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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá návrhem předního zavěšení formulového vozu, 

konstrukcí push-rod vzpěry, popisem výroby a testování m tohoto dílu na dynamické 

zkušebně. V první části je popis parametrů nezbytných pro konstrukci nápravy, 

následuje rozbor použitého programu a samotný návrh zavěšení. Další část obsahuje 

postup návrhu, postup výroby a výrobní dokumentace vybraného dílu zavěšení, tedy 

push-rod vzpěry. V poslední části se práce týká návrhu testovací metodiky pro tento díl. 

To znamená postup výroby přípravků, nezbytných pro provedení zkoušky, včetně 

výrobní dokumentace, a následně popis testovací metodiky. Tato navržená zkouška byla 

poté provedena. Její výsledky jsou rozebrány v závěru práce. 

 

Klíčová slova: zavěšení, push-rod, tuhost, zkouška 

 

 

Abstract 

This thesis describes the process of designing front suspension of formula car, 

construction of push-rod, description of making the push-rod and testing on dynamic 

testing facility. In the first caption there is list of parameters, which are necessary to 

design a front suspension. Then there is description of used software and the design of 

the suspension. Next caption includes the process of design, construction and technical 

drawing of the chosen part of suspension. The last caption deals about layout of testing 

process for this part. This means the construction process of fixtures needed for 

executing the test, with technical drawings. This test was then accomplished and its 

results are mentioned in the conclusion of this thesis. 
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1 Úvod 

Návrh podvozkových dílů automobilu je velmi komplexní proces. Na začátku 

je nutné stanovit nebo znát účel a režim provozu vozidla. V případě formulového vozu 

je to zejména stabilita při jízdě na limitu přilnavosti vozidla a čitelnost jeho chování. 

Požadovaných vlastností by mělo být možné dosáhnout vhodným návrhem zavěšení 

automobilu pomocí pokročilých softwarových nástrojů. V takovém programu je možné 

navrhnout jednotlivé části podvozku a ověřit si jejich funkci jako celku. Rovněž 

umožňují díky přehledným grafickým výstupům ověřit kinematiku nápravy. Poté bude 

možné pro vybraný podvozkový díl navrhnout postup výroby a podle něj tento vyrobit. 

Pro sportovní prototypy a závodní vozy je nejčastěji používán jako materiál pro výrobu 

podvozkových částí ocel, ať už konstrukční nebo ušlechtilá. Z ocelových trubek jsou 

svařováním vyráběna ramena a další díly jako tyče řízení apod. Ke karoserii se tyto díly 

uchycují pomocí kyvných ložisek. 

Cílem této práce je tedy vhodně navrhnout a poté otestovat vybraný 

automobilový díl, zdokumentovat postup výroby a vytvořit výkresovou dokumentaci. 

Je jím v tomto případě push-rod vzpěra zavěšení pro formulový vůz studentské soutěže 

SAE. K tomuto cíli však bude nutné navrhnout nejprve celé zavěšení a rozměry vozu.  

Navržený díl pak bude podroben zkoušce na dynamické zkušebně. Je nutné 

navrhnout vhodnou testovací metodiku. Obtížnou částí bude návrh přípravků 

pro uchycení vybraného dílu nápravy. Je rovněž nutné zvolit vhodný materiál 

pro výrobu. Tyto přípravky totiž musí vydržet síly, kterými se bude testovaný díl 

zatěžovat. S vhodnou konstrukcí by to nicméně neměl být problém. U všech přípravků 

poté bude nutné vytvořit výrobní dokumentaci a zapsat postup výroby. 
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2 Návrh a výrobní dokumentace zavěšení kol 

V této kapitole se budu věnovat návrhu zavěšení kol studentské formule, 

tzv. formule SAE. Začnu obecným popisem zavěšení a jeho vlastností, důležitých 

pro samotný návrh. 

2.1 Základní popis automobilového zavěšení 

Zavěšením kol automobilu se označuje způsob jejich připojení k pevnému rámu 

nebo karoserii. Jeho úkolem je umožnit kolu svislý pohyb proti karoserii, resp. rámu, 

který je nutný k propružení zavěšení. Další podstatná funkce je zamezení nežádoucím 

posuvům kola (boční posuv nebo naklopení). [1] 

Někdy se můžeme setkat s označováním zavěšení pojmem „náprava“. To není 

přesné, jelikož náprava automobilu je celek tvořený jak samotným zavěšením, 

tak dalšími částmi (náboj kola, odpružení a tlumení, brzdou, popř. řízením a hnacími 

hřídeli). 

Zavěšení kola přenáší momenty a síly mezi koly vozidla a jeho karoserií. 

To jsou svislé síly, vznikající zatížením a vahou vozidla, podélné síly (od hnacího 

a brzdného ústrojí) a jejich momenty, a příčné (odstředivé) síly.  

Zavěšení kol bývá zpravidla děleno na dva druhy [1]: 

 závislé zavěšení (tuhá náprava) 

 nezávislé zavěšení 

Každý z těchto druhů obsahuje několik různých typů a podtypů vlastního 

zavěšení kol, popřípadě jejich kombinací. Tato práce se bude zabývat pouze 

lichoběžníkovým zavěšením kol, což je druh nezávislého zavěšení. 

2.2  Lichoběžníkové zavěšení 

Je to jeden ze dvou nejpoužívanějších typů zavěšení pro přední nápravy 

osobních vozidel (tím druhým je náprava McPherson, která je v podstatě zjednodušením 

lichoběžníkové nápravy). U sportovních a závodních vozidel formulového typu je to 

v dnešní době nejvíce využívaný typ zavěšení. Jejími výhodami jsou nízké neodpružené 

hmoty, jednoduchost konstrukce ramen, a dobré kinematické vlastnosti [2]. 
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Obrázek 1: Nákres lichoběžníkové nápravy [3] 

Název lichoběžníkové nápravy vznikl jejím základním tvarem. Průmět ramen 

do svislé roviny příčné na směr jízdy vozidla totiž tvoří lichoběžník, viz obrázek 1. 

Lichoběžníkové zavěšení s push-rod vzpěrou využívá vzpěru spojenou 

se spodním ramenem a přes vahadlo připojenou na tlumící a pružící jednotku. Výhody 

tohoto uspořádání jsou zejména v úspoře neodpružené hmotnosti, zlepšení 

aerodynamiky v případě otevřených vozidel a rovněž velké volnosti konstrukce – 

tlumicí a pružící jednotka může být umístěna takřka jakýmkoliv způsobem [2]. 

2.3 Geometrie zavěšení kol 

„Je soubor odchylek řízených kol a rejdových os od svislé roviny. Určuje je 

norma ČSN 30 0034. Jsou to následující veličiny: úhel odklonu kola γ, příklon rejdové 

osy σ, poloměr rejdu r0, záklon rejdové osy τ, závlek nk a úhel sbíhavosti δ0“ [1]. 

2.3.1 Sbíhavost kol 

Je to průmět úhlu mezi střední rovinou kola do roviny vozovky a podélnou osou 

vozidla (viz obrázek 2). Jejím účelem je, aby se kola odvalovala paralelně. Vlivem 

tohoto úhlu sbíhavosti v kolech vznikají malé boční síly, které vyvolávají boční 

momenty k rejdovým osám. Geometrie je sbíhavá, pokud je přední část kola přikloněna 

k podélné ose vozidla, a rozbíhavá, je-li tomu naopak. Sbíhavost se seřizuje pomocí 

spojovací tyče řízení, která má možnost délkového nastavení [1]. 
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Obrázek 2: Sbíhavost kol [3] 

2.3.2 Odklon kola 

Úhel odklonu kola (viz obrázek 3) je úhel mezi střední rovinou kola a svislou 

osou vozidla. Rozlišujeme, zda je kolo nakloněno horní částí k vozidlu – to je záporný 

odklon, nebo od vozidla – to je kladný odklon. Při kladném odklonu bude kolo ve styku 

s vozovkou tvořit kuželovou plochu. To má za následek snahu kol odvalovat se od sebe. 

Při dokonalém uložení kola však tato musí začít prokluzovat po vozovce a tím dochází 

k nadměrnému opotřebení pneumatik. Proto je vysoký kladný odklon nežádoucí 

a u osobních automobilů se nastavuje jen velmi malý (v rozmezí od nuly do několika 

minut). 

U závodních vozidel je na druhou stranu výhodné užít záporný odklon. 

To zajišťuje lepší boční vedení pneumatik, tím i vyšší přilnavost při zatáčení a také nižší 

odpor při jízdě přímo [1]. 

 

Obrázek 3: Úhel odklonu kola [1] 
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2.3.3 Příklon rejdové osy 

Příklon rejdové osy je průmět úhlu sevřeného rejdovou osou a svislicí do roviny 

rovnoběžné s příčnou rovinou vozidla (viz obrázek 4) [1]. U lichoběžníkové nápravy 

je dána spojnicí středů horního a spodního kulového čepu. Příklon slouží 

k samočinnému vracení řízených kol do přímé polohy, jelikož vlivem příklonu dochází 

při zatáčení ke zvedání řízených kol. Po uvolnění volantu pak zatížení řízené nápravy 

způsobí vratný moment, který vrací kola do přímé polohy [1]. 

 

Obrázek 4: Příklon rejdové osy [3] 

2.3.4 Poloměr rejdu 

Poloměr rejdu je vzdálenost mezi průsečíkem rejdové osy s rovinou vozovky 

a středem styku pneumatiky, promítnutá do roviny rovnoběžné s příčnou rovinou 

vozidla (viz obrázek 5). Pokud tento průsečík leží za střední rovinou kola (venku), je 

poloměr rejdu záporný [1]. 

 

Obrázek 5: Poloměr rejdu [3] 
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Na velikosti poloměru rejdu závisí velikost vratného momentu – čím větší bude 

poloměr rejdu, tím větší bude tento moment. Se zvětšováním poloměru rejdu 

se ale rovněž zvyšuje citlivost řízené nápravy na podélné síly. Dnes převládá u vozidel 

s předním pohonem záporný poloměr rejdu, jelikož má stabilizační účinek [1]. 

2.3.5 Záklon rejdové osy 

Jako záklon rejdové osy se označuje úhel mezi průmětem rejdové osy a svislice 

do roviny rovnoběžné s podélnou osou vozidla. Je kladný, pokud je rejdová osa 

skloněna vzad, a záporný, jestli je skloněna vpřed (v takovém případě se jedná 

o předklon) [1]. 

 

Obrázek 6: Záklon (τ) a závlek (nk) [3] 

Závlek je vzdálenost mezi průsečíkem rejdové osy s rovinou vozovky a středním 

bodem pneumatiky, promítnutá do roviny rovnoběžné s podélnou osou vozidla. Kladný 

zavlek je, pokud je průsečík před středem styku pneumatiky. Záklon a závlek ukazuje 

obrázek 6. Záklon i závlek rejdového čepu pomáhá držet řízení ve stabilní poloze, 

častěji se však při konstrukci využívá závleku [1]. 

2.3.6 Střed klopení 

Rozlišujeme střed klopení kola a střed klopení karoserie. Střed klopení kola P 

je průsečík os ramen promítnutých do příčné roviny vozidla. Střed klopení karoserie S 

je pak průsečík spojnice středu klopení kola a středu pneumatiky v příčné rovině vozidla 

(viz obrázek 7) [1]. 
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Obrázek 7: Střed klopení [4] 

2.3.7 Střed klonění 

Střed klonění je další prvek důležitý pro tvorbu náprav. Jeho podstata je stejná 

jako u středu klopení. Tvoří ho průsečík spojnic středů klonění přední a zadní nápravy 

s bodem dotyku pneumatik s vozovkou v podélném směru (obrázek 8). Střed klonění 

musí ležet ve stejné výšce jako těžiště vozidla. Tak se zabrání náklonům vozu 

v podélném směru při brzdění, resp. prudké akceleraci. Setrvačná síla pak totiž 

vzhledem k tomuto středu klonění nevytváří žádný moment [1].  

 

Obrázek 8: Střed klonění karoserie [1] 
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2.4 Návrh rozměrů zavěšení 

Při návrhu základních rozměrů zavěšení byly uvažovány v první řadě pravidla 

studentské formule SAE, pro kterou je zavěšení zamýšleno, a v řadě druhé několik 

již existujících vozů z jiných univerzit, jejichž parametry jsou často na internetu 

zveřejněny. 

2.4.1 Pravidla studentské formule SAE 

Základní rozměry podvozku jsou v pravidlech stanoveny následovně. Je dána 

minimální hodnota rozvoru 1525 mm. Rozvor je měřen od středů styčných ploch 

předních a zadních pneumatik s podložkou. Vozidlo musí mít 4 kola, která neleží 

na přímce. Rozchod kol není nijak stanoven, platí pouze podmínka, že rozchod užší 

nápravy musí být nejméně 75 % rozchodu širší nápravy. Světlá výška musí být taková, 

aby při soutěži nedošlo ke kontaktu částí podvozku (kromě pneumatik) s vozovkou [5]. 

Kola musí mít průměr minimálně 203,2 mm. Pokud je použit systém uchycení 

kola s centrální matkou, musí být kolo vybaveno zádržným zařízením, které udrží 

matici a kolo v případě nechtěného povolení matice. 

Formule musí být dále vybavena kompletně nezávislým zavěšením včetně 

tlumičů. Minimální zdvih kola při propružení musí být 2 palce (50,8 mm), a to 1 palec 

(25,4 mm) stlačení a 1 palec prověšení. Tyto hodnoty se stanovují na formuli s pilotem 

na svém místě. Všechny body uchycení náprav musí být při kontrole viditelné 

buď přímo, nebo po odstranění krytů [5]. 

2.4.2 Stanovení samotných rozměrů konstruované nápravy 

Po uvážení výše zmíněných pravidel a porovnání konstrukcí již existujících 

vozidel jsem stanovil hodnoty rozvoru a rozchodu kol. Rozchod kol přední nápravy, 

což je vzdálenost středů kol, jsem stanovil na 1263 mm. Pro konstrukci nápravy 

(viz 1.1.2.7) je rovněž důležité stanovit hodnotu rozvoru, tedy vzdálenosti náprav 

od sebe. Budu uvažovat délku rozvoru 1700 mm. Dalším parametrem je velikost kol 

s pneumatikami. Zde rovněž vycházíme z již osvědčených typů a použijeme 

pneumatiky o šířce 6 palců na ráfcích o průměru 13 palců. Jejich vnější průměr 

je 520,7 mm. 
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2.4.3 Popis návrhového softwaru 

Pro návrh zavěšení vozidel existuje několik specializovaných nástrojů. Já jsem 

využil program firmy Lotus, kterým naše katedra disponuje. 

Lotus SHARK je software pro konstrukci a analýzu náprav vozidel. 

Je celosvětově velmi oblíbenou aplikací pro návrh zavěšení.  

Aplikace nabízí nástroje pro návrh a kontrolu geometrie zavěšení. V aplikaci 

je několik základních typů zavěšení předdefinováno, čímž je zjednodušeno tvoření 2D 

a 3D modelů náprav. Program obsahuje vzory pro zavěšení McPherson, lichoběžníkové 

zavěšení, nápravu s vlečenými rameny, pull-rod a push-rod vzpěry tlumičů a dalších. 

Další vzory je možné tvořit uživatelsky [6]. 

Výsledky kinematických testů 

Program umí vyhodnotit ze zadaných rozměrů nápravy všechny důležité 

parametry geometrie jako odklon, příklon, záklon, poloměr rejdu, sbíhavost, střed 

klopení karoserie, změnu rozchodu, rozvoru, tuhost pružin, a další parametry. 

Výsledky je možné zobrazit numericky nebo graficky pro zadané velikosti 

zatížení nápravy [6]. 

Úprava kotevních bodů 

V rozhraní programu (viz obrázek 9) je možné jednoduše vybrat a upravit bod 

uchycení nápravy ke karoserii. Hned je tak možné vidět, jak tato úprava ovlivní 

vlastnosti zavěšení. Je možné pouhým přetažením bodu uchycení měnit jeho polohu 

a vidět změnu vlastností v grafu. Body je rovněž možné přetahovat ve skupinách, 

můžeme tak ovlivnit polohu celých dílů (např. ramen zavěšení), aniž by se změnily 

jejich rozměry [6]. 
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Obrázek 9: Prostředí programu Lotus Shark [6] 

Analýzy tuhosti, vnějších sil a animace 

V programu je možné nadefinovat tuhost všech spojů, aby bylo možné spočítat 

vůle v pružném uložení. Další funkcí je možnost nadefinovat vnější síly působící 

na zavěšení. Program obsahuje také možnost vytvořit animace pohybu zavěšení, včetně 

deformace pružného uložení [6]. 

2.4.4 Zadání rozměrů konstruované nápravy 

Rozměry konstruované nápravy jsou výsledkem prozkoumání již existujících 

konstrukcí studentských formulí. Rozchod a rozvor vozu je volen na základě ověřených 

vozidel. V kapitole 2.2 byl rozchod přední nápravy stanoven na 1263 mm a rozvor 

náprav na 1700 mm. Dále bylo potřeba zvolit rozměry ramen, push-rod vzpěr a dalších 

částí zavěšení. Výsledkem je soubor souřadnic jednotlivých bodů nápravy, 

viz tabulka 1. 
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 Tabulka 1: Souřadnice bodů nápravy 

 x y z 

1 -10 -50 -96,21 

2 265,22 -319,35 -96,21 

3 -10 -595,92 -129,81 

4 -145,45 -261,65 133,35 

5 236,89 -299,83 116,13 

6 10 -561,46 119,46 

7 -7,4 -559,23 -118,19 

8 -10 -278,61 210,46 

9 -60 -596,49 104 

10 -200 -275 117,06 

11 -10 -37,69 134,75 

12 -10 -238 265,73 

13 0 -578 0 

14 0 -631,5 0 

15 0 -244,64 151,28 

16 -20 -247,91 164,89 

 

Po zadání těchto bodů do programu Lotus Shark získáme 3D model nápravy 

(viz obrázek 10), na němž je poté možné provádět dynamické simulace. Tímto zjistíme, 

jak konstrukce nápravy ovlivní jízdní vlastnosti vozidla. K tomuto účelu si v programu 

necháme zobrazit grafy všech pro nás důležitých veličin v závislosti na propružení 

nápravy. 

 

Obrázek 10: 3D model nápravy 
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2.4.5 Simulace průběhu základních veličin  

Obrázek 11 znázorňuje graf průběhu odklonu kola v závislosti na jeho 

propružení. 

 

Obrázek 11: Závislost odklonu na propružení kola 

Dalším grafem je závislost sbíhavosti na propružení kola (viz obrázek 12). 

 

Obrázek 12: Závislost sbíhavosti na propružení kola 
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2.5 Návrh vybraného dílu nápravy 

Vybraným dílem pro praktickou část mé práce je push-rod vzpěra. Jde v podstatě 

o tyč, spojující přes vahadlo spodní rameno zavěšení s tlumicí a pružící jednotkou. Tato 

tyč tedy přenáší veškeré síly působící na odpružení vozidla. 

2.5.1 Popis programu Autodesk Inventor 

Součást jsem se rozhodl konstruovat v programu Autodesk Inventor. 

Autodesk Inventor je komplexní nástroj umožňující 3D konstrukci 

strojírenských součástí, jejich umístění do sestav, možnost pohybovat sestavou 

a obsahuje také nástroje pro různé druhy analýzy součástí. Ovládací prostředí programu 

je vyobrazeno níže (obrázek 13). 

 

Obrázek 13: Prostředí programu Autodesk Inventor [7] 

2.5.2 Návrh push-rod vzpěry 

Push-rod vzpěru konstruujeme jako ocelovou trubku, do jejíchž konců jsou 

zavařeny vložky s vnitřním závitem. Závit na jedné straně musí být levotočivý z důvodu 

možnosti seřízení světlé výšky vozidla. Základní celková délka (vzdálenost os kyvných 

ok) vzpěry je 432 mm. Do závitů jsou uchycena kyvná oka, která jsou zajištěna maticí 

(viz obrázek 14). Výchozím polotovarem je bezešvá ocelová trubka o vnějším průměru 

20 mm a silou stěny 2 mm. Závitová vložka bude mít tedy průměr 16 mm. Materiál 

trubky i vložky je konstrukční ocel s označením 11 353. Vyznačuje se dobrou 
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obrobitelností i svařitelností. [8]. Na koncích vzpěry jsou do závitů zašroubována kyvná 

oka (tzv. unibaly) rozměru M12 s otvorem 12 mm od výrobce SKF, typové označení 

SAKB 12 F, resp. SALKB 12 F (s levotočivým závitem). 

 

Obrázek 14: Push-rod vzpěra 

2.5.3 Výrobní postup a dokumentace 

Vzpěra se skládá z jedné trubky a dvou závitových vložek. Zbylé části (kyvná 

oka a matice) jsou normované a běžně dostupné díly. Závitové vložky byly obrobeny 

na soustruhu včetně vyvrtání otvorů. Poté byly do nich vyříznuty závity M12, 

resp. M12 LH (levotočivý závit). Trubka byla seříznuta na požadovanou délku pomocí 

pásové pily. Na jejích koncích byly sraženy hrany tak, aby vznikl V-svar. Následně byly 

tyto díly svařeny k sobě. Následovalo uchycení kyvných ok a jejich zajištění maticemi. 

Použity byly normované matice ČSN 02 1402 rozměru M12. Na následující straně 

se nachází výrobní výkres polotovaru vzpěry, tedy svařenec trubky a závitových vložek 

bez kyvných ok (viz obrázek 15). 
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Obrázek 15: Výkres push-rod vzpěry 



18 

 

2.5.4 Kontrola push-rod tyče na vzpěr 

Jelikož se jedná o relativně dlouhou tyč, rozhodl jsem se ji zkontrolovat na vzpěr 

a kritickou sílu porovnat s dovoleným statickým zatížením kulového kloubu. Kritická 

síla se vypočítá pomocí následujícího vzorce [9]. 

    
       

  
          (1) 

     
 

  
        

 

  
                    

Ze strojnických tabulek [9] zjistíme hodnotu modulu pružnosti v tahu E. 

E = 2,1 MPa 

    
                    

                    (2) 

Porovnáním s hodnotou dovoleného statického zatížení kulového kloubu, která 

činí 15 kN, dojdeme k závěru, že tato hodnota je víc než třikrát nižší než kritická síla, 

kterou jsme zjistili kontrolou na vzpěr. 
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3 Návrh a výrobní dokumentace přípravků pro testování 

Pro testování daného dílu podvozku na dynamické zkušebně bylo nutné 

navrhnout metodiku testování a přípravky pro uchycení dílu. Tyto přípravky pak bylo 

nutné vyrobit. 

Jelikož je push-rod vzpěra v podstatě prut s volným uložením na obou koncích, 

bylo by nemožné ji jakkoli zatížit v ose bez dalšího uchycení, jelikož by se jednoduše 

zhroutila k zemi. Rozhodl jsem se proto testovat vzpěru bez jednoho z kyvných ok 

a tímto omezit počet stupňů volnosti. Proto byly navrženy dva úchyty, kdy jeden bude 

pevně přišroubován přímo do závitové vložky na jednom konci vzpěry. Tento úchyt 

bude poté pevně přišroubován k podložce dynamické zkušebny. Do druhého (horního) 

úchytu se poté vloží a uchytí kyvné oko. Kromě horního a dolního úchytu bude nutné 

navrhnout ještě atypický šroub, jelikož podložka dynamické zkušebny je uzpůsobena 

na uchycení pomocí šroubů M20. Spodní úchyt by však s otvory pro takové šrouby byl 

zbytečně masivní. Pro lepší představu viz obrázek 22, strana 25. 

3.1 Použitý materiál 

Úchyty budou vyrobeny z oceli 42CrMo4 +QT, což je nízkolegovaná ušlechtilá 

ocel s hlavními příměsemi chromu a molybdenu, již po zušlechtění [10]. Tím 

je dosažena vysoká pevnost materiálu, která spolu s robustní konstrukcí úchytů zajistí 

dostatečnou odolnost úchytů proti deformaci v průběhu testování vzpěry. 

3.2 Návrh a výrobní dokumentace spodního úchytu 

Spodní úchyt (viz obrázek 17, strana 21) bude v podstatě ocelový válec 

s vyvrtanými otvory pro uchycení do podložky a jedním závitovým otvorem M12 

pro připevnění samotné vzpěry. Spojení se vzpěrou bude zajištěno pomocí závitové 

tyče. Na následující straně (viz obrázek 16) je výrobní výkres spodního úchytu. 
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Obrázek 16: Výkres spodního úchytu 
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3.3 Návrh a výrobní dokumentace horního úchytu 

Horní úchyt jsem navrhl jako válec s drážkou uprostřed, do které se umístí 

kyvné oko vzpěry. Příčně k drážce je tedy otvor M12 pro šroub. Důležitým prvkem 

je otvor se závitem M24, umístěný z opačné strany. Pomocí něj se úchyt připevní 

k pohyblivému rameni na dynamické zkušebně. Hotový návrh je níže (viz obrázek 18), 

výrobní dokumentace horního úchytu je na následující straně (viz obrázek 19). 

 

Obrázek 17: 3D model spodního úchytu 

 

Obrázek 18: 3D model horního úchytu 
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Obrázek 19: Výkres horního úchytu 



23 

 

3.4  Návrh a výrobní dokumentace spodního šroubu 

Jelikož je podložka dynamické zkušebny uzpůsobena na použití šroubů M20 

a spodní úchyt má otvory pouze 12 mm, bylo nutné šrouby upravit. Výsledné šrouby 

jsou tedy upravené lícované šrouby se šestihrannou hlavou o rozměru M20 se závitem 

zmenšeným na M12 na potřebné délce, jak je vidět na Obrázek 20. Veškeré rozměry 

jsou uvedeny ve výkrese (viz obrázek 21) na následující straně. 

 

Obrázek 20: 3D model spodního šroubu 
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Obrázek 21: Výkres spodního šroubu 
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3.5 Sestavení přípravků 

Obrázek 22 znázorňuje rozloženou sestavu úchytů a testované vzpěry. 

Pro sestavení byl použit běžně dostupný spojovací materiál (šrouby a matice) podle 

odpovídajících norem ČSN. 

 

Obrázek 22: Rozložená sestava pro testování 

3.6 Postup výroby jednotlivých přípravků 

Úchyty byly vyrobeny z ocelové kulatiny průměru 75 mm, šrouby byly 

upraveny normované šrouby se šestihrannou hlavou rozměru M20. 
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3.6.1 Výroba spodního úchytu 

Postup výroby byl následující. Z polotovaru, jímž byla kulatina průměru 75 mm, 

byl odříznut válec požadované výšky (samozřejmě s přídavkem pro obrábění) 

Na soustruhu byl poté obroben na přesnou výšku. Rovněž bylo provedeno sražení hran. 

Obrobena byla rovněž válcová plocha na požadovaný průměr. Následně byl předvrtán 

středový otvor a oba otvory pro spodní šrouby. Do středového otvoru byl poté vyříznut 

závit M12. Otvory pro spodní šrouby byly převrtány na průměr 12,5 mm. Nakonec byly 

zahloubeny do kužele se sražením hran 2 mm. Pro fotografii hotového úchytu 

viz obrázek 23. 

 

Obrázek 23: Fotografie spodního úchytu 

3.6.2 Výroba horního úchytu 

Výroba úchytu probíhala podobně jako v předchozím případě. Nejprve byla 

na pásové pile odříznuta část kulatiny (průměr 75 mm) požadované délky, s přídavkem 

pro obrábění. Na soustruhu byl tento válec obroben na průměr 73,5 mm dle výrobní 

dokumentace. Dále byla vyfrézována drážka o hloubce 35 mm napříč horní stranou 

válce. Na fréze byly rovněž provedeny zkosení horní části a odfrézovány boční části 

válce tak, aby vznikly rovné plochy pro šroub. Ten byl vyvrtán a poté ještě převrtán 

na průměr 12,2 mm. Nakonec byl na fréze vyvrtán otvor ze spodní části, do kterého byl 

následně závitníkem vyříznut závit M24. Fotografie hotového úchytu viz obrázek 24. 
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Obrázek 24: Fotografie horního úchytu 

3.6.3 Výroba spodního šroubu 

Původní šroub byl na soustruhu obroben na potřebný průměr a délku podle 

výkresu. Následně byl závitovým okem vyříznut závit M12. Hotový šroub ukazuje 

obrázek 25. 

 

Obrázek 25:  Fotografie spodního šroubu 
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4 Provedení pilotního testování přípravku a automobilového 

dílu na dynamické zkušebně 

Testování na dynamické zkušebně je vhodnou metodikou jak simulovat chování 

vybraného dílu (nebo i celého automobilu) v pohybu při zatěžování proměnlivými 

silami. 

4.1 Popis dynamické zkušebny 

Dynamická zkušebna v laboratoři J001 leží na základním železobetonovém 

bloku o hmotnosti cca 50t (rozměry 4x4x1m), který je uložený na pneumatických 

vacích. Tímto způsobem je jednak přerušen přenos vibrací ze zkušebny do základů 

a stěn budovy (které by jinak hrozily jejich poškozením) a jednak je velkou hmotností 

zajištěna odolnost zkušebny proti rozkmitání. Tento základní železobetonový blok 

jeshora opatřen upínacími ocelovými deskami s T drážkami, umožňující připevnění 

přípravků a testovacích konzol s hydraulickými válci.  

Pohon hydraulických válců zajišťují dva hydraulické agregáty, které jsou 

instalovány v technické místnosti. Pro chlazení hydraulického oleje jsou použity 

4 ventilační jednotky. Agregáty společně do prostoru zkušebny pumpují vysokotlakým 

potrubím (280 bar) a hadicemi hydraulický olej do 12 napájecích sekcí pro pohon 

hydraulických válců. Toto zařízení tedy umožňuje i simulaci celého automobilu, 

tj. 3 osy na každé ze 4 kol. 

4.2 Postup testování push-rod vzpěry v přípravcích 

Nejprve byla zkompletována celá sestava vzpěry a obou úchytů. Do T-drážky 

v upínací desce na podlaze zkušebny pak byly vloženy spodní upravené šrouby 

se závitem M12. Na ty byla vzpěra nasunuta a přišroubována. Dalším krokem bylo 

uchycení horního držáku k rameni dynamické zkušebny. Do horního úchytu byla 

zašroubována tyč se závity a její druhý konec byl přišroubován k samotnému rameni 

(viz obrázek 26). Poté již mohlo dojít k zahájení samotného testování. 



29 

 

 

Obrázek 26: Fotografie vzpěry na dynamické zkušebně 

Testovaný díl byl poté zatěžován silou 13,2 kN, což je dovolené dynamické 

namáhání kyvného oka. Součást byla namáhána v obou směrech, a to frekvencí 2 Hz. 

To znamená, že byla zatížena danou silou čtyřikrát za sekundu, tedy dvakrát v každém 

směru. Výstupem z testování na dynamické zkušebně je poté graf dráhy hydraulického 

ramene (viz obrázek 27). 
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Obrázek 27: Výstupní graf z dynamického testování 

Z tohoto grafu můžeme vyčíst dráhu, kterou rameno vykonávalo. Je to v součtu 

0,2 mm, tedy pohyb velmi malý. To dosvědčuje celkovou tuhost konstrukce vzpěry. 
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5 Závěr 

Úkolem této bakalářské práce bylo navrhnout podvozkový díl automobilu, 

zdokumentovat postup jeho výroby a vytvořit výrobní výkresy. Druhým cílem bylo 

navrhnout metodiku testování tuhosti tohoto dílu. Pro potřebné přípravky rovněž 

vytvořit výrobní dokumentaci a postup výroby. Pro tento cíl byla vybrána součást 

přední nápravy formulového vozu studentské formule SAE, a to push-rod vzpěra 

zavěšení. 

Pro splnění tohoto cíle jsem ovšem nejprve musel navrhnout samotné zavěšení 

vozu tak, aby mnou konstruovaný díl byl součástí opravdu funkčního celku. Samotná 

konstrukce předního zavěšení byl velmi složitý proces, a muselo být jasné, jakým 

způsobem má cílové vozidlo pracovat. U formulového vozu je to několik protichůdných 

požadavků, jako je celková jednoduchost konstrukce, možnost jednoduše seřizovat 

atributy geometrie podvozku, a zejména chování vozu při jízdě na limitu. Díky velmi 

propracovanému softwaru jsem mohl dosáhnout stanovených cílů, zejména zajistit 

minimální změnu odklonu a sbíhavosti při propružení vozu. 

Samotná konstrukce vybraného dílu, tedy push-rod vzpěry, pak byla úkolem 

méně náročným. Podařilo se mi vybrat vhodný materiál, který splňuje nároky 

na svařitelnost a má dostatečnou pevnost, jak bylo ověřeno teoretickým výpočtem. 

Pro samotný díl pak byla navržena vhodná metodika testu na dynamické zkušebně, 

při kterém se tuhost dílu ukázala v praxi jako zcela vyhovující zadaným parametrům. 

Pro metodu testování bylo vyrobeno několik přípravků, které se ukázaly být 

bez problému funkční.  

Test na dynamické zkušebně však ukazuje vliv sil, které by vznikaly od přejezdu 

nerovností. Ve skutečnosti na podvozkové díly působí sil více. Jejich působení 

by mohla ukázat dlouhodobější zkouška celého zavěšení. Také by bylo vhodné provést 

např. test na vibračním zařízení s působením náhodných vibrací pro vyhledání 

rezonancí. 
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8  Seznam použitých symbolů a zkratek 

Fkr [N]  kritická síla pro vzpěrnou pevnost 

Imin [mm
4
]  polární moment trubky 

E [MPa]  modul pružnosti v tahu 

l0 [mm]  redukovaná délka prutu 

 

 

 


