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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

ČERNÝ, M. Návrh zvedacího mechanismu náprav TATRA: diplomová práce. Ostrava: 

VŠB   – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra části a mechanismů strojů, 

2012, 61 s. Vedoucí práce: Dejl, Z. 

Diplomová práce se zabývá řešením zvedacího mechanismu zadní nápravy 

nákladního automobilu TATRA a současně odpojením pohonu zvednuté nápravy. 

V úvodu jsou uvedena řešení jiných výrobců. Zvedání samotné nápravy je řešeno 

náhradou teleskopických tlumičů za hydraulické válce. Tyto válce plní funkci tlumiče i 

zvedacího mechanismu. Odpojení pohonu je řešeno pomocí pneumaticky ovládané 

zubové spojky. Následně je provedena pevnostní kontrola navržených a souvisejících 

dílů. K vybraným dílům byla zpracována technická dokumentace. Výsledkem práce je 

návrh hydraulického válce, schéma hydraulického obvodu a návrh mechanismu pro 

odpojení pohonu. 

 

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

ČERNÝ, M. Design of a Lifting Device for the Tatra Truck Axle: Master Thesis. VŠB – 

Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of 

Machine Parts and Mechanism, 2012, 61 p. Thesis head: Dejl, Z. 

The master thesis deals with the solution of a lifting device for the Tatra back truck 

axle and it also deals with the disconnection of the drive of the lifted axle. Solutions of 

other manufacturers are introduced in the introduction. The lifting of the axle is solved by a 

replacement of a telescopic shock absorber by hydraulic cylinders. These cylinders act as 

a shock absorber and a lifting mechanism. The disconnection of the drive is solved by 

using a pneumatically actuated gear coupling. Subsequently, a safety check of designed 

and related parts is made. The technical documentation for the selected parts was 

compiled. The result of the thesis includes a design of the hydraulic cylinder, a hydraulic 

system diagram and a design of the axle drive relase mechanism. 
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Seznam použitých značek a symbolů 

1A  plocha pístu [mm2] 

2A  plocha pístnice [mm2] 

3A  plocha anuloidu  [mm2] 

minA  minimální tažnost  [%] 

C  konstanta nalisovaného spoje [-] 

1C  součinitel [-] 

1D  malý průměr závitu [mm] 

CD  celková intenzita poškození [-] 

eqD  ekvivalentní průměr plochého dna [mm] 

iD  vnitřní průměr válce [mm] 

mD  střední průměr válce [mm] 

oD  vnější průměr válce [mm] 

E  modul pružnosti v tahu pro ocel [MPa] 

F  min. síla pro zvednutí nápravy [N] 

1F  teoretická síla při vysouvání pístu [N] 

3F  teoretická síla při zasouvání pístu [N] 

DF  dynamická síla [N] 

KF  síla od hmotnosti kol [N] 

KRF  kritická síla [N] 

MF  naměřená reakční síla [N] 

maxF  maximální přenášená osová síla [N] 

yF  celková svislá síla [N] 

ZF  síla na zub [N] 

ZVF  osová síla v závitu válce [N] 

H  nosná výška závitu [mm] 

I  moment setrvačnosti mezikruží [mm4] 

AK  poměrné ekvivalentní zatížení [-] 

L  výpočtová délka [mm] 

CL  životnost součásti [m] 

mL  požadovaná životnost součásti [m] 

SL  délka spektra [-] 

1N  kumulativní počet cyklů na nejnižší hladině [-] 

CN  počet cyklů na mezi únavy [-] 

pN  kumulativní počet cyklů na nejvyšší hladině [-] 

hP  stoupání závitu [mm] 

maxP  maximální přípustný tlak [MPa] 

testP  zkušební přetlak [MPa] 
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14220eR  mez kluzu materiálu [MPa] 

0,2pR  smluvní mez kluzu [MPa] 

minmR  minimální mez pevnosti materiálu [MPa] 

SS  plocha svaru [mm2] 

T  točivý moment na hnacím hřídeli [Nm] 

maxMT  maximální točivý moment motoru [Nm] 

a  zrychlení nápravy [m.s-2] 

Sa  účinná tloušťka svaru [mm] 

b  účinná délka stykové plochy [mm] 

d  velký průměr závitu [mm] 

ad  průměr hlavové kružnice [mm] 

fd  průměr patní kružnice [mm] 

Kd  vnější průměr kola [mm] 

nd  jmenovitý průměr nalisovaného spoje [mm] 

Pd  průměr pístu [mm] 

pd  průměr pístnice [mm] 

sd  střední průměr spoje [mm] 

vd  vnitřní průměr víka [mm] 

e  minimální tloušťka stěny válce [mm] 

ae  analyzovaná tloušťka stěny [mm] 

afe  minimální tloušťka stěny plochého dna [mm] 

eqe  minimální tloušťka vylemování plochého dna [mm] 

f  dovolené namáhání tlakových částí [MPa] 

1f  dovolené namáhání dna [MPa] 

tf  součinitel tření ocel - ocel [-] 

testf  dovolené namáhání při zkušebním zatížení [MPa] 

h  účinná výška stykové plochy [mm] 

Fh  rameno síly [mm] 

i  poloměr setrvačnosti [mm] 

1maxpi  maximální převodový poměr převodovky [-] 

2maxpi  maximální převodový poměr přídavku [-] 

k  bezpečnost [-] 

3k  převodní součinitel koutového svaru [-] 

AAk  statická bezpečnost v průřezu A - A [-] 

BBk  statická bezpečnost v průřezu B - B [-] 

Sk  statická bezpečnost [-] 

cyll  minimální délka vyztužení [mm] 

vzl  délka závitu válce [mm] 

nl  účinná délka nalisovaného spoje [mm] 
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redl  redukovaná délka [mm] 

m  modul [mm] 

Rm  redukovaná hmotnost volné hmoty nápravy [kg] 

n  bezpečnost nalisovaného spoje [-] 

Hn  otáčky hnacího hřídele [s-1] 

Mn  otáčky motoru [s-1] 

p  tlak na 1 zub [MPa] 

cp  výpočtový tlak [MPa] 

Dzvp  dovolený tlak měrný tlak na závitu [MPa] 

1Dzvp  dovolený tlak na 1. závit [MPa] 

Hp  počet hladin [-] 

zvp  měrný tlak na závitu [MPa] 

maxp  maximální dovolený tlak [MPa] 

minp  minimální tlak v nalisování [MPa] 

q  součinitel dle Thuma [-] 

1Vq  průtok válcem [l.min-1] 

s  stupeň agresivity spektra [-] 

Fs  šířka zubu evolventního  drážkování [mm] 

it  teplota okolí [°C] 

et  teplota ohřevu pístu [°C] 

v  montážní vůle  [m.s-1] 

Hv  rychlost proudění kapaliny v tlakovém potrubí [m.s-1] 

pv  rychlost pístu [m.s-1] 

vv  rychlost vozidla [m.s-1] 

w  exponent W-křivky [-] 

z  počet činných závitů / zubů [-] 

Sz  šířka koutového svaru [mm] 

mind  maximální potřebný přesah [mm] 

maxnd  maximální skutečný přesah [mm] 

minnd  minimální skutečný přesah [mm] 

pd  zvětšení průměru pístu [mm] 

e  součinitel teplotní roztažnosti [K-1] 

 součinitel tvaru [-] 

 součinitel vrubové citlivosti [-] 

v  součinitel velikosti [-] 

 relativní počet funkčních drážek [-] 

c  celková účinnost mechanismu [-] 

p  součinitel jakosti povrchu [-] 

 štíhlostní poměr [-] 



VŠB-TUO, Fakulta strojní Diplomová práce 

12 

 

m  mezní štíhlostní poměr [-] 

 poloměr vrubu [mm] 

C  mez únavy hladkého vzorku [MPa] 

*

C
 mez únavy reálné součásti [MPa] 

D  dovolené napětí [MPa] 

e  ekvivalentní napětí [MPa] 

max
 špičkové napětí [MPa] 

o  střední ohybové napětí [MPa] 

red  redukované napětí [MPa] 

u  mez úměrnosti [MPa] 

 smykové napětí [MPa] 

 smykové napětí ve svaru [MPa] 
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Úvod 

Diplomová práce se zabývá návrhem zvedacího mechanismu II. zadní nápravy 

nákladního automobilu TATRA T158-8P5 R33 6x6.2/341 PHOENIX (obr. 0.1) a současně 

odpojením pohonu této nápravy při jejím zvednutí. 

Tímto řešením se dosáhne výrazné úspory nákladů při jízdách nezatíženého vozidla 

na větší vzdálenosti. Při zvednutí polonápravy dochází ke snížení odporu mezi silnicí a 

vozidlem a snížení opotřebení hnacího traktu zadní nápravy v důsledku jeho odpojení. 

Tato opatření vedou k úspoře paliva, pneumatik a celkovému zvýšení životnosti. V 

důsledku snížení adheze vozidla je nutné počítat se změněnými brzdnými vlastnostmi 

vozidla. 

 

Obr. 0.1 - Tatra PHOENIX 6x6 [10] 

TATRA PHOENIX 6x6  

Motor - vznětový řadový šestiválec PACCAR MX375, objem 12,9 l 

Maximální rychlost 85 km/h (omezovač) 

Přední nájezdový úhel až 35 °, 31 ° pro základní pneu 315/80 R22,5 

Světlá výška 300 mm (pro základní pneu 315/80 R22,5) 

Pohotovostní hmotnost 9 800 kg 

Rozvor 3 440/3 900/4 500 + 1 320 (1 450) mm 
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Obr. 0.2 - Základní rozměry automobilu [10] 

Podvozek Tatry PHOENIX je vybaven nápravami s nezávisle odpruženými výkyvnými 

polonápravami (obr. 0.3) a uzávěrkou nápravových diferenciálů. 

Provedení náprav:  

1. Bez redukcí v kolech, k dispozici s převodem 3,385 

2. S redukcemi v kolech, k dispozici s převodem 2,714/2,333, nebo 3,385/2,333 

 

 

Obr. 0.3 - Výkyvné polonápravy 

  

zvedaná 
náprava 
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Pérování přední nápravy je řešeno vzduchovými vaky, doplněnými teleskopickými 

tlumiči a zkrutným stabilizátorem. Nosnost je 9 tun (8 tun u standardního provedení). 

Pérování zadních náprav (obr. 0.4) je v provedení buď s listovými pery, či s unikátním 

systémem kombinovaného pérování TATRA King Frame™ [10]. TATRA King Frame™ je 

kombinací vzduchových vaků a mechanického pérování (vinuté pružiny či listová pera). 

Provedení Nosnost 

Listová pera 11,5 t 

Lehké kombinované pérování (vzduchové vaky + vinutá pružina) 11,5 t 

Těžké kombinované pérování (vzduchové vaky + listová pera) 13,15 a 16 t 

 

 

Obr. 0.4 - Systém kombinovaného pérování TATRA King Frame™ 

Cíle práce jsou následující: 

- návrh zvedacího mechanismu II. nápravy nákladního automobilu TATRA 

- náhrada tlumičů hydraulickými válci, které budou plnit funkci zvedacího zařízení i 

tlumičů 

- provést potřebné výpočty a konstrukční návrh hydraulického válce a odpojovacího 

mechanismu  

- nakreslit sestavný výkres zvedacího mechanismu a odpojovacího zařízení 
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1 Řešení zvedání nápravy jiných výrobců 

V současnosti se problematikou zvedání náprav zabývá několik firem. K největším 

výrobcům patří firmy HENDRICKSON a Link Manufacturing. 

Firma HENDRICKSON  nabízí kompletní řešení zvedání náprav včetně uchycení na 

rám vozu, instalací vzduchového systému a dodávky kontrolních systémů. Nápravy jsou 

konstruovány pro podvozek nákladních automobilů nebo přívěsů ve formě přídavné 

nehnané nápravy a to řízené nebo pevné, brzděné nebo nebrzděné. Parametry 

jednotlivých řešení jsou uvedeny v tab. 1.1. 

 

Tab. 1.1 - Parametry zvedacích náprav [11] 

 

Náprava funguje na principu lineárních vzduchových pružin ovládaných samostatným 

vzduchovým systémem, které zvednou nápravu až o 50 mm a zároveň fungují při 

spuštěné nápravě jako tlumiče. Řízená náprava (obr. 1.1) navíc dle [11] umožňuje 

natáčení kol ve směru jízdy až o 31°, což zvyšuje manévrovatelnost vozu.  Konstrukce 

nápravy také umožňuje variabilní nastavení šířky rámu a zdvihu. Vybrané systémy se 

dodávají s kryty proti prachu a systémem brzd ABS. 
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Obr. 1.1 - Náprava HENDRICKSON - COMPOSILITE - ST [11] 

 Firma Link nabízí řešení náprav (obr. 1.2) na stejném principu. Navíc nabízí 

patentovaný systém uchycení k rámu vozidla, pomocí vyměnitelných a nastavitelných 

konzol. Rám je vyrobený z vysokopevnostní oceli a komponent z hliníku. To snižuje 

hmotnost nápravy o více než 10% proti konkurenčním výrobkům [12]. Výrobce dodává 

nápravy z předinstalovanou vzduchotechnikou, což výrazně snižuje dobu instalace. 

 

Obr. 1.2 - Náprava Link - DuraLift II 13,5 K [12] 
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Na obr. 1.3 jsou znázorněny zvednuté nápravy firmy HENDRICKSON v praxi. 

Ovládání zvedacího zařízení se obvykle nachází v kabině vozidla. Řízení činnosti zařízení 

probíhá automaticky v závislosti na zatížení vozidla. 

 Všechna výše uvedená řešení se upevňují na rám vozidla. Nákladní vozy TATRA 

používají vlastní koncept podvozku s centrální rourou a nezávisle zavěšenými výkyvnými 

polonápravami. Konstrukce jejího podvozku nevyžaduje dodatečnou montáž mezirámu 

pro uchycení korby. V případě zvedání nápravy TATRA není tudíž možné tyto řešení 

využit.  

 

Obr. 1.3 - Zvednuté nápravy HENDRICKSON v praxi [11] 
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2 Určení zvedací síly 

Zvedací síla při zvedání nápravy byla určena experimentálním měřením v dynamické 

zkušebně firmy TATRA. Síla byla měřena na konzole uchycení tlumiče pérování II. zadní 

nápravy. Podmínky měření byly následující: 

- měření bylo provedeno se zatíženým vozidlem, protože při zvedání nápravy u 

prázdného vozidla není možné zvednout nápravu zcela k hornímu dorazu - dochází k 

zvedání celého vozu 

- vozidlo bylo podloženo pod rozvodovou skříní na výšku odpovídající prázdnému 

vozidlu 

- při měření byl z vlnovců pérování vypuštěn vzduch 

- z měřené zadní nápravy vozidla byly demontovány vnitřní kola 

2.1 Metodika měření: 

a) pod pravou i levou zadní polonápravou byl vložen hydraulický zvedák. 

Polonápravy byly pomocí zvedáků zvednuty přibližně na požadovaný odklon 

nápravy (obr. 2.1) 

b) pod konzolou uchycení tlumiče pérování byly umístěny snímače síly 

c) uvolněním hydraulického zvedáku dosedly polonápravy na snímače síly 

d) úhloměrem byl přesně odměřen odklon polonáprav a zapsána hodnota síly na 

snímačích 

e) tento postup se opakoval pro 5 dalších hodnot odklonu polonáprav 

 

Obr. 2.1 -  Schéma měření 
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2.2 Výsledky měření: 

Výsledky jsou uvedeny v tab. 2.1 a zpracovány v grafu na obr. 2.2. 

Při zvednutí nápravy do horního dorazu (7°) bude síla od nápravy v místě konzoly 

uchycení tlumiče pérování  52,05 kN. K hodnotě vypočtené z naměřených hodnot  pomocí 

spojnice trendu - polynomické regrese 3. stupně, tj. 50,7 kN , byla přičtena síla od zatížení 

druhým kolem (1,35kN).  

Dále bylo nutné počítat s dynamickými silami, které vznikají při jízdě se zdviženou 

nápravou. Tato síla byla stanovena na základě údajů měření na vozovce zkušebního 

polygonu a redukované hmotnosti volné hmoty nápravy v místě uchycení tlumiče. 

220a m s  

400Rm kg  

Dynamická síla: 

400 20 8 000D RF m a N  (2.1) 

a   zrychlení nápravy  

Rm  redukovaná hmotnost volné hmoty nápravy 

 

Přídavná síla od hmotnosti kol: 

31,35 10KF N  

Celková svislá síla: 

3 3 3 350,7 10 1,35 10 8 10 60,05 10y M K DF F F F N  (2.2) 

MF  naměřená reakční síla 

KF  přídavná síla od hmotnosti kol 

 

úhel [°] Síla [kN] úhel [°] Síla [kN]
1,3 20,5 1,3 18

3,3 25 3,2 22,6

4,8 30 4,7 28,4

5,2 33,6 5 33,5

5,9 38,2 5,8 37,5

7 50,7 7 48,5

Reakční síla při zvedání zadní nápravy
Levá polonáprava Pravá polonáprava

 

Tab. 2.1 - Reakční síla při zvedání zadní nápravy 
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Obr. 2.2 - Graf odporové síly v závislosti na úhlu náklonu 

 

2.3 Zatížení působící na osu hydraulického válce 

Při měření byla zjištěna síla působící svisle vzhůru a pro návrh hydraulického válce je 

třeba znát sílu působící ve směru pohybu pístu. Na obr. 2.3 je znázorněn náklon 

polonápravy ve výchozí poloze (1), kdy je vozidlo plně zatíženo, a v polohách 

maximálního (3) a minimálního (2) zdvihu. Uvedené kóty jsou výšky zdvihu hydraulického 

válce a úhly pak natočení nápravy v jednotlivých polohách. 

Byl proveden následující přepočet: 

3
360,05 10

61,63 10
cos13 cos13

yF
F N  (2.3) 

Tato síla je použita jako minimální potřebná síla ke zvednutí a udržení nápravy v horní 

poloze. 
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Obr. 2.3 - Rozbor sil působících na válec (rozměry v [mm]) 
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3 Návrh hydraulického válce 

Z ohledem na výsledky měření a potřebnou minimální zdvihací sílu byl navržen 

hydraulický válec (obr. 3.1). Při návrhu bylo nutné dodržet určité parametry z 

nahrazovaného tlumiče.  Jsou to především: 

- připojovací rozměry 

- vysunutá délka tlumiče - 645 mm 

- zasunutá délka tlumiče  - 415 mm 

- omezení vnějšího průměru válce na 75 mm 

Válec je složen ze tří svařovaných částí - dna s okem, válce a nátrubků. Spojení pístu 

s pístnicí je realizováno nalisovaným spojením a pojištěno maticí. Víko se po zasunutí 

pístu do válce nasadí na pístnici, zašroubuje do válce a pojistí bodovými svary. Oko 

uchycení se montuje do vnitřního závitu pístnice a pojišťuje obvodovým koutovým 

svarem. Pro zamezení vniku nečistot je pístnice vybavena gumotextilním vlnovcem.  

 

 

Obr. 3.1 - Hydraulický válec 
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3.1 Technická data 

Hlavní rozměry dle:  DIN ISO 3320 

Jmenovitý tlak:   250 bar 

Hydraulická kapalina:  minerální oleje DIN 51524 (HL, HLP) 

Rozmezí pracovních teplot: -20 °C do +80 °C 

Optimální viskozita oleje:  20 až 100 mm2/s 

Třída čistoty oleje dle:  ISO 4406 class 20/18/15 

Rychlost zdvihu:   max. 1,5 m/s 

Tolerance hlavních rozměrů: ISO 8135 

 

Rozměry, síly, průtok: 

V tab. 3.1 jsou uvedeny hlavní rozměry hydraulického válce dle schématu na obr. 3.2, 

včetně účinné plochy, teoretické síly vyvozené tlakem 250 bar, bez uvažování účinnosti 

mechanismu, a průtoku válcem při rychlosti pístu 10,5pv m s
 

Rozměry Plocha Síla při 250 bar Průtok při 0,5 m/s 

píst pístnice poměr φ píst pístnice anuloid tlak tah do z 

D dp A1/A3 A1 A2 A3 F1 F3 qV1 qV2 

[mm] [mm] [-] [cm
2
] [cm

2
] [cm

2
] [kN] [kN] [l/min] [l/min] 

65 30 1,25 33,18 7,07 26,11 82,96 65,29 99,5 78,34 

Tab. 3.1 - Technická data 

 

Obr. 3.2  - Schéma hydraulického válce 

Připojovací rozměr pro hadice: 

Připojovací rozměr válce je stanoven na základě grafu (obr. 3.3).  Na základě průtoku 

1

1 99,5 minqV l , rychlosti pístu 10,5pv m s  a zvolené maximální rychlosti proudění 

tlakového vedení 16,1Hv m s , byl stanoven vnitřní průměr hadice G 3/4" a připojovací 

rozměr koncovky s vnějším závitem G 1" dle katalogu [12] 
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Obr. 3.3 - Stanovaní vnitřního průměru hadice [13] 

3.2 Těsnící a vodící prvky 

Těsnění a vedení hydraulického válce je řešeno výrobky firmy MERKEL a 

dimenzováno dle technického manuálu [14]. Rozměry uložení normalizovaných součástí 

odpovídají normám ISO 5597, ISO 6195 Typ A, ISO 10766 

K nasunutí pístu do válce, a k nasazení těsnících a vodících elementů, je zapotřebí 

speciálních pomůcek firmy MERKEL. 
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Těsnění a vodící prvky jsou dimenzovány na: 

- jmenovitý tlak 250 bar 

- teploty -20 °C až +110 °C 

- hydraulický olej HL, HLP 

- rychlost zdvihu  1,5 m/s 

Těsnění pístnice: 

 

Obr. 3.4 - Těsnění pístnice [14] 

Těsnění pístnice se skládá z: 

- nekovových vodících pouzder (Guide Ring SB) z laminátu na bázi tkaniny 

- dvoudílné těsnící manžety (Omegat OMS-MR) složené z PTFE kroužku a  

O-kroužku jako předepínajícího členu 

- asymetrického polyuretanového  U-kroužku (U-Ring T 20) 

- stírací manžety z polyuretanu se statickým vnějším břitem (Wiper PU 5) 

Těsnění pístu: 

 

Obr. 3.5 - Těsnění pístu [14] 
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Těsnění pístu se skládá z: 

- nekovových vodících pouzder (Guide Ring SB) z laminátu na bázi tkaniny 

- dvoudílné těsnící manžety (Omegat OMK-MR) složené z PTFE kroužku a  

O-kroužku jako předepínajícího členu 
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4 Výpočet hydraulického válce 

4.1 Časově nezávislé dovolené namáhání 

Doporučený materiál součástí válce dle [2]: 15 230.7 (zušlechtěná) 

Parametry materiálu válce převzaté z [15]: 

mez kluzu:  
0,2 835pR MPa  

mez pevnosti:  min 980mR MPa  

tažnost:   min 12 %A  

Maximální přípustné hodnoty dovoleného namáhání pro tlakové části z tvářené a 

kované neaustenitické oceli s minimální hodnotou tažnosti pod 30 %, musí být dle [7] 

v souladu s následujícím: 

Případy normálního provozního zatížení: 

0,2
;

1,5 2,4

835 980
; 557;408 408

1,5 2,4

p m
R R

f

f MPa

 (3.1) 

Případy zkušebního a mimořádného zatížení: 

0,2

1,05

p

test

R
f  (3.2) 

835
795

1,05
testf MPa  

4.2 Konstrukce přímých trubek zatížených vnitřním tlakem 

Minimální tloušťka stěny přímé trubky e, bez přídavků a mezních úchylek se dle [7] 

vypočítá následovně: 

pokud je 0,16
o

e

D
:   

5
0,07 0,16

75o

e

D
 

kde: 

oD  vnější průměr trubky 
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2

c o

c

p D
e

f z p
 (3.3) 

Součinitel hodnoty spoje z, musí být použit pouze ve výpočtu tloušťky potrubní části, 

která obsahuje jeden nebo několik tupých svarů jiných než obvodových. Jelikož je dno s 

válcem svařeno tupým obvodovým svarem, je součinitel v následujícím výpočtu 

zanedbán. 

25 75
2,229

2 2 408 25

c o

c

p D
e mm

f p
 

kde: 

cp   výpočtový tlak  [MPa] 

f   dovolené namáhání [MPa] 

S ohledem na konstrukci hydraulického válce, byla zvolena tloušťka stěny: 

5ae mm  

Maximální přípustný tlak pro dané rozměry válce dle [7]: 

max

2 a
test

m

f e
P P

D
 (3.4) 

kde: 

65 5 70m i aD D e mm  

mD  střední průměr trubky 

iD   vnitřní průměr trubky 

max

2 408 5
58,3

70
P MPa  

max 58,3 45testP MPa P MPa  

testP  Zkušební přetlak dle [1], 45testP MPa  

Podmínka je splněna. 

4.3 Konstrukce den zatížených vnitřním tlakem 

Tento výpočet se použije pro určení tloušťky stěny plochého dna bez otvorů, které je 

přivařeno ke konci trubky. Tvar skutečného dna válce je zjednodušen na tvar 

vylemovaného plochého dna, spojeného s válcovou skořepinou tupým svarem (obr. 4.1). 
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Obr. 4.1 - Vylemované ploché dno [7] 

 

Vylemované ploché dno 

Minimální požadovaná tloušťka pro ploché dno 
afe  je dle [7] dána: 

1

1

25
0,333 58 4,781

408

c
af eq

p
e C D mm

f
 (3.5) 

kde: 

1C   součinitel určený z [7] (viz příloha A) 

eqD  ekvivalentní průměr vylemovaného plochého dna 

1f   dovolené namáhání materiálu dna, 1 408f f MPa   

Hodnoty pro určení součinitele 1C : 

1

1

25
0,061

408

6
0,095

63

0,333

c

eq

i

p

f

e

D

z grafu C
 

kde: 

iD   vnitřní průměr vylemování 

eqe   tloušťka stěny vylemovaného dna 
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S přihlédnutím na způsob zatížení dna válce bylo voleno: 

7afe mm
 

6eqe mm  

Analyzovaná tloušťka válcové části musí být dle [7] minimálně rovna 
eqe v délce: 

0,5 0,5 63 6 6 10,18cyl i eq eql D e e mm  (3.6) 

Pro ověření výpočtů a detailnější kontrolu tvaru dna byla použita MKP a program 

ANSYS Workbench. Do výpočtu bylo zahrnuto zatížení válce tlakem 25 MPa a osovou 

silou vyvozenou tlakem 3F N . 

 

Obr. 4.2 - Redukované napětí dle HMH 

z výsledků programu (obr. 4.2): 

425red MPa425 MP  

0,2 835
1,96

425

p

S

red

R
k

 

Bezpečnost vyhovuje podmínce minimální statické bezpečnosti 1,5Sk .
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4.4 Kontrola závitu válce 

V horní části válce je závit, který slouží k zašroubování horního víka s vedením 

pístnice, jak je zobrazeno na obr. 4.3. Závit je kontrolován na zatížení tlakem hydraulické 

kapaliny na stěnu víka. 

 

Obr. 4.3 - Víko válce 

Parametry závitu M70x1,5: 

velký průměr závitu: 70d D mm   

střední průměr závitu: 2 2 69,026d D mm   

malý průměr závitu: 1 1 68,376d D mm    

stoupání závitu:  
1,5hP mm

 

Měrný tlak na závit válce: 

2

zv
zv Dzv

F
p p

d H z
 (3.7) 

364,09 10
27,16

69,026 0,812 13,4
zvp MPa

 

kde: 

Osová síla působící na závit válce: 

2 2 2 2

3
65 31

25 64,09 10
4 4

i v

zv c

D d
F p N  

vd   vnitřní průměr víka 
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Nosná výška závitu: 

1 70 68,376
0,812

2 2

D D
H mm  

Počet činných závitů: 

20
13,4

1,5

vz

h

l
z
P

 

vzl   délka závitu 

Měrný tlak vyhovuje podmínce 40Dvzp MPa . dle obr. 4.4 

 

Obr. 4.4 - Dovolený měrný tlak [8] 

Tlak na 1. závit válce: 

Za předpokladu, že 1. závit přenese 30 % z celkové osové síly, se tlak stanoví pomocí 

vzorce:   

1 1

2

0,3 zv
zv Dzv

F
p p

d H
 (3.8) 

3

1

0,3 64,09 10
108,8

69,026 0,812
zvp MPa  

Tlak vyhovuje podmínce maximálního dovoleného tlaku na 1. závit: 

1 152300,8 R 0,8 835 668Dzv ep MPa . 
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4.5 Kontrola pístnice na vzpěrnou únosnost 

Jelikož stanovení maximální síly při vysunutém pístu nebylo možné, bylo stanoveno 

zatížení maximální silou působící při zasunutém pístu. V provozu tato skutečnost 

nenastane. Pístnice bude zatěžována pouze odporovou silou hydraulické kapaliny při 

tlumení rázu. 

Hodnoty pro výpočet: 

- průměr pístnice 30pd mm  

- výpočtová délka 645L mm  

Stanovení způsobu kontroly: 

40   prostý tak nebo tlak 

40 m  vzpěrná pevnost podle Tetmajera 

m   vzpěrná pevnost podle Eulera 

Štíhlost pístnice  je definována vztahem: 

645
86

7,5

redl

i
 (3.9) 

kde: 

1 645 645redl n L mm  

redl  redukovaná délka pístnice, která závisí na uchycení hydraulického válce - 

  tento případ je znázorněn na obr.4.5 

i   poloměr setrvačnosti plochy průřezu pístnice 

4

2

3064 7,5
4 4

4

p

p

pp

d

dI
i mm

dS

 

Mezní štíhlostní poměr: 

 

52,1 10
1 55,7

0,8 835
m

u

E
n  (3.10) 
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Obr. 4.5 - Případ vzpěru [9] 

 

Kontrola vzpěrné pevnosti podle Eulera ( m ): 

Kritická síla: 

2 2 5 3
3

2 2

2,1 10 39,76 10
198,1 10

645
KR

red

E I
F N

l
 (3.11) 

kde 

Moment setrvačnosti plochy průřezu pístnice k ose souměrnosti: 

4 4
3 430

39,76 10
64 64

pd
I mm  

Bezpečnost: 

3

3

3

198,1 10
3,0

65,29 10

KRFk
F

 

Míra bezpečnosti vyhovuje podmínce 2 4k . Vyšší míra bezpečnosti 3k  

zajišťuje menší průhyb pístnice a tím také snižuje opotřebení vodících ploch a těsnění. 



VŠB-TUO, Fakulta strojní Diplomová práce 

36 

 

4.6 Výpočet nalisovaného spoje 

Spojení pístu s pístnicí je realizováno pomocí nalisovaného spoje (obr. 4.6). Toto 

spojení zároveň zajišťuje přesnější středění pístu ve válci. Spoj je pojištěn maticí M12. 

 

Obr. 4.6 - Nalisované spojení 

Maximální osová síla: 

3

max 3 65,29 10F F MPa  (3.12) 

Únosnost nalisovaného spoje: 

Přenášená osová síla dle [3]: 

max minn n tn F d l f p  (3.13) 

3

max
min

1,5 65,29 10
137,0

26 35 0,25n n t

n F
p MPa

d l f
 

nd   jmenovitý průměr lisovaného spoje 

nl   délka účinné plochy lisovaného spoje 

minp  minimální lisovací tlak 

tf   součinitel tření ocel-ocel dle [3]: 0,15 0,25 0,25tf  

Určení přesahu nalisovaného spoje: 

Minimální potřebný přesah dle [3]: 

min
min 5

26 137,0
1 1,273 1 0,039

2,1 10

n
n

d p
d C mm

E
 (3.14) 
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kde: 

2
2

2 2

75
1 1

26
1,273

75
11

26

P

n

P

n

d

d
C

d

d

 (3.15) 

Určení vhodného uložení z [6]: 

0,013

026 6H  

0,064

0,05526 5t  

 

Obr. 4.7 - Uložení pístnice s pístem 

 

Minimální a maximální skutečný přesah (obr. 4.7): 

min 0,055 0,013 0,042nd mm  

max 0,064 0 0,064nd mm
 

Pevnostní výpočet nalisovaného spoje: 

Kontrola nalisovaného spoje dle [3]: 

15230

max

835

1,5
245

1 1 1,273 1

e

D

R

kp MPa
C C

 (3.16) 

kde: 

5

max
max

2,1 10 0,071
240

1 26 1,38 1

n

n

E d
p MPa

d C
 (3.17) 

Spoj vyhovuje podmínce maximálního dovoleného tlaku. 
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Montáž spoje lisovaného za tepla: 

Montáž spoje bude provedena spojením ohřátého pístu s pístnicí při teplotě okolí 

20it C . 

Velikost montážní vůle dle [3]: 

0,006 0,012 0,006 26 0,031nv d mm  (3.18) 

Teplota ohřevu pístu: 

max

6

0,064 0,031
20 352

11 10 26

n
e i

e n

d v
t t C

d
C352352  (3.19) 

e   součinitel teplotní roztažnosti pro ocel 
6 111 10 / ,n m m K  

Změna rozměru pístu po nalisování: 

U nalisovaného spoje se vnější průměr pístu Pd zvětší o: 

max

5

65 240
1 1,38 1 0,177

2,1 10

P
P

d p
d C mm

E
 (3.20) 

Tento výpočet musí být zohledněn při následné volbě uložení válec – píst. 

4.7 Kontrola kotevních částí 

Připojení hydraulického válce k nápravě a rámu je realizováno pomocí trubkového 

náboje zasunutého v pryžové vložce. Toto řešení bylo převzato z původní konstrukce 

tlumiče z důvodu co nejmenšího zásahu do současné konstrukce souvisejících částí 

podvozku. Docílí se tak snadné výměny klasického odpružení nápravy za zvedací a 

naopak. 

Kontrola oka pístnice: 

Oko je vyrobeno z materiálu 15 230.7, zašroubováno do závitu pístnice a pojištěno 

obvodovým koutovým svarem a je  kontrolováno ve třech kritických řezech dle obr 4.8. V 

průřezech A-A a B-B je oko namáháno ohybovým momentem a silou 3F F . V průřezu 

C-C byla provedena kontrola svarového spoje. 

Výpočet byl proveden v programu ANSYS Workbench s využitím symetrie součásti s 

následujícími parametry výpočtu: 
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Obr. 4.8 - Kritické průřezy a okrajové podmínky 

Vstupní hodnoty: 

- zatížení maximální teoretickou silou: 3

3 65,29 10F N  

- vetknutí na ploše S 

Výsledné redukované napětí je vykresleno na obr. 4.9: 

 

Obr. 4.9 - Redukované napětí dle hypotézy HMH 

Statická bezpečnost v průřezu A-A: 

15230 835
3,55

236

e
AA

red

R
k
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Statická bezpečnost v průřezu B-B: 

15230 835
2,48

337

e
BB

red

R
k  

Kontrola svaru v průřezu C-C: 

Kontrola byla provedena pro koutový obvodový svar pístnice s okem dle obr. 4.10. 

 

Obr. 4.10 - Koutový svar pístnice - oko 

Výpočet svaru: 

3
3D D

S

F
k

S
 (3.21) 

365,29 10
144,7

451,3
MPa  

15230
3

835
0,75 417,5

1,5

e
D

S

R
k MPa

k
 

3k   převodní součinitel svaru, dle [3] 3 0,75k  

kde: 

Výpočtový průřez svaru dle [1]: 

24,2 30 4,2 451,3S S p SS a d a mm  (3.22) 

0,7 0,7 6 4,2S Sa z mm  

Sa   činná tloušťka svaru 

Sz   šířka koutového svaru, 6Sz mm  

Jelikož při výpočtu svaru nebylo uvažováno s napětím, které vznikne při deformaci 

oka, byl proveden výpočet pomocí MKP a následná kontrola svaru, vzhledem k 

redukovanému napětí podle hypotézy HMH. Výsledky výpočtu jsou uvedeny na obr. 4.11. 
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Obr. 4.11 - Namáhání svaru oka 

Statická kontrola svaru v průřezu C - C: 

red D  (3.23) 

425red MPa  

15230 835
1,12 624

1,5

e
D

S

R
MPa

k
 

kde součinitel  pro 10Sz mm  je dle [1]: 

1,3 0,03 1,3 0,03 6 1,12Sz  (3.24) 

Svar vyhovuje podmínce dovoleného namáhání. 
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5 Návrh zařízení pro odpojení pohonu. 

Zařízení pro odpojení pohonu je realizováno pomocí pneumatické spojky s 

evolventním drážkováním. V klidovém stavu je hnací hřídel propojen s hnaným. Po 

přivedení tlaku do pneumatického přímočarého pístu, který je umístěn na vnější části 

nosné trubky, dojde k zasunutí spojovací objímky a tím k odpojení hnací hřídele a 

přenosu točivého momentu motoru na hnaný hřídel osového diferenciálu II. zadní 

nápravy.  

 

Obr. 5.1 - Nákres zařízeni pro odpojení pohonu nápravy 
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6 Výpočet evolventního drážkování 

Pro součást unášeč zadního náhonu mechanismu odpojení pohonu byl proveden 

výpočet evolventního drážkování. Při výpočtu drážkování byl použit přibližný točivý 

moment na hnací hřídeli, jelikož nebyly známy všechny převodové poměry a účinnosti 

převodovek a mezinápravového osového diferenciálu.  

Motor:   PACCAR MX 340 

Výkon:   375 kW 

Max. točivý moment:  max 2500MT Nm  

Převodovka  ZF165:  1max 13,8pi  

Přídavek:   2max 1,464pi  

Určení přibližného točivého momentu:
 

max 1max 2max0,25 0,25 2500 13,8 1,464 0,84 10580M p p cT T i i Nm
 

c   celková účinnost mechanismu 

Při výpočtu bylo uvažováno, že II. zadní náprava přenese 25% z celkového točivého 

momentu. Schéma hnacího traktu je uvedeno v příloze B. 

6.1 Kontrola na otlačení boku zubu 

Unášeč zadního náhonu - vnější drážkování: 

 Kontrola drážkování je provedena pro unášeč předního náhonu obr. 6.1, která 

přenáší točivý moment z hnacího hřídele na hnaný hřídel osového diferenciálu II. zadní 

nápravy.  

 

Obr. 6.1 - Unášeč zadního náhonu - vnější drážkování 
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Evolventní drážkování 90x4 H9 (D10) ČSN 01 4950.1, z = 22 

materiál:    14 220.4 

mez pevnosti:  14220 900mR MPa  

mez kluzu:  
14220 680eR MPa      

cementováno a kaleno: 58 - 62 HRc 

Tlak působící na 1 zub: 

2
270D

s

T
p p MPa

d z h b
 (5.1) 

32 10580 10
144

88 22 0,8 3,8 25
p MPa

 

  relativní funkční počet drážek 

sd   střední průměr spoje 

z   počet zubů 

h   účinná výška stykové plochy 

b   účinná šířka stykové plochy 

Drážkování vyhovuje podmínce. 

 

Unášeč předního náhonu - vnitřní drážkování: 

 

Obr. 6.2 - Unášeč zadního náhonu - vnitřní drážkování 

 

Evolventní drážkování 55x2,5 H11 ČSN 01 4950.1, z = 18 

materiál:   14 230.9 

cementováno na: 58 - 62 HRc 
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Tlak působící na 1 zub: 

2
250D

s

T
p p MPa

d z h b
 

32 10580 10
155

52,5 18 0,8 2 65
p MPa  

Drážkování vyhovuje podmínce. 

6.2 Kontrola v oblasti časové pevnosti 

Pro přímý výpočet životnosti byla použita lineární teorie únavového poškozování  

Corten - Dolan (C-D), která je vhodná pro méně agresivní typy zátěžových spekter. Pro 

kontrolu drážkování na únavový lom v oblasti časové pevnosti je nutné znát spektrum 

zatížení součásti a parametry Wöhlerovy křivky.  

Výpočet byl proveden v programu ZIVOT. Tento program počítá s výše uvedenou 

hypotézou (C-D): 

 životnost součásti CL , 

 celkovou intenzitu poškození CD ,  

 poměrné ekvivalentní zatížení  AK  

 ekvivalentní napětí e  

Pro metodu přímého výpočtu je nutné zadat následující parametry: 

- maximum a minimum zátěžového spektra 

- agresivita spektra 

- počet hladin spektra 

- parametry Wöhlerovy křivky 

- délka spektra 

- kumulativní počet cyklů 

 

Výpočet kombinovaného namáhání s využitím součinitele tvaru : 

Tvar evolventního drážkování vytváří změny napětí v oslabeném průřezu. V kořeni 

vrubu se napětí obvykle zkoncentruje do špičkového ohybového napětí max , které je 

vyšší než střední napětí o , viz obr. 6.3. Analogicky toto platí i pro namáhání krutem. 
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Obr. 6.3 - Napětí v ohybu 

 

max max
o k

o

nebo MPa  (5.2) 

Při výpočtu ohybového napětí bylo působiště síly ZF  uvažováno na středním průměru 

drážkování sd  v tečném směru.  Ohybové napětí pak bylo spočteno jako namáhání 

vetknutého nosníku silou ZF  dle obr. 6.3. 

2 2

13622 3
153,7

1 1
8 25

6 6

Z F
o

F

F h
MPa

s b

 (5.3) 

Síla na jeden zub: 

2 2 10580
13662

22 0,8 88
Z

s

T
F N

z d
 

Rameno působiště síly: 

88 82
3

2 2

s f

F

d d
h mm  

Šířka paty zubu: 

2 2 4 8Fs m mm  

m   modul evolventního drážkování 
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Pro namáhání krutem platí: 

3 3

16 16 10580
97,8

82f

T
MPa

d
 (5.4) 

Redukované napětí se pak učí dle HMH: 

2 2
3red o o k  (5.5) 

2 2
2,08 153,7 3 1,85 97,8 447,7red MPa  

Určení součinitele : 

Součinitelé tvaru o  a k  byly určeny přepočtem ze vzorce pro výpočet součinitele 

vrubu  dle Thuma. 

1 1 q  (5.6) 

pro ohyb pak platí: 

1 1,7 1
1 1 2,08

0,65
o

oq
 

1,7  součinitel vrubové citlivosti dle obr. 6.4 

kde: 

1 20,5 ( ) 0,5 (0,65 0,65) 0,65oq q q  (5.7) 

z obr. 6.5, pro 0,5 mm  a 14220

14220

R 680
0,76

900

e

mR
: 

1 20,65 0,65q q
 

pro krut: 

1 1,55 1
1 1 1,85

0,65
k

kq
 

1,55  součinitel vrubové citlivosti pro evolventní drážkování dle obr. 6.4 

kde z obr. 6.5: 

2 0,65oq q  (5.8) 
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Obr. 6.4  - Vrubový součinitel pro drážkování 

 

Obr. 6.5 - Součinitel vrubové citlivosti podle Thuma [4] 
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Návrh spektra zatížení pro hodnocení únosnosti: 

Jelikož spektrum zatížení drážkování nebylo v praxi měřeno, byla zvolena náhrada 

v podobě typového schématu zatížení obr. 6.6. To bylo naměřeno na plně naloženém 

nákladním automobilu Tatra, při jeho provozu v únosném členitém terénu (nerovný terén, 

velké sklony trasy) a následně přepočteno na ujetou dráhu 100 km. 

 

Obr. 6.6 - Únosný členitý terén [5] 

 

Následně byla provedena analytická náhrada výše uvedeného spektra za relativní 

kumulativní spektrum zatížení s agresivitou 3s určenou z [5] (obr. 6.7). Tyto grafy 

vychází z předpokladu, že suma cyklů  na všech hladinách je shodná ( 1ch ) a rovněž 

počet cyklů ph na maximální hladině je shodný. 

 

Obr. 6.7 - Průběhy kumulativních spekter zatížení pro různé stupně agresivity s [5] 
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Stanovení parametrů W-křivky: 

Pro zjednodušenou konstrukci W-křivky z daného materiálu je nutné určit: 

Mez únavy hladkého vzorku z [4] 

0,9299 0,9299

142200,619 0,619 900 396c mR MPa  (5.9) 

Mez únavy reálné součásti: 

* c v p

c MPa  (5.10) 

Jelikož se jedná o evolventní drážkování s malou výškou zubu volím součinitel 

velikosti dle obr. 6.8, 1v . Tvarový součinitel  je uvažován při výpočtu 

redukovaného napětí, tím se zjednoduší vzorec (6.10) na: 

* 396 0,8 316,8c c p MPa
 

0,8p  součinitel jakosti povrchu dle obr. 6.9 , pro 1,6aR m
 

 

 

Obr. 6.8 - Součinitel velikosti [4] 
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Obr. 6.9 - Součinitel jakosti povrchu [4] 

Stanovení počtů cyklů na mezi únavy: 

71 10cN  

Stanovení exponentu W-křivky: 

Při stanovení exponentu W-křivky byly použity výsledky z experimentálního měření 

spojovací hřídele s evolventním drážkováním 55 x 2,5 uvedené v [4]. Výsledky únavových 

zkoušek jsou uvedeny na obr. 6.10. Pro náš případ evolventního drážkování 90 x 4 byl 

zvolen případ B ( 800 900mR MPa , 52 56 HRc ), kde: 

8w  

 

Obr. 6.10 - Výsledky únavových zkoušek hřídelů s evolventním drážkováním [4] 
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Určení délky spektra: 

Otáčky motoru MX375 při maximálním točivém momentu odečtené z obr. 6.11: 

11410 minMn  

Otáčky hřídele: 

1 1

1max 2max

1410
1,163 70 min

60 13,8 1,464 60

M
H

p p

n
n s

i i

1 170 min1 11 11 11 11 11 1
 

Rychlost vozidla při maximálním točivém momentu: 

1 11,2 1,163 4,4 . 16 .v K Hv d n m s kmh1 116 .h1 11 116 .161 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1
 

Kd  
vnější průměr kola vozu, 1,2Kd m  

Délka zátěžového spektra: 

8
72,5 10

1,163 6,6 10
4,4

m
S h

v

L
L n

v
 

mL  požadovaná životnost součásti (dojezd vozidla), 
82,5 10mL m  

 

Obr. 6.11 - Charakteristika motoru [10] 
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Výpočet v programu ZIVOT: 

Výpočet životnosti byl proveden se vstupními parametry uvedenými na obr. 6.12. 

 

Obr. 6.12 - Vstupní parametry programu ZIVOT 

 

Bylo provedeno zadání spektra výpočtem pro: 

- počet hladin 8Hp . 

- absolutní maximum zatížení spektra max 448redS MPa  

- absolutní minimum zatížení spektra min 0S MPa  

- kumulativní cykly na nejvyšší hladině 
15 10pN  

- kumulativní cykly na nejnižší hladině 
6

1 6,6 10N  

- délka spektra 76,6 10SL cyk  

- parametr agresivity spektra 3s  
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Obr. 6.13 - Zadání spektra výpočtem 

 

Výsledky výpočtu životnosti: 

Program  ZIVOT provedl výpočet životnosti s výsledky uvedenými na obr. 6.14. Pro 

vyhodnocení životnosti součásti byla použita hypotéza Corten - Dolan. 

 

Obr. 6.14 - Výsledky výpočtu životnosti 
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Výpočet životnosti v jednotkách ujeté dráhy podle [5]: 

7
8 36,6 10

3,326 10 332,6 10
0,1984

S
C

C

L
L m km

D
 (5.11) 

Životnost vyhovuje podmínce požadovanému dojezdu vozidla 
52,5 10mL km

 

Průběhy zátěžových spekter jsou zakresleny v níže uvedeném Wöhlerově diagramu 

na obr. 6.15. Parametry diagramu jsou definovány na vstupu (obr. 6.12). 

 

Obr. 6.15 - Wöhlerova křivka se zátěžnými spektry 

 

Na obr. 6.16 je pro potřebu detailnějšího zkoumání poškození na jednotlivých 

hladinách, zobrazen graf pro hypotézu kumulace poškození dle Corten - Dolan. 

Kompletní výstupní soubor programu ZIVOT je obsazen v příloze C 
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Obr. 6.16  - Průběh poškození na jednotlivých hladninách dle C-D 
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7 Návrh řešení hydraulického obvodu 

Hydraulický obvod byl navržen tak, aby splňoval všechny zadané podmínky. A to jak 

funkci tlumiče, tak funkci zvedání nápravy. Propojení komponent musí být z hlediska 

maximálního objemového průtoku a rychlosti proudění realizováno potrubím, či hadicemi 

o minimálním vnitřním průměru 3/4".  

Schéma hydraulického obvodu je uvedeno na obr. 7.1. 

 

Obr. 7.1 - Schéma hydraulického obvodu 

Popis funkcí obvodu: 

Tlumení rázů: 

Řešení funkce tlumiče je založeno na principu hydropneumatického odpružení 

vozidel. V klidovém stavu jsou rozvaděče v poloze 2 dle obr. 7.2, kdy hydraulická kapalina 

(HK) z prostoru nad pístem proudí volně přes otevřený škrtící ventil R1, mezi nádrží a 
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válcem. Tlumení je zajištěno pomocí externí tlakové nádoby s dusíkem. Tuhost systému 

je možné regulovat škrtícím ventilem R3. 

Zdvih: 

Zvedání nápravy je docíleno spuštěním hydrogenerátoru, přepnutím rozvaděče do 

polohy 1 a zároveň uzavřením ventilu R3. Pro synchronizaci obou pístu při zdvihu byl 

použit systém elektrohydraulické synchronizace s elektrickým přenosem signálu. Rozladí 

li se rychlost pístů, dochází k přenastavení elektromagnetu proporcionálního měniče a tím 

k regulaci množství kapaliny proudícího do válce. Zároveň je tímto systémem možné 

sledovat polohu náprav. Při dosažení horní polohy pístu pojistný ventil přepustí 

přebytečný tlak, zároveň dojde k přepnutí rozvaděče do polohy 0, čímž se uzavře kapalina 

v obvodu a píst je zajištěn proti pohybu. 

 

Obr. 7.2 - Polohy rozvaděče 

Ovládání a kontrola: 

Pro kontrolu tlaku v systému je do obvodu zařazen manometr (ps). Ovládání škrtících 

ventilů a rozvaděčů bude umístěno v kabině řidiče. Obvod může být případně vybaven 

řídícím systémem s vahami, kdy při odlehčení nebo zatížení vozidla dojde automaticky k 

činnosti zařízení pro zvednutí náprav. 
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8 Závěr 

Navržené řešení zvedacího mechanismu zadní nápravy nákladního automobilu 

TATRA T158-8P5 R33 6x6.2/341 PHOENIX je realizováno pomocí hydraulického válce 

vlastní konstrukce, navrženého na pracovní tlak 250 bar a kontrolovaného na zatížení 

působící při zvednutí nápravy.  

Současně bylo navrženo odpojení pohonu II. zadní nápravy, pomocí pneumaticky 

ovládaného mechanismu spojky s evolventním drážkováním. Byla provedena kontrola 

části spojky od provozního zatížení hnacího traktu a byla vypočtena jeho životnost s 

ohledem na požadovanou dobu provozu vozidla. 

V poslední části bylo navrženo řešení hydraulického obvodu zvedacího mechanismu 

s požadavkem na funkci zvedání polonáprav a funkci tlumení rázů. Zvedání polonápravy 

je realizováno hydrogenerátorem, který dodává do válce hydraulickou tlakovou kapalinu. 

Funkci tlumiče zastává externí tlaková nádrž s dusíkem. 

Celkový sestavní výkres, výkresy hydraulického válce, odpojovacího mechanismu a 

výrobní výkres pístnice jsou přiloženy. 

Všechny cíle práce byly splněny v požadovaném rozsahu. 
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