mäkšie a poľný mód tvrdšie. Ide o adaptívne („pomalé“ semi-aktívne) odpruženie. 

Ďalším stupňom odpruženia je využitie tlmičov s premenlivým tlmiacim účinkom. Takýmto 

semi-aktívnym systémom s plynulou reguláciou tlmiaceho účinku je možné dosiahnuť veľké 

zlepšenie komfortu. Tlmenie nastavuje riadiaca jednotka za každej situácie na najnižšej možnej 

úrovni. Tlmiče sú doplnené pneumatickými pružinami s možnosťou vyváženia polohy kabíny. 

Opäť môže byť tento systém aplikovaný iba na zadnú časť kabíny alebo na celú kabínu.  

Obr. 12 Doraz odpruženia pomocou gumeného valčeku 

na traktore John Deere. 
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U výrobcov Claas a Deutz sa môžeme stretnúť s magnetoreologickými tlmičmi. Premenlivý 

tlmiaci účinok sa tu mení pomocou cievky, ktorá vytvára elektromagnetické pole. To mení 

schopnosť magnetoreologickej kvapaliny prejsť otvormi v pieste tlmiča. Týmto spôsobom je 

možné regulovať tlmenie vo veľmi širokom rozsahu a hlavne v bezkonkurenčne krátkom čase. 

Zaujímavé technické riešenie ponúka výrobcom traktorov firma ZF (obrázok 14). Priečny 

pohyb kabíny neobmedzuje panhardská tyč ale tzv. Wattov priamovod, ktorý napomáha 

mechanickým spôsobom k udržaniu kabíny vo vodorovnej polohe a pri pohybe kabíny jej 

neudeľuje bočné zrýchlenie tak, ako tomu je pri použití jednej panhardskej tyče. Kabína je plne 

pneumaticky odpružená a je vybavená plynulou reguláciu tlmenia. [8] 

Obr. 14 Systém semi-aktívneho pneumatického odpruženia od firmy ZF. [8] 

Obr. 13 Troj-bodové odpruženie kabíny s využitím výkyvného členu u výrobcu Fendt. [10] 
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2.3 HYDROPNEUMATICKÉ ODPRUŽENIE 

Vlastný systém odpruženia používa John Deere. Skladá sa z hydraulického valca s dvojčinným 

ventilom, ku ktorému je pripojený tzv. akumulátor (obrázok 16). Ide o hydropneumatickú 

pružinu, ktorá sa skladá z dvoch pologulí, medzi ktorými je pružná membrána. Nad membránou 

je pružiaci plyn (najčastejšie dusík), pod ňou tlaková kvapalina (obrázok 15). Pružina pracuje 

s konštantnou hmotnosťou plynu. Dvojčinný ventil má podobnú sústavu membrán ako 

prietokový ventil teleskopického tlmiča, navyše ale obsahuje otvor pre stály prietok kvapaliny. 

[2] 

Predná časť kabíny je v tomto prípade uložená na axiálnych silentblokoch. Priečny pohyb 

kabíny rovnako ako pri všetkých ostatných typoch odpruženia obmedzuje panhardská tyč. 

Prepojením piestov do kríža je zabránené bočnému náklonu kabíny. [8] 

Riadiaca jednotka upravuje v reálnom čase veľkosť tlmenia, pričom zohľadňuje aj 

zrýchľovanie či brzdenie, udržiava kabínu vo vodorovnej polohe. Vodič má na výber jeden 

z troch režimov: Soft – najmäkšie odpruženie vhodné pre cestné presuny, Medium – režim 

vhodný pre poľné práce, Maximum – maximálna tuhosť, tento režim je určený pre operácie 

s nakladacím mechanizmom alebo pre práce s častým radením prevodových stupňov. [12]  

Toto odpruženie je často označované ako hydraulické, a to aj samotným výrobcom, ale odborná 

literatúra používa pojem hydropneumatické. Navyše je tento systém často nepresne popísaný, 

preto mu bol venovaný väčší priestor.  

Vo všeobecnosti pre odpruženie traktorov platí, že čím má traktor vyšší výkon, tým je jeho 

odpruženie dômyselnejšie. Traktory s vysokým výkonom sú určené na ťažké poľné práce 

a bývajú v niektorých obdobiach využívané v podstate nepretržite. Pracovné zmeny vodičov 

často presahujú dvanásť hodín, odpruženie kabíny tak nie je len otázkou komfortu ale najmä 

zdravia. 

Obr. 15 Rez akumulátora v nestlačenom (vľavo) a stlačenom stave (vpravo). [11] 
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Mnoho výrobcov ponúka na výber z viac variant odpruženia podľa želania zákazníka, čomu 

musia byť samozrejme prispôsobené konštrukčné celky. Pre všetky typy odpruženia platí, že 

musí byť použitá panhardská tyč pre obmedzenie priečneho pohybu a musia byť vyriešené 

dorazy odpruženia. V prípade, že predná časť kabíny nie je uložená na silentblokoch ale na 

tlmiacich jednotkách je nutné použitie stabilizačných tyčí. 

 

 

 

  

Obr. 16 Hydropneumatické odpruženie na traktore John Deere. 
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3 POŽIADAVKY KLADENÉ NA ULOŽENIE KABÍNY TRAKTORA 

Z POHĽADU LEGISLATÍVY 
Z dôvodu zaistenia určitej úrovne aktívnej aj pasívnej bezpečnosti pre obsluhu traktora vznikli 

rôzne kódexy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktoré musí spĺňať 

každý traktor uvedený na trh v krajinách, ktoré sú členmi OECD. Tieto kódexy zahŕňajú 

požiadavky na osvetlenie, hluk, bezpečnostný pás, pevnosť kabíny a podobne. Pre navrhovanie 

uloženia kabíny traktora sú relevantné nasledujúce kódexy: 

- Kódex č.3 – Úradné skúšky ochranných konštrukcií poľnohospodárskych a lesných 

traktorov (dynamická skúška) 

- Kódex č.4 - Úradné skúšky ochranných konštrukcií poľnohospodárskych a lesných 

traktorov (statická skúška) 

- Kódex č.7 - Úradné skúšky ochranných konštrukcií chrániacich pri prevrátení, ktoré 

sú namontované na zadnej časti úzkorozchodných kolesových poľnohospodárskych 

a lesných traktorov 

- Kódex č.8 - Úradné skúšky ochranných konštrukcií poľnohospodárskych a lesných 

pásových traktorov 

Tieto kódexy definujú niektoré základné pojmy, ako napríklad: 

ROPS – Rolling Over Protective Structure – Ochranná konštrukcia chrániaca pri prevrátení 

-  ochranná konštrukcia, ktorej hlavným účelom je zabrániť alebo obmedziť 

nebezpečenstvo hroziace vodičovi pri prevrátení 

-   táto konštrukcia je charakterizovaná poskytnutím dostatočne veľkého voľného 

priestoru, ktorý nebude narušený v prípade prevrátenia traktora 

 

Clearance zone – voľný priestor 

 

-   voľný priestor (obrázok 17) je presne definovaný, jeho poloha závisí na polohe 

sedačky vodiča a počas skúšky je reprezentovaný drôteným modelom 

-   pre traktory s možnosťou reverzibilného ovládania je prienikom dvoch voľných 

priestorov definovaných dvomi polohami sedačky vodiča a volantu 

Hmotnosť 

-    norma definuje tzv. „hmotnosť bez zaťaženia“ Mn, ktorá neobsahuje voliteľné 

príslušenstvo traktora, závažia či iné špeciálne komponenty, ale zahŕňa traktor 

s chladiacou kvapalinou, mazivami a palivom 

-    ďalej definuje maximálnu prípustnú hmotnosť traktora Mmax, táto hodnota je prebratá 

z technického preukazu traktora 

-     referenčná hmotnosť M je hmotnosť, ktorú definuje výrobca pre účely skúšky, 

nesmie byť menšia ako hmotnosť bez zaťaženia, súčasne hmotnostný pomer Rm nesmie 

byť vyšší než 1,75 

-     hmotnostný pomer Rm je pomer maximálnej prípustnej hmotnosti a referenčnej 

hmotnosti  
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Úradné skúšky ochranných konštrukcií môžu byť vykonané pomocou statickej alebo 

dynamickej procedúry. Z ekonomických dôvodov sa v súčasnosti využíva výhradne statická 

procedúra. V minulosti bola dynamická procedúra povinná (prvý kódex pre traktory vznikol už 

v roku 1959 [17]). Tieto dve metódy sú si navzájom ekvivalentné. 

 
Obr. 17 Voľný priestor. [13] 

Obr. 18 Dynamická procedúra v minulosti. [14] 
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3.1 STATICKÁ PROCEDÚRA PODĽA KÓDEXU Č.4 1 

Statická procedúra sa skladá z týchto častí: 

1. Pozdĺžne zaťaženie 

2. Prvá tlaková skúška (zvislé zaťaženie) 

3. Bočné zaťaženie 

4. Druhá tlaková skúška (zvislé zaťaženie) 

5. Druhé pozdĺžne zaťaženie (v prípade sklopnej alebo nakloniteľnej ochrannej 

konštrukcie) 

Zaťažovanie môže byť považované za statické ak rýchlosť deformácie neprekročí hodnotu 

5 mm/s. 

Zaťažovanie v horizontálnom smere (časti 1,3,5) je zastavené, keď energia absorbovaná 

ochrannou štruktúrou je rovná alebo väčšia ako požadovaný energetický vstup, ktorý je 

definovaný: 

____________________________________ 
      1opis statickej skúšky je účelovo zjednodušený pre zlepšenie zrozumiteľnosti, uvedené skutočnosti 

ale plne zodpovedajú norme 

Obr. 19 Statická skúška – pozdĺžne zaťaženie. [14] 
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Eil1 = 1,4 M  pre pozdĺžne zaťažovanie 

Eis = 1,75 M  pre bočné zaťažovanie 

Eil2 = 0,35 M   pre druhé pozdĺžne zaťažovanie  

V prípade, že počas skúšky aplikovaná sila klesne viac ako o 3 % pri posledných 5 % 

dosiahnutej deformácie (kabína nie je „dostatočne tuhá“), pristúpi sa k tzv. „skúške 

preťažením“. Pri preťažovaní je v kroku po 5 % navyšovaná vstupná energia. Pokiaľ po 

pohltení tejto energie poklesne sila o menej než 3 % na každých 5 % dodatočnej energie 

a zároveň aplikovaná sila neklesne pod 80 % maximálnej sily, skúška je splnená.  

Veľkosť sily pri tlakovej skúške je definovaná vzťahom F = 20 M, pričom táto sila má byť 

udržaná aspoň 5 sekúnd po zastavení všetkých viditeľných deformácií kabíny. 

 

3.1.1 PRÍKLAD PRIEBEHU SKÚŠKY 

Vstupné údaje: 

Tab. 1 Príklad vstupných údajov pre statickú skúšku podľa kódexu č.4 

Hmotnosť bez zaťaženia  Mn  [kg] 5000 

Referenčná hmotnosť M  [kg] 6000 

Maximálna hmotnosť Mmax  [kg] 7500 

Hmotnostný pomer Rm  [–] 1,25      (vzťah 1) 

Vstupná energia pre pozdĺžne zaťaženie  Eil1  [J] 8400     (vzťah 2) 

Vstupná energia pre bočné zaťaženie Eis  [J] 10500   (vzťah 3) 

Vstupná energia pre druhé pozdĺžne 

zaťaženie 

Eil2  [J] 2100     (vzťah 4) 

Sila pri tlakovej skúške F  [N] 120000 (vzťah 5) 

Obr. 20 Priebeh skúšky horizontálnym zaťažením, vpravo neplatí vzťah (6) a je nutné pristúpiť 

k skúške preťažením. [13] 



BRNO 2020 

 

 

29 
 

POŽIADAVKY KLADENÉ NA ULOŽENIE KABÍNY TRAKTORA Z POHĽADU LEGISLATÍVY 

Hmotnostný pomer je vypočítaný podľa vzťahu: 

𝑅𝑚 =  
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑀
=  

7500

6000
= 1,25 [−]                                           (1) 

Vstupné energie sú odvodené z referenčnej hmotnosti podľa vzťahov: 

𝐸𝑖𝑙1 = 1,4 × 𝑀 = 1,4 × 6000 = 8400 𝐽                                (2) 

𝐸𝑖𝑠 = 1,75 × 𝑀 = 1,754 × 6000 = 10500 𝐽                         (3) 

𝐸𝑖𝑙2 = 0,35 × 𝑀 = 0,35 × 6000 = 2100 𝐽                          (4) 

Sila pri tlakovej skúške je taktiež určená z referenčnej hmotnosti podľa vzťahu: 

𝐹 = 20 × 𝑀 = 20 × 6000 = 120000 𝑁                            (5) 

Ďalej uvažujeme nasledovné namerané hodnoty pri skúške pozdĺžnym zaťažovaním: 

Tab. 2 Príklad nameraných údajov pri statickej skúške podľa kódexu č.4  

Maximálna sila Fmax  [N] 55000 

Sila pri 95 % deformácii Fa  [N] 53000 

Sila pri 100 % deformácii F´  [N] 50000 

Sila po preťažení o 5 % Fb  [N] 49000 

Deformácia pre danú vstupnú energiu D´  [mm] 200 

Deformácia pri 5 % preťažení D1  [mm] 210 
 

 

Obr. 21 Možný priebeh skúšky pozdĺžnym zaťažovaním [13], vpravo s vyznačením veľkosti 

absorbovanej energie ako plochy pod krivkou. 
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Na obrázku 21 je zobrazený možný priebeh skúšky pri zaťažení v horizontálnom smere. Krivka 

zobrazuje závislosť sily na deformácii. Plocha pod touto krivkou odpovedá absorbovanej 

energii. Bod D´ je bod, pre ktorý je dosiahnutá vypočítaná vstupná energia. K skúške 

preťažením je nutné pristúpiť, ak:         

1,03 × 𝐹´ <  𝐹𝑎                 (6) 

1,03 × 50000 < 53000              .      

51500 < 53000             . 

Preto pristúpime k skúške preťažením, zväčšíme vstupnú energiu o 5 %, čomu odpovedá 

deformácia D1. Priebeh skúšky preťažením je uspokojivý, pretože platí: 

0,97 × 𝐹´ < 𝐹𝑏                                (7) 

0,97 × 50000 < 49000               . 

48500 < 49000                   . 

a súčasne: 

0,8 × 𝐹𝑚𝑎𝑥 <  𝐹𝑏                              (8) 

0,8 × 55000 < 49000                . 

44000 < 49000                 . 

Je možne preto pristúpiť k ďalšej časti statickej procedúry. 

Ochranná konštrukcia skúške vyhovuje ak žiadna časť konštrukcie počas skúšky nevnikla do 

ochranného voľného priestoru alebo nenarazila do sedadla. Súčasne pre každú zo 

špecifikovaných skúšok horizontálnym zaťažením musí sila odpovedajúca požadovanej úrovni 

vstupnej energie presiahnuť 0,8 x Fmax. Pri tlakových skúškach musí byť bezpodmienečne 

dosiahnutá zaťažovacia sila (vzťah 5). 

Obr. 22 Záznam zo skúšky traktora Ford AD – bočné zaťaženie [15] 
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3.1.2 VIRTUÁLNE SKÚŠKY [16] 

Niektorí výrobcovia využívajú počítačové simulácie skúšok ROPS, aby otestovali svoje nové 

modely kabín a odhalili kritické miesta, ktoré môžu následne optimalizovať. Vyhnú sa tak 

zlyhaniu konštrukcie počas následných reálnych skúšok, čo samozrejme šetrí celkové náklady. 

 

Spoločnosť EnginSoft S.p.A prezentovala v roku 2016 svoju simuláciu skúšok ROPS pre 

výrobcu Landini. Simulácia vznikla v softvéri LS-DYNA, ktorý obsahuje potrebné materiálové 

modely a silné algoritmy pre riešenie kontaktných úloh. Zaťažovanie v horizontálnom smere, 

pre ktoré musí byť dosiahnutý požadovaný energetický vstup sa skladá z dvoch simulácií – 

zaťaženia a odľahčenia. Skúška podľa statickej procedúry ROPS sa tak skladá zo šiestich 

simulácií, kedy výsledok z jednej je vstupom pre nasledujúcu.  

 

Obr. 23 Statická procedúra ROPS – pozdĺžne zaťaženie zozadu, prvé zvislé zaťaženie, bočné zaťaženie 

a druhé zvislé zaťaženie. [16] 

Obr. 24 Porovnanie simulácie a reálnej skúšky – bočné zaťaženie. [16] 
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Rám kabíny využíva prvky typu Shell s priemernou veľkosťou 10 mm, nosníky sú spojené 

pevnými kontaktmi. Kabína je uložená na štyroch silentblokoch, ktorých správanie je 

modelované prvkami typu Beam, ktoré majú definované nelineárne tuhosti v radiálnom 

a axiálnom smere na základe experimentálnych dát. Vzhľadom na množstvo nelinearít 

v modeli, výpočtový čas každej časti simulácie boli desiatky hodín. 

Riziko zlyhania konštrukcie bolo posudzované pomocou ekvivalentných napätí v ráme počas 

simulácií. Grafy závislosti sila - deformácia zo simulácií a z reálnych skúšok sú zobrazené na 

obrázku 24. Lepšie priblíženie simulácií k experimentálnym dátam je podľa tvorcov možné 

dosiahnuť najmä zlepšením charakteristík materiálových modelov po prekročení medze klzu. 

Obr. 25 Porovnanie simulácie a experimentálnych dát z reálnej skúšky – bočné zaťaženie. [16] 
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4 KONŠTRUKČNÝ NÁVRH ULOŽENIA KABÍNY 
Zadaním je konštrukčný návrh odpruženia pre univerzálny traktor strednej výkonovej kategórie 

od 80 do 120 koní. Traktor je využívaný v poľnohospodárstve, lesníctve a komunálnych 

službách, ponúkaný je v troch stupňoch výbavy s rôznym prevedením mechanickej 

prevodovky. V predmetnej výkonovej kategórii výrobcovia ponúkajú mechanické pasívne 

odpruženie zadnej časti kabíny, pretože ponúka značné zlepšenie komfortu súčasne s nízkymi 

nákladmi na výrobu. Semi-aktívne odpruženie nebýva u podobných traktorov aplikované. 

 

Obr. 26 Do predmetnej kategórie traktorov patria aj Zetor Proxima a John Deere radu 5M. [18][19] 

 

4.1 METODICKÝ POSTUP 

Po analýze CAD dát a ďalšej technickej dokumentácie, porovnaní konštrukčných riešení od 

konkurenčných výrobcov a zohľadnení požiadaviek užívateľov je možné definovať niekoľko 

základných vlastností, ktoré musia byť ujasnené pred samotným začiatkom konštruovania, a to: 

1. Aký typ odpruženia bude použitý? (viz. Kap 2) 

2. Bude odpruženie ponúkané v základnej výbave alebo ako doplnková výbava? 

3. Je požiadavka na možnosť dodatočnej montáže doplnkového typu odpruženia kabíny po 

určitom čase prevádzky? 

4. Je možné prispôsobiť výškovú polohu kabíny konštrukčnému návrhu odpruženia? 

 

4.2 VLASTNOSTI ODPRUŽENIA 

V súčasnosti je kabína uložená na štyroch axiálnych silentblokoch. Rozhodnuté bolo aplikovať 

mechanické odpruženie na zadnú časť kabíny, pričom vpredu zostane zachované pôvodné 

uloženie. Pracovná oblasť axiálnych silentblokov má maximálny pokles oproti statickej polohe 

kabíny do 5 mm. Pri väčšom poklese hrozí kolízia podlahy kabíny a veka hydrauliky, prípadne 

hydraulických hadíc alebo kabeláže. Preto pre aplikáciu odpruženia je nutné statickú polohu 

kabíny zvýšiť. Vzhľadom na to, že u tohto typu traktora je snaha o malú celkovú výšku pre 

možnosť vjazdu do hospodárskych objektov, bolo maximálne možné zvýšenie statickej polohy 

kabíny obmedzené na 60 mm. 
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Mechanické odpruženie má byť ponúkané ako doplnková výbava. Zvýšenie polohy kabíny 

znamená okrem zmeny uloženia zadnej časti aj úpravu dvoch predných konzol. Preto bolo po 

zvážení rozhodnuté upustiť od možnosti dodatočnej montáže doplnkového odpruženia pre už 

vyrobené traktory. 

 

4.3 ZÁSTAVBOVÝ PRIESTOR 

Zadné konzoly uchytenia axiálnych silentblokov sú pripevnené k portálovým polonápravám 

dvomi skrutkami M16x35 pevnostnej triedy 10.9 umiestnenými zo zadnej časti traktora. Na 

tomto mieste musia byť upevnené aj nové konzoly, vzhľadom na to, že úprava odliatku 

polonápravy by bola finančne náročná. K rámu kabíny sú súčasné axiálne silentbloky 

pripevnené pomocou úchytu privarenému k rámu. 

Komplikáciou je nedostatok miesta medzi kabínou a telom traktora. V tomto priestore sa 

nachádza veko hydrauliky, ovládanie bŕzd, prevodovky a regulačné prvky trojbodového závesu. 

 

Obr. 27 Pôvodné uloženie kabíny. 
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4.4 JEDNOTKA ODPRUŽENIA 

Zvolená bola kombinácia dvojplášťového hydraulického tlmiča a koncentricky umiestnenej 

vinutej pružiny. Výhodou tohto usporiadania sú práve nízke nároky na zástavbový priestor. 

Výrobcom jednotky je firma Tenneco-Monroe a zvolený je rovnaký typ aký je používaný pre 

mechanické odpruženie väčšieho modelu traktora tejto spoločnosti. Parametre jednotky sú 

v tabuľke 3. 

Tab. 3 Technické parametre jednotky odpruženia. 

Tuhosť pružiny 22 ± 5 N/mm 

Stredná dĺžka 295 mm 

Predpätie pružiny v strednej dĺžke 1900 N 

Tlak plynu 4,5±0,5 Bar 

Maximálna ťahová sila 30 kN 

Priemer čapu pre uchytenie 12 mm 

Maximálny zdvih 79 mm 

 

Z polohy skrutiek upevňujúcich zadnú konzolu vyplýva v podstate jediné možné umiestnenie 

tejto jednotky a to je zvislá poloha zo zadnej strany polonápravy. 

 

Obr. 28 Jednotka odpruženia Tenneco-Monroe a jej charakteristika pruženia.  



BRNO 2020 

 

 

36 
 

KONŠTRUKČNÝ NÁVRH ULOŽENIA KABÍNY 

4.5 PANHARDSKÁ TYČ 

Pre nedostatok priestoru bola zvolená koncepcia s jednou krátkou panhardskou tyčou 

umiestnenou na ľavej strane, na pravej strane totiž priestor zaberá regulácia trojbodového 

závesu. Na ľavej strane sa v priestore, kam bola umiestnená panhardská tyč nachádza tiahlo 

ovládania prevodovky. Bude preto musieť byť upravený jeho tvar, keďže ale ide o jednoduchý 

plechový diel, nepredstavuje to významnú komplikáciu. 

Upravený musel byť aj samotný rám kabíny, a to skrátením posledného stĺpiku kabíny, na 

ktorom bol privarený pôvodný úchyt axiálneho silentbloku. Toto skrátenie o 102 mm bolo 

aplikované na obe strany. Vo vzniknutom priestore sú umiestnené dorazy odpruženia a práve 

panhardská tyč. 

Panhardská tyč vychádza konštrukčne z tyče používanej vo väčších modeloch výrobcu. Osová 

dĺžka je 155 mm, driek tvorí plech hrúbky 14 mm. Je tvarovaný tak, aby pri hornom doraze 

plochou na drieku dosadol na plech konzoly. 

Riziko veľkého bočného zrýchlenia kabíny v prípade použitia jednej krátkej panhardskej tyče 

je z časti odstránené orientáciou jednotky odpruženia, ktorá v tejto polohe taktiež bráni 

bočnému pohybu kabíny. 

 

4.6 KONZOLY NA ĽAVEJ STRANE 

Uchytenie na ľavej strane je tvorené dvomi zvarencami, ktoré sú spojené jednotkou odpruženia 

a  tiež panhardskou tyčou. Plechy, ktoré v spodnej časti upevňujú jednotku odpruženia 

pokračujú vyššie a tvoria zároveň dorazy odpruženia. Celok uzatvára ohnutý plech na ktorom 

je uchytená panhardská tyč. Pre vystuženie je v konzole malý plech umiestnený pod okom 

panhardskej tyče (obrázok 30). 

Vrchná časť okrem úchytov jednotky odpruženia obsahuje aj úchyty pre panhardskú tyč. 

K rámu kabíny je privarená kútovým zvarom a vystužená je dvomi trojuholníkovými plechmi. 

Horný doraz odpruženia zabezpečuje kontakt panhardskej tyče a spodnej časti konzoly. Spodný 

doraz panhardskú tyč nevyužíva, v spodnej krajnej polohe odpruženia dôjde na dvoch miestach 

ku kontaktu spodnej a vrchnej časti konzoly. 

Obr. 29 Panhardská tyč. 
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Takéto riešenie dorazov zjednodušuje konštrukciu konzol, pretože nie je nutné použiť gumené 

kužele alebo nylonové popruhy. 

 

4.7 KONZOLY NA PRAVEJ STRANE 

Uchytenie na pravej strane, ktorá nemá panhardskú tyč je pomerne jednoduché. Spodná časť je 

zvarenec z troch plechov, jeden tvorí súčasne horný aj dolný doraz pomocou vybratia, zvyšné 

dva slúžia ako úchyt pre jednotku odpruženia a zároveň spevňujú celý zvarenec. 

Obr. 30 Konzoly na ľavej strane. 

Obr. 31 Konzoly na pravej strane. 
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Vrchná časť je taktiež zvarenec a skladá sa z plechov pre uchytenie jednotky odpruženia a časti, 

ktorá zabezpečuje dorazy v krajných polohách (obrázok 31). 

 

Obr. 32 Dva celkové pohľady na konštrukčný návrh odpruženia. 
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4.8 DIZAJNOVÁ PEVNOSTNÁ ANALÝZA 

Pri bežnej prevádzke traktora sú prvky odpruženia zaťažené silou od hmotnosti kabíny, ktorá 

je pri jazde po nerovnostiach násobená dynamickým koeficientom. Toto zaťaženie je v ráde 

jednotiek kilonewtonov a dimenzovanie konzol na tieto sily je jednoduchou úlohou. 

Pevnostná analýza uloženia kabíny je nutná najmä z pohľadu homologačnej skúšky opísanej 

v kapitole 3. Ako vyplýva zo skúškovej procedúry, deformačne-napäťovú analýzu konzol nie 

je možné oddeliť od rámu kabíny. Nepoznáme ani približné silové pôsobenie na konzoly 

odpruženia počas skúšok horizontálnym zaťažením, ktoré končí dosiahnutím požadovanej 

absorbovanej energie. Navyše, tuhosť rámu kabíny a tuhosť konzol odpruženia sa navzájom 

ovplyvňujú, takže ak aj zistíme silové pôsobenie pre jedno konštrukčné prevedenie, po jeho 

úprave sa môžu sily diametrálne zmeniť. 

Prvé deformačno-napäťové analýzy konzol odpruženia v prostredí ANSYS Workbench vznikli 

len za účelom overenia prevedenia tvaru konzol a detekcie potencionálne nebezpečných miest, 

ktorými sú napríklad koncentrátory napätia. 

Pri týchto analýzach neboli modelované pružne-tlmiace jednotky ani panhardská tyč, geometria 

bola rozdelená na štyri zvarence, dva pripevnené k polonápravám a dva ku rámu kabíny. 

Skrutky a čapy boli nahradené jednoduchými valcami s priemerom drieku. Ako materiál bola 

zvolená oceľ a použitý bol lineárny izotropický materiálový model. Konečno-prvková sieť bola 

vytvorená s objemovými prvkami s dĺžkou hrany 3-10 mm a podľa pravidla najmenej troch 

prvkov po hrúbke materiálu. 

Keďže nie je známe skutočné silové pôsobenie, boli konzoly zaťažované zvolenými silami vo 

veľkosti 1 - 4 kN, podľa miesta pôsobenia (obrázok 33). Sledované bolo najmä rozloženie 

napätia v konzolách. 

Ako problematická sa ukázala ľavá horná konzola, kde pri zaťažení ťahom od panhardskej tyče 

vznikajú nebezpečné koncentrátory napätia v mieste zvaru trojuholníkových výstuh s rámom 

kabíny (obrázok 34). Takéto silové pôsobenie môže vzniknúť pri bočnom alebo zadnom 

zaťažení podľa homologačnej procedúry ROPS a bez ohľadu na veľkosť síl boli tieto miesta 

posúdené ako nevyhovujúce. Konzola bola preto spevnená pridaním plechu hrúbky 6 mm, 

vertikálne ku profilom rámu (obrázok 35). 

Obr. 33 Prehľad okrajových podmienok použitých při dizajnovej pevnostnej analýze. 
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Obr. 34 Redukované napätie v ľavej hornej konzole. 

Obr. 35 Ľavá horná konzola po úprave. 
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5 SIMULÁCIA STATICKEJ SKÚŠKY OCHRANNEJ 

KONŠTRUKCIE PODĽA PROCEDÚRY ROPS (KÓDEX Č.4) 
Pre overenie pevnostných  požiadaviek bolo nutné vytvoriť simuláciu statickej skúšky podľa 

procedúry popísanej v kapitole 3 pomocou MKP. Zvolené bolo rovnako ako pri dizajnových 

pevnostných analýzach prostredie ANSYS Workbench. Vstupom pre túto simuláciu boli údaje 

uvedené v tabuľke 4. 

Tab. 4 Vstupné údaje pre simuláciu. 

Referenčná hmotnosť M [kg] 4200 

Maximálna hmotnosť Mmax [kg] 5500 

Hmotnostný pomer Rm [-] 1,3        (vzťah 1) 

Vstupná energia pre pozdĺžne zaťaženie  Eil1 [J] 5880     (vzťah 2) 

Vstupná energia pre bočné zaťaženie Eis [J] 7350     (vzťah 3) 

Sila pri tlakovej skúške F [N] 84000   (vzťah 5) 

 

Pretože sedadlo spolujazdca je umiestnené na ľavej strane, z tejto strany má byť aplikované 

bočné zaťaženie, pričom pozdĺžne zaťaženie je aplikované bližšie k pravej strane kabíny. 

 

5.1 PRÍPRAVA GEOMETRIE 

V CAD systéme Creo Parametric bola pripravená zostava rámu kabíny a konzol odpruženia. 

Z rámu boli následne odstránené prvky, ktoré nemajú vplyv na pevnosť kabíny – držiaky svetiel 

a spätných zrkadiel, pánty dverí, konzoly pre uchytenie strechy a schodíkov, madlá a zátky. 

Po prvotnom importovaní geometrie do prostredia ANSYS-u sa ukázalo, že bude nutné 

geometriu rámu na mnohých miestach opraviť alebo prepracovať a tiež ju podstatne 

zjednodušiť. Pri automatickom generovaní kontaktov systém navrhol viac než 400 kontaktných 

oblastí a pri vytváraní konečnoprvkovej siete bolo pre väčšinu častí rámu možné aplikovať len 

tetraédrické prvky. 

Z rámu kabíny tak boli odstránené skrutkové spoje vrátane navarovacích matíc a im 

prislúchajúce diery. Keďže rám kabíny je prevažne zvarenec z oceľových profilov a zvary 

v CAD systéme nie sú modelované, medzi jednotlivými prvkami rámu boli časté medzery alebo 

naopak kolízie (využitá funkcia Global Interference) (obrázok 36). V niektorých prípadoch, 

kde to bolo možné boli tieto nedokonalosti opravené (obrázok 37), pomocou zmeny polohy 

alebo funkciou Extrude to selected surface.  

Ďalšie úpravy geometrie boli realizované v softvéri DesignModeler, kde boli niektoré časti 

zjednotené alebo boli odstránené kolízie pomocou Booleanovských operácií. Tiež boli využité 

funkcie pre opravu geometrie – Repair Short Edges, Repair Sharp Angles, Simplify a iné. Po 

týchto úpravách bolo možné pri mnohých častiach rámu možné využiť funkciu Form New Part, 

vďaka ktorej môžu dotýkajúce sa časti zdieľať na rozhraní uzly konečnoprvkovej siete (Share 

Topology), a pre spojenie nie je využitá kontaktná oblasť. Hrany, ktoré zdieľaním geometrie 

prislúchajú viacerým dielom, sú na obrázkoch vykreslené ružovou farbou (obrázok 37). 
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Vynechané boli aj plastové blatníky, ktoré síce spevňujú konštrukciu kabíny pri skúške ale nie 

je dostupný materiálový model a sú náročné pre výpočet z dôvodu veľkých rozmerov (mnoho 

elementov konečnoprvkovej siete). Spevnenie rámu bolo napodobnené pridaním 4 mm hrubého 

plechu na spodnú časť oblúkového profilu kabíny, čiže na mieste, kde sú blatníky ku kovovému 

rámu kabíny prichytené. 

        

Obr. 37 Geometria rámu kabíny pred a po úprave. 

    

Obr. 36 Geometria rámu kabíny v jednom z rohov. 
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Kódex popisujúci procedúru statickej skúšky definuje aj zariadenia na aplikovanie zaťaženia. 

Pri vodorovnom zaťažovaní sa používajú príložky, ktoré zabezpečujú rovnomerné rozloženie 

napätia na konštrukciu (obrázok 38). Pri tlakových skúškach zvislým zaťažením sa používajú 

oceľové profily s definovanými rozmermi. Tieto príložky a profily boli preto vymodelované 

a presunuté do prostredia ANSYS (obrázok 39). Namiesto guľového čapu medzi hydraulickým 

valcom a príložkou bola vymodelovaná jednoduchá plocha, aplikácia zaťaženia na túto plochu 

je popísaná nižšie. 

Obr. 38 Oceľová príložka, ktorá zabezpečuje rovnomerné aplikovanie zaťaženia. 

Obr. 39 Oceľová príložka pre bočné zaťaženie zobrazená s konečnoprvkovou sieťou. 
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5.2 MATERIÁLOVÉ MODELY 

Na základe výkresovej dokumentácie boli jednotlivým častiam pridelené materiálové modely, 

ktoré boli definované výrobcom. Využitý je plastický materiálový model Bilinear Isotropic 

Hardening, ktorý je definovaný priamkou o sklone modulu pružnosti v ťahu končiacou na 

medzi klzu a druhou priamkou, ktorá je definovaná svojou smernicou (obrázok 40). 

Obr. 40 Materiálový model jednotlivých ocelí. 

Obr. 41 Priradenie materiálu častiam rámu podľa výkresovej dokumentácie. 
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Pre všetky ocele boli použité obvyklé hodnoty základných parametrov, hustota 7850 kg‧m-3, 

Poissonovo číslo 0,3 a modul pružnosti v ťahu 210 000 MPa. Medza klzu pre jednotlivé ocele 

je vyznačená v obrázku 40 a zakaždým bol použitý sklon priamky plastickej deformácie 

s hodnotou 1000 MPa. 

5.3 MODEL JEDNOTKY ODPRUŽENIA 

Keďže pružne-tlmiaca jednotka odpruženia je geometricky komplikovaný celok pozostávajúci 

z rôznych materiálov a tento celok je nakupovaný a nie je možné na ňom robiť úpravy, pre 

účely simulácie bol zjednodušený. 

Z pôvodnej jednotky odpruženia boli prevzaté základné rozmery upevňovacích ôk a medzi nimi 

bola vytvorená nelineárna virtuálna pružina, ktorej silovo-deformačná charakteristika kopíruje 

charakteristiku na obrázku 28. Predpätie nebolo vytvorené vzhľadom na to, že pri simulácii 

skúšky nie je aplikované gravitačné zrýchlenie. Pružina a jej pripojenie ku modelu funguje na 

báze tzv. Multi-Point Constraints (MPC), čo znamená, že sú predpísané rovnice pre pohyb 

predmetných uzlov konečnoprvkovej siete. Grafické znázornenie týchto rovníc ukazuje 

obrázok 42 vpravo. 

Obr. 42 Model jednotky odpruženia. 
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5.4 MODEL PANHARDSKEJ TYČE 

Panhardská tyč v konštrukčnom návrhu obmedzuje priečny pohyb kabíny a tiež slúži ako horný 

doraz odpruženia, preto bolo nutné ju modelovať ako pohyblivý diel. K tomu poslúžila funkcia 

Revolute Joint, ktorá funguje podobne ako virtuálne pružiny na baze predpísania relatívneho 

pohybu uzlov konečnoprvkovej siete. Medzi čapom a vnútorným oceľovým puzdrom 

gumeného silentbloku tak bol obmedzený vzájomný pohyb s výnimkou rotácie okolo osi tohto 

uloženia. Uzly vybratých plôch sú pevne spojené s centrálnym uzlom, v ktorom sa  realizuje 

vzájomná rotácia dvoch súradnicových systémov príslušných plôch (obrázok 43). 

Pre gumené silentblokové puzdrá panhardskej tyče nebol dostupný materiálový model, preto 

bol nastavený lineárny model s parametrami: hustota 1000 kg‧m-3, Poissonovo číslo 0,49 

a modul pružnosti v ťahu 4,5 MPa. Pre spresnenie výsledkov simulácie by bolo vhodné získať 

presnejší materiálový popis silentblokov. 

Obr. 43 Pohyb panhardskej tyče realizovaný pomocou funkcie Revolute Joint. 

Obr. 44 Priradenie materiálu a konečnoprvková sieť panhardskej tyče. 
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5.5 MODEL AXIÁLNEHO SILENTBLOKU 

V prednej časti je kabína uložená na axiálnych silentblokoch. Pre tieto silentbloky taktiež neboli 

dostupné materiálové dáta, známa však bola charakteristika pruženia v zvislom smere. Z týchto 

dôvodov, a tiež preto, že 3D model týchto silentblokov bol pomerne komplexný, bol vytvorený 

zjednodušený model. 

Model spočíva v nahradení gumeného uloženia virtuálnymi pružinami, ale takým spôsobom, 

aby model popisoval súčasne aj trvalú plastickú deformáciu silentbloku (obrázok 47). V CAD 

systéme bola odstránená upevňovacia skrutka s maticou a podložkami a tiež gumený element. 

Nahradené boli dvomi oceľovými dielmi (obrázok 45), medzi ktorými bola neskôr zavedená 

silová väzba formou virtuálnych pružín. 

Obr. 45 Pôvodná geometria axiálneho silentbloku (vľavo) a zjednodušený model (vpravo). 

Obr. 46 Využitie funkcie Virtual Topology (vľavo) a konečnoprvková sieť (vpravo). 
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Pre vytvorenie efektívnej konečnoprvkovej siete bol horný diel modelu silentbloku rozdelený 

na dve časti tvoriace tzv. Multibody part, kde je plocha na rozhraní týchto dielov spoločná. 

V rozhraní Workbench bola táto zdieľaná plocha pomocou funkcie Virtual Topology rozdelená 

na dve časti tak, aby mohla by definovaná konečnoprvková sieť ako Sweep with Manual Source/ 

Target. Efektívna sieť plechového obalu silentbloku bola potom dosiahnutá využitím funkcie 

Number of Divisions (obrázok 46). 

Z uzlov konečnoprvkovej siete boli následne vytvorené tzv. Remote Points, ktorých poloha 

v priestore bola presne špecifikovaná a ich spojenie s uzlami opäť funguje pomocou MPC 

rovníc (obrázok 46 vpravo). Uzly priradené jednotlivým Remote Points boli vybrané pomocou 

vytvoreného cylindrického súradnicového systému a rozhrania Worksheet tak, aby neboli 

jednému uzlu pripojené dva Remote Pointy, čo systém v opačnom prípade signalizoval ako 

možné riziko nepresného výsledku. 

Vytvorené Remote Points potom poslúžili ako začiatočné a koncové body virtuálnych pružín, 

ktoré sprostredkujú silovú väzbu dvoch častí štruktúry. Tieto pružiny prenášajú silu iba v smere 

počiatočnej polohy, preto boli definované dve vodorovné pružiny s vysokou tuhosťou 

70000 N‧mm-1, ktoré definujú radiálnu tuhosť silentbloku a jedna zvislá nelineárna pružina 

s charakteristikou pruženia prevzatou z dokumentácie silentbloku. 

Obr. 47 Porovnanie trvalej plastickej deformácie po odľahčení skutočného silentbloku 

a výpočtového modelu. 
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5.6 NASTAVENIE KONTAKTOV A KONEČNOPRVKOVEJ SIETE 

Po nahraní upravenej geometrie boli automaticky vygenerované aj kontaktné oblasti. Tieto 

oblasti boli následne jednotlivo preskúmané a upravené tak, aby zodpovedali reálnemu stavu 

zvareného rámu kabíny. Pomocou nástroja Contact Tool – Initial Conditions bol sledovaný 

východzí stav kontaktov, dodatočnými úpravami geometrie boli dosiahnuté požadované stavy 

Closed alebo Near Open. Analýza obsahovala asi 150 kontaktných oblastí pre zvarenec rámu 

kabíny, ktoré boli nastavené ako typ Bonded a okrem nich aj ďalšie kontaktné oblasti 

definované dorazmi odpruženia, nastavené na plne nelineárny popis typu Frictional. 

Spôsob, akým bola upravená geometria umožnil pre väčšinu profilov kabíny využiť metódu 

tvorby konečnoprvkovej siete Sweep. Pre iné profily a najmä pre plechy tvoriace podlahu 

a zadnú priečku kabíny bola využitá funkcionalita Thin Model Sweeping, ktorá je určená práve 

pre tenké plechové diely (obrázok 48). Používa sa špeciálny prvok typu Solid-Shell SOLSH190, 

ktorého formulácia popisuje deformačné správanie plechových dielov aj pri iba jednom prvku 

po hrúbke materiálu. [21] 

Obr. 48 Konečnoprvková sieť objemového modelu rámu kabíny. 
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Pozornosť bola venovaná aj sieťovaniu zadných konzol, ktoré majú detailnú sieť podľa pravidla 

troch prvkov po hrúbke materiálu. Plechy tvoriace konzoly sú spojené zdieľaním hraničných 

plôch (Share Topology), čo je znázornené na obrázku 49 ružovou farbou.  

Pri testovaní takto pripravenej simulácie bol spočiatku použitý lineárny materiálový model. 

Analýza dokázala konvergovať aj pri väčších zaťaženiach. Problém s konvergovaním nastal po 

nastavení nelineárneho materiálového modelu popísaného v kapitole 5.2. V tomto prípade už 

pri väčších zaťaženiach nedokázala analýza skonvergovať. 

Z toho dôvodu bola pre kontakty rámu kabíny nastavená najjednoduchšia kontaktná formulácia 

Pure Penalty spolu s upravením hodnoty Normal Stiffness Factor, ktorá bola nastavená na 

nízku hodnotu 0,01. Toto znamenalo určité zlepšenie konvergencie, ale rozloženie napätia 

v miestach kontaktných oblastí na ráme kabíny nepôsobilo realisticky. 

Nakoniec bolo po využití diagnostických nástrojov ako Newton-Raphson Residuals rozhodnuté 

aj z dôvodu robustnosti simulácie upustiť od objemového modelu a modelovať rám kabíny 

plošnými prvkami s virtuálnou hodnotou hrúbky materiálu.     

Obr. 49 Konečnoprvková sieť zadných konzol odpruženia. 
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5.7 PLOŠNÝ MODEL RÁMU KABÍNY 

Modelovanie plechových dielov plošnými prvkami je výhodné z dvoch dôvodov. Prvým je 

možnosť eliminovať kontaktné oblasti spojením konečnoprvkových sietí dotýkajúcich sa 

dielov, ktoré je pri 2D sieti jednoduchšie realizovateľné. Druhou výhodou je zníženie 

výpočtového času oproti použitiu jemnej objemovej siete s viacerými elementami po hrúbke 

materiálu.  

Nevýhodou je naopak dlhší čas prípravy modelu v prípade komplexnej geometrie. Pre tvorbu 

plošného modelu bol zvolený software SpaceClaim, ktorý je vybavený množstvom funkcií pre 

manipulovanie s geometriou modelu. Špecifické pre SpaceClaim je, že nepoužíva štruktúru 

stromu úprav, preto je riziko nechcenej zmeny modelu bez možnosti vrátiť geometriu do 

pôvodného stavu. 

Obvyklým postupom pri tvorbe plošného modelu je vytvorenie strednicovej plochy plechového 

dielu, k tomu slúži funkcia Midsurface. Tým však vznikajú medzi časťami na seba kolmými 

medzery. V niektorých prípadoch sa s týmito medzerami dokáže Workbench pri tvorbe spojení 

konečnoprvkovej siete (Mesh Connections) vysporiadať a inokedy nie. Vzniknuté medzery je 

možné upraviť zmenou polohy hrán (Pull/Move) alebo sú dostupné automatické funkcie Stitch 

alebo Extend. 

Vytvorenie spojenia Mesh Connection zahŕňa definovanie tzv. Master a Slave geometrie. 

Master si zachováva pôvodný tvar a môže to byť plocha/plochy alebo hrana/hrany. Slave sa 

následne deformuje a pripája k Master geometri a môže to byť len hrana/hrany. To, ako presne 

bude spojenie rešpektovať pôvodnú geometriu ovplyvňuje veľkosť prvku konečnoprvkovej 

siete na rozhraní alebo je možné pre každú Mesh Connection nastaviť aj individuálne parametre 

tolerancie.  

V praxi je nastavovanie týchto spojení iteračný proces kedy sa menia definície Master/Slave 

geometrie, veľkosť prvku oboch týchto geometrií, prípadne tolerancia spojenia. Niekedy je 

nutné geometriu znovu modifikovať v SpaceClaim-e, ktorý obsahuje užitočné funkcie ako 

napríklad Imprint, Split Edge, Split by Plane, Merge Faces a iné. Nakoniec má spojenie 

požadovaný tvar, no ide o subjektívne kritérium. Pri veľkých modeloch to môže byť aj časovo 

náročné, pri predmetnom ráme kabíny bolo definovaných až 155 Master/Slave párov pre Mesh 

Connection. 

Obr. 50 Porovnanie objemovej a plošnej reprezentácie profilu zadnej stojky kabíny. 
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Obr. 51 Roh kabíny zobrazený na obrázku 36 v plošnej reprezentácii po vysieťovaní (hore), 

nastavené dvojice Master/Slave geometrie (v strede) a finálna sieť (dole). 
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Predné konzoly uloženia na axiálnych silentblokoch a rovnako aj zadné konzoly odpruženia 

zostali v pôvodnom stave ako objemové modely. Na rozhraní plošnej a objemovej siete nie je 

možné využiť Mesh Connections, preto je spojenie vyriešené pomocou kontaktných oblastí. 

Použité boli kontakty typu Bonded, rozhranie v prednej časti je viditeľné na obrázku 45. Ako 

objemové modely zostali taktiež príložky pre zaťažovanie konštrukcie (obrázok 52). 

5.8 OKRAJOVÉ PODMIENKY A NASTAVENIE ANALÝZY 

Okrajové podmienky simulácie vychádzajú z tabuľky 4. Predné aj zadné konzoly boli uchytené 

na valcových plochách dier pre skrutky pomocou Fixed Support. Problematické sa ukázalo 

správne nastavenie zaťažovania.   

Pri horizontálnom zaťažovaní pôsobí hydraulický valec silou na oceľové príložky cez guľové 

lôžko, čo vidieť na obrázku 38. Vďaka tomu je dovolené natočenie príložiek vo všetkých osách. 

Navyše, hydraulický valec je uchytený na svojej vzdialenejšej strane od rámu kabíny tak, že 

toto uchytenie dovoľuje v určitých medziach aj posuv v rovine kolmej na smer zaťažovania. 

Obr. 52 Finálna konečnoprvková sieť modelu pre simuláciu skúšky podľa procedúry ROPS. 
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Aby bola zachovaná možnosť natočenia aj posuvu, musel by byť v ANSYS-e predpísaný len 

jeden stupeň voľnosti (posuv v smere zaťažovania) pre jediný uzol konečno-prvkovej siete 

príložky. Takéto bodové zaťažovanie sa však silne neodporúča z dôvodu stability a presnosti 

numerického riešenia. 

Tento problém bol vyriešený pomocou nástroja Remote Point, ktorý bol využitý už pri tvorbe 

modelu axiálneho silentbloku. Remote Point vytvára virtuálny uzol konečnoprvkovej siete a ten 

spojí s vybranými skutočnými uzlami siete pomocou MPC rovníc. Vlastnosti tohto spojenia 

môžu byť rôzne – tuhé spojenie, deformovateľné spojenie, alebo kĺbové spojenie. 

Práve kĺbové spojenie, v menu pod názvom Coupled, dobre popisuje reálnu situáciu. Pre 

vytvorený Remote Point je predpísaný posuv v smere zaťaženia a zvyšné posuvy a rotácie sú 

voľné a počas simulácie prebiehajú podľa deformácie rámu.  

Horizontálne zaťažovanie zozadu a zboku je definované požadovaným energetickým vstupom, 

čiže absorbovanou energiou konštrukcie, rovnako je to aj práca vykonaná hydraulickým valcom 

na deformáciu konštrukcie. Z matematického pohľadu ide o integrál – plochu pod krivkou 

závislosti deformácie a sily vyvolávajúcej túto deformáciu. 

Počas skúšky je tak zaznamenávaný posuv a sila, ktorou valec pôsobí (prepočet z tlaku 

v hydraulickom okruhu). Absorbovaná energia je priebežne počítaná numerickou integráciou 

a keď dosiahne požadovanú veľkosť, zaťažovanie sa začína opäť zmenšovať a konštrukcia 

odľahčovať. 

Rovnaký postup bol využitý aj pri simulácii, pomocou funkcií Deformation Probe a Force 

Reaction – Boundary Condition, boli získané potrebné hodnoty posuvu a pôsobiacej sily pre 

každý vypočítaný Time Step/Substep v mieste virtuálneho uzlu. Absorbovaná energia bola 

potom vypočítaná lichobežníkovou metódou numerického integrovania. 

Pri tlakových skúškach zvislým zaťažovaním je potrebné dosiahnuť predpísanú reakčnú silu, 

v tomto prípade 84000 N. Pri simulácii bol z dôvodu konvergencie a kontroly pohybu 

zaťažovacieho bremena predpísaný posuv v zvislom smere taktiež pre Remote Point a veľkosť 

posuvu bola predpísaná taká, aby bola daná sila presiahnutá. 

Obr. 53 Postup zaťažovania. 
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Celá simulácia je nastavená tak, že rám deformujú pripravené impaktory - príložky a bremená, 

postupom definovaným normou. Keď je dosiahnutý požadovaný energetický vstup alebo 

reakčná sila, zaťaženie je postupne odľahčené až sa impaktor oddelí od rámu, ktorého niektoré 

časti zostanú trvalo zdeformované. Potom začína na rám pôsobiť ďalší impaktor a postup sa 

opakuje. 

Ďalší problém vznikol pri odľahčovaní zaťažovania prvej časti skúšky. Príložka, ktorá tlačí na 

rám zozadu počas zaťažovania pôsobí tak, že sa zadná časť rámu dvíha a akumuluje sa 

potencionálna energia v jednotkách odpruženia, čiže vo virtuálnych pružinách, až do momentu, 

keď začnú účinkovať dorazy odpruženia. Pri odľahčovaní, v momente, kedy príložka strácala 

kontakt s rámom kabíny, dovolila tomuto rámu na základe sily virtuálnych pružín vracať sa do 

pôvodného stavu. Pri tomto rýchlom pohybe však bol opäť aktivovaný kontakt príložky a rámu 

kabíny, ktorý tomuto pohybu opäť bránil. Príložka však pokračovala v pohybe smerom od rámu 

a pre takýto komplikovaný dej nebol riešič schopný nájsť rovnováhu a simulácia 

neskonvergovala ani pri veľmi malých časových prírastkoch. 

Obr. 54 Zobrazenie Remote Point-ov, prostredníctvom ktorých boli predpísané posuvy impaktorov 

a bola kabína v určitých časoch zafixovaná. 
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Preto vznikol spôsob, ako tento dej rozdeliť na dva samostatné deje, ktoré budú nasledovať 

postupne. Najprv sa rám kabíny zafixuje v polohe horného dorazu a príložka pomaly opustí 

kontakt s rámom, ktorý zostane iba plasticky zdeformovaný. Potom sa predpíše pohyb celého 

rámu naspäť od horného dorazu do rovnovážnej polohy odpruženia. Tento druhý pohyb sa deje 

postupne tak, aby sa energia v dorazoch a jednotke odpruženia pomaly uvoľnila a riešič sa 

dokázal s týmto vysporiadať. 

Takéto manipulovanie s celým rámom bolo možné vďaka vytvoreniu ďalších Remote Point-ov 

na ráme (obrázok 54), pre ktoré mohli byť v predpísaných časových úsekoch definované stupne 

voľnosti, buď zamedzenie posuvu alebo naopak posuv o požadovanú hodnotu. Na obrázku 55 

sú zobrazené príkazy z jazyka Mechanical APDL, ktoré boli na takéto presné manipulovanie 

s modelom použité pomocou rozhrania Commands. 

Práve správne zaväzbenie rámu, ktorý je v simulačnom modeli vlastne uložený na elastických 

virtuálnych pružinách bolo často nutné nájsť experimentovaním s modelom. Taktiež 

problematické bolo konvergovanie simulácie v časoch aktivovania kontaktných oblastí, 

ktorými sú dorazy odpruženia. Preto sú na obrázku 53 pohyby impaktorov nepravidelné, pokiaľ 

nedochádzalo ku aktivácii kontaktu, analýza skonvergovala aj pri posune impaktoru 5 mm 

oproti predošlej polohe. V prípade, že dochádzalo práve k dotyku niektorého dorazu 

odpruženia, pre skonvergovanie analýzy musel impaktor vykonávať posuv napríklad 0,5 mm 

medzi riešeniami. 

Simulácia bola nastavená tak, aby riešič nepridával automaticky slabé pružiny, tzv. Weak 

Springs, ktoré síce zvyšujú stabilitu riešenia a konvergenciu zlepšujú, ale vkladali do riešenia 

nepresnosť a ovplyvňovali pohyb kabíny. Predpísaný bol posuv v časových krokoch 1 s, 

a medzikroky (Substeps) si zvolil riešič podľa zložitosti nájdenia silovej rovnováhy. 

Vzhľadom na to, že výsledky simulácie mali objem niekoľko desiatok GB, boli v neskorších 

fázach pri ladení modelu ukladané iba každé druhé vypočítané sady výsledkov, pomocou 

funkcie Output Controls – Store Results at – Speciffied Occurence Rate – 2.   

Obr. 55 Príkazy použité pre manipuláciu s rámom kabíny. 



BRNO 2020 57 

SIMULÁCIA STATICKEJ SKÚŠKY OCHRANNEJ KONŠTRUKCIE PODĽA PROCEDÚRY ROPS

5.9 VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV SIMULÁCIE 

Ochranná konštrukcia musí pre splnenie skúšky vyhovovať požiadavkám opísaným v kapitole 

3. Okrem splnenia predpísaných hodnôt reakčných síl a absorbovanej energie sa rám nesmie

porušiť, oddeliť od tela kabíny a žiadna časť nesmie vniknúť do ochranného priestoru vodiča. 

Hodnoty reakčných síl a absorbovanej energie zobrazuje tabuľka 5. 

Tab. 5 Vyhodnotenie splnenia požiadaviek procedúry. 

Typ zaťaženia 
Absorbovaná energia Reakčná sila 

Výsledok 

dosiahnutý 

pri posuve 

Splnenie 

skúšky 
Požadovaná Dosiahnutá Požadovaná Dosiahnutá 

 Zozadu 5880 J 5895 J - - 162 mm ✅ 

 Zvislé vzadu - - 84 000 N 89 436 N 49,5 mm ✅ 

 Zboku 7350 J 7384 J - - 215 mm ✅ 

 Zvislé vpredu - - 84 000 N 90 401 N 13 mm ✅ 

Na obrázkoch 56 a 57 je zobrazená krivka posuvu a reakčnej sily pri zaťažovaní zozadu resp. 

zboku. Absorbovaná energia je vypočítaná numerickým integrálom pomocou lichobežníkovej 

metódy, čiže je krivka medzi dvomi bodmi aproximovaná lineárne. Z množstva výsledkov 

(bodov krivky) je zrejmé, že takéto zjednodušenie nemá veľký vplyv na presnosť výpočtu. 

Plocha pre výpočet absorbovanej energie je v obrázkoch podfarbená a v oboch prípadoch boli 

požiadavky skúšky splnené. Rovnako boli splnené požadované reakčné sily pri oboch zvislých 

zaťažovaniach. 

Obr. 56 Krivka posuvu a reakčnej sily pri zaťažovaní zozadu. 
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5.9.1 ZAŤAŽENIE ZOZADU 

Obr. 57 Krivka posuvu a reakčnej sily pri zaťažovaní zboku. 

Obr. 58 Rozloženie redukovaného napätia pri maximálnom posuve. 
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Obr. 59 Rozloženie redukovaného napätia pri maximálnom posuve (hore) 

a zbytkové napätie a deformácia po úplnom odľahčení. 
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Pri zaťažovaní zozadu bola predpísaná absorbovaná energia dosiahnutá pri posuve oceľovej 

príložky v smere zaťažovania o 162 mm. Najvyššie redukované napätie podľa podmienky 

HMH (von-Mises) - 764 MPa sa nachádza na príložke v blízkosti oblasti, pre ktorú bol 

predpísaný posuv. Preto budú v skutočnosti napätia v tejto oblasti nižšie a nie je nutné im 

venovať zvýšenú pozornosť. Na samotnom ráme hodnoty redukovaného napätia neprekročili 

hodnotu 525 MPa, na predných konzolách 600 MPa. Vo viacerých oblastiach došlo k plastickej 

deformácii, čo je dobre viditeľné z obrázku 59.    

Na zadných konzolách, ktoré sú hlavnou oblasťou záujmu je najvyššie redukované napätie pri 

skúške zozadu približne 560 MPa, a to v mieste horného dorazu pri kontakte vybratia v plechu 

spodnej časti pravej konzoly a valčeka. Medza klzu pre oceľ S355 je 520 MPa a v tejto oblasti 

ako jedinej zo zadných konzol došlo k plastickej deformácii, aj keď minimálnej. 

5.9.2 ZVISLÉ ZAŤAŽENIE VZADU 

Pri zvislom zaťažení bola požadovaná reakčná sila dosiahnutá pri posuve oceľového trámu 

o 49,5 mm. V tejto polohe kabína dosadla na dorazy odpruženia tvorené konzolami. Časť

reakčnej sily vzniká už odporom pružne tlmiacich jednotiek a zvyšok po aktivovaní oceľových 

dorazov.   

Redukované napätia na ráme (obrázok 61) sú všeobecne nižšie ako pri zaťažovaní zozadu 

a v prípade zadných konzol sa jedná o nízke hodnoty v rozmedzí do 300 MPa. Aj na 

kontaktných plochách dorazov zadných konzol napätie neprekročilo oblasť elastickej 

deformácie. Plastické deformácie rámu kabíny vznikli pri tejto časti skúšky len v minimálnej 

miere. 

Obr. 60 Detail rozloženia redukovaného napätia pri maximálnom posuve v zadných konzolách. 
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Obr. 61 Rozloženie redukovaného napätia pri maximálnom posuve trámu. 

5.9.3 ZAŤAŽENIE ZBOKU 

Obr. 62 Rozloženie redukovaného napätia pri maximálnom posuve bočnej príložky.
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Obr. 63 Rozloženie redukovaného napätia pri maximálnom posuve (hore) 

a zbytkové napätie a deformácia po úplnom odľahčení. 
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Najväčšie deformácie nastali pri zaťažení zboku. Požadovaná absorbovaná energia 7350 J bola 

dosiahnutá pri posuve príložky o 215 mm. Na obrázku 63 je vidieť porovnanie redukovaného 

napätia pri maximálnej deformácii a po odľahčení. Redukované napätie na ráme neprekročilo 

600 MPa. 

Obrázok 64 ukazuje maximálne redukované napätie na zadných konzolách. Pri zaťažovaní 

zboku sa napätie opäť pohybovalo v oblasti elastickej deformácie a konzoly sa ukázali ako 

dostatočne dimenzované. 

Počas simulácií sa najslabším článkom štruktúry ukázali predné konzoly, ktoré pomocou 

axiálnych silentblokov držia rám v prednej časti. Pri zaťažení dozadu a najmä pri bočnom 

zaťažení boli výrazne deformované na častiach rámu kabíny aj tela traktoru. Tento jav je 

spôsobený tým, že pred úpravou uchytenia zadnej časti z axiálnych silenblokov na mechanické 

odpruženia niesli predné konzoly menšiu časť zaťaženia. 

Aby bola analýza zmysluplná, boli nakoniec predné konzoly mierne vystužené, tak aby sa 

dostali do bezpečnej oblasti a tým je celá analýza realistickejšia. Táto úprava spočívala na 

strane rámu kabíny v zväčšení hrúbky plechu, na ktorý je upevnený axiálny silentblok z 5 mm 

na 6 mm (tvarovaný plech je viditeľný na obrázku 65). Časti na strane tela traktoru boli 

vystužené zväčšením hrúbky vodorovného plechu z 10 mm na 15 mm a rohovej výstuhy 

z 8 mm na 10 mm a posunutím tejto výstuhy smerom ku prednej časti traktoru o 10 mm.  

Rozloženie redukovaného napätia pri maximálnom posuve bočnej príložky zobrazuje obrázok 

65. Spodná časť konzol aj vrchná časť vrátane plechu pre uchytenie sú vyrobené s ocele S355

s medzou klzu 520 MPa. Konzoly sú značne namáhané, ale napätie je rozložené rovnomerne 

bez výrazných koncentrátorov napätia. Na predných konzolách vznikla aj plastická deformácia, 

ktorá je analyzovaná v kapitole 5.9.5. 

Obr. 64 Detail rozloženia redukovaného napätia pri maximálnom posuve v zadných konzolách. 
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5.9.4 ZVISLÉ ZAŤAŽENIE VPREDU 

Poslednou časťou procedúry je zvislé zaťaženie v prednej časti kabíny. Reakčná sila bola 

dosiahnutá pri posuve trámu o 13 mm. Na ráme kabíny vznikli počas tejto skúšky iba elastické 

deformácie. Rizikovou je pri tejto časti procedúry ľavá predná konzola, ktorá prešla od stavu 

namáhania smerom hore (obrázok 65 vľavo) do opačného stavu zvislého tlakového namáhania. 

Pri tom vystúpilo redukované napätie na mnohých miestach upevňovacieho plechu nad medzu 

klzu a zároveň sa tvarom tento plech napohľad vrátil do pôvodného tvaru. Miera pretvorenia je 

analyzovaná v kapitole 5.9.5. 

Obr. 65 Detail rozloženia redukovaného napätia pri maximálnom posuve v predných konzolách. 

Obr. 66 Rozloženie redukovaného napätia pri maximálnom posuve trámu. 
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5.9.5 ZHRNUTIE 

Po vykonaní štyroch častí procedúry a odľahčení zaťaženia vidíme miesta, v ktorých došlo 

k trvalej plastickej deformácii (obrázok 67). Z pohľadu konštrukčného návrhu, čiže zadných 

konzol odpruženia, je trvalá deformácia minimálna, nachádza sa len v malých oblastiach 

v okolí kontaktných plôch dorazov odpruženia. 

Obr. 67 Rozloženie redukovaného napätia po ukončení procedúry – trvalá plastická deformácia. 

Obr. 68 Vykreslenie pretvorenia v oblasti axiálneho silentbloku pri skúške zboku. 
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Na ráme je rozloženie napätia rovnomerné, maximálne hodnoty po odľahčení ale aj počas 

zaťažovaní vznikali v miestach kontaktných oblastí, kde pri kontakte plošných a objemových 

častí modelu bola nastavená nízka kontaktná tuhosť pre zlepšenie konvergencie modelu. 

V kombinácii s tým, že pri týchto kontaktoch typu Bonded, ktoré reprezentujú pevné zvary 

nebola lokálne zjemňovaná sieť, vystúpili hodnoty v niektorých uzloch siete, čo je spôsobené 

numerickým riešením. 

Pre oblasti vysokej deformácie je nutné posudzovať bezpečnosť z hľadiska relatívneho 

pretvorenia materiálu resp. ťažnosti, ktorá je pre použité ocele uvádzaná maximálne 20%. 

K takýmto hodnotám sa pretvorenie priblížilo iba v dvoch prípadoch. Použitá bola podmienka 

Equivalent Total Strain. Pretvorenie plechu axiálneho silentbloku sa pri maximálnom zaťažení 

pri skúške zboku vyšplhalo v malej oblasti rádiusu na hodnoty 13% (obrázok 68). 

Na obrázku 69 vidíme oblasť rámu, v ktorej vzniklo najväčšie relatívne pretvorenie – až 26%. 

V hornej časti vidíme trvalú deformáciu tejto oblasti pri reálnej skúške. Jedná sa o mierne 

odlišnú variantu rámu pre iný model traktora. Porovnanie však ukazuje, že simulácia správne 

vyhodnotila koncentráciu napätia. Rohová výstuha má v oblasti mnohokrát väčšiu tuhosť ako 

profil a spôsobuje jeho zborenie.  

Obr. 69 Porovnanie kritickej oblasti identifikovanej simuláciou a skutočnej 

deformácie oblasti pri skúške – jedná sa o mierne odlišnú variantu rámu. 
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Na obrázku 70 je vykreslený priebeh priemernej veľkosti plastického relatívneho pretvorenia 

zo všetkých prvkov siete počas skúšky. Tento údaj síce nemá fyzikálny význam ale môžeme 

z neho pozorovať, že ku plastickej deformácii konštrukcie prispieva najmä zaťaženie zozadu 

a zboku (červená a modrá oblasť). Naopak, dve zvislé zaťaženia deformujú konštrukciu najmä 

elasticky a mierne dokonca znižujú v určitom čase plastickú deformáciu. 

Toto zistenie môže byť užitočné pri optimalizácii rámu, kde pri opakovaných simuláciách 

môžeme zmenšiť výpočtový čas vynechaním zvislých zaťažení a celú procedúru simulovať až 

pri konečnej kontrole dizajnu. 

Možnosť ako optimalizovať vlastnosti rámu pri skúške ponúkajú aj jednotky odpruženia, ktoré 

sú v analýze modelované pomocou virtuálnych pružín (viď kap. 5.3).  Gumené dorazy vo vnútri 

tlmiča sú dimenzované na zaťaženie 4 kN resp. 5 kN, následne dochádza k trvalému poškodeniu 

tlmiča. Celá jednotka je ale dimenzovaná na ťahovú silu 30kN. Tlmič tak môže poslúžiť aj ako 

nosný prvok, kde síce dôjde k trvalému poškodeniu počas skúšky, ale v bežnej prevádzke sa do 

tohto stavu nedostaneme. Vďaka využitiu pevnosti jednotky odpruženia pri skúške môžu byť 

konzoly menej dimenzované, čo môže v prípade sériovej výroby znamenať významné úspory 

výrobných nákladov. 

Tabuľka 6 ukazuje sily pôsobiace na jednotky odpruženia pri skúške. Najväčšia sila pôsobí na 

ľavú jednotku pri zaťažení zozadu. Je možné konzoly navrhnúť tak, aby boli pôsobiace sily na 

jednotku vyššie ale najprv je nutné mať k dispozícii závislosť sily na deformácii pre jednotku 

odpruženia, ktorú výrobca poskytuje iba pre pracovnú oblasť a nie pre trvalé porušenie. 

Tab. 6 Sily pôsobiace na jednotky odpruženia počas skúšky. 

Typ zaťaženia 

Sila pôsobiaca na 

jednotku odpruženia 

Pravá Ľavá 

 Zozadu 2762 N 10 567 N 

 Zvislé vzadu -2374,6 N -2174,7 N 

 Zboku -505,2 N 599 N 

 Zvislé vpredu -429,4 N -167 N 

Obr. 70 Vykreslenie priebehu priemerného plastického pretvorenia počas procedúry skúšky. 
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Výsledky simulácie by boli presnejšie ak by boli k dispozícii experimentálne stanovené 

charakteristiky. Jedná sa od spomínanú silovo-deformačnú charakteristiku jednotky 

odpruženia, a taktiež by bolo vhodné do modelu zapracovať tuhosť, ktorú majú tieto jednotky 

v smere bočného zaťaženia. Táto tuhosť je celkom iste nelineárna. 

Ďalej sa jedná o charakteristiky axiálnych silentblokov v axiálnom aj radiálnom smere, vrátanie 

informácii o maximálnych dovolených hodnotách pre porušenie. Gumené puzdrá panhardskej 

tyče boli taktiež z dôvodu nedostupných charakteristík zjednodušene modelované pomocou 

lineárneho materiálu s nízkym modulom pružnosti v ťahu (kap. 5.4). 

Určitú nepresnosť do modelu vnášajú aj zjednodušenia geometrie rámu. Najprv bol vytvorený 

zjednodušený objemový model, a z neho následne plošný model. Vernejšia plošná 

reprezentácia rámu by vznikla priamym vytvorením plošného modelu bez zjednodušeného 

objemového medzistupňa. Rozdiel je však pravdepodobne zanedbateľný.  

Vytvorený model simulácie taktiež nezohľadňuje skrutkové spojenia, ktoré sú najčastejšie 

modelované pomocou funkcionality Mesh Connection, alebo pomocou kontaktných oblastí. 

Skrutkové spojenia sú najmä na podlahe kabíny a ich zjednodušenie môže mierne zvyšovať jej 

tuhosť. 

Presnosť simulácie by zlepšil komplexnejší materiálový model. Bilineárny model obsahuje 

plastickú deformáciu ale ostrý prechod v jednom bode nepopisuje realitu presne. Komplexný 

materiálový model by mal zahŕňať aj zbytkové napätie, ktoré je v tých profiloch rámu, ktoré sú 

vyrábané tvárením za studena. V prípade dostupnosti materiálových vlastností plastových 

blatníkov by mohli byť aj tieto zapracované do simulácie.  

Výpočtový model v aktuálnej podobe je možné použiť nie len pre overenie konštrukčného 

návrhu konzol odpruženia, ale akýchkoľvek úprav rámu kabíny. Vystuženie rámu na jednom 

mieste môže spôsobiť nežiaducu koncentráciu napätia na iných miestach, preto sa výhodné mať 

k dispozícii práve takýto nástroj pre overenie dizajnových úprav.  

Existujúci model využíva implicitný riešič, analýza je definovaná ako Static Structural. 

V kapitole 3.1.2 je opísaný model využívajúci explicitnú formuláciu. Procedúra skúšky ROPS 

je kvazistatická a pri použití explicitného riešiča musí byť zaťaženie aplikované pomaly, aby 

nedochádzalo k vplyvu dynamických účinkov. Výhodou explicitnej simulácie môže byť nižší 

výpočtový čas, ale bez priameho porovnania to nie je jednoznačne možné potvrdiť a závisí to 

samozrejme aj na dostupných hardvérových prostriedkoch.  
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6 VIRTUÁLNY PROTOTYP TRAKTORA 
Ako už bolo spomenuté v úvode, cieľom odpruženia je zmenšiť vibrácie, ktorým je vystavené 

telo vodiča vozidla, v tomto prípade traktora. Vibrácie, ktoré prechádzajú na telo vodiča cez 

sedačku sú označované ako celkové vibrácie (angl. Whole-Body Vibration). 

Keďže fyziologický vplyv vibrácii na ľudské telo je už dlhú dobu dobre známy a preskúmaný, 

vznikol štandard ISO 2631, ktorý tento vplyv posudzuje a zjednocuje postup, akým je 

vyhodnocované nebezpečenstvo spôsobené konkrétnym nameraným spektrom vibrácii na 

sedadle vodiča (obrázok 71). Keďže časti ľudského tela rezonujú pri určitých frekvenciách, 

tento štandard zavádza váhové filtre, ktorými sa namerané vibračné spektrá násobia. 

6.1 MATEMATICKÝ MODEL ODPRUŽENIA TRAKTORA 

Aby mohli byť navrhnuté parametre odpruženia je vhodné mať k dispozícii matematický 

nástroj popisujúci odozvu vozidla pre rôzne hodnoty tuhostí a tlmenia pružiacich prvkov.   

Najjednoduchší analytický model, ktorý môže poskytnúť relevantné výsledky je polovičný 

model traktora s dvomi stupňami voľnosti (obrázok 72). Výskumníci z University of Tabriz  

využili takýto jednoduchý systém pre numerickú optimalizáciu parametrov odpruženia kabíny. 

Model bol budený náhodnými signálmi q1(t) a q2(t), ktoré boli rovnaké a voči sebe oneskorené 

o časový úsek daný rýchlosťou pohybu traktora. Vytvorili tiež MKP model kabíny traktora,

ktorej vlastné frekvencie naladili na experimentálne stanovené hodnoty. Tento MKP model bol 

využitý na overenie optimalizovaných parametrov odpruženia. [22] 

Štúdia vznikla za účelom splnenia limitov štandardu ISO 2631. Skúmaný traktor má pevne 

uchytenú kabínu aj sedadlo vodiča. Optimalizované hodnoty zodpovedajú poznatkom 

z dynamiky vozidiel, že odpruženie prednej časti vozidla sa navrhuje s menšou tuhosťou ako 

zadná časť [2], ale aj po aplikácii nových hodnôt do MKP modelu bol prekročený 8 hodinový 

limit WBV vibrácií. Odpružené sedadlo vodiča je však dnes už štandardom, preto nie je možné 

model považovať za smerodajný. [22] 

Obr. 71 Krivky časových úsekov, ktorým môže byť vystavený vodič vozidla pre dané namerané 

efektívne zrýchlenie sedačky v tretinooktávovom spektre podľa ISO 2631. [22] 
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6.2 MATEMATICKÝ MODEL TRAKTORA V MULTI-BODY SYSTÉME 

Štandardom v automobilovom priemysle pre skúmanie jazdnej dynamiky je v súčasnosti 

využívanie Multi-Body simulácií. Z ponuky softvérov, ktoré riešia tieto simulácie je 

najpoužívanejší Adams od MSC Software. Výhodou softvéru Adams je, že obsahuje veľké 

množstvo doplnkových balíkov, pomocou ktorých je možné riešiť aj únavovú životnosť, 

vibroakustiku či mechatroniku. [23] 

Multi-Body simulácia pozostáva z tuhých alebo pružných telies, ktoré sú spojené 

jednoduchými alebo komplexnejšími elastickými väzbami. Jednoduchými väzbami sú 

napríklad rotačná alebo translačná väzba, medzi komplexné patrí pružina, tlmič, silentblok či 

ložisko. V prípade tuhých telies nie je nutné poznať presnú geometriu, dôležité sú umiestnenia 

väzieb, hmotnosť a dynamické parametre (momenty zotrvačnosti). 

Pre účely návrhu aktívneho systému odpruženia kabíny využili Multi-Body model traktora 

výskumníci z firmy VTT. Model tvorili: 

- Telo traktora ako tuhé teleso 

- Predná náprava ako tuhé teleso 

- Naklápacie uchytenie prednej nápravy ako tuhé teleso 

- Predné a zadné pneumatiky ako ADAMS 3D Tire model 

- Kabína ako tuhé teleso 

- Sedadlo vodiča s vodičom ako hmotný bod 

Rozmery a vlastnosti komponent boli definované čo najprecíznejšie podľa dát od výrobcu 

traktora. Model bol validovaný pomocou zrýchlení nameraných v časovej doméne na rôznych 

miestach traktora, a to pri prejazde po umelej dráhe, ktorej totožná kópia bola vytvorená ako 

model cesty pre  Multi-Body simuláciu. Bola dosiahnutá dobrá zhoda aj pre odozvu kabíny, pri 

rôznych konfiguráciách: zapnutom alebo vypnutom odpružení prednej nápravy, rôznom tlaku 

v pneumatikách, použití predného závažia alebo naopak zariadenia uchyteného na zadnú časť 

traktora. Model bol ďalej využitý pre štúdium vplyvu rôznych konfigurácií odpruženia prednej 

nápravy a kabíny či tlaku v pneumatikách a neskôr pre vývoj aktívneho odpruženia. [24]  

Obr. 72 Polovičný model traktora s odpruženou kabínou s dvomi stupňami voľnosti. [22] 
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6.3 VLASTNÝ MULTI-BODY MODEL TRAKTORA 

Pre overenie dynamických vlastností odpruženia bol zostavený vlastný multi-body model 

traktora s odpruženou kabínou v softvéri Adams. 

Model tvoria tieto časti: 

- Telo traktora ako tuhé teleso 

- Kabína traktora ako tuhé teleso 

- Panhardská tyč ako tuhé teleso 

- Predná náprava ako tuhé teleso 

- Kolesá s využitím Adams 3D Tire modelu pneumatík 

Geometria a tiež hmotnosti a momenty zotrvačnosti sú prevzaté z dokumentácie traktora, 

prípadne odvodené z CAD dát. 

6.3.1 POUŽITÉ VÄZBY 

Model má odpruženú kabínu podľa konštrukčného návrhu opísaného v kapitole 4. Vpredu   

použité axiálne silentbloky sú modelované pomocou modulu Spring-Damper, ktorý v zvislej 

ose využíva charakteristiku pruženia prevzatú z technickej dokumentácie. Pruženie a tlmenie 

vo zvyšných osách zabezpečuje elastické uloženie Bushing, pre ktoré sú predpísané vysoké 

tuhosti. 

Zadná časť kabíny, ktorá je v skutočnosti uložená na jednotke odpruženia využíva taktiež 

spojenie pomocou Spring-Damper, a použité sú nelineárne charakteristiky z dokumentácie. 

Panhardská tyč obmedzujúca bočný pohyb kabíny je uložená pomocou modulu Bushing.  

Tuhá predná náprava je neodpružená a jej pevné spojenie s telom traktora je vytvorené rovnako 

prostredníctvom funkcie Bushing nastavením vysokých tuhostí vo všetkých smeroch. Spojenie 

kolies s telom traktora je realizované väzbou Revolute Joint. 

6.3.2 MODEL PNEUMATIKY 

Realistický popis vlastností pneumatiky je pre štúdium jazdnej dynamiky nevyhnutný. 

Pneumatiku nie je možné popísať jednoduchou sústavou pružina-tlmič. Tuhosť aj tlmenie majú 

totiž nelineárny priebeh, ktorý závisí na množstve faktorov, najmä na konštrukcii, tlaku 

v pneumatike, rýchlosti odvaľovania, type vozovky, teplote pneumatiky, veku a miere 

opotrebenia a mnohých iných. Ďalšie faktory pribúdajú pri popise vlastností priľnavosti, sklzu, 

správaní na hranici adhézie. Výskumu správania pneumatík a matematickému popisu týchto 

javov je venovaná dlhé roky veľká pozornosť. 

Spoločnosť MSC Software tento výskum podporuje a publikované matematické modely 

zapracováva do knižníc pod názvom Adams/Tire, ktoré je možné využiť v simuláciách bez 

detailných znalostí samotných modelov. Každý model pneumatiky poskytuje realistické 

výsledky len v určitých obmedzených podmienkach. Existujú tiež rôzne modely popisujúce 

kontakt medzi pneumatikou a vozovkou. 
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Vznikli aj štúdie zamerané špecificky na traktorové pneumatiky. Jeffrey A. Lines v svojej práci 

konštatuje, že pri traktoroch sú pneumatiky jedinou formou odpruženia zadnej nápravy, na 

rozdiel od osobných alebo nákladných automobilov.  Preto pri výskume odpruženia traktorov 

musia byť zohľadnené nelineárne závislosti pruženia a tlmenia pneumatík. [25] 

Autor upozorňuje, že stacionárne meranie vlastností pneumatík neposkytuje relevantné údaje 

a merať vlastnosti pneumatiky je nutné počas odvaľovania. Rozsiahlym meraním traktorových 

pneumatík definoval, ktoré parametre majú na tuhosť traktorovej pneumatiky najväčší vplyv 

a vytvoril lineárny regresný predpovedný model: 

𝐾𝑡 =  172 − 1,77 ∙ 𝑅 + 5,6 ∙ 𝐴 + 0,34 ∙ 𝑊 ∙ 𝑅 ∙ 𝑃   (9) 

Kde Kt je tuhosť v N/mm, W a R sú šírka pneumatiky a priemer disku v palcoch prevzaté 

z označenia pneumatiky, A je vek pneumatiky v rokoch a P je tlak v pneumatike v baroch. [25] 

V praxi prenos vibrácii ovplyvňuje aj tuhosť vozovky, nízka tuhosť podkladu pri poľných 

prácach vibrácie zmenšuje. 

Popis tlmenia traktorovej pneumatiky je komplikovanejší a tlmenie nie je možné predpovedať 

z jednoducho zistiteľných parametrov. Je najviac závislé na veku, tlaku v pneumatike a type 

vozovky, menej na rýchlosti valenia, zaťažení a iných. Tlmenie sa pohybuje v rozmedzí 0,8 – 

3 N‧s/mm, pri rýchlosti 10 km/h medzi 1 – 2,5 N‧s/mm. [25] 

Z modelov pneumatík dostupných v softvéri Adams bol vybratý model PAC2002, ktorý   

využíva popis pomocou tzv. Magic-Formula.  Tento model je všeobecne odporúčaný a v praxi 

najčastejšie využívaný.  Model popisuje správanie pneumatiky najmä na hladších vozovkách 

s frekvenciou nerovností do 8 Hz, ale s využitím kontaktného algoritmu 3D Enveloping Contact 

poskytuje realistické výsledky aj pri vyšších frekvenciách nerovností. 

Výhodou modelu PAC2002 je, že Adams obsahuje niekoľko sád parametrov pneumatík 

zistených na špeciálnych testovacích zariadeniach. Vlastnosti pneumatiky sú zapísané 

v textových súboroch vo formáte .tir. Ako vzor pre model traktorových pneumatík poslúžila 

pneumatika 315 80R22,5 používaná v Adamse pri simuláciách jazdnej dynamiky nákladných 

vozidiel a autobusov. 

Obr. 73 Meranie vlastností traktorových pneumatík. [25] 
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Traktor v Multi-Body simulácii využíva predné pneumatiky 380/70 R24 a zadné pneumatiky 

600/65 R34. Prvé trojčíslie označenia udáva šírku v reze pneumatiky v mm, nasledujúce 

dvojčíslie je tzv. profilové číslo a R24/R34 udáva veľkosť disku v palcoch (1 palec = 25,4 mm). 

Podľa vzťahu (9) tak môžeme približne vypočítať tuhosť týchto pneumatík. Ak uvažujeme vek 

pneumatiky 1 rok, tak platí: 

𝐾𝑡_𝑃𝑅𝐸𝐷𝑁Á =  172 − 1,77 ∙ 24 + 5,6 ∙ 1 + 0,34 ∙
380

25,4
∙ 24 ∙ 𝑃  (10) 

𝐾𝑡_𝑃𝑅𝐸𝐷𝑁Á =  135,12 + 122,08 ∙ 𝑃  (11) 

𝐾𝑡_𝑍𝐴𝐷𝑁Á   =  172 − 1,77 ∙ 34 + 5,6 ∙ 1 + 0,34 ∙
600

25,4
∙ 34 ∙ 𝑃  (12) 

𝐾𝑡_𝑍𝐴𝐷𝑁Á   =  117,42 + 273,07 ∙ 𝑃  (13) 

Zo vzťahov (11) a (13) vidieť veľkú závislosť výslednej tuhosti na tlaku v pneumatike, ktorý 

môže byť v prípade traktorových pneumatík v širokom rozsahu hodnôt. Pri prácach na sypkom 

podklade býva tlak len 0,6 bar, kým pri dopravných operáciách sa preferuje vyšší tlak až do 

2,6 bar. 

Výhody nižšieho tlaku sú menší kontaktný tlak na pôdu a väčší útlm vibrácií. Vyšší tlak naopak 

znižuje valivý odpor a opotrebenie, zvyšuje nosnosť. Pre účely simulácie bol zvolený tlak 

1,6 bar, ktorý je v strede uvedeného intervalu. Tuhosť pneumatík je potom: 

𝐾𝑡_𝑃𝑅𝐸𝐷𝑁Á =  135,12 + 122,08 ∙ 1,6 = 330 𝑁/𝑚𝑚  (14) 

𝐾𝑡_𝑍𝐴𝐷𝑁Á   =  117,42 + 273,07 ∙ 1,6 = 554 𝑁/𝑚𝑚   (15) 

Neskôr boli pre spresnenie modelu poskytnuté údaje o tuhosti a tlmení pneumatík samotným 

výrobcom. Tieto dáta pochádzajú z merania na skúšobnom zariadení. Pre tuhosť pneumatík je 

charakteristika mierne progresívna. V prípade predných pneumatík sa namerané údaje 

približujú regresnému modelu. U zadných pneumatík sú tuhosti menšie, progresívne so 

stúpajúcou smernicou od 270 N/mm do 435 N/mm.  

Tieto nelineárne charakteristiky tuhostí boli zapracované do modelu pneumatiky. 

Charakteristiky tlmenia sú pri závislosti tlmenia na rýchlosti traktoru rovnako nelineárne, 

tlmenie výrazne klesá v rýchlostiach od 0 do 30 km/h, a následne sa stabilizuje približne na 

hodnote 400 N‧s/mm. Pri simuláciách sa traktor pohybuje konštantnou rýchlosťou. 

6.3.3 MODEL VOZOVKY 

Pri použití Adams 3D modelu pneumatík je nutné do modelu zahrnúť aj vozovku definovanú 

v samostatnom textovom súbore podľa danej syntaxe. Nerovnosti vozovky sú popísané ako 

geometrické útvary, pri požiadavke na vysokú frekvenciu nerovností je možné využiť popis 

pomocou spektrálnej hustoty nerovností. 

Testovacia vozovka bola vybratá z kategórie 3D Shell Road Models. V značkovacom jazyku 

XML boli definované prekážky opísané nižšie v kategórii 6.3.4. Keďže ADAMS má pri 
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definovaní nerovností významné obmedzenia, bol požadovaný tvar prekážok dosiahnutý 

superpozíciou viacerých trojuholníkových nerovností typu Roof. 

6.3.4 VALIDÁCIA MODELU 

V čase dokončovania práce ešte nebol vyrobený prototyp traktora s mechanickým odpružením 

podľa konštrukčného návrhu opísaného v kapitole 4. Pre validáciu modelu boli preto využité 

merania realizované na traktore podobného typu, ktorý bol však robustnejšej konštrukcie 

a určený pre ťažšie poľné práce. Mechanické odpruženie traktoru pri experimentoch má iné 

konštrukčné prevedenie, použité sú dve krátke panhardské tyče. Z tohto dôvodu bude 

porovnanie simulovaných a nameraných zrýchlení obmedzené na zvislú os. 

Obr. 75 Model vyrobených prekážok. 

Obr. 74 Zostavený Multi-Body model traktoru spolu s vozovkou a prekážkou. 
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Pre predmetné merania boli na základe vlastnej výkresovej dokumentácie vyrobené celkom 

štyri oceľové prekážky, dve s výškou 50 mm a dve s výškou 100 mm. Traktor cez tieto 

prekážky prechádzal počas meraní rôznymi rýchlosťami. Zaznamenávané boli zrýchlenia na 

všetkých konzolách odpruženia kabíny – na tele traktora a tiež na samotnej kabíne. Okrem toho 

bola snímaná veľkosť prepruženia jednotiek odpruženia v zadnej časti kabíny, ktorú mal traktor 

odpruženú. 

Na základe porovnania týchto dát a výsledkov výpočtového modelu bolo overené, že Multi-

Body výpočtový model je správne zostavený a hodnoty zrýchlení sú napriek porovnávaniu 

rozdielnych typov traktorov rádovo a tiež časovým priebehom takmer súhlasné. Porovnanie 

zobrazujú obrázky 78 až 85. Ide o prejazd rýchlosťou 9 km‧h-1 s prekážkami na pravej strane. 

Obr. 76 Schematický nákres umiestnenia snímačov 

zrýchlenia pri meraní na traktore. 

Obr. 77 Prejazd prekážkou počas meraní. 
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Obr. 78 Záznam zrýchlenia vo zvislej osi pre ľavú prednú konzolu na tele traktora. 

Simulácia (hore) a meranie (dole). 

Obr. 79 Záznam zrýchlenia vo zvislej osi pre ľavú prednú konzolu na kabíne. 

Simulácia (hore) a meranie (dole). 
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Obr. 80 Záznam zrýchlenia vo zvislej osi pre pravú prednú konzolu na tele traktora. 

Simulácia (hore) a meranie (dole). 

Obr. 81 Záznam zrýchlenia vo zvislej osi pre pravú prednú konzolu na kabíne. 

Simulácia (hore) a meranie (dole). 
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Obr. 82 Záznam zrýchlenia vo zvislej osi pre ľavú zadnú konzolu na tele traktora. 

Simulácia (hore) a meranie (dole). 

Obr. 83 Záznam zrýchlenia vo zvislej osi pre ľavú zadnú konzolu na kabíne. 

Simulácia (hore) a meranie (dole). 
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Obr. 84 Záznam zrýchlenia vo zvislej osi pre pravú zadnú konzolu na tele traktora. 

Simulácia (hore) a meranie (dole). 

Obr. 85 Záznam zrýchlenia vo zvislej osi pre pravú zadnú konzolu na kabíne. 

Simulácia (hore) a meranie (dole). 
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6.3.5 VÝPOČTOVÉ OVERENIE DYNAMICKÝCH CHARAKTERISTÍK 

Na základe porovnania v kapitole 6.3.4 vychádza konštrukčný návrh odpruženia ako vhodný. 

Je ale nutné preskúmať, či pri prejazde traktora nerovnosťami nebude dochádzať k príliš 

častému využívaniu dorazov odpruženia alebo naopak, či nemá odpruženie príliš vysokú tuhosť 

a tlmenie a nevyužíva tak naplno pracovnú oblasť odpruženia.  

Na obrázku 86 je priebeh dĺžky jednotky odpruženia počas prejazdu prekážkami. Statická 

poloha kabíny je pri dĺžke jednotky 300 mm. Graf obsahuje tiež verziu odpruženia, kedy boli 

charakteristiky tuhosti a tlmenia menšie, vo veľkosti 75 % z pôvodných hodnôt a väčšie, 125 % 

z pôvodných hodnôt.  

Z porovnania vidíme, že výpočtový model podľa predpokladov ukazuje väčšiu dráhu pruženia 

pre nižšiu tuhosť a tlmenie, a naopak. Žlté horizontálne čiary znázorňujú dorazy odpruženia, 

čiarkovaná čiara je miesto začiatku kontaktu s dorazom a plná čiara je maximálny posuv bez 

trvalého porušenia správnej funkcie jednotky. Všetky varianty mierne zasahujú do oblasti 

spodného dorazu, ale z pohľadu funkčnosti jednotky aj komfortu jazdy je priebeh vyhovujúci. 

Nie je možné jednoducho posúdiť, ktorá varianta na obr. 86 je pre traktor vhodnejšia. Rozsah 

činností a typov povrchov, na ktorých traktor pracuje je široký a vyžaduje komplexné 

testovanie odpruženia. Ak by však boli známe požadované cieľové parametre, výpočtový model 

je užitočným nástrojom pre návrh vhodnej jednotky odpruženia. 

Na obrázku 87 je záznam rozdielu zrýchlenia medzi telom a kabínou traktora pri prejazde 

väčšou prekážkou (9,5 – 12 s.). Priebeh zrýchlenia je v prípade zvýšenej tuhosti a tlmenia 

mierne plynulejší a prí zníženej tuhosti a tlmení dosahuje vyšších hodnôt. Medzi vodičom 

traktora a kabínou sa ale nachádza ešte odpružené sedadlo, preto z týchto priebehov nemôžeme 

vysloviť záver v prospej niektorej varianty. Rozšírenie výpočtového modelu o odpružené 

sedadlo, mechanické alebo pneumatické, by preto bolo vhodným pokračovaním vývoja. 

Obr. 86 Porovnanie troch variant prevedenia jednotky odpruženia. 
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Pre komplexné štúdium jazdného komfortu obsluhy traktoru by bolo vhodné taktiež využiť  

merania na tzv. ISO dráhe zobrazenej na obrázku 88. Táto dráha sa využíva aj pri meraniach 

hygienických limitov vibrácii podľa normy ISO 2631 a je možné ju definovať aj v prostredí 

ADAMS. Pri prejazde po tejto dráhe je traktor vystavený frekvencii nerovností povrchu 

niekoľko jednotiek až desiatok Hertzov podľa rýchlosti jazdy a nie len osamoteným 

nerovnostiam ako v prípade využitých prekážok. 

Obr. 87 Porovnanie rozdielu zrýchlenia medzi telom traktora a kabínou pre tri varianty odpruženia. 

Obr. 88 Meranie na ISO dráhe. [26] 
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Úvod práce tvorí stručný prehľad historického vývoja odpruženia nákladných a pracovných 

vozidiel. Prechod od gumených prvkov k využitiu vinutých pružín v kombinácii 

s teleskopickými tlmičmi znamenal významné zlepšenie komfortu v kabíne týchto vozidiel. 

V súčasnosti je toto mechanické odpruženie využívané najmä u menších traktorov pre nízku 

výrobnú cenu a spoľahlivosť. Pri zdokonaľovaní mechanického odpruženia sa využívajú 

nelineárne charakteristiky pruženia a tlmenia.  

Popísané sú aj dômyselnejšie spôsoby odpruženia kabín s využitím pneumatických modulov 

pruženia alebo hydropneumatického odpruženia. Vyspelé systémy využívajú plynulú reguláciu 

veľkosti tlmenia, čo predstavuje tzv. semi-aktívne odpruženie. Aktívne odpruženie v prípade 

traktorových kabín zatiaľ aplikované nebýva najmä pre energetickú náročnosť a celkovú 

zložitosť takýchto systémov. 

Z pohľadu konštrukcie odpruženia obsahuje práca prehľad variant umiestnenia jednotky 

odpruženia, prevedenia bočného vedenia kabíny a dorazov odpruženia. Osobitne sú popísané 

nezvyklé konštrukčné riešenia, ktoré sa vymykajú bežnej praxi. 

Samotný konštrukčný návrh odpruženia kabíny  zohľadňuje požiadavky trhu, legislatívne 

požiadavky a definovaný zástavbový priestor. Jednotka mechanického odpruženia je 

orientovaná zvisle, zo zadnej strany polonáprav. Je využitá jedna krátka panhardská tyč 

umiestnená na ľavej strane, ktorá zároveň slúži ako horný doraz odpruženia. Zvyšné dorazy 

odpruženia sú tvorené tvarovanými plochami konzol. 

Legislatívne požiadavky na pevnosť ochrannej konštrukcie obsluhy traktora kladú na konzoly 

odpruženia vysoké požiadavky. Testovacia procedúra ROPS je detailne popísaná a následne je 

táto procedúra simulovaná pomocou metódy konečných prvkov v softvéri ANSYS. Pri skúške 

sa vyhodnocuje dosiahnutá reakčná sila alebo absorbovaná energia, ktorá je integrálnou 

veličinou reakčnej sily a deformácie rámu kabíny v mieste zaťažovania. 

Pri simulovaní procedúry ROPS bol kladený dôraz na prvky odpruženia, čiže axiálny silentblok 

a jednotku odpruženia. Vďaka tomu je možné ich využiť ako nosné prvky a zjednodušiť tak 

konštrukciu konzol odpruženia a znížiť výrobné náklady. Simulačný model ukázal dostatočnú 

podobnosť so skutočnou skúškou. Model je možné ďalej rozvíjať zdokonalením použitého 

materiálového modelu a experimentálne zistenými deformačno-napäťovými charakteristikami 

elementov odpruženia. Testovaný konštrukčný návrh odpruženia kabíny skúške vyhovel. 

V poslednej časti práce je vytvorený zjednodušený Multi-Body model traktoru za účelom 

overenia dynamických charakteristík navrhnutého odpruženia kabíny. Model obsahuje telo 

traktora, kabínu a prednú nápravu, ktoré sú modelované ako tuhé telesá a kolesá 

s pneumatikami, ktoré využívajú vstavaný modul ADAMS Tire. Parametre pneumatík boli 

zvolené na základe experimentálne získaných charakteristík poskytnutých výrobcom. Rovnako 

boli do modelu zapracované nelineárne charakteristiky pruženia a tlmenia jednotky odpruženia 

a axiálneho silentbloku. 

Multi-body model traktora bol porovnávaný s experimentálnymi dátami, ktoré však pochádzali 

z iného typu traktora a s iným prevedením mechanického odpruženia. Napriek týmto rozdielom 

je možné pozorovať podobnosť nameraných priebehov zrýchlenia na tele a kabíne traktora pri 

simulácii a meraní. Navrhnuté prevedenie odpruženia je preto vyhovujúce. 
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Simulačný model traktoru je možné ďalej rozvíjať a využiť pri skúmaní iných variant 

odpruženia. Vhodné by bolo model rozšíriť o odpružené sedadlo obsluhy a validovať 

simulačný model pomocou experimentálne získaných dát z rovnakého prevedenia traktoru. 

Práca poskytuje prehľad rôznych aspektov navrhovania odpruženia kabíny traktora. Ide 

o komplexnú problematiku súvisiacu nielen s jazdným komfortom ale aj s ochranou obsluhy.

Vytvorený MKP model testovacej procedúry ROPS aj virtuálny model traktora v Multi-body 

systéme sú silnými nástrojmi pre efektívne navrhovanie odpruženia kabíny traktora. Mnohé 

poznatky uvedené v práci aj metodický postup v kapitole 4.1 sú všeobecne aplikovateľné pri 

navrhovaní akéhokoľvek prevedenia odpruženia kabíny traktoru. 
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A [rok] Vek pneumatiky 

C1 [N.s.m-1] Tlmenie elementu odpruženia 1 

C2 [N.s.m-1] Tlmenie elementu odpruženia 2 

D´ [mm] Deformácia pre danú vstupnú energiu 

D1 [mm] Deformácia pri 5 % preťažení 

Eil1 [J] Vstupná energia pre pozdĺžne zaťaženie 

Eil2 [J] Vstupná energia pre druhé pozdĺžne zaťaženie 

Eis  [J] Vstupná energia pre bočné zaťaženie 

F  [N] Sila pri tlakovej skúške 

F´ [N] Sila pri 100 % deformácii 

Fa [N] Sila pri 95 % deformácii 

Fb [N] Sila po preťažení o 5 % 

Fmax [N] Maximálna sila 

ISO 
International Organization for Standardization (angl.), 

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu  

K1 [N∙m-1] Tuhosť elementu odpruženia 1 

K2 [N∙m-1] Tuhosť elementu odpruženia 2 

Kt [N∙m-1] Vertikálna tuhosť pneumatiky 

Kt_PREDNÁ [N∙m-1] Vertikálna tuhosť prednej pneumatiky 

Kt_ZADNÁ [N∙m-1] Vertikálna tuhosť zadnej pneumatiky 

LPK Ľavá predná konzola na kabíne 

LPT Ľavá predná konzola na tele traktora 

LZK Ľavá zadná konzola na kabíne 

LZT Ľavá zadná konzola na tele traktora 

M  [kg] Referenčná hmotnosť 

MBS Multi-body systém 

MKP Metóda konečných prvkov 

Mmax [kg] Maximálna hmotnosť 

Mn [kg] Hmotnosť bez zaťaženia 

OECD 
Organisation for Economic Co-operation and Development (angl.), 

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj   

P [bar] Tlak v pneumatike 

PPK Pravá predná konzola na kabíne 
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PPT Pravá predná konzola na tele traktora 

PZK Pravá zadná konzola na kabíne 

PZT Pravá zadná konzola na tele traktora 

q [m] Výchylka v mieste predného uchytenia kabíny 

q1 [m] Výchylka v mieste prednej a zadnej nápravy 

q2 [m] Výchylka v mieste zadného uchytenia kabíny 

R [in] Priemer disku z označenia pneumatiky 

Rm [–] Hmotnostný pomer 

ROPS 
Rolling Over Protective Structure (angl.), ochranná konštrukcia 

pri prevrátení 

W [in] Šírka pneumatiky z označenia pneumatiky 

WBV Whole body vibration (angl.), celkové vibrácie 
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