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ABSTRAKT 
 

ABSTRAKT 
 
Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním řešením vozidla poháněného tlakovou 
energií ukládanou do hydraulicko-pneumatických akumulátorů. 
V první části jsou popsány druhy rekuperace energie a především je zde rozebrána 
hydraulická rekuperace. V závěru první části jsou nastíněny hlavní parametry 
konstrukce řízení vozidel. 
V druhé části je podrobně rozepsána konstrukce hydromobilu, kde je hlavní důraz 
kladen na podvozek, především řízení a brzdné systémy. Dále jsou jednotlivé části 
podvozku podrobeny deformačně-napěťové analýze. Závěrem je popsána samotná 
výroba hydromobilu a závěrečné shrnutí práce. 
 
 
KLÍ ČOVÁ SLOVA 
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ABSTRACT 
 
This diploma thesis deals with the structural design of a vehicle powered by pressure 
fluid that is stored in a hydraulic-pneumatic accumulator. 
The first part described the types of energy recovery, especially hydraulic recovery. 
Furthermore there are outlined basic parameters of the design of the vehicle driving 
mechanism. 
The second part describes the design of hydromobile with emphasis on the chassis, 
especially the driving and braking system. Additional information on the individual 
parts of the chassis, that are put through the stress analysis. The final part deals with 
the actual manufacturing of the hydromobile and is followed by the resume of the 
thesis. 
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1 ÚVOD 
 
Člověk se vždy snažil urychlit cestování mezi místy a městy. Už v pravěku si lidé 
dokázali ochočit zvířata, která pak využívali na zkracování vzdáleností. Postupem 
času byla snaha nahradit zvířata stroji včetně automobilů. Jedna z významných etapa 
se začala psát roku 1769, kdy Francouz Nicolas Joseph Cugnot sestrojil vozidlo 
poháněné parním strojem. Dalším milníkem je druhá polovina 19. století, kdy byl 
konstruktéry vyvinut první spalovací motor. V průběhu 20. století došlo k výraznému 
posuvu ve vývoji spalovacích a vznětových motorů. 
Velký vliv na automobilový průmysl měla ropná krize 1973. Vlivem nárůstu ceny 
ropy se začaly automobilové firmy více zabývat vývojem hybridních vozů, kde 
viděly potenciál v úspoře pohonných hmot [1]. 
Hybridní vozy využívají různé způsoby rekuperace energie, především se jedná 
o čtyři základní způsoby: elektrická, mechanická, mechanicko-elektrická 
a hydraulická. Právě na hydraulickou rekuperaci energie je zaměřena i tato 
diplomová práce, přesněji na konstrukci vozidla, které by využívalo tlakovou 
kapalinu ke svému pohybu. Celý projekt probíhal ve spolupráci s firmou Bosch 
Rexroth. 
 

Obr. 2-1 Hydromobil  
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Nejvhodnější pro rekuperaci jsou vozidla s pravidelnými cykly pojezdu, tedy ty které 
se musí často zastavovat a rozjíždět. U nich je spotřeba pohonných hmot mnohokrát 
vyšší než u běžných vozidel. Vhodnými kandidáty jsou vozidla pro svoz 
komunálního odpadu, městské autobusy, trolejbusy a tramvaje. U běžných 
automobilů se můžeme setkat s takzvanými hybridy, vozy kombinující běžné 
spalovací nebo vznětové motory nejčastěji s elektromotory. 
Jedním z nejdůležitějších kritérií je ekonomická návratnost samotného rekuperačního 
systému, protože ne vždy je rekuperace cenově výhodná, a to především v důsledku 
cenové a hlavně energetické náročnosti na výrobu jednotlivých dílů. 
Metody využití systému rekuperace kinetické energie se dají rozdělit do čtyř 
základních skupin: 
  

• elektrická 
• mechanická 
• mechanicko-elektrická 
• hydraulická 

o s paralelním zapojením 
o se sériovým zapojením 

 
2.1 Rekuperace elektrická 
 
V případě elektrické rekuperace je vozidlo vybaveno, kromě klasického spalovacího 
motoru, i elektromotorem, který může sloužit i jako velice výkonný generátor 
(MGU, Motor General Unit), který je spojen s hnací hřídelí. Přeměna energie nastane 
sešlápnutím brzdového pedálu, kdy jinak zmařená energie (v teplo uvolněné do 
okolí) je pomocí MGU uložena v lithium-iontových akumulátorech. Tato uložená 
energie je podle potřeby využita pomocí jednotky MGU, která se přemění na 
elektromotor, jenž spolu se spalovacím motorem pohání nápravy [4]. 
 

Obr. 2-3 CVT Toroidní převod pro systém KERS [4] 

Nejznámějším představitelem elektrické rekuperace kinetické energie je systém 
KERS (Kinetic Energy Recuperation System) obrázek 2-3. Ten byl poprvé použit 
u vozidel formule 1 v sezóně 2009. Dokázal zvýšit výkon vozů v každém kole až o 
60 kW po dobu asi 6-7 s. V sezóně 2010 bylo od systému upuštěno, protože 

2.1 
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ne všechny vozy se vešly se systémem KERS do limitní hmotnosti 1000 kg. O rok 
později byl systém opět zaveden. Podle Mezinárodní automobilové federace FIA 
(Fédération Internationale de l'Automobile) by měl systém oživit závody o více 
předjížděcích manévrů a tím přidat na atraktivnosti [4]. 
S hybridními pohony se můžeme setkat také u osobních automobilů. Nejznámější 
značkou vyrábějící sériově hybridní vozidla je Toyota, která zaujímá 80 % 
celosvětového prodeje vozů s plnohodnotným hybridním pohonem, jako například 
model Toyota Prius+. Ve vozidle je používán systém pohonu Toyota Hybrid Synergy 
Drive®, který kombinuje zážehový motor 1,8 l o výkonu 73 kW s Atkinsonovým 
cyklem a elektromotor s výkonem 60 kW. Parametry vozidla jsou: zrychlení z 0 na 
100 km/hod za 11,8 s a maximální rychlost je stanovena na 170 km/hod. Systém plně 
hybridního pohonu dosahuje velmi nízké spotřeby paliva (4,3 l/100 km). Toyota 
Prius+ má oproti běžným osobním automobilům nízký emisní limit CO2, a to pouze 
99 g/km, kde průměr u osobního automobilu činí 130-140 g/km [5]. 
 
2.2 Rekuperace mechanická 
 
Mechanická rekuperace pracuje na principu přeměny kinetické energie translačního 
pohybu na rotační pohyb setrvačníku. Princip setrvačníku využívali již naši předkové 
(asi 5000 - 3500 let př. n. l.) u hrnčířského kruhu nebo přelenu (vřeteno na spřádání 
nití). V dnešní době se princip setrvačníku především využívá při vyhlazování 
výkonných špiček v elektrárnách, ke stabilizaci satelitů u automobilu se spalovacím, 
ale i elektrickým motorem, kde slouží ke stabilizaci otáček motoru. Dále se uplatňuje 
jako okamžitý zdroj energie při výpadku proudu v nemocnicích (pouze krátkodobá 
náhrada energie než se aktivují záložní generátory) [6], [7]. 
Setrvačníky mají svoje výhody i nevýhody, hlavní přínosem je tepelná stálost 
a schopnost pojmutí i dodání silných výkonových pulzu energie. Nevýhodou je 
technologická náročnost výroby setrvačníku, která má za následek vysoké náklady na 
jeho výrobu. Kinetická energie rotujícího setrvačníku závisí obecně na tvaru 
a hmotnosti rotoru a druhé mocnině úhlové rychlosti. 
 

E� �
1

2
I�ω	 

 
kde Ek [J]  - kinetická energie setrvačníku 

ω [rad-1]  - úhlová rychlost 
Io  [kg·m2] - moment setrvačnosti setrvačníku 

 
U moderních setrvačníků se rotor konstruuje z uhlíkových kompozitních vláken. 
Tento materiál dokáže uchovat sedmkrát více kinetické energie než rotory z oceli [6]. 
Akumulaci elektřiny prostřednictvím setrvačníků zkoušela švýcarská firma Oerlikon 
po druhé světové válce v několika městech u tzv. gyrobusů (viz obr. 2-4). Během 
výstupu a nástupu cestujících na stanici zdvihl řidič tyčové sběrače k nabíjecím 
kontaktům, které dodávají proud do elektromotoru. Ten roztočí 1,5 t vážící 
setrvačník a naakumuluje energii o velikosti kolem 10 kWh, která po přepnutí 
motoru do funkce generátoru vystačí k pohonu elektrobusu v městském provozu 
k ujetí 2 km. Nabíjení probíhalo v každé z následujících stanic. Problém nastával, 
pokud se na trati vyskytla překážka, kdy docházelo ke zpomalení setrvačníku vlivem 
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odporů a docházelo ke vzniku gyroskopického momentu, který měl negativní vliv na 
jízdní vlastnosti elekrobusu [8]. 
 

Obr. 2-4 První gyrobus firmy Oerlikon [4] 

Roku 2004 se k podobnému principu vrátil hybridní nizozemský elektrobus Phileas. 
Tento nízkopodlažní autobus kombinuje spalovací motor, elektromotor a setrvačník. 
Setrvačník akumuluje energii získanou výhradně rekuperací při zpomalování, tato 
energie stačí autobusu k dojezdu přibližně 3 km. Úspora paliva v hybridní soustavě 
proti konvenčním pohonům představuje asi 30 %, přitom samotný setrvačník uspoří 
přibližně 10 % pohonných hmot [4], [8]. 
 
2.3 Rekuperace mechanicko-elektrická 
 
Jedná se o „elektromechanickou baterií“, která umožňuje přeměnit elektrickou 
energii na mechanickou. Tuto energii dokáže pomocí setrvačníku po omezenou dobu 
akumulovat. Následně lze energii ze setrvačníku opět přeměnit na elektrickou 
a využít pro pohon hybridního či elektrického vozidla [9]. 
Největší odlišností elektromechanické baterie od běžně používaných baterií je ta, že 
baterie není schopna pojmout větší množství energie pro pohon vozidla na delší 
vzdálenosti. Nicméně funkce elektromechanické baterie je především ve stabilizaci 
chodu vozidla, tím optimalizovat jeho pracovní cyklus a především spotřebu energie. 
Pracovní cyklus vozidla je většinou nerovnoměrný, spotřeba energie je proměnná 
a právě tyto rozdíly by měla vyřešit. Především má dokázat pokrýt špičková zatížení 
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při zrychlení a při nízkém zatížení vozidla se energie akumuluje do setrvačníku. Její 
nevýhodou je krátkodobá účinností (viz obr. 2-4) [9]. 
 

Obr. 2-5 Mechanicko-elektrický setrvačník [9] 

Úspory při využití elektromechanické baterie dosahují až 20-30 % při 
nerovnoměrném pohybu motoru. Oproti běžným lithium iontovým bateriím má 
mnohé výhody. Výrazně nižší výrobní náklady, provozní spolehlivost i při nízkých 
teplotách a životnost srovnatelnou s celkovou životností automobilu. 
Elektromechanická baterie by se z tohoto důvodu mohla stát v nejbližší budoucnosti 
standardní součástí hybridních a elektrických vozidel [9]. 
 
2.4 Rekuperace hydrostatická 
 
Pro využití hydrostatické rekuperace kinetické energie je zásadním faktorem 
přerušovaný chod vozu, tím je myšleno časté zastavování a následné rozjíždění. 
Dalším významným prvkem je hmotnost a rychlost vozidla, která nám udává určitou 
hybnost. 
 

P � m · v 
 
kde P [kg·m·s-1] - hybnost vozidla 

m [kg]  - hmotnost vozidla 
v [m·s-1]  - rychlost vozidla 

 
Nejvhodnější kandidáti na hydrostatickou rekuperaci kinetické energie jsou uvedeni 
na následujícím obrázku 2-6. Ten srovnává závislost frekvence brzdění na brzdné 
síle (hmotnost krát zpomalení) pro různé typy vozidel. Z obrázku je patrné, že 
nejvhodnější jsou vozy pro svoz komunálního odpadu (Refuse Trucks), které mají 
nevětší frekvenci brzdění. Je to dáno jejich pracovním cyklem, často zastavují a poté 
se rozjíždí. Dalšími vhodnými kandidáty jsou kontejnerové vozy (Swap Body 
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Movers), vysokozdvižné vozíky (Forklifts) a v neposlední řadě jsou to vozy veřejné 
hromadné dopravy (Public Transit Buses). Z obrázku lze vidět nevhodnost použití 
hydrostatické rekuperace kinetické energie na osobní automobily (cars). Těm chybí 
patřičná hmotnost a především vhodný pracovní cyklus [7]. 
 

Obr. 2-6 Porovnání brzdné síly na frekvenci brzdění [3] 

Vývoj v této oblasti rekuperace nebyl ve velké míře prováděn z důvodů poměrně 
nízké ceny ropy v dřívější době. Technologie a konstrukce daných rekuperačních 
systémů nebyly tak vyspělé, čemuž by návratnost investic do výzkumu a vývoje 
nemusela být zaručena [2], [7]. 
Renesance pokusů s využitím hydrostatické rekuperace začal v 80. letech minulého 
století, kdy roku 1979 byl postaven první experimentální hydrobus, se kterým byly 
provedeny první zkušební jízdy. Jízdy proběhly současně s běžnými autobusy, 
výsledky byly porovnány a vyhodnoceny. Při srovnání bylo zjištěno, že na trase se 
zastávkami vzdálenými 500 m dosáhl experimentální hydrobus až 20 % úspory 
paliva oproti běžnému autobusu. Pokud hydrobusy jely stejnou průměrnou rychlostí, 
úspora paliva vzrostla až na 27 %. Ztráty při rekuperaci nastávaly při zvětšení 
vzdálenosti mezi zastávkami, ale jednalo pouze o malý pokles [10]. 
Dalším vývojovým milníkem byl rok 1982, kdy byl Technickou univerzitou 
v Berlíně navrhnut hydraulický systém, který bylo možno použít v těžkých 
městských vozidlech. První experimentální hydrobus vykazoval úsporu paliva až 
20 %. Vývoj pokračoval umístěním rekuperačního systému na dvoupodlažní autobus 
s méně výkonným 100 kW naftovým motorem. Pro rekuperační systém byla 
navržena planetová převodovka, která dělila výkon motoru na mechanickou 
a hydraulickou větev. Převodovka měla plynulý převodový poměr. Vše bylo řízeno 
dvěma nezávislými řídicími jednotkami. Takto vybavený hydraulický systém 
vykazoval až 20 % úspory paliva a lepší zrychlení hydrobusu až o 50 % oproti 
běžným dvoupodlažním autobusům [10]. 
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Roku 1984 firma Volvo ve spolupráci s dopravní společností Corporation 
v Göteborgu vytvořila dva prototypy hybridů se setrvačníkem a hydraulickými 
akumulátory, které byly aplikovany na autobusy Volvo B10R. První předběžné 
hodnoty ukazovaly až 35 % úspory daného systému. Systém se setrvačníkem 
fungoval tak, že naftový motor sloužil pouze k roztáčení setrvačníku, pokud otáčky 
klesly pod kritickou hodnotu. Krouticí moment ze setrvačníku byl přenášen pomocí 
hydromotoru (HM) / hydrogenerátor-čerpadlo (HG) s naklápěcí deskou, který sloužil 
jako hydrostatická převodovka. Úspora na 8 km dlouhé trati ve Stockholmu činila 
25%, což ročně představovalo asi 6000 litrů nafty [10]. 
Aktuálně se ve světě technologií hydrostatické regenerace brzděním zabývají 
zejména firmy Bosch Rexroth, Parker a Eaton [2], [7]. 
Hydrostatické regenerativní brzdné systémy se dají rozdělit do dvou základních 
skupin zapojení. Na systémy se sériovým nebo paralelní zapojení. Rozdíl mezi 
jednotlivými zapojení tvoří především přenos výkonu hnací jednotky [10]. 
 
2.4.1 Sériové zapojení hydraulické rekuperace 
 
Sériové zapojení systému lze vidět na obrázku 2-7. Popisuje jednotlivé prvky 
a znázorňuje hydraulické vedení. Hlavními prvky systému jsou hydrogenerátor HG 
(čerpadlo), hydraulický převodník (HG/HM), nízkotlaký a vysokotlaký hydraulicko-
pneumatický vakový akumulátor a hydromotor HM. Dále je zde použit běžný sériově 
používaný motor s vnitřním spalováním (ICE, internal combustion engine). Celý 
systém je doplněn řídicí jednotkou, která má za cíl co nejefektivněji využít 
hydrostatickou energii [7], [11]. 
 

Obr. 2-7 Sériové zapojení hydraulické rekuperace [11] 
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Chod sériového zapojení hydrostatického regenerativního brzdného systému se dá 
rozdělit na dva cykly, a to na chod kdy se vozidlo rozjíždí, nebo naopak kdy je 
vozidlo brzděno. Pokud vozidlo zpomaluje, jednotka HM je přenastavena na HG, 
který převádí kinetickou energii vozidla na tlakovou energii, která je uschována ve 
vysokotlakém hydraulicko-pneumatickém vakovém akumulátoru. HG zde zastává 
i funkci pomocného brzdného systému, kde při akumulaci tlakové energie dochází ke 
zpomalování vozidla. Ke konvergenci tlakové energie dochází také pomocí IEC 
jednotky, která je zapojena přímo k HG nebo s užitím převodovky, kdy při 
zpomalování je přebytečný krouticí moment ICE jednotky přeměněn pomocí HG na 
tlakovou energii do vysokotlakého hydraulicko-pneumatického vakového 
akumulátoru. Dále se zde nachází nízkotlaký hydraulicko-pneumatický vakový 
akumulátor, který slouží k odběru přebytečné energie, pokud je vysokotlaký 
hydraulicko-pneumatický vakový akumulátoru již plný. Další jeho vlastností je 
schopnost vyrovnávat kavitace vzniklé v hydraulickém vedení. Pokud vozidlo 
zrychluje nebo se rozjíždí, je pomocí řídicí jednotky automaticky nastaven HG na 
HM, který slouží jako pomocný motor vozidla [7], [10]. 
Velkou výhodou sériového zapojení je možnost dodatečné instalace. Na obrázku 2-8 
jsou znázorněny komponenty dodávané firmou Bosch Rexroth používané 
u hydrostatického regenerativního brzdného systému (HRB) při sériově zapojeném 
obvodu. Jsou zde ukázány hlavní komponenty zleva: vysokotlaký a nízkotlaký 
hydraulicko-pneumatický vakový akumulátor, bezpečnostní ventil, ventilový blok a 
řídicí jednotka [2], [7]. 
 

Obr. 2-8 Komponenty pro sériové zapojení HRB systému [2] 

2.4.2 Paralelní zapojení hydraulické rekuperace 
 
Komponenty z paralelního zapojení byly použity i u našeho hydromobilu. Paralelní 
zapojení hydrostatického regenerativního brzdného systému lze vidět na obrázku 2-9. 
Rozdíl oproti sériovému zapojení systému je ten, že IEC slouží přímo jako pohonná 
jednotka, pohon je čistě mechanický. Proměnná jednotka HM/HG je umístěna 
nejčastěji mezi IEC a převodovku. Dále se pak v hydraulickém obvodu nachází 
hydraulický převodník a vysokotlaký hydraulicko-pneumatický vakový akumulátor. 
Obdobně jako u sériového zapojení je zde použit běžný sériově používaný motor 
s vnitřním spalováním ICE. Celý systém je doplněn řídicí jednotkou, která má za 
funkci co nejefektivněji využít hydrostatickou energii. V poslední řadě je systém 
doplněn o přečerpávací olejovou nádobu, nebo nízkotlaký hydraulicko-pneumatický 
vakový akumulátor [7]. 

2.4.2 
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Obr. 2-9 Paralelní zapojení hydraulické rekuperace [11] 

Jedná se tedy o otevřený hydraulický okruh, jehož funkce je podobná jako u 
sériového. Chod paralelního zapojení hydrostatického regenerativního brzdného 
systému se dá opět rozdělit na dva cykly. Na cyklus kdy se vozidlo rozjíždí, nebo 
naopak kdy je vozidlo brzděno. Pokud vozidlo zpomaluje, proměnná jednotka 
HM/HG je nastavena na HG, který převádí kinetickou energii vozidla na tlakovou 
energii, kdy přečerpává hydraulický olej z olejové nádoby do vysokotlakého 
hydraulicko-pneumatického vakového akumulátoru. HG zastává i funkci pomocného 
brzdného systému, kdy při akumulaci tlakové energie dochází ke zpomalování 
vozidla. Pokud akumulátor dosáhne plného stavu, další případné brzdění se děje 
pomocí mechanických brzd. Začne-li vozidlo zrychlovat nebo rozjíždět se, je pomocí 
řídicí jednotky automaticky nastaven HG na HM, který pomáhá roztáčet cardanovu 
hřídel. Tlakový hydraulický olej, který byl využit z vysokotlakého hydraulicko-
plynového vakového akumulátoru, je přečerpán do olejové nádrže, nebo do 
nízkotlakého hydraulicko-plynového vakového akumulátoru. 
Na obrázku 2-10 jsou znázorněny komponenty dodávané firmou Bosch Rexroth 
používané u systému HRB při paralelním zapojení obvodu. Je zde zobrazena 
nastavitelná axiální pístová jednotka A4VSO s převodovkou pro střídavý provoz 
čerpadla a motoru, vysokotlaký hydraulicko-pneumatický vakový akumulátor, 
ventilový blok HIC s přepouštěcím ventilem, elektrická řídicí jednotka a senzorika 
[2], [7]. 

Obr. 2-10 Komponenty pro paralelní zapojení HRB systému [2] 
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2.5 Konstruk ční parametry řízení vozidel 
 
2.5.1 Úhel sbíhavosti kol 
 
Sbíhavost kol δ je průmět úhlu mezi podélnou osou vozidla a střední rovinou kola do 
roviny vozovky. Pokud vzdálenost a-b < 0 jedná se o sbíhavost, a-b = 0 nulová 
sbíhavost a pokud a-b > 0 nastane rozbíhavost kol. Měření se provádí mezi vnitřními 
okraji ráfků kol [11]. 
U většiny automobilů je nastavena sbíhavost kol na 0-3 mm. Vlivem sbíhavosti 
předních kol jsou na kolech vyvolány malé boční síly, které mají za následek 
srovnání kol do přímého směru [11]. 

Obr. 2-11 Úhel sbíhavosti kol [12] 

2.5.2 Úhel odklonu kola 
 
Úhel odklonu kola γ je sklon střední roviny kola vůči svislé ose vozidla. Může nastat 
situace kladného odklonu kol, jedná se tedy o odklon kola vrchem od vozidla. Pokud 
bude záporný odklon kol, nastane tzv. příklon, kola se vrchem přiblíží k vozidlu. 
Odklon či příklon má velký vliv na velikosti bočních sil [11]. 
Kladný odklon kol se využívá k vymezení vůlí v řízení, dále pak snižují sklon ke 
kmitání řízení při přímé jízdě. Nevýhodou kladného odklonu je, že kola jsou po 
vozovce smýkána, což způsobuje nadměrné a nerovnoměrné opotřebení pneumatik. 
Záleží na typu uložení náprav, protože u některých uložení může docílit právě kladný 
odklon i pozitivního jevu, a to stejnoměrného opotřebení pneumatik. Příklon se 
využívá převážně u závodních vozidel, kde způsobuje lepší vedení vozidla 
v zatáčkách [11]. 

2.5 

2.5.1 

2.5.2 
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Obr. 2-12 Kladný odklon kol [11] 

2.5.3 Příklon rejdové osy a poloměr rejdu kola 
 
Příklon rejdového čepu σ je průmět úhlu sevřeného rejdovou osou a svislicí do 
roviny rovnoběžné s příčnou rovinou vozidla. U lichoběžníkové nápravy je rejdová 
osa tvořena spojnicí dolního a horního kulového čepu. Jako u úhlu odklonu kola γ tak 
i příklon rejdové osy nám navrací kola do přímé polohy. Při natočení kol dochází 
k jejich posuvu ve svislé ose a tím dochází k nadzvednutím vozidla. Hmotnost 
vozidla tedy vrací kola do přímé polohy, ale může mít i negativním vliv, protože ji 
musíme zvedat při otáčení volantu [11]. 
Poloměr rejdu r je vzdálenost od středu styku pneumatiky k průsečíku rejdové osy s 
rovinou vozovky. Poloměr rejdu má vliv na citlivost náprav. S rostoucím poloměrem 
roste i citlivost a tu musí vyrovnávat řidič. Pozitivní je záporný poloměr rejdu [11]. 

Obr. 2-13 Příklon rejdové osy a poloměr rejdu kola[11] 

2.5.4 Záklon rejdové osy, závlek 
 
Záklon rejdové osy τ a závlek je průmět úhlu mezi svislicí kola a rejdovou osou do 
roviny rovnoběžné s podélnou rovinou. Dá se taky určit pomocí vzdálenost mezi 
středem styku pneumatiky a průsečíkem rejdové osy s rovinou vozovky, kdy je 
označován jako závlek. Pozitivní vliv záklonu rejdového čepu je ten, že má 
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stabilizační účinek, navrací kola do přímé polohy při zatáčení. Záklon rejdového 
čepu má i negativní vliv, protože je potřeba větších síl na zatočení. [11]. 
 

Obr. 2-14 Záklon rejdové osy a závlek [11] 
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3 FORMULACE ŘEŠENÉHO PROBLÉMU A JEHO 
TECHNICKÁ A VÝVOJOVÁ ANALÝZA 

 
3.1  Formulace řešeného problému 
 
Cílem diplomové práce bylo navrhnout a zkonstruovat funkční prototyp 
experimentálního vozidla s hydraulickým pohonem založeným na systému 
mechanicko-hydraulické rekuperace kinetické energie (blíže kap. 4).  
Vozidlo bylo osazeno hydraulickými prvky od firmy Bosch Rexroth, která 
financovala celý vývoj a výrobu prototypu (hydromobilu). 
 
3.2 Technická a vývojová analýza problému 
 
3.2.1 Požadavky na parametry vozidla 
 
Protože vozidlo mělo být prezentováno na Mezinárodním strojírenském veletrhu 
v Brně 2011, kde sloužilo jako výstavní exponát. Bylo nutné, aby doba jízdy byla 
minimálně pět minut. Dále pak bylo potřeba zajistit plynulý pohyb a relativně malý 
poloměr otáčení hydromobilu. Výstavní plocha byla poměrně malá, proto bylo 
důležité dodržet dané parametry. 
 
3.2.2 Vývojová analýza 
 
Nejprve bylo nutné navrhnout vhodný hydraulický systém, poté následovala tvorba 
systému pohonu a analytické ověření jeho účinnosti. Dalším krokem bylo zhotovení 
3D modelu, kde bylo řešeno rozmístění jednotlivých prvků hydraulického systému, 
konstrukčních částí jako je zavěšení kol, systém řízení a druh použitých brzd. 
Následně byla provedena optimalizace celé konstrukce z pevnostního hlediska. 
Poslední fáze byla samotná výroba vozidla a jeho uvedení na Mezinárodním 
strojírenském veletrhu v Brně. 
 
3.2.3 Technické možnosti 
 
Při navrhování hydromobilu bylo využito řady softwarových nástrojů. Pro tvorbu 3D 
modelu vozidla byl využit program Autodesk Inventor 2010, který posloužil zároveň 
i k tvorbě výkresové dokumentace. Deformačně-napěťové analýzy rámu vozidla a 
jednotlivých části byly provedeny pomocí programu ANSYS Workbench 12.1. 
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4 VYMEZENÍ CÍL Ů PRÁCE 
 
Hlavním cílem práce byl návrh experimentálního vozidla s hydraulickým pohonem 
založeným na systému mechanicko-hydraulické rekuperace kinetické energie. 
Vozidlo využívá tlakovou energii kapaliny z hydraulicko-pneumatického vakového 
akumulátoru při rozjezdu a pohybu vozidla. 
 
Dílčí cíle práce: 

• návrh a konstrukce karoserie a její upevnění k rámu 
• návrh konstrukce řízení 
• místění servopohonů a výpočet sil potřebných k brzdění 
• MKP analýza nosného rámu, karoserie a jednotlivých částí 

 
Na celém projektu se v souladu se zadáním svou diplomovou prací podílel kolega 
Bc. Martin Mikula. Ten měl za úkol návrh hydraulického systému a rozmístění 
jednotlivých hydraulických prvků na vozidle, návrh a výpočet pohonu a jeho 
pevnostní kontrolu. Proto byla na celém projektu nutná úzká spolupráce s kolegou, 
aby bylo dosaženo společného hlavního cíle práce. 
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5 NÁVRH METODICKÉHO P ŘÍSTUPU K ŘEŠENÍ 
 
Z důvodu časového presu bylo nezbytně nutné vhodné naplánování jednotlivých 
úkolů. Pro tento účel byl vytvořen časový harmonogram, aby byla co nejefektivněj 
rozdělena práce. 
 
Leden   – Návrh systému pohonu a základních parametrů. 
 
Únor   – Přehled současného stavu poznání v dané problematice. 
 
Březen  – Návrh prvních variant vozidla. Vytvoření 3D modelu. 
 
Duben   – Vytvoření 3D modelu 2. varianty (popelářský vůz). Předběžný návrh 
  a poptávky dílů podvozku. 
 
Květen  – 3D návrh výsledné varianty popelářského vozu. 
 
Červen  – Pevnostní analýza a optimalizace výsledné varianty. 
 
Červenec  – Výroba podvozku hydromobilu v dílnách Ústavu konstruování FSI 

Brno. Testování funkčnosti hydraulického obvodu. 
 
Srpen   – Dokončení výroby podvozku. Návrh a výroba kapotáže. 
 
Září  – Montáž hydraulického obvodu, elektroinstalace a kapotáže. 

Testování vozidla a příprava na veletrh. 
 
Říjen  – Prezentace na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně 3. 10. 

2011 (dead-line). 
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6 NÁVRH VARIANT ŘEŠENÍ A VÝBĚR OPTIMÁLNÍ 
VARIANTY  

 
Původní myšlenka byla navrhnout vozidlo, které bude ovládáno operátorem 
v podobě malého závodního vozu. V průběhu prvního návrhu byla firmou Bosch 
Rexroth vyžádána změna konceptu a to ta, že bude vyrobeno vozidlo, které by se co 
nejvěrněji podobalo popelářskému vozu. Popelářský vůz by už nebyl ovládán 
operátorem, ale za pomocí RC (Radio Control) vysílačky pří zachování 
hydraulického obvodu. Později došlo pouze ke změnám v konstrukci karoserie a 
drobným úpravám na rámu. 
 
6.1 Návrh variant řešení konstrukce 
 
V následujících podkapitolách budou popsány jednotlivé konstrukční varianty, které 
byly v průběhu konstrukce vytvořeny. 
 
6.1.1 Konstruk ční varianta A 
 
Jak už bylo řečeno v úvodu kapitoly, jedná se o variantu malého závodního vozidla 
řízeného operátorem. 3D pohled na variantu A můžeme vidět na obrázku 6-1. Rám 
podvozku je zhotoven z profilu TH 4HR (40 x 40 x 2) mm, který tvoří hlavní nosný 
prvek vozidla. Horní rám je tvořen ze dvou typů trubek TR KR (26,9 x 3,2) mm a TR 
KR (17,2 x 2) mm. Je použito hřebenové řízení, montované u vozů Škoda felicia. Na 
něj je uchycena trubka uložená v ložisku, na kterou je připevněn volant. Vozidlo je 
opatřeno dvouokruhový brzdným systémem, kdy přední brzdy jsou ovládány pomocí 
nožního pedálu a zadní brzda pomocí ruční páky po pravé ruce řidiče. Základní 
rozměry jsou znázorněny na obrázku 6-2.  

Obr. 6-1 3D pohled-Varianta A 

Hydraulický systém, HM a převodové ústrojí jsou umístěny v zadní části vozidla, 
kde je dostatek prostoru. Pod sedadlem je umístěna přečerpávací olejová nádoba, 
sloužící k odtoku oleje proudícího HM, je situována pod sedadlem z důvodu 
rozložení těžiště vozidla a úspoře místa. Hydraulické akumulátory jsou umístěny ve 
svislé poloze za řidičem. Svislá poloha je vhodnější z důvodu lepšího vyprázdnění 

6 

6.1 

6.1.1 
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akumulátoru. Zpětné dobíjení (tlakování) hydraulických akumulátorů je prováděno 
pomocí separátního agregátu. 

Obr. 6-2 Základní rozměry-Varianty A 

6.1.2 Konstruk ční varianta B 
 
Konstrukční varianta B je zcela odlišná od první varianty. Hlavní změna spočívá v 
tom, že vozidlo již není ovládáno řidičem sedícím ve vozidle. Ke kompletnímu 
ovládání je použita RC vysílačka. Koncepce spodního nosného rámu, který je 
navržen z profilů TH 4HR (40 x 40 x 2) mm a horního výstužného rámu z trubek TR 
KR (26,9 x 3,2) mm a TR KR (17,2 x 2) mm zůstala. Jak už bylo v úvodu kapitoly 
napsáno, byl změněn design. Vozidlo se mělo co nejvíce podobat popelářskému 
vozu. Výsledek lze vidět z obrázku 6-3. Zadní dveře nákladního prostoru se otvíraly 
nahoru podobně, jako je tomu u kufru osobních automobilů. K otevření dveří a jejich 
zajištěni v horní poloze jsou použity plynové vzpěry. Plně otevřené dveře měly 
zajistit dobrou viditelnost na hydraulický systém. Základní rozměry jsou vidět na 
obrázku 6-4. 
Největší změnou v uspořádání hydraulického systému je v umístění přečerpávací 
olejové nádoby, hydraulických akumulátorů a v jejich počtu. U následující varianty 
jsou použity tři hydraulické akumulátory uchycené v horizontální poloze do 
speciálních držáků, které zabraňují posuvu při prudkém dobrzdění. Přečerpávací 
olejová nádoba je umístěna na pravé straně vozidla. Následující varianta už nemá 
separátní agregát. K dobíjení hydraulických akumulátorů je použitý elektromotor s 
axiálním pístovým čerpadlem umístěným přímo na vozidle. Vozidlo je vybaveno 
dvěma 12 V autobateriemi, které slouží k napájení servomotorů řízení, brzdného 
systému a elektricky ovládaných ventilů. Vše je ve vozidle rozmístěno tak, aby bylo 
docíleno stejnoměrného rozložení hmotnosti. 
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Obr. 6-3 3D pohled-Varianta B 

 

Obr. 6-4 Základní rozměry-Varianty B 

6.1.3 Konstruk ční varianta C 
 
Konstrukční varianta C je až na malé úpravy v konstrukci nosného rámu podvozku a 
rámu karoserie podobná variantě B (obr 6-5 a 6-6). 
Předběžný 2D náčrt rámu karoserie, dodal Ing. Ivo Macháň. 2D náčrt byl poté 
přenesen do 3D modelu (obr 6-5), kde byl doladěn tak, aby šel lehce montážně 
připevnit na nový rám podvozku. Rám karoserie je sestaven z profilů TR4 KR (20 x 
20 x 2) mm, které zajišťují dobrou tuhost a přitom je zachována nízká hmotnost. 
Koncepce spodního nosného rámu je obdobná jako u varianty B, jen je vyztužen 
profily TR4 HR (30 x 30 x 2) mm. 

6.1.3 
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Obr. 6-5 3D pohled-Varianta C 

 

Obr. 6-6 3D pohled-Varianta C bez kapotáže 

6.2 Výběr optimální varianty 
 
Výsledné varianty bylo dosaženo postupným vývojem od prvotního konstrukčního 
návrhu A až k návrhu C. Kdy jednotlivé varianty byly konzultovány a současně 
prezentovány ve firmě Bosch Rexroth. Jako finální byla zvolena a odsouhlasena 
varianta C. 
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7 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ  
 
Celkově je konstrukce hydromobilu složena ze čtyř hlavních částí, které lze vidět na 
obrázku 7-1. Cílem mé diplomové práce je především konstrukce podvozku. 
Jednotlivé části konstrukce hydromobilu jsou podrobně popsány v následujících 
kapitolách. Celkový design a návrh kapotáže nebyl předmětem mé diplomové práce, 
proto je pouze stručně popsána. 
 

Obr. 7-1 Hlavní části vozidla 

1. podvozek 
2. hydraulický systém 
3. kapotáž 
4. elektroinstalace 
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Hlavní rozměry hydromobilu jsou znázorněny na obrázku 7-2. Byla snaha dodržet 
rozumné rozměry z důvodu transportu a vzhledem k proporcím běžných 
popelářských vozů. Celkové zmenšení je v poměru (1 : 2,5), proti běžnému 
popelářskému vozu. 
 

Obr. 7-2 Základní rozměry hydromobilu 

7.1 Podvozek 
 
Dalo by se říct, že podvozek tvoří hlavní nosnou část celého vozidla. Skládá se ze 
čtyř hlavních složek, kterými jsou: nosný rám podvozku, řízení, brzdný systém a 
pohon. V následujících podkapitolách budou jednotlivé části popsány. 

 
7.1.1 Konstrukce nosný rám podvozku 
 
Nosný rám podvozku je zhotoven z ocelových profilů z důvodu případných 
pozdějších technologických úprav. Veškeré profily jsou spojeny pomocí svárových 
spojů. Na základní část rámu jsou použity tenkostěnné profily TR4 HR (40 x 40 x 2) 
mm, které jsou vyztuženy profily TR4 HR (30 x 30 x 2). Stejné profily jsou použity i 
na vyztužení nástavby základního rámu. 
Rám je dále doplněn o plech pro uchycení elektrických baterií, držák přečerpávací 
olejové nádoby a držák pro upevnění manometru. Na spodní straně jsou výztuhy pro 
přichycení ložisek zadní osy. V přední části je upevněn držák pro tažně oko. 3D 
pohled na konstrukci rámu můžeme vidět na obrázku 7-3. 
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Pevnost a tuhost rámu je početně ověřena pomocí metody konečných prvků, která je 
popsána v kapitole 8. 
 

Obr. 7-3 3D model nosného rámu podvozku 

Součástí nosného rámu podvozku je i držák hydraulických akumulátorů (viz obr. 7-
4). Protože hmotnost plného akumulátoru je přibližně 30 kg, je z důvodu bezpečnosti 
nutné navrhnout tuhou konstrukci držáku. Ta je zhotovena ze stejných profilů TR 
4HR (40 x 40 x 2) mm a výstužných profilů TR 4HR (30 x 30 x 2) mm. Na uchycení 
hydraulických akumulátorů jsou použity speciální objímky s pryžovou vložkou, která 
zabrání nežádoucímu pohybu akumulátorů. Držák s akumulátory je umístěn na středu 
vozidla pro lepší rozložení hmotnosti (viz obr. 7-1). 
 

Obr. 7-4 Držák hydraulických akumulátorů 

7.1.2 Návrh konstrukce řízení 
 
Řízení patří mezi z nejdůležitější prvky každého vozidla. Správně zvolené parametry 
řízení mají vliv na ovladatelnost vozidla, stabilitu a také opotřebení pneumatik. Mezi 

7.1.2 
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tyto parametry patří: úhel sbíhavosti, úhel odklonu kola, příklon rejdové osy, 
poloměr rejdu kola, záklon rejdové osy a závlek. Samotná konstrukce řízení je 
nemálo obtížná, proto je potřebné nejprve veškeré parametry prověřit, určit jejich 
vliv na řízení a nutnost jejich použití. 
Je navrženo jednoduché konstrukční řešení (viz obr. 7-5), které je složeno z pěti 
hlavních částí, kterými jsou: 1. nosná hřídel řízení, 2. těhlice, 3. odpružení, 4. 
hřebenové řízení a 5. servomotor. Jednotlivé části řízení budou podrobněji popsány 
v následujících podkapitolách. 
 

Obr. 7-5 Pohled na ústrojí pro řízení hydromobilu 

7.1.2.1 Nosná hřídel řízení 
Nosná hřídel řízení byla zhotovena z polotovaru trubky TR KR (33,7 x 4) mm o 
délce 800 mm, která slouží jako přední nosná část hydromobilu. Na konce nosné 
hřídele byla přivařena ramena z pásoviny o rozměru PLO (40 x 6) mm, která byla 
ohnuta na ohýbačce do U profilu. Do ramen byly vyvrtány díry pro uložení čepu 
řízení. Díry byly nejprve vyvrtány poté vyhrubovány a následně vystruženy na H7/f7 
z důvodu zamezení vůle v řízení. Ramena jsou vyztužena pomocí plechu ve tvaru 
lichoběžníku, jenž měl zamezit ohybu ramen vyvolané při jízdě po nerovném terénu. 
 

Obr. 7-6 Nosná hřídel řízení  
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7.1.2.2 Těhlice 
Těhlice slouží pro uložení předního kola, uchycení kulového čepu hřebenového 
řízení a hlavně brzdných třmenů, proto jejich konstrukce musí být dostatečně tuhá. 
Těhlice jsou znázorněny na obrázku 7-7. Na jejich výrobu je použita dutá hřídel o 
vnějším průměru 38 mm a vnitřním průměru Ø 18 mm. U vnitřního průměru je 
vyrobeno pohyblivé uložení s nepatrnou vůlí H7/h6, které musí umožňovat hladkou 
pohyblivost těhlice po otočném čepu. Samotná osa pro uchycení předního kola je 
vyrobena z oceli 11373 z důvodů lepších mechanických vlastností. Dále je na těhlici 
přivařen držák z L-profilu pro uchycení brzdného třmene a pásovina na uchycení 
kulového čepu hřebenového řízení. 
 

Obr. 7-7 3D model těhlice 

7.1.2.3 Odpružení 
Jelikož při jízdě hydromobilu se počítá s překonáváním drobných překážek a 
nerovností na vozovce, bylo potřeba navrhnout odpružení předních kol. Odpružení je 
sestaveno z tlačné pružiny a speciálně navržených podložek, mezi kterými bude 
samotná pružina pracovat. Celý mechanismus je i s těhlicí umístěn na otočný čep, 
který slouží jako vedení pružiny. 
 

Obr. 7-8 Systém odpružení 

Návrh pružiny je koncipován dle zatížení na jednotlivá kola, kdy je bráno zatížení na 
přední kolo Fk=1000 N. To znamená, že pružina bude optimálně fungovat při 
zatížení větším jak 1000N. Maximální stlačení pružiny je 40 mm.  

7.1.2.3 

7.1.2.2 
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7.1.2.4 Hřebenové řízení 
Na hydromobilu je využito jednoduché hřebenové řízení používané u vozidel Škoda 
felicia. Hřebenové řízení je vybráno pro jeho jednoduchý a přesný chod a relativně 
levnou pořizovací cenu. 
Řízení je nutné upravit, a to tak, že musí být rozebráno a jednotlivá ramena budou 
zkrácena na potřebnou délku. Samotné řízení je upevněno k rámu hydromobilu 
pomocí převlečených třmenů, kterými jsou přitaženy pryžové bloky. Pro plné 
vysunuti ramene je potřeba 3,5 otáček. Hřebenového řízení lze vidět na obrázku 7-9. 
 

Obr. 7-9 Použité hřebenové řízení 

7.1.2.5 Servomotor řízení 
Pro výběr vhodného servomotoru je potřeba zjistit minimální krouticí moment 
potřebný k zatočení s nápravami.  
 
Výpočet minimálního krouticího momentu pro zatáčení 
 

�� ��� � ���� � 50 � · 0,150 � �  7,5 �� 
 

kde Mz min [Nm] - minimální krouticí moment potřebný k zatočení 
Fz [N] - síla potřebná k zatočení na rameni 150 mm 
Rz [mm] - použitý poloměr ramene zatočení  

 

Použité hodnoty výpočtu krouticího momentu pro zatočení jsou zjištěny manuálně 
pomocí siloměru a vhodně zvoleného ramene. Pro otáčení hřebenovým řízením je 
využit servomotor od firmy NIDEC MOTORS & ACTUATORS typu SWMG 
402 853 používaný k pohonu stěračů na automobilech, který svými parametry splní 
námi požadovaný krouticí moment. 
 
Parametry servomotoru jsou: 
 

• jmenovité napětí UN = 24 V 
• jmenovitý proud IN = 6 A 
• jmenovitý výkon PN = 44 W 
• krouticí moment MN = 20 Nm 
• otáčky no = 27ot·min-1 

 
Výpočet času potřebného k natočení kol do plného rejdu 
 

�� �
3,5 ��

� 

!" #

�
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Příklon rejdové osy je vytvořen pomocí zařezání nosné osy pod úhlem 2° (viz obr. 7-
12), na kterou jsou přivařena ramena pro uchycení těhlic. Daná konstrukce nosné osy 
náprav bude mít tendenci se pod zatížením rovnat. 
 

Obr. 7-12 Příklon rejdové osy 

Záklon rejdové osy je vytvořen vhodným natočením třmenů pro uchycení nosné osy 
hřídele. Třmeny jsou poté přivařeny, a tím jsou zajištěny proti zpětnému navrácení 
nosné hřídele do svislé polohy (viz obr. 7-13). 
 

Obr. 7-13 Záklon rejdové osy 

7.1.2.7 Minimální poloměr otáčení  
Protože hydromobil sloužil jako veletržní exponát, kde se pohyboval na ploše o šířce 
8 m a délce 12 m, proto bylo velmi důležité, dosáhnout minimálního poloměru 
otáčení. Ten je odečten ze 3D modelu po optimálním naladění rejdových os. Na 
obrázku 7-14 je znázorněn hydromobil při plném natočení rejdových os. Kdy pro 
β2 = 37° je odměřen minimální poloměr otáčení R= 2,4 m. Další poloměry otáčení v 
závislosti na natočení kol jsou uvedeny v následující tabulce. Úhly natočení kol jsou 
brány pro úhel β2 dle Ackermannovy geometrie řízení. 
 

Úhel natočení β2 37° 35° 30° 25° 20° 10° 

Poloměr otáčení R 2,4 m 2,52 m 3 m 3,6 m 4,5 m 8,9 m 
Tab. 7-1 Minimální poloměry otáčení 

 

 



 

 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
 

strana 

41 

Obr. 7-14 Minimální poloměr otáčení 

7.1.3 Brzdný systém hydromobilu 
 
Brzdy patří k nejdůležitějším bezpečnostním prvkům všech vozidel. Zde slouží 
k dobrzďování popřípadě k úplnému zastavení vozidla. Musí být stoprocentně 
spolehlivé, protože při jejich selhání může dojít k nehodě a v horším případě i k 
poranění lidí.  
U našeho vozidla jsou použity kotoučové brzdy jak na přední tak i na zadní nápravě. 
Byly zvoleny především pro jejich velkou účinnost a spolehlivost. Na hydromobilu 
je vytvořen nezávislý dvouokruhový brzdný systém z důvodu bezpečnosti (viz obr. 
7-15). Zadní brzdný okruh (2) tvoří kotoučová brzda umístěna na hnací ose. Přední 
brzdný okruh (1) tvoří kotoučové brzdy umístěné na předních nápravách. 
 

Obr. 7-15 Schéma brzdných okruhů 

7.1.3 



 
 

 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
 

strana 

42 

7.1.3.1 Přední brzdný okruh 
Přední brzdný okruh je znázorněn na obrázku 7-15, pozice 1. Je tvořen dvěma 
brzdnými třmeny, které jsou připevněny na těhlicie (viz obr. 7-16 vpravo). Ty jsou 
mezi sebou propojeny pomocí brzdných hadic, které jsou svedeny do T-rozdělovače. 
Ten je propojen s pákovou brzdou s posilovačem používanou u motocyklů typu 
pitbike. Páková brzda je volena pro její snadnou ovladatelnost pomocí modelářského 
servopohonu. Také má tu výhodu, že se poměrně lehce upevňuje, a to pouze pomocí 
objímky k navrhnutému držáku (viz obr. 7-16 vlevo). 
Jak už bylo v předešlých kapitolách zmíněno, hydromobil je ovládán pomocí RC 
vysílačky, proto i brzdy jsou ovládané pomocí modelářských servopohonů. Pro výběr 
vhodného servopohonu je potřeba zjistit minimální sílu potřebnou k zabrzdění 
hydromobilu. 
Ta byla změřena pomocí siloměru upevněného na konci pákové brzdy při plném 
zabrzdění hydromobilu: F = 60 N. Na základě odměřené síly je zvoleno potřebný 
modelářský servopohon HS-7955 MG Digi. 
 

Obr. 7-16 Schéma předního brzdného okruhu 

Parametry servopohonu HS-7955 MG Digi: 
 

• rozměry (40 x 20 x 37) mm 
• hmotnost 65 g 
• 2 ks ložiska 
• kovové převody se zvýšeným tahem 
• rychlost 0,19 / 60° 
• síla při (4,8 / 6 V) 18 kg·cm-1 

 
7.1.3.2 Zadní brzdný okruh 
Zadní brzdný okruh je znázorněn na obrázku 7-15 pozicí 2. Je tvořen brzdným 
třmenem připevněným přímo k zadní ose pomocí navrhnutého držáku (viz obr. 7-17 
vpravo). Třmen je spojen s pákovou brzdou s posilovačem pomocí brzdné hadice. 
Zadní okruh je ovládán stejně jako přední pomocí servopohonu HS-7955 MG Digi, 
které lze vidět na obrázku 7-17 vlevo. 
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Obr. 7-17 Schéma zadního brzdného okruhu 

7.1.4 Pohon hydromobilu 
 
Pohon je srdcem vozidla, od něj se odvíjí většina pohybových parametrů vozidla. Pro 
nás je nejdůležitější maximální dojezdová vzdálenost vozidla, která je nutná pro 
demonstraci účinnosti hydraulických prvků. Také maximální rychlost a zrychlení 
jsou parametry, které mají vliv na chování vozidla. 
 
7.1.4.1 Složení pohonné jednotky 
Celková pohonná jednotka je složena ze zadní osy používané u sériově vyráběných 
čtyřkolek, předlohové hřídele a hydromotoru (viz obr. 7-18). 
Celý systém je koncipován na co největší dojezd vozidla. Pohonnou jednotku tvoří 
hydromotor A2FM16/61W-VBB040 disponující maximálním krouticím momentem 
88 Nm při 350 bar. Krouticí moment je přenesen pomocí řetězového převodu na 
předlohovou hřídel. Ta je osazena volnoběžkou, která slouží pro větší dojezd 
hydromobilu při zastavení přítoku tlakové kapaliny. Z předlohové hřídele je krouticí 
moment opět přenesen pomocí řetězového převodu na zadní osu. Řetězové převody 
jsou zvoleny díky své jednoduchosti a také velké únosnosti. 
 

Obr. 7-18 Schéma pohonu 

7.1.4 

7.1.4.1 
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Zadní osa je rozdělena na dvě samostatné části, protože neobsahuje diferenciál, který 
by zamezil smýkání jednotlivých kol při pohybu vozidla do zatáčky. Levá část osy je 
uložena pouze letmo ve dvou ložiscích. Pravá část osy obsahuje celý pohybový 
mechanizmus. Je složena z převodového mechanizmu, který slouží k zařazení 
zpětného chodu, řetězového kola, kotoučové brzdy a ložiska. Vše lze vidět na 
obrázku 7-18. 
Veškeré převodové ústrojí je navrženo a početně ověřeno kolegou Bc. Martinem 
Mikulou, který navrhl vhodný převodový poměr (i = 1:4), tloušťky hřídelí, typy 
řetězů a druhy použitých ložisek. 
Levá část zadní osy je uchycena pomocí dvou ložisek typu SY 30 TF do výztuh 
zadního rámu. Pravá část zadní osy je upevněna přímo pomocí držáku zpětného 
mechanizmu a jednoho ložiska SY 30 TF. Předlohová hřídel je umístěna na horní 
části nosného rámu podvozku pomocí ložisek SYK 25 TR. Samotný hydromotor je 
umístěn přímo pomocí držáku hydromotoru (viz obr. 7-19). Dopínání řetězu se 
provádí pomocí drážek vytvořených přímo ve spodní desce držáku. 
 

Obr. 7-19 Držák hydromotoru 
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7.2 Hydraulický systém 
 
Hydraulický obvod byl sestaven ve spolupráci s firmou Bosch Rexroth, která 
dodávala veškeré komponenty v něm použité. Celý systém byl navržen a koncipován 
na co největší dojezd hydromobilu. Na obrázku 7-20 jsou znázorněny pozice 
hlavních komponentů použitých v hydraulickém obvodu. 
 

Obr. 7-20 Hydraulické schéma 

7.2 
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Nejsou zde znázorněny pozice komponentů použitých k propojení jednotlivých 
hlavních prvků, (jako jsou redukce, šroubení, hydraulické hadice, hydraulické 
potrubí atd.). 
Hydraulický obvod je sestaven z 3 ks vakových hydraulických akumulátorů (pozice 
5) o objemu 20 dm3. Vaky v akumulátorech jsou plněny dusíkem na prvotní tlak 100 
bar. Dusík se do vakových hydraulických akumulátorů plní současně pomocí potrubí, 
které je ukončeno jednocestným ventilem (pozice 16). Tlak je kontrolován pomocí 
manometru dusíku (pozice 15). Nevýhodou takto umístěného manometru je to, že 
nelze kontrolovat tlak v jednotlivých akumulátorech současně. 
Tlakování akumulátorů začíná otevřením pojišťovacího a bezpečnostního bloku 
(pozice 4). Pomocí zubového čerpadla o maximálním průtoku Q = 4 dm3·min-1 
(pozice 7) a elektromotoru o příkonu 3 kW (pozice 8) proběhne samotné natlakování. 
Vakové hydraulické akumulátory jsou plněny na tlak 250 bar, ten je vizuálně 
kontrolován pomocí manometru (pozice 13) umístěného na pojišťovacím a 
bezpečnostním bloku. Pokud tlak přesáhne hodnotu 250 barů, vstoupí do funkce 
pojistný ventil (pozice 12), který začne tlakový olej propouštět zpět do přečerpávací 
olejové nádrže (pozice 10). 
Při pohybu hydromobilu se uzavře větev s čerpadlem pomocí zpětného ventilu 
(pozice 6). Tlaková kapalina proudí přes pojišťovací a bezpečnostní blok (pozice 4) 
do elektricky ovládaného ventilu (pozice 3). Ten splňuje funkci rychlého odpojení 
tlakové větve od axiálního pístového hydromotoru (pozice 1) a zamezí tak 
nechtěnému pohybu vozidla. Elektricky ovládaný ventil je spouštěn pomocí spínače 
na RC vysílačce. Za elektricky ovládaným ventilem (pozice 3) je umístěn 
proporcionální ventil (pozice 2), sloužící k plynulé regulaci průtoku tlakového oleje. 
Je opět ovládán joystickem RC vysílačky. Poslední je ve větvi umístěn axiální 
pístový HM (pozice 1) o krouticím momentu 16 až 40 Nm. Ten je opatřen clonkou o 
průměru 1 mm z důvodu bezpečnosti. Pokud průtok tlakové kapaliny nestíhá proudit 
přes HM, je kapalina odváděna přepouštěcí větví do přečerpávací olejové nádrže 
(pozice 10) o objemu 55 dm3. V nádrži je 40 dm3 minerálního oleje, přičemž nádrž je 
opatřena olejoznaky pro vizuální kontrolu stavu kapaliny (pozice 9) a vzduchovým 
filtrem pro vyrovnávání tlaku v nádrži. 
V hydraulickém obvodu je použit minerální olej Mobil DTE 25 splňující normu ISO 
VG46 a DIN 51524/2. 
 
Parametry oleje: 
 

• ISO stupeň 46 
• viskozitní index 98 
• viskozita cSt při 40° = 44,2 
• viskozita cSt při 100° = 6,65 
• bod vzplanutí 232 °C 
• bod tuhnutí -27 °C 

 
Při pohybu hydromobilu je tlak v hydraulických akumulátorech hlídán pomocí 
tlakového spínače (pozice 14). Ten při poklesu tlaku pod 112 barů vyšle signál RC 
vysílačce, na jejímž displeji zobrazí pokles napětí. 



 

 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
 

strana 

47 

Následující tabulka uvádí přehled součástí použitých v hydraulickém obvodu. Pozice 
uvedené v hydraulickém schématu jsou znázorněny ve sloupci „pozice na hyd. 
schématu“. 
 

technická 
pozice pol. název 

typové 
označení 
typ / dok. 
Zakázky 

množství 

pozice 
na hyd. 
schémat

u 
0010 NÁDRŽ - - - 

0010.0010 DUMMY  NÁDRŽ 55 dm3 1 10 

0010.0020 STAVOZNAK AB31-21/127 1 9 

0010.0050 
VZDUCHOVÝ 
FILTR 

FEF 0 P10-F00 1 11 

0020 POHONNÁ 
JEDNOTKA - - - 

0020.0010 
ZUBOVÉ 
ČERPADLO 

PGF1-
2X/2,8RA01VP
1 

1 7 

0020.0020 SPOJKA KD 24-12/28-98 1 - 

0020.0030 
DRŽÁK 
ČERPADLA 

AC PBR 
45BS2H/A 
250/120-
1X/DH-AL 

1 - 

0020.0040 ELEKTROMOTOR 
ABZEK-B35-
100L-4-A1-
3,00/3,60-D 

1 8 

0030 BLOK - - - 

0030.0001 DESKA 
2HSR06-
25/01DFE//ZN8
& 

1 - 

0030.0010 
HYDRAULICKÝ 
PROPORCIONÁLN
Í ROZVADEČ 

4WRAE 6 E1-
15-
2X/G24K31/A1
V 2 

1 2 

0030.0020 
ELEKTRICKY 
OVLÁDANÝ 
VENTIL 

4WE 6 
D6X/EG24N9K
4 SO407 

1 3 

0030.0030 ZPĚTNÝ VENTIL 
RD L12-0,5 
OM+S/V-A3C 

1 6 

0030.0040 KONEKTOR 
3P Z5L1 M 24V 
SPEZ 

1 - 

0030.0050 POJISTNÝ VENTIL 
DBDS 6 
G1X/200 

1 12 

0030.0060 KONEKTOR 
7P Z31 BF6-
3PG11KSPEZ 

1 - 
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0040 PŘÍSLUŠENSTVÍ - - - 

0040.0010 
VAKOVÝ 
HYDRAULICKÝ 
AKUMULÁTOR 

SB330-
20A1/112A9-
HYD& 

3 5 

0040.0015 
ADAPTÉR 
AKUMULÁTORU 

G2-G1X59-
SW65 

3 - 

0040.0020 SVORKA 
226X123X216 
2TLG 200.571-
04725 

6 - 

0040.0030 
POJISTNÝ-
BEZPEČNOSTNÍ 
VENT. 

ABZSS 10 M-
3X/330E/S13V 

1 4 

0040.0040 
TLAKOVÝ 
SPÍNAČ 

HED 8 OA-
2X/350K14 

1 14 

0040.0050 KONEKTOR 
4P Z15L M 24V 
SPEZ 

1 - 

0040.0060 MANOMETR 
ABZMM 63- 
400BAR/MPA-
R/B-G 

1 13 

0040.0070 HYDROMOTOR 
A2FM16/61W-
VBB040 

1 1 

0040.0100 ZPĚTNÝ VENTIL 
RD L18-0,2 
OM+S/V 

1 - 

0100 BLOK ROZVODNÝ 
BLOK 2 - - 

0100.0020 
ÚHLOVÁ 
PŘÍRUBA 

WVA 38/30K-
LK30/G 3/8 

2 - 

0100.0030 HADICE 
AB20-11/.1000-
630 

2 - 

0100.0100 REDUKCE 
M33X2,0-G 1/2 
X 49,0-ST 

1 - 

Tab. 7-2 Komponenty obsažené v hydraulickém schématu 
 
7.3 Kapotáž 
 
Před samotnou výrobou kapotáže bylo nejprve nutné vyrobit rám karoserie. 
 
7.3.1 Rám karoserie 
 
Rám karoserie tvoří podklad pro výrobu a připevnění kapotáže. Celkový tvar rámu 
karoserie byl navržen podle požadavků výrobce kapotáže s ohledem na konstrukční 
jednoduchost a nízkou hmotnost. Design kapotáže se měl co nejvíce podobat 
skutečnému tvaru popelářských vozidel. Rám karoserie byl vyroben z profilů 
TR4HR (20 x 20 x 2) a je složen ze třech částí, kterými jsou rám kabiny, rám 
nákladního prostoru a rámu zadních otvíracích dveří. Celková hmotnost rámu 
karoserie je 64,3 kg, přitom rám kabiny váží 17,8 kg, rám nákladního prostor 28,5 
kg, pravý a levý rám zadních otvíracích dveří celkově 18 kg. 
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Rám kabiny měl tvarově připomínat skutečnou kabinu nákladního vozidla. Je 
samostatně připevněn k  hydromobilu pomocí čtyř šroubů velikosti M8. 
Rám nákladního prostoru tvoří největší plochu pro kapotáž, proto vyztužen v rozích a 
pomocí podélných výztuh. Ty slouží především k zabránění deformace rámu 
karoserie, která by měla za následek popraskání kapotáže. 
 

Obr. 7-21 Rám karoserie 

Zadní otvírací dveře jsou připevněny k nákladnímu prostoru pomocí kloubových 
pantů (viz obr. 7-21). Jsou použity tři panty, které jsou rovnoměrně rozdělené po celé 
délce profilu pro plynulé otevírání dveří. Jsou přivařeny, a to jak k rámu nákladního 
prostoru, tak i k jednotlivým dveřím. Zadní dveře jsou opatřeny madly pro 
manipulaci s hydromobilem. 
 
7.3.2 Kapotáž 
 
Samotnou kapotáž navrhl a vyrobil Ing. I. Macháň, jak už bylo v úvodu kapitoly 
napsáno. Pohled na celkovou kapotáž je na obrázku 7-22. 
 

Obr. 7-22 3D pohled na celkovou kapotáž 

7.3.2 
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Na výrobu jsou použity plastové desky, které jsou připevněny pomocí samořezných 
šroubů přímo do rámu karoserie. Spoje a přechody mezi jednotlivými deskami jsou 
vyhlazeny pomocí tmelu. Po zhotovení byla kapotáž převezena do firmy Bosch 
Rexroth, kde byla nabarvena a opatřena designovými prvky (světla, výstražné světla, 
výfuk, polepy atd.). Celková hmotnost kapotáže je 87,7 kg, přitom kapotáž kabiny 
váží 34,7 kg, kapotáž nákladního prostor 31,4 kg a kapotáž obou zadních otvíracích 
dveří 21,6 kg. 
 
7.4 Elektroinstalace 
 
Celková elektroinstalace je znázorněna na obrázku 7-23. K napájení celého okruhu 
slouží dvě 12 V autobaterie (pozice 1). Ty mají za úkol napájet modelářské 
servopohony sloužící k ovládání pákových brzd, dále servomotor řízení a elektricky 
ovládaný ventil, který slouží jako bezpečnostní ochrana. Pro tlakování akumulátorů 
je zde umístěn trojfázový elektromotor o výkonu 3 kW (pozice 2) a zubové čerpadlo 
napájené elektrickým proudem přímo ze sítě. Elektrický proud je přiveden do okruhu 
pomocí zásuvky (pozice 3). Zapnutí a vypnutí elektromotoru se provádí spínačem 
(pozice 4) umístěným v zadní části hydromobilu. Zde jsou také umístěny přípojky 
pro napájení baterií (pozice 5). Celá elektroinstalace je svedena do elektrické 
rozvodné skříně (pozice 6), která se zapíná otočením klíče podobně jako 
u automobilů. V poslední řadě jsou zde umístěny ještě dvě elektrické rozvodné skříně 
(pozice 7 a 8) sloužící pro umístění přijímače signálu z RC vysílačky pro ovládání 
brzdných okruhů, řízení a hydraulického systému. 
 

Obr. 7-23 Schéma elektroinstalace 
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8 NAPĚŤOVÁ ANALÝZA (MKP) 
 
V programu ANSYS Workbench 12.1 byla provedena deformační a napěťová 
analýza sestavy nosného rámu podvozku a těhlice. Pro výpočet je použit 3D model 
nosného rámu podvozku a těhlice z programu Autodesk Inventor 2010, který byl 
v práci až doposud prezentován. 
 
8.1 Sestava nosného rámu podvozku 
 
Celková analýza pevnosti rámu je časově náročná. Protože hydromobil nebude 
dosahovat vysokých rychlostí, ani se nebude pohybovat po nerovném terénu, bylo 
pro zjednodušení výpočtu, provedena pouze statická analýza. Nebylo nutné testovat 
jednotlivé díly vozidla na únavu pro jeho minimální využití. Nosný rám je tedy 
testován pouze při statickém zatížení. 
 
8.1.1 Model 
 
Z programu Autodesk Inventor 2010 byla převzata zjednodušená sestava nosného 
rámu podvozku (viz obr. 8-1). Celý rám je vyroben ze stejné oceli. Jedná se o běžnou 
neušlechtilou konstrukční ocel třídy 11373. Mez kluzu této oceli je 186 MPa. Pro 
tvorbu modelu rámu byly použity objemové prvky SOLID. 
 

Obr. 8-1 3D model rámu podvozku připravený pro analýzu 

8.1.2 Tvorba sítě konečných prvků 
 
Pro samotný výpočet bylo nutné vytvořit vhodnou síť konečných prvků. Pro její 
tvorbu byl použit příkaz Contact Sizing a Sizing, kdy globální velikost prvků pro 
celý rám je nastavena na 10 mm. V místě vniku největších napětí byla síť zjemněna 
na velikost prvků 5 mm. Model rámu s vytvořenou sítí lze vidět na obrázku 8-2. 

8 

8.1 

8.1.1 

8.1.2 



 

 
 

NAPĚŤOVÁ ANALÝZA (MKP)
 

s

52

8.1.3
 
Celý rám 
přední os
podp
převodového ústrojí zadní pohonné jednot
jednotlivých 
tlakem 0,0134 MPa, který odpovídá síle 4200 N v
hydromobilu
pů
 

 

NAPĚŤOVÁ ANALÝZA (MKP)

strana 

52 

8.1.3 Zatížení a uložení nosného rámu podvozku
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Obr. 8-6 Síť konečných prvků těhlice 

8.2.3 Zatížení a uložení těhlice 
 
Těhlice byla uchycena pomocí vazeb Fixed Support A, B (viz obr. 8-7). Byla 
zatížena v místech upevnění ložisek. Tato síla je vyvolána pomocí zatížení Bearing 
load, která simuluje spojité zatížení od ložisek. Velikost síly je 1200 N. Dále pak 
byla těhlice zatížena silou 100 N v místě působení táhla řízení. 
 

Obr. 8-7 Zatížení a uchycení těhlice 

8.2.4 Napěťová analýza podle podmínky HMH 
 
Napěťová analýza byla provedena pomocí podmínky HMH. Maximální redukované 
napětí bylo naměřeno v místě přechodu osy kola a to ve vrubu (viz obr. 8-8). 
Naměřená maximální hodnota napětí je 102 MPa, což je pod mezí kluzu materiálu 
11373, která je 186 MPa.  
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Obr. 8-8 Rozložení napětí v těhlici 

Výpočet bezpečnosti vůči meznímu stavu pružnosti těhlice 
 
Dáno Re = 186 MPa 
 σA = 102 MPa 
 

)* �
�+

,-

�
186 �01

102 �01
�  1,8 

 
kde Re [MPa] - mez kluzu 

σA [MPa] - největší vypočtené napětí na rámu dle podmínky HMH 
kk [-] - bezpečnost vůči meznímu stavu pružnosti těhlice 

 
Bezpečnost vůči meznímu stavu pružnosti těhlice je splněna a je 1,8 > 1. 
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8.2.5 Celková deformace těhlice 
 
Výsledek vypočtené celkové deformace těhlice lze vidět na obrázku 8-9. K největším 
deformacím dochází na konci osy. Maximální deformace je asi 0,15 mm, což je 
zanedbatelná hodnota. 
 

Obr. 8-9 Deformace těhlice 
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9 VÝROBA HYDROMOBILU 
 
Výroba hydromobilu proběhla ve třech etapách, přičemž první etapa byla výroba 
podvozku, druhá pak byla instalace hydraulických prvků a elektroinstalace a poslední 
etapou byla výroba kapotáže (design popelářského vozu). V následující části budou 
jednotlivé etapy výroby podrobněji popsány. 
 
9.1 Výroba podvozku 
 
Samotná výroba podvozku vozidla proběhla v dílnách Ústavu konstruování FSI 
v Brně. Na její výrobě jsem se (osobně) podílel ve spolupráci s kolegou Martinem 
Mikulou. Kompletní sestavený podvozek lze vidět na obrázku 9-1. 
 

Obr. 9-1 Kompletní podvozek hydromobilu 

Nejprve bylo potřeba vytvořit výrobní dokumentaci, podle které byl objednán hutní 
materiál a díly tvořící podvozek. Po dodání všech potřebných komponentů byl 
nařezán hutní materiál a začala samotná výroba. 
Nejprve byl svařen nosný rámu podvozku a svarky jednotlivých komponent. Dále 
byla vyrobena přední nosná osa spolu s těhlicemi a odpružením. Problém nastal se 
zadní pohonnou osou. Ta musela být rozdělena na polovinu, protože neobsahovala 
diferenciál. Na vozidle je proto poháněna pouze jedna zadní náprava. Poté byl 
podvozek opět celý rozebrán, očištěn, odmaštěn a nastříkán základovou barvou. Po 
opětovném smontování byly dokončeny brzdné okruhy a bylo připevněno hřebenové 
řízení. Celkové náklady na výrobu podvozku jsou uvedeny v následující tabulce. 
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CENOVÉ POLOŽKY PODVOZKU 

Komponenty podvozek 

Název dílu. Cena Kč za kus Kusů 
Cena 
cekem 

Kč 
Kolo přední: ráfek, pneumatika a 
brzdový kotouč 

1300 2 2600 

Kolo zadní: ráfek a pneumatika 750 2 1500 

Brzdový třmen 890 3 2670 

Brzdná páka 700 2 1400 

Zadní osa se zpátečkou 6500 1 6500 

Hřebenové řízení  1000 1 1000 

Hydraulické hadice brzd 250 3 750 

Zadní řetěz 200 2 400 

Ložiskové domky, ložiska 300 5 1500 

Řetězová kola 400 3 1200 

Volnoběžka 1200 1 1200 

Spojovací materiál, ostatní 1000 1 1000 

Celková cena komponentů 21720,- 

    

Hutní materiál 
Typ Profilu Délka   

TR 4HR (40 x 40 x 2) mm 10 m   

TR 4HR (30 x 30 x 2) mm 30 m   

TR KR (33,7 x 4) mm 1 m   

TR KR (26,9 x 4,5) mm 1 m   

PLO (40 x 6) mm 1 m   

L (20 x 20 x 3) mm 2 m   

L (30 x 30 x 3) mm 1 m   

Celková cena za hutní materiál 12000,- 

    
CELKOVÉ NÁKLADY NA VÝROBU PODVOZKU V ČETNĚ 
PRÁCE 55000,- 

Tab. 9-1 Cenové položky podvozku 
 
9.2 Instalace hydraulických prvků a elektroinstalace 
 
Po převezení podvozku do firmy Bosch Rexroth bylo nutné vše dobře načasovat, 
protože na poslední dvě fáze zbývaly pouhé dva měsíce, proto proběhla nejprve 

9.2 
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instalace hydraulického systému. Ten musel být napojen na pohon vozu a byla 
vyzkoušena jeho funkčnost a těsnost. Dále proběhla elektroinstalace, a to především 
elektroinstalace brzdného systému, řízení a ovládání elektromagnetického ventilu. 
Nakonec proběhlo samotné testování celého hydraulického systému na 
vysokozdvižné plošině, která usnadnila počáteční testy. 
 

Obr. 9-2 Úprava podvozku ve firmě Bosch Rexroth 

 

Obr. 9-3 Podvozek hydromobilu s hydraulickými prvky a elektroinstalací 
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9.3 Kapotáž 
 
Poslední fází byla výroba kapotáže, která proběhla současně s elektroinstalací. Na 
kapotáž bylo potřeba nejprve navrhnout a vyrobit rám karoserie, který sloužil jako 
nosný podklad pro výrobu samotné kapotáže. V poslední řadě bylo vozidlo doplněno 
o logo Ústavu konstruování, Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně a logo firmy 
Bosch Rexroth. Výsledná kapotáž je znázorněna na obrázku 9-4 a 9-5. 
 

Obr. 9-4 Kapotáž kabiny 

 

Obr. 9-5 Kapotáž nákladního prostoru s logem 

 

9.3 
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10 ZÁVĚR 
 

Obr. 10-1 Pohled na hydraulický systém 

10.1 Rozbor konstrukční a technologické práce 
 
Byl vytvořen funkční model popelářského vozu (hydromobilu ) vybaveného 
dálkovým ovládání. Byl vyroben v přibližném měřítku (1:2,5) vůči realitě. Výsledné 
provedení v porovnání s velikostí postav lze vidět na obrázku 10-2. Pohon zajišťuje 
axiální pístový hydromotor disponující maximálním krouticím momentem 88 Nm při 
350 bar. Tlaková kapalina (minerální olej Mobil DTE 25) je uložen ve třech 
hydraulicko-pneumatických vakových akumulátorech o celkovém objemu 60 l. 
Pohon byl současně navržen Bc. Martinem Mikulou v jeho diplomové práci 
(Hydromobil – návrh hydraulické části a převodu [14]). 
Pro mechanickou konstrukci vozu byly voleny běžně dostupné ocelové konstrukční 
materiály a polotovary, které byly cenově dostupné.  
Před výrobou byl vytvořen 3D model vozu se všemi náležitostmi. Tvorba modelu 
proběhla v programu Autodesk Inventor 2010. Na vizuálním modelu byla ověřena 
funkčnost řízení, pohonu a umístění brzd. Vizuální sestava sloužila také pro 
předběžné rozmístění hydraulických prvků. Model byl použit pro ověření napěťové 
a deformační analýzy pomocí metody konečných prvků, kde byl početně ověřen 
nosný rám podvozku a jednotlivé prvky podvozku, u kterých by mohlo dojít 
k porušení. 
 
10.2 Zhodnocení hlavního cílu práce 
 
Hlavním cílem projektu bylo vytvoření funkčního prototypu modelu popelářského 
vozidla, který by prezentoval systém hydraulické rekuperace brzděním. Tento cíl se 
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ZÁVĚR 
 

pod časovým tlakem podařilo splnit a hydromobil byl úspěšně prezentován na 
Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně 2011 na výstavní ploše firmy Bosch 
Rexroth. 
U hydromobilu se povedlo dosáhnout dojezdu 600 m při rychlost 5 km/hod, která 
byla z důvodu bezpečnosti omezena použitím škrtící clony. Dále bylo docíleno 
minimálního poloměru otáčení 2,5 m. 
Hydromobil byl za svoji existenci již mnohokrát publikován: objevil se v technickém 
časopise a televizních vysíláních, jako např. v Technickém týdeníku, kde byl 
publikován v šestém vydání roku 2012 pod názvem HYDROMOBIL: SNÍŽENÍ 
SPOTŘEBY, EXHALACÍ A OPOTŘEBENÍ BRZD. Dále byl vysílán v pořadu 
české televize Týden v Regionech (Brno) a ve futurologickém magazínu Milénium od 
stejné televize. 
 
10.3 Návrhy možných úprav v budoucnu 
 
Do budoucna by bylo vhodné navrhnout řízení s rychlejší odezvou, které by 
umožňovalo snadné manévrování s vozidlem. U stávajícího je čas potřebný na 
otočení kol do plného rejdu téměř 8 sek a to je nedostačující. Dále by bylo potřeba 
navrhnout systém řízení hydromobilu pro případ nefunkčnosti vysílačky, např. 
pomocí záložního bezdrátového ovládání. 
 

Obr. 10-2 Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2011 
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13 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK, SYMBOL Ů A VELI ČIN 
 
ZKRATKA  VÝZNAM 
 
HG   hydrogenerátor (čerpadlo) 
HM   hydromotor 
3D   trojrozměrný 
IEC   Internal Combustion Engine 
KERS   Kinetic Energy Recovery Systém 
FSI   Fakulta strojního inženýrství 
VUT   Vysoké učení technické v Brně 
RC   Radio Control 
MKP   metoda konečných prvků 
MSV   Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně 
HMH   podmínka plasticity (Hencky, Huber, Mises) 
MGU   Motor General Unit 
FIA   Fédération Internationale de l'Automobile 
 
 
 
Symboly a veličiny jsou vypsány u příslušných vztahů. 
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14 SEZNAM PŘÍLOH 
 
Příloha č. 1:   výkresová dokumentace hydromobilu 
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