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ABSTRAKT, KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

 

ABSTRAKT 

Diplomová práca sa zaoberá konštrukčným návrhom zariadenia na meranie vozidlových 

tlmičov. Popisuje tlmiče a možnosti ich diagnostiky. V ďalšej časti popisuje samotný 

konštrukčný návrh, pevnostnú analýzu, modálnu analýzu a odhad ceny. Na prenos točivého 

momentu zariadenia sa využíva kulisový mechanizmus. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

tlmič, charakteristika tlmiča, meracie zariadenie, kulisový mechanizmus 

ABSTRACT 

This Diploma thesis deals with the design of device for measurement of vehicle shock 

absorbers. It describes shock absorbers and options for their diagnostics. In the next part 

describes design of device, strength analysis, modal analysis, and cost estimate. Transferring 

torque of device is realized by scotch yoke mechanism. 

KEYWORDS 

shock absorber, shock absorber characteristic, device for measurement, scotch yoke 

mechanism 
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ÚVOD 

ÚVOD 
Tlmiče patria k jedným z najdôležitejších časti vozidla z pohľadu komfortu, 

bezpečnosti a jazdnej dynamiky. Sú komponentom, ktorý má za úlohu neprenášať nerovnosti 

vozovky do riadenia a umožniť cestujúcim v kabíne pohodlnú jazdu. Sú taktiež 

komponentom, ktorý dokáže výrazne ovplyvniť chovanie vozidla. Počas doby života sa tlmič 

opotrebováva a tým mení svoje charakteristiky. Zmenu v tlmení je možné pocitovo 

zaznamenať len veľmi ťažko, preto je vhodnejšie tlmič z vozidla demontovať a jeho 

charakteristiky premerať na špeciálnom, nato určenom, zariadení. Konštrukčný návrh 

a pevnostná analýza práve takéhoto zariadenia je hlavným cieľom tejto diplomovej práce. 

Jedná sa o zariadenie využívajúce kulisový mechanizmus. Zariadenie má byť mobilné, mať čo 

najnižšiu hmotnosť a čo najvhodnejší elektromotor pre pohon.  
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1 TLMIČE VOZIDIEL 

1 TLMIČE VOZIDIEL 
S modernou dobou a s vývojom v oblasti motorových vozidiel sa dostávajú moderné 

systémy čoraz viac aj do bežných vozidiel a základných častí podvozku teda aj do tlmičov.   

Tlmiče patria k jedným z najdôležitejších prvkov celého podvozku. Ich úlohou je okrem 

tlmenia nadmerného zvislého kmitania karosérie aj tlmenie vlastného kmitania pružiny. 

Zmenou mechanickej energie na inú formu energie, v tomto prípade na teplo sa zabezpečuje 

správna funkcia tlmičov. Je teda logické, že tlmiče našli svoje miesto medzi karosériou 

a podvozkom, kde môžu bezpečne plniť svoju úlohu. [1][2] 

1.1 PRINCÍP FUNKCIE TLMIČA 

Základným princípom, na ktorom fungujú tlmiče je princíp kataraktu. Spočíva 

v pretlačovaní pracovného média z jedného pracovného priestoru do druhého prostredníctvom 

otvoru, od  ktorého veľkosti závisí veľkosť škrtenia prietoku a teda aj celá účinnosť tlmiča. 

Teleskopické dvojčinné kvapalinové tlmiče patria v súčasnosti k najviac používaným 

tlmičom v osobných automobiloch. Slovo dvojčinné znamená, že tlmiče pôsobia v oboch 

smeroch a to ako pri pohybe od vozidla tak aj pri pohybe k vozidlu, avšak pri pohybe nápravy 

k vozidlu je účinnosť tlmiča menšia ako pri pohybe nápravy od vozidla. Dôvodom takéhoto 

rozloženia účinnosti je fakt, že tlmič by mal čo najmenej ovplyvňovať tuhosť pružiny. Nemal 

by byť účinný pri pohybe nápravy smerom k vozidlu. [1][2] 

1.2 ROZDELENIE TLMIČOV OSOBNÝCH AUTOMOBILOV 

V súčasnej dobe sa používajú výhradne teleskopické tlmiče a môžeme ich z pohľadu 

tlmiaceho média rozdeliť do dvoch základných kategórií a to na tlmiče [1]:  

• kvapalinové 

• plynokvapalinové 

 

Z pohľadu konštrukcie môžeme tlmiče rozdeliť podľa počtu plášťov na [1]:  

• jednoplášťové 

• dvojplášťové 

 

Okrem týchto plášťov býva tlmič z pravidla vybavený ešte jedným plášťom, ktorý je 

ochranný. 
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1.3 KVAPALINOVÝ TLMIČ 

Tento typ tlmičov sa vyrába výhradne v dvojplášťovom usporiadaní. Pracovný piest 

s prietokovými ventilmi, ktorý je pevne spojený s piestnicov sa nachádza v pracovnom 

(vnútornom) plášti, kde je aj pracovné médium. Najčastejším médiom je olej. V prípade 

pohybu, je cez jeden alebo viacero ventilov v pieste pretlačovaná kvapalina z oblasti pod 

piestom do oblasti nad piestom pretože dochádza k zmenšovaniu pracovného objemu o objem 

piestnice. Prebytočný olej sa cez ventily v dne pracovného priestoru vytláča do takzvaného 

vyrovnávajúceho priestoru, ktorý je naplnený približne do polovice kvapalinou a je malými 

otvormi spojený s atmosférou. Tlmiaca sila, ktorá vzniká stlačením v dôsledku hydraulického 

odporu je závislá na rýchlosti pohybu piestu. Pre správnu funkciu tlmiča je potrebné aby 

pracovný priestor neobsahoval žiadne vzduchové bubliny a bol vyplnený pracovným médiom. 

V prípade, že by sa do pracovného priestoru dostal nejaký vzduch, spôsobilo by to výkyvy 

v tlmiacej sile, z tohto dôvodu sa tento typ tlmiča smie používať len do uhla 45°.[1] [2] 

 

 

     Obr. 1 Kvapalinový tlmič [3] 
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1.4 PLYNOKVAPALINOVÝ TLMIČ  

1.4.1 JEDNOPLÁŠŤOVÝ PLYNOKVAPALINOVÝ TLMIČ 

Princíp fungovania tohto druhu tlmiča je podobný ako princíp dvojplášťového 

kvapalinového tlmiča avšak má isté rozdiely. Hlavným rozdielom je to, že tento typ tlmiča 

nemá vyrovnávací priestor. Ďalšou zmenou oproti kvapalinovému typu je plávajúci piest. 

Zmenou objemu plynu pod plávajúcim piestom sa vyrovnávajú zmeny vnútorného objemu 

v pracovnom priestore. Tento tlmič pracuje ako vysokotlakový a tlak sa pohybuje v rozmedzí 

2 až 3 MPa. 

 

 

Obr.1.1 Jednoplášťový plynokvapalinový tlmič [4] 
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1.4.2 DVOJPLÁŠŤOVÝ PLYNOKVAPALINOVÝ TLMIČ 

Okrem vlastného vyrovnávacieho priestoru je princíp totožný s kvapalinovým tlmičom. 

Pri tomto type tlmiča je vyrovnávací priestor uzavretý a vyplnený dusíkom. Tlak dusíka nad 

olejom sa veľmi neodlišuje od tlaku v atmosfére a dosahuje 0,2 až 0,8 MPa, preto môžeme 

tento tlmič považovať za nízkotlakový. [1] [2] 

 

Obr.1.2 Dvojplášťový plynovokvapalinový tlmič [5] 

1.4.3 POROVNANIE JEDNOPLÁŠŤOVÉHO A DVOJPLÁŠŤOVÉHO TLMIČA 

Pri vzájomnom porovnaní prevedenia s jedným a s dvoma plášťami vyniknú výhody 

jednoplášťového prevedenia. Medzi najväčšie výhody jednoplášťového prevedenia môžeme 

zaradiť, lepšie chladenie pracovného priestoru, necitlivosť na objemovú zmenu kvapaliny pri 

ochladení tlmiča v pokojovom stave, väčší priemer pracovného piestu pri rovnakom 

vonkajšom priemere. Z dôvodu väčšieho priemeru pracovného piestu vznikajú pri pohybe 

piestu nižšie pracovné tlaky v kvapaline. Z konštrukcie jednoplášťového tlmiča vyplývajú aj 

isté nevýhody, ktoré do istej miery ovplyvňujú jeho používanie. K najväčším nevýhodám 

patrí ich tesnosť a životnosť výplne vodiaceho puzdra a piestnice. [2] 
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1.5 MODERNÉ DRUHY TLMIČOV BEZ REGULÁCIE 

1.5.1 POLOHOVO CITLIVÝ TLMIČ – PSD 

 Pôvodný obchodný názov tohto tlmiča od belgickej spoločnosti Monroe je Sensa-Trac. 

Z konštrukčného hľadiska sa jedná o plynokvapalinový tlmič, ktorý je v strednej časti 

vybavený obtokovým kanálom. Ak sa piest tlmiča pohybuje práve v tejto strednej časti je  

účinnosť tlmiča menšia z dôvodu prietoku oleja okolo piestu, naopak ak sa bude tlmič 

pohybovať v okrajových častiach, napríklad pri jazde v teréne, bude účinnosť väčšia. 

S postupným priblížením piestu ku krajným polohám sa prietok okolo piestu zmenšuje až 

dochádza k prietoku len cez ventily v pieste. S postupom času sa tento systém vylepšoval. 

Najväčšiu zmenu priniesla modernizácia konštrukcie známa ako SAFE–TECH. Zmeny 

zasiahli hlavne obtokovú drážku, pri ktorej sa pôvodné náhle prechody na oboch stranách 

zmenili na plynulo variabilné. Hĺbka drážky sa mení pozvoľne, čo umožňuje plynulý prechod 

medzi oblasťou komfortu a oblasťou kontroly. Samotná drážka bola prispôsobená každému 

vozidlu individuálne. Zmenou prešiel aj ventil piestu, ktorého nahradil zväzok kotúčov 

z pružinovej oceli. Kombináciou oceli s pružinou, sa znížila hmotnosť a zrýchlili reakcie na 

nerovnosti vozovky. Pri modernejšom type tlmiča PSD tvorí náplň modernejší olej, ktorý nie 

je, oproti predchodcovi, taký náchylný k zmene viskozity pri zmene teploty, čo dokazuje aj 

porovnanie olejov, kde pri teplote -40°C sú pri starom type oleja tlmiace sily 5,4-krát väčšie 

ako pri teplote +120°C. Pri vylepšenom oleji je zmena v tlmiacich silách pri rovnakých 

teplotách 2,1-krát. [1][2] 

 

Obr.1.3 Polohovo citlivý tlmič PSD [6] 
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1.5.2 TLMIČ SYSTÉMU DISPLACEMENT CONSCIOUS DAMPING - DCD 

Jedná sa o ďalšie prevedenie od firmy Monroe. Tento systém využíva bežný 

kvapalinový tlmič, ktorý nemá obtokový kanál, ale rozšírenie v strednej časti. Účinnosť 

tlmiča v strednej polohe je menšia ako účinnosť v krajných polohách. Tlmič sa používa 

vo veľkokapacitných osobných autách, kde sa tlmiče z dôvodu lepšieho využitia priestoru 

umiestňujú šikmo a to až do uhla 45°. Toto prevedenie môžeme nájsť napríklad 

v automobiloch VW Sharan alebo Ford Galaxy. [1][2]  

1.6 MODERNÉ DRUHY TLMIČOV S REGULÁCIOU 

Tlmiče, ktoré umožňujú zlepšiť jazdný komfort a ovládateľnosť vozidla na rôznych 

druhoch  povrchov zmenou veľkosti tlmenia.  

Dajú sa rozdeliť do dvoch skupín a to na :  

• Tlmiče s elektromagnetickou reguláciou 

• Nastaviteľné tlmiče 

 

1.6.1 TLMIČE S ELEKTROMAGNETICKOU REGULÁCIOU 

Jedným zo základných znakov, že vozidlo, v ktorom sedíme je vybavené tlmičmi 

s elektromagnetickou reguláciou je volič režimu tlmenia. Režimy môžu byť Šport, Komfort, 

Normal. Ide o veľmi pokrokový spôsob zmeny tlmenia z miesta vodiča pomocou 

elektromagnetického poľa. Systém tlmenia je napojený na množstvo snímačov ako napríklad 

snímač zrýchlenia, výšky a mnoho ďalších, ktoré umožňujú meniť nastavenie podľa 

aktuálnych potrieb vodiča a aktuálnom stave vozovky.  

 

Tlmiče s elektromagnetickou reguláciu môžeme rozdeliť do podskupím a to na:  

• Elektronicky ovládané tlmiče 

• Magnetoreologicky ovládané tlmiče 

 

Elektronicky ovládaný tlmič 

 Typ tlmiča, ktorý je veľmi často používaný v semiaktívnom zavesení kolies, používa 

riadiaci škrtiaci ventil prepúšťajúci kvapalinu medzi dvoma komorami. Tento typ tlmičov sa 

používa vo viacerých systémoch tlmenia, pričom každý výrobca nazýva svoj systém inak, no 

princíp je veľmi podobný.  

Tlmiče vyrobené firmou ZF pod značkou SACHS známe ako CDC – Continous 

Damping Control, ktoré boli na začiatku svojej kariéry v roku 1994 používané primárne 

v luxusnom segmente automobilov sa v dnešnej dobe dostali aj do nižších tried automobilov. 

Najdôležitejšou časťou tohto tlmiča je riadiaci ventil. Elektromagnetický nastaviteľný 

pohyblivý člen uzatvára alebo naopak otvára prietočné kanály a tým zmenšuje respektíve 

zväčšuje prietok kvapaliny cez planžety spätného ventilu. Tlmič je tým pádom plynule 

nastaviteľný od veľmi mäkkého až po veľmi tvrdé naladenie. Celý systém tlmenia je 

prepojený s riadiacou jednotkou, ktorá každé 2 milisekundy zisťuje aktuálne potreby tlmenia 

a dokáže až 20-krát za sekundu upraviť prúd, ktorý ovláda pohyb piestu. Vývojom 

a testovaním vznikli dva typy CDC tlmičov a to prv takzvaný CDCi tlmič, i ako internal 

a neskôr CDCe tlmič, e ako external. Variant  CDCi sa veľmi podobá dvojplášťovému tlmiču 

s plynulo premeniteľnými prietočnými ventilmi. So zvyšujúcimi sa nárokmi na zástavbu 
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tlmičov do podvozku sa vyvinul systém CDCe, pri ktorom je proporcionálny 

elektromagnetický ventil uložený v takzvanom externom bypasse, čo je priestorovo úspornejší 

variant. 

CDC tlmiče dnes využíva rada výrobcov v ich systémoch tlmenia ako napríklad, 

koncern Volkswagen v systéme DCC využíva CDCe variant, Opel v systéme IDS Plus 

používa taktiež variant CDCe. [7][8][9] 

 

 

 
 

Obr.1.4 Elektronicky ovládaný tlmič CDC z vozidla Opel Astra [10] 

 

Magnetoreologicky ovládané tlmiče 

Ide o jednoplášťový tlmič, ktorý používa magnetorologickú kvapalinu. Pre správne 

pochopenie funkcie tlmiča je vhodné sa prv zamerať na výklad magnetoreologickej 

kvapaliny, často označovanej aj skratkou MR kvapalina. 

Už zo samotného názvu kvapaliny vyplýva, že pôjde o kvapalinu s riadeným prúdením 

a tým aj zmenou viskozity, keďže reológia je vedná disciplína zaoberajúca sa tokom 

a deformáciou materiálu. V MR kvapalinách sa môže ako nosné médium použiť voda, silikol, 

glykol alebo olej. V nosnom médiu sú rozptýlené veľmi malé čiastočky ( 3-5 m), ktoré sa 

dajú spolarizovať.   

 Vyššie rozobratá MR kvapalina prúdi cez v prietokové otvory v pieste, ktorý má 

v sebe cievku. Cievka pri prechode elektrického prúdu indukuje magnetické pole, s ktorým 

reaguje MR kvapalina tak, že čiastočky roztrúsené v kvapaline sa zoskupia a vytvoria reťazec 
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pozdĺž tlmiča. Piest sa pri tlmení snaží vytlačiť olej do hornej resp. dolnej časti tlmiča. 

Naprieč usporiadané častice tomu kladú odpor. Tento systém má veľkú výhodu v reakčnom 

čase, ktorý sa pohybuje okolo 2 ms. Jedným zo systémov využívajúcich tento typ tlmiča je 

systém od spoločnosti Delphi s názvom Magne Ride, ktorý bol použitý v automobile Audi TT 

v roku 2006. Podobný systém bol testovaný už v roku 2002 v Amerike v automobile Cadillac 

Seville STS. [11] 

 

Obr.1.5 Tlmič Magne Ride 2. generácie [12] 

1.6.2 NASTAVITEĽNÉ TLMIČE  

Reguláciu pri tomto type tlmiča je možné realizovať, buď po demontáži z automobilu 

alebo prostredníctvom zásobníku, ktorý je umiestnený mimo hlavný valec.  

Pootočením oboch koncov tlmiča pri úplne zasunutej piestnici dôjde k zmene 

predpätia pružiny, čo ovplyvní tlmič v smere rozťahovania. Ak je tlmič vybavený pryžovým 

dorazom umiestneným pod krytom piestnice, je nutné prv tlmič z auta demontovať až potom 

piestnicu úplne zasunúť. V súčasnej dobe sa tento typ tlmičov v bežných vozidlách veľmi 

nepoužíva. Využitie nastaviteľných tlmičov je ale veľmi rozšírené v motoristickom športe, 

kde sa vozidlo nastavuje na každý závod zvlášť. V športovom prevedení majú tieto tlmiče 

vyrovnávací priestor vo forme zásobníka umiesteného mimo hlavný pracovný valec 

s prepúšťacími ventilmi, plávajúcim piestom a ďalšími regulačnými prvkami umožňujúcimi 

zmenu tlmenia. Tieto športové tlmiče sa často dajú meniť zvlášť pre pomalý a zvlášť pre 

rýchly pohyb piestu. Ihla s tryskou umiestnená v ose zásobníku slúži k regulácií tlmenia pri 

nízkej rýchlosti pohybu piestnice. Obmedzenie prietoku oleja do vyrovnávacieho priestoru 

a zmena okamihu nárastu tlaku sa nastavuje otáčaním regulačného šraubu. Naopak pri 

rýchlom pohybe piestu počas kompresie olej už nestíha pretekať okolo ihly, preto dôjde 

k navýšeniu tlaku a otvoreniu ventilu v pieste, ktorý je vybavený planžetami s predpätím. 

Zmenou tohto predpätia dochádza k regulácií počas rýchlej kompresie. [13][14] 
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 Obr.1.6 Športový tlmič od firmy JRZ [15] 
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2 TESTOVANIE TLMIČOV 
Keďže bezpečnosť cestnej premávky a komfort cestovania v osobných automobiloch sú 

úzko spojené s kvalitou tlmičov, bolo potrebné nájsť spôsoby ako spomínané tlmiče testovať, 

nastavovať, kontrolovať a charakterizovať. Preto v dnešnej dobe môžeme skúšanie tlmičov 

rozdeliť do dvoch základných kategórií a to na:  

1. Testovanie bez nutnosti demontáže z vozidla 

2. Testovanie na skúšobných stavoch (zariadeniach) 

 

Z dôvodu náročnosti jednak fyzickej ale aj časovej sa v prevažnej väčšine autoservisov 

uskutočňujú testy priamo na vozidle, teda bezdemontážne testy. Skúšobné stavy si našli 

miesto hlavne vo vývoji tlmičov a v rôznych výskumných centrách. 

 Pred každou skúškou je vhodné tlmiče skontrolovať, či z nich nevyteká olej, či nie sú 

nejako mechanicky poškodené, či nie sú ohnuté a či sú správne uchytené.  

 

2.1 BEZDEMONTÁŽNE TESTOVANIE TLMIČOV  

Tento bezpochyby komfortnejší a rýchlejší spôsob testovania tlmičov patrí v dnešnej 

dobe k najviac rozšíreným spôsobom testovania tlmičov. Testovanie celého zavesenia kolesa 

a nie len hydraulického tlmiča môže byť v istom zmysle nevýhodou tohto spôsobu testovania, 

pretože je ťažšie lokalizovať príčinu. Za nevýhody môžeme považovať aj nerovnomerné 

rozloženie hmotnosti v okamihu merania, kde aj napríklad palivo v nádrži môže do istej miery 

ovplyvniť celkové výsledky merania. V servisnej praxi sa používa široké spektrum aktívnych 

(s vlastným pohonom) a aj pasívnych (bez vlastného pohonu) bezdemontážnych testerov. 

Podľa spôsobu rozkmitania sledovanej hmoty vozidla a sledovanej veličiny pre snímanie 

kmitov môžeme bezdemontážne testery rozdeliť do troch skupín: 

1. Systém rezonančný adhézny 

2. Systém impulzný dokmitový 

3. Systém rezonančný amplitúdový 

Okrem druhu testera, ktorým testujeme je veľmi dôležitým prvkom pri bezdemontážnom 

testovaní aj spôsob hodnotenia nameraných výsledkov. Výsledky zo všetkých druhov testerov 

môžeme vyjadriť v dvoch kategóriách a to v: –  hodnotení zrovnávacom databázovom 

        –  hodnotení bezpečnosti (EUSAMA) 

 

2.1.1 ADHÉZNY REZONANČNÝ SYSTÉM TESTOVANIA  

Zavedením jednotných skúšobných podmienok medzinárodným združením výrobcov 

tlmičov EUSAMA sa tento tester dostal do obľuby a dnes patrí k najviac v praxi používaným 

testerom. Test tvorí zvisle kmitajúca plošina aktívneho testeru, na ktorej sa nachádza merané 

koleso. Plošina simuluje nerovnosti vozovky za súčasného merania prítlačnej sily kolesa na 

plošinu. Výsledkom je najmenšia hodnota prítlaku kolesa na plošinu v celom priebehu testu. 

Pri tomto type testera sa k vyhodnoteniu používa hodnotenie bezpečnosti (EUSAMA). [16] 

V praxi sa výsledky podľa metodiky EUSAMA hodnotia takto [17]: 𝐸𝑈𝑆 =
𝐹𝑆𝑚𝑖𝑛

𝐹𝑆𝑇
×100, 

pričom FSmin [N] je minimálna prítlačná sila kolesa pôsobiaca na plošinu 

 FST [N] je statická prítlačná sila pôsobiaca na plošinu 

 EUS [%] je minimálna nameraná hodnota adhézie   
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Hodnotenie podľa EUSAMI je po meraní nasledovné: 

 

Výsledné % EUS     Stav tlmiča 

  Nad 60%      výborný stav 

41 – 60%      dobrý stav 

    21 – 40%      vyhovujúci stav 

        1 – 20%      nevyhovujúci stav 

       0%      zlý stav 

 

 
 

 
Obr.2 Adhézny rezonančný systém testovania [18] 

2.1.2 IMPULZNÝ DOKMITOVÝ SYSTÉM TESTOVANIA 

Po rázovom vybudení karosérie sa sníma priebeh kmitania, z ktorého je potom 

vyhodnotený útlm. Pod rázovým vybudením karosérie si môžeme predstaviť ručné 

rozkývanie celej karosérie, aj preto patrí táto metóda testovania k jedným z najjednoduchších 

a najmobilnejších. Výhodou tejto metódy je aj relatívne malá energetická náročnosť. Ďalšou 

výhodou je možnosť nastaviť testovanie tak, že nepresiahne 5 minút. Daňou za jednoduchosť, 

mobilitu a ďalšie klady je celý rad nevýhod. Vysoké zdvihy pri nízkych frekvenciách, čo 

veľmi neodpovedá realite. Tlmič je zaťažovaný len malou silou, takže výsledok môže byť 

ovplyvnený trením piestnice alebo trením ostatného zavesenia. Pri niektorých karosárskych 

prevedeniach ako napríklad v prípade pickupov je pomerne náročné ručne rozkývať karosériu. 

K tomu všetkému je tu ešte fakt, že väčšina závesov kolies osobných automobilov sa pri 

veľkých budiacich zdvihoch nechová lineárne, preto je potrebné vedieť veľkosť budiaceho 

zdvihu. 

 Zariadenie, ktoré sa pri tejto metóde testovania používa je jednoduchý mobilný tester, 

ktorý vyhodnocuje merný útlm odpruženej hmoty. Najrozšírenejšie zariadenia pre tento typ  

testovania sú M-Tronic SDT 2000/U od nemeckého výrobcu a Tristar Shock Tester od 

českého výrobcu. V prípade Tristaru je pohyb karosérie snímaný ramienkom umiestneným 

pod blatníkom daného kolesa a následne je prepočítavaný relatívny prítlak. Vyhodnotenie je 

potom v súlade s EUSAMOU. [16] 
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Obr.2.1 Zariadenie M-Tronic SDT 2000/U  [19] 

2.1.3  REZONANČNÝ AMPLITÚDOVÝ SYSTÉM TESTOVANIA 
Merané koleso je umiestnené na plošine, ktorá je počas testu zvisle rozkmitaná. Počas  

samotného merania sú neodpružené hmoty vybudené. K útlmu dochádza po vypnutí zdroja 

kmitania avšak v prechodnej oblasti sa objaví rezonancia a najvyššia amplitúda kolesa, ktorá 

charakterizuje tlmiaci účinok testovaného tlmiča. Hodnotenie je potom dané porovnaním 

nameranej amplitúdy a maximálnej výrobcom povolenej amplitúdy. Toto meranie sa 

v súčasnosti vykonáva zariadením od firmy BOGE s pomocnou sadou TriSet, ktorá prevádza 

hodnoty do elektronickej formy, takže je možné s dátami v počítači ďalej pracovať. Medzi 

najväčšie nevýhody testerov v tejto kategórií patrí pomerne častý nesúlad medzi nameranými 

výsledkami a hodnotením tlmičov z jazdnej skúšky so skúšobným vodičom. Dôvodom tohto 

nesúladu sú rozdiely v skúšobných podmienkach. Vlastný kmitočet plošiny býva 6 až 7 Hz 

a koleso kmitá so zdvihom až 100 mm, no v reálnej prevádzke sú ale hodnotené jazdné 

vlastnosti na kvalitnej vozovke pri zdvihu kolesa niekoľko milimetrov a frekvencií 

neodpruženej hmoty 10 až 20 Hz. Silové zaťaženie sa medzi testom a reálnou prevádzkou 

veľmi nelíši ale pri vyššej frekvencií sú väčšie nároky na hydraulický systém. [16][17] 
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Obr.2.2 Funkčný nákres skúšobne BOGE s popisom častí: 1 – koleso, 2 – plošina,  

3 – pantografické zariadenie, 4 – príruba kľukového mechanizmu, 5 – elektromotor,  

6 – kľukový mechanizmus, 7 – vinutá pružina, 8 – nastavovacie zariadenie, 9 – tyč,  

10 – vodiaca tyč, 11 – elektromotor záznamového zariadenia, 12 – záznamový kotúč, 13 – 

záznamové zariadenie, 14 – šraub, 15 – zotrvačník [20] 

 

 

Obr.2.3 Záznam kmitania z merania na zariadení BOGE [20]  
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2.2  TESTOVANIE NA SKÚŠOBNÝCH STAVOCH 

Časovo náročnejší ale presný spôsob testovania tlmičov s nutnosťou demontáže tlmičov 

z vozidla. Testovanie prebieha na skúšobných stavoch nazývaných dynamometre. 

Dynamometre sú rozšírené hlavne vo výskumných a vývojových centrách. Vzhľadom na 

veľkú časovú náročnosť je tento spôsob testovania tlmičov nevhodný pre bežné servisy. 

Z dôvodu lepšieho pochopenia testovania je vhodné vysvetliť si pojem základná 

charakteristika tlmiča. 

Pojem základná charakteristika tlmiča v sebe zahŕňa dve základné závislosti.  

Prvou závislosťou je závislosť tlmiacej sily na rýchlosti pohybu piestu tlmiča, nazývanej aj 

ako rýchlostná alebo F-v charakteristika. Rýchlostná charakteristika tlmiča je znázornená na 

obrázku 2.4 a ako je možné vidieť má lomený priebeh, čo značí, že súčiniteľ lineárneho 

tlmenia je rozdielny pre ťah a tlak. Nie vždy je tlmiacou charakteristikou priamka, môže ňou 

byť aj slučka. Ak je F-v charakteristikou slučka znamená to, že tlmič v horných úvratiach, 

kedy je rýchlosť nulová, vykazuje hysteréziu. Hysterézia je spojená so zotrvačnými hmotami 

a pružnými členmi. Skutočný priebeh F-v charakteristiky sa meria práve na skúšobnom stave. 

[21] 

 
Obr.2.4 Rýchlostná charakteristika tlmiča [21] 

Druhou závislosťou je závislosť vyjadrujúca tlmiacu silu na dráhe tlmiča nazývaná ako 

zdvihová alebo F-z charakteristika. F-z charakteristika je zobrazená na obrázku 2.5. Jedná sa 

o charakteristiku posudzujúcu funkciu tlmiča počas zdvihu.  
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Obr.2.5 Zdvihová charakteristika tlmiča [21] 

Obe charakteristiky sa získavajú na dynamometroch. Tlmič je prv rozkmitaný a meria sa 

reakčná sila vyvolaná tlmičom. Jednotlivé body charakteristík sú získané zmenou rýchlosti 

piestu tlmiča. 

 

Obr.2.6 Zmeraná charakteristika sila-dráha a zostrojenie charakteristiky sila-dráha [21] 

Plocha pod krivkou diagramu definuje tlmiacu prácu počas jedného dvojzdvihu tlmiča. 

Účinok tlmiča je potom daný veľkosťou plochy a tvarom krivky.  
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Niektoré predovšetkým závodné tlmiče umožňujú prispôsobenie niektorých 

parametrov priamo pre daný okruh alebo trať. Pri testovaní tlmičov sú preto potrebné 

špeciálne softvéry, ktoré umožňujú zobraziť aj malú zmenu v nastaveniach. Väčšina softvérov 

umožňuje tlmič testovať a zobraziť údaje z dvoch základných typov testov. Jedná sa 

o takzvaný CVP test a o PVP test. 

CVP test 

Skratka CVP pochádza z anglických slov continuous velocity plot, čo v preklade 

znamená, že pri teste sa vykreslí súvislý graf rýchlosti pre celých 360° natočenia kľuky. Počas 

otáčky o 360° dôjde k jednému stlačeniu a jednému roztiahnutiu tlmiča. CVP test má 

zadefinovanú maximálnu rýchlosť. Graf následne tvoria štyri krivky.[22] 

1. Krivka sily prechodu z nulovej do maximálnej rýchlosti v tlaku. Označená modrou 

farbou. 

2. Krivka sily prechodu z maximálnej rýchlosti do nulovej rýchlosti v tlaku. Označená 

červenou farbou. 

3. Krivka sily prechodu z nulovej rýchlosti do maximálnej rýchlosti v ťahu. Označená 

zelenou farbou. 

4. Krivka sily  prechodu z maximálnej rýchlosti do nulovej rýchlosti v ťahu. Označená 

čiernou farbou. 

 

 
Obr.2.7  Jednotlivé polohy kľuky pri CVP teste. [22] 
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Obr.2.8 Graf krivky pri CVP teste [22] 

 

Obr.2.9 Graf znázorňujúci jednotlivé časti testovacieho cyklu [22] 

Z obrázkov 2.8 a 2.9 je vidieť, že so vzrastajúcou rýchlosťou vzrastá aj sila. 
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PVP test 

Ďalším testom je takzvaný PVP test. Skratka vznikla z anglických slov peak velocity 

plot. Jedná sa o test kedy sa nám do grafu nevykresľuje priebeh sily počas celej otáčky, ale 

vykresľujeme len body, ktoré odpovedajú veľkosti sily pri maximálnej rýchlosti. Test nám 

vykreslí jeden bod pre stlačenie a jeden bod pred roztiahnutie, potom zvýšime rýchlosť a celý 

postup opakujeme. Body môžeme vykresľovať pre rôzne rýchlosti, ale stále však 

vykresľujeme len dva body.  

 Graf na obrázku 2.10 zobrazuje test PVP pre dve rýchlosti. Prvou rýchlosťou je 

rýchlosť 5 palcov za sekundu a druhou je 12 palcov za sekundu. Následne softvér body spojí 

a vznikne graf ako je na obrázku 2.11. Väčšinou potrebujeme hodnoty z celej otáčky kľuky 

a nie  len maxima, na to je treba použiť CVP cyklus, ktorý je popísaný vyššie. [22] 

 

Obr.2.10 Graf znázorňujúci PVP test [22] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.2.11 Spojenie bodov PVP testu v softvéry [22] 
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Keďže tlmiče nie sú vždy v bezporuchovom stave, je vhodné objasniť ich najčastejšie 

poruchy [23]: 

 

1) Znížený silový účinok v ťažnom zdvihu 

 zväčšená vôľa medzi piestom a pracovným 

valcom  vplyvom opotrebenia 

 nečistota v oleji, netesnosť tlačného ventilu 

vplyvom opotrebenia 

 

 

2) Znížený silový účinok v tlačnom zdvihu 

 netesnosť ťažného ventilu vplyvom nečistôt 

alebo v dôsledku poškodenia ventilu 

 

 

3) Nárast sily na konci stlačenia 

 spôsobené väčšinou nadmerným množstvom 

oleja v tlmiči 

 je potreba upraviť množstvo oleja na 

výrobcom požadovanú hodnotu 

 

4) Oneskorenie tlmiča – pokles sily na začiatku 

tlačného zdvihu 

 olej v tlmiči sa spení 

 

5) Pokles sily na začiatku ťažného a začiatku tlačného 

zdvihu 

 vplyvom opotrebených tesniacich časti je 

možný únik oleja 

 z dôvodu menšieho množstva oleja je možné 

zavzdušnenie priestoru 

 

6) Pokles sily na začiatku a konci ťažného zdvihu 

 vplyv pasívnych odporov 
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2.2.1 MECHANICKÉ DYNAMOMETRE 

Jedná sa o druh dynamometra, ktorý patrí k najjednoduchším a k najstarším. Mechanické 

dynamometre môžu byť v dvoch prevedeniach. Prvým prevedením je klasický kľukový 

mechanizmus, ktorý je poháňaný elektromotorom. V druhom prípade sa jedná o prevedenie 

s kulisovým mechanizmom nazývané aj ako Scotch yoke mechanizmus. Práve konštrukčný 

návrh zariadenia so Scotch yoke mechanizmom je hlavným cieľom tejto diplomovej práce. 

Klasický kľukový mechanizmus [24] – mechanizmus je veľmi podobný mechanizmu 

v bežnom spaľovacom motore. Diery na kľuke umožňujú zmenu zdvihu. 

Výhoda – menšie tolerancie kľukového mechanizmu sa odrážajú na cene, ktorá je nižšia ako      

u iných prevedení 

Nevýhoda – toto prevedenie nevytvára perfektný sínusový pohyb. Hoci perfektný sínusový 

pohyb nie je nutný, môže však eliminovať vibrácie  

 

Obr.2.12 Dynamometer s kľukovým mechanizmom [24] 

 

Pre uhlovú rýchlosť kľukovej hriadele platí: 𝜔 =
𝜋𝑛

30
 , pričom n sú otáčka kľukového hriadeľa. 

Rýchlosť pohybu piestu tlmiča pri vhodnom pomere dĺžky ojnice a polomeru  

 𝑣(𝑡) = 𝑅𝜔 sin(𝜔𝑡). 
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Všeobecné rovnice pre kľukový mechanizmus [25]:  

𝑠 = 𝑅𝐾(1 − cos 𝛼 +
1

2
sin2 𝛼) 

𝑣 = 𝑅𝐾𝜔(1 − sin 𝛼 +
𝑙𝑎𝑚𝑏

2
sin( 2 𝛼)) 

   𝑎 = 𝑅𝐾𝜔2(cos 𝛼 + 𝑙𝑎𝑚𝑏2 cos( 2 𝛼)) 

Rk – polomer kľuky 

l – dĺžka ojnice 

w – uhlová rýchlosť 

lamb – pomer R/l 

a – uhol natočenia kľuky 

 

 

 

 

 

 
 

Obr.2.13 Znázornenie jednotlivých prvkov v kľukovom mechanizme [25] 

 

Kulisový mechanizmus (Scotch yoke) [24] – systém, ktorého konštrukčný návrh je cieľom 

mojej diplomovej práce 

Výhoda – mechanizmus dokáže vytvoriť perfektný sínusový pohyb 

Nevýhody – z dôvodu nižších povolených tolerancií vzrastá cena zariadenia 

 

Obr.2.14 Dynamometer s kulisovým mechanizmom [26] 
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Pohybové rovnice pre kulisový mechanizmus [27]: 

Dráha: 𝑠(𝑡) = 𝑅sin (𝜔𝑡) 

Rýchlosť: 𝑣(𝑡) = 𝜔𝑅 cos(𝜔𝑡) 

Zrýchlenie: 𝑎(𝑡) = −𝜔2𝑅sin (𝜔𝑡) 

 

Obr.2.15 Porovnanie priebehov kulisového mechanizmu a kľukového mechanizmu [28] 

Funkcia 

Pre správne meranie charakteristík tlmiča na tomto druhu dynamometra je nutné tlmič 

pripevniť jedným koncom ku kľukovému mechanizmu resp. k Scotch yoke mechanizmu 

a druhý koniec k zariadeniu na meranie sily. Rýchlosť piestu je možné meniť zmenou zdvihu 

a otáčok. Pre prehľad o tlmiacich vlastnostiach celého pracovného rozsahu tlmiča sa pri 

konštantných otáčkach zdvihu piestu mení rýchlosť. Z toho vyplýva, že zdvih je jediná  

premenná pri meraní charakteristík. Zmena zdvihu je závislá na konštrukcií mechanizmu, nie 

je ju možné meniť plynulo len skokovo. Zdvih sa mení zmenou polomeru na kľuke. [24][21]    
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Obr.2.16 Možné polohy dier pre zmenu polomeru kľuky a tým aj zmenu zdvihu [24] 

2.2.2 HYDRAULICKÉ DYNAMOMETRE 

Prevedenie dynamometra, pri ktorom je spôsob uchytenia tlmiča totožný s predošlým 

mechanickým dynamometrom. Rozdiel je ale v pohone skúšaného tlmiča. Hydraulická 

kvapalina je jednou zo základných prvkov tohto prevedenia. V závislosti od výrobcu sa 

hydraulická kvapalina stlačuje elektromotorom až do 21 MPa.  

Výhoda – voľba takmer ľubovoľného zaťažovacieho pohybu v rámci rozsahu piestnice 

a rýchlosti v rámci reakcie hydraulického systému umožňuje veľké množstvo záťažových 

cyklov, medzi ktoré patrí aj trojuholníkový, obdĺžnikový a sínusový zaťažovací cyklus, je 

tu tiež možnosť nahrania vlastného zaťažovacieho cyklu pomocou dodaného softwaru. 

Tento dynamometer je možné taktiež používať aj na skúšky životnosti [29][30] 

Nevýhody –  mínusom je bezpochyby cena, hmotnosť, rozmery zariadenia a nutnosť 

údržby olejového systému 

2.2.3 ELEKTROMAGNETICKÉ DYNAMOMETRE 

So zvyšujúcimi sa požiadavkami odvetvia na ekonomickejšie, tichšie a ekologicky čistejšie 

testovacie zariadenia vznikla potreba ďalšieho vývoja aj v oblasti dynamometrov. Odpoveďou 

na dopyt po modernom dynamometry je práve elektromagnetický dynamometer. Na pohon sa 

používajú lineárne elektromotory známe pod skratkou EMA. Lineárne elektromotory 

umožňujú vyvolať väčšie sily a vyššie rýchlosti bez nutnosti kompenzácie teploty, viskozity 

oleja, čo je typické pre mechanické a hydraulické dynamometre.[31] 

Výhody – nižšie náklady v porovnaní s hydraulickým prevedením, tichší chod, rýchlejšie 

nastavenie a samozrejmosťou je nastavenie ľubovoľného cyklu [31] 
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Obr.2.17 Lineárny elektromotor EMA  [31] 

 

 

Obr.2.18 Elektromagnetický dynamometer EMA 6k [31] 
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2.2.1 VÝROBCOVIA DYNAMOMETROV 

MTS Roehrig 

Firma MTS v roku 2014 odkúpila 100% podiel Roehrig engineering, takže novo 

vyrobené dynamometre už nesú názov MTS Roehrig. Jedná sa o  populárneho amerického 

výrobcu. V portfóliu firmy môžeme nájsť dynamometre všetkých troch prevedení. V prípade 

mechanického prevedenia sa firma zameriava a vylepšuje hlavne scotch-yoke mechanizmus. 

Firma je priekopníkom v oblasti elektromagnetických dynamometrov. Má patentované 

lineárne elektromotory EMA. [31][32] 

 

Obr.2.19 Mechanický dynamometer MTS Roehrig SYD 10VS [26] 
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SPA Dynamometers 

Výrobca spadajúci do skupiny SPA, ktorá patrí k najväčším dodávateľom do 

motoršportu v Spojenom kráľovstve. Dynamometre od SPA sú používané viacerými tímami v 

seriály Formuly 1, NASCAR a mnohých ďalších. Firma so zameraním hlavne na motoršport 

má kompletnú ponuku produktov od samotných tlmičov cez dynamometre až po software do 

počítača. [33] 

 

Obr.2.20 Dynamometer SPA Dynamometers BTP 2000 [34]



BRNO 2017 

 

 

 

36 
 

3 POŽIADAVKY NA ZARIADENIE 

 

3 POŽIADAVKY NA ZARIADENIE 
Konštrukcia zariadenia na meranie vozidlových tlmičov má byť, z dôvodu väčšej variability 

mobilná. Dôležitou požiadavkou je použitie konštrukcie s kulisovým mechanizmom. 

Maximálna sila, ktorú by zariadenie malo umožňovať namerať je 4000 N, pričom rýchlosť pri 

maximálnej sile by mala byť 2 m.s-1. Zariadenie by malo umožňovať zdvih tlmiča 50 mm.     
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4 KONŠTRUKCIA ZARIADENIA 
Cieľom tejto kapitoly je konštrukcia zariadenia pre meranie vozidlových tlmičov. 

Samotné zariadenie je navrhované ako mobilné, takže medzi dôležité faktory patrí okrem 

tuhosti zariadenia, ceny aj hmotnosť celého meracieho stavu. Na prenos krútiaceho momentu 

z asynchrónneho motoru na samotný testovaný tlmič je použitý kulisový mechanizmus. 

Šesťpólový asynchrónny elektromotor patrí k hlavným častiam celého mechanizmu. Jeho 

parametre priamo ovplyvňujú požitie a rozsah celého zariadenia. 

4.1  NÁVRH ZARIADENIA 

Zariadenie je postavené na podstave, ktorá je bližšie popísaná v časti 4.2.1 na strane 40. 

Testovaný tlmič je uvedený do pohybu pomocou pohonu, pričom sa zaznamenáva jeho 

aktuálne stlačenie a taktiež tlmiaca sila. Snímanie polohy testovaného tlmiča je riešené 

meraním relatívnej polohy pohyblivej časti voči nepohyblivému rámu. Keďže rozmery 

testovaných tlmičov sa môžu meniť je nutné zariadenie skonštruovať tak, aby umožňovalo 

zmenu polohy uchytenia tlmičov. Preto vhodným riešením je použitie stojín kruhového 

prierezu. Na horné uchytenie je použitý svorný spoj.    

4.1.1 VOĽBA POHONU  

Prvkom, od ktorého parametrov sa odvíja konštrukcia zariadenia a aj voľba snímačov, 

je pohon zariadenia. Veľmi obľúbeným pohonom v širokom spektre aplikácií je asynchrónny 

motor. Výhodou tohto elektromotora je hlavne jednoduchá konštrukcia, spoľahlivý chod 

a nenáročná údržba. Parametre asynchrónnych motorov závisia na prevedení elektromotora.. 

Medzi známe značky asynchrónnych elektromotorov môžeme zaradiť značky ako Siemens, 

ATB alebo Raveo a mnoho ďalších.  

 

Požiadavky na zariadenie: Fmax = 4000 N 

    vFmax= 2 m.s-1  

    zdvih = 50 mm => r = 25 mm 

Potrebné parametre motora: 

𝑣𝐹𝑚𝑎𝑥 = 𝜔𝑟 =≫  𝜔 =
𝑣𝐹𝑚𝑎𝑥

𝑟
= 80 𝑟𝑎𝑑. 𝑠−1 

 

𝜔 =
2𝜋𝑛

60
=≫ 𝑛 =

𝜔60

2𝜋
=

80×60

2𝜋
763,94 𝑚𝑖𝑛−1 

 

𝑀 = 𝐹𝑟 = 4000×0,025 = 100 𝑁. 𝑚 

 

Pre pohon konštruovaného zariadenia bol vybraný trojfázový asynchrónny elektromotor 

RAVEO RMS160L6. Tento šesť pólový motor o výkone Pv = 11 kW a otáčkach 960 min-1 

disponuje krútiacim momentom o veľkosti Mk=112 N.m. Uloženie motora je pomocou 

šraubou, matíc a M14. Šrauby podľa ISO 4017 a matice sú z dôvodu namáhania so silónovou 

vložkou podľa ISO 10 511, teda podložku nie je potrebné použiť.  

 Motor má triedu krytia IP55. Hmotnosť vybraného motora je 90 kg. Dôležitým údajom 

je aj cena motoru, ktorá činí 18 360 Kč. 
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Obr.4 Momentová charakteristika asynchrónneho motora [35] 

4.1.2 VOĽBA FREKVENČNÉHO MENIČA  

Keďže otáčky motora presne nevyhovujú požiadavkám, motor je potrebné zregulovať. 

 Prvou možnosťou bolo využitie prevodovky, ktorou by sme dosiahli požadovaných otáčok na 

výstupnom hriadeli elektromotora. Z bližšieho pohľadu na vhodné varianty prevodoviek 

vyplynulo, že použitie prevodovky nie je z hľadiska hmotnosti a ani ceny výhodné. 

Z následného skúmania ďalších možností vyplynulo, že najvhodnejšou reguláciou bude 

použitie frekvenčného meniča. Použitím frekvenčného meniča sa výrazným spôsobom 

nezvýšila hmotnosť zariadenia. 

Pre konštruované zariadenie bol zvolený frekvenčný menič od firmy Raveo 

a konkrétne menič rady TT100 s menovitým výkonom 11 kW. Hmotnosť meniča je 8 kg. 

Dôležitým údajom je aj cena meniča, ktorá je 16 443 Kč. 

 
Obr.4.1  Frekvenčný snímač TT100 [36] 

 

 

Snímač je k podstave pripevnený pomocou štyroch šraubov M5 podľa ISO 4017. 
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4.1.3 VOĽBA SNÍMAČA SILY 

Snímanie sily je súčasťou každého testovania tlmičov. Pre potreby snímania sily pri 

testovaní na navrhovanom zariadení je vhodné použiť tenzometrický snímač. Snímač pracuje 

na princípe zmeny odporu vplyvom deformácie. Dôležitou skutočnosťou pri výbere vhodného 

tenzometra je potreba merania sily ako v tlaku tak aj v ťahu. Vhodnými variantami sú 

snímače typu S alebo diskový snímač s nízkym profilom. Keďže ceny nízkoprofilových 

diskových snímačov sú vyššie, bol pre konštruované zariadenie vybraný snímač typu S. 

Konkrétne bol vybraný tenzometrický snímač Zemic H3/1000 kg C3 s vnútorným závitom 

M12. Tenzometer je pripevnený ku hornému úchytu. Cena tenzometra je 5324 Kč. 

 

Obr.4.2 Tenzometrický snímač Zemic H3/1000 kg C3 [37] 

 

4.1.4 VOĽBA SNÍMAČA DRÁHY 

Dôležitou súčasťou zariadenia je aj snímač dráhy. Parametre snímača musia byť 

v rozsahu parametrov zariadenia. Pre zariadenie bol vybratý lineárny snímač značky 

Novotechnik. Snímač TX2_0100_716 má rozsah až 100 mm a umožňuje merať až do 

rýchlosti 5 m.s-1. Uchytenie snímača je vykonané prostredníctvom závitu v časti kulisy na 

pohyblivej strane a prostredníctvom výstupu v hornej časti rámu ako nepohyblivá časť. Cena 

snímača je 3300 Kč. 

 

Obr.4.3 Snímač polohy Novotechnik TX2_0100 [38] 

 

 

 



BRNO 2017 

 

 

 

40 
 

4 KONŠTRUKCIA ZARIADENIA 

4.2 KONŠTRUKČNÉ ČASTI ZARIADENIA 

4.2.1 PODSTAVA 

Medzi základne prvky celej konštrukcie patrí podstava, na ktorú sú upevnené alebo 

privarené ďalšie časti. Spodná časť zariadenia je tvorená z oceľových profilov obdĺžnikového 

tvaru o rozmeroch 40x10 mm a hrúbke steny 2 mm. Profily sú vyrobené z ocele 11 375 podľa 

ČSN, so zaručenou zvárateľnosťou. Pôvodné 6 m dlhé profily je potrebné narezať do 

požadovaných dĺžok. Cena jedného metra profilu je 45 Kč. Z dôvodu vyššej tuhosti celej 

podstavy je vytvorený kríž prechádzajúci stredom podstavy. Podstava z oceľových profilov je 

zobrazená na obrázku 4.4.  

Na zvarenej konštrukcii z oceľových profilov je plech o rozmere 800x740 mm. Jedná 

sa o hlbokoťažený plech akosti DC01 za studena valcovaný a so zaručenou zvárateľnosťou 

o hrúbke 2 mm. Cena jednej tabule plechu o rozmeroch 1000x2000 mm je 961 Kč. 

Z druhej strany sú z dôvodu upevnenia koliesok privarené štyri plechy o hrúbke 2 mm a 

rozmeroch 180x160 mm. Celá podstava je zobrazená na obrázku 4.6. 

 
Obr.4.4 Rám podstavy z oceľových profilov 

 

 

Obr.4.5 Podstava zariadenia aj s dierami 
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4.2.2 KLADKA 

Dôležitou požiadavkou na zariadenie je jeho mobilita. Najjednoduchšou možnosťou je 

použitie otočných kladiek umožňujúcich presun po rôznych povrchoch a umožňujúcich vyššie 

zaťaženie. Pre prevádzkový stav zariadenia sú ale tieto kladky nevhodné, keďže by bolo 

obtiažné udržať zariadenie na jednom mieste. 

Na splnenie požiadavky mobility a plného funkčného stavu je potrebné aby zariadenie 

malo aj kladky na pohyb ale aj podpory na aretáciu na mieste merania. Z tohto dôvodu sa ako 

veľmi výhodné ukázalo použitie otočnej kladky s podpornou nohou s pogumovaním. 

Konkrétne sa jedna o kladku od firmy Blickle označením HRLH-SPO 75K s nosnosťou 300 

kg. Kladka má výšku 108 mm, v prípade aktívnej podpory je celková výška 123 mm 

a k podstave je pripevnená šraubami so šesťhrannou hlavou o dĺžke 35mm a závitom M10 

podľa ISO 4017. Použité sú opäť matky so silónovou vložkou podľa ISO 10 511. Hmotnosť 

jednej kladky je 1,7 kg a jej cena je 3623 Kč.  

 
Obr.4.6 Kladka s podporou [39] 

4.2.3 RÁM 

Rám, ktorý je privarený k podstave, je skonštruovaný z oceľových profilov 

štvorcového tvaru o rozmeroch 40x40 mm a hrúbke 2 mm. Oceľové profily sú vyrobené ocele 

11 375 podľa ČSN a majú zaručenú zvárateľnosť. Pôvodné 6 m dlhé profily je treba narezať 

do požadovaných dĺžok. Cena jedného metra profilu je 66,40 Kč. 

Samotný rám je zobrazený na obrázku 4.7. Výška celého rámu je 450 mm. Rozmery 

sú rovnaké ako rozmery podstavy, teda 800x740 mm. Rám zvyšuje tuhosť celého zariadenia 

a sú naň pripevnené ďalšie dôležité prvky. K rámu je privarený profil v tvare L a to kvôli 

zaisteniu snímača dráhy. 
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Obr.4.7 Rám zariadenia 

Rám má aj svoju rozoberateľnú časť. Jedná sa o oceľový profil, ktorý je v hornej zadnej časti. 

Vo vnútornej časti rámu sú umiestnené podporné profily tvaru L, ktorých úlohou je pripevniť 

oceľový profil k zvyšku rámu, pomocou šraubou so šesťhrannou hlavou M8 podľa ISO 4017. 

Úlohou rozoberateľnej časti rámu je umožniť ľahšiu zástavbu respektíve prípadnú demontáž 

motora zo zariadenia. 

4.2.4 VODIACE TYČE S PÄTKAMI 

Kľúčovou súčasťou pre upevnenie horného úchytu sú duté vodiace tyče. Brúsené  tyče 

o dĺžke 1500 mm a priemere 40 mm v tolerancii h6 sú vyrobené z ušľachtilej ocele , ktorá je 

vhodná ako vedenie pre horný úchyt. Tyče sú umiestnené v pätkách, ktoré sú privarené 

v plechu podstavy. Pre presné uchytenie tyčí boli zvolené pätky z ocele 11 375 podľa ČSN. 

Pre vytvorenie správneho zovretia každej dutej tyče slúžia dva šrauby s valcovou hlavou 

a vnútorným šesťhranom podľa ISO 4762 so závitom M5. Otvory na pätke sú vyrobené 

v tolerančnom poli H6. Tyče sú z dôvodu lepšieho vedenia pripevnené aj k rámu zariadenia v 

hornej časti rámu, pomocou úchytiek. Tolerančná trieda na úchytkách je H6. Úchytky sú 

pripevnené k rámu pomocou šraubov M8 so šesťhrannou hlavou podľa ISO 4017. 

4.2.5 HORNÝ ÚCHYT 

Úlohou horného úchytu, ktorý je z materiálu 11 503 podľa ČSN, je umožniť 

pripevnenie hornej časti testovaného tlmiča do zariadenia. K hornému úchytu musí byť 

pripevnený aj tenzometický snímač a upínacia časť. Pripevnenie tenzometrického snímača je 

pomocou šraubu s vnútorným šesťhranom so závitom M12 a dĺžkou 90mm podľa ISO 4762 

cez vyvŕtaný otvor v hornom úchyte. K spodnej strane tenzometrického snímača je 

pripevnená samotná upínacia časť pomocou spojovacej časti od spoločnosti MISUMI, ktorá 

má závit M12 o dĺžke 35mm. Spojovacia časť má vnútorný šesťhran podľa ISO 4762 aby 

bolo možné pripevnenie k tenzometru.  

Pripevnenie horného úchytu k vodiacim tyčiam je zrealizované pomocou upínacích 

pák od firmy Kipp. Konkrétne sa jedná o upínacie páky K0117_2101x60 so závitom M10 a 

vinutím 20°. Pre ľahšiu manipuláciu a z dôvodu zníženia hmotnosti je horný úchyt odľahčený. 
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Obr.4.8 Horný úchyt vo vodiacich tyčiach s tenzometrom a upínacou časťou 

4.2.6 KRYTY ZARIADENIA  

Keďže zariadenie disponuje pohyblivými časťami je vhodné, hlavne kvôli bezpečnosti 

pri práci so zariadením, zakrytovať celú vnútornú časť. Na zakrytovanie zariadenia sú použité 

plechy o hrúbke 0.5 mm, ktoré sú k rámu pripevnené pomocou šraubou M3x8 podľa ISO 

7380. Kryt má v prednej  aj v zadnej časti otvory z dôvodu chladenia motora a lepšej 

cirkulácie vzduchu cez zariadenie. 

 

Obr.4.9 Zakrytované zariadenie 
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4.3 KULISOVÝ MECHANIZMUS 

Z hľadiska funkcie je však najdôležitejšou častou zariadenia mechanizmus, ktorý mení 

točivý pohyb z výstupu z trojfázového elektromotora na posuvný pohyb testovaného tlmiča. 

Týmto mechanizmom je kulisový mechanizmus. V tento časti je popísaný kulisový 

mechanizmus z konštrukčnej časti. 

4.3.1 NÁBOJ NA  VÝSTUPNÚ HRIADEĽ ELEKTROMOTORA 

Točivý moment z výstupného hriadeľa elektromotora je prenášaný na náboj. Moment je 

prenášaný pomocou spojenia pero drážka podľa ČSN 02 2562. Materiál náboja je oceľ 12 050 

podľa ČSN. Náboj je proti axiálnemu posuvu zabezpečený pomocou šraubu s vnútorným 

šesťhranom so závitom M16 a dĺžke 50 mm podľa normy ISO 4762 . 

 Keďže v zadaní práce je požadovaný zdvih 50 mm, je v prednej časti náboja diera so 

závitom M10 25 mm od hlavnej vodorovnej osy náboja. Pre možnosť testovania väčšieho 

spektra tlmičov sú po obvode vyvŕtané aj ďalšie diery vo väčšej vzdialenosti a to konkrétne 

30, 35, 40 mm. 

 

Obr.4.10 Náboj na výstupný hriadeľ z elektromotora 

4.3.2 KULISOVÝ MECHANIZMUS 

Do náboja je našraubovaná hriadeľ so závitom M10 od spoločnosti MISUMI. Je 

vyrobená z materiálu 15 131 podľa ČSN. Hriadeľ má aj nezávitovú časť o priemere 20 mm 

a dĺžke 30 mm. Na nezávitovú časť je nalisované guľôčkové dvojradé ložisko s kosouhlým 

stykom od spoločnosti SKF. Číslo ložiska je 3200A-2RS N9/MT33. Dôležitým parametrom 

ložiska je medzná dynamická únosnosť, ktorá je 7,3 kN. 

Na ložisko je nalisovaný kameň kulisy. Dôvodom využitia je kameňa je zväčšenie 

styčnej plochy a tým aj zníženie tlaku v spoji. Kameň je vyrobený z bronzu. 

Kameň je následne vložený do otvoru v hlavnej časti kulisového mechanizmu, ktorá už 

vytvára požadovaný posuvný pohyb. Posuvná časť kulisy je uložená v troch lineárnych 

ložiskách aby umožňovala pohyb hore aj dole. V spodnej časti sú použité lineárne ložiská 

o vnútornom priemere 10 mm a dĺžke 29 mm, konkrétne LM-10-UU. Lineárne ložisko 

v hornej časti je väčšie, má priemer 16 mm a dĺžku 37 mm, jedná sa o ložisko LM-16-UU. 

Všetky lineárne ložiská sú od spoločnosti POWER BELT. 
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Posuvná časť je vyrobená z ocele 14 140 a vnútorná časť je v miestach, kde sa pohybuje 

kameň kvôli zníženiu trenia vyleštená. Z boku je na túto časť upevnený lineárny snímač, 

ktorý sníma aktuálnu polohu mechanizmu. Voľba lineárneho snímača je rozpísaná v kapitole 

4.1.4. V hornej časti má súčasť závit M10 a to z dôvodu namontovania spodného upnutia pre 

testovaný tlmič. 

 

 

Obr.4.11 Náboj na výstupnú hriadeľ z elektromotora 

 

 

 Obr.4.12 Mechanizmus premeny krútiaceho momentu na posuvný pohyb
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Obr.4.13 Rozmery celej zostavy v mm 
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4.4 NAPÄŤOVO – DEFORMAČNÁ ANALÝZA A ĎALŠIE VÝPOČTY 

Táto časť pojednáva o pevnostnom overení navrhnutej konštrukcie. Za účelom overenia 

bol vytvorený  zjednodušený model zariadenia, ktorý obsahoval len kľúčové nosné časti. Bola 

vykonaná analýza rámu ako aj podstavy zariadenia. Dôležitou časťou bolo aj overenie 

uchytenia motora. Na pevnostnú analýzu bol použitý výpočtový program Ansys Workbench, 

ktorý využíva metódu konečných prvkov.  

Pre správnu funkciu zariadenia je  potrebné aby aj horný úchyt odolal maximálnej sile, 

z toho dôvodu bolo vykonané overené jeho uchytenie. Hmotnosti jednotlivých časti sú určené 

z 3D modelu a priemery závitov boli určené podľa [40]. 

 

4.4.1 OVERENIE SVORNÉHO SPOJA HORNÉHO ÚCHYTU 

Horný úchyt je ku vodiacim tyčiam pripevnený pomocou svorného spoja. Najprv je nutné 

stanoviť  potrebnú treciu silu. Zotrvačná sila od rotujúcich časti je pri výpočte zanedbaná.  

Celé overenie je počítané pre jeden svorný spoj. 

Trecia sila, ktorá je potrebná pre svorný spoj stanovená takto: 

Ftrecia=
𝐹𝑚𝑎𝑥+𝑚ú𝑐ℎ𝑦𝑡𝑔

2
×𝑘𝑓 =

4000+15×9,81

2
×1,5 = 3110,363 𝑁 

kde Ftrecia  je trecia sila spoja, Fmax je maximálna sila, ktorá tam pri zdvihu 50 mm môže 

nastať, múchyt je hmotnosť všetkých časti horného úchytu podľa modelu, kf  je súčiniteľ 

funkčnosti väzby. 

Dôležité je taktiež spočítať potrebnú normálovú silu, ktorá sa vypočíta nasledovne: 

Fn =
𝐹𝑡𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎

𝛾
=

3110,363

0,1
= 31 103,625 N 

Fn v tejto rovnici je normálová sila, 𝛾 je súčiniteľ zovretia určený podľa tabuľky 28 z [41]. 

Ďalšou dôležitou veličinou je tlak potrebný v zovretí. Vypočítaný tlak: 

ps =
𝐹𝑛

𝜋𝑑𝑙
=

31 103,625

𝜋×40∗80
= 3,094 𝑀𝑃𝑎   

ps v rovnici vyjadruje tlak v zovretí, d je priemer vodiacej tyče a l je výška horného úchytu.  

Osová sila, ktorá je potrebná v šraube: 

Fosová =
𝑝𝑠𝑑𝑙𝑙2

𝑛Š𝑙1
=

3,094×40×80×20

1×95
= 2084,379 𝑁 

kde Fosová je osová sila v šraube, l1 je rameno pôsobenia osovej sily šraubu, l2 je rameno 

pôsobenia normálovej sily, ps tlak v zovretí a nŠ je počet šraubov. 
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Obr.4.14 Znázornenie vzdialeností parametrov [41] 

Podľa [39] a strany 55 a tabuľky 15 je pre závit M10 x 1,5 a materiál šraubu 5S maximálna 

dovolená osová sila v šraube : 

Fosová max = 15 800 𝑁  

Z toho vyplýva, že Fosová< Fosová max ==> šraub vyhovuje 

Následne je možné určiť aj uťahovací moment a to podľa [42], strana 449 ako : 

Muťahovací= 𝐾𝑢ť𝑎ℎ𝑜𝑣𝑎𝑐í𝐹𝑜𝑠𝑜𝑣á𝑑š𝑟 = 0,2×2084,379×0,01 = 4,169 𝑁𝑚 

Muťahovací je uťahovací moment šraubu, Kuťahovací je súčiniteľ uťahovacieho momentu, dšr je 

priemer závitu šraubu.  

Keďže nie je použitá normalizovaná matica je nutné vykonať kontrolu vnútorného závitu 

v hornom úchyte na otlačenie. 

Výpočet počtu závitov v materiály: 

pzávitov =
𝑙𝑧á𝑣𝑖𝑡𝑢

𝑃
=

40

1,5
= 26,666 ≅ 26 𝑧á𝑣𝑖𝑡𝑜𝑣 

pričom pzávitov je počet závitov, lzávitu je dĺžka vnútorného závitu, P je rozteč závitu. 

Priemet stykovej plochy prevedenej na obdĺžník so šírkou H: 

H=
𝑑š𝑟+𝐷1

2
=

10−8,376

2
= 0.812 𝑚𝑚  

H je nosná hĺbka závitu, D1 malý priemer vnútorného závitu, dšr  je priemer závitu šraubu. 

S= 𝑝𝑧á𝑣𝑖𝑡𝑜𝑣𝜋𝐷2𝐻 = 26×𝜋×8,862×0,812 = 587,775 𝑚𝑚2  

Kde S je odtlačovaná plocha závitov a D2 je stredný priemer závitu. 



BRNO 2017 

 

 

 

49 
 

4 KONŠTRUKCIA ZARIADENIA 

p=
𝐹𝑜𝑠𝑜𝑣á

𝑆
=

2084,379

587,775
= 3,546 𝑀𝑃𝑎 

Dovolený tlak v závitoch pre spojovacie šrauby je podľa [43] určený ako: 

pd= 0,25𝑅𝑒 = 0.25×245 = 61,25 𝑀𝑃𝑎 

kde Re medza kĺzu materiálu vnútorného závitu. 

Z toho vyplýva, že p< pd ==> vyhovuje 

4.4.2 DEFORMAČNÁ A NAPÄŤOVÁ ANALÝZA 

Pre deformačnú a napäťovú analýzu bol použitý zjednodušený model zariadenia. Zaťaženie 

a okrajové podmienky testovaného zjednodušeného modelu je vidieť na obrázku 4.15. 

Zjednodušený model je vo forme škrupín, ktorým bola v softvéry zadaná hrúbka steny 2 mm 

a taktiež aj smernica. 

 

 

Obr.4.15 Okrajové podmienky rámu 
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Voľba prvku bola ponechaná na systém a veľkosť prvkov bola upravená na 10 mm. Počet 

prvkov bol 28 647. Výsledkom tejto analýzy je veľkosť redukovaného napätia von-Mises 

v MPa a deformácia v mm. 

 

Obr.4.16 Redukované napätie von-Mises 

 

Obr.4.17 Deformácia rámu v mm 
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Súčasť Deformácia 

Maximálne 

redukované 

napätie v MPa 

Medza kĺzu v 

MPa 

Hodnota 

súčiniteľa 

bezpečnosti 

Rám 0,063 12,248 280 22,86 

Tab. 1 Súčiniteľ bezpečnosti a deformácia 

Zariadenie je poháňané trojfázovým asynchrónnym elektromotorom, ktorý dokáže vyvinúť 

krútiaci moment až 112 Nm. Práve preto bolo potrebné overiť jeho uchytenie k podstave 

rámu. Použitý bol zjednodušený model ako aj v predošlom prípade. Voľba prvkov bola ako 

v predchádzajúcej analýze ponechaná na systém a veľkosť prvkov bola 10 mm. Celkový 

počet prvkov bol 28 647. Okrajové podmienky analýzy sú zrejmé z obrázka 4.18. Rám bol 

ako aj v predošlom prípade zospodu prichytený pevnou väzbou v miestach koliesok.

 

Obr.4.18 Okrajové podmienky pre kontrolu uchytenia motoru 
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Obr.4.19 Redukované napätie Von-Mises v MPa 

 

Obr.4.20 Deformácia rámu vplyvom momentu v mm 

Súčasť Deformácia 

Maximálne 

redukované 

napätie v MPa 

Medza kĺzu v 

MPa 

Hodnota 

súčiniteľa 

bezpečnosti 

Rám 0,0567 13,674 280 20,47 

Tab. 2 Súčiniteľ bezpečnosti a deformácia 
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Významnou časťou zariadenia z hľadiska funkcie je kulisový mechanizmus. Mechanizmus 

bol kontrolovaný na maximálnu silu, ktorá počas pohybu vznikne. K sile , ktorú vyvinie 

elektromotor bola pripočítaná zotrvačná sila rotujúcich časti, ktorej veľkosť je vypočítaná z 

hmotnosti pohybujúcich sa častí z modelu: 

1. Časť kulisy: mčkulis= 1,5 kg 

2. Kameň: mkamen= 0,2 kg 

3. Ložisko s hriadeľkou: mlhr= 0,175 kg 

 

Celková hmotnosť je ich súčtom a teda: 

 𝑚𝑐𝑒𝑙𝑘 = 𝑚č𝑘𝑢𝑙𝑖𝑠𝑦 + 𝑚𝑘𝑎𝑚𝑒𝑛 + 𝑚𝑙ℎ𝑟 = 1,5 + 0,2 + 0,175 = 1,875 𝑘𝑔 

Z grafického priebehu zrýchlenia mechanizmu je určené maximálne zrýchlenie. 

 

Obr.4.21 Grafický priebeh zrýchlenia mechanizmu v závislosti na uhle natočenia 

Maximálne zrýchlenie je amax= 160 m.s-2. Výpočet zotrvačnej sily pohybujúcich sa častí: 

 

𝐹𝑧𝑜𝑡𝑟𝑣𝑎č = 𝑚𝑐𝑒𝑙𝑘𝑎𝑚𝑎𝑥 = 1,875×160 = 300 𝑁 

Celková sila, s ktorou bol kontrolovaný mechanizmus bola: 

𝐹𝑐𝑒𝑙𝑘 = 𝐹𝑚𝑎𝑥 + 𝐹𝑧𝑜𝑡𝑟𝑣𝑎č = 4000 + 300 = 4300 𝑁 

Pri voľbe okrajových podmienok bola snaha o zaväzbenie časti mechanizmu podľa reálnej 

funkcie. Skúška na únavu nebola kvôli nepravidelnosti používania zariadenia vykonaná. Pre 

potreby kontroly mechanizmu bol vytvorený zjednodušený model, ktorý neobsahoval rádiusy. 

Ložisko bolo taktiež nahradené zjednodušeným modelom. Voľba prvkov bola ponechaná na 

systém a veľkosť prvkov bola na časti kulisy 15 mm na ostatných častiach 10 mm. V oblasti 

najväčšieho zaťaženia, teda v okolí našraubovaného hriadeľa bola sieť zjemnená na 1 mm. 

Celkový počet prvkov bol 204 903. 
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Obr.4.22 Okrajové podmienky mechanizmu 

 

 Obr.4.23 Redukované napätie pri pôsobení maximálnej sily v MPa 
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Obr. 4.24 Deformácia v mm 

Súčasť Deformácia 

Maximálne 

redukované 

napätie v MPa 

Medza kĺzu v 

MPa 

Hodnota 

súčiniteľa 

bezpečnosti 

Hriadeľka 0,465 313,09 650 2,07 

Tab. 3 Súčiniteľ bezpečnosti a deformácia 

Kontrolovaná bola aj samotná časť kulisy. Na vnútornú stranu časti kulisy bola privedená sila 

12 000 N. Táto sila je trikrát väčšia ako sila, ktorú vyvinie motor z dôvodu  približne trikrát 

väčšej plochy ako je plocha kontaktu kameň časť kulisy. Okrajové podmienky sú znázornené 

na obrázku 4.25. Typ prvkov bol ponechaný na program a veľkosť prvkov bola 5 mm, ich 

počet bol 74 223.  
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Obr.4.25 Okrajové podmienky a redukované napätie v MPa 

 

Obr.4.26 Deformácia časti kulisy v mm 
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Súčasť Deformácia 

Maximálne 

redukované 

napätie v MPa 

Medza kĺzu v 

MPa 

Hodnota 

súčiniteľa 

bezpečnosti 

Časť kulisy 0,0798 264,54 630 2,68 

Tab. 4 Súčiniteľ bezpečnosti a deformácia 

 

4.5 MODÁLNA ANALÝZA 

Keďže časti konštruovaného zariadenia budú konať rotačný pohyb je vhodné vykonať 

aj modálnu analýzu. Kontrolovaný bol rám zariadenia ako aj celý kulisový mechanizmus. 

Cieľom modálnej analýzy je vylúčiť vznik rezonancie. Použitý bol program Ansys 

Workbench. Pred samotnou analýzou bolo treba zistiť frekvenciu, aká nastane v mechanizme 

pri rýchlosti 2 m.s-1 a maximálnej sile 4000 N. Zdvih zariadenia je stanovený na 50 mm. Zo 

zadaných parametrov bola zistená frekvencia mechanizmu nasledovne: 

  𝑣 = 𝜔𝑎𝑚𝑝      =≫    𝜔 =
𝑣𝑚𝑎𝑥

𝑎𝑚𝑝
=

2

0,025
= 80 𝑟𝑎𝑑. 𝑠−1 

Kde w je uhlová rýchlosť, amp je amplitúda a vmax je rýchlosť pri maximálnej sile. 

Frekvencia bola odvodená ako : 

 𝜔 = 2𝜋𝑓 =≫   𝑓 =
𝜔

2𝜋
=

80

6,28
= 12,73 𝐻𝑧 

Kde 𝑓  je frekvencia kulisového mechanizmu zariadenia, w je uhlová rýchlosť. Zistená 

frekvencia pri maximálnej sile a tomu odpovedajúcej rýchlosti je 12,73 Hz. Pre vylúčenie 

rezonancie bolo potrebné zistiť prvé vlastné frekvencie kontrolovaných časti. 

Rám s podstavou: 

Pre analýzu bol použitý zjednodušený model, ktorého prvky a ich veľkosť je totožná 

s deformačnou analýzou. Okrajové podmienky sú znázornené na obrázku 4.27. 
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Obr.4.27 Okrajové podmienky pre modálnu analýzu 

 

 

Tab. 5 Hodnoty vlastných frekvencií         Graf 1 Znázornenie vlastných frekvencií 

 

1. vlastná frekvencia rámu s podstavou je niekoľko krát vyššia ako frekvencia kulisového 

mechanizmu. Z toho sa dá usúdiť, že rezonancia nenastane. 

Kulisový mechanizmus: 

Použitý bol zjednodušený model, ktorého prvky boli nechané na systém a ich veľkosť bola 5 

mm. Počet prvkov bol 83 571. Okrajové podmienky sú znázornené na obrázku 4.28. 

Poradie 
vl.frekvencie 

Hodnota 
[Hz]  

 1. 48,8 

2. 60,1 

3. 83,1 

4. 122 

5. 126,2 

6. 142,5 

7. 155,6 

8. 216,5 
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Obr.4.28 Okrajové podmienky kulisového mechanizmu pre modálnu analýzu 

Poradie 
vl.frekvencie 

Hodnota 
[Hz] 

1. 2123,2 

2. 2232,9 

3. 2827,3 

4. 3254,7 

5. 3263,4 

6. 3287,8 

7. 3295,9 

8. 3637,4 

Tab. 6 Hodnoty 

vlastných frekvencií 

  

 Graf 2 Znázornenie vlastných frekvencií  

1. vlastná frekvencia kulisového mechanizmu je niekoľko krát vyššia ako frekvencia 

kulisového mechanizmu. Z toho sa dá usúdiť, že rezonancia nenastane. 
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4.6 FINANČNÝ ODHAD CENY ZARIADENIA 

Súčasť polotovar/názov/počet kusov Cena 

Kolieska s oporou BLICKLE HRLH - SPO 75K/4x 14 492 Kč 

Podstava Jekl 40x10x2 dĺžka 6m podľa ČSN 11 375/1x 256,5 Kč 

Plech podstavy 
Plech 1000x2000x2/Plech valcovaný za 

studena/1x 961 Kč 

Rám 
Jekl 40x40x2 dĺžka 6+1m podľa ČSN 

11375/1+ 464,8 Kč 

Kryty Plech 1000x2000x0,5/2x 620 Kč 

Motor Raveo  160 L6 11kW 18 360 Kč 

Frekvenčný menič TT100 - 0110 16 443 Kč 

Stojiny Vodiaca tyč  dutá 40 h6, 1,5 m /2x 7299 Kč 

Náboj na hriadeľ motora Oceľ kruhová 115x200 podľa ČSN 12050, 399 Kč 

Ložisko Dvojradé guličkové ložisko SKF/1x 933 Kč 

Lineárne ložisko LM-10-UU dĺžka 29 mm/2x 198 Kč 

Lineárne ložisko LM-16-UU dĺžka 37 mm/1x 186 Kč 

Snímač polohy Novotechnik TX2-0100-716 3300 Kč 

Tenzometer Zemic H3 1000kg C3 5324 Kč 

Časť kulisy Oceľ obdĺžniková podľa ČSN 14 140 800 Kč 

Horný úchyt Oceľ obdĺžniková 90x60x400 ČSN 11 503 300 Kč 

Šrauby 
8xM14, 16xM10, 14xM8 so šesť hrannou 

hlavou 100 Kč 

Hriadeľka MISUMI HFRN20-30-F16-B3-PMC10 1000 Kč 

Svorné úchytky Kipp K0117/2x 734 Kč 

Matice so silónovou vložkou 8xM14, 16xM10, 14xM8 500 Kč 

Podložky Silónové podložky 8xM14, 16xM10, 14xM8 50 Kč 

Šrauby s vnútorným šesť 
hranom M16 , M5, M12 400 Kč 

 
Celková cena 73 120 Kč 

   Tab. 7 Odhad finančných nákladov   

Vo finančnom odhade na realizáciu zariadenia boli započítané len náklady na materiál a kúpu 

zariadení. V prípade započítania nákladov na delenie materiálov, úpravu a samotnú montáž by 

sa náklady na skonštruovanie zariadenia pohybovali okolo 110 000 Kč. 
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ZÁVER 

ZÁVER 
V prvej kapitole tejto diplomovej práce boli popísané jednotlivé druhy tlmičov 

a systémy odpruženia v motorových vozidlách. Ďalšia kapitola sa venovala možnostiam 

testovania samotných tlmičov. Bol urobený prehľad bezdemontážnych testerov tlmičov ako aj 

metódy hodnotenia. Podobný o niečo detailnejší prehľad bol urobený aj pre testery tlmičov, 

pri ktorých je nutné tlmiče z vozidiel demontovať. Boli porovnané hlavne mechanické testery 

s kľukovým a kulisovým mechanizmom. V závere bol vypracovaný prehľad najznámejších  

výrobcov testerov na trhu.     

Hlavným cieľom tejto diplomovej práce bol konštrukčný návrh zariadenia na meranie 

vozidlových tlmičov s kulisovým mechanizmom. Zariadenie bolo navrhnuté ako mobilné. 

Využitie koliesok je vhodným riešením pre zaručenie mobility zariadenia ale pre správnu 

funkciu bolo potrebné vybrať typ koliesok s oporami aby v mieste určenia zariadenie 

neposkakovalo a plnilo požadovanú funkciu. Počas návrhu sa tiež ukázalo, že výberu 

elektromotora a jeho regulácii treba venovať zvláštnu pozornosť aby boli splnené požiadavky 

na maximálnu silu , stanovený zdvih a rýchlosť. Ako nevhodné sa ukázalo použitie 

prevodovky, hlavne kvôli jej váhe a taktiež cene.  Najvhodnejšia sa ukázala kombinácia 

elektromotora s frekvenčným  meničom, čím sa ušetrili kilogramy a tiež došlo k úspore 

finančných prostriedkov. Náročnou časťou návrhu bol aj kulisový mechanizmus. Kvôli 

vzniku líniového styku a vysokých napätí bolo nevhodné použitie len ložiska pre zmenu  

rotačného pohybu na posuvný. Využitím prvku zvaného kameň sa problém s líniovým stykom  

eliminoval.   

Pre analýzu napätia a deformácie boli vytvorené zjednodušené modely, ktoré boli 

následne zaťažené. Celá analýza prebiehala v program ANSYS Workbench. Z výsledkov 

analýzy vyplýva, že rám ako aj ostatné kontrolované časti vyhovujú z hľadiska pevnosti. 

Zariadenie obsahuje kulisový mechanizmus a teda jeho časti budú kmitať. Z dôvodu 

vylúčenia vzniku rezonancií bola vykonaná aj modálna analýza vybraných častí v programe 

ANSYS Workbench. Z výsledkov analýzy je zreteľné, že vlastné frekvencie vybraných časti 

sú niekoľkonásobne vyššie ako frekvencia zariadenia pri maximálnej sile a danej rýchlosti, 

teda rezonancie nenastanú. 

Výsledná konštrukcia umožňuje testovanie tlmičov s maximálnou silou 4000 N 

a rýchlosťou 2 m.s-1 pri zdvihu 50 mm. Hmotnosť celého zariadenia je podľa modelu 205 kg. 

Najťažšou časťou je motor, ktorý sám o sebe váži 90 kg. Cena za materiál a kupované časti je 

73 120 Kč. V prípade vlastnej výroby  celého zariadenia sa cena navýši odhadom o 40 000 

Kč. Cena kompletného zariadenia by sa potom pohybovala okolo 110 000 Kč.  
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV 

a [m.s-2] zrýchlenie 

a [°] uhol natočenia kľuky 

Amax [mm] maximálna amplitúda zariadenia BOGE 

amax [m.s-2] maximálne zrýchlenie mechanizmu 

amp [mm] amplitúda zdvihu 

d [mm] priemer vodiacej tyče 

dšr [mm] priemer závitu šraubu 

EUS [%] minimálna nameraná hodnota adhézie 

F [N] sila  

f [Hz] frekvencia 

Fcelk [N] celková sila pôsobiaca na časti  

Fmax [N] maximálna sila 

Fn [N] normálová sila 

Fosová [N] osová sila v šraube 

Fosová max [N] maximálna osová sila 

FSmin [N] minimálna prítlačná sila kolesa pôsobiaca na plošinu  

FST [N] statická prítlačná sila pôsobiaca na plošinu  

Ftrecia [N] trecia sila spoja 

Fzotrvač [N] zotrvačná sila rotujúci častí 

H [mm] nosná hĺbka závitu 

kf   [-] súčiniteľ funkčnosti väzby 

Kuťahovací [-] súčiniteľ uťahovacieho momentu 

l [mm] výška horného úchytu 

l [mm] dĺžka ojnice 

l1 [mm] rameno pôsobenia osovej sily šraubu 

l2 [mm] rameno pôsobenia normálovej sily 

lamb [-] pomer dĺžky ojnice ku polomeru kľuky 

lzávitu [mm] dĺžka vnútorného závitu 

M [N.m] potrebný krútiaci moment 

mcelk [kg] celková hmotnosť rotujúcich častí 

mčkulis [kg] hmotnosť časti kulisy 

Mk [N.m] krútiaci moment 
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV 

mkamen [kg] hmotnosť kameňa 

mlh [kg] hmotnosť ložiska spolu s hriadeľkou 

múchyt [kg] hmotnosť všetkých časti horného úchytu 

Muťahovací [N.m] uťahovací moment šraubu 

P [mm] rozteč závitu 

p [MPa] tlak v závitoch 

pd [MPa] dovolený tlak v závitoch 

ps [MPa] tlak v zovretí 

Pv [kW] výkon 

pzávitov [-] počet závitov 

R [mm] polomer 

Rk [mm] polomer kľuky 

s [m] dráha 

S [mm2] odtlačovaná plocha závitov 

t [s] čas 

v [m.s-1] rýchlosť 

vFmax [m.s-1] rýchlosť pri maximálnej sile 

w [rad.s-1] uhlová rýchlosť 

z [mm] zdvih tlmiča 

zdvih [mm] požadovaný zdvih na zariadenie 

zmax [N] maximálny zdvih 

𝛾 [-] 𝛾 je súčiniteľ zovretia 
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ZOZNAM PRÍLOH 
Príloha 1: CD s priloženými modelmi 

Príloha 2: Výkresy – DP-3-01 – Výrobný výkres náboj 

         – DP-3-02 – Výrobný výkres horný úchyt 

         – DP-1-03 – Výrobný výkres časť kulisy 

               – DP-1-04 – Výrobný výkres úchytka tlmiča 

                               – DP-1-05 – Výkres zostavy s kusovníkom 

 


