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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Předkládaná diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh zařízení pro demontáž 

pružiny z tlumiče odpružení a měření její charakteristiky, a dále zařízení pro měření 

pružinové charakteristiky stabilizátorů a torzních tyčí. Úvodní část práce popisuje základní 

rozdělení pružin a jejich vlastnosti a dále konstrukční varianty zavěšení kola. Další část 

seznamuje s na trhu již dostupnými zařízeními. Následující části se již věnují samotnému 

návrhu uvedených zařízení, tedy popisem jejich částí a funkce, definicí výstupních parametrů 

a napěťovo-deformační analýzou. Oba návrhy, včetně provedených analýz a výkresů sestavy, 

byly vytvořeny v softwaru Autodesk Inventor. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

pružina, stabilizátor, torzní tyč, tuhost, poddajnost, pružinová charakteristika, demontáž 

pružiny 

ABSTRACT 

The presented master’s thesis is focused on the design of device for spring dismount from 

shock absorber and measuring of its spring characteristic. Then is the thesis focused on the 

design of device for measuring the spring characteristic of anti-roll and torsion bars. The 

introductory part of the thesis describes the basic distribution of springs and their properties 

and also design variants of wheel suspensions. Next part introduces devices already available 

on the market. The following sections aim to the design of stated devices itself, i.e. the 

description of their parts and functions, the definition of output parameters and stress-strain 

analysis. Both designs, including the analyses and technical drawings, were created in 

Autodesk Inventor software. 

KEYWORDS 

spring, anti-roll bar, torsion bar, toughness, pliability, spring characteristic, spring dismount 
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ÚVOD 

 

ÚVOD 
Vzhledem ke stále se zpřísňujícím nárokům na jízdní vlastnosti, komfort a bezpečnost vozidel 

je znalost kompletní charakteristiky vinuté pružiny důležitým aspektem jak při návrhu 

odpružení, tak i při následné kontrole jeho stavu. Možnost získání této charakteristiky je 

z hlediska často nedostatečné univerzálnosti nebo dostupnosti měřicích zařízení omezená. 

Dalším omezujícím faktorem je nutnost demontáže vinuté pružiny z tlumiče odpružení před 

samotným měřením. Vlivem společného uložení tlumiče v pružině a síly vznikající v pružině 

v důsledku jejího předpětí je demontáž v závislosti na použitém demontážním zařízení často 

uživatelsky velmi nepřívětivá a v některých případech až nebezpečná. Hlavním cílem této 

práce je navrhnout zařízení, na kterém by bylo možné provádět oba z výše uvedených úkonu, 

eliminovat zmíněné nepříznivé vlivy a také stanovit míru nepřesnosti naměřené pružinové 

charakteristiky v důsledku deformace zařízení. 

Kromě vinutých pružin je drtivá většina, v dnešní době využívaných vozidel, vybavena také 

zkrutnou pružinou neboli stabilizátorem, popř. torzní tyčí. I tyto typy pružin se 

nezanedbatelnou mírou podílejí na jízdních vlastnostech vozidla a jejich pružinová 

charakteristika je nedílnou součástí kvalitního návrhu odpružení vozidla. Další z hlavních 

oblastí zájmu této práce je tedy návrh zařízení, na němž je možné měřit charakteristiku 

stabilizátorů a torzních tyčí, a to především s důrazem na univerzálnost měřicího zařízení. 
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PRUŽINY 

1 PRUŽINY 
Pružina je strojní součást, sloužící zpravidla k akumulaci mechanické energie. Energie je 

v pružině uchovávána využitím elastické deformace, popř. u některých typů zvýšením tlaku 

tekutiny, vznikající při jejím zatížení. Při uvolnění zatížení je většina této energie, v závislosti 

na účinnosti a konstrukci pružiny, uvolněna zpět, a pružina se vrací do původní polohy. [1], 

[2] 

Důležitou vlastností pružiny je její tuhost, jež vyjadřuje potřebnou velikost zatížení pro 

deformaci pružiny o danou jednotku vzdálenosti. Na základě konstrukce pružiny a použitých 

materiálů může být tuhost pružiny ovlivněna a to tak, že výsledná závislost je lineární, 

progresivní nebo degresivní. Příklady těchto závislostí jsou znázorněny na obrázku 1. 

Vyšrafovaná plocha WL zde vyjadřuje, jakou pružina s konstantní tuhostí vykonala 

deformační práci. Tuto práci je možno určit vztahem (1) pro pružiny namáhané na tah/tlak, 

popř. ohyb. Pro pružiny namáhané na krut pak platí rovnice (2). [1], [2] 

 

Obr. 1 Závislosti deformace pružiny na zatížení 

 

𝑊 = ∫ 𝐹 ∙ 𝑑𝑥
𝑥

0
,          (1) 

𝑊 = ∫ 𝑀 ∙ 𝑑𝛷
𝛷

0
,          (2) 

kde W je deformační práce pružiny [J], F je silové zatížení pružiny [N], x je stlačení pružiny 

[m], M je momentové zatížení pružiny [N·m] a φ je úhel zkroucení pružiny [°]. 

Vzhledem k funkci pružiny se z hlediska stlačení může pružina nacházet ve čtyřech 

charakteristických stavech, které jsou znázorněny na obr. 2 [1]: 

a) nezatížený 

b) předpružený 

c) plně zatížený 

d) mezní 
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Nezatížený stav je stav, kdy pružina nekoná deformační práci a má délku Lmax. Zpravidla se 

v tomto stavu nachází před montáží do svého pracovního prostoru. Po umístění do tohoto 

prostoru je pružina ve stavu předpruženém neboli je tzv. předepnuta a její délka se změní 

na Lpmax. Rozdíl délek Lmax a Lpmax je tedy roven předepnutí pružiny. V tomto stavu již 

na pružinu působí silové nebo momentové zatížení, jež je nejnižší, které na pružinu 

ve smontovaném stavu může působit. Naopak nejvyšší zatížení působí na pružinu o délce 

Lpmin, která je v plně zatíženém stavu. Rozdíl délek Lpmax a Lpmin je nazýván pracovním 

zdvihem pružiny, tedy vyjadřuje, s jakou délkou stlačení je pružina schopna pracovat. 

Posledním z charakteristických stavů pružiny je stav mezní. Ten vyjadřuje maximální možné 

stlačení pružiny, a to z hlediska konstrukčního (dosednutí závitů pružiny), nebo pevnostního 

(plastická deformace). [1], [3] 

 

Obr. 2 Charakteristické stavy stlačení vinuté pružiny 

Účelnost předpětí je možné demonstrovat na příkladu odpružení vozidla, kde je nutné pružinu 

předpružit tak, aby vlastní hmotnost vozidla výrazně nesnížila pracovní rozsah pružiny. 

V případě dostatečně velkého předpětí je ke stlačení pružiny na délku menší než Lpmax potřeba 

větší síla než v případě stlačení pružiny s malým předpětím o stejnou délku. Graf na obrázku 

3 znázorňuje lineární charakteristiku pružiny s předpětím 20 mm a pružinu o stejné tuhosti 

bez předpětí. Při uvažování předpětí jako výchozího stavu pružiny je tedy možné říci, že tímto 

došlo ke "zvýšení tuhosti", jelikož ke stlačení předepjaté pružiny o 100 mm je zapotřebí o 20 

% větší silové zatížení než ke stlačení nepředepjaté. [1], [3], [4] 

 

Obr. 3 Srovnání charakteristik předepjaté a nepředepjaté pružiny 
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PRUŽINY 

Na obrázku 4 jsou pak znázorněny charakteristiky pružin o rozdílných tuhostech, přičemž 

pružina s nižší tuhostí je předepnuta více než tužší pružina. Pro stlačení obou těchto pružin 

ve smontovaném stavu o 20 mm je tedy zapotřebí stejně velké síly. 

 

Obr. 4 Srovnání charakteristik různě předepjatých pružin o rozdílných tuhostech 

Využití pružin bylo téměř vždy neodmyslitelnou součástí automobilového průmyslu. Díky 

odpružení vozidla je zajištěna ochrana posádky nebo přepravovaného nákladu od nežádoucích 

otřesů. Použitím pružin je také zaručen stálý styk pneumatiky s vozovkou, čímž je zajištěn 

přenos hnacích a brzdících sil. V případě řídících kol by ztráta styku pneumatiky s povrchem 

vozovky měla negativní vliv na ovladatelnost vozidla. [5] 

1.1 OCELOVÉ PRUŽINY 

1.1.1 VINUTÉ PRUŽINY 

Vinuté pružiny jsou v dnešní době nejběžnějším využívaným typem pružin. V podstatě se 

jedná o drát jakéhokoliv průřezu stočený do tvaru šroubovice, často s upravenými dosedacími 

závity. Tuhost vinuté válcové pružiny je závislá na modulu pružnosti ve smyku jejího 

materiálu, středním průměru samotné pružiny, počtu činných závitů a dále na průměru drátu, 

popř. charakteristických rozměrech průřezu drátu u nekruhových profilů. Výpočet tuhosti 

válcové pružiny s kruhovým průřezem je dán rovnicí (3), s obdelníkovým průřezem pak 

vztahem (4). Vzhledem k zanedbatelnému vnitřnímu tření vinuté pružiny je závislost stlačení 

na deformaci pružiny lineární. Tato závislost může být znelinearizována změnou tvaru 

pružiny, např. proměnnou velikostí jejího středního průměru, proměnným stoupáním nebo 

umístěním pomocné pružiny, např. pryžového bloku. Pružiny s proměnným středním 

průměrem jsou znázorněny na obrázku 6. Kromě možnosti využití nelineárního průběhu mají 

např. soudečkové pružiny výhodu ve větším pracovním zdvihu, jelikož Lpmin (délka v plně 

zatíženém stavu) má díky této konstrukční úpravě možnost zmenšit se až téměř 

na dvojnásobek průměru (výšky) drátu. [1], [6], [7] 

𝑘 =
𝐺∙𝑑𝑑

4

8∙𝑛∙𝐷3  ,           (3) 

𝑘 =
𝐺∙𝑏2∙ℎ2

𝜉∙𝑛∙𝐷3  ,           (4) 
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kde k je tuhost pružiny [N·mm-1], dd je průměr drátu pružiny [mm], D je střední průměr 

pružiny [mm], n je počet činných závitů [-], b je šířka drátu [mm], h je výška drátu [mm], G je 

modul pružnosti ve smyku [MPa], ξ je tvarový součinitel [-]. 

 

 

Obr. 5 Částečný řez šroubovitou válcovou pružinou s ukázkou možných profilů drátu [6] 

Pružinovou charakteristiku vinuté válcové pružiny, tedy závislost síly působící na pružinu na 

její podélné deformaci, je možné určit rovnicí (5), 

𝐹 = ∫ 𝑘 ∙ 𝑑𝑥
𝑥

0
,           (5) 

kde k je tuhost pružiny [N· mm-1]. 

Z konstrukčního a výrobního hlediska je vinutá pružina velmi jednoduchá a nenáročná 

na údržbu. Oproti srovnatelně účinné listové pružině má vinutá pružina výrazně menší 

rozměry i hmotnost, z čehož ale vyplývá její neschopnost vést nápravu. U vinuté pružiny je 

také charakteristická téměř úplná absence schopnosti samotlumení. [1], [7] 
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Obr. 6 Konstrukční varianty vinutých pružin [8] 

Vinuté pružiny se využívají převážně u osobních automobilů, výjimečně pak u lehkých 

nákladních vozidel. V drtivé většině využití vinutých pružin pro odpružení nápravy je nutné 

její umístění v tzv. miskách. Ukázka misky pružiny je znázorněna na obrázku 7. Čelo pružiny 

může být obráběno do roviny, z důvodu ekonomičnosti při sériové výrobě je však častěji 

využíváno volné zakončení, přičemž musí být miska pružiny vybavena prolisem pro závěrný 

závit. [5] 

 

Obr. 7 Miska pružiny s prolisem pro závěrný závit [9] 
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1.1.2 LISTOVÉ PRUŽINY 

Listové pružiny jsou méně častým ale stále využívaným typem pružiny, především na tuhé 

nápravy u užitkových vozidel a přívěsů. Na rozdíl od vinutých pružin, které jsou ve většině 

případů namáhané na tlak, je listová pružina namáhána převážně na ohyb. Konstrukčně se 

jedná o nosník na jedné straně vetknutý a na druhém konci zatěžovaný, a to v případě 

jednoramenné listové pružiny. V případě dvouramenné listové pružiny je vetknutí uvažováno 

uprostřed tohoto nosníku a k zatížení dochází na obou jeho koncích. [1], [3] 

Listové pružiny jsou ve většině případů využívány jako svazkové, tzn. ve směru namáhání 

jsou na sobě umístěny nosníky neboli listy stejných průřezů ale rozdílné délky. Jelikož 

při deformaci listové pružiny dochází ke změně délky listů, musí být hlavní list pružiny 

alespoň na jedné straně upevněn tak, aby ke změně jeho délky mohlo docházet. Docílit toho 

lze například kluznou patkou nebo třmenovým uchycením, které je znázorněno na obrázku 8. 

Ostatní listy jsou k hlavnímu listu ukotveny středovým šroubem. Jejich řízený pohyb 

ve směru délky listů je pak zajištěn třmeny a sponami. Tuhost listové pružiny je závislá 

na činné délce hlavního listu, charakteristických rozměrech jednotlivých listů a jejich počtu. 

[1], [7] 

 

Obr. 8 Konstrukce listové pružiny [7] 

Proměnné tuhosti listové pružiny lze dosáhnout například přidáním opěrného listu, k jehož 

deformaci dochází až po určitém propružení svazku listů, čímž se zvyšuje tuhost listové 

pružiny. Dále zmenšením činné délky hlavního listu jeho opřením o odvalovací patku nebo 

o pomocný svazek listů. Dalším způsobem je přidání pomocného svazku listů nad nebo 

pod hlavní svazek. Hlavní list tohoto pomocného svazku není uchycen k rámu ale pouze 

k hlavnímu svazku. Propružením hlavního svazku se volné konce hlavního listu pomocného 

svazku dostávají do polohy, kde se začínají opírat o rám a taktéž dochází ke zvýšení celkové 

tuhosti pružiny. Tyto možnosti progresivního pružení jsou znázorněny na obrázku 9. [7] 
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Obr. 9 Konstrukční varianty progresivního pérování listové pružiny [7] 

Ve srovnání s vinutou pružinou je listová pružina konstrukčně složitější a náročnější 

na údržbu, což je způsobeno mimo jiné velkými rozměry a hmotností. Díky tomu má ale 

listová pružina schopnost vést nápravu. Třením mezi listy svazku má listová pružina 

i poměrně dobré samotlumící účinky, které je možné do jisté míry řídit povrchovou úpravou 

listů, např. broušením, leštěním, nátěrem, mazivem nebo vkládáním plastových kluzných 

lyžin. [7] 

1.1.3 ZKRUTNÉ TYČE 

Zkrutné tyče, jak už název napovídá, fungují na principu krutu neboli torze. U torzních tyčí je 

nejčastěji využíván kruhový průřez. Jednotlivé průřezy tyče se při zatěžování vůči sobě 

relativně pootáčí kolem její osy. Z důvodu správné funkce zkrutné tyče by mělo být 

co nejvíce eliminováno její možné namáhání na ohyb, například vsazením do trubky. Dalším 

požadavkem na její správnou funkci je konstantní průměr po celé její délce s výjimkou 

zakončení tyče, která jsou zesílena. Na těchto zakončeních je pro možnost ukotvení nejčastěji 

vytvořen polygonový nebo drážkovaný profil. Délka tyče je broušena, a to především 

pro snížení rizika vzniku vrubové napjatosti. [1], [3], [7] 

Tuhost torzní tyče závisí pouze na jejím průměru, délce a použitém materiálu. Výpočet tuhosti 

pro torzní tyč kruhového průřezu je dán vztahem (6). Při zatěžování torzní tyče je průběh 

deformace v závislosti na zatížení lineární. Nelineárního průběhu je možné dosáhnout 

například vsazením torzní tyče do torzní trubky. Po určitém zkroucení torzní tyče pak dochází 

ke zkrucování obou těchto elementů, čímž dochází ke zvýšení celkové tuhosti. [1], [7] 

𝑘 =
𝜋2∙𝐺∙𝑑𝑡

4

32∙180∙𝐿
,           (6) 

kde k je tuhost pružiny [N·mm/°], dt je průměr zkrutné tyče [mm], L je funkční délka zkrutné 

tyče [mm].  
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Obr. 10 Torzní tyč s tisícihranným zakončením [10] 

Charakteristiku zkrutné pružiny, tedy závislost kroutícího momentu na úhlu zkroucení, je 

možné určit rovnicí (7), 

𝑀 = ∫ 𝑘 ∙ 𝑑𝛷
𝛷

0
,           (7) 

kde k je tuhost pružiny [N·mm/°]. 

Torzní tyče jsou téměř bezúdržbové a konstrukčně i výrobně velice jednoduché. Kvůli 

možnému vzniku nežádoucího namáhání na ohyb nemá zkrutná tyč schopnost vést nápravu. 

Stejně jako vinutá pružina i torzní tyč se vyznačuje téměř úplnou absencí samotlumících 

účinků. [7] 

PŘÍČNÉ STABILIZÁTORY 

Stabilizátor vozidla je specifická konstrukce torzní tyče ve tvaru písmene U, v dnešní době 

častěji používaná než výše zmíněná přímá konstrukce. Hlavním účelem stabilizátoru je 

snížení naklopení vozidla při průjezdu zatáčkou. Uchycení jeho zkrutné délky je zajištěno 

kovopryžovými pouzdry, tedy silentbloky, k nápravnici. Uchycení jeho volných konců je pak 

zajištěno pomocí klikových ramének nejčastěji k vnějšímu plášti tlumiče nebo výkyvnému 

spodnímu rameni zavěšení kola. Ukázka geometrie stabilizátoru je zobrazena na obrázku 11, 

jeho uchycení na vozidle pak na obrázku 12. [3], [5], [7] 
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Obr. 11 Stabilizátor vozu VW Golf Alltrack [11] 

 

Obr. 12 Umístění stabilizátoru na vozidle [12] 

1.2 PRYŽOVÉ PRUŽINY 

U pryžových pružin je kromě deformace vlivem konstrukce pružiny, tak jak je tomu majoritně 

u ocelových pružin, využito také elastické deformace materiálu. Na výrobu těchto pružin 

může být využito přírodní nebo syntetické pryže. Z hlediska namáhání nabízí tento typ 

pružiny velké možnosti, jelikož je možné její namáhání na krut, střih, tlak nebo ohyb. [5], [7] 

Výhodou těchto pružin je velmi malá konstrukční složitost, dobré samotlumící účinky a nízká 

hlučnost. Ze všech druhů pružin má tento typ, vlivem vysoké elasticity pryže, nejlepší využití 

materiálu. Progresivity těchto pružin lze dosáhnout úpravou tvaru, podmíněna je ale 

především způsobem namáhání. Nevýhodou těchto pružin je teplotní citlivost a vlivem času 

degradace materiálu a nevratná deformace. [5], [7] 
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Obr. 13 Pryžová pružina - silentblok pro tlumení vibrací [13] 

1.3 PNEUMATICKÉ PRUŽINY 

Pneumatické pružiny využívají k pružení velmi dobré stlačitelnosti plynu. Využívá se 

vzduchu nebo jiného plynu uzavřeného v nádobě, přičemž je tato nádoba utěsněna a dovoluje 

měnit svůj vnitřní objem. Pneumatické pružiny jsou využívány především u větších 

užitkových vozidel, přívěsů, návěsů a autobusů. [5], [7] 

 

Obr. 14 - Umístění pneumatické pružiny na vozidle [14] 

Výhodou těchto pružin je samočinná progresivita, která je dána jejich principem. Další velkou 

výhodou je možnost úpravy světlé výšky vozidla a tuhosti odpružení regulací množství 

vzduchu uvnitř pružiny pomocí regulačního ventilu. Z důvodu využití tekutého média se 

u pneumatické pružiny nabízí možnost přizpůsobení jejího tvaru zástavbovým možnostem 

vozidla. [5], [7] 
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Nevýhodou pneumatických pružin je značná konstrukční složitost, a to zejména z důvodu 

nutnosti kvalitního utěsnění pracovního objemu pružiny. Pneumatické pružiny jsou také 

charakteristické absencí samotlumicích účinků. I přes možnost tvarové variabilizace jsou 

pneumatické pružiny, z důvodu malého tlaku systému, poměrně rozměrné. [5], [7] 

1.4 HYDROPNEUMATICKÉ PRUŽINY 

Hydropneumatické pružiny fungují na podobném principu jako pneumatické pružiny. Běžně 

jsou složeny z válce pružiny, v němž pruží stlačený plyn, a ze zásobníku plynu (zpravidla 

dusíku stlačeného na 10-20 MPa). Spojení těchto dvou částí je zajištěno tlakovým potrubím, 

popřípadě mohou tvořit jeden celek, v němž je olej od plynu oddělen pružnou membránou. 

V tomto případě je při stlačení pružiny plyn komprimován a do válce je doplněno tolik oleje, 

aby byla světlá výška vozidla upravena na požadovanou hodnotu. [3], [5], [7],  

Hydropneumatická pružina skládající se ze dvou částí může být řešena jako válec 

s kotoučovým pístem nebo válec s plunžrem. V prvním ze zmíněných případů jsou ventily 

uspořádány ve válci a válec se stává zároveň i tlumičem. Naproti tomu válec s plunžrem díky 

absenci pístů, které jsou přesunuty do vstupního hrdla zásobníku plynu, dovoluje zmenšení 

průměru a přispívá tím ke kompaktnosti pružícího systému. [5], [7] 

Výhodou hydropneumatických pružin oproti pneumatickým je možnost využití většího tlaku 

soustavy, a tudíž zvýšená kompaktnost. Další výhodou je samočinná schopnost progresivity, 

přičemž v některých případech může být až nadměrná a odpružení se stává nepřiměřeně 

tvrdým. Mezi nevýhody těchto pružin patří opět konstrukční složitost a s tím spojená tendence 

plynu vlivem vysokého tlaku difundovat přes oddělovací membránu, jež není zcela 

plynotěsná. [5], [7] 

 

Obr. 15 Hydropneumatické odpružení vozu Citroën Xantia [15] 
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2 NÁPRAVY OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ 
Vozidlové nápravy mají nelehký úkol, a to zajistit dobré jízdní vlastnosti a taktéž jízdní 

komfort. Mají také nesporný vliv na aktivní bezpečnost, protože jejich konstrukce je to jediné, 

co spojuje vůz s vozovkou. Tato část se zabývá stručným popisem náprav osobních 

automobilů a také postupem demontáže pružiny z tlumiče odpružení, jelikož demontáž 

pružiny pro různé typy náprav může být rozdílná. 

2.1 TUHÁ NÁPRAVA 

Jedná se o nejstarší typ zavěšení kol, jenž je používaný převážně u větších vozidel, autobusů a 

nákladních automobilů. U této nápravy je charakteristické pevné spojení obou kol, přičemž je 

vzhledem k vozidlu náprava odpružena jako celek. Vlivem této skutečnosti není u této 

nápravy možná změna rozchodu kol. Odpružení této nápravy je zajištěno vinutými nebo 

listovými pružinami, stabilizace pak stabilizátorem nebo zkrutným rámem. K vedení nápravy 

je často využívána Panhradská tyč. Vlivem velké hmotnosti je tento typ nápravy užíván 

ve většině případů jako hnaný. Schéma této nápravy je znázorněno na obrázku 16. [5], [7],  

 

Obr. 16 Zadní tuhá náprava Opel Manta s ojnicovým vedením a Panhradskou tyčí [5] 

2.2 VÝKYVNÉ NÁPRAVY 

2.2.1 LICHOBĚŽNÍKOVÁ NÁPRAVA 

Lichoběžníková náprava neboli náprava se dvěma příčnými rameny ve tvaru lichoběžníku je 

tvořena dvěma nestejně dlouhými rameny, přičemž jedno, popř. obě tato ramena, je možné 

nahradit listovými péry. Vlivem propružení kol může dojít k nepatrným změnám rozchodu 

a odklonu kol. Výhodou této nápravy je jednoduché určení výšky středu klopení a klonění, 

a dále kompaktnost umožňující umístění hnací jednotky. Tuto nápravu je vhodné použít jako 

řídicí nebo hnací. [5], [7] 
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Obr. 17 Lichoběžníková náprava vozu Audi R8 [16] 

2.2.2 NÁPRAVA MACPHERSON 

Náprava MacPherson v podstatě vychází z konstrukce lichoběžníkové nápravy, skládající se 

ze spodního ramene a svislé vzpěry, jež je zastoupena tlumičem. Ten je ve spodní části pevně 

spojen s ramenem. Pístnice tlumiče je upevněna v gumovém pouzdře, které je přichyceno 

ke karoserii vozidla. Absence horního ramene dává této konstrukci výhodu zvětšeného 

příčného prostoru, jenž je možné využít pro umístění motoru nebo zavazadlového prostoru. 

V rámci minimalizace změny odklonu je při návrhu této nápravy snaha o co nejdelší spodní 

rameno. Výhodou této nápravy je výrobní cena a jednoduchost konstrukce, nevýhodou pak 

zvýšený hluk a vibrace a poměrně nákladná výměna vzpěry. Náprava MacPherson je 

v převážné většině využívána jako řídicí, je však možné ji využít jako zadní nápravu hnací 

i hnanou. [5], [7], [17] 

 

Obr. 18 Náprava MacPherson [18] 
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2.2.3 NÁPRAVA S VÍCEPRVKOVÝM ZÁVĚSEM 

Tato náprava, známa také pod označením „Víceprvková“ nebo „Multi-link“, 

je charakteristická svou variabilitou nastavení kinematiky pomocí nastavitelnosti až pěti jejich 

ramen. Značnou nevýhodou této nápravy je z toho vyplývající komplikovanost a konstrukční 

náročnost. Tuto nápravu je možné použít jako přední i zadní. V případě použití této nápravy 

v přední části vozidla je zajištěna optimální poloha rejdové osy, v případě použití v zadní části 

pak vysoký jízdní komfort. Další předností této nápravy je nízká hmotnost, tření, vibrace 

a hluk. Příklad víceprvkové nápravy je možné vidět na obrázku 19. [5], [7] 

 

Obr. 19 Víceprvková náprava vozu Audi A6 [19] 

 

2.2.4 KLIKOVÁ NÁPRAVA 

Kliková náprava disponuje podélnými, tzv. vlečnými rameny, jež mají k podélné rovině 

vozidla kolmou osu kývání. Každé z kol je zavěšeno na jednom, popř. dvou těchto podélných 

ramenech. Značnou nevýhodou klikové nápravy je problém zachycovat boční síly, které 

vznikají při projíždění zatáčkou, a také skutečnost, že neumožňuje rozdílný pohyb pravého a 

levého kola. Naopak výhodou těchto náprav je jejich prostorová nenáročnost, díky níž lze 

zvětšit zavazadlový prostor. Z toho důvodu je využívána u vozidel typů kombi. Využívá se 

především jako zadní hnaná náprava, je však možno ji vyžít i jako zadní hnací. [5], [7],  
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Obr. 20 Kliková náprava [20] 

2.2.5 ÚHLOVÁ NÁPRAVA 

U tohoto typu nápravy je charakteristické uchycení kol na dvou rozvidlených ramenech. 

Vzhledem ke směru jízdy směřují tato ramena dozadu. Vlivem propružení dochází u úhlové 

nápravy ke změně odklonu a rozchodu. Úhlovou nápravu je možno použít jako zadní nápravu 

hnací i hnanou, jako řídicí se prakticky nepoužívá. Konstrukce úhlové nápravy je znázorněna 

na obrázku 21. [5], [7] 

 

Obr. 21 Úhlová náprava [21] 
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2.3 NÁPRAVA DE-DION 

Jedná se o nápravu představující jakýsi přechod mezi nápravou tuhou a výkyvnou. Rozdíl 

oproti tuhé nápravě je snaha o zmenšení neodpružené hmoty spojením skříně rozvodovky 

s rámem vozidla, přičemž obě kola jsou spojeny nápravnici a jsou zachovány vlastnosti tuhé 

nápravy. Náprava De Dion je využívaná pouze jako hnací. Na obrázku 22 je znázorněn tento 

typ nápravy, kde je použit Wattův přímovod. Tento mechanismus zajišťuje stálou kolmost kol 

k rovině vozovky i při průjezdu zatáčkou a také přenos bočních sil. [7], [22] 

 

Obr. 22 Náprava De Dion s Wattovým přímovodem [23] 

 

DEMONTÁŽ VINUTÉ PRUŽINY Z TLUMIČE ODPRUŽENÍ 

Některé z výše uvedených náprav využívají umístění teleskopického tlumiče uvnitř pružiny. 

Z toho důvodu je v této části uvedeno, jakým způsobem je možné demontáž pružiny z tlumiče 

provést a co musí zařízení, jehož návrh je popsán v kapitole 4, umožňovat. 

V první fázi je nutné vhodným přípravkem uchytit pružinu za její závity tak, aby byl umožněn 

protiběžný pohyb úchytů na každé její straně. Tímto pohybem je následně pružina stlačována 

a je uvolněn tlak na misky pružiny. Z hlediska bezpečnosti je nutné, aby stlačování probíhalo 

rovnoměrně po celém průměru pružiny a nehrozilo její vysmeknutí. Po uvolnění tlaku 

na misky je již možné uvolnit zajišťovací matici a z tlumiče vyjmout podložky, horní misku 

a následně po uvolnění stlačení i samotnou pružinu. Uchycení pružiny je demonstrováno 

na obrázku 23, její demontáž pak na obrázku 24. 
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Obr. 23 Uchycení pružiny při demontáži [24] 

 

Obr. 24 Demontáž pružiny z tlumiče [24] 
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3 REŠERŠE DOSTUPNÝCH ZAŘÍZENÍ 

3.1 ZAŘÍZENÍ PRO DEMONTÁŽ VINUTÉ PRUŽINY 

3.1.1 RUČNÍ STAHOVÁKY PRUŽIN 

Nejdostupnějším, nejjednodušším, nejkompaktnějším ale zároveň také nejméně uživatelsky 

přívětivým a v některých případech i nebezpečným provedením zařízení na demontáž vinuté 

pružiny jsou ruční stahováky, jež jsou znázorněny na obrázku 25. Pružina je uchycena za její 

závity a následně stlačována pomocí otáčení závitové tyče, která protiběžné úchyty spojuje 

a vlivem otáčení je k sobě přibližuje. Utahování je možno provádět ráčnovým nebo očkovým 

klíčem, popř. je možné použít elektrický šroubovák. Nebezpečí používání je dáno absencí 

vazby mezi jednotlivými závitovými tyčemi, a tudíž hrozí sklouznutí úchytů po závitech 

pružiny a možnost jejího prudkého uvolnění. Uživatelská nepřívětivost je pak dána již 

zmíněným způsobem stlačování a nutností střídavého utahování každé ze závitových tyčí. 

Běžné ruční stahováky disponují rozpětím okolo 300 mm a je možné demontovat pružiny 

s průměrem drátu až 22 mm. 

 

Obr. 25 Ruční stahovák pružin [25] 

3.1.2 STOJANOVÉ STAHOVÁKY PRUŽIN 

Stojanové stahováky se vyznačují možností rychlé a pohodlné demontáže. Jejich výhodou je 

v mnoha případech větší univerzálnost použití oproti ručním stahovákům, a to především díky 

jejich konstrukci a použitým materiálům. Nevýhodou je pak, jakožto u profesionálního náčiní, 

logicky vyšší pořizovací cena, hmotnost i rozměry. 

HYDRAULICKÉ STAHOVÁKY 

Jedním z typů stojanového stahováku je konstrukce využívající ke stlačení pružiny zdvihu 

pístu hydraulického válce. Při demontáži pružiny na tomto zařízení je nejprve pístnicí směrem 

vzhůru umístěn tlumič do výřezu v hybné podpěře tak, aby se miska pružiny, která je součástí 

jeho pláště, o tuto podpěru zapřela. Dále je pomocí horního flexibilního úchytu upevněna 

pružina za činné závity a následným zdvihem hydraulického válce stlačována.  
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Běžně je na těchto zařízení možné demontovat pružinu s délkou až 600 mm o maximálním 

vnějším průměru dokonce až do 300 mm, přičemž maximální zatížení, které dokáže 

hydraulický válec vyvinout, je 10 kN. 

Na obrázku 26 je zobrazeno zařízení popsané v této části, na obrázku 27 pak varianta tohoto 

zařízení využívající uchycení za závity pružiny i ve spodní části. 

 

Obr. 26 Zařízení pro demontáž pružiny s 

nastavitelným úchytem [26] 

 

Obr. 27 Zařízeni pro demontáž pružiny s pevným 

(vyměnitelným) uchycením [27] 

MECHANICKÉ STAHOVÁKY 

Dalším konstrukčním řešením stojanového stahováku je provedení s využitím závitové tyče. 

Jedná se tedy o provedení kombinující princip malých ručních stahováku a uchycení pružiny 

způsobem jako v případě hydraulických stojanových zařízení pro demontáž pružiny. Běžné 

parametry těchto zařízení jsou téměř totožné s parametry hydraulických stahováků. 
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Obr. 28 Zařízení pro demontáž pružiny ovládané otáčením závitové tyče [28] 

Zajímavým konstrukčním řešením je provedení navržené a vyráběné německým výrobcem 

Hazet. Toto zařízení taktéž využívá principu stlačování pružiny pomocí otáčení závitové tyče. 

Hlavní důraz u tohoto zařízení je kladen na velmi širokou možnost variabilizace s ohledem 

na geometrii tlumiče a demontované pružiny a dále na bezpečnost při používání. Velkou 

výhodou je zde také možnost překlopení zařízení do horizontální polohy pro lepší přístup 

k zajišťovací matici misky pružiny, jelikož tlumič je do tohoto zařízení umísťován pístnicí 

směrem dolů. Toto zařízení je znázorněno na obrázku 29. 

 

Obr. 29 Široce variabilní zařízení pro demontáž pružiny od firmy Hazet [29] 
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3.2 ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ CHARAKTERISTIKY PRUŽINY 

Nabídka zařízení s možností měření charakteristiky vinutých pružin je poměrně široká. 

S přihlédnutím na geometrii a rozměry vinutých pružin využívaných v automobilovém 

průmyslu se však tato nabídka stává dosti omezenou. Tato zařízení je možné rozdělit na 

základě použité zatěžovací jednotky. Pro snímání síly je v drtivé většině využíváno snímače 

tlakového zatížení a potenciometru. 

3.2.1 HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Jak již název napovídá, zatěžování je u těchto zařízení zajištěno hydraulicky, a to 

hydraulickým válcem, výjimečně pak čerpadlem. Výhodou této konstrukční varianty je 

relativní jednoduchost a nízká pořizovací cena. V případě použití hydraulického válce 

je možnou nevýhodou obtížné nastavení přesné hodnoty zatížení. Při použití senzorů 

s dostatečnou vzorkovací frekvencí však není měření celkové pružinové charakteristiky touto 

skutečností omezeno. 

 

Obr. 30 Zařízení pro měření charakteristiky vinuté pružiny s hydraulickou zatěžovací jednotkou [30] 

3.2.2 ELEKTRO-MECHANICKÁ ZAŘÍZENÍ 

U této varianty dochází k zatěžování měřené pružiny pomocí kuličkového šroubu 

a elektromotoru. Charakteristický je zde hladký chod a jednoduché nastavení přesné hodnoty 

zatížení nebo stlačení. Další nespornou výhodou je možnost automatizovaného a přesně 

definovaného cyklického namáhání. U některých provedení tohoto zařízení je možné měřit 

i boční sílu v případě zatěžování pružiny mimo její osu a dále deformace zařízení samotného, 

vznikající v důsledku zatěžování. Následně je možné pomocí integrovaných softwarů 

naměřené výsledky na základě těchto odchylek korigovat. Hlavní nevýhodou zařízení tohoto 

typu plynoucí z jeho výhod je výrazně vyšší pořizovací cena. 
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Obr. 31 Zařízení pro měření charakteristiky vinuté pružiny se zatěžováním pomocí kuličkového šroubu 

a elektromotoru [31] 

3.3 ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ CHARAKTERISTIKY STABILIZÁTORŮ A TORZNÍCH TYČÍ 

U zařízení pro měření charakteristiky stabilizátorů a torzních tyčí je značným problémem 

jejich dostupnost. V současné době na trhu existuje omezené množství možností, přičemž je 

výsledné konstrukční řešení často koncipováno na míru, a tudíž se extrémně zvyšuje 

pořizovací cena. Jedním, z na trhu dostupných variant, je provedení od firmy IABG, jež je 

znázorněno na obrázku 32. Toto simulační stanoviště dokáže nejen měřit pružinovou 

charakteristiku, ale také kontrolovat testovaný stabilizátor na únavovou pevnost a simulovat 

reálné extrémní podmínky použití stabilizátoru na vozidle. Využití tohoto zařízení 

na jednoduché měření pružinové charakteristiky a stabilizátorů je tedy značně neekonomické.  

Existuje také spousta nekomerčních provedení zařízení na měření charakteristiky 

stabilizátorů, nicméně ve většině případů jsou tato řešení ve prospěch jednoduchosti 

provedení značně nepřesná. Především eliminací negativ výše zmíněných skutečností byl 

inspirován návrh zařízení v kapitole 5. 
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Obr. 32 Simulační stanoviště pro testování stabilizátorů od společnosti IABG [32] 
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4 NÁVRH ZAŘÍZENÍ PRO DEMONTÁŽ A MĚŘENÍ 

CHARAKTERISTIKY VINUTÝCH PRUŽIN 
Tato kapitola již popisuje vlastní návrh zařízení vhodného pro demontáž vinutých pružin 

z tlumiče odpružení s možností přestavby na zařízení měřicí pružinovou charakteristiku. 

Vstupní parametry pro tento návrh jsou uvedeny v tabulce 1. Na základě těchto parametrů je 

při návrhu nutno zohlednit nejen maximální rozměry pružiny ale také rozměry tlumiče 

odpružení, jehož je pružina součástí. Výstupem tohoto návrhu jsou dále parametry, jež nejsou 

na vstupu zadány (např. minimální rozměry pružin), ale jejich definice je pro správnou funkci 

a používání tohoto zařízení nutná. Tyto parametry jsou uvedeny v tabulce 5. 

Tab. 1 Vstupní parametry zařízení pro demontáž a měření charakteristiky pružiny 

Vstupní parametry 

Maximální vnitřní průměr pružiny 200 mm 

Maximální délka pružiny 800 mm 

Maximální okamžitá tuhost pružiny 800 N·mm-1 

Maximální odchylka naměřené hodnoty vzniklá vlivem deformace zařízení 3 % 

 

Pro vytvoření 3D modelu zařízení byl využit software Inventor společnosti Autodesk. Sestava 

zařízení pro demontáž se skládá z podstavy (A), nosné tyče (B), hybné podpěry (C), uchycení 

pružiny (D) a hydraulického válce (E) včetně jeho upevnění. Umístění těchto hlavních částí je 

dle písmenného označení použitém v tomto odstavci uvedeno na obrázku 33, jejich detailnější 

popis pak v kapitole 4.1. 

 

Obr. 33 Zařízení pro demontáž pružiny 
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4.1 ČÁSTI ZAŘÍZENÍ A POPIS FUNKCE 

4.1.1 DEMONTÁŽ PRUŽINY 

Do výřezu hybné podpěry je umístěn tlumič tak, aby jeho pístnice směřovala vzhůru a aby se 

miska pružiny, jež je připevněna k plášti tlumiče, opírala o horní plochu hybné podpěry. Dále 

je pružina uchycena v horní části za nezávěrné závity, pro zajištění dostatečného stlačení 

kvůli demontáži však k závěrným závitům co nejblíže. Následně je již možné pumpovat 

hydraulickým válcem, který tlačí na hybnou podpěru, čímž je zmenšována délka pružiny a je 

uvolněn tlak na misku pružiny v horní části. V této fázi je již možné demontovat zajišťovací 

matici na pístnici tlumiče, poté uvolnit tlak od hydraulického válce a pružinu z tlumiče 

vyjmout. Celý tento postup je znázorněn na obrázku 34.  

 

Obr. 34 Postup demontáže pružiny 

Předností tohoto návrhu je univerzálnost pro velkou škálu velikostního rozsahu pružin a 

tlumičů. V následujících odstavcích je tedy popsána možnost variabilizace tohoto zařízení. 

4.1.2 HYBNÁ PODPĚRA 

Tento prvek zde slouží pro možnost uchycení tlumiče odpružení a dále přenášení tlačné síly 

z pístu hydraulického válce na demontovanou pružinu. Hydraulický válec z hlediska 

zástavbového omezení netlačí přímo do stěny na které je umístěn tlumič ale do válcového 

výstupku umístěného na této stěně, čímž také vzniká jakési statické prodloužení pístu 

hydraulického válce. Hybná podpěra je dále spojena s nosnou tyčí pomocí kluzných čepů. 
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Obr. 35 Hybná podpěra 

4.1.3 UMÍSTĚNÍ TLUMIČE 

Vzhledem k velkému rozsahu vnějších průměrů pláště tlumiče je třeba v konstrukci uvažovat 

se dvěma krajními stavy, a sice stav, kdy je průměr tlumiče natolik velký, že jej není možné 

umístit do výřezu v hybné podpěře, a dále stav, kdy šířka výřezu v této podpěře je výrazně 

větší než průměr tlumiče. U druhého ze zmíněných případu by tímto docházelo k opření 

misky tlumiče velmi malou plochou a při stlačování tedy k možné deformaci misky nebo 

v extrémních případech k protažení misky skrz výřez v hybné podpěře. 

K co možná největší možné eliminaci těchto krajních stavů je první ze zmíněných ošetřen 

prostým přizpůsobením šířky výřezu hybné podpěry maximálnímu vnějšímu průměru pláště 

tlumiče, jenž může být na daném zařízení demontován, resp. tento průměr je definován šířkou 

tohoto výřezu. Pro vyvarování se druhého ze zmíněných stavů je v návrhu uvažováno 

s výměnnými nástavci, které upravují šířku výřezu hybné podpěry v závislosti na průměru 

tlumiče. Použití těchto nástavců je důležité i z hlediska bezpečnosti, a to z toho důvodu, že při 

stlačování pružiny může dojít k „podsmeknutí“ misky s následným prudkým pohybem 

tlumiče s pružinou směrem k uživateli. Z tohoto důvodu jsou na výměnných nástavcích volné 

konce patrně ohnuty směrem vzhůru. Pro absolutní zajištění bezpečnosti je vyústění výřezu 

hybné podpěry opatřeno zajišťovacím čepem. Umístění nástavců a zajišťovacího čepu 

na hybné podpěře je znázorněno na obrázku 36. 

 

Obr. 36 Vyměnitelné nástavce pro umístění tlumiče odpružení 
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Dalším potenciálně nepříznivým aspektem pro možné umístění tlumiče je jeho délka. Délka 

tlumiče pro použití zařízení ve stavu na obrázku 33 je limitována vzdáleností plochy hybné 

podpěry od roviny podlahy. Zvětšení této vzdálenosti je možno provést pumpováním 

hydraulického válce, čímž se ale snižuje činná délka jeho pístu pro následnou demontáž 

a v některých případech tato délka nemusí být pro uvolnění tlaku na misku pružiny 

dostačující. Zařízení je tedy možné překlopit do stavu, jenž je znázorněn na obrázku 37. 

V tomto stavu je již možné umístit tlumič jakékoliv délky. Nicméně tato horizontální poloha 

zařízení je vhodná pouze na občasnou demontáž a to kvůli naklopení hydraulického válce 

do polohy, ke které není konstrukčně určen. V rámci potřeb UADI se však častější demontáž 

nadměrných tlumičů, a tedy překlápění do této polohy na nepřiměřeně dlouhou dobu, 

nepředpokládá. 

 

Obr. 37 Horizontální poloha zařízení pro demontáž pružiny 

4.1.4 UCHYCENÍ PRUŽINY PŘI DEMONTÁŽI 

Jak již bylo uvedeno v části 4.1.1, k uchopení pružiny dochází v horní části za nezávěrné 

závity, avšak vždy k závěrným závitům co nejblíže k zaručení dostatečné míry stlačení pro 

následné uvolnění zajišťovací matice. Veškerá písmenná označení, použitá v tomto 

a následujícím odstavci, odkazují na obrázek 38. K tomuto uchopení slouží úchyty (A). 

Úchyty jsou k nosným ramenům (B) připevněny otočně pro přizpůsobení se okamžitému úhlu 

stoupání závitu demontované pružiny. Jeden z těchto úchytů je dále k nosnému ramenu 

upevněn přes šroub s vnitřním šestihranem (D) z důvodu možnosti nastavení délkového 

rozměru stoupání. Díky těmto nastavitelným provedením je také možné demontovat jak 

pravotočivé, tak i levotočivé pružiny. 
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Obr. 38 Mechanismus uchycení demontované pružiny 

Pro adaptivitu na průměr demontované pružiny jsou nosná ramena upevněna posuvně vůči 

příčníku (C). Následně je vhodné ramena v požadované poloze upevnit pomocí utahovacího 

šroubu (E). Jelikož síly vznikající při stlačení a manipulaci se zařízením ovlivňují posuv 

ramen na příčníku jen nepatrně, je ukotvení pomocí utahovacího šroubu provedeno vyvoláním 

tlaku mezi čelní plochou konce šroubu a horní plochou příčníku, a je tedy možno přizpůsobit 

vzájemnou vzdálenost úchytů průměru demontované pružiny. 

 

Obr. 39 Posuvný úchyt závitu pružiny 
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Posuvně je uložen také příčník ramen vzhledem k nosné tyči. K zajištění jeho polohy je 

využito dvojice kotvicích čepů umístěných v otvorech nosné tyče a objímky, jež je součástí 

příčníku. V tomto případě není vzhledem k velkému namáhaní tohoto ukotvení zajištěno 

nekonečné množství poloh pro přesnou délku demontované pružiny, ale polohování je dáno 

roztečí otvorů pro umístění kotvicích čepů. Tato nepřesnost může být snadno 

vykompenzována mírným zvednutím hybné podpěry pomocí hydraulického válce. 

 

Obr. 40 Zajištění pomocí kotvicích čepů 

4.1.5 PODSTAVA 

Tato část, jak již název napovídá, slouží k ukotvení zařízení na podlaze ale také k nesení 

hmotnosti celého zařízení. S ostatními součástmi je spojena pouze přes nosnou tyč pomocí 

otočného čepu, který je součástí této tyče a dále zajišťovacího čepu. Otočný čep zde slouží 

k již zmíněné možnosti překlopení zařízení do horizontální polohy. Pro zajištění této polohy 

je zde použit zajišťovací čep. 

 

Obr. 41 Podstava zařízení pro demontáž a měření charakteristiky pružiny 
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4.1.6 NOSNÁ TYČ 

Jedná se o dutou tyč čtvercového průřezu jejíž hlavní funkci je spojení mechanismu uchopení 

pružiny v horní části a uchycení podložky hydraulického válce ve spodní části. Jak již bylo 

zmíněno v kapitole 4.1.4, nosná tyč obsahuje otvory pro polohovatelnost v závislosti na délce 

demontované pružiny. Nosná tyč je jednou z nejvíce zatěžovaných součástí tohoto zařízení, 

jelikož nepřenáší pouze hmotnost částí, jež jsou na ní uchyceny, ale musí také odolávat 

ohybovému napětí, které vzniká při stlačování pružiny.  

 

Obr. 42 Nosná tyč zařízení pro demontáž a měření charakteristiky pružiny 

4.1.7 HYDRAULICKÝ VÁLEC 

Z důvodu relativní jednoduchosti použití a kompaktnosti byl jako tlačný prvek, stejně jako 

u většiny na trhu dostupných zařízení pro demontáž pružiny, i pro toto zařízení zvolen 

hydraulický ruční válec. Další nespornou výhodou, jakožto u nakupovaného zařízení, je 

absence výrobních nákladů a nízká pořizovací cena. Z těchto důvodů nebyl v návrhu využit 

např. hydraulický válec poháněný vysokotlakým čerpadlem nebo zdvih hybné podpěry 

pomocí otáčení závitové tyče. 

Tonážní kapacita zvoleného hydraulického válce je 20 tun. S přihlédnutím na poměrně velkou 

nosnost je díky využití dvoupístového provedení vysoký i maximální hydraulický zdvih, a to 

250 mm. Při uvažování minimálně 10% míry stlačení pro možnost demontáže pružin je tato 

hodnota pro maximální délku pružiny (800 mm - dle tabulky 1) rovna 80 mm. Parametry 

zvoleného hydraulického válce jsou uvedeny v tabulce 2. 

 

Obr. 43 Zvolený hydraulický válec zařízení pro demontáž a měření charakteristiky pružiny [33] 
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Tab. 2 Parametry zvoleného dvoupístového hydraulické válce [33] 

Nosnost 20 tun 

Minimální zdvih 235 mm 

Maximální zdvih 550 mm 

Zdvih pístu 250 mm 

Provedení dvoupístový 

Hmotnost 12 kg 

 

Pro výpočet zatížení, jež vzniká vlivem stlačení této pružiny při demontáži, je možno využít 

rovnice (8) vyplývající z rovnice (5) a rovnici (9). 

𝐹𝑚𝑎𝑥_𝑑 = 𝑘𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑥𝑑 = 800 · 80 = 64000 𝑁,       (8) 

𝑚𝑚𝑎𝑥_𝑑 =
𝐹𝑚𝑎𝑥_𝑑

𝑔
=

64000

9,81
=̇ 6523 𝑘𝑔,        (9) 

kde Fmax_d je maximální síla vznikající při stlačení pružiny při demontáži [N], kmax je 

maximální tuhost (dle tabulky 1) [N·mm-1], xd je maximální délka stlačení pružiny potřebná 

pro demontáž [mm], mmax_d je maximální hmotnostní zatížení vznikající při stlačení pružiny 

během demontáže [kg], g je gravitační zrychlení [ms-2]. 

V tomto případě má tedy hydraulický válec přibližně 3x větší zdvih i nosnost, než je pro 

demontáž pružiny potřeba, což ovšem neplatí pro měření charakteristiky pružiny, u kterého je 

využití hydraulického válce popsáno v kapitole 4.2.3.  

Přichycení válce k nosné tyči je zajištěno pomocí částí tvaru písmene L, které jsou pomocí 

šroubů uchyceny k nosné tyči a k podložce na níž je válec umístěn. Toto upevnění je 

interpretováno na obrázku 44. 

 

Obr. 44 Umístění zvoleného hydraulického válce zařízení pro demontáž a měření charakteristiky 

pružiny 
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4.2 MĚŘENÍ CHARAKTERISTIKY PRUŽINY 

Tato kapitola se zabývá přestavbou zařízení pro demontáž pružiny z tlumiče odpružení 

na zařízení pro měření pružinové charakteristiky a dále popisem funkce a částí, které jsou 

pro měření využívány. Sestava tohoto zařízení je znázorněna na obrázku 45. 

 

Obr. 45 Zařízení pro měření charakteristiky pružiny 

4.2.1 UCHYCENÍ PRUŽINY PŘI MĚŘENÍ 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 1.1.1, pružina pro odpružení karoserie je umístěna 

v tzv. miskách. Velikost těchto misek z hlediska průměru je tak na vozidle vždy možno použít 

v závislosti na průměru pružiny, která je v konkrétním případě použita. Pro externí měření 

charakteristiky pružiny je však uchycení v těchto miskách poměrně problematické. Hlavním 

nedostatkem tohoto způsobu uchycení je možnost měření pouze jednoho konkrétního průměru 

pružiny, a tedy nulová univerzálnost měřicího zařízení. Stejně jako u výměnných nástavců pro 

umístění tlumiče i zde se nabízí možnost výměnných misek na základě průměru aktuálně 

měřené pružiny. Z důvodu průměrové a tvarové rozmanitosti běžně používaných pružin 

by však bylo zapotřebí desítky takovýchto nástavců. 

Z tohoto důvodu je návrh zařízení rozšířen o mechanismus „adaptivní misky pružiny“. Hlavní 

části tohoto mechanismu jsou zobrazeny na obrázku 46. 
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Obr. 46 Mechanismus adaptivní misky pružiny 

PRINCIP FUNKCE 

V tomto mechanismu je použit podobný princip jako se využívá např. u sklíčidla soustruhu. 

Popis principu, jenž je popsán v kapitole 4.2.1, odkazuje na označení částí dle obrázku 46. 

Součást ve tvaru nízkého válce (A) má ve své podstavě vyfrézovanou drážku ve tvaru 

písmene T. Z kolmého pohledu na podstavu této součásti má drážka tvar spirály. V součásti 

(C), neboli elementu adaptivní misky, je umístěn vodicí šroub (D) s vnitřním šestihranem 

takový, aby nezávitová část šroubu a výška hlavy šroubu tvarově kopírovala spirálovitou 

drážku a mohla být tedy do ní umístěna. Na obrázku 46 v pravé části je znázorněno umístění 

vodicích šroubu na elementech adaptivní misky, na každém následujícím posunuté vždy 

o čtvrtinu stoupání spirálovité drážky součásti (A). Toto posunutí zajišťuje souosost vybrání 

ve tvaru čtvrtiny mezikruží, které se nachází v těchto elementech pro umístění drátu pružiny. 

Pro udržení 90° rozestupu elementů adaptivní misky vzhledem k ose spirály je využito 

distančního plechu (B), který definuje jejich kinematiku. Ke změně průměru adaptivní misky 

tedy dochází otáčením součásti (A) vůči součásti (B). 
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Obr. 47 Polohování adaptivní misky 

SPODNÍ ADAPTIVNÍ MISKA 

Adaptivní miska pro úchyt pružiny ve spodní části zařízení svým umístěním nahrazuje 

vyměnitelné nástavce, jež byly použity pro demontáž pružiny. Pro kompenzaci otáčení 

pružiny vznikající vlivem jejího stlačování je adaptivní miska v této části opatřena valivým 

axiálním ložiskem 51122 NTN se statickou únosností 250 kN, tedy vyhovující maximálnímu 

zatížení, jež může dle výpočtu v kapitole 4.2.3 vlivem stlačování hydraulickým válcem 

vzniknout. Z důvodu použití tohoto ložiska je díl (A) opatřen vybráním pro pánev ložiska. 

Druhá pánev ložiska je umístěna ve vybrání protikusu části (A), která je s tímto protikusem a 

distančním plechem spojena čepem, který je zajištěn segerovým pojistným kroužkem. Řez 

spodní adaptivní miskou je znázorněn na obrázku 48. 

 

Obr. 48 Řez spodní adaptivní miskou 

HORNÍ ADAPTIVNÍ MISKA 

Jelikož rotační pohyb pružiny je již kompenzován ložiskem ve spodní adaptivní misce, 

umístění ložiska do horní misky již není nutné a je možné tento prostor využít pro měření 

zatížení, jež vzniká při stlačování pružiny. Z tohoto důvodu je horní miska konstrukčně 

složitější. Stejně jako v případě horní misky obsahuje dílec (A) vybrání, v tomto případě však 
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pro umístění snímače síly. Protikus se zde z důvodu proveditelnosti montáže skládá ze dvou 

částí, které jsou spojeny šrouby. Část (A) je tedy vložena do protikusu a zajištěna proti 

vypadnutí. Může ale vyvíjet axiální zatížení na snímač síly, aniž by toto zatížení bylo 

ovlivněno umístěním v protikusu. Spojení čepem se zajištěním pomocí segerového pojistného 

kroužku je zde použito pouze na část (A) a distanční plech (B). Řez horní adaptivní miskou je 

znázorněn na obrázku 49. 

 

Obr. 49 Řez horní adaptivní miskou 

Celá tato sestava je dále umístěna na pevné podpěře, která je spojena s nosnou tyčí pomocí 

stejných kotvicích čepů jako v případě příčníku u varianty zařízení pro demontáž pružiny, což 

umožňuje poměrně rychlou přestavbu mezi variantami použití zařízení. 

Pro snímání síly je zde využit knoflíkový tenzometr s maximální možností zatížení 22,4 tun. 

Parametry tohoto snímače jsou popsány v tabulce 3, kompletní parametry pak v příloze P6. 

 

Obr. 50 Zvolený snímač síly zařízení pro měření charakteristiky pružiny [34] 



BRNO 2020 

 

 

47 
 

NÁVRH ZAŘÍZENÍ PRO DEMONTÁŽ A MĚŘENÍ CHARAKTERISTIKY VINUTÝCH PRUŽIN 

Tab. 3 Základní parametry zvoleného snímače síly pro měření charakteristiky pružiny [34] 

Výrobce Megatron 

Označení KMB76 

Maximální zatížení 220 kN 

Linearita <0,5 % 

Hmotnost 1,1 kg 

Materiál Nerezová ocel 

 

4.2.2 MĚŘENÍ STLAČENÍ PRUŽINY 

Pro měření stlačení pružiny se jako nejvýhodnější jeví snímání vzdálenosti jedné části 

od druhé, jež se vůči sobě úměrně pohybují ve směru osy této pružiny. Snímání je možno 

zajistit táhlovým nebo lankovým potenciometrem, laserovým snímačem, popř. jednoduchým 

ručním odečítáním pomocí vzdálenostní stupnice na jedné z těchto částí a ukazatele neboli 

„jazýčku“ na části druhé. 

Poslední z uvedených způsobů je nicméně poměrně nepřesný, zdlouhavý a uživatelsky 

nepřívětivý. Laserový snímač je pro tyto potřeby dostačující, jeho velkou nevýhodou je však 

velká pořizovací cena a stejně jako lankový potenciometr je vhodný pro snímání převážně 

větších vzdáleností. Nejvhodnějším snímačem je v tomto případě tedy táhlový potenciometr. 

Základní parametry zvoleného snímače jsou uvedeny v tabulce 4, kompletní parametry 

v příloze P6. Samotný snímač je znázorněn na obrázku 51. 

 

Obr. 51 Zvolený táhlový potenciometr zařízení pro měření charakteristiky pružiny [35] 
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Tab. 4 Základní parametry zvoleného táhlového potenciometru pro měření charakteristiky pružiny 

[35] 

Výrobce Megatron 

Označení RC20 

Měřicí rozsah 0 - 250 mm 

Linearita <0,05 % 

Rozlišení 0,01 mm 

Hmotnost 0,26 kg 

Materiál Hliník, nylon 

 

 

Obr. 52 Umístění táhlového potenciometru 
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4.2.3 ZÁVISLOST TONÁŽNÍ KAPACITY HYDRAULICKÉHO VÁLCE NA MOŽNOSTI MĚŘENÍ 

Dle kapitoly 4.1.7 je použitý hydraulický válec vhodný pro demontáž všech pružin na základě 

definovaných vstupních parametrů. Vhodnost pro měření je ale v tomto ohledu relativní, a to 

z toho důvodu, že měření charakteristiky dlouhých pružin s velkou tuhostí je kvůli velké síle, 

vznikající při jejich stlačení, omezeno maximální nosností hydraulického válce. V případě 

využití hydraulického válce s větší nosností je však nutno počítat s nižším hydraulickým 

zdvihem. I když by tedy z hlediska zatížení bylo možné plně stlačit pružinu, nebylo by to 

možné z konstrukčního hlediska, a to kvůli krátkému pístu hydraulického válce. 

Ve výpočtu níže je definována možnost měření pružiny o délce 800 mm a tuhosti 800 N·mm-

1, jež je na základě vstupních parametrů nejtužší a nejméně poddajnou pružinou, kterou je na 

tomto zařízení možno měřit, a pro vhodnost použití daného hydraulického válce tedy 

rozhodující. 

𝑥𝑚 =
𝐹𝑚𝑎𝑥_𝑚

𝑘𝑚𝑎𝑥
=

𝑚𝑚𝑎𝑥_𝑚∙𝑔

𝑘𝑚𝑎𝑥
,          (10) 

𝑝𝑡 =
𝑥𝑚

𝑙𝑚𝑎𝑥
=

𝑚𝑚𝑎𝑥_𝑚∙𝑔

𝑘𝑚𝑎𝑥∙𝑙𝑚𝑎𝑥
=

20000∙9,81

800∙800
∙ 100 =̇ 30%,      (11) 

𝑝𝑧 =
𝑧𝑚𝑎𝑥

𝑙𝑚𝑎𝑥
∙ 100 =

250

800
∙ 100 =̇ 31,3%,       (12) 

kde xm je délka stlačení pružiny při měření [mm], Fmax_m je síla vznikající při stlačení pružiny 

při měření [N], mmax_m je maximální hmotnostní zatížení vznikající při stlačení pružiny během 

měření [kg], pt je míra stlačení pružiny v důsledku tonážního omezení [%], lmax je maximální 

délka pružiny v nezatížením stavu (dle tabulky 1) [mm], pz je míra stlačení pružiny 

v důsledku omezení zdvihu hydraulického válce [%], zmax je maximální zdvih hydraulického 

válce [mm]. 

Z výše uvedeného výpočtu tedy vyplývá, že minimální možná míra stlačení pružiny na tomto 

zařízení je vždy alespoň 30%. U takto velkých a tuhých pružin se jedná o již poměrně velký 

rozsah, který je možno doplnit vhodnou extrapolační numerickou metodou. Pro pružiny 

osobních vozidel s nejběžnější délkou a hodnotou tuhosti pak hodnota míry stlačení pro 

možnost měření přesahuje 100 %. V tomto případě je tedy již omezena činnou délkou 

samotné pružiny. 

4.3 VÝSTUPNÍ PARAMETRY ZAŘÍZENÍ 

V tabulce 5 jsou uvedeny parametry, jež jsou výstupem návrhu zařízení pro demontáž a 

měření charakteristiky pružiny. Výhodou tohoto návrhu je možnost demontáže a měření 

poměrně širokého velikostního spektra pružin s ohledem na délku, průměr drátu i průměr 

pružiny samotné. Dále také možnost měření a demontáže pružin s velkou tuhostí a umístění 

teoreticky neomezené délky tlumiče. Další, v jistém smyslu, výhodou je čistě mechanické 

ovládání zařízení. Nevýhodou zařízení jsou poměrně velké rozměry a především hmotnost. 

Zmíněné nevýhody jsou však při daných vstupních parametrech a požadované velké přesnosti 

při měření tuhosti v podstatě nevyhnutelné. 
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Tab. 5 Výstupní parametry zařízení pro demontáž a měření charakteristiky pružiny 

Výstupní parametry 

Maximální 

Měřitelná síla 196,2 kN 

Měřitelné stlačení 250 mm 

Délka pružiny 800 mm 

Průměr drátu 30 mm 

Vnější průměr pružiny 260 mm 

Vnější průměr pláště tlumiče 85 mm 

Hmotnost zařízení 240 kg 

Rozměry zařízení (vertikální poloha) 1570 x 790 x 440 mm 

Délka tlumiče pro použití zařízení ve vertikální 

poloze 
488 mm 

Minimální 
Vnitřní průměr pružiny 60 mm 

Míra stlačení pružiny 30 % 

 

4.4 NAPĚŤOVÁ A DEFORMAČNÍ ANALÝZA 

Tato část obsahuje deformační analýzu částí zařízení v konfiguraci pro měření tuhosti pružin a 

pevnostní analýzu pouze vybraných částí zařízení pro obě konfigurace. Kompletní přehled 

analyzovaných částí včetně grafických výstupů a navrhovaných materiálů je uveden v příloze 

P2 a P3. 

4.4.1 NAPĚŤOVÁ ANALÝZA HLAVNÍHO ČEPU NOSNÉ TYČE 

Jelikož je zařízení navrženo tak, aby mohlo být z důvodu demontáže pružin s delšími tlumiči 

překlopeno do horizontální polohy, je jedinou vazbou mezi nosnou tyčí a pevnou podstavou 

otočný čep, jenž je součástí nosné tyče. Demontáží pružiny z tlumiče odpružení nebo 

měřením charakteristiky pružiny není sice tento čep téměř vůbec zatěžován, nicméně právě 

tento čep a blízké okolí jeho umístění musí přenést většinu hmotnosti celého zařízení. 

Vazební okrajové podmínky pro následnou analýzu jsou znázorněny na obrázku 53. Nosný 

otočný čep je na tomto obrázku zvýrazněn modrou barvou, která také značí vazbu, jež 

označené válcové ploše nedovoluje pohyb v radiálním směru. To v reálném provedení 

odpovídá umístění v otvoru pevné podstavy a valivém ložisku. Červená barva zde značí 

pevnou vazbu, tedy zamezení pohybu v jakémkoliv směru a je aplikována na plochy styku 

čepu se segerovým pojistným kroužkem. Na detailu obrázku 53 ve spodní části je pak zelenou 

barvou označena čelní plocha opěrného čepu, která má zamezený pohyb ve směru normály 

na tuto plochu. Na celé zařízení je dále aplikováno pouze gravitační zatížení. 
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Obr. 53 Vazební okrajové podmínky napěťové analýzy hlavního čepu nosné tyče 

Na obrázku 54 je již síťovaný model analyzované konfigurace zařízení. Prvky jsou zde 

automaticky generovány pro snížení náročnosti výpočtu, jelikož jediným zatížením je 

gravitační síla. Výjimku tvoří pouze analyzovaný nosný čep, kde je síť výrazně zjemněna, 

zejména pak v oblasti přechodu do délky nosné tyče. 

 

Obr. 54 Síťovaný model napěťové analýzy hlavního čepu nosné tyče 
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Výstup pevnostní analýzy je znázorněn na obrázku 55. Vzhledem k poměrně velkému 

navrženému průměru nosného čepu a použití opěrného výstupu ve spodní části nosné tyče je 

maximální napětí dle podmínky HMH pouhých 11,7 MPa. 

 

Obr. 55 Grafický výstup napěťové analýzy hlavního čepu nosné tyče 

4.4.2 NAPĚŤOVO-DEFORMAČNÍ ANALÝZA ČÁSTÍ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ 

Pro simulaci zatížení vznikajícího v průběhu měření tuhosti pružiny byly vazební okrajové 

podmínky z analýzy v kapitole 4.4.1 rozšířeny o dotyk čelní plochy horního opěrného výstupu 

na nosné tyči. Tato plocha je na detailu obrázku 56 znázorněna zelenou barvou. Jelikož tento 

výstup disponuje také vnitřní válcovou plochou pro umístění čepu k zajištění vertikální 

polohy zařízení, je této ploše stejně jako vnější válcové ploše nosného čepu zamezen radiální 

pohyb. Obě tyto válcové plochy jsou na detailu obrázku 56 vyznačeny modrou barvou. 

Z důvodu snížení výpočetní náročnosti této analýzy byly adaptivní misky pro uchycení 

pružiny nahrazeny zástupnými tělesy, se stejnými hlavními rozměry. Stejně tak byl nahrazen 

i hydraulický válec, jenž je v analýze uvažován jako absolutně tuhé těleso. Na každé 

ze zástupných těles adaptivní misky bylo dále aplikováno silové zatížení o velikosti 196,2 kN, 

tedy maximální zatížení, jež dokáže použitý hydraulický válec vyvinout. 

 

Obr. 56 Okrajové podmínky napěťovo-deformační analýzy částí zařízení pro měření charakteristiky 

pružiny 
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Na obrázku 57 je jako příklad zobrazen síťovaný model dvojice čepů pro uchycení horní 

podpěry k nosné tyči. V rámci tohoto zařízení se jedná o jeden z nejvíce zatěžovaných prvků. 

Síť je pro zajištění co největší validity analyzovaných výsledků zjemněna v místech 

předpokládaného zatížení. Grafický výstup napěťové analýzy zajišťovacích čepů je znázorněn 

na obrázku 58. Dle podmínky HMH je maximální napětí vznikající na těchto čepech rovno 

592 MPa, navrhovaným materiálem je ČSN 16341. 

 

 

Obr. 57 Síťovaný model čepů horní podpěry 

 

Obr. 58 Grafický výstup napěťové analýzy čepů 

horní podpěry 

VLIV DEFORMACE ČÁSTÍ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ NA MĚŘENOU VELIČINU 

Jelikož je míra stlačení pružiny na tomto zařízení měřena v jiném místě, než ve kterém je 

stlačení prováděno, dochází zde k odchylce skutečné délkové hodnoty stlačení vůči hodnotě 

naměřené. Tato odchylka vzniká především kvůli deformaci částí zařízení způsobené velkým 

zatížením.  

Pro tuto deformační analýzu bylo využito stejných okrajových podmínek jako v předchozím 

případě. Vzhledem ke konstrukčnímu provedení zařízení je vlivem deformace pružina 

stlačována nesouměrně vzhledem ke své vlastní ose, respektive její osa je v průběhu 

stlačování ohýbána. Z tohoto důvodu není jednoznačně definována míra stlačení pružiny. 

Deformace zařízení byla v této analýze sledována ve středech zástupných těles adaptivních 

misek. Sledovány jsou tedy posuvy teoretických průsečíků osy pružiny s čelními rovinami 

adaptivních misek ve směru působících sil. 

Na obrázku 59 je znázorněn výstup deformační analýzy. Oblastí s majoritním posuvem je zde 

zástupné těleso adaptivní misky v horní části, jehož střed je dle výsledků analýzy ve směru 

působící síly po zaokrouhlení posunut o 5,5 mm. Střed zástupného tělesa ve spodní části je 

pak posunut o téměř 0,8 mm. Délková nepřesnost vzniklá deformací částí v místech uchycení 

táhlového potenciometru dle této analýzy nabývá hodnot v řadu setin milimetrů a není tedy 

v určení procentuální chyby měřicího zařízení uvažována. Chyba měření vzniklá deformací 

zařízení při jeho maximálním zatížení je dána výpočtem (13). 

𝜎 =
𝛥𝑧

𝑧𝑚
∙ 100 =

𝛥𝑧ℎ+𝛥𝑧𝑠

𝑧𝑚
∙ 100 =

5,49+0,75

240
∙ 100 = 2,6 %,     (13) 
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kde σ je procentuální chyba měření vzniklá deformací zařízení při maximálním zatížení [%], 

Δz je celkový posuv vzniklý deformací zařízení [mm], zm je výstupní hodnota táhlového 

potenciometru [mm], Δzh je posuv horní části vzniklý deformací zařízení [mm], Δzs je posuv 

spodní části vzniklý deformací zařízení [mm]. 

 

Obr. 59 Grafický výstup deformační analýzy zařízení pro měření charakteristiky pružiny 

4.4.3 NAPĚŤOVÁ ANALÝZA DEMONTÁŽNÍHO ZAŘÍZENÍ 

V případě demontáže pružiny z tlumiče odpružení nedochází k tak velkému zatížení na části 

zařízení jako je tomu v případě měření pružinové charakteristiky, jelikož je pro možnost 

demontáže uvažováno dostatečné stlačení 10 % původní délky pružiny. Z důvodu nutnosti 

uchycení pružiny za činné závity je však omezená možnost robustnosti navrženého 

stahovacího mechanismu, a tudíž napětí vznikající v oblasti uchycení pružiny při demontáží 

není ani zdaleka zanedbatelné. Vazební okrajové podmínky z předchozí kapitoly je možno 

použít i pro napěťovou analýzu demontážní konfigurace zařízení. To však neplatí pro lokaci a 

velikost silového zatížení. V této analýze bylo aplikováno zatížení o velikosti 64 kN, tedy 

maximální zatížení, jež může vzniknout při stlačení již zmíněné pružiny o maximální délce a 

tuhosti. Ve spodní části uchycení pružiny je zatížení aplikováno kolmo na plochu 

vyměnitelného nástavce zmíněného v kapitole 4.1.3. V horní části je polovina daného zatížení 

soustředěna na plochu každého z úchytů pružiny, jenž v průběhu demontáže přichází 

do teoreticky čárového styku s drátem pružiny. Aplikace silového zatížení je znázorněna 

na obrázku 60. 
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Obr. 60 Silové okrajové podmínky napěťové analýzy zařízení pro demontáž pružiny 

Na obrázku 61 je možné vidět síťovaný model, na obrázku 62 pak výstup pevnostní analýzy 

jednoho z úchytu pružiny. Maximální napětí působící na tuto část je dle podmínky HMH 

rovno 491 MPa, navrhovaný materiál pak ČSN 16341. 

 

Obr. 61 Síťovaný model úchytu pružiny 

 

Obr. 62 Grafický výstup napěťové analýzy úchytu 

pružiny 
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5 NÁVRH ZAŘÍZENÍ NA MĚŘENÍ CHARAKTERISTIKY 

STABILIZÁTORŮ A TORZNÍCH TYČÍ 
Tato část popisuje návrh zařízení určeného pro měření torzních tyčí a stabilizátorů 

využívaných v automobilovém průmyslu. Narozdíl od vinutých pružin zde není měřena 

změna délky samotné pružiny ale relativní natočení koncových průřezů jejich zkrutných částí. 

Stejně jako v případě zařízení pro demontáž a měření charakteristiky pružiny, i zde je definice 

vstupních parametrů pro návrh zařízení (tabulka 6) doplněna tabulkou výstupních parametrů. 

Bližší specifikace parametrů torzních tyčí a stabilizátorů, jejichž pružinová charakteristika 

může být na tomto zařízení měřena, jsou uvedeny v tabulce 11. 

Tab. 6 Vstupní parametry zařízení pro měření charakteristiky stabilizátorů a torzních tyčí 

Vstupní parametry 

Maximální délka stabilizátoru / torzní tyče 800 mm 

Maximální délka ramene stabilizátoru 400 mm 

 

5.1 HLAVNÍ ČÁSTI ZAŘÍZENÍ 

Návrh zařízení se skládá z těchto hlavních částí: hlavní základna (A), 2 boční základny (B) a 

(C), 2 posuvné úchyty délky stabilizátoru (D), 2 posuvné základny (E) a (F), úchyt ramene 

stabilizátoru (G) a (H) a hydraulický válec (I). Sestava tohoto zařízení s popisem částí dle 

písmenného označení v tomto odstavci, kapitole 5.2.1 a 5.2.2, je znázorněna na obrázku 63. 

 

Obr. 63 Zařízení pro měření charakteristiky stabilizátorů a torzních tyčí 
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5.1.1 UMÍSTĚNÍ STABILIZÁTORU 

Při návrhu tohoto zařízení byl kladen důraz na to, aby stabilizátor byl uchycen a zatěžován co 

nejpodobnějším způsobem jako je tomu přímo na vozidle. Uchycení zkrutné části 

stabilizátoru pomocí silentbloků na nápravě vozidla zde nahrazují úchyty (D), pomocí nichž je 

zamezeno radiálnímu pohybu, ale není zamezeno rotačnímu pohybu stabilizátoru v ose jeho 

zkrutné části. Před měřením pružinové charakteristiky by tedy nemělo dojít ani k částečnému 

dotažení tohoto úchytu, ale pouze k přidržení zkrutné délky, přičemž případná malá vůle 

při nedotažení zde může simulovat poddajnost materiálu skutečného kovopryžového pouzdra 

při namáhání. Detailní pohled úchytu zkrutné části stabilizátoru je zachycen na obrázku 64. 

 

Obr. 64 Úchyt zkrutné části stabilizátoru 

5.1.2 UCHYCENÍ RAMEN STABILIZÁTORU 

Pro uchycení ramen stabilizátoru není z principiálního hlediska nutné hledat zástupné 

konstrukční řešení pro reálné provedení na vozidle, jelikož toto provedení je téměř totožným 

způsobem možno použít i na měřicím zařízení. V podstatě je zapotřebí pouhé umístění čepů 

do otvorů na koncích ramen stabilizátoru. Zatížení stabilizátoru pak probíhá silovým 

působením na válcovou plochu těchto otvorů. Toto uchycení je na obrázku 63 označeno 

písmenem (G) pro úchyt na straně měření zatížení stabilizátoru, (H) pak na straně 

hydraulického válce. 

5.1.3 HYDRAULICKÝ VÁLEC 

Jelikož vstupní parametry pro návrh tohoto zařízení nezahrnují informace o maximální tuhosti 

stabilizátoru a minimální požadované deformaci, je pro volbu vhodného hydraulického válce 

nutno provést jeho napěťovo-deformační analýzu. Kvůli tvarové rozmanitosti a velké škále 

poměrů délky stabilizátoru k jeho průměru, popř. délce ramen, je však obtížné určit geometrii 

a rozměry stabilizátoru, jenž vyvolá maximální reakční sílu na píst hydraulického válce. Pro 

volbu hydraulického válce byla proto zvolena jednoduchá geometrie, tedy tvar písmene U. 

Důležitějšími jsou v tomto případě rozměry zvolené geometrie. Dle rovnice (6) se tuhost 

zkrutné pružiny zvětšuje se čtvrtou mocninou průměru stabilizátoru. Naopak se zvětšující se 

délkou jeho zkrutné části a délkou ramen se tuhost zmenšuje. Není však vhodné volit pro 

tento případ stabilizátor s extrémně velkým průměrem a zároveň extrémně krátkou 
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vzdáleností ramen a jejich délkou. Zařízení by pak, pokud by byl nalezen vhodný konstrukční 

prvek pro zatížení stabilizátoru, bylo v případě reálného měření výrazně předimenzováno a 

zvolená kapacita zatěžovacího prvku by byla z velké části při většině měření zcela nevyužita. 

Pro analýzu stabilizátoru byla zvolena hodnota průměru 60 mm, tedy maximální průměr, jenž 

může být na tomto zařízení testován. Délka stabilizátoru pak 1600 mm a délka ramen 300 mm 

čili znatelně menší než maximální možné hodnoty. 

Na obrázku 65 je zobrazen model výše zmíněného stabilizátoru. Modré části zde znázorňují 

místa, ve kterých je v reálných podmínkách na vozidle stabilizátor uchycen v silentblocích. 

V tomto modelu je uchycení nahrazeno zamezením radiálního posuvu těchto ploch. Zelená 

část znázorňuje válcovou plochu, na kterou působí síla v kolmém směru k ose ramene 

stabilizátoru, červená část je pak fixně zavazbená plocha. 

 

Obr. 65 Vazební okrajové podmínky napěťovo-deformační analýzy stabilizátoru pro volbu 

hydraulického válce 

Na obrázku 66 je již vidět síťovaný model stabilizátoru se schématickým označením 

okrajových podmínek. Silové zatížení bylo iterováno tak, aby došlo k posuvu středu zelené 

válcové plochy ve směru působení síly o 50 mm, tedy ke zkroucení přibližně o 10°. 

 

Obr. 66 Síťovaný model pro napěťovo-deformační analýzu stabilizátoru pro volbu hydraulického válce 
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Obr. 67 Grafický výstup napěťovo-deformační analýzy stabilizátoru pro volbu hydraulického válce 

Na obrázku 67 je již výsledek nápěťovo-deformační analýzy pro posuv ve směru zatěžující 

síly. Pro daný posuv středu válcové plochy odpovídá zatížení 41,2 kN neboli 4199 kg. 

Pro návrh zařízení byl tedy zvolen hydraulický válec o tonážní kapacitě 5 tun, na obou 

stranách s uchycením pomocí montážních ok. Parametry zvoleného hydraulického válce jsou 

uvedeny v tabulce 7. 

 

Obr. 68 Zvolený hydraulický válec zařízení pro měření charakteristiky stabilizátorů a torzních tyčí 

[36] 

Tab. 7 Parametry zvoleného jednopístového hydraulického válce [36] 

Nosnost 5 tun 

Minimální zdvih 635 mm 

Maximální zdvih 1120 mm 

Zdvih pístu 485 mm 

Provedení jednopístový 

Hmotnost 15 kg 
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5.2 PRINCIP FUNKCE A VARIABILIZACE 

 

Obr. 69 Možnosti variabilizace zařízení pro měření charakteristiky stabilizátorů a torzních tyčí 

Na obrázku 69 je znázorněna polohovatelnost částí zařízení pro přizpůsobení se rozměrům 

aktuálně měřeného stabilizátoru. Hlavní základna (A) a boční základna (B) jsou pevně 

přichyceny k podložce. Vzdálenost boční základny (C) od (B) je možno měnit jejím 

posouváním po hlavní základně. Ukotvení v požadované poloze je zajištěno utahovacím 

šroubem dle obrázku 70. Jelikož na této hybné základně je umístěn hydraulický válec není 

třeba její přichycení k podložce, jelikož při měření dochází k jejímu přitlačování k směrem 

dolů. Písmenné označení částí v tomto odstavci odpovídá označení na obrázku 63. 

 

Obr. 70 Zajištění boční základny utahovacím 

šroubem 

 

Obr. 71 Zajištění úchytu zkrutné části 

stabilizátoru dvojicí čepů 

Úchyty délky stabilizátoru (D) je taktéž možno posouvat po hlavní základně. Zajištění jejich 

polohy je prováděno dvojící čepů (obrázek 71), pro větší uživatelskou přívětivost spojených 

k sobě. 

Přizpůsobení pro délku ramen je zajištěno možným pohybem posuvných základen (E) a (F), 

jež jsou stejně jako v předchozím případě ukotveny dvojicí čepů. Z důvodu použití čepů 
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v tomto případě není možné zajistit nekonečné množství poloh posuvné základny pro 

přizpůsobení se délce ramene stabilizátoru tak, aby osa ramene stabilizátoru ležela ve stejné 

horizontální rovině jako střed válcového otvoru na konci tohoto ramene. Tato skutečnost pak 

výrazně ovlivňuje výsledky měření. Odstranění této odchylky zohledňuje výpočet v kapitole 

5.2.1. 

Po uchycení stabilizátoru je již možné přejít k samotnému měření. To stejně jako u měření 

charakteristiky vinutých pružin probíhá pumpováním hydraulického válce, a tedy 

zvětšováním zatížení na jedno z ramen stabilizátoru. Konec druhého ramene je uložen 

teoreticky nehybně, čímž vzniká torzní napětí ve zkrutné části měřeného stabilizátoru. 

 

Obr. 72 Zařízení pro měření charakteristiky stabilizátorů a torzních tyčí při měření 
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5.2.1 MĚŘENÍ KROUTÍCÍHO MOMENTU 

Pro získání hodnoty kroutícího momentu je nutné měřit aktuální silové působení spolu 

s aktuální délkou ramene krouticího momentu, jenž se vlivem konstrukčního řešení tohoto 

zařízení v průběhu měření mění a prakticky v žádný okamžik není shodné s délkou ramene 

stabilizátoru. 

SNÍMAČ SÍLY 

Měření působícího zatížení je prováděno pomocí S-formového tenzometru s maximálním 

zatížením 50 kN neboli 5096 kg. Pokrývá tedy maximální sílu, jež může vlivem zatížení 

hydraulickým válcem vzniknout. Použitý tenzometr je znázorněn na obrázku 73, jeho 

parametry pak v tabulce 8. Kompletní parametry snímače jsou uvedeny v příloze P6. 

 

Obr. 73 Zvolený snímač síly zařízení pro měření charakteristiky stabilizátorů a torzních tyčí [37] 

Tab. 8 Základní parametry zvoleného snímače síly pro měření charakteristiky stabilizátorů a torzních 

tyčí [37] 

Výrobce Megatron 

Označení KM1603 

Maximální zatížení 50 kN 

Linearita <0,03 % 

Hmotnost 1,27 kg 

Materiál Nerezová ocel 

 

RAMENO KROUTÍCÍHO MOMENTU 

Pro měření aktuální délky ramene síly je, jak již bylo uvedeno výše, nutné zohlednit polohu 

ukotvení posuvné základny hydraulického válce. Pro zjištění této hodnoty je v konstrukci 

uvažováno s úhlovým snímačem a lankovým potenciometrem. První ze zmíněných je zde 

použit pro měření úhlu mezi osou hydraulického válce a rovinnou podložky na které je 

zařízení umístěno. Slouží zde také pro měření úhlu zkroucení stabilizátoru, jež je popsáno 

v následující kapitole. Lankový snímač polohy je zde použit pro určení hodnoty aktuálního 

zdvihu hydraulického válce. 
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Na obrázku 74 je znázorněno kinematické schéma uchycení hydraulického válce 

ke stabilizátoru a k posuvné základně. Červená úsečka zde označuje hydraulický válec, 

hodnota Hi aktuální vzdálenost jeho montážních ok, tedy výstupní hodnotu lankového 

potenciometru. Modrá čerchovaná úsečka „R“ zde zastupuje délku ramene stabilizátoru, 

čárkovaná část kružnice pak dráhu, po které se spojnice stabilizátoru a hydraulického válce 

pohybuje. Úhel „S“ je zde výstupní hodnotou snímače úhlu. Zelená úsečka s označením „v“ 

zde zastupuje aktuální rameno kroutícího momentu. Vyjádření délky tohoto ramene je dáno 

rovnicemi (15) až (27). Písmenná označení použita na obrázku 74, která nejsou zmíněna 

v tomto odstavci jsou uvažována pouze jako pomocná pro lepší názornost při výpočtech níže 

a nejsou tedy pod daným vztahem vysvětlena ani umístěna v seznamu použitých symbolů, 

jelikož jejich význam vychází plně z přikládaného schématu. 

 

Obr. 74 Schéma pro určení ramene kroutícího momentu 

Délku ramene „v“, je dle obrázku 74 tedy možné určit pomocí základních trigonometrických 

vztahů následujícím výpočtem 

𝑎 = 𝐻𝑜 − 𝐻𝑖 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝑆),          (15) 

𝑏 = √𝑅2 + 𝑎2,           (16) 

𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (
𝑎

𝑅
),           (17) 

𝑐 = 𝑏 − (𝐻𝑖 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝑆)),          (18) 

𝑑 = 𝑅 − 𝑏,            (19) 

𝛽 = 𝜋 − 𝑆,            (20) 
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𝑒 = √𝑐2 + 𝐻𝑜
2,           (21) 

𝛾 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 (
𝐻𝑜

𝑒
),           (22) 

𝛿 = 𝜋 −
𝜋

2
− 𝛾,           (23) 

𝜔 = 𝛽 − 𝛿,            (24) 

휀 = 𝜋 −
𝜋

2
− (𝛼 + 𝛾),          (25) 

𝜇 = 𝜋 − (휀 + 𝜔),           (26) 

𝑣 = 𝑅 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝜇).           (27) 

kde Ho je vzdálenost osy stabilizátoru od společné roviny os otvorů posuvné boční základny 

[mm], Hi je výstupní hodnota lankového potenciometru [mm], R je délka ramene stabilizátoru 

[mm], S je výstupní hodnota snímače úhlu [rad], α je úhel mezi osou ramene stabilizátoru a 

horizontální rovinou jeho hlavní osy [rad], v je okamžitá délka ramene kroutícího momentu 

[mm]. 

Jelikož je zařízení navrženo tak, že osa horního oka napřímeného plně zataženého 

hydraulického válce leží ve stejné horizontální rovině jako osa stabilizátoru o průměru 60 mm 

je hodnotu Ho pro měření stabilizátoru o jiném průměru možno určit vztahem (28), 

𝐻𝑜 = 𝐻 −
60−𝐷

2
,           (28) 

kde H je vzdálenost montážních ok hydraulického válce v zataženém stavu [mm], D je průměr 

stabilizátoru [mm]. 

Výsledný kroutící moment je tedy dán součinem naměřené síly a délky jeho aktuálního 

ramene 

𝑀𝑘 = 𝐹𝑠𝑛 ∙ 𝑣,            (29) 

kde Mk je kroutící moment působící na stabilizátor [N·mm], Fsn je výstupní hodnota 

tenzometru [N]. 

Po dosazení z předchozích vztahů je pak výsledný vztah pro určení kroutícího momentu dán 

rovnicí 30, 

𝑀𝑘 = 𝐹𝑠𝑛 ∙ 𝑅 ∙ 𝑠𝑖𝑛 (𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (
𝐻−30+

𝐷

2
−𝐻𝑖∙𝑠𝑖𝑛(𝑆)

𝑅
) + 𝑆).      (30) 

Rovnice 30 je tedy již plně závislá pouze na rozměrech měřeného stabilizátoru a výstupních 

hodnotách použitých snímačů. 
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SNÍMAČ ÚHLU 

Pro snímání úhlu mezi osou hydraulického válce a podložkou na které je zařízení umístěno 

byl zvolen úhlový snímač jehož parametry jsou uvedeny v tabulce 9. Snímač je spojen 

pomocí závitové části s posuvnou základnou hydraulického válce. Umístěním měřící hřídelky 

uvnitř čep, jenž je neotočně spojen s montážními oky hydraulického válce, je pak snímán již 

zmíněný úhel. Vzhledem k výpočtu aktuální délky ramene kroutícího momentu uvedeného 

v této kapitole je tedy nutná kalibrace tohoto snímače, jelikož je nutné získat hodnotu úhlu 

absolutně vzhledem k rovině podložky. Umístění snímače na zařízení je znázorněno 

na obrázku 76. Kompletní parametry snímače jsou uvedeny v příloze P6. 

 

Obr. 75 Zvolený úhlový snímač zařízení pro 

měření charakteristiky stabilizátorů a torzních tyčí 

[38] 

 

Obr. 76 Umístění úhlového snímače 

Tab. 9 Základní parametry úhlové snímače [38] 

Výrobce Megatron 

Označení MP1627 

Rozsah 0 - 360° 

Obnovovací frekvence 800 μs 

Hmotnost 0,045 kg 

Materiál nerezová ocel, plast 

 

LANKOVÝ POTENCIOMETR 

Vzhledem k délce hydraulického válce se jako nejvhodnější alternativa pro měření zdvihu 

válce jeví lankový snímač vzdálenosti. Vyústění navíjecího lanka je na zařízení umístěno 

na ose spodního montážního oka hydraulického válce, a to z toho důvodu, že tělo snímače se 

kvůli zástavbovým a konstrukčním možnostem s hydraulickým válcem nepohybuje. Kroužek 

lanka je pak umístěn na prodlouženém čepu, který je umístěn ve válcovém otvoru na rameni 

měřeného stabilizátoru. Způsob umístění lankového potenciometru v zataženém stavu je 
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znázorněn na obrázku 78 a jeho základní parametry v tabulce 10. Kompletní parametry jsou 

uvedeny v příloze P6. 

 

Obr. 77 Zvolený lankový potenciometr zařízení 

pro měření charakteristiky stabilizátorů a 

torzních tyčí [39] 

 

Obr. 78 Umístění lankového potenciometru 

Tab. 10 Základní parametry lankového potenciometru [40] 

Výrobce Micro-Epsilon 

Označení WPS-MK46 

Měřicí rozsah 0 - 1000 mm 

Rozlišení 0,3 mm 

Hmotnost 0,08 kg 

Materiál nerezová ocel, plast 

 

5.2.2 MĚŘENÍ ÚHLU ZKROUCENÍ 

Určení úhlu zkroucení je v tomto případě poměrně jednoduché a je pro něj možno využít 

pouze parametrů určených v předchozí kapitole. Po dosazení rovnice (15) do rovnice (17) je 

získán následující tvar této rovnice (rovnice (31)), 

𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (
𝐻𝑜−𝐻𝑖∙𝑠𝑖𝑛(𝑆)

𝑅
).          (31) 

V tomto případě je úhel α proměnný v závislosti na zdvihu hydraulického válce. Je tedy nutné 

stanovit také pevnou hodnotu tohoto úhlu jako referenci pro porovnávání. Jako referenční 

hodnota je zde použit úhel αp, což je hodnota úhlu α v případě, že je hydraulický válec plně 

zatažený a nedochází tedy k zatěžování stabilizátoru. Platí tedy podmíněná rovnice (32) 

pro 𝐻𝑖 = 𝐻𝑜:          𝛼𝑝 = 𝛼,         (32) 
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kde αp je úhel mezi osou ramene stabilizátoru a horizontální rovinou jeho hlavní osy 

při plném zatažení hydraulického válce [rad]. 

Vyjádření pro výpočet úhlu αp je pak dáno vztahem (33) 

𝛼𝑝 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (
𝐻𝑜−𝐻𝑜∙𝑠𝑖𝑛(𝑆)

𝑅
).          (33) 

Úhel zkroucení ϕ je pak dle schématu na obrázku 79 dán rozdílem referenční a proměnné 

hodnoty úhlu α (rovnice (34)). Červená úsečka na obrázku 79 opět reprezentuje hydraulický 

válec, tentokrát však v plně zataženém stavu, červená čárkovaná úsečka pak s obecnou 

hodnotou zdvihu. Horní konce těchto úseček jsou pak spojeny s ramenem stabilizátoru 

v příslušné poloze.  

𝜑 = 𝛼𝑝 − 𝛼,            (34) 

kde ϕ je úhel zkroucení stabilizátoru [rad]. 

Po dosazení rovnic (31) a (33) do rovnice (34) a pomocí úprav dle vzorců pro goniometrické 

funkce je získána rovnice (35), 

𝜑 = 2 ∙ 𝑐𝑜𝑠 [
(𝐻−30+

𝐷

2
)

2∙𝑅
] ∙ 𝑠𝑖𝑛 [

𝑠𝑖𝑛(𝑆)∙(𝐻−30+
𝐷

2
−𝐻𝑖)

2∙𝑅
].       (35) 

Rovnice (35) je stejně jako rovnice (30) již závislá pouze na rozměrových hodnotách 

geometrie stabilizátoru a výstupních hodnotách snímačů.  

 

Obr. 79 Schéma pro určení úhlu zkroucení stabilizátoru 
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5.2.3 MĚŘENÍ CHARAKTERISTIKY TORZNÍCH TYČÍ 

Pro získání charakteristiky torzních tyčí je princip měření téměř stejný jako u stabilizátorů. 

Z důvodu absence ramen pro vytvoření potřebného kroutícího moment na průřezy torzní tyče 

je však nutno využití externích ramen.  Návrh tohoto ramene je znázorněn na obrázku 80. 

 

Obr. 80 Rameno pro měření charakteristiky torzních tyčí 

Ve snaze co možná nejméně ovlivnit výsledek měření deformací samotného ramene je jeho 

konstrukce v porovnání s ramenem stabilizátoru poněkud masivní. Průřez délky tohoto 

ramene je volen tzv. H-profil, jenž se vyznačuje velkou ohybovou tuhostí, což je v tomto 

případě žádoucí. V závislosti na průměru tisícihranu je zde opět využito možnosti 

vyměnitelných nástavců, jejichž spojení s tělem ramene se provádí šroubem a maticí. 

5.2.4 MĚŘENÍ CHARAKTERISTIKY ZKRUTNÉ ČÁSTI STABILIZÁTORU 

Primární deformační složkou stabilizátoru na nápravě vozidla je bezpochyby krut jeho délky 

mezi jeho rameny. Nicméně je zde také ohybová, popř. i tahová složka napětí, jež působí 

na ramena stabilizátoru a na výslednou tuhost mají tyto složky často nezanedbatelný a 

v mnoha případech opomíjený vliv. Analýza zatížení stabilizátoru je uvedena v kapitole 5.4.3. 

Pro možnost měření tuhosti stabilizátoru pouze v části mezi jeho rameny je v konstrukci 

uvažováno s dalším typem externích ramen, tentokrát však bez vyměnitelných nástavců. 

Jelikož je z hlediska geometrie stabilizátoru poměrně omezená možnost jeho uchycení 

pro následné vyvolání kroutícího momentu, je přichycení k tomuto externímu ramenu 

zajištěno tlakovým působením na jeho povrch pro vyvolání smykového tření. Schéma funkce 

uchycení stabilizátoru jeho zkrutné délky je znázorněno na obrázku 81, přičemž písmenná 

označení použitá v této podkapitole odkazují na tento obrázek. Stykovými plochami externího 

ramene s povrchem stabilizátoru jsou elementy, na obrázku 81 označeny (A), jejichž 

trajektorie je definována vnitřními plochami těles (B) a (C). V případě relativního otáčení 

tělesa (C) vůči (B) dochází k přibližování nebo oddalování elementů, a tedy přizpůsobení se 

průměru aktuálně měřeného stabilizátoru (D). Část (C) má tedy pouze jakousi podávací úlohu. 

Adaptivita na průměr stabilizátoru otáčením částí (C) je na obrázku 81 označena fázemi I, II a 

III. Ve fázi III, tedy v momentě, kdy dojde k dotyku elementů s vnitřní plochou části (B), je 

možné uvést do pohybu část (B), která sevřením elementů mezi svou vnitřní plochu a povrch 
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stabilizátoru na něj přenáší kroutící moment a dále dochází k jeho torzní deformaci. Pohyb 

části (B) a krut stabilizátoru je znázorněn na obrázku 81 ve fázi IV, kde je krut stabilizátoru 

vyjádřen posuvem červeného referenčního bodu. Fáze IV tedy využívá mechanismu 

volnoběžné spojky. 

 

Obr. 81 Schéma kinematiky zařízení pro měření zkrutné části stabilizátoru 

Návrh realizace tohoto mechanismu je znázorněn na obrázku 82. Při použití tohoto ramene je 

nejprve ručně pomocí malé páky nastavena vzdálenost elementů v závislosti na průměru 

stabilizátoru tak, aby došlo k dotyku elementů a jeho povrchu. Následně je externí rameno, 

stejně jako v případě využití integrovaného ramene, upnuto k tenzometru na jedné straně a 

k hydraulickému válci na straně druhé. Zvětšováním zdvihu hydraulického válce pak dochází 

k sevření elementů k vnitřní ploše kotouče (B), přičemž v tomto případě již nedochází 

k přibližování elementů ale k přitlačení elementů na povrch stabilizátoru a ke vzniku 

smykového tření a dále k torzní deformaci délky stabilizátoru. Mechanismus tedy svou 

schopností přizpůsobit se průměru stabilizátoru disponuje svým způsobem i jakousi 

„samosvorností“. Ve snaze o zajištění validity naměřených výsledků je i zde pro tělo ramene 

využita robustní konstrukce s H-profilem. 

 

Obr. 82 Model mechanismu pro měření zkrutné části stabilizátoru 
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5.3 VÝSTUPNÍ PARAMETRY ZAŘÍZENÍ 

V tabulce 11 jsou již uvedeny výstupní parametry definované návrhem zařízení. Tak jako 

návrh zařízení z kapitoly 4, i tento návrh zohledňuje velkou rozmanitost délkových a 

průměrových rozměrů a také velké tuhosti stabilizátorů a torzních tyčí. Dále i zde je ovládání 

zařízení plně mechanické. Vzhledem k rozměrům největšího stabilizátoru, jenž je na zařízení 

možno testovat, je hmotnost zařízení relativně nízká. Stejně tak i hlavní rozměry zařízení, což 

ale neplatí o výšce zařízení, která je na svůj účel, z důvodu omezené možnosti výběru 

hydraulického válce, poměrně velká. 

Tab. 11 Výstupní parametry zařízení pro měření charakteristiky stabilizátorů a torzních tyčí 

Výstupní parametry 

Maximální 

Měřitelný moment 9810 N·m 

Průměr stabilizátoru / torzní tyče 60 mm 

Rozměry zařízení 1950 x 962 x 600 mm 

Hmotnost zařízení 143 kg 

Minimální Průměr stabilizátoru / torzní tyče 10 mm 

 

5.4 NAPĚŤOVÁ A DEFORMAČNÍ ANALÝZA 

Stejně jako kapitola 4.4 ani tato část neobsahuje kompletní výstup napěťové analýzy 

kontrolovaného zařízení. Celkový přehled těchto výstupů včetně navrhovaných materiálů je 

umístěn v příloze P4 a P5. 

5.4.1 NAPĚŤOVÁ ANALÝZA TLAČENÉ ČÁSTI 

V případě, že je již měřený stabilizátor v zařízení uchycen, vzniká následným pumpováním 

hydraulického válce reakční síla způsobená elastickou deformací stabilizátoru, jež má snahu 

vrátit zatěžované rameno stabilizátoru do původní polohy. Hlavním zatížením působícím 

na části zařízení na straně hydraulického válce je tedy tlak.  

Na obrázku 83 je znázorněna aplikace silového zatížení o velikosti 49050 N, tedy maximální 

síla, jež může zvolený hydraulický válec vyvinout. Zatížena je válcová plocha čepu pro oko 

ramene stabilizátoru. Hydraulický válec je zde opět uvažován jako absolutně tuhé těleso. 

Na obrázku 84 jsou pak znázorněny vazební okrajové podmínky. Zelenou barvou je 

zvýrazněna plocha, která má zamezen pohyb ve směru své normály. Červenou barvou jsou 

zde zvýrazněny pevně zavazbené válcové plochy, jimiž je boční základna upevněna k hlavní 

základně. 

 

Obr. 83 Silové okrajové podmínky napěťové analýzy tlačené části zařízení pro měření charakteristiky 

stabilizátorů a torzních tyčí 
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Obr. 84 Vazební okrajové podmínky napěťové analýzy tlačené části zařízení pro měření 

charakteristiky stabilizátorů a torzních tyčí 

Na obrázku 85 je znázorněn síťovaný model boční základny, na obrázku 86 pak grafický 

výstup její pevnostní analýzy. Maximálním napětím, kterým je tato součást dle podmínky 

HMH zatěžována, je 71 MPa. Navrhovaným materiálem pro tuto součást je ČSN 11375. 

 

Obr. 85 Síťovaný model boční základny tlačené 

části 

 

Obr. 86 Grafický výstup napěťové analýzy boční 

základny tlačené části 

5.4.2 NAPĚŤOVÁ ANALÝZA TAŽENÉ ČÁSTI 

Oproti části zařízení v předchozí podkapitole má rameno stabilizátoru, uchycené na této části 

zařízení, tendenci zvedat se spolu s ramenem, jež je přímo zatěžováno hydraulickým válcem. 

Z toho důvodu je majoritním typem zatížení na této straně zatížení tahové. 

Jelikož boční základna v této části zařízení není nijak spojena s hlavní základnou, ale pouze 

pomocí šroubů spojena s podložkou, jsou vazební okrajové podmínky definovány odebráním 

všech stupňů volnosti spodním plochám hlav šroubů. Aplikace silového zatížení se stejnou 

velikostí i umístěním, ale s opačným smyslem působení jako v předchozím případě, je 

znázorněno na obrázku 87. 
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Obr. 87 Silové okrajové podmínky napěťové analýzy tažené části zařízení pro měření charakteristiky 

stabilizátorů a torzních tyčí 

Na obrázku 88 je možno vidět síťovaný model boční základny, na obrázku 89 pak grafickou 

interpretaci výstupu napěťové analýzy. Dle podmínky HMH je maximální napětí působící na 

tuto část rovno 78 MPa, navrhovaným materiálem je ČSN 11 375. 

 

Obr. 88 Síťovaný model boční základny tažené 

části 

 

Obr. 89 Grafický výstup napěťové analýzy boční 

základny tažené části 

5.4.3 ANALÝZA ZATÍŽENÍ STABILIZÁTORU 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 5.2.4, při deformaci stabilizátoru nedochází pouze k torznímu 

zatížení jeho zkrutné části ale prakticky k obecnému namáhání stabilizátoru ve všech jeho 

částech. Tato kapitola je tedy věnována analýze podílů dvou jeho částí na výsledné tuhosti.  

Pro tuto analýzu byla použita reálně využívaná geometrie stabilizátoru. Na obrázku 90 jsou 

znázorněny vazební okrajové podmínky analyzovaného modelu, které jsou řešeny stejným 

způsobem jako při analýze stabilizátoru v kapitole 5.1.3. Stejně tak i umístění a směr silového 

zatížení, které je znázorněno na obrázku 91, v tomto případě o zvolené velikosti 3000 N. 

V průběhu této analýzy byly sledovány souřadnice bodu, jenž je žlutě vyznačen v detailu 

obrázku 90. Tento bod leží na kružnici, která je součástí válcové plochy, jejíž osa má pro 

simulaci uchycení stabilizátoru v silentbloku zamezen radiální pohyb. To však neplatí 

o otáčení bodů na této kružnici kolem její osy. Body této kružnice se tedy v průběhu analýzy 

pouze otáčejí kolem osy stabilizátoru.  
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Obr. 90 Vazební okrajové podmínky napěťovo-deformační analýzy reálné geometrie stabilizátoru 

 

Obr. 91 Síťovaný model pro napěťovo-deformační analýzu reálné geometrie stabilizátoru 

Na obrázku 92 je již znázorněn výstup deformační analýzy pro posuv uzlů ve směru působící 

síly. Vlivem deformace došlo k posuvu sledovaného bodu ve zmíněném směru o 2,21 mm. 

V případě, že by rameno stabilizátoru a část jeho délky po sledovaný bod byly dokonalé tuhé, 
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bylo by možné určit tuhost a zkroucení stabilizátoru pouze na základě tohoto výsledku. 

Jelikož mají tyto části nezanedbatelnou poddajnost, je možné tento výsledek využít 

na stanovení podílu této části na výslednou tuhost.  

 

Obr. 92 Grafický výstup deformační analýzy reálné geometrie stabilizátoru - určení posuvu 

sledovaného bodu 

Při známé délce ramene a průměru stabilizátoru je tedy pomocí úpravy rovnice (36) na rovnici 

(37) možné určit posunutí středu oka ramene stabilizátoru ve směru působící síly na základě 

idealizovaných podmínek popsaných v předchozím odstavci. Parametry vstupující 

do následujícího výpočtu jsou schematicky znázorněny na obrázku 93. 

𝑟𝑎𝑛

∆𝑦𝑎𝑛1
=

𝑅𝑎𝑛

∆𝑦𝑎𝑛2
,            (36) 

∆𝑦𝑎𝑛2 =
𝑅𝑎𝑛∙∆𝑦𝑎𝑛1

𝑟𝑎𝑛
=

165,3 · 2,21

11,8
= 30,96 𝑚𝑚,       (37) 

kde ran je poloměr analyzovaného stabilizátoru [mm], Ran je délka ramene analyzovaného 

stabilizátoru [mm], Δyan1 je posuv sledovaného bodu ve směru zatěžující síly [mm], Δyan2 je 

vypočtený posuv středu oka ramene stabilizátoru ve směru zatěžující síly [mm]. 
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Obr. 93 Schéma pro určení posuvu středu oka ramene stabilizátoru 

Na obrázku 94 je znázorněn posuv středu oka ramene stabilizátoru ve směru zatěžující síly 

v grafickém výstupu deformační analýzy. Jedná se tedy o posuv, který zohledňuje deformaci 

všech částí stabilizátoru. Hodnota tohoto posuvu je dle provedené analýzy rovna 39,08 mm. 

Získané hodnoty je tedy pomocí rovnic (38) a (39) již možné porovnávat k určení podílu 

tuhosti analyzovaných částí. 

 

 

Obr. 94 Grafický výstup deformační analýzy reálné geometrie stabilizátoru - určení posuvu středu oka 

ramene stabilizátoru 

𝑝𝑚𝑠 =
∆𝑦𝑎𝑛2

∆𝑦𝑎𝑛
∙ 100 =

30,96

39,08
∙ 100 = 79,22 %,      (38) 

𝑝𝑧𝑠 =
∆𝑦𝑎𝑛 − ∆𝑦𝑎𝑛2

∆𝑦𝑎𝑛
∙ 100 =

39,08 − 30,96

39,08
∙ 100 = 20,78 %,     (39) 

kde pms je procentuální podíl části stabilizátoru mezi silentbloky na celkové tuhosti [%], pzs je 

procentuální podíl částí stabilizátoru za silentbloky na celkové tuhosti [%], Δyan je 

analyzovaný posuv středu oka ramene stabilizátoru ve směru zatěžující síly [mm]. 
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ZÁVĚR 
V rámci této diplomové práce byly provedeny návrhy dvou zařízení. Prvním z těchto návrhů 

je zařízení pro demontáž pružiny z tlumiče odpružení s možností přestavby na zařízení pro 

měření charakteristiky vinuté pružiny. Pro stlačení pružiny je zde využito ručního 

hydraulického válce, čímž se nepatrně zhoršuje uživatelská přívětivost, načež je ale výrazně 

redukována pořizovací cena. Hlavní výhodou navrženého zařízení je variabilita pro široké 

velikostní spektrum nejen demontovaných a měřených pružin ale i tlumičů, z nichž je pružina 

na zařízení demontována. Na daném zařízení je možno demontovat a měřit pružiny 

se středním průměrem až 230 mm, průměrem drátu 30 mm, délkou pružiny do 800 mm a 

tuhostí až 800 N·mm-1. U pružin s parametry blížícím se těmto extrémním hodnotám je kvůli 

limitaci tonážní kapacity hydraulického válce a navržené konstrukci, možnost měření 

pružinové charakteristiky omezená, avšak je vždy zaručeno stlačení minimálně o 30 % 

původní délky pružiny, přičemž je možno nenaměřenou charakteristiku doplnit vhodnou 

extrapolační metodou.  

Důležitou studií je v tomto případě i deformační analýza vlivu elastické deformace částí 

zařízení na měřenou pružinovou charakteristiku, vznikající v důsledku maximálního zatížení. 

Výsledkem této analýzy je chyba měření o hodnotě 2,6 %, přičemž při měření charakteristiky 

běžných pružin osobních automobilů o výrazně nižších tuhostech je tato odchylka znatelně 

nižší až zanedbatelná. Dalším pozitivním aspektem je také možnost provádět demontáž 

i měření na jednom zařízení, jelikož tato konfigurace, na základě provedené rešerše, dosud na 

trhu není. 

Druhým z návrhů je návrh zařízení pro měření pružinové charakteristiky stabilizátorů a 

torzních tyčí. Tak jako v předchozím případě, i zde je pro simulaci reálného zatížení využito 

ručního hydraulického válce, přičemž je stejně jako v předchozím případě pulzace zatížení 

vzniklá způsobem ovládání hydraulického válce kompenzována dostatečnou vzorkovací 

frekvencí zvolených snímačů. I v tomto případě je hlavní výhodou možnost měření 

stabilizátorů a torzních tyčí o nadměrných charakteristických rozměrech. Maximální zkrutná 

délka měřených stabilizátorů a torzních tyčí na tomto zařízení je 1800 mm, průměr 60 mm a 

maximální délka ramene stabilizátoru 400 mm. Vzhledem k charakteru deformace zkrutných 

pružin je možnost měření omezena na 180° torze zkrutné části, přičemž dosažení této 

elastické deformace prakticky není možné.  

Pro eliminaci nepřesností měření charakteristiky torzních pružin je obsahem této diplomové 

práce také přepočet výstupních hodnot snímačů na základě aktuálního nastavení variabilních 

prvků měřicího zařízení a charakteristických rozměrů testovaného stabilizátoru/torzní tyče. 

Součástí práce je i koncepční návrh mechanismu testování části stabilizátoru mezi silentbloky 

inspirován provedenou deformační analýzou zatížení stabilizátoru, jejímž výstupem je zhruba 

pětinový podíl ohybové a tahové deformace v oblasti ramen stabilizátoru na celkové tuhosti 

analyzovaného stabilizátoru. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
b [mm] Šířka drátu 

D [mm] Střední průměr pružiny 

D [mm] Průměr stabilizátoru  

dd [mm] Průměr drátu pružiny 

F [N] Silové zatížení pružiny  

Fmax_d [N] Maximální síla vznikající při stlačení pružiny při demontáži  

Fmax_m [N] Síla vznikající při stlačení pružiny při měření  

Fsn [N] Výstupní hodnota tenzometru  

G [Mpa] Modul pružnosti ve smyku 

g [m·s-2] Gravitační zrychlení  

h [mm] Výška drátu 

H [mm] Vzdálenost montážních ok hydraulického válce v zataženém stavu 

Hi [mm] Výstupní hodnota lankového potenciometru  

Ho [mm] Vzdálenost osy stabilizátoru od společné roviny os otvorů posuvné 

boční základny  

k [N·mm-1], 

[N·mm/°] 

Tuhost pružiny 

kmax [N·mm-1] Maximální tuhost pružiny (dle tabulky 1) 

Lmax [mm] Délka pružiny v nezatíženém stavu 

lmax [mm] Maximální délka pružiny v nezatížením stavu (dle tabulky 1) 

Lmin [mm] Délka pružiny v mezním stavu 

Lpmax [mm] Délka pružiny v předpruženém stavu 

Lpmin [mm] Délka pružiny v plně zatíženém stavu 

M [N·m] Momentové zatížení pružiny  

Mk [N·mm] Kroutící moment působící na stabilizátor  

mmax_d [kg] Maximální hmotnostní zatížení vznikající při stlačení pružiny během 

demontáže 

mmax_m [kg] Maximální hmotnostní zatížení vznikající při stlačení pružiny během 

měření  

n [-] Počet činných závitů 

pms [%] Procentuální podíl části stabilizátoru mezi silentbloky na celkové 

tuhosti  

pt [%] Míra stlačení pružiny v důsledku tonážního omezení  

pz [%] Míra stlačení pružiny v důsledku omezení zdvihu hydraulického 

válce  
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pzs [%] Procentuální podíl částí stabilizátoru za silentbloky na celkové 

tuhosti  

R [mm] Délka ramene stabilizátoru  

ran [mm] Poloměr analyzovaného stabilizátoru 

Ran [mm] Délka ramene analyzovaného stabilizátoru  

S [rad] Výstupní hodnota snímače úhlu  

v [mm] Okamžitá délka ramene kroutícího momentu  

W [J] Deformační práce pružiny  

WL [J] Deformační práce pružiny s lineární charakteristikou 

x [m] Stlačení pružiny  

xd [mm] Maximální délka stlačení pružiny potřebná pro demontáž  

xm [mm] Délka stlačení pružiny při měření  

z [mm] Výstupní hodnota táhlového potenciometru 

zmax [mm] Maximální zdvih hydraulického válce 

α [rad] Úhel mezi osou ramene stabilizátoru a horizontální rovinou jeho 

hlavní osy 

αp [rad] Úhel mezi osou ramene stabilizátoru a horizontální rovinou jeho 

hlavní osy při plném zatažení hydraulického válce 

Δyan [mm] Analyzovaný posuv středu oka ramene stabilizátoru ve směru 

zatěžující síly  

Δyan1 [mm] Posuv sledovaného bodu ve směru zatěžující síly  

Δyan2 [mm] Vypočtený posuv středu oka ramene stabilizátoru ve směru 

zatěžující síly  

Δz [mm] Celkový posuv vzniklý deformací zařízení 

Δzh [mm] Posuv horní části vzniklý deformací zařízení 

Δzs [mm] Posuv spodní části vzniklý deformací zařízení 

ξ [-] Tvarový součinitel 

σ [%] Procentuální chyba měření vzniklá deformací zařízení při 

maximálním zatížení 

φ [°] Úhel zkroucení pružiny  

ϕ [rad] Úhel zkroucení stabilizátoru 
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SEZNAM PŘÍLOH 

SEZNAM PŘÍLOH 
P1 - Doplňující obrázky 

P2 - Pevnostní analýza částí zařízení pro měření charakteristiky pružiny 

P3 - Pevnostní analýza zařízení pro demontáž pružiny 

P4 - Pevnostní analýza tažené části zařízení pro měření charakteristiky stabilizátorů a torzních 

tyčí 

P5 - Pevnostní analýza tlačené části zařízení pro měření charakteristiky stabilizátorů a 

torzních tyčí 

P6 - Katalogové listy použitých snímačů (externí soubory) 

P7 - 3D modely navržených zařízení (externí soubory) 

P8 - Výkresy sestavy (externí soubory) 



P1 - Doplňující obrázky 

• Zařízení pro demontáž vinuté pružiny 

 



 

  



 

 

  



• Zařízení pro měření charakteristiky vinuté pružiny 

 

  



 

  



 

  



• Zařízení pro měření charakteristiky stabilizátorů a torzních tyčí pružiny 

 

  



 

  



 

  



• Grafický výstup deformace analyzovaného stabilizátoru z kapitoly 5.4.3 

 

 

 

 



P2 - Pevnostní analýza částí zařízení pro měření charakteristiky pružiny 

 

Maximální zatížení dle podmínky HMH: 135,3 MPa 
Navrhovaný materiál: ČSN 15142 

 
 

 
 

Maximální zatížení dle podmínky HMH: 312,8 MPa 
Navrhovaný materiál: ČSN 15230 

 
 

 
 

Maximální zatížení dle podmínky HMH: 191,6 MPa 
Navrhovaný materiál: ČSN 15142 

 
 

 
 

  



Maximální zatížení dle podmínky HMH: 592,1 MPa 
Navrhovaný materiál: ČSN 16341 

 

 
 

 

 
 

 

  



P3 - Pevnostní analýza zařízení pro demontáž pružiny 

 

Maximální zatížení dle podmínky HMH: 472,1 MPa 
Navrhovaný materiál: ČSN 16341 

 
 

 
 

Maximální zatížení dle podmínky HMH: 491,5 MPa 
Navrhovaný materiál: ČSN 16341 

 
 

 
 

  



Maximální zatížení dle podmínky HMH: 571,7 MPa 
Navrhovaný materiál: ČSN 16341 

  
Maximální zatížení dle podmínky HMH: 184 MPa 

Navrhovaný materiál: ČSN 15142 

 
 

 
 

Maximální zatížení dle podmínky HMH: 171,4 MPa 
Navrhovaný materiál: ČSN 15142 

 
 

 

Maximální zatížení dle podmínky HMH: 156,9 MPa 
Navrhovaný materiál: ČSN 15142 

  



Maximální zatížení dle podmínky HMH: 601,7 MPa 
Navrhovaný materiál: ČSN 16341 

  
Maximální zatížení dle podmínky HMH: 350,2 MPa 

Navrhovaný materiál: ČSN 16341 

  
 

  



P4 - Pevnostní analýzy tažené části zařízení pro měření charakteristiky stabilizátorů a torzních tyčí 

 

Maximální zatížení dle podmínky HMH: 119,6 MPa 
Navrhovaný materiál: ČSN 11375 

 
 

 
 

Maximální zatížení dle podmínky HMH: 232 MPa 
Navrhovaný materiál: ČSN 15260 

 
 

 
 

Maximální zatížení dle podmínky HMH: 195,5 MPa 
Navrhovaný materiál: ČSN 15260 

 
 

 
 

  



Maximální zatížení dle podmínky HMH: 277,3 MPa 
Navrhovaný materiál: ČSN 15260 

 
 

 
 

Maximální zatížení dle podmínky HMH: 78 MPa 
Navrhovaný materiál: ČSN 11375 

  
Maximální zatížení dle podmínky HMH: 463,7 MPa 

Navrhovaný materiál: ČSN 16341 

  

Maximální zatížení dle podmínky HMH: 539,3 MPa 
Navrhovaný materiál: ČSN 16341 

  
 

  



P5 - Pevností analýza tlačené části zařízení pro měření charakteristiky stabilizátorů a torzních tyčí 

 

Maximální zatížení dle podmínky HMH: 112,3 MPa 
Navrhovaný materiál:  ČSN 11375 

 
 

 
 

Maximální zatížení dle podmínky HMH: 228,2 MPa 
Navrhovaný materiál: ČSN 15260 

 
  

 

Maximální zatížení dle podmínky HMH: 244,6 MPa 
Navrhovaný materiál: ČSN 15260 

 
 

 
 



Maximální zatížení dle podmínky HMH: 121,8 MPa 
Navrhovaný materiál: ČSN 11375 

 
 

 
 

Maximální zatížení dle podmínky HMH: 424,6 MPa 
Navrhovaný materiál: ČSN 16341 

  
Maximální zatížení dle podmínky HMH: 509,6 MPa 

Navrhovaný materiál: ČSN 16341 

  
 


