
 

 

 

VŠB - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta strojní 

Institut dopravy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁVRH ZVEDACÍ NÁPRAVY 

PRO NÁKLADNÍ AUTOMOBIL 

 

 

DESIGN OF TRUCK LIFTING 

AXLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí diplomové práce:   Ing. Michal Richtář 

 

Autor práce: Bc. Daniel Mamčář 

 

Ostrava, 2013 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení studenta 

 
Prohlašuji, že celou diplomovou práci včetně všech příloh jsem vypracoval 

samostatně pod dohledem vedoucího diplomové práce Ing. Michala Richtáře a uvedl 

jsem všechny použité podklady a literaturu. 

 

 

 

V Ostravě .....................................       .........................................  

             Podpis autora práce 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 
 

Rád bych touto cestou poděkoval vedoucímu diplomové práce Ing. Michalu 

Richtářovi za dohled, konzultaci a cenné připomínky. Zároveň bych rád poděkoval i 

firmě Agrotec s.r.o a IMAtransport s.r.o. za použité dokumenty, předané zkušenosti a 

cenné rady se zvedacími nápravami nákladních automobilů. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 
Bc. MAMČÁŘ Daniel   –   Návrh zvedací nápravy pro nákladní automobil 

Ostrava: Institut dopravy VŠB-TU Ostrava, 2013. 
 

 

Vedoucí diplomové práce: Ing. Michal Richtář 

 

 Cílem této diplomové práce je návrh zvedací nápravy pro nákladní automobil. 

Hlavní prioritou je zvýšit užitečnou hmotnost vozidla z důvodu náhlého navýšení 

hmotností přepravovaného nákladu. Navržená pomocná náprava je konstruována dle 

mého návrhu, odpružení nákladu je pak tvořeno vzduchovými pryžovými polštáři a 

rovněž zvedání nápravy jsem zajistil stejným způsobem, avšak rozdílným průměrem 

těchto polštářů. Nápravu jsem prověřil při průjezdu zatáčky a určil zvedací sílu 

nutnou k nadzvednutí nápravy do požadované meze. 

 

  

 

 

 

 

ABSTRACT THESIS 

 

Bc. Mamčář Daniel –Design of truck lifting axle 

Ostrava: Institute of Transport, VŠB- TU Ostrava, 2013. 

 

             Supervisor thesis: Ing.Michal Richtář 

 

The aim of this thesis is the proposal for lifting axle truck. The main priority 

is to increase the payload of the vehicle because of a sudden increase in weight of the 

load. The proposed auxiliary axle is designed according to my proposal, the 

suspension load is then formed rubber air cushion lifting axles and also I ensured the 

same way, but different diameters of these pillows. I checked the axle during 

cornering and determine the lifting force needed to lift the axle to the limit.
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1 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

PHM pohonné hmoty 

A-ride klasické zavěšení zvedací nápravy pomoci listových per 

S-ride odpružení listovými pery, zvedání pomocí vzduchu 

T-ride klasické odpružení s centrálně otočeným svazkem per 

HPVS hydropneumatické pérování vozidel 

EVS elektronické řízení vozidla 

TP technický průkaz  

HP Koňská síla (vyjadřující výkon motoru) 

m1 zatížení první nápravy (řízená) 

m2 zatížení druhé nápravy (hnací) 

m3 zatížení třetí nápravy (pomocná) 

ovzd odpor vzduchu 

cx koeficient odporu vzduchu 

Sx čelní plocha vozidla 

v rychlost vozidla 

of odpor valení 

m celková hmotnost vozidla 

g gravitační konstanta (9,81) 

f součinitel odporu valení 

oz odpor zrychlení 

a zrychlení vozidla  

ζ součinitel rotujících hmot  

t doba rozjezdu  

ht výška těžiště  

R poloměr projížděné zatáčky  

Fo odstředivá síla  

B rozchod vozidla  

G tíhová síla celého vozidla  

Fvně zatížení vnějšího kola pomocné nápravy 

Fvni zatížení vnitřního kola pomocné nápravy  

FZN rovnoměrné zatížení kol zvedací nápravy 

G3 tíha připadající na zvedací nápravu 
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ΔFvni změna zatížení vnitřního kola 

Fvni zatížení vnitřního kola 

Fo-vni boční síla vnitřního kola 

Fo-vně boční síla vnějšího kola 

μ součinitel přilnavosti pneumatik 

FZN-max maximální zatížení kola zvedací nápravy 

k1 koeficient určený tuhostí pneumatiky 

Fo-max maximální boční síla na pneumatiku 

ΔFZ-oh síla připadající na odpružené hmoty 

G3-odpruz tíha odpružených hmot 

G3-neodpruz tíha neodpružených hmot  

rd dynamický poloměr kola 

ΔFZN-final změna zatížení zvedací nápravy 

ΔFZN-nh síla připadající na neodpružené hmoty  

F
I
o-max maximální zatížení vnějšího kola 

F
II

o-max maximální zatížení vnitřního kola  

k koeficient bezpečnosti  

mnapravy hmotnost pomocné nápravy  

F síla potřebná ke zvednutí nápravy  

oskl odpor sklonu 

α úhel sklonu 

P(kW) minimální výkon motoru vozidla v kW 

P(HP) minimální výkon motoru v koňských silách 

Pcelkový minimální celkový výkon motoru včetně ztrát  
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2 ÚVOD 

Pro vypracování diplomové práce jsem zvolil téma: ,,Návrh zvedací nápravy 

nákladního automobilu“. 

 

Toto téma jsem si vybral zejména díky stálé aktuálnosti tohoto problému. 

Silniční autodopravci jsou neustále nuceni snižovat přepravní náklady, zejména pak 

díky konkurenci a v poslední době preferovaných přeprav pomocí kolejových 

vozidel. Můj zájem o automobilový průmysl se rozvinul již v mém raném věku a toto 

téma mě inspiruje i k dalšímu rozvoji konstrukce silničních nákladních vozidel. 

K tomuto přispěly i získané zkušenosti při práci v servisu automobilů, zejména pak 

užitkových či nákladních vozidel. Silniční dopravci se snaží přepravovat co největší 

množství surovin či zboží při minimalizaci celkových nákladů na přepravu. Tato 

problematika provázela již naše předchůdce, provází nás nyní a rozhodně provázet 

bude i v budoucnosti.   

 

V této práci jsem podrobně popsal, jak se dá dosáhnout snížení celkových 

nákladů při jízdě se zvednutou nápravou. Zvednutá náprava vozidla během jízdy 

zajistí menší odpor valení a taktéž sníží tolik nežádoucí vliv rotujících hmot, které 

jsou tvořeny pneumatikou, ráfkem s brzdovým kotoučem, eventuálně brzdovým 

bubnem. S tím souvisí snížení spotřeby pohonných hmot a taktéž náklady za 

opotřebené pneumatiky. 

 

Ve své diplomové práci podrobně popisuji jednotlivé druhy tuhých náprav (bez 

možnosti zvednutí) a zejména pak jednotlivé typy náprav zvedacích. Ke zvedání 

nápravy slouží dva způsoby, a to pneumaticky pomocí vzduchového polštáře nebo 

hydraulicky pomocí elektromotoru a páky. Častějším případem je pneumaticky 

zvedaná náprava, která se vyskytuje u většiny současných návěsů, taktéž u tří a 

vícenápravových silničních vozidel, která nacházejí uplatnění většinou ve stavební 

oblasti. 

 

Před návrhem konstrukce samotné nápravy jsem musel nejdříve nastudovat 

dostatečné množství odborné literatury, bez které bych nemohl vypracovat tuto 

diplomovou práci. Cílem práce je návrh nové konstrukce zvedací nápravy nákladního 

automobilu. 
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3 TEORETICKÝ ROZBOR PROBLÉMU  

 

 

Obecně platí, že se dopravci snaží snižovat celkové náklady na přepravu. 

Tomuto do jisté míry napomáhá zvednutá náprava vozidla během jízdy, a to 

v případě, že se jedná o nenaložený automobil nebo automobil, sice ložená, avšak 

takovou hmotností nákladu, kdy použití zvedací nápravy není nutné. V následujících 

částech jsou popsány konstrukce náprav obecně, hydraulicky či pneumaticky 

aktivované nápravy a nakonec nápravy řízené a neřízené. 

 

Nápravy nákladních vozidel bývají zpravidla odpružené dvěma způsoby, a to 

pomocí listových per nebo vzduchovými polštáři (měchy), což jsou pryžové vaky 

nahuštěny tlakem do 5 Mpa. Odpružení oběma způsoby má své výhody i nevýhody. 

Ocelová listová pera jsou robustnější a odolnější, ale vzduchové vaky mají však 

navíc tu výhodu, že mimo svoji funkci pérování umožňují upravovat i výšku rámu 

vozidla, cože se primárně uplatní především při nakládce vozidla z rampy. Nápravy 

vozidel bývají doplněny o stabilizační tyče a u zvedání řízené nápravy bývá doplněna 

o tlumiče řízení. 

 

Od zavěšení náprav se dostáváme k nápravám samotným a konkrétně 

k nápravám zvedacím, ty jsou řešeny pomocí listových per hydraulického 

mechanismu nebo vzduchovými polštáři, konkrétně na každé nápravě jsou umístěny 

čtyři, kdy dva slouží pro pružení nástavby nebo vozidla. Další pár vzduchových 

měchů slouží pro zvednutí nápravy, kdy z pružících vaků se vypustí tlak, a náprava 

je schopna zvednutí. 
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3.1 Historie zvedací nápravy u nákladních automobilů 

 

Mezi mé koníčky patří historická vozidla, která ve volném čase renovuji, 

zejména však ty osobní. Důvodem je, že nemám dostatečný prostor pro garážování 

historických nákladních vozidel. Intenzivně však studuji historii konstrukce 

nákladních vozidel, která je i v dnešní době na nákladních vozidlech zastoupena. 

S přibývajícím věkem se nad některými detaily těchto vozidel pozastavuji a 

dostávám se k velmi zajímavým zjištěním. Je pravdou, že mnohé z automobilek, o 

kterých se dočítám, již zanikly, ale že se i dnes některé technické detaily běžně 

používají. Koncepce a uspořádání tehdejších vozidel byla konstruována tak, aby 

vydržela v provoze co nejdelší dobu.  Svět byl před několika desetiletími znatelně 

více rozdělen a tudíž i tehdejší výrobci vozidel v jednotlivých částech světa 

navrhovali zcela odlišné koncepce. 

 

Jako příklad lze uvést automobilku Volvo či Scania. Obě tyto automobilky 

montují do svých vozidel technické prvky, které se používaly při konstrukci náprav 

před desítkami let. V té době se jednotlivé automobilky snažily přizpůsobit oblastním 

požadavkům, tudíž vozidlo konstruované např. na jihu amerického kontinentu by 

Rusové používat nemohli a pochopitelně totéž platí i v opačném případě. Rusko 

(bývalé SSSR) nehledělo na spotřebu PHM, jelikož vlastní i v dnešní době 

dostatečně mnoho ropných zdrojů. Naopak státy Jižní Ameriky potřebovaly 

přepravovat zboží na velké vzdálenosti a tím se snažily snižovat spotřebu. Nákladní 

vozidla tedy byly diametrálně odlišné konstrukce. 

 

V několika posledních měsících pročítám dílenský manuál nákladního vozidla 

Volvo F89, na kterém se používala funkce zvedací nápravy. Tato skutečnost však 

není sama o sobě nikterak zajímavá. Zajímavostí je to, že zvednutí je tvořeno na 

nápravě s listovým odpružením. Tato náprava je v daném případě nepoháněná. 

Odpružení listovými péry na zvedací nápravě, dle mých informací, nepoužívá 

v současné době žádná automobilka. V manuálu nazývá Volvo tento systém 

termínem „A-ride“. Postupem času ho převzaly i další automobilky a po dlouhou 

dobu byl tento systém úspěšně používán, dnes však již zaniknul. 
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V současné době se používají pro pérování nákladních vozidel zejména 

vzduchové polštáře (tzv. měchy), které mají spoustu výhod oproti listovým perům. 

Toto použití je relativně nové a na našem území se poprvé objevilo okolo 70-tých let. 

Do té doby byly hojně používané početné svazky listových pér, které nelze tak 

snadno deformovat jako pérování vzduchové. Před použitím měchů existovaly již 

zmíněné zvedací nápravy s listovými péry, avšak nebyly rozšířené a byly spíše 

výjimkou.  

 

Zvedací náprava běžným standardem u vícenápravových nákladních vozidel a 

nabízí ji snad všechny automobilky specializující se na nákladní vozidla. Zvedací 

náprava je v dnešní době konstruována pomocí vzduchových polštářů. Tyto jsou 

tlakovány stejně jako brzdový systém z kompresoru, který pohání motor vozidla. 

Toto řešení je efektivní díky malé finanční náročnosti a jednoduchosti. Ostatní vlivy 

jako snížení pohotovostní hmotnosti je samozřejmostí, jelikož listová pera jsou 

mnohonásobně těžší než vzduchový vak a vlečné rameno. Dle dotázaných řidičů 

z firmy IMAtransport s.r.o má vozidlo se zvednutou nápravou znatelně lepší 

manévrovací schopnost. Takto odpovědělo 9 z 10 řidičů. 

 

U dnešních nákladních automobilů postačuje pouze odpustit vzduch 

z pružících polštářů a následně pomocí ventilu vpustit tlak do jiných polštářů, které 

nápravu nadzvednou. Vzduchové polštáře jsou většinou tvořeny z kovových poklic, 

mezi kterými je vyztužená pryž. Provedení vzduchových polštářů je řešeno jako 

jednoduché až trojité. Ovládání celého systému je u návěsů v jejich boční části pod 

nástavbou, modernějším řešením je automatika. Tím se myslí případ, kdy hodnota 

tlaku v jiné nápravě překračuje povolenou mez, čímž se aktivuje náprava, která je 

zvednutá. Nákladní vozidla staršího data výroby (dle jednotlivých výrobců) mají 

ovládaní umístěno stejně jako návěsy pod korbou, modernější vozidla pak přímo 

v kabině. Tam je nejčastěji umístěn dvoupolohový přepínač s názvy „spustit“ a 

„zvednout“. Mezi další výhody vzduchového pérování je i usnadnění nákladky či 

vykládky, jelikož umožňuje srovnat podlahu vozidla s nákladovou rampou a možnost 

zajíždět manipulační technikou přímo do vozidla. Na přepínači je rovněž tlačítko, po 

jehož stisknutí se vozidlo zcela automaticky vyrovná tak, že je připraveno k jízdě, a 

to bez ohledu na hmotnost nákladu. Čímž je zajištěna konstantní vzdálenost mezi 

vozovkou a vozidlem. 
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3.2 Vzduchová soustava nákladního automobilu 

 

Vzduchová soustava je nezbytnou součástí všech modernějších nákladních 

vozidel. Většina vozidel má i vzduchovou nebo vzducho-kapalinovou brzdovou 

soustavu. 

 

Tlak vzduchu ve vzduchové soustavě se vytváří kompresorem, který je umístěn 

na motoru. Tento kompresor bývá zpravidla jednoválcový, avšak výjimkou nejsou 

ani dvouválcové. Většinou je kompresor poháněn třemi různými způsoby. Klínovými 

řemeny společně s alternátorem a vodní pumpou nebo klínovým řemenem přímo 

z klikové hřídele vozidla. Posledním možným způsobem je, že na přední části 

klikové hřídele je nalisované ozubené kolo, které pohání nepřímo kompresor vozidla. 

Z kompresoru se vzduch dostává přes redukční ventil a odlučovač oleje do tlakových 

zásobníků nazývaných vzduchojemy, které mají rovněž své přetlakové ventily. Mezi 

kompresorem a vzduchovým zásobníkem se nachází zařízení znázorněné na obr. č. 1 

označované jako přetlakový ventil, odlučovač oleje a vody. Zároveň na odlučovači 

vzduchové soustavy bývá vývod, jímž je možné odvést vzduch mimo vzduchovou 

soustavu daného vozidla, např. k huštění pneumatik či dofoukání soustavy jiného 

vozidla. Přetlakový ventil s regulací zajišťuje, aby do tlakové nádoby a hadic mezi 

kompresorem a nádobou se nedostal tlak vyšší, než je povolený. Tento ventil tedy 

přebytečný tlak upustí. Pomocí odlučovače vody a lehkých kapalin se ze vzduchové 

soustavy odstraňuje voda, která vzniká stlačením vzduchu, a olej z motorového 

prostoru (pístními kroužky). 

 

Tlak shromažďovaný ve vzduchových tlakových nádobách slouží primárně k 

ovládání brzdového ústrojí, ale i pro zmíněné huštění pneumatik nebo například pro 

vzduchové odpružení náprav či sedačky řidiče. Vzduchové odpružení bývá častěji u 

nákladních vozidel či tahačů v zadní části, u návěsů je tomu naopak, nejčastěji tedy 

bývá zvedaná náprava první. Sedačka řidiče, která je odpružena pomocí 

vzduchového polštáře pracuje na stejném principu jako náprava. Tlakový ventil 

umístěný na nápravě snímá tlak v polštáři, a potenciometr zajišťuje, aby vozidlo bylo 

během jízdy vyrovnané. Tento potenciometr spojuje skříň diferenciálu s jednotkou 

umístěnou na rámu a používá se zároveň jako omezovač. Tím je zajištěno, aby se 

vzduchové polštáře nepřehustily a tím byla zachována světla výška vozidla ve 
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stanovené mezi. Modernější vozidla jsou vybavena vzduchovým posilovačem 

spojky, která je téměř vždy kapalinová. Vozidla s větší hmotností mívají taktéž 

řazení rychlostních stupňů v převodové skříni částečně ovládané vzduchem. Ty 

mívají řazení pomocí tzv. půlek, kdy se do standardních kol přidá další mezikolo, 

které mírně změní převodový poměr. Totéž platí pro řazení mezi malou a velkou 

řadou (tzv. zajíc vs želva). 

 

 

Zdroj: [www.liaznavzdy.cz] 

Obr. č. 1: Vzduchová soustava nákladního automobilu  

 

Vzhledem ke všem mechanismům pracujícím se stlačeným vzduchem je 

nezbytné v záložním zásobníku udržovat nezbytný tlak vzduchu, který by sloužil pro 

případ poruchy. Tento zásobník je umístěn stejně, jako většina další tři, na boční 

straně automobilu pod ložnou plochou. Zásobníky, nazývané vzduchojemy, jsou 

vyrobeny z ocelového pláště a dvou přírub. Všechny tyto části jsou pak svařeny 

v jeden celek. Jedna z přírub bývá zpravidla opatřena vstupem a výstupem pro přívod 

vzduchu do soustavy. Zároveň ve spodní části je výstup k ručnímu odkalování 

zásobníků a příp. vypouštění vzduchu ze soustavy.  



 

17 

 

 

Zdroj: [www.liaznavzdy.cz] 

Obr. č. 2: Vzduchová soustava nákladního automobilu  

 

Ve vnitřní straně rámu nákladního vozidla jsou většinou vedeny vzduchové a 

olejové hadice a elektrické kabely od motorového prostoru do dílčích části vozidla. 

Jednotliví výrobci nákladních vozidel se však v detailech liší, ale funkce zůstávají 

stejné. Není výjimkou, že externí firmy dodávají své komponenty přímo 

automobilkám, kde se vyrábějí nové vozy. Je to například firma Knorr - Bremse, 

která dodává součásti vzduchové soustavy, zejména pak vysoušeče vzduchu a jejich 

filtry, které se montují do vozidel. I další firmy jako je např. Bosch, dodávající 

zubová olejová čerpadla do hydraulicky ovládaných částí u různých výrobců vozidel. 

Tato firma se rovněž specializuje na různé elektrické systémy, od žárovek a relátek 

až po celou konstrukci světlometu. Podobné firmy jsou i firmy jako Bendix, Valeo, 

Vasco aj. 
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3.3 Hydraulicky ovládané zvedací nápravy  

 

Tento způsob zvedání náprav vznikl s největší pravděpodobností v Evropě, 

konkrétně na jejím severu okolo padesátých let minulého století. Není znám stát, 

který tuto metodu vynalezl, ale s největší pravděpodobností je jím Finsko. V dnešní 

době na trhu neznámá a navíc již zaniklá firma Vanaja vyráběla vlečenou nápravu 

s hydraulickými písty již v padesátých letech minulého století. Tento systém byl však 

do jisté míry i mechanický. Vynalezl jej tehdejší zaměstnanec firmy Vanaja, 

konstruktér Muron Veikko (1927 – 2006). Takovéto zavěšení náprav se po určité 

úpravě používá dodnes. Systém zvedání náprav vznikl za účelem zlepšení jízdních 

vlastností vozidel svážejících dřevo v náročných terénních podmínkách, zejména 

díky ztráty adheze pneumatik.  

 

Pro zjednodušení uvedu vše názorně např. u třínápravového vozidla, které má 

v zadní části hnací i vlečenou nápravu. Při jízdě vozidla do prudkého kopce dojde 

k prokluzu pneumatik a vozidlo se zastaví. Řidič vozidla hydraulicky zvedne 

vlečenou nápravu jejíž zatížení se na nápravou hnanou. Původní zatížení hnací 

nápravy se z 8 t zvýší na 12 t (při rovnoměrně zatíženém vozidle). Tím se hnaná 

náprava znatelně zatíží, a tudíž nebude docházet k prokluzu kol. Po překonání úseku 

s nízkou adhezí se opět zvednutá náprava spustí zpět.  

 

Tento systém je velice snadno rozpoznatelný. Vozidlo je odpruženo pomocí 

listových pér a vně rámu jsou umístěny hydraulické písty, na každé straně je po 

jednom. Hnací náprava je nápravou druhou, třetí náprava pak je vlečená s možností 

zvednutí. Toto se provádí pomocí vahadel umístěných na hnací nápravě, které jsou 

ovládány pomocí hydraulických pístů. Náprava přitom nemá společnou nápravnici, 

jelikož vahadla jsou uložena na vyztužené příčce v rámu vozidla. 

 

Původní záměr konstruktérů zvedacích náprav je v dnešní době používán k 

jinému účelům, než ke kterému byl vyvinut. Princip však zůstal stejný (snaha o 

zvýšení trakce v nestabilním terénu byla nahrazena snahou o úsporu provozu vozidla 

v nevytíženém stavu, příp. zjednodušení manévrovatelnosti). 
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Přibližně deset let po zavedení systému zvedání náprav firmy Vanaja se 

objevily dva dosti podobné nové systémy. Byl to systém automobilky Volvo a 

systém automobilky Scania a Nummek. Tyto systémy jsou do jisté míry inspirovány 

projektem konstruktéra Veikka, mají společná vahadla i uložení v rámu, ale liší se 

jiným ovládáním vahadel. Konkrétně se jedná o uspořádání hydraulického pístu. S 

velkou pravděpodobností druhým systémem zvedání náprav byl systém vyvinutý ve 

firmě Nummek, který má na něj vlastní patent. Automobilka Scania tento systém 

obešla mírně pozměnou konstrukcí, ale obecně řečeno jedná se o systém totožný. 

Výjimku tvoří konstrukce vyvinutá automobilkou Volvo, která se od zmíněného 

projektu odlišuje nejvíc, a tudíž bude následně popsána podrobněji. 

 

 

 

3.3.1 Hydraulicky ovládané zvedací nápravy Volvo 

 

Z výše popsaného textu vyplývá, že pro zvedání nápravy odpružené listovými 

pery je třeba několik dalších pomocných součástí. Např. systém hydraulicky 

zvedaných vahadel našel uplatnění u nákladních vozidel automobilek značky Volvo 

a Scania. Automobilka Volvo používá tento několikrát modernizovaný systém 

dodnes a na přání zákazníka jej montuje i do dnešních moderních vozidel. 

V terminologii automobily Volvo se tento systém používá pod názvem A-ride. Firma 

Scania jej používala přibližně 15 let a v polovině osmdesátých let od něj upustila. Při 

porovnání konstrukce náprav obou automobilek dojdeme k jistým odlišnostem 

v rozmístění jednotlivých součástí systému a jinému tvarování konstrukčních dílů. 

Mezi starší generací pracující tímto stylem zvedání náprav se užívá výraz „hrb“, kdy 

záď vozidla je zvednuta přibližně o 30 cm oproti stavu, kdy je náprava spuštěna. 
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Zdroj: [www.liaznavzdy.cz] 

Obr. č. 3: Hydraulicky zvedaná náprava  

 

 

Na obrázku č. 3 máme znázorněnou hnací i vlečenou nápravu. Hnací náprava 

je odpružena pomocí listových per a se zadní (vlečenou) nápravou je spojena 

vahadly. Vahadla nejsou spolu nikterak spojena a rozlišujeme je na pravé a levé. 

Zadní nápravnice je uložena na příčném nosníku v rámu, aby došlo ke zvednutí 

nápravy, začne se hydraulický píst umístěný uprostřed rámu vysunovat, čímž dojde 

ke klopení hřídele spojující ovladače vahadel. Po vysunutí vahadel je náprava 

zvednutá a vozidlo připraveno k jízdě. 

 

Princip značky Volvo pracuje tak, že hnací náprava je tuhá a odpružení 

zajišťuje svazek listových per. Zvedací náprava je tvořena dvěma vahadly, která 

nejsou nikterak spojena a obě kola jsou tedy na sobě nezávislá. Vahadla vlečené 

nápravy jsou spojena se zadním koncem listových per čepem. Tímto je odpružena i 

zvedací náprava. Samostatné zvedání jednotlivých kol zavěšených na rám pomocí 

ramen zajišťuje mechanismus s pístem. Součástí toho systému je nádrž 

s hydraulickým olejem, zubové olejové čerpadlo a elektromotor, který pohání 

čerpadlo. Celá tato soustava je umístěna v rámu vozidla. Píst je spojen s hřídelí 

otáčející pákou s vahadly a tím se ovládá zvedání celé nápravy. Páky se spuštěnou 

nápravou ničeho nedotýkají a jsou volně v prostoru. 
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Zdroj: [www.liaznavzdy.cz] 

Obr. č. 4: Hydraulicky zvedaná náprava  

 

Jelikož je přední část ramen zvedací nápravy spojena se zadní části listových 

per, tak péra hnací nápravy mají snahu klesat k zemi. Hnací náprava s listovými pery 

je určena pro jízdu s prázdným vozidlem nebo jen částečně zatíženým. Její vratné 

deformace nejsou nikterak velké (spíše neznatelné). Nápravu netlačí směrem dolů, 

ale nahoru na rám. Toto způsobuje již zmíněné nahrbení vozidla. Zvětšením prostoru 

mezi kolem hnací nápravy a blatníkem umístěným na nástavbě se naopak kola 

zvedací nápravy přiblíží do krycího blatníku na maximum.  

 

Tento druh zvedací nápravy prošel v automobilce Volvo jistým vývojem, kde 

první generace s takovouto nápravou je označována obchodním názvem F88. 

Postupem času se změnil tvar kyvných ramen a byla použita i jiná listová pera 

poloeliptického tvaru (nyní jsou používána přímá). Další modifikace Volva proběhla 

s novou řadou F12, která se užívala u vozidel se třemi nápravami (poslední je 

zvedací). U vozidel se dvěma nápravami lze využít tento systém pro dorovnávání 

vozidla k rampě. Toto řešení bylo u Volva použito jako první, tento systém se 

postupně přenesl na tahače řady FH a FM z počátku devadesátých let minulého 

století, ale i na vozech vyrobených po roce 2000.  
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Jedním z nejpoužívanějších hydropohonů zvedacích náprav je pohon nazývaný 

HydroAxle, tento pohon se používá většinou pro přední, respektive druhou nápravou. 

Výkon hydropohonu bývá přibližně 200kW. Tento hydraulický převodník je 

přídavné zařízení, které slouží k pohonu zcela nezávisle na motoru vozidla. Většinou 

se tento systém používá na přední nápravy speciálních nákladních automobilů. 

V běžném provozu má minimální vliv na zvýšení spotřeby paliva. Hmotnost tohoto 

systému je zpravidla 500 kg a maximální rychlost s aktivovaným systémem je 

přibližně 26 km/h. Takovéto systémy používá na svých vozidlech nejčastěji 

automobilka DAF, zejména na typech 152N a 182N. 

 

 

3.3.2 Hydraulicky ovládané zvedací nápravy dalších výrobců 
 

 

Do této skupiny jsou zahrnuty značky Scania, Nummek (DAF, Iveco, Ford). 

Systém, uplatňovaný u zvedacích náprav vozidel značek Scania a skupiny Nummek, 

je v obecném popisu totožný s Volvem, v detailech se však liší. Nejzásadnější rozdíl 

mezi Volvem a touto skupinou je uchycení vahadel na konci listových per. Tento 

detail však nepředstavuje žádný extrémní rozdíl. Systém je jednodušší a přitom 

robustnější než ten, který používá automobilka Volvo. V daném případě zcela 

odpadají postranní páky a centrální páka ovládá přímo vahadla. Ty pak nadzvednou 

nápravu. Osa otáčení vahadel je totožná s osou otáčení páky. Rovněž i zde je nádrž 

s hydraulickým olejem, zubové olejové čerpadlo a elektromotor, který slouží 

k pohonu čerpadla. Vše je umístěno ve schránce, která se nachází uvnitř rámu 

vozidla (případně pod rámem za poslední nápravou). 

 

Firma Nummek dodávala své nápravy takřka do celého světa. Největšími 

odběrateli byla automobilka DAF, Iveco a Ford. Firma Nummek dodávala své 

nápravy automobilce Mercedes Benz pouze v omezeném množství. Jediným 

problémovým státem byla Austrálie, kde použití takovýchto náprav, které nebyly 

pevně spojeny s rámem vozidla, bylo dosti omezené, v některých případech i 

zakázané. 

 

Firma Nummek se během sedmdesátých a počátku osmdesátých let rozvinula 

ze severní Evropy do celého světa a nabízela své produkty téměř do všech 
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automobilek. Tedy i do východního bloku, kde odběr takovýchto náprav byl co do 

počtu výrazně znatelnější. 

 

 

Zdroj: [www.liaznavzdy.cz] 

Obr. č. 5: Hydraulicky zvedaná náprava - Nummek 

 

 

 

Zdroj: [www.liaznavzdy.cz] 

Obr. č. 6: Soustava zvedání nápravy (Volvo, Nummek) 
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3.4 Kombinované systémy zvedání s odpružením pomocí 

listových per a vzduchových vaků 

 

Zvedací nápravy konstrukčně řešené kombinací listových per a vzduchových 

polštářů byla populární zejména v polovině minulého století v Itálii, kde tehdejší 

zákony umožňovaly každé čtyřnápravové vozidlo upravit na celkovou hmotnost 22 t. 

Tentýž zákon platil i pro přípojná vozidla. Nákladní vozidla byla upravována tak, 

aby jak vozidla, tak i přívěsy byla čtyřnápravová, celkově tady osminápravová. 

Tento zásah do konstrukce umožňoval zvýšení celkové hmotnosti na maximálně 44 t 

na tehdejších 200 HP. Tyto přestavby realizovaly zejména automobilky v Itálii, např. 

Alfa Romeo, Fiat či Lancia. Problém nastal v případech, kdy externí firmy 

namontovaly vlečenou nápravu na nové vozidlo, které pak automobilka musela 

opravovat (docházelo ke zkroucení rámu). Konstrukce montovaných náprav byla 

dosti zvláštní a kombinovala vzduchové polštáře s listovými pery. Náprava byla 

zvedána pomocí pák, kdy vzduchový vak byl umístěn horizontálně s poměrně 

velkým průměrem. Tato náprava obsahovala navíc táhla, která byla konstruována 

tak, že náprava byla samoříditelná. Tento přístup ukazuje vyspělost italských 

návrhářů na rozdíl např. od konstruktérů automobilky Volvo. Díky řiditelné nápravě 

bylo usnadněno projíždění v ostrých zatáčkách a řízení bylo snadnější. Tento přístup 

byl použit například u polských vozidel Fiat 190. 

 

Koncem šedesátých let byly vyvinuty systémy obdobné jako u automobilky 

Volvo, tedy odpružení hnací nápravy pomocí listových per umístěných nad hnací 

nápravou. Vahadla zde opět zůstala, ovšem již bez hydraulického systému, který byl 

nahrazen pneumatickým. Tento systém byl napájen z automobilového kompresoru a 

byl tvořen dvěma vzduchovými polštáři, které sloužily ke zvedání nápravy, 

odpružení bylo i zde listovými pery. Tento systém používaly například automobilky 

MAN či jeho pobočka Rába, která sídlila v maďarském Gyoru.  

 

Kromě firmy Nummek nabízela automobilka Mercedes nápravu odpruženou 

pomocí nápravy hnací a zvedanou vzduchovými polštáři stejně jako u automobilky 

MAN. Postupem času se listová péra z konstrukce  nákladních vozidel zcela vytratila 

a dál se používaly pouze vzduchové polštáře. Listové odpružení je i v dnešní době 

používané, ale většina automobilek používá vzduchové polštáře. Taktéž i 

automobilka Volvo upustila od hydraulického zvedání nápravy a v dnešní době toto 
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řešení používá jen zřídka. Standardem automobilky Volvo je přizpůsobení výšky 

vozidla pomocí vzduchových polštářů. Systém S-ride jak Volvo pojmenovalo 

centrální odpružení pomocí listových per a vzduchových polštářů nad zadní 

nápravou se poprvé objevil na vozidlech s obchodním označením F12. Ve svém 

výrobním programu automobilka Volvo také nabízí systém T-ride, který se 

vyznačuje klasickým symetrickým zavěšením dvojce hnacích náprav a centrálně 

uloženým svazkem per (primárně určen pro tahače s dvěma hnanými nápravami). 

 

 

Zdroj: [www.liaznavzdy.cz] 

Obr. č. 7: Soustava zvedání nápravy (Volvo, Nummek) 

 

 

 

Zdroj: [www.liaznavzdy.cz] 

Obr. č. 8: Soustava zvedání nápravy (Volvo, T-ride) 
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1 - Jednomontáž kol na vlečené nápravě (snižuje odpor valení a hmotnost) 

2 – Zvedání nápravy měchem (je ovládáno tlakovým vzduchem) 

3 - Silentbloky 

4 – Olejem mazaná ložiska zvedací náprava s dlouhou životností 

5 – Trojúhelníková ramena (přenášejí boční síly) 

6 – Nízká zástavba dovoluje přepravu rozměrnějších nákladů při zachování    

celkové výšky vozidla 4m 

7 – Podélné vedení náprav 

8 – Vysoká pozice per poskytuje vozidlu dobrou stabilitu 

 

3.4.1 HPVS - Hydro Pneumatické pérování vozidel 

 

HPVS (Hydro Pneumatic Veer System) je unikátní "inteligentní" systém 

odpružení. Nápravy vybavené systémem HPVS umožňují maximálně přípustné 

zatížení náprav, což vede k vysoké užitečné hmotnosti vozidla a s tím spojené 

zvýšení i jeho přepravní kapacity. Tento systém aktivně reaguje na různé vnější 

podněty, což znamená, že systém hydro-pneumatického pérování neustále 

vyhodnocuje a upravuje funkčnost optimálního pérování podle povrchu vozovky 

(asfalt, terén, nerovnosti). Tento systém napomáhá neustálému konstantnímu zatížení 

jednotlivých kol náprav, která jsou tímto systémem vybavena. Výsledkem je 

zvyšování přepravních kapacit vozidel, v oblastech logistiky při použití 

s kontejnerovou, sklápěcí nebo podobnou nápravou.  

Jednotlivé funkce toho systému přispívají k efektivnějšímu využívání a 

zároveň zvyšují výkonnost. Všechna vozidla vybavena hydro - pneumatickým 

pérováním mají automatické vyrovnávání v příčné ose, které je součástí již základní 

výbavy (obdobný systém mají autobusy Irisbus, které se přiklápí na stranu zastávek). 

Zároveň toto pérování je při rychlostech pod 3 km/h pevně zablokováno. Výjimku 

tvoří stojící vozidlo. Tento systém má určité doplňky, které umožňují přizpůsobit 

jeho stav druhu práce, pro kterou bude používán. Bývají to zpravidla zvedací 

nápravy pro vozidla s větším počtem náprav, mohou se použít i pro indikování 

hmotnosti vozidla, nebo jeho výkyvu. Zároveň se používají pro stabilizační systémy 

(zejména pak na příčnou stabilizaci). 
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3.4.2 EVS (elektronické řízení vozidla) 
 

Tento systém je používán vždy v kombinaci s hydraulicky řiditelnou nebo 

zvedací nápravou. Přispívá k modernizaci podvozků nákladních automobilů. Je 

používán většinou u tandemových souprav (u vzduchového pérování) či samostatně 

na vozidlech, na kterých se nachází zvedací zadní náprava ovládaná pomocí 

hydraulického systému. V případě tandemových souprav se díky zvětšení rozvoru 

mezi jednotlivými nápravami může upravit i užitečné zatížení vozidel. Tím může 

dojít k navýšení celkové hmotnosti vozidla až o 5 t. Tento systém eliminuje veškeré 

nevýhody většího rozvoru náprav. Systém EVS je systém, který přenáší úhel 

natočení přední nápravy pomocí hydraulického systému do nápravy zadní, ta se 

natočí o požadovaný úhel, avšak v opačném směru. Opět jako u systému HPVS se 

zablokuje, avšak u tohoto systému je to při rychlostech nad 45 km/h. Tento systém 

přispívá k menšímu poloměru otáčení a do jisté míry i omezuje tření pneumatik o 

vozovku. Taktéž přispívá k vyšší ovladatelnosti při nízkých rychlostech 

 

3.5 Pneumaticky ovládané nápravy 

 

 

Pérování řiditelné či neřiditelné zvedací nápravy pro tahače, návěsy a jiná 

vícenápravová nákladní vozidla je zajištěno pomocí vzduchových polštářů 

takzvaných měchů. Ty jsou nahuštěny tlakem ze vzduchové soustavy na 

požadovanou hodnotu. Podle tlaku nacházejícího se ve vzduchovém polštáři si 

automobil udržuje stabilní světlou výšku nad povrchem vozovky. Náprava je 

vzdálena od vozovky takřka konstantně, mění se však vzdálenost mezi nástavbou a 

vozovkou. Náprava opatřena vzduchovým pérováním má vždy příčný stabilizátor. 

Průměry těchto stabilizátorů jsou od 25 mm do 68 mm. Největší průměry jsou 

používány u těžkých vozidel určených primárně do terénu (v případě, že se na nich 

vyskytuje tuhá náprava). Stabilizátor je vyroben z plné ocelové tyče, která je 

uchycena pomocí silonových pouzder k nápravě. Náprava opatřená vzduchovým 

pérováním musí být vždy opatřena tlumiči. Ty jsou v převážné většině kapalinové, 

avšak vyskytují se i plyno-kapalinové. 
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Zdroj: [www. hendrickson-intl.com] 

Obr. č. 9: Náprava odpružená pomocí vzduchových polštářů 

 

Na obrázku č. 9 je znázorněný systém odpružení podvozku návěsu, který je 

opatřen dvojicí náprav. Na těchto nápravách se vyskytuje vzduchové pérování 

značky Hendrickson. Brzdy jsou tvořeny brzdovými čelistmi a brzdovými bubny.  

Čelisti jsou ovládány stejně jako u hydraulických brzd pomocí válečků (případně 

samostavů). Válečky se vysunují a zasunují, v některých případech se i natáčejí. Jsou 

ovládány pomocí páky, která je umístěna ve spodní části soustavy. Výjimečně jsou 

válečky ovládány přímo ze zadní (vnitřní) strany bubnu. Tento systém používá 

například automobilka Iveco či Renault. Automobilky Mercedes, Daf a Man 

používají systém pák, kdy je brzdový váleček ovládán nepřímo. 

 

Náprava na obrázku je nehnaná, vlečená s podélnými rameny a 

trojúhelníkovými výztuhami v rámu vozidla. Podélná ramena jsou uchycena k rámu 

vozidla pomocí tzv. „domků“, které jsou většinou přinýtovány, někdy i šroubovány. 

Ramena jsou s domky spojena šroubem s maticí velkého průměru. Na tomto šroubu 

je umístěn silentblok s kovovým vnitřním i vnějším obložením. Pružná pryž tvoří jen 

střední část. Nápravnice většinou spojuje obě kola nápravy, tzn., že kola jsou na sobě 

vzájemně závislá. Při zvednutí pravého kola se změní přítlačná síla levého kola k 

vozovce. Vzduchové polštáře jsou přišroubovány šrouby o průměrech 10 až 18 mm 

v horní části k rámu a ve spodní části k ramenu nápravy. V horní části vzduchového 

polštáře se zároveň nachází přívod a případně odvod vzduchu. 
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Součástí systému je i potenciometr, který je umístěn na rám vozidla a slouží 

k vyrovnání vozidla do roviny. Ovládání nápravy (tedy tlaku, který do nápravy 

pouštíme) se provádí pomocí ovladače, který zobrazeném na obr. č 10  (Kabinový 

ovladač měchů). Toto zařízení se zpravidla 

nachází na levé straně kabiny a je upevněno 

pod či vedle sedadla řidiče. Je na něm osm 

tlačítek, které slouží ke zvednutí příp. snížení 

vozidla přistaveného k rampě a vyrovnání 

vozidla před či během jízdy.   

      

         Zdroj: [příručka fa. intercars]    

  Obr. č. 10: Kabinový ovladač měchů 

 

Vyrovnání by se mělo provádět vždy po naložení či vyložení nákladu větší 

hmotnosti, což je u některých hlavně rozvozových vozidel problematické. Červené 

tlačítko vyobrazené na obr. č. 5 (Kabinový ovladač měchů) slouží k aktivaci či 

deaktivaci dálkového ovladače. Po zmáčknutí tohoto tlačítka se rozsvítí zelená 

kontrolka signalizující zapnutí a opětovným zmáčknutím červeného tlačítka se 

ovladač deaktivuje. 

 

3.6 Pneumaticky ovládané zvedací nápravy 

 

Tyto zvedací nápravy pracují na stejném principu jako ostatní nápravy, které 

zvedací nejsou a jsou opatřeny měchem umístěným v zadní části. Toto vzduchové 

pérování se může nacházet buďto za nápravnicí (což je řešení dle mého návrhu) nebo 

před ní (což je vyobrazeno na obr. č. 11). Ve většině případů je nápravnice uchycena 

na podélných ramenech pomocí třmenů. Tyto třmeny jsou prostrčeny přes rameno 

nápravy a dotaženy maticemi. Kromě měchů v zadní části jsou umístěny i další dva 

v části přední. Ty jsou většinou umístěny v horizontální rovině a mají znatelně menší 

průměr než polštáře v části zadní.  Polštáře menších průměrů slouží pouze ke 

zvednutí nápravy. V praxi to probíhá tak, že náprava se v zadní části zvedne, ze 

vzduchových polštářů větších průměrů se za pomocí automatických odpouštěcích 

ventilů odfoukne vzduch. Poté se aktivuje huštění předního měchu. Díky 

postupnému roztahování předních měchů se náprava postupně odlehčuje, až se 
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zvedne. Po zvednutí zůstávají zadní měchy stlačeny, a tudíž se v nich nenachází 

žádný vzduch. Přední vzduchové polštáře zůstávají natlakované a drží nápravu 

zvednutou. 

 

 

Zdroj: [www. hendrickson-intl.com] 

Obr. č. 11: Zvedací náprava nehnaná, odpružená vzduchovými polštáři 

 

Na obr. č. 11 (Zvedací náprava nehnaná, odpružená vzduchovými polštáři) je 

znázorněna vlečená zvedací náprava, která je odpružena vzduchovými polštáři 

skládajících se ze tří částí. Kromě tohoto odpružení se zde nachází i další dva měchy, 

které jsou v dvojitém provedení. Náprava je uchycena k rámu vozidla pomocí 

podélných ramen. Ty jsou pak uchyceny k rámu vozidla šroubovými spoji stejně jako 

u měchů. Šrouby jsou vysokopevnostní či lícované. Zřídka se šrouby nahrazují nýty, 

které jsou strojově rozklepány a dosahují i 3x větší pevnosti než šroubové spoje. 

Problémy však vznikají při výměně nápravy, kdy se například silentblok spojující 

rameno s nosníkem poškodí a dojde k vytvoření oválné díry. Tento ovál vznikne 

narážením kovu na kov a rameno nápravy i nosník se tedy zničí. 
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3.6.1 Pneumaticky ovládané řídící zvedané nápravy 
 

 

Pneumaticky ovládané zvedací nápravy se vyskytují jen zřídka, zejména pak 

na velkotonážních vozidlech či vozidlech přepravující nadměrný náklad. Takovéto 

nápravy využívá například výrobce nákladních automobilů MAN na řadě TGX-X. 

Tato řada se vyznačuje pěti nápravami, z nichž jsou tři poháněné. Přední náprava je 

stejně jako třetí a čtvrtá odpružená listovými pery. Pátá náprava je v tomto případě 

vlečená, zvedací. V této kapitole se tedy budu zaobírat jen druhou nápravou. Tato 

náprava je odpružena pomocí vzduchových polštářů a je rovněž zvedací. V podstatě 

se jedná o princip popsaný v předcházející kapitole s tím rozdílem, že je přidána 

možnost jejího řízení. 

 

Náprava odpružená vzduchovými polštáři, která je zároveň zvedací je 

relativně moderním řešením. Konstrukce je v podstatě podobná jako u běžné nápravy 

se vzduchovými polštáři, na kterou je místo nápravnice namontována přední náprava. 

Zvláštností tohoto provedení je, že se místo používané spojovací tyče kruhového 

průřezu používá ocelový plocháč, který je zhotoven speciální metodou a během 

natáčení jednotlivých kol se ve značné míře vratně deformuje (ohýbá). To kladně 

působí na průjezd zatáčkou. Kolo na vnější straně zatáčky je natočeno o nepatrně 

větší úhel než kolo, které opisuje vnitřní poloměr. Zároveň na těhlicích kol jsou 

upevněny hydraulické válce, které zajišťují natáčení nápravy o již zmíněný úhel 

(relativně nová varianta). Starší a používanější metodou je ovládání řízení pomocí 

táhel z nápravy řídící, která však není zvedací. Metodu natáčení kol hojně praktikují 

a používají firmy, které se zabývají výrobou podvalníků pro přepravu 

nadrozměrných nákladů. Takovouto firmou je například ostravská firma Nosreti 

Transport Logistik.  Návěsy této firmy mívají okolo osmi náprav, část jich je řízená, 

aby byl usnadněn průjezd křižovatkami či oblouky.             

 

 

 

 

     

          

 

Zdroj: [www. hendrickson-intl.com] 

Obr. č. 12: Zvedací náprava nehnaná, řízená, odpružená vzduchovými polštáři 
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4 NÁVRH KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ 

 

Mým návrhem je vytvořit novou konstrukci přidáním další zvedací nápravy u 

vozidla Iveco Eurotech o celkové hmotnosti 19 t. Porovnáním s automobilem téhož 

označení a celkové hmotnosti 24 t bylo zjištěno, že obě vozidla jsou shodné 

konstrukce. Dle výsledků dalších měření jsem si ověřil, že v obou případech se jedná 

o žebřinovou konstrukci rámu. Rozměry u obou vozidel jsou tedy i v tomto případě 

shodné. Porovnání provádím u vozidla bez nástavby, tedy pouze s podvozkem, 

pohonným ústrojím a kabinou řidiče. Jako další měření jsem srovnával nápravy 

hnací. U vozidla s celkovou hmotností 24 t se jedná o druhou nápravu odpruženou 

listovými pery bez možností řízení. Třetí nápravou je náprava zvedací odpružená 

pomocí vzduchových polštářů, která je opět bez možnosti řízení. Nyní jsem srovnal 

rozměry ráfků a pneumatik. U obou vozidel se používají disky shodných rozměrů, a 

to 22,5´´. Vzájemná zaměnitelnost je podle vyjádření výrobce možná a na základě 

schválené písemné žádosti je změna zapsána do TP vozidla na magistrátu okresního 

města. Cílem mé práce je tedy navrhnout nápravu, která by se dala namontovat na 

vozidlo s celkovou hmotností 19 t. 

 

Rozložením tlaků na jednotlivé nápravy by se zvýšila užitečná hmotnost 

vozidla stejných rozměrů a stejné konstrukce pouze montáží třetí nápravy. 

Navrhovanou úpravou dojde k daleko efektivnějšímu využití vozidla při přepravě 

nákladů. Zvýšení efektivity docílíme navíc montáží zvedací nápravy, která 

prokazatelně zajistí svou konstrukcí, oproti nápravě pevné, úspory v opotřebení 

pneumatik a spotřebě paliva. Montáží třetí nápravy (ať zvedací či pevné) zajistíme 

zvýšení nosnosti vozidla daleko úsporněji než pořízením vozidla nového s vyšší 

tonáží od výroby. Znázornění konstrukce rámu takového vozidla a jeho jednotlivých 

částí jsem vypracoval v programu Inventor. 

 

Na obr. č 13 (Rám nákladního vozidla Iveco) je znázorněna část rámu 

automobilu Iveco. Rámy jsou vyrobeny z válcované oceli, vyztuženy příčníky 

kruhovitého tvaru, v přední a zadní části jsou rovněž příčníky tvaru U. Příčníky jsou 

k podílníkům přišroubovány vysokopevnostními šrouby průměru 18 mm. Domky 

uchycení hnacích náprav jsou strojově nýtovány. Totéž platí pro řídící nápravu. 
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Poslední třetí náprava je přišroubována šrouby průměru 18 mm. Šroubů je v přední 

části celkem 6, v zadní části jsou pouze 2. Na ty je uchyceno horní uložení 

vzduchového polštáře. 
 

 

Zdroj: [autor] 

Obr. č. 13: Rám nákladního vozidla Iveco 

 

Pro automobil o celkové hmotnosti 19 t jsem navrhnul nápravu podobné 

konstrukce a tvaru jako je použita u vozidla s větší celkovou hmotností. Tuto 

nápravu jsem podrobně prozkoumal a poté ji překreslil v programu Inventor, „moje“ 

náprava se však liší v systému zvedání. Jedná se tedy o nápravu zvedací a 

odpruženou vzduchovými polštáři. Na této nápravě nejsou zakresleny tlumiče ani 

stabilizátor, který nepovažuji za součást nápravy stejně jako brzdové kotouče, 

brzdové třmeny, náboje kol apod. Vzduchové polštáře sloužící k odpružení nápravy 

jsou dle návrhu a realizace konstruktérů z automobilky Iveco vyhodnoceny a 

vypočteny na průměr 300 mm. Toto řešení bylo použito i v mém případě. Měchy, 

sloužící pro zvedání nápravy jsou uloženy v její přední části. K ramenu kola i 

k nosníku jsou uchyceny vždy pomocí dvou kusů šroubů o průměru 18 mm. Průměr 

měchu je 120 mm. Opět zde podle odborníků, kteří navrhovali automobil Iveco 

Eurotech, tento průměr vyhovuje a postačuje ke zvednutí nápravy.  Měch je o 20 mm 

větší v průměru než měchy použité automobilkou Iveco. Náprava je vyrobena 

z oceli, výjimku tvoří vzduchové polštáře z vyztužené pryže a silentbloky ramen 

v její přední části.  
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                                                                                                                                             Zdroj: [autor] 

Obr. č. 14: Zvedací náprava Iveco 

 

Na předchozím obrázku jsou znázorněny vzduchové polštáře pérování a 

uchycení nápravy pomocí dvou třmenů půlkruhovitého tvaru na každé straně. Spodní 

část třmenu je opatřena jemným závitem a dotažením znatelně vyšších matic je 

zajištěno pevné spojení nápravy a ramen. Proti povolení jsem použil speciální pastu. 
 

 

 

                                                                                                                                             Zdroj: [autor] 

Obr. č. 15: Zvedací náprava Iveco 
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                                                                                                                                             Zdroj: [autor] 

Obr. č. 16: Zvedací náprava Iveco 

 

Dle norem jsem zjistil, že vzdálenost poslední nápravy od zádi vozidla musí 

být maximálně 1/3 celkové délky vozidla, což v našem případě vyhovuje. Přesto 

jsem navrhnul posun zadní nápravy směrem ke kabině. Vhodný zejména z důvodu 

lepší manévrovatelnosti. Z tohoto důvodu je nutná výměna hnací hřídele - kardanu. 

Hnací hřídel lze použít z automobilu Iveco o celkové hmotnosti 12 t až 24 t. Dle 

údajů prodejce a servisu Iveco v Horní Suché jsou totiž tyto hřídele pro daná vozidla 

shodné jak průměrem, tak i provedením unašečů jak u rozvodovky na zadní nápravě, 

tak i u převodové skříně. Z tohoto důvodu posun nápravy nepředstavuje žádný 

problém. Samozřejmostí je úprava rozvodu brzd a případně i elektroinstalace.  

 

Pracnější je však přesun uložení pér, které je, jak jsem již dříve popsal, 

strojově nýtované. Takovéto nýty navrhuji odbrousit a posléze dříky odvrtávat. 

Nahřívání v tomto případě nemá smysl, jelikož nýty jsou rozklepány za tepla a 

částečně přilnuly k materiálu rámu. K upevnění nápravy na již zmíněnou pozici 

navrhuji použití vysokopevnostních šroubů dotáhnutých patřičným utahovacím 

momentem a použití matic vybavených silonovým pouzdrem zamezujícím jejich 

povolení. Součástí nápravy je i horní uložení v rámu, na kterém jsou uchyceny 

tlumiče pérování a stabilizátor. V této oblasti tedy nevidím žádný problém, jelikož 
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jak jsem zmínil na začátku této kapitoly, jsou rámy obou vozidel shodné. Před 

samotnou montáží nápravy na vozidlo je nezbytné zkontrolovat stav silentbloků 

uložení listových per, stabilizátoru a stav tlumičů pérování. V případě nutnosti je 

třeba vadné díly vyměnit. Navrhuji posunout hnací nápravu o cca 500 mm dopředu. 

 

Dle údaje výrobce je rozvor mezi dvěma zmíněnými verzemi 58 cm. Můj 

návrh by tedy i v tomto případě vyhovoval. Zvedací náprava je upevněna k rámu 

pomocí šroubů o průměru 18 mm s maticemi se silonovým pouzdrem. Po 

přišroubování nápravy k  rámu doporučuji montáž elektrokomponentů, tedy čidel 

signalizujících zapojení a omezovače maximálního zdvihu. Rovněž je nutné napojení 

dálkového ovladače do kabiny řidiče, kde se celý systém ovládá. V případě poruchy 

je vše možno ovládat i ručně, ovšem z boku vozidla. Následuje zapojení přívodu 

vzduchu a napojení „T“ kusu u hlavního i záložního vzduchojemu pro případ 

jakékoliv poruchy. Hadice pro rozvod vzduchu do polštářů jsou vyrobeny 

z tvrzeného plastu, který je testován na tlak 18 Bar. Na koncích těchto hadic jsou 

mosazné koncovky, které jsou na hadici otočné a po dotažení dokonale utěsní spoj 

hadice a pomocné části nebo přívodu ke vzduchojemu. Takovéto části jsou uvnitř 

tvořeny soustavou těsnících gumiček, do kterých se hadice našroubuje. Kompletace 

vyžaduje množství zručnosti a síly. Musíme dbát, aby během tlaku a otáčení plastové 

hadice nedošlo k jejímu ohybu a případnému zlomení. Ve spodní části je rovněž 

gumička sloužící k dokonalému utěsnění obou spojených součástí. Mosazná 

koncovka plastové hadice je znázorněna na následujícím obrázku. 

 

 

                     Zdroj: [www.dekoro.cz] 

Obr. č. 17: Vzduchová spojka hadic 
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Pomocí těchto spojek, hadic a rozvodných částí se dostává vzduch do celého 

vozidla včetně měchů nápravy. Zároveň umožňují uzavření a následné vpuštění 

vzduchu do vzduchových polštářů, které slouží ke zvednutí nápravy. Předtím se 

stlačený vzduch z polštářů vypustí. Tento úkon se rovněž provádí v již zmíněných 

rozvodných částech. Na obr. č. 18 je znázorněna rozvodná skříň. 

 

 

 

                                                                  Zdroj: [www. hendrickson-intl.com] 

                         Obr. č. 18: Rozvodná a obsluhující skříň 
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5 VÝPOČTY A DOKUMENTACE 

 

 Provedené výpočty za použití příslušných vzorců a navržené dokumentace ke 

zvedací nápravě jsou uvedeny v další části mé práce.  K výpočtům jsem použil 

uvedenou literaturu, zejména pak ze skriptum vysoké školy Báňské. U výpočtů bylo 

přihlédnuto k nejvyšší povolené rychlosti pro nákladní automobily na území České 

republiky, která je 80 km/h. Celková hmotnost naloženého vozidla je 24 000 kg. 

 

5.1 Zatížení jednotlivých náprav 

 

Poskytnuté informace jsem čerpal z autorizovaného servisu Iveco 

nacházejícího se v Horní Suché. Dle technických příruček je zatížení přední nápravy, 

tedy nápravy řídící 6 947 kg, zatížení nápravy hnací je 10 584 kg (na této nápravě je 

použita dvoumontáž disků) a na nápravu pomocnou (zvedací) je hmotnost 6469 kg. 

Tyto síly jsou při spuštěné nápravě. Případ, kdy je náprava zvednutá, neuvádím, 

jelikož používám ke všem výpočtům pouze maximální užitečné zatížení vozidla. 

 

 

 

                                                                  Zdroj: [Autor] 

                         Obr. č. 19: Zatížení jednotlivých náprav 
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5.2 Výpočet jednotlivých odporů 

Výsledky uvedené v následující podkapitole znázorňují odpor vzduchu, 

valení, tahu, zrychlení a sklonu. Veškerá jednotka odporů je v Newtonech. 

 

5.2.1 Odpor vzduchu 
 

 

20488088,005,005,0 22  vSco xxvzd N 

 

Kde:  ovzd........................ odpor vzduchu vozidla [N] 

 cx…………………koeficient odporu vzduchu [-] 

 Sx……………….. čelní plocha vozidla [m
2
] 

 v………………….rychlost vozidla [km/h] 

 

 

  Tento odpor roste s kvadrátem rychlosti - čím vyšší je rychlost, tím vyšší je 

odpor vzduchu. Pro nákladní vozidla se pohybuje čelní plocha v rozmezí 7,5 až 9. 

Přesnou čelní plochu vozidla Iveco se mi v dostupné literatuře nepodařilo zjistit, 

používám tudíž hodnotu 8 m
2
. Cx vyjadřuje schopnost vzduchu obtékat dané vozidlo, 

tato hodnota se pro nákladní vozidla pohybuje v rozmezí 0,7 až 0,9 (bezrozměrná 

jednotka), ve výpočtu uvádím střední hodnotu. 

 

 

5.2.2 Odpor valení 
 

 

6,3531015,081,924000  fgmo f N 

 

Kde:  m…........................hmotnost vozidla [kg] 

 g.…………………gravitační konstanta [m/s
2
] 

 f..……………….. součinitel odporu valení [-] 

 of…………………odpor valení [N] 

 

 Odpor valení závisí na hmotnosti daného vozidla, která je v našem případě  

24 000 kg. Součinitele odporu valení f, který jsem zjistil u výrobce pneumatik Good-

year, pro asfaltový povrch je 0,015. 
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5.2.3 Odpor zrychlení  
 

540005,45,024000  amoZ  N  

 

Kde:  oZ…....................... odpor zrychlení [N] 

 m…………………hmotnost vozidla [kg] 

 δ………………….součinitel rotujících hmot [-] 

 a………………….zrychlení vozidla [km/h
2
] 

 

 

 Součinitele rotujících hmot jsem určil pomocí expertního odhadu. Tento 

součinitel se pohybuje v rozmezí 1,04 až 6. Pro tento vůz jsem tedy volil součinitel 

relativně vysoký, a to 4,5. Odpor zrychlení jsem zjistil reálným pokusem. Tento byl 

proveden tak, že vozidlo zrychlovalo z nulové počáteční rychlosti na maximální 

rychlost a tato doba činila 44 s. Z této doby jsem určil odpor ze zrychlení. 

 

50,0
44

22,22

44

6,3

80


t

v
atav  m.s

-2 

 

Kde:  v…....................... rychlost vozidla [km/h] 

 a.…………………zrychlení vozidla [km/h
2
] 

 t..…………………doba rozjezdu [m
2
] 
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5.3 Pohyb vozidla v oblouku při rychlosti 80 km/h 

 

Následující vztah znázorňuje průjezd zatáčkou při nejvyšší povolené rychlosti 

nákladních vozidel na území České republiky. Ve výpočtu uvažuji s konstantní 

rychlostí vozidla během celého průjezdu oblouku. Během jízdy obloukem na vozidlo 

působí odstředivá síla, která je znázorněna následujícím vztahem. 

 

                                                                      Zdroj: [Autor] 

Obr. č. 20: Nákres automobilu 

 

 

39498
300

22,2224000 22








R

vm
FO  N 

 

Kde:  Fo…...................... odstředivá síla [N] 

 m…………………hmotnost vozidla [-] 

 R.……………….. poloměr zatáčky[m
2
] 

 v………………….rychlost vozidla [km/h] 

 

Odstředivá síla při průjezdu obloukem rychlostí 80 km/h o poloměru zatáčení 

300 m a hmotnosti vozidla 24 000 kg je 39 498 N. Nyní výpočtem zjistím, jaké je 

zatížení jednotlivých kol pomocné nápravy. Vnější kolo bude během průjezdu 

zatáčky zatíženo, vnitřní kolo pak odlehčeno. 

 

 

FO 

R G 
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0
2

 BF
B

GhF vnětO  

 

Kde:  Fo…....................... odstředivá síla [N] 

 ht…………………výška těžiště [m] 

 B.……………….. rozchod vozidla [m] 

 G…………………tíha vozidla [N] 

 Fvně……………….zatížení vnějšího kola [N] 

 

51999
9,1

95,081,96469975,0394982
3









B

B
GhF

F
tO

vně  N 

 

Pro určení hodnoty, o kterou se změnilo zatížení vnitřního kola, musíme znát 

zatížení nápravy v přímé jízdě konstantní rychlostí (nebo stání). Tato hodnota 

připadá na jedno kolo zvedací nápravy. 

 

31730
2

81,96469

2

81,9

2

33 






mG

FZN N 

 

Kde:  FZN…....................... rovnoměrné zatížení kola zvedací nápravy [N] 

 m3.…………………hmotnost připadající na zvedací nápravu [kg] 

 G3………………….gravitační síla připadající zvedací nápravu [N] 

 

Výpočet zatížení vnitřního kola určíme jako změnu zatížení kola vnějšího. 

 

202693173051999  ZNvněvni FFF N 

 

Kde:  ΔFvni….…....................změna zatížení vnitřního kola [N] 

 Fvně...……………......zatížení vnějšího kola [N] 

 FZN…..........................rovnoměrné zatížení kola zvedací nápravy [N] 
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Změnu zatížení vnitřního kola během průjezdu obloukem odečteme od 

rovnoměrného zatížení zvedací nápravy mezi pravým a levým kolem. 

 

114712026931730  vniZNvni FFF N 

 

Kde:  ΔFvni….…....................změna zatížení vnitřního kola [N] 

 Fvni….…………….....zatížení vnitřního kola [N] 

 FZN…..........................rovnoměrné zatížení kola zvedací nápravy [N] 

 

Z předchozích výpočtů je patrné, že rozdíl zatížení mezi vnitřním a vnějším 

kolem. Vnější kolo je zatěžováno silou přibližně 52 kN a vnitřní kolo 11,5 kN. Obě 

tato kola budou tedy přenášet i odlišnou boční sílu.  Vnější kolo bude opět namáháno 

větší silou. Součinitel přilnavosti jsem volil pro suchý asfalt 0,7. 

 

7,80297,011471  vnivniO FF N 

 

3,363997,051999  vněvněO FF N 

 

Kde:  FO-vni….…....................boční síla vnitřního kola [N] 

  FO-vně…......................boční síla vnějšího kola [N] 

 Fvně……………........zatížení vnějšího kola [N] 

 Fvni…………….........zatížení vnitřního kola [N] 

 μ…..............................součinitel přilnavosti pneumatik [-] 

 

 

                                                                                                                                          Zdroj: [Autor] 

Tab. č. 1: Součinitele přilnavosti pneumatik 
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Zatěžující síla zvedací nápravy (na jednotlivá kola) se během jízdy mění, 

nabývá maximální i minimální hodnoty. Musíme tedy počítat s jejím maximem. 

 

79325317305,21  ZNMAXZN FkF N 

 

Kde:  FZN-MAX….................. maximální zatížení kola zvedací nápravy [N] 

  FZN…..........................rovnoměrné zatížení kola zvedací nápravy [N] 

 k1……………………koeficient určený tuhostí pneumatiky [-] 

 

Následující vztahy zachycují maximální možnou boční sílu, která vzniká 

mezi vozovkou a pneumatikou. Tato síla již zohledňuje i dynamický koeficient. 

 

5,555277,079325   MAXZNMAXO FF N 

 

Kde:  FZN-MAX….................. maximální zatížení kola zvedací nápravy [N] 

 FO-MAX….....................maximální boční síla na pneumatiku [N] 

 μ…..............................součinitel přilnavosti pneumatik [-] 

 

Odstředivá síla vyvolává při průjezdu zatáčkou klopný moment. Díky tohoto 

momentu se odlehčuje vnitřní kolo a zatěžuje kolo vnější. Toto zatížení se skládá ze 

dvou částí, z částí odpružených hmot a z částí neodpružených hmot. Odpružené 

hmoty jsou na rameni v těžišti vozidla a neodpružené hmoty na vzdálenosti L, která 

znázorňuje vinutou pružinu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Zdroj: [Autor] 

Obr. č. 21: Zatížení kol odstředivou silou 
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Rozdíl zatížení zvedací nápravy vlivem odpružených hmot – FZN-OH: 

 

21777975,07,0
9,1

81,961803







 t

Odpruz

OHZN h
B

G
F  N 

 

Kde:  ΔFZN-OH…...................síla připadající na odpružené hmoty [N] 

 G3-Odpruz…...................tíha odpružených hmot [N] 

 μ…..............................součinitel přilnavosti pneumatik [-] 

 ht……………………výška těžiště [m] 

 B.…………………...rozchod vozidla [m] 

 

Rozdíl zatížení zvedací nápravy vlivem neodpružených hmot – FZN-NH: 

 

544521,07,0
9,1

81,92893







 d

neodpruz

NHZN r
B

G
F  N 

 

Kde:  ΔFZN-NH…...................síla připadající na neodpružené hmoty [N] 

 G3-neodpruz….................tíhá neodpružených hmot [N] 

 μ…..............................součinitel přilnavosti pneumatik [-] 

 rd……………………dynamický poloměr kola [m] 

 B.……………….. ….rozchod vozidla [m] 

 

Změnu zatížení zvedací nápravy určíme jako součet zatížení odpružených a 

neodpružených hmot. 

 

2232154421777   NHZNOHZNFINALZN FFF N 

 

Kde:  ΔFZN-NH…...................síla připadající na neodpružené hmoty [N] 

  ΔFZN-OH…...................síla připadající na odpružené hmoty [N] 

 ΔFZN-FINAL…...............změna zatížení zvedací nápravy [N] 
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Změna boční síly se vlivem odpružených a neodpružených hmot mírně 

změní, vnější i vnitřní kolo bude tedy zatěžováno jinou silou. V následujících dvou 

vztazích  F
I
O-MAX vyjadřuje boční sílu vnějšího kola a F

II
O-MAX boční sílu vnitřního 

kola. 

 

609886,0)2232179325()(   FINALZNMAXZN

I

MAXO FFF N 

 

342026,0)2232179325()(   FINALZNMAXZN

II

MAXO FFF N 

 

Kde:  ΔFZN-MAX…................maximální zatížení kola zvedací nápravy [N] 

  ΔF
I
O-MAX….................maximální boční síla vnějšího kola [N] 

 ΔFZN-FINAL…...............změna zatížení zvedací nápravy [N] 

 μ…..............................součinitel přilnavosti pneumatik [-] 

 ΔF
II

O-MAX….................maximální boční síla vnitřního kola [N] 

 

V poslední částí průjezdu vozidla obloukem je nutné provést výpočet 

koeficientu bezpečnosti. V předcházejících částech jsem uváděl zatížení nápravy při 

stojícím vozidle a v další části při vozidle jedoucím. Prověřil jsem tedy jak statické, 

tak i dynamické zatížení zvedací nápravy. Koeficient bezpečnosti ověříme dle 

následujícího vztahu. Tento koeficient nesmí být menší hodnoty než 1. Zjistil jsem 

koeficient bezpečnosti pro vnější stranu, která je namáhána více než vnitřní. 

 

68,1
3,36399

60988






vněO

I

MAXO

F

F
k

 

 

Kde:  k……….….................koeficient bezpečnosti [-] 

  ΔF
I
O-MAX….................maximální boční síla vnějšího kola [N] 

 FO-vně….…....................boční síla vnějšího kola [N] 
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5.4 Pohyb vozidla v oblouku  

 

V případě jízdy vozidla obloukem může dojít k porušení jeho stability. Příčin 

narušení stability vozidla může být několik. Nepřizpůsobení rychlosti poloměru 

zatáčky patří k nejčastějším jevům. Na již zmíněnou stabilitu vozidla mají vliv i 

použité pneumatiky, zejména pak jejich šířka, konstrukce kordu a způsob použití 

[silnice (zimní, letní), šotolina či slick]. Stabilitu vozidla v zatáčce může narušit i 

stav vozovky např. dírou či posypovou drcenou struskou. V praxi známe dva možné 

případy průjezdu zatáčkou, a to přetáčivost a nedotáčivost. 

 

5.4.1 Nedotáčivost vozidel 
 

Jak jsem již zmínil, tento jev se projevuje v případech, kdy řidič nepřizpůsobí 

rychlost vozidla stavu pozemní komunikace. Vliv na nedotáčivost i přetáčivost má 

poloměr projížděné zatáčky a její sklon. Samotný název nedotáčivost vzniknul 

z faktu, že vozidlo má tendenci zvětšit poloměr projížděné zatáčky. Např. při 

průjezdu pravotočivé zatáčky má vozidlo snahu sjet na levou stranu. Nedotáčivost se 

vyskytuje u vozidel s předním pohonem, přední pneumatiky ztratí adhezi s vozovkou 

a volně po ní kloužou. Následky lze zmiňovat nadměrným akcelerováním či 

extrémním sešlápnutím brzdového pedálu. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Zdroj: [www.cs.wikipedia.org] 

Obr. č. 22: Nedotáčivé vozidlo 
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5.4.2 Přetáčivost vozidel 
 

 

Přetáčivost vozidel nastává opět v případě nepřizpůsobení rychlosti stavu 

pozemní komunikace. Stav na přetáčivost má vliv poloměr zatáčky, stav vozovky a 

její sklon. Název vychází z faktu, že vozidlo má snahu projížděný poloměr zatáčky 

zmenšovat a příliš zatáčet. Tento jev se objevuje zejména u vozidel klasické 

koncepce, tedy s motorem umístěným v přední části a hnanou zadní nápravou. O 

přetáčivosti je možno hovořit i u vozidel s motorem uprostřed nebo za zadní 

nápravou. Přetáčivost se projevuje ztrátou adheze mezi pneumatikami hnané nápravy 

a vozovkou za poměrně velkého příčného silového působení. U vozidel klasické 

koncepce je zadní náprava silně odlehčena, z tohoto důvodu přílišné dávkování 

pedálu akcelerace má za následek tlačit před sebou zbytek vozidla, který se 

v průjezdu zatáčkou hrne k jejímu středu. Na přetáčivý smyk má vliv zejména 

úměrné dávkování plynového pedálu.  

 

Přetáčivý smyk je možno dosáhnout i s vozidlem, které má poháněnou přední 

nápravu. Během rychlého průjezdu zatáčkou se zatáhne ruční brzda, čímž dojde 

k zablokování kol zadní nápravy, vozidlo má tedy stejnou tendenci jako přetáčivé 

vozidlo. Zadní část vozu se tedy tlačí na vnější okraj zatáčky a předními koly se tento 

smyk vyrovnává. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Zdroj: [www.cs.wikipedia.org] 

Obr. č. 23: Přetáčivé vozidlo 
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5.4.3 Pohyb na mezi převrácení 
 

 

Mnou navržená náprava pro vozidlo Iveco s celkovou hmotností 24 000 kg je 

schopna zvládnout průjezd neklopenou zatáčkou nejvyšší povolenou rychlostí, tedy 

80 km/h, s radiem 51,65 m. V případě, že by vozidlo projíždělo stejnou rychlostí 

oblouk o menším poloměru, hrozilo by převrácení vozidla. 
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Kde:  m…...................... hmotnost vozidla [kg] 

 g.…………………gravitační konstanta [m/s
2
] 

 ht…………………výška těžiště [m] 

 B.……………….. rozchod vozidla [m] 

 R.……………….. poloměr zatáčky[m] 

 v………………….rychlost vozidla [km/h] 

 Fo…....................... odstředivá síla [N] 
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5.5 Zatěžování nápravy brzdnou silou 

 

Prověřovat zvedací nápravu, která je umístěna jako třetí v pořadí, je zbytečné, 

jelikož největší zatížení je při brzdění na nápravu přední. Zadní náprava se spíše 

odlehčí. V mém případě zatížení zvedací nápravy brzdnou silou vynechám. Přední 

náprava se u nákladních vozidel přitíží v rozmezí 40 až 80%, zadní náprava se pak 

odlehčí až o 60%. Tuto změnu udává koeficient zatížení náprav. 

 

 

 

 

                                                          Zdroj: [Autor] 

                          Tab. č. 2: Koeficient zatížení náprav 

 

 

5.6 Měření síly potřebné ke zvednutí nápravy 

 

 

Měření zvedací nápravy jsem provedl tak, že jsem pod střed nápravnice, která 

je spojena s rameny nesoucími již zmíněnou nápravnici, umístil zvedací zařízení. 

Zároveň před samotným zvedáním náprav jsem vypustil vzduch ze vzduchových 

polštářů pérování. Zvedací zařízení jsem umístil na cejchovanou digitální váhu. 

Nejvyšší dosaženou hmotnost na váze jsem snížil o hmotnost zvedacího zařízení a 

navýšil o 200%. Toto navýšení je nezbytné pro funkčnost celého systému, zejména 

pak pro samotné zvednutí nápravy, jelikož prostředky, které mám k dispozici, 

neumožňují měření uprostřed nosníku ramen.  

 

Měření se provedlo pod nápravnicí, která je na 2x delším rameni od otočného 

zvedacího čepu než místo, kde je umístěn zvedací měch. Síla je pak dále navýšena 

zejména díky zimnímu období, kdy může být na nápravě množství zledovatělého 

sněhu. Toto řešení není ideální pro přesnost měření, avšak jiné prostředky mi nebyly 

k dispozici. 

 

  Nákladní vozidlo 

Přední náprava 1,4 až 1,8 

Zadní náprava 0,4 až 0,6 
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                                                                      Zdroj: [Autor] 

   Obr. č. 24: Nákres způsobu zvedání 

 

Nejvyšší hmotnost, která se zobrazila na digitální váze, byla 289 kg a hmotnost 

zahrnuje dvě kompletní kola a nápravnici s rameny. Tuto hmotnost jsem převedl na 

sílu vynásobením gravitační konstantou. 

 

 

NgmF napravy 283581,9289   

 

Kde:  mnapravy…...............hmotnost nápravy[kg] 

 g.…………………gravitační konstanta [m/s
2
] 

 F……………….…zvedací síla nápravy [N] 

 

Vzdálenost nápravnice od otočného čepu umístěného v uložení ramene je 750 

mm. Úhel mezi osami souřadnicového systému je dle mého názoru zbytečné řešit. 

Zajímá nás totiž největší síla, která je potřebná ke zvednutí nápravy. Ta je přibližně 

uprostřed mnou prováděného měření. Dle tabulek firmy MM průmyslové systémy 

Praha jsem zjistil, že vzduchový polštář firmy Iveco vyhovuje zadané zvedací síle. Já 

jsem však volil polštář o průměru 120 mm a s maximálním zdvihem 310 mm, který 

postačuje k nadzvednutí nápravy. Zároveň vzduchové polštáře odpružení vyhovují 

jak z hlediska výšky zdvihu, tak i minimální délkou. Minimální výška je 270 mm a 



 

52 

 

průměr 300 mm. Oba vzduchové polštáře dodává firma s internetovými stránkami 

www.kovaz.cz, kde mi v telefonickém rozhovoru sdělili, že měch odpružení je 

jednoduchého provedení skládajícího se z jedné částí. Vrchní část je přehnuta až přes 

spodní lem a následuje znovu k hornímu uložení. Řídící jednotka tlaku v odpružení 

je umístěna v ovladači u řidiče, kdy polohová čidla automobilu ustavují automobil do 

roviny během jízdy, a to přifouknutím či odfouknutím polštářů. 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [Autor] 

   Obr. č. 25: Nákres způsobu zvedání 

 

5.7 Výkon motoru vozidla 

 

Vozidlo musí být konstruováno tak, aby splňovalo určité normy pro vyvinutí 

dostatečné rychlosti při dálničním provozu, tak pro stoupání plně naloženého vozidla 

na svahu o určitém sklonu. Jelikož k vozidlu s celkovou hmotností 19 t a výkonem 

motoru 280 HP doplním třetí nápravu, abych zvýšil užitečnou hmotnost, potřebuji 

zjistit, zda daný motor vyhovuje pro toto použití ve vozidle. Pomocí internetu jsem 

zjistil, že tento motor byl montován do obou těchto vozidel, tudíž teoreticky by měl 

vyhovovat. Přesto jsem provedl následující kontrolní výpočet pro vyvinutí dostatečné 

rychlosti v dálničním provoze. Ztráty převodného ústrojí či stálého převodu 

vzhledem k výpočtu uvažuji zvýšené, tedy celkově 20%. 

http://www.kovaz.cz/
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NVSco xxvzd 20488088,005,005,0 22 
 

 

Kde:  Sx…...................... čelní plocha vozidla [m
2
] 

 cx.…………………součinitel odporu vzduchu [-] 

 V……………….…rychlost vozidla [km/h] 

 

Odpor vzduchu jsem vypočetl z minimální rychlosti vozidla na dálnici 

vynásobené čelní plochou vozidla, koeficientem obtékání vzduchu a hodnotou 0,05. 

 

Nfgmo f 6,3531015,081,924000 
 

 

Kde:  m…...................... .celková hmotnost vozidla [kg] 

 g.………………….gravitační zrychlení [m/s
2
] 

 f……………….….součinitel valení [-] 

 

             Odpor valení jsem vypočetl z celkové hmotnosti vozidla vynásobené 

gravitační konstantou a součinitelem odporu valení. 

 

sin gmoskl
 

 

Kde:  m…...................... .celková hmotnost vozidla [kg] 

 g.………………….gravitační zrychlení [m/s
2
] 

 sin α……………….sin daného úhlu stoupání / klesání [-] 

 

Odpor sklonu v daném výpočtu zohledňovat nebudu. Pro vozidlo jedoucí 

v dálničním provozu je nutné, aby bylo schopno vyvinout na vodorovné vozovce 

minimálně rychlost 80 km/h. Tedy odpor sklonu je nulový. 

 

NooF vzdf 6,557920486,3531 
 

 

Kde:  of…...................... .odpor valení [N] 

 ovzd.……………….odpor vzduchu [N] 

 F…………………..hnací síla [N] 
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 Hnací sílu jsem vypočet jako součin odporu vzduchu a odporu valení. 

Výsledná hnací síla je 5576 N. 

 

kWWvFkWP 12412397822,226,5579)( 
 

 

Kde:  v…........................ .rychlost vozidla  [m/s] 

 P(kW)…………….minimální výkon motoru [kW] 

 F…………………..hnací síla [N] 

 

 V předchozím vztahu jsem vypočetl potřebný výkon motoru. Ten jsem 

určil součinem minimální rychlosti vozidla v dálničním provozu a hnací sílou. 

 

HPkWPHPP 16936,1)()( 
 

 

Kde:  P(kW)…................výkon motoru vozidla [kW] 

 P(HP).…………….výkon motoru [HP] 

 F…………………..hnací síla [N] 

 

Výkon motoru jsem převedl pomocí konstanty 1,36 na koňské síly (ang. 

Horse Power).  

 

 

HPHPPPcelkový 2032,11692,1)(   

 

 

Kde:  Pcelkový…................celkový výkon motoru vozidla [HP] 

 P(HP).…………….výkon motoru [HP] 

 1,2…………………ztráty v převodném ústrojí a stálém převodu [%] 

 

 

 Vozidlový motor potřebuje mít výkon minimálně 203 PS. Jelikož automobil 

Iveco je opatřen motorem o výkonu 280 PS, což dostačuje k použití daného motoru 

na použití v dálničním provozu. Motor má tedy potřebný výkon, aby splňoval 

stanovené požadavky. 
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6 ZHODNOCENÍ NÁVRHU 

 

Cílem práce je navrhnout nápravu pro nákladní automobil. Mnou vybraný 

nákladní automobil je Iveco Eurotech o celkové hmotnosti 18 990 kg, ke kterému 

jsem dodal pomocnou nápravu, která bude umístěna jako náprava třetí.  

 

Tato náprava je odpružená pomocí vzduchových vaků o průměru 300 mm. Tento 

rozměr jsem použil z důvodu standardnosti toho rozměru u automobilů Iveco. Tento 

průměr vzduchového odpružení se běžně používá u vozidel o celkové hmotnosti od 

7,5 t do 24 t (u vozidel s menší celkovou hmotnosti se používá k odpružení hnané 

nápravy). V mé diplomové práci jsem tento vzduchový článek nápravy použil 

k odpružení pomocné zvedací nápravy, kterou jsem umístil jako nápravu třetí. Tato 

náprava je nehnaná. Podobný styl nápravy, avšak s jiným systémem zvedání se 

standardně používá u vozidel automobilky Iveco, které jsou opatřeny zvedací 

nápravou. Nejčastěji pak u vozidel se 4 nápravami, u nichž je jedna zvedací. 

 

Navržená zvedací náprava je zvedána pomocí vzduchových polštářů, které jsem 

umístil do přední části nápravy. Jelikož dochází velmi často k poškození těchto 

polštářů, a tedy následnému defektu zvedání, jsem umístil měchy do uzavřené 

konstrukce. Z tohoto důvodu jsou méně náchylné na mechanické poškození. 

Nevýhodou je však jejich případná výměna, která je komplikována vyjmutím. 

Abychom daný vzduchový komponent mohli vyjmout, musíme povolit a vyjmout 

přední uchycující šroub podélných ramen. Po vytažení toho šroubu a povolení 

vzduchového polštáře dojde k poklesu ramena směrem k zemi. V dané části můžeme 

měch vyjmout a nahradit jej novým. Tuto nevýhodu nepovažuji za problematickou, 

jelikož k výměně těchto polštářů dochází zřídkakdy (nejedná-li se o mechanické 

poškození). Polštáře jsou postaveny na obdobné bázi jako polštáře používané 

výrobcem Iveco. Mnou navržené zvedací polštáře jsou průměru 120 mm, což je o 

20% navýšení oproti standardním zvedacím polštářům dodávaným výrobcem. Toto 

je znázorněno na obr. č. 26 (Umístění zvedacího vzduchového polštáře). 
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                                                                                                                                             Zdroj: [Autor] 

   Obr. č. 26: Umístění zvedacího vzduchového polštáře 

 

 Použitá šipka znázorňuje umístění polštáře zvedání nápravy. Tento polštář je 

jak v přední, tak v zadní části upevněn pomocí dvou šroubů o průměru 18 mm. 

Roztahováním tohoto polštáře dojde k systému páky, tedy svislá část předního 

ramena se otáčí okolo čepu. Toto lze však praktikovat až po vypuštění vzduchu 

z polštářů odpružení. Polštáře odpružení se vlivem roztahování zvedacího polštáře do 

jisté míry pružně deformují, jelikož jsou vytvořeny z pryže vyztužené na koncích 

ocelovými částmi, které slouží k uchycení. 

 

Náprava byla testována při průjezdu zatáčkou vlivem odstředivé síly. Tato 

náprava ve všech ohledech z hlediska konstrukce vyhovuje. Dle mého názoru by 

samotná realizace tohoto systému byla realizována bez komplikací. 
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7 ZÁVĚR 

 

V průběhu teoretické části jsem použil značné množství literatury, která mi 

pomohla uskutečnit tuto diplomovou práci. Zaměřil jsem se na různé druhy systému 

používané pro zvedání pomocné nápravy. Pomocná zvedací náprava slouží ke 

zvýšení užitečné hmotnosti vozidla, toto má za následek větší přepravní kapacitu 

v ohledu hmotnosti. Vybral jsem variantu, která je nejběžněji používaná a uplatňuje 

se u většiny vícenápravových vozidel opatřených zvedací nápravou. Tedy v základu 

se vyskytují dva zcela odlišné systémy, a to systém překlápění listových per pomocí 

pák nebo systém realizovaný pomocí pryžových vzduchových polštářů. 

 

Systém překlápění per používala zejména automobilka Volvo či Scania. 

Tento systém má jisté výhody, ale i nevýhody. Mezi výhody patří jeho náchylnost na 

mechanické poškození (jelikož ocelová listová pera jsou značně robustnější než 

pryžové vzduchové polštáře). Nevýhodou pak je složitost tohoto systému, nutnost 

použití elektromotoru s olejovým čerpadlem a zejména pak nutnost řidiče provádět 

zvedání zvenčí vozidla. V dnešní tobě se tento systém objevuje jen výjimečně. 

 

 Systém zvedání nápravy pomocí pryžových polštářů je běžně používaný u 

pomocných náprav. Tedy těch náprav, které jsou vlečené. Vyskytuje se však i u 

vozidel v přední části (druhá náprava), která slouží k odlehčení řídící nápravy. Tato 

pomocná řídící a zvedací náprava je ovládána pomocí hydraulického systému nebo 

pomocí táhel z nápravy první. Tento systém má na nápravě 4 polštáře, dva v zadní 

části sloužící pro pružení a dva v přední části sloužící ke zvedaní. 

 

 Mnou navržená zvedací náprava je opatřena párem vzduchových polštářů 

v zadní části. Tedy na každém podélném rameni je jeden měch o průměru 300 mm, 

jenž je přišroubován k rámu vozidla pomocí horního uložení měchů. Pro zvedání 

nápravy slouží opět dva vzduchové polštáře umístěné v kryté přední části. Tato 

realizace má výhodu v menší náchylnosti na poškození polštáře, zejména u vozidel 

pohybujících se oblasti stavebnictví či lesnictví. Nevýhodu přináší jeho případná 

výměna, která je komplikovaná. Tato komplikace spočívá v demontáži podélného 

ramena a poté následnému vyjmutí použitého vaku a nahrazení jej novým. Pro 

demontáž podélného ramena je nezbytné povolit matici středového šroubu v přední 

části a následně tento šroub vyjmout. Poté následuje demontáž šroubů uchycujících 
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pryžový polštář. Podélné rameno jde nyní svěsit dolů a posléze tento vzduchový vak 

vyjmout a nahradit jej novým. 

 

 V kapitole týkající se výpočtů jsem určil jednotlivé síly připadající na kola 

pomocné nápravy. Tyto síly jsem počítal pro plně naložené vozidlo jedoucí po 

rovině, ale i při průjezdu zatáčkou. Následně jsem si vzhledem k navýšení užitečné 

hmotnosti ověřil, zda vyhovuje celkový výkon motoru v dálničním provozu.  Dle 

výsledku dané vozidlo dálničnímu provozu vyhovuje a rovněž zatížení náprav je 

v rámci možnosti přijetí. U vozidla jsem vypočetl minimální poloměr zatáčení při 

nejvyšší povolené rychlosti na území ČR, tedy 80 km/h. Pokusem jsem určil sílu 

potřebnou ke zvednutí nápravy, tato síla je 2 835 N. Z důvodu navýšení hmotnosti 

nápravy v zimním období z důvodu zledovatělého sněhu na nápravě jsem navýšil 

tuto sílu o 200%.  Po určení dané síly jsem dle tabulek vybral vzduchový polštář o 

průměru 120 mm. 

 

 Zhodnocení mnou navržené varianty jsem popsal, vše dopodrobna vysvětlil a 

navrhnul tak, aby řešení vyhovovalo jak z výpočetního hlediska, ale tak i při přístupu 

jednotlivých dílů. Toto řešení je tedy vyobrazeno na obrázcích v kapitole č. 4. 
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