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m [kg] Hmotnost stroje DO 6500 

m1 [kg] Hmotnost odpružených hmot připadající na nápravu stroje DO 6500 

m2 [kg] Hmotnost neodpružených hmot stroje DO 6502 

mc [kg] 
Celková hmotnost odpružených i neodpružených hmot připadající na 
nápravu stroje DO 6500 

g [kg.m.s-2] Gravitační zrychlení (g = 9,81) 

v [m.s-1] Rychlost pojezdu 

h [m] Výška nerovnosti 

f [Hz] Budící frekvence 

ω [s-1] Budící frekvence 

l [m] Délková perioda 

l0 [m] Délková perioda buzení použitá ve výpočtovém modelu 

Ω [s-1] Vlastní frekvence netlumené soustavy 

Ωb [s-1] Vlastní frekvence tlumené soustavy 

vvl [m.s-1] Rychlost při vlastní frekvenci netlumené soustavy 

vvl_b [m.s-1] Rychlost při vlastní frekvenci tlumené soustavy 

r [m] Amplituda vynucené výchylky 

ϕr [rad] Fázový úhel 

br [1] Poměrný útlum 

b [N.s.m-1] Tlumení tlumiče 

k [N.m-1] Tuhost odpružení 

kk [N.m-1] Dynamická tuhost pneumatiky 

kc [N.m-1] Celková tuhost 

Rk [inch] Průměr ráfku v palcích 

Ak [rok] Stáří pneumatiky 

Wk [inch] Šířka pneumatiky 

Pk [bar] Tlak v pneumatice 

ϕF [°] Úhel nositelky budící síly od vodorovné roviny 



  

ϕN [°] Úhel svíraný osou ramena nápravy s podélným nosníkem středového rámu 

rd [mm] Dynamický poloměr pneumatiky 

t [s] Čas 

�̈�(t) [m.s-2] Zrychlení svislého kmitu stroje 

�̇�(t) [m.s-1] Rychlost svislého kmitu stroje 

z(t) [m] Svislá poloha referenčního bodu stroje 

z1(t) [m] Svislá poloha odpružených hmot stroje 

z2(t) [m] Svislá poloha neodpružených hmot stroje 

z1st [m] Rovnovážná poloha odpružené části stroje 

z2st [m] Rovnovážná poloha neodpružené části stroje 

zst [m] Rovnovážná poloha referenčního bodu stroje 

δz1st [m] Statická deformace pružiny 

FFT  Rychlá Fourierova transformace 

DFT  Diskrétní Fourierova transformace 
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1 Úvod 

Zemědělství má ve vývoji lidstva vysoký význam, jelikož slouží jako hlavní zdroj obživy. Jedním 

z odvětví zemědělství je obdělávání půdy, které patří mezi nestarší profese vůbec. Ziskem z 

obdělávání půdu dostáváme plodiny sloužící ať už jako potrava lidí, tak i hospodářských zvířat. 

Zemědělskou výrobu a produkci ovlivňuje řada nejrůznějších parametrů a faktorů. Hlavními faktory 

jsou samozřejmě přírodní podmínky, jenž zahrnují klima v dané lokalitě, půdní předpoklady a 

parametry, reliéf krajiny a další. Pokud budeme rozlišovat zemědělskou produkci na rostlinnou a 

živočišnou výrobu, tak je zřejmé, že klima, půdní parametry a další proměnlivé přírodní jevy ovlivní 

rostlinnou výrobu přímo a ta bude mít následně vliv na výrobu živočišnou, takže i ta bude ovlivněna 

a sice nepřímo. Půdu můžeme chápat jako prvotní výrobní faktor jenž poskytuje život živočichům, 

rostlinám a půdním organizmům, je proto také základním prostředkem zemědělské výroby. 

Obsahuje minerální a organické látky, odumřelé zbytky živých organizmů, vodu a vzduch, proto 

vytváří tak nenahraditelné podmínky pro pěstování veškeré vegetace, předně užitkových rostlin, 

které se pěstují kvůli získání potravin, krmiva a například i surovin pro textilní průmysl. Půda patří 

mezi neobnovitelné přírodní zdroje, a je tedy velice důležité se o ní vhodně starat. Vhodnou péčí o 

ní může být správné obdělávání, hnojení a pěstování různých druhů plodin v určitém časovém 

horizontu na daném pozemku. 

Zemědělství má v České republice dlouhou tradici a historii. V dřívějších dobách lidé používali 

k hospodaření na poli nástroje ruční nebo využívali k tahání různých jednodušších strojů 

hospodářská zvířata. Takováto práce byla velmi náročná a proces byl zdlouhavý, také proto v 

zemědělství pracovala naprostá většina populace. V dnešní době se na trhu nacházejí zemědělské 

stroje v širokém spektru záběrů, na různé operace od přípravy půdy přes ochranu a podporu růstu 

pěstovaných rostlin až po sklízení. Současný trend směřuje k používání strojů s větším záběrem a 

spojující více agronomických operací. Pokud se nyní zaměříme pouze na stroje ke zpracování půdy 

lze obecně tvrdit, že spojováním pracovních operací, který daný stroj při jednom přejezdu vykoná, 

se značně šetří náklady na zpracování půdy a celý proces se zefektivňuje. Využívání strojů s velkými 

záběry, moderní technologií a postupy zpracování půdy má za následek, že není nutné, aby v 

zemědělství pracovalo takové množství lidí jako dřív a práce vyžaduje podstatně menší silové vypětí. 

Požadavky na půdozpracující stroje jsou díky tomu dnes velice vysoké. Aby se dalo uspět v 

konkurenčním boji, nabízí firmy stroje v nejrůznějších pracovních šířkách, spojují více pracovních 

operací, nabízí možnosti přizpůsobovat parametry zpracování půdy požadavkům zemědělců a je zde 

také kladen důraz na odolnost vůči náročným podmínkám provozu, při kterém na ně působí velké 

proměnlivé zatížení a abrazivní prostředí (dochází k otěru orebních těles). Prakticky celý život musí 

odolávat koroznímu prostředí a značnému znečištění. To má za následek náchylnost k poruše a 

opotřebení v pohyblivých uzlech stroje. Další specifickou zatěžující situací bývá přeprava strojů po 

pozemních komunikacích. Naprostá většina zemědělských půdozpracujících strojů není odpružená, 

a tak se při transportu a vyšší rychlosti přenáší do nosné konstrukce velké rázy. Takovéto zatížení 

může být i několikrát větší něž při práci na poli a je zde riziko poruchy, která by mohla mít špatné 

následky. 

Náplní této práce je návrh odpružení podvozku moderního kombinovaného dlátového pluhu 

TERRALAND DO 6500 české společnosti BEDNAR FMT. Odpružením podvozku lze docílit snížení vlivu 

vnějšího dynamického zatížení, především rázů, při kterých dochází v kritických místech konstrukce 
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k vysokým napěťovým špičkám a následně inicializaci trhlin, v nejhorším případě pak k prasknutí 

konstrukce. Pokud se potvrdí předpoklady a odpružení sníží zatížení na nižší hladinu, než by bylo 

nezbytně nutné, dala by se rámová konstrukce upravit tak, aby došlo ke snížení hmotnosti stroje a 

vyrovnanějšímu zatížení při práci na poli a při transportu. Tyto provozní stavy totiž různě zatěžují 

nosnou rámovou konstrukci stroje a je mezi nimi rozdíl. Snížením hmotnosti – použitím méně 

materiálu – by se mohlo docílit snížení výrobních nákladů na stroj.  
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2 Teoretická (metodická) část práce 

2.1 Půda 
Půda je neobnovitelný přírodní zdroj a charakteristická složka krajiny. V zemědělské výrobě 

má půda nezastupitelné místo jakožto prvotní výrobní prostředek. Jedná se o nejsvrchnější vrstvu 

pevné zemské kůry. Tato porézní svrchní vrstva obsahuje minerální částice, živé organizmy, 

organické látky, odumřelé rostlinné a živočišné zbytky. Také vzduch a voda prostupují neustále 

měnící se systém porézního půdního profilu, jehož změny ovlivňují vnější i vnitřní vlivy. Půda vytváří 

nenahraditelné podmínky pro život a rozvoj rostlin, jenž využíváme k pěstování plodin, k výrobě 

potravin, krmiv a jako surovinu pro další nepotravinářské využití. Při hospodaření jsou hlavními 

body zájmu vytvoření příznivého prostředí pro pěstování rostlin, uchování úrodnosti půdy i do 

budoucna a ochrana půdy před větrnou erozí. V dobře připravené půdě a vhodně připraveném 

seťovém lůžku1 se rostlinám lépe daří, více rostou a zdravé rostliny jsou také mnohem odolnější 

proti škůdcům nebo chorobám. Na dobře připravené půdě, rovnější a hladší, probíhá sklizeň 

s menšími ztrátami, tudíž provoz na ní nepůsobí destruktivně na stroje v takové míře, tedy náklady 

na údržbu tolik nerostou. [1, 2] 

Vlastností půdy je celá řada, ale pouze některé z nic mají význam z pohledu mechanického 

zpracování. Významné jsou struktura půdy, štěrkovitost, abrazivní vlastnosti, pevnost, vlhkost a 

součinitel tření. Štěrkovitost můžeme zařadit k abrazivním vlastnostem, jelikož se projevuje tím, že 

dochází ke zvýšenému opotřebení orebních těles. Struktura půdy významně ovlivňuje orební odpor. 

Čím víc drobovitější a humóznější půda je (velikosti částic 1–10 mm), tím je orební odpor menší. 

Zvyšující se množství částic menších než 0,1 mm značně zvyšuje orební odpor. Vlhkost půdy je velice 

proměnlivá, a i na stejném pozemku značně kolísá odpor půdy a její drobivost. Orební odpor je 

nejnižší při optimální vlhkosti dané půdy. Odpor roste od této optimální vlhkosti s vyšší i nižší 

vlhkostí půdy. S vyšší vlhkostí se objeví přilnavost půdy na pracovní orgány, kdy vlivem 

molekulárních sil drží zemina přilepená k orebním tělesům. S přespříliš vysokou vlhkostí orební 

odpor začíná opět klesat. [1, 2] 

Zemědělská půda tvoří více než polovinu celého území České republiky a orná půda v ní má 

největší podíl. Záznamy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního udávají zemědělskou půdu 

jako 53,3 % a ornou půdu 37,5% území ČR k 31.12.2017. Ze statistik také zjišťujeme dlouholetý 

mírný pokles celkové zemědělské půdy a stejně tak i půdy orné. Z analýz Českého statistického 

úřadu zase vyplývá, že trend produkce rostlinné výroby mírně stoupá, přestože v průběhu jsou 

značné výkyvy, jež jsou dány proměnlivými přírodními a klimatickými podmínkami. [3, 4] 

2.2 Technologie zpracování půdy 
Technologii, postupům a systémům zpracování půdy je dnes věnována velká pozornost, aby 

bylo dosaženo zlepšení půdních podmínek pro rostliny, tím i zvýšení výnosu, a omezení nežádoucího 

poškozovaní půdní struktury. Nové metody dbají na snížení zhutňování půdy, omezují časté 

přejezdy traktorů a také snižují nadměrné obdělávání půdy, které může působit destrukčně na 

strukturní výstavbu a nadměrnému přesychání. Pro vytvoření správného seťového lůžka není 

žádoucí půdu obdělávat maximálním možným způsobem, ale pouze několika kvalitně provedenými 

operacemi. [1, 2] 

 
1 Seťové lůžko – část zeminy do které se zaseje semeno plodiny 
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Technologii zpracování půdy rozdělujeme do tří základních skupin: 

- Konvenční zpracování půdy s orbou 

- Konzervační zpracování půdy bez orby 

- Přímé setí 

Podrobněji viz Obrázek 1. 

 

Obrázek 1 – Systémy zpracování půdy [1] 

2.2.1 Konvenční zpracování půdy 
Jedná se o tradiční způsob obdělávání půdy. Základem je každoročně opakovaná orba, která 

se provádí radličným pluhem a mluví se o ní jako o základním nebo primárním obděláváním půdy, 

při kterém dochází ke zpracování větší části ornice (větší hloubka). Při orbě dochází k zapracování 

rostlinných zbytků a plevelů do půdy a je dosahováno čistého povrchu půdy. Pluh během orby půdu 

mísí, kypří, drobí a obrací. V daných časových rozestupech se uskutečňuje předseťová úprava – 

sekundární obdělávání, jenž může být uskutečňováno v jednotlivých operacích, nebo stroji, které 

operace sdružují – kombinátory. Pracovní ústrojí kombinátorů mohou být aktivní (hnaná) nebo 

pasivní. Je také možné, že předseťovou přípravu zahrnují pracovní sekce před secím ústrojím secích 

strojů. [1, 2] 

2.2.2 Konzervační zpracování půdy 
Konzervační, ochranné nebo také minimalizační zpracování půdy je obdělávání bez orby. 

Základní operací typickou pro konzervační zpracování je kypření půdy bez obracení skývy. 
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Charakteristickým zástupcem strojů jsou kypřiče, jež mohou být vybaveny různými pracovními 

orgány podle toho, jak je žádoucí zapracování rostlinných zbytků do půdy či jejich ponechání na 

povrchu. Rostlinná biomasa by měla ideálně zakrýt povrch celoročně. [1, 2] 

Oproti konvenční technologii obdělávání snižuje konzervační zpracování ztrátu půdy (eroze) 

a vlhkosti. Cílem je ponechat rostlinné zbytky blízko povrchu a snížením intenzity obrábění půdy 

dosáhnout stabilní struktury půdního profilu. [1, 2] 

2.2.3 Přímé setí bez zpracování půdy 
Tato technologie zpracování půdy nepoužívá ani orby ani jiné předseťové úpravy půdy. 

Používá se v sušších oblastech a téma přímého setí je stále více aktuální i ve střední Evropě, kde 

množství srážek klesá. Výhodné je přímé setí i z hlediska ekonomického. Spolu s klady se vyskytují 

také zápory této technologie obdělávání půdy. Z dlouhodobého hlediska nebyly zatím stanoveny 

dopady na půdu vlivem přímého setí, ale prokázalo se, že půda projevuje vyšší nároky na hnojení, 

dochází ke změnám zhutnění půdy a je zde riziko šíření plevelů, zvyšuje se tedy množství 

používaných herbicidů a umělých hnojiv. Lze užít polních bran pro zpracování rostlinných zbytků na 

povrchu, jinak se seje bez další přípravy. [1, 2] 
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2.3 Stroje pro zpracování půdy 

2.3.1 Pluhy a podmítače 

2.3.1.1 Radličné pluhy 
Radličné pluhy jsou hlavním pracovním prostředkem konvenčního zpracování půdy. Spolu s 

podmítači mají za úkol půdu obracet, což lze vidět na obrázku (Obrázek 2), kypřit, drobí a 

provzdušňuje svrchní vrstvu půdy – skývu. Do půdy se při orbě a podmítce také zapravují rostlinné 

zbytky a hnojiva. [1] 

  

Obrázek 2 – Obracení skývy [1] 

Orbu dělíme do kategorií: 

1. Mělká orba (podmítka) – do 18 cm  

2. Střední – 18-24 cm 

3. Hluboká – 24-30 cm 

4. Velmi hluboká (někdy spojená s podrýváním) – 50-100 cm 

 

Obrázek 3 – Radličné orební těleso [1] 
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Na obrázku (Obrázek 3) je zobrazeno schéma radličného orebního tělesa. Při orbě ostří (5) 

odřezává pruh půdy o nastavené šířce (20-50 cm). Skýva je navedena na stočenou ohrnovací desku 

(válcová, šroubové aj.) a dochází k nadzvedání, převrácení a drolení půdy. Geometrie, velikost 

ohrnovačky a vlastnosti půdy mají velký vliv právě na drobící efekt. Radlice mohou být na pluhu 

doplněny o další příslušenství jako krojidlo, předradličku usměrňovač a zaklápěč. Obrázek (Obrázek 

4) ukazuje pluh při orbě. [1] 

 

 

Obrázek 4 – Pluh Pötinger [5] 

2.3.1.2 Talířové pluhy a podmítače 
Úkolem talířových neboli diskových strojů je půdu prokypřit a rovnoměrně do ní zapravit 

rostlinné zbytky. Vhodné je použití na tvrdých, kamenitých, panenských a lesních půdách (orba 

louky nebo pozemku, kde býval lesní porost – půd silně prorostlých kořeny). Talířový pluh je pluh, 

kde pracovními nástroji jsou talířová tělesa samostatně otočně uložená každé na jedné slupici a k 

jejich otáčení dochází pomocí tečné složky třecí síly vyvolané pohybem stroje. Talíře mají většinou 

tvar kulového vrchlíku, výjimečně komolého kuželu a po okraji jsou nabroušeny, aby se lépe 

zakrojily do půdy a zároveň řezaly rostlinné zbytky. Diskové pluhy a podmítače se od sebe vzájemně 

liší velikostí pracovních orgánů (disky, talíře), jejich prostorovým natočením, celkovou konstrukcí a 

následně tedy zpracovávanou hloubkou půdy. Stroje s talíři o průměru 600-800 mm zpracovávají 

půdu do hloubek v rozmezí 15-30 cm. Podle obecného řazení do kategorií označujeme talířové 

pluhy jako stroje, které obdělávají půdu od 18 cm hlouběji, s mělčím zpracováním půdy mluvíme o 

podmítačích až do hranice přibližně 2 cm hloubky. Od této mělké hloubky označujeme stroje jako 

brány. [2] 

Na obrázku (Obrázek 5) vidíme schéma talířového pluhu. Pozornost věnujme hlavně 

geometrii a uložení disku. Jsou zde znázorněny úhly alfa a beta. Úhel alfa, který svírá svislá rovina 

talíře a rovina pohybu se u talířových pluhů pohybuje mezi 40°-50°. Vyšší hodnoty úhlu alfa zvyšují 
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drobící účinek, ale zvyšuje se tím orební odpor. Úhel beta je sevřen mezi svislou rovinou a osou 

otáčení disku a bývá označován jako odklon. Tento odklon ulehčuje náběh brázdového odvalu na 

talíř a zlepšuje obracení odříznutého půdního profilu. Rozpětí se pohybuje v rozmezí 5°-30°. Dalšími 

charakteristickými rozměry jsou průměr a poloměr zakřivení (vydutí) disku. Na obrázku (Obrázek 6) 

můžeme vidět talířový pluh při orbě. [2] 

  

Obrázek 5 – Talířový pluh - schéma [2] 

 

Obrázek 6 – Talířový pluh [6] 
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2.3.1.3 Poháněné pluhy 
„Rýčové“ pluhy (Obrázek 7) jsou stroje s poháněnými pracovními orgány. Pohybem 

pracovních tělísek dostáváme pohyb velmi podobný ručnímu rytí rýčem. V první fázi dojde k 

zakrojení půdy ve svislé rovině, odříznutý kus je nadzvednut šikmo nahoru, přitom dochází k drobení 

a otočení. Výhodou tohoto typu pluhů je orba bez brázdy, docílení střední až hrubé struktury půdy 

s možností nastavení dle požadavků, nezanechává utuženou půdu na dně brázdy a projevuje se i 

lepšími protierozními vlastnostmi. Nevýhodou je vyšší ekonomická náročnost orby kvůli značně 

neklidnějšímu chodu, nižší pracovní rychlosti a dále se vyznačuje horším zapravením rostlinných 

zbytků do půdy. Tento typ pluhu se vyskytuje především v zahradnických provozech. [1, 2] 

 

Obrázek 7 – Rýčový pluh Celli [7] 

2.3.2 Dlátové pluhy, hloubkové kypřiče a podrýváky 
Orební tělesa dlátových pluhů (Obrázek 8) mají tvar lomeného nebo zakřiveného dláta a jejich 

úkolem je proříznout půdu, nechat ji klouzat směrem vzhůru a následně usměrnit do strany nebo 

nahoru k odtoku. Přitom se půda mísí v různých vrstvách půdního profilu, kypří a odstraňuje 

případný půdní škraloup pod vrstvou ornice. Dlátové pluhy jsou často konstruovány pro hlubokou 

až velmi hlubokou orbu přitom hloubka zpracování půdy může být větší než 50 cm. K dlátům nabízejí 

výrobci i další příslušenství jako jsou podřezávací křídla nebo dláta s otěruvzdornou úpravou. Ke 

strojům dodávají i zadní pěchovací drobící válce a stroje od různých výrobců mívají různé systémy 

jištění slupic. Podrýváky a hloubkové kypřiče se využívají k prokypření zhutněné půdy i pod úrovní 

běžného zpracování půdy. Při podrývání ani při hloubkovém kypření nedochází k obracení půdy, tím 

bychom je mohli zařadit také k zástupcům nekonvenčního obdělávání půdy. Výhodou proti 

klasickým pluhům je hlubší zpracování půdy a rozrušení půdních škraloupů pod vrstvou ornice, lepší 

odolnost proti půdní erozi, lepší udržení půdní vláhy a vyšší pracovní rychlost. Dnes začíná být 

velkým trendem přihnojování a výrobci se snaží svým zákazníkům vyjít vstříc, a tak v rámci 

příplatkové výbavy nabízí systémy přihnojování. 
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Obrázek 8 – Dlátový pluh Unimarco [8] 

2.3.3 Kypřiče 

 

Obrázek 9 – Kypřič Lemken Korund při práci [9] 

Kypřiče jsou stroje používané často k předseťové přípravě půdy a jsou charakteristickým 

zástupcem strojů při konzervačním nebo půdoochranném zpracování půdy. Příkladem je stroj na 

obrázku (Obrázek 9). Jsou také nazývány kultivátory a slouží tedy k plošné kultivaci. Kultivaci 

můžeme považovat za souhrnný název pro kypření, provzdušnění, dále pak i drobící a mísicí 

operace. Kypřiče mohou být také využívány k zapravení hnojiva do půdy a lze je použít k vytažení 
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kořenového plevele na povrch. Kypřiče můžeme řadit do kategorií podle maximálního zpracování 

hloubky půdy, nebo je také rozdělujeme podle typu pracovních orgánů. Takovéto kypřiče můžou 

být radličkové, diskové a kultivátory s poháněnými nástroji, nejběžnějšími typem jsou však 

radličkové kypřiče. Spolu s kultivačními sekcemi bývají kypřiče často vybaveny dalším 

příslušenstvím, zejména pěchovacími a drolícími válci, smyky a případně jednotkou na přihnojování, 

nebo výsev meziplodin. Zajímavým novým trendem je využití kypření jako meziřádkovou kultivaci a 

plečkování. [2] 

2.3.4 Brány a smyky 
Brány slouží ke kypření a provzdušnění tenké svrchní vrstvy půdy, rovnání ornice, rozřezání 

drnů, ničení plevele a zředění porostů, rovnoměrné rozmístění nebo vyčištění rostlinných zbytků a 

zavláčení průmyslového hnojiva, osiva. Typů bran je velice široké spektrum a lze je dělit do několika 

kategorií. Nejobecnější zařazení do kategorií může být na brány s pevnými pracovními nástroji, 

pohyblivými nepoháněnými nebo s pohyblivými poháněnými nástroji. Rozlišovat jednotlivé typy 

můžeme také podle jejich tvaru pracovních orgánů nebo konstrukce celých strojů. Kategorie bran 

podle tvaru pracovních orgánů jsou hřebové, radličkové, síťové (hřeby v kloubových uložení – 

společně dají jakousi síť), luční (nožové hřeby), prutové, talířové, hvězdicové a kývavé. Ukázka 

lučních bran je na obrázku (Obrázek 10). [1] 

 

Obrázek 10 – Luční prutové brány APV GS [10] 

Smyky (Obrázek 11) především narovnávají povrch pole a velmi často bývají příslušenstvím 

jiného stroje např. radličkového kypřiče. S rovnáním pole dochází i ke kypření a rozbíjení hrud 

v tenké vrchní vrstvě půdy. Dále smyky ničí naklíčené plevele. Srovnaný povrch má příznivý vliv na 

odpařování vody z ornice. Pracovními nástroji smyků jsou ocelové lišty nebo dřevěné fošny, které 

jsou buď hladké nebo na spodní straně mívají zuby. Lišty smyků jsou kolmo orientované ke směru 
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jízdy a podle požadavků bývají různě sklopené. Podkosené smyky vytvářejí kyprý povrch, protože se 

svrchní vrstva převalí přes lištu smyku, naopak zkosený smyk půdu utužuje. [1] 

 

Obrázek 11 – Páskový smyk kompaktoru SMS Severit [11] 

2.3.5 Válce 
Válce (Obrázek 12) jsou využívány k utužování půdy, rozbití hrud na povrchu pole a obecně 

při předseťové přípravě půdy. Použitím správného typu válce dosahujeme požadovaných výsledků 

na daném typu pozemku. Válce bývají označovány také jako pěchy. Samostatně vyskytující se válce 

bývají používány stále méně a mnohem častěji jsou k vidění jako součást strojů spojujících více 

operací. Válce můžeme vidět jednotlivě, takzvané jednoválce, nebo dvouválce – pár válců za sebou. 

[1, 2] 

Válce dělíme na: 

- Hladké 

- Rýhované 

- Hřebové, hrotové, zubové 

- Pěchovací 

- Kotoučové 

- Prutové 

- Kombinované (Cambridgské) viz (Obrázek 12) 

- Crosskillské 

- Hrudořezné 
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Obrázek 12 – Cambridge válce FARMET [12] 

2.3.6 Kombinace strojů 
V naprosté většině zemědělských operacích, co se týče obdělávání půdy, se dnes využívají 

stroje kombinující několik pracovních operací. Tyto stroje se obecně nazývají kombinátory a za 

kombinátory bychom mohli považovat libovolný stroj kombinující jakékoliv dvě půdozpracující 

operace. Spojování operací je trendem hned z několika důvodů. Prvním z nich je samozřejmě 

ekonomická úspora. Provedení několika operací v jednom přejezdu uspoří spotřebované palivo 

traktoru, sníží počet strojů, které podnik kupuje nebo již vlastní, stejně tak sníží čas vynaložený na 

obdělání půdy. Dalším důvodem použití kombinovaných strojů je snížení utužování půdy častými 

přejezdy tím i ničení půdní struktury vedoucí ke zvýšení půdní eroze a následkem všeho k 

zbytečnému přesychání a odvádění půdní vláhy. Příklad kombinátoru je na obrázku (Obrázek 13). 

 

Obrázek 13 – Kombinátor SO 6000 Profi [13] 
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2.3.7 Další stroje 
Dalšími stroji na zpracování půdy můžou být například sběrače nebo drtiče kamení. Úzce jsou 

se zpracováním půdy spojeny také hrobkovače, plečky, meziřádkové kypřiče (Obrázek 14), jenž 

mimo zpracování určité části půdy mají jako hlavní funkci péči a ochranu o pěstované rostliny na 

polích. Obdobné vytváření a zlepšování podmínek růstu se stává novým trendem v pěstování a 

zvyšování produkce rostlinné výroby. S rostlinnou výrobou mimo zpracování půdy také souvisí 

hnojení půdy, setí, následná ochrana rostlin postřikovači a v neposlední řadě sklizeň, posklizňové 

operace a zpracování vypěstovaných produktů, proto se výrobci snaží doplňovat portfolio svých 

strojů o přihnojovací a secí (doplňkové plodiny) jednotky (Obrázek 15) nebo zásobníky s výsevním 

ústrojím a rozvody k pracovním orgánům půdozpracujících strojů. 

 

Obrázek 14 – Meziřádkový kypřič Bednar ROW-MASTER RN [14] 

 

Obrázek 15 – Secí jednotka HORSCH MINIDRILL [15] 
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2.4 Jištění pracovních orgánů 
Pracovní orgány jsou na zemědělských strojích jištěny proto, aby nedocházelo k poškození 

právě orebních těles nebo rámů a konstrukce stroje. Půda je značně nehomogenní prostředí s 

výskytem nerovnoměrně uspořádaných a různě velkých kamenů. Následky jsou takové, že se orební 

odpor neustále mění, může kdykoliv narůst nad únosnou mez při najetí na velký kámen, skálu nebo 

jinou překážku v zemi. Jištění rozlišujeme na aktivní a pasivní. Pasivní jištění je způsob, kde celá 

sestava pracovního orgánu má tuhou konstrukci a otočné mechanické ukotvení k rámu. V pozici 

záběru udržuje orební těleso střižný/tažný element, v případě přetížení dochází k trvalé deformaci 

pojistného elementu a pracovní těleso vybíhá ze záběru. Obsluha tedy musí zastavit činnost a 

vyměnit element za nový, aby mohl pracovní orgán znovu mohl být zapojen do práce. 

Nejrozšířenějšími jistícími elementy jsou střižné kolíky nebo pojistné šrouby (Obrázek 16). Pasivní 

způsob je využíván u strojů a v podmínkách, kde není očekávána kamenitá půda. Toto řešení je 

konstrukčně jednodušší, a tedy i levnější. Typicky se pasivní jištění používá u radličných a dlátových 

pluhů, hloubkových kypřičů a strojích staršího data výroby. 

 

Obrázek 16 – Pojištění šroubem [16] 

 Aktivní jištění má za úkol umožnit pracovnímu orgánu při přetížení vyběhnout ze záběru, 

následně po odlehčení zase pracovní orgán do záběru co nejdříve zakrojit a tím zajistit kontinuitu 

práce např. tedy při najetí na kámen musí slupice bezpečně kámen „objet“ a opět se vrátit na 

původní místo a pokračovat v obdělávání půdy. Pro menší přetížení bývá jištění řešeno pružnou 

slupicí nebo uchycení pracovních orgánů k rámu stroje přes pryžová tělesa. Jištění při větším zatížení 

je realizováno pomocí takzvaných „non-stopů“, jenž využívají pružin, nebo přímočaré hydromotory. 

Nejběžněji používanými pružinami jsou válcové vinuté pružiny. U strojů určených k hlubokému 

zpracování půdy, kdy je očekávána největší zátěž, jsou pracovní tělesa jištěna hydraulickým 

mechanizmem. Hydraulické jištění je obdobné jištění s pružinovým nonstopem, ale hydraulický 

válec zapojený k hydropneumatickému akumulátoru nahrazuje pružinu. Maximální přípustné 

zatížení pracovních orgánů, velikost orebního odporu, nastavujeme plnícím tlakem akumulátoru. 

Typy aktivního jištění zde popsané jsou znázorněny na obrázcích (Obrázek 17, Obrázek 18, Obrázek 

19, Obrázek 20). 
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Obrázek 17 – Pružná splupice 

 
Obrázek 18 – Uložení přes pryžové elementy 

 
Obrázek 19 – Pružinový nonstop [17] 

 
Obrázek 20 – Hydraulický nonstop [18] 

2.5 Koncepce strojů, připojení k tažnému prostředku a přeprava po pozemních 

komunikacích 

2.5.1 Koncepce 
Zemědělské stroje připojované k traktoru, nesamojízdné, jsou podle své koncepce řazeny do 

třech kategorií. Nejlehčí a nejmenší ze strojů nazýváme nesené, jelikož se připojí do závěsného 

zařízení a jejich celá váha spočívá na traktoru. Další kategorií jsou stroje návěsné nebo také 

polonensené konstrukce. Stroje poloneseného typu mají jednu nebo i více náprav, které zpravidla 

nesou podstatnou část hmotnosti stroje a pouze malý podíl hmotnosti nese traktor skrze závěsné 

zařízení. Poslední kategorií jsou stroje tažené, nenesené, a tyto stroje mají více náprav nesoucích 

celou hmotnost stroje a oj se závěsem se do traktoru zapojuje pouze kvůli tažení stroje. 

Nesené stroje se připojují do tříbodového závěsu traktoru (Obrázek 21). Rám těchto strojů 

má tedy, jak již z názvu vypovídá, tři místa, ve kterých se začepují oka závěsu traktoru. Tříbodové 

závěsy teoreticky mohou být různé, ale z praktických důvodů dnes výrobci používají 

standardizované. Norma ISO 730:2009 podle výkonu motoru traktoru (od té se dále odvíjí i velikosti 

a hmotnosti traktorů) specifikuje geometrii a rozměry závěsů  řazené do kategorií 1, 2N, 2, 3N, 3, 

4N a 4.[19] 
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Obrázek 21 – Tříbodový závěs [19] 

 
Obrázek 22 – Pravítko [20] 

 
Obrázek 23 – Koule K80 [21] 

 
Obrázek 24 – Závěsné oko [22] 

 

Tažené stroje jsou k traktoru připojovány buď oky (Obrázek 24) různých velikostí nebo tažnou 

koulí (Obrázek 23). Polonesené stroje se připojují stejnými prostředky jako tažené stroje, navíc je 

zde možnost, velmi často využívaná, připojení pomocí tzv. „pravítka“ (Obrázek 22). Pravítko je 

vlastně lišta s čepy a je otočně uložena k desce závěsu, která se pomocí čepů agreguje do spodních 
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ramen tříbodového závěsu. To má několik výhod – ramena jsou dobře dimenzována na svislé 

zatížení ale hlavně lze jednoduše nastavit jejich výšku od země. To je výhodné při nastavování 

agronomických operací. 

2.5.2 Požadavky legislativy 
Protože zemědělské stroje musíme přepravovat z pozemku na pozemek, nepřipadá v úvahu 

jiná jednodušší možnost, než se přemisťovat po pozemních komunikacích a s tím tedy souvisí právní 

předpisy. Parametry vozidel provozované na pozemních komunikacích mimo jiné specifikuje 

vyhláška č. 2019/2018 Sb., tato vyhláška zapracovává příslušné přepisy Evropské unie. Při návrhu 

stroje je nutné se řídil především: 

§ 5 Největší povolené hmotnosti silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na 

nápravy; 

§ 7 Největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav 

Názorným příkladem si zvolme polonesený stroj s jednou nápravou (důvod je zřejmý 

vzhledem k diplomové práci na takovém stroji). Podle § 5 odstavce (1) smí být hodnota hmotnosti 

na nápravu 10 t u jednotlivé nápravy. Tato hodnota však není vztažena k celkové hmotnosti stroje, 

ta může být vyšší o hmotnost připadající na závěs traktoru. To definuje odstavec (8): „U vozidel 

kategorie R nebo S, s výjimkou tažených vozidel s ojí, může být nejvyšší povolená hmotnost vyšší než 

hmotnosti stanovené u přívěsů uvedené v odstavci 2 písm. f), g) a h) v závislosti na počtu náprav o 

hmotnost připadající na spojovací zařízení v závislosti na typu tohoto spojovacího zařízení a jeho 

povoleném zatížení, pokud nebylo při schválení technické způsobilosti vozidla stanoveno jinak.“ 

(konec citace.) Mimo jiné § 3 v odstavci (3) udává: „Hmotnost jízdní soupravy nesmí být větší než 

největší technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy stanovená při schválení technické způsobilosti 

tažného vozidla“ (konec citace). Maximální hmotnost připadající na spojovací zařízení je dána typem 

závěsu a jeho definovanou únosností, která často bývá 3 t. Maximální dovolené rozměry stroje 

přepravovaného po pozemních komunikacích specifikuje § 7. Největší povolená přepravní šířka 

námi vybraného typu stroje má hodnotu 3,00 m, maximální dovolená výška je 4,00 m a největší 

dovolená délka jízdní soupravy nesmí překročit 18,00 m. [23] 
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2.5.3 Konstrukční řešení strojů 
Základem strojů pro zpracování půdy jsou většinou svařené rámové konstrukce z dutých 

profilů a plechových dílců, ať už rovinných, tak i různě tvarovaných (zejména ohýbaných). Pohyblivé 

spojovací uzly mohou být odlitky nebo výkovky ze svařitelných ocelí, případné může být využito 

nalisovaných čepových pouzder s vhodnějšími vlastnostmi pro vzájemný pohyb součástí než běžná 

konstrukční ocel rámu stroje. Rámové konstrukce jsou nosnou částí, na které se šroubují slupice, 

non-stopy, nebo jiné držáky pracovních orgánů.  

Jinou variantou může být uchycení pomocného rámu nebo hřídele s pracovními orgány. 

Začepováním pomocného rámu nebo otočným uložením hřídele dosáhneme nezávislého 

nastavování pracovní hloubky dané sekce. K rámům se také připojují nosníky a pomocné rámy 

pracovních těles doplňkových operací. 

 

Obrázek 25 – Nesené radličkové brány Väderstad [24] 

Stroje s nízkou hmotností, přibližně do 3 t (někdy i přes 5 t), využívají nesené koncepce. 

Nesené stroje mají jeden pevný nebo dva sklopné rámy s pracovními tělesy a k němu může být 

připevněna další konstrukce s příslušenstvím. Na obrázku (Obrázek 25) vidíme nesené radličkové 

brány Vaderstad NZ Mounted 500 se záběrem 5 m o hmotnosti 1,3 t sklopené v transportní poloze. 

Ze snímku lze vypozorovat, že hlavní rám stroje je připojen do tříbodového závěsu traktoru a 

pomocné rámy nesoucí radličky bran jsou svisle sklopené. Na následující koláži (Obrázek 26) 

můžeme vidět předseťový radličný kombinátor Lemken Korund a systém sklápění tohoto stroje do 

transportní polohy. Oba tyto nesené stroje musí pro přepravu po pozemních komunikacích splnit 

podmínku maximální šířky 3 m.  
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Obrázek 26 – Radličný kombinátor Lemken Korund [25] 

Stroje s větší hmotností a rozměry mají polonesenou konstrukci, případně jsou řešeny jako 

tažené a většina hmotnosti spočívá na nápravě (nápravách) stroje. Například na obrázku (Obrázek 

27) můžeme vidět polonesený hloubkový kypřič Horsch Terrano GX.  

 

Obrázek 27 – Polonesený kypřič Horsch Terrano [26] 

Základem stroje je středový rám, ke kterému se pomocí čepů připojují sklopné boční rámy 

s dláty a dalším příslušenstvím, v tomto případě to jsou zadní pěchovací válce. Záběr stroje výrobce 

uvádí od 4 do 6 m s hmotností závislou právě na záběru a výbavě. Hmotnost potom činí 5 – 6,9 t. 

Výškově nastavitelná náprava zajišťuje, aby pracovní tělesa při přepravě byla dostatečně vysoko 

nad vozovkou, a při práci se náprava zvedne a kola tím dostane dostatečně vysoko nad úroveň 

povrchu. Současně vidíme, že stroj má vpředu na bočních rámech opěrná kola. Ty mají svůj význam 

pouze při práci, kdy nesou hmotnost, slouží k nastavení pracovní hloubky a nepřenáší se zatížení 

skrze oj do závěsu (plovoucí poloha hydraulického válce výškového nastavení oje), výsledkem je 

lepší kopírování terénu, a tedy i lepší zpracování půdy. Záběr strojů koncepce jako je zde uvedené 

Terrano GX bývá od 4 do 8 m tak, aby při sklopení bočních rámů do svislé polohy maximální 

přepravní výška nepřekračovala 4 m. Samozřejmě i zde platí maximální transportní šířka 3 m. 
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Stroje s většími záběry než 8 m (přibližně až do 18 m) se svou konstrukcí liší, avšak stále jsou 

většinou konstruovány jako návěsné. Na obrázku (Obrázek 28) je znázorněné skládání velko-

záběrového poloneseného kompaktoru Lemken System-Kompaktor Gigant. Boční rámy se 

„krouživým“ pohybem sklápějí dopředu k oji pomocí pouze jednoho pohybu. 

 

Obrázek 28 – Polonesený kompaktor Lemken SYSTEM KOMPAKTOR [27] 
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2.6 Odpružení strojů 
Odpružení strojů se používá ke snížení dynamického zatížení dané konstrukce, jenž na ně 

působí. Dynamickými jevy a namáháním rozumíme proměnlivé zatížení v čase. Následkem působení 

dynamických jevů může být například zkrácení životnosti z hlediska únavy nebo rozkmitání části 

stroje a soustrojí nad přípustnou mez a následné poškození. Kmitání je obecně změna polohy 

hmotného bodu okolo rovnovážné polohy. Rozkmit nad přípustnou mez s sebou přináší pro 

zatěžovanou konstrukci nežádoucí účinky v podobě přetížení. Stroj nebo součástku je tedy nutné 

dimenzovat na větší zatížení ve srovnání se statickým zatížením. Dalším důvodem použití odpružení, 

například u automobilů, vlaků a jiných dopravních prostředků, je pohodlí posádky a bezpečnost 

vozidla. Jako další příklad by se daly uvést obráběcí stroje, u nichž je požadována přesnost výroby, 

kterou rozkmitaný upnutý obrobek, nebo obráběcí nástroj jen stěží může docílit, proto se 

v technické praxi využívá odpružení a tlumení, aby nežádoucí rozkmitání bylo pohlceno, nebo 

alespoň ovlivněno a upraveno na přípustnou mez. 

Cílem odpružení podvozku vozidel je snížení kmitání kol buzených od přejížděných nerovností 

a následné přenášení kmitů do hlavní části vozidla. Zároveň je cílem snížení zatížení a zvýšení 

komfortu pro posádku (v případě že je k tomu vozidlo určené). Stejně tak docílením neustálého 

kontaktu kola s vozovkou se zvyšuje řiditelnost a bezpečnost vozidla. 

2.6.1 Pružiny 
Pružiny umožňují pomocí elastické deformace změnu vzdálenosti mezi odpruženými a 

neodpruženými hmotnými tělesy, zachycují nebo akumulují vnější síly. V případě odpružení 

podvozku umožňují pohyb kol a součástí nápravy a zároveň tento pohyb udělený přejížděním 

nerovností nepřenáší přímo do rámu nebo karoserie vozidla. Odpružením tedy můžeme chránit 

převážený náklad, zajistit komfort posádce nebo snížit zatížení konstrukce vozidla. Při přejetí 

nerovností dochází ke stlačení pružiny a následně je kolo přitlačeno k zemi a opět dochází ke 

kontaktu kola s vozovkou. Dobrý kontakt s vozovkou je potřebný pro vzájemný přenos sil, ať už jde 

o boční síly při zatáčení, tak i o brzdné a případně trakční síly. Pružiny jsou charakterizovány svou 

tuhostí, progresivitou a dále jejich provedením. Rozdělujeme je podle materiálu a typu namáhání. 

Pružiny neslouží k tlumení kmitání. 

2.6.1.1 Ocelové pružiny 
- namáhání ohybem  

- listová  

- vzpěrná 

- vinutá zkrutná 

- spirálová 

- namáhání krutem 

- vinutá tlačná / tažná 

- torzní tyč 

- kombinované namáhání 

- talířové 

2.6.1.2 Pryžové pružiny 
Materiál pryžových pružin je přírodní nebo syntetická pryž, nebo také plast s vhodnými 

pružnými vlastnostmi. Výhodou pryžových pružin je jejich velký tlumící účinek a nízká cena. Mají 
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také své nevýhody a těmi jsou zahřívání při vysoké intenzitě zatížení, nižší odolnost proti chemickým 

rozpouštědlům a olejům, stárnutí vlivem UV záření. Pryžové pružiny mohou být použity při:  

- Zatížení tlakem (případně i tahem) 

- Zatížení smykem 

- Zatížení krutem 

Zatížení bývá kombinací zde popsaných zatížení. Pryžové pružiny se často vyskytují jako různé 

dorazy, nebo silentbloky. 

2.6.1.3 Pneumatické/ hydropneumatické jednotky 
V pneumatickém systému odpružení se využívá stlačitelnosti plynů. Odpružení může být čistě 

pneumatické nebo hydropneumatické a dále je můžeme dělit podle konstrukčního řešení na: 

- Čistě pneumatické odpružení 

o Plynové vzpěry 

o Měchy 

- Hydropneumatické odpružení 

O vlastnostech odpružení rozhodují parametry daného pneumatického nebo hydraulického 

obvodu. Důležitý je především tlak v části obvodu odpružení, ale svou roli také hrají rozměry 

použitých součástí – měchy, válce, akumulátory, hadice nebo trubičky. 

2.6.2 Tlumiče 
Tlumiče se v dynamických soustavách používají ke snížení kmitání odpružené soustavy. U 

vozidel je tlumení podvozku vyžadováno, aby při rozkmitání vozu došlo k utlumení a tím se zlepšily 

jízdní vlastnosti a zvýšila se bezpečnost jejich provozu – lepší chování při zatáčení, brždění i 

rozjezdech. Dále je nutné se vyvarovat stálému kmitání při určitých frekvencích, kdy vlivem 

rezonance může docházet k destrukci karoserie/rámu nebo můžou mít špatný vliv na lidský 

organismus (komfort posádky). Tlumení může být v soustavách hodnoceno jako nadkritické, 

kritické a podkritické. Tlumiče podle jejich funkce a provedení rozdělujeme na viskózní, třecí a 

deformační. [28] 

2.7 Zavěšení kol 
Pojem zavěšení kol by se dal definovat jako způsob uchycení kol k rámu vozidla. Zavěšení 

umožňuje pohyb kol vůči rámu – odpružení, což eliminuje nežádoucí náklony a rázy přenášené od 

vozovky. Dále je u zavěšení kladen důraz na tzv. vedení kola a přenos vnějších silových účinků na 

vozidlo. Se zavěšením kol souvisí termín náprava, jenž bychom definovali jako sestavu součástek 

tvořících zavěšení kol. Typickými prvky náprav, a tedy i zavěšení, jsou náboj kola, odpružení, brzdy, 

pohon a řízení. Zavěšení rozdělujeme na závislé a nezávislé. 

2.7.1 Závislé zavěšení 
Tento typ zavěšení je typický pro závislost pohybu jednoho kola na druhém. Náboje kol jsou 

na jednom nosníku a tvoří jednu kinematickou soustavu. Mluvíme zde o zavěšení s tuhými 

nápravami. U tuhé nápravy nedochází ke změně rozchodu kol, avšak vykazuje značně horší jízdní 

vlastnosti. Její neodpružená hmotnost je větší v porovnání s nezávislým zavěšením, ale tuhé 

nápravy jsou mnohem jednodušší a levnější. Využívají se jako zadní nápravy užitkových vozidel, 

zemědělských a pracovních strojů (Obrázek 29 – vlevo). [29] 
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2.7.2 Nezávislé zavěšení 
Nezávislé zavěšení kol (Obrázek 29 – napravo), jak již název vypovídá, má kola a jejich posun 

vůči základnímu rámu nezávislé na sobě. U automobilů je využíváno nezávislého zavěšení kol 

v naprosté většině případů, výjimkou bývají spíše užitková vozidla, kde není v takové míře brán 

důraz na komfort, ale spíše na únosnost. [29] 

 

Obrázek 29 – Závislé a nezávislé zavěšení kol  [29] 

2.8 Odpružené podvozky, stroje a soustrojí s odpružením 

2.8.1 Polonesený otočný pluh Amazone Hektor 
Amazone pluhy Hektor jsou vybaveny hydropneumaticky odpruženým zadním kolem 

(Obrázek 30). Toto zadní kolo má dva hlavní účely, při práci se pomocí něj nastavuje pracovní 

hloubka a při transportu nese část hmotnosti stroje. Hydropneumatické odpružení zde snižuje 

rozkmitání stroje při přejíždění nerovností, a nedochází tedy k přetěžování rámové konstrukce, 

zároveň je zde zvoleno z důvodu potřeby výškového nastavení kola, které je realizováno 

hydraulickým válcem. Do hydraulického obvodu nápravy bylo přidáno zapojení s hydraulickým 

akumulátorem, ve kterém je tlakem plynu nastavena potřebné hodnoty pružící soustavy. [30] 

 

Obrázek 30 – Transportní kolo AMAZONE Hektor [31] 
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2.8.2 Návěsný postřikovač Horsch Leeb GS 
Jako příplatkovou výbavu nabízí firma Horsch k návěsným postřikovačům Leeb pneumaticky 

odpruženou nápravu. K odpružení firma využívá nezávisle plněných vzduchových měchů, pomocí 

nichž také může stabilizovat stroj v požadované úrovni. Na obrázku (Obrázek 31) je detail brzděného 

náboje kola a tuhé nápravy. Spolu se vzduchovými měchy obsahuje sestava odpružení také viskózní 

tlumiče. Vidíme také, že náprava je řiditelná. [32] 

 

Obrázek 31 – Detail podvozku postřikovače Horsch Leeb GS [32] 
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3 Analytická (praktická) část diplomové práce 

3.1 Zemědělský stroj – Terraland DO 6500 
Terraland DO 6500 (Obrázek 32) je polonesený kombinovaný dlátový pluh od české firmy 

Bednar FMT. Stroj se záběrem 6,4 m kombinuje několik půdozpracujících operací. Za ojí se nachází 

dvouřadá disková sekce určená k podmítce, prořezání a nakypření nejsvrchnější vrstvy půdy, 

hloubka podmítky se dá nastavit až do 18 cm. Disky mají průměr 660 mm a jejich rozteč činí 300 

mm. Za disky se ve čtyřech řadách nacházejí radlice pro středně hluboké kypření nebo podrývání, 

které jsou nastavitelné až do hloubky 45 cm. Podle požadavků na zpracování půdy lze v katalogu 

vybrat ze dvou typů radliček, ke kterým je nabízeno několik typů dlát, jenž se liší šířkou a materiálem 

– standartní a otěruvzdorný. Zatímco jednotlivé slupice disků jsou jištěny proti přetížení vinutou 

pružinou, non-stopy radlic mají hydraulické jištění, navíc je umožněno hydraulickými válci non-

stopů ob jednu radlici „vyřadit“ z pracovní polohy a zdvojnásobit tak jejich rozteč z 375 na 750 mm. 

Poslední sekcí stroje jsou těžké pěchovací nebo dvojité hrotové válce. Výbava se dá různě 

kombinovat a sestavit podle požadavků zákazníka. V nabídce jsou různá oka závěsu, dva typy radlic, 

k nim několik typů dlát, nebrzděná nebo brzděná náprava, poziční osvětlení pro provoz na 

pozemních komunikacích a např. zmíněné dva typy zadních pěchů. [33, 34] 

 

Obrázek 32 – Popis Terraland DO 6500 [33] 

V závislosti na výbavě může stroj vážit až 13 t. Přibližně 10 t připadá na nápravu stroje, to je 

hodnota na horní hranici k získání homologace pro provoz na pozemních komunikacích podle 

evropské vyhlášky (2019/2018 Sb., § 5, [23]). Další uvažovanou výbavu, především agronomický 

potenciál stroje (např. přihnojovací sada), nelze přidat do nabídky, protože větší hmotnost není 

přípustná. V nabídce řady Terraland DO jsou menší typy s obchodním označením DO 4000 a DO 

5000. 
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3.2 Konstrukce DO 6500 
Rámová konstrukce stroje je na obrázku (Obrázek 33). Základ stroje tvoří dvoudílný středový 

rám. Ke středového rámu je pomocí dvou čepů a nastavitelného táhla třetího přípojného bodu 

uchycena oj, ke které se šroubuje závěsné oko pro připojení stroje k traktoru. Po obou stranách 

středového rámu se začepují boční rámy diskové sekce (Obrázek 33 – modrá barva) a boční rámy 

radličné sekce (Obrázek 33 – růžová barva), k nim následně rámy zadních válců (Obrázek 33 – žlutá 

barva). Boční rámy diskové sekce nejsou přímo nosičem slupic disků, ale mají pouze oka otočných 

závěsů táhel, pomocí nichž a samostatných rámů disků (Obrázek 33 – zelená barva) tvoří 

paralelogram, pomocí kterého se nastavuje hloubka diskové skupiny nezávisle na ostatních 

pracovních sekcích. 

Pomocí uložení do kluzných elementů a stažení vhodnými třmeny se připevňuje ke 

středovému rámu tuhá náprava s náboji kol (brzděnými nebo bez brzd). Náprava je výškově 

stavitelná pomocí hydraulických válců. Stejně tak i zvedání bočních rámů, výškové stavění oje, 

nastavování pracovní hloubky všech sekcí je řešeno hydraulickým ovládáním. Hydraulicky jištěné 

jsou také non-stopy radlic, případně hydraulicky brzděná náprava. Důležitou součástí jsou podpěrná 

kola (Obrázek 33 – modrá barva) umístěná v bočních rámech radličné sekce, kterými spolu se 

zadním pěchem je nastavována pracovní hloubka radličné sekce. 

 

Obrázek 33 – Rámová konstrukce DO 6500 
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3.3 Středový rám a náprava 
Na obrázku (Obrázek 34) je náhled modelu pomocné sestavy dvoudílného středového rámu 

a k němu připojené nápravy v horní a dolní poloze spolu s hydraulickými válci tak, aby byl znázorněn 

rozsah zdvihu. Svislý zdvih kol činí 830 mm, přičemž hydraulické válce mají zdvih pouze 350 mm. 

Geometrie podvozku je okótovaná na obrázku (Obrázek 35). 

 

Obrázek 34 – Středový rám s nápravou 

 

Obrázek 35 – Geometrie podvozku 

Středový rám, oj a ostatní rámy se vyrábějí jako sestavy ocelových svařenců převážně 

z dutých profilů a plechových výpalků. Výchozím materiálem těchto svařenců je běžná a dobře 

svařitelná nelegovaná ocel s označením S355J0 s minimální mezí kluzu 350 Nmm-2. Přední část 

středového rámu (Obrázek 34 – žlutá část) je však rozmanitější na použité materiály. Bočnice a 

spodní část je namáhána víc, a proto byla použita pevnější ocel. Na obrázku (Obrázek 36) jsou 

barevně vyznačeny použité materiály. Žlutou barvou má základní S355J0, modré jsou výpalky z 

materiálu s obchodním označením ALFORM 700M a na zeleně označené spodní ohýbané výpalky je 

využit materiál ALFORM 460M. Výrobce, Voestalpine, uvádí minimální meze kluzu 700 Nmm-2 a 460 

Nmm-2 pro uvedené oceli (ALFLORM 700M, ALFORM 460M). Jedná se o termomechanicky 
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zpracovávané jemnozrnné oceli s dobrou svařitelností, nízkým obsahem uhlíku a legujících prvků. 

[35] 

 

Obrázek 36 – Materiál použitý v rámu 

3.4 Zatížení stroje 
Zemědělské stroje se sklopnými rámy, především polonesené nebo tažené, mají dva zásadní 

režimy provozu, a tedy i zatěžování. Jsou jimi práce stroje na poli a transport po pozemních 

komunikacích. 

V pracovním režimu má Terraland DO orební tělesa zakrojené v půdě, nápravu zvednutou do 

nejvyšší polohy a stroj svou vahou spočívá na podpěrných kolech umístěných v bočních rámech 

radličné sekce a zadním pěchu. Hloubku zpracování půdy určuje obsluha nastavením pěchu a 

podpěrných kol. Disková sekce je pomocí paralelogramu nastavovaná zvlášť. Při práci tedy zatěžují 

rám stroje orební odpory, které působní na pracovní orgány, odpor valení pěchu a vlastní tíha stroje. 

Pro přepravu stroje se náprava spustí do transportní polohy a boční rámy se zvednou do svislé 

polohy. Náprava není odpružená a nerovnosti tlumí pouze pneumatiky, proto se všechny rázy 

přenáší do rámové konstrukce. Při transportu uvažujeme zatížení pouze valivým odporem 

pneumatik a vlastní tíhou stroje. 
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3.5 Výpočet zatížení v pracovním režimu pomocí MKP 

3.5.1 Předpoklady výpočtu a počáteční podmínky 
Jak již bylo zmíněno, v pracovním režimu působí na nosnou konstrukci vlastní tíha stroje, 

valivý odpor pěchu a orební odpory jednotlivých těles. Orební odpory se dají odhadnout pomocí 

empirických vzorců získaných z teoretických poznatků. Komplikovanější je však odhad zatížení od 

zvlnění terénu a přejížděných nerovností. Na základě zkušeností konstrukčního a výpočetního 

oddělení Bednar FMT spolu s poznatky z provozu je v simulacích počítáno s přetížením 1,5 g. 

Hodnota součinitele valivého odporu pěchů je uvažována 0,3. Pro simulační výpočet MKP byl 

vytvořen model sestavy, ve kterém jsou středový rám, oj, boční rámy, zdvižená náprava a rámy 

válců. Následně byly na rámy zaneseny silové účinky od pracovních orgánů, vlastní tíha a další 

okrajové podmínky výpočtu. 

3.5.2 Výsledky a vyhodnocení výpočtu 

 

Obrázek 37 – MKP simulace rámové konstrukce 

Na obrázku (Obrázek 37) je MKP analýza poloviny stroje v pracovním režimu. Analýza 

zobrazuje rozložení redukovaného napětí podle teorie von Mises [Nmm-2] v konstrukci. Výpočet 

uvažuje symetrii stroje a byla simulována pouze levá polovina. V režimu práce se však dopouštíme 

jisté chyby, protože v diskové sekci působí boční síla, která v první řadě disků působí směrem 

doprava a v druhé řadě doleva. Kvůli symetrickému řešení úlohy tedy zanedbáváme boční ohyb 

přední části středového rámu. Na následujících obrázcích jsou vybrána kritická místa, kde se napětí 

koncentruje a často překračuje i mez kluzu (350 Nmm-2) a hrozí inicializace trhlin nebo poškození 

stroje. Barevná škála rozložení napětí byla s ohledem na mez kluzu nastavena právě od 0 do 350 

Nmm-2. Na prvním z detailů je zadní část stroje a připojení rámu zadních válců (Obrázek 38). Na 

druhém detailu (Obrázek 39) se nachází středová část a spoj obou jeho částí. Vidíme, že bočnice 

z ALFORMu 700M jsou zde oprávněně, maximální redukované napětí zde dosahuje přes  

300 Nmm-2. 
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Obrázek 38 – Zadní detail simulace v pracovním režimu 

 

Obrázek 39 – Detail středu – spoj mezi částmi středového rámu  

Z obrázku (Obrázek 40) je patrné, že nejvíce namáhaným místem na oji je okolí oka pro 

uchycení nastavitelného táhla vedoucího od středového rámu. Na středovém rámu je v přední části 

další kritické místo v okolí přípojného bodu táhla oje a odlehčovacího otvoru v bočním výpalku. 

Nejvyšší redukovaná napětí jsou v obrázcích znázorněna odkazovou čarou s příslušnou hodnotou 

napětí. 
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Obrázek 40 – Detail na oj a přední část středového rámu 

3.6 Výpočet zatížení v transportním režimu pomocí MKP 

3.6.1 Předpoklady výpočtu a počáteční podmínky 
V režimu transportu je stroj složen do přepravní polohy – rámy a boční sekce jsou zvednuty 

do svislé polohy a náprava je spuštěna do nejnižší polohy. Hmotnost stroje spočívá pouze na 

transportních kolech a závěsu traktoru. Uvažujme nevyšší možnou hmotnost, tj. 13 t – z toho 3 t 

spočívají na oji a 10 t na nápravě. Dále do výpočtového modelu je zahrnut valivý odpor kol, jehož 

hodnotu součinitele valivého odporu stanovujeme na 0,1. V neposlední řadě působí na konstrukci 

vlastní tíha stroje. Vlivem dynamického zatížení během jízdy po nerovnostech a skutečnosti, že stroj 

nemá odpruženou nápravu a jediným tlumícím prvkem jsou pneumatiky (jenž nezachytí zdaleka 

všechny rázy), se do základní konstrukce při maximální provozní rychlosti 25 km.h-1 přenáší značně 

vyšší zatížení než při statickém. Z naměřených dat na jiných strojích a zkušeností firmy plyne, že při 

rychlosti mezi 20 a 25 km.h-1 vlivem nerovností na cestě působí na stroje přetížení na hladině okolo 

2 g a maximální výchylky se mohou dostat i přes 2,5 g. Pokud budeme uvažovat i nerespektování 

pravidel provozu stroje a překročení přepravní rychlosti 25 km.h-1 tak pro výpočet předpokládejme 

přetížení 3 g, neboť tuto hodnotu také určuje interní metodika Bednar FMT, kdy rámy strojů musí 

v transportní poloze snést toto přetížení. Pro uvažovanou symetrii zatížení byla simulace 

optimalizována pouze na levou stranu stroje. Sestava se skládá z levé poloviny oje a středového 

rámu, bočních rámů diskové, radličné sekce a zadních pěchů. 

3.6.2 Výsledky a vyhodnocení simulace 
Na následujících obrázcích, celkového pohledu na deformovaný model, tak i jednotlivých 

detailech, je zobrazeno rozložení redukovaného napětí podle von Misesovi teorie [Nmm-2]. Při 

pohledu na první obrázek (Obrázek 41) je vidět změna zatížení, především v okolí uchycení nápravy 

a některá kritická místa se naopak příliš nemění, všimněme si například oko pro uchycení 

hydraulického válce v přední části oje. 
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Obrázek 41 – MKP analýza DO 6500 v transportní poloze 

Detail uložení nápravy (Obrázek 42) pro nás přibližuje rozložení redukovaného napětí v okolí 

zadní části středového rámu. Napětí ve více exponovaných místech překračuje bezpečnou hranici a 

blíží se mezi kluzu materiálu. V ostrých přechodech, kde svar může tvořit vrub, napětí dle MKP 

výpočtu značně přesahuje mez kluzu a tato místa jsou považována za nebezpečná. 

 

Obrázek 42 – Detail nápravy a zadní část středového rámu 
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Následující obrázek (Obrázek 43) zobrazuje nejnamáhanější místa v oblasti spojení dvou dílů 

středového rámu. Nejvyšších hodnot dosahuje napětí ve vrubech, jenž jsou tvořeny napojeními 

jednotlivých součástí svařenců (svary a jejich bezprostřední okolí). 

 

Obrázek 43 – Detail středu a spojení středového rámu 

Obdobně jako v pracovním režimu tak i v transportu jsou v přední části stroje kritickými místy 

uchycení ok táhla oje. Zatížení přední části stroje je vidno na obrázku (Obrázek 44).  

 

Obrázek 44 – Přední detail s ojí 
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3.7 Měření zrychlení na stroji 
Firma Bednar provedla experiment měření zrychlení na stroji DO 6500, aby získala povědomí 

o zatížení stroje v provozním režimu transportu a stabilitě stroje při přejíždění překážky jedním 

kolem. 

Měření probíhalo se dvěma různými umístěními akcelerometrů na stroji. V prvním případě 

(dále popis „místa 1“) byla osmi akcelerometry změřena místa přípojných bodů středového rámu a 

v druhém případě („místa 2“) byla změřena pouze jedna strana stroje s oběma náboji kol. 

Akcelerometry byly v tomto případě rozmístěny na zmíněných nábojích kol, u uložení bočního 

rámu, v přední a zadní části středového rámu. 

Celkem proběhlo 20 měření, přičemž prvních 10 bylo s prvně popsaným rozmístěním 

akcelerometrů (místa 1) a měření 11–20 byla s druhým popsaným rozmístěním akcelerometrů 

(místa 2). Oba tyto módy probíhaly v přibližně stejných podmínkách v jeden den ve zkušebním 

areálu firmy v Doudlebech nad Orlicí. Všechna měření probíhala v transportní poloze stroje. Měření 

1 a 11 probíhala za klidu, bez jízdy, na rovině a dokumentují offsety zrychlení v kolmých osách na 

svislou a vodorovnou rovinu, jelikož akcelerometry byly kalibrovány na absolutní vodorovné rovině 

laboratorních podmínek. Následně byly měřeny režimy jízdy po polní cestě a při přejezdu překážky. 

Jízdy byly měřeny na polní cestě vždy jedno měření směrem tam a druhé zpět. Polní cestu bychom 

definovali nerovnostmi vysokými přibližně 50 mm. Překážkou byl dřevěný hranol o rozměrech 

160x160 mm a přejížděn byl pouze levým kolem. 

Přehledný popis měření: 

- místa 1 

o Měření 1 - složený stroj, stroj stojí na rovině 

o Měření 2 - rychlost 10 km.h-1, směr tam 

o Měření 3 - rychlost 10 km.h-1, směr zpět 

o Měření 4 - rychlost 15 km.h-1, směr tam 

o Měření 5 - rychlost 15 km.h-1, směr zpět 

o Měření 6 - rychlost 20 km.h-1, směr tam 

o Měření 7 - rychlost 20 km.h-1, směr zpět 

o Měření 8 - přejíždění hranolu levým kolem stroje, rychlost 6 km.h-1 

o Měření 9 - přejíždění hranolu levým kolem stroje, rychlost 8 km.h-1 

o Měření 10 - přejíždění hranolu levým kolem stroje, rychlost 10 km.h-1 

- místa 2 

o Měření 11 - složený stroj, stroj stojí na rovině 

o Měření 12 - rychlost 10 km.h-1, směr tam 

o Měření 13 - rychlost 10 km.h-1, směr zpět 

o Měření 14 - rychlost 15 km.h-1, směr tam 

o Měření 15 - rychlost 15 km.h-1, směr zpět 

o Měření 16 - rychlost 20 km.h-1, směr tam 

o Měření 17 - rychlost 20 km.h-1, směr zpět 

o Měření 18 - přejíždění hranolu levým kolem stroje, rychlost 6 km.h-1 

o Měření 19 - přejíždění hranolu levým kolem stroje, rychlost 8 km.h-1 

o Měření 20 - přejíždění hranolu levým kolem stroje, rychlost 10 km.h-1 
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Zkušebními prostředky bylo 8 analogových akcelerometrů s označením ADXL325BCPZ. Jedná 

se o 3–osé analogové akcelerometry s rozsahem měření +-5 g ve všech třech osách. Akceleraci 

v osách X a Y je možné zaznamenávat v rozsahu frekvencí 0,5 – 1600 Hz, v ose Z je to pouze 0,5 – 

550 Hz. Spolu s akcelerometry bylo pro měření využito modulární DAQ karty pro 8 modulů. 

Experiment, záznam, následné prvotní zpracování a export dat probíhaly v prostředí Labview. [36] 

Pro správnost měření očekávaných parametrů je nutné provádět měření s dostatečnou 

vzorkovací frekvencí. Měření bylo provedeno s předpokladem, že profil polní cesty, který je hlavním 

budícím prvkem soustavy, má tvar funkce sinus s délkovou periodou 2 m. Při maximální rychlosti 

pojezdu 20 km.h-1 lze spočítat základní frekvenci. 

  𝑓 =
𝜔

2 ∙ 𝜋
 3.6.2.1 

  𝑓 =
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑣

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑙
 3.6.2.2 

Kde v je rychlost pojezdu, l délková perioda předpokládané budící funkce, l = 2 m, 

v = 20 km.h-1. Po úpravě a dosazení dostáváme: 

  𝑓 =
𝑣

𝑙
 3.6.2.3 

  𝑓 =
20

3,6 ∙ 2
≅ 2,8 𝐻𝑧 3.6.2.4 

V praxi se vzorkuje frekvencí minimálně 10x vyšší než měřenou frekvencí, v našem případě 

tedy minimálně 30 Hz. Měření provedené firmou Bednar proběhlo se vzorkovací frekvencí 500 Hz, 

běžně se například v automotive používá vzorkování 200 Hz.  Můžeme mít tedy jistotu, že nedojde 

k antialiasingu měřeného signálu. 

3.7.1 Rozmístění akcelerometrů 
Následující obrázky (Obrázek 45, Obrázek 46) graficky znázorňují polohu umístěných 

akcelerometrů. Obrázek (Obrázek 45) zobrazuje rozmístění akcelerometrů s popisem „místa 1“. 

V tomto případě byly akcelerometry nalepeny do míst přípojných bodů bočních rámů radličné sekce 

a jim příslušným hydraulickým válcům. Rozmístění je symetrické podle podélné středové roviny. 

Rozmístění podle schématu „místa 2“ lze vidět na obrázku (Obrázek 46), kde zůstaly akcelerometry 

u připojení bočního rámu na levé straně, dva akcelerometry jsou umístěny do přední a zadní části 

na vršek středového rámu. Poslední dva jsou nalepeny na náboje kol – akcelerometr 7 na levé a 

akcelerometr 8 na pravé. Akcelerometry jsou v obrázcích označeny písmenem „A“ a příslušným 

číslem. Obrázek (Obrázek 47) je detailním pohledem na přilepený akcelerometr 8 ze schématu 

místa 2. Na obrázku je vidět popis os na krycí krabičce akcelerometru, je zde uveden pro ukázku, 

takto zdokumentován byl každý z akcelerometrů, aby bylo možné kdykoliv data znovu analyzovat 

nebo jinak použít. 
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Obrázek 45 – Rozmístění akcelerometrů „místa 1“ 

 

Obrázek 46 – Rozmístění akcelerometrů „místa 2“ 
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Obrázek 47 – Detailní pohled na připevněný akcelerometr (místa 2 - A8) 

3.7.2 Zpracování dat 
Pro značně obsáhlé měření a velké množství dat bylo po konzultaci rozhodnuto o zpracování 

pouze některých z měření. Svislé zrychlení má na rámu stroje mnohem podstatnější význam než 

zrychlení podélné nebo příčné, a proto jim nebude v této práci věnována pozornost. Podle umístění 

daných akcelerometrů bude tedy zpracována pouze jedna příslušná složka souřadného systému 

daného akcelerometru. Současně nebyla vyhodnocena naměřená data ze všech osmi 

akcelerometrů daného měření, ale po zběžném porovnání jednotlivých průběhů zrychlení daných 

měření byly vybrány k detailnější analýze jen některé z akcelerometrů. 

Větší zatížení stroje očekáváme v přejezdech s vyšší rychlostí, byla tedy zpracována měření 

16 a 17, kde se nacházejí větší amplitudy zrychlení než v případě měření přejezdů zkušební trati za 

nižších rychlostí. Dále bude vyhodnoceno měření 20, kdy během přejezdu nerovnosti došlo k 

jednorázovém vybuzení konstrukce. Pro zjištění případné závislosti se výsledky z měření 20 dají 

porovnat s výsledky měření 18 a 19. 

Měření 16 a 17 probíhalo s akcelerometry rozmístěnými podle schématu rozmístění „místa 

2“ za konstantní rychlosti jízdy 20 km.h-1 po polní cestě. Měření 17 probíhalo po stejné trati jako 

měření 16 avšak v opačném směru. Měření 20 dokumentuje zrychlení v místech s umístěnými 

akcelerometry při přejezdu levým kolem příčné nerovnosti (dřevěný hranol 160x160 mm) při 

rychlosti 10 km.h-1. Měření přejezdu nerovnosti při vyšších rychlostech nebyla uskutečněna hned 

z důvodu možného převrácení stroje a jeho poškození. Měření 18 a 19 probíhala stejně avšak za 

nižší rychlosti. 
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Na následujících obrázcích jsou grafy průběhů zrychlení daného měření a daných 

akcelerometrů. Obrázky obsahují legendu a popis os až na jednu. V aplikaci Signal Analyzer 

programu MatLab nebylo možné nastavit popisek svislé osy časových průběhů z měření. Aplikace 

je jednoduchým nástrojem pro snadné analyzování dat a umožňuje s nimi jednoduché operace. Pro 

náročnost na výpočetní techniku je frekvenční analýza zobrazena tzv. Kaiserovým oknem a není 

počítána rychlou Fourierovou transformací (FFT). Kaiserovo okno je jednou z funkcí oken. Funkce 

oken neboli funkce apodizace, jsou funkce s nulovými hodnotami všude kromě zvoleného intervalu 

na vodorovné ose. Uvnitř zvoleného intervalu bývá funkce zpravidla symetrická kolem středu 

daného intervalu. Maximum má funkce ve středu a směrem ke krajům intervalu klesá. Funkce oken 

bývají zvonovitého tvaru (jako Gaussova křivka) a využívá se ke zpracování dat do spektrálních 

analýz, modifikování nebo filtrování signálu. Způsob zpracování spočívá ve vynásobení naměřené 

datové řady/signálu funkcí okna. Mimo zvolený interval je součin nulový a tam, kde se interval 

s daty překrývá se říká „pohled oknem“. Pro získání frekvenčního spektra se dále využívá diskrétní 

Fourierovy transformace (DFT) pro kterou byly funkcí oken vytvořeny vhodné podmínky. Použitím 

funkcí oken dochází k tzv. úniku, ten lze u Kaiserovy funkce oken ovlivnit nastavitelným tvarovým 

součinitelem β. [37, 38] 

Na obrázku (Obrázek 48) je náhled již zpracovaného časového průběhu zrychlení z měření 16. 

Oranžovou je zde vykreslen průběh složky z-osy akcelerometru 5 a zelenou složky z-osy 

akcelerometru 6. Záznam je již oříznutý o rozjezd a zastavení stroje. Taktéž jsou odfiltrovány 

frekvence vyšší než 50 Hz, tím byl odstraněn přebytečný šum. 

 

Obrázek 48 – Záznam měření 16, akcelerometr 5 a 6, složka z 
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Obrázek 49 -Detail měření 16 + spektrální analýza 

Obrázek (Obrázek 49) zobrazuje pouze část zpracovaného signálu z měření 16. Po odměření 

časových vzdáleností vrcholků křivek z jednotlivých signálů napříč celým průběhem lze tvrdit, že 

mezi přední a zadní částí středového rámu (poloha akcelerometru 5 a 6) není žádný fázový posun. 

Hodnoty fázového posuvu se v průběhu mění, často nelze přesně určit ze kterého vrcholku odečíst 

správné hodnoty a pohybují se v časovém intervalu +-0,08 s. Dále byly z grafu odečteny maximální 

dosahované amplitudy zrychlení. Vidíme, že maximum je i přes 2 g, ale na celkovém časovém 

průběhu (Obrázek 48) se amplituda pohybuje v intervalu 1,5 – 2 g.  Ve frekvenčním spektru se 

nachází křivky, které po hodnotě 50 Hz prudce klesají a dále se stabilizují ve spodní části grafu. To 

způsobil lowpass filtr, který odfiltroval nežádoucí šum. Nejdůležitější je však vrcholek na hodnotě 

1,6 Hz. To je nejdominantnější frekvence, které přiřazuji buzení. Délka vlny nerovností potom bude: 

  𝑙 =
𝑣

𝑓
=

20

3,6 ∙ 1,6
≅ 3,5 𝑚 3.7.2.1 

Grafy na obrázku (Obrázek 50) porovnávají vedle sebe průběh a frekvenční spektrum měření 

16 (vlevo) a 17 (vpravo). Vidíme, že amplitudy zrychlení se pohybují ve stejném intervalu a 

z frekvenčního spektra lze odečíst stejnou frekvenci odpovídající buzení. 
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Obrázek 50 - Porovnání měření 16 a 17 

Na obrázku (Obrázek 51) je oříznutý časový průběh z měření 20 získaný z akcelerometrů 5, 6. 

Z dat byla pomocí lowpass filtru odfiltrována naměřená data s frekvencí vyšší než 50 Hz. Odstranění 

šumu znatelně vyhladilo průběh křivky. Z grafu je patrné, že po vybuzení od přejetí nerovností se 

výchylky postupně snižují a časem by se ustálily na konstantní hodnotě 1 g. Ze vzájemného 

porovnání naměřených dat 5. a 6. akcelerometru byly z jednotlivých vrcholků odečteny hodnoty a 

jejich časový údaj. 

Tabulka 1 – Hodnoty vrcholků z měření 20, akcelerometr 5 a 6, složka z 

A5Z A6Z 

�̈�(t) [g] t [s] 
|1–�̈�(t)| 

[g] 
�̈�(t) [g] t [s] 

|1–�̈� (t)| 
[g] 

1,65 0,62 0,65 0,18 0,26 0,82 

1,55 1,26 0,55 0,3 0,9 0,7 

1,5 1,84 0,5 0,42 1,44 0,58 

1,28 2,63 0,28 0,38 2,08 0,62 

1,1 6,18 0,1 0,8 7,52 0,2 

1,08 6,66 0,08 0,78 8,11 0,22 

1,08 7,22 0,08 0,83 8,71 0,17 

1,08 7,85 0,08 0,87 9,24 0,13 
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Z odečtených dat lze dopočítat relativní amplitudu zrychlení a těmito daty proložit 

exponenciální křivku. Po proložení z rovnice exponenciály můžeme odečíst poměrný útlum. Tento 

údaj poslouží výpočtovému oddělení firmy k případným pevnostním analýzám. Na obrázku 

(Obrázek 52) jsou vykresleny exponenciální funkce. které prokládají extrémy naměřeného průběhu 

měření (Obrázek 51) exponenciální funkcí. V případě obou vyhodnocovaných akcelerometrů byla 

čtyřmi sousedícími extrémy velkých i malých amplitud proložena exponenciála a celým 

vyhodnocovaným intervalem byly proloženy další exponenciály. Jako hodnota konstanty relativního 

útlumu stoje je brána průměrná hodnota ze všech hodnot útlumu rovnic exponenciálních křivek. 

Z následující tabulky (Tabulka 2) je patrné, že za výslednou relativní hodnotu útlumu stoje se dále 

uvažuje hodnota 0,24. 

Tabulka 2 – Hodnoty útlumu 

 celkový 1. část 2. část průměr 
celkový 
průměr 

útlum A6Z 0,186 0,169 0,266 0,207 
0,242833 

útlum A5Z 0,405 0,317 0,114 0,278667 

Dále lze z průběhu měření 20 (Obrázek 51) odečíst fázový posuv mezi přední a zadní částí 

středového rámu. Po odečtení fázového posuvu z několika extrémů a jejich zprůměrování vychází 

hodnota fázového posuvu 0,03 s. Tato hodnota je účely v zemědělských aplikacích velmi nízká a 

fázový posuv považujeme za nulový. Obrázek (Obrázek 53) je porovnáním upravených dat svislého 

zrychlení naměřeného akcelerometrem 6 z měření 18, 19 a 20. Po analyzování průběhů by se dalo 

konstatovat, že žádná závislost mezi nimi není. Na počátku časového průběhu kmitají všechna 

zrychlení ve fázi s amplitudami o přibližně stejných hodnotách. Přibližně od poloviny časového 

průběhu se křivky rozcházejí a kmitají v protifázy. Pro nižší přejezdové rychlosti se perioda nepatrně 

sníží a mezi amplitudami začne docházet k rozdílům. Podle očekávání se při nižší rychlosti přejezdu 

nerovnosti stroj po vybuzení dříve vrací do rovnovážné polohy. 

 

Obrázek 51 – Měření 20, akcelerometry 5 a 6, složky z 
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Obrázek 52 – Funkce pro zjištění hodnot útlumu 

  

Obrázek 53 – Porovnání průběhů měření 18, 19 a 20 
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3.8 Návrh výpočtu odpružení 

3.8.1 Dynamický model soustavy 
Jako výpočtový model dynamické soustavy bylo uvažováno hmotné těleso v rovině a uvážen 

byl pouze jeho pohyb ve svislé ose. Na následujícím schématu (Obrázek 54) je znázorněna úloha, 

podle které budou navrženy parametry daného odpružení. 

 

Obrázek 54 – Dynamické schéma 

Na obrázku (Obrázek 54) jsou dva možné případy, které přichází v úvahu pro návrh odpružení. 

V obou případech uvažujeme kinematické buzení soustavy, které vznikne přejížděním nerovností. 

Četnost a velikost nerovností na cestách je těžké definovat. Možností by bylo změřit a statisticky 

vyhodnotit dané údaje, pro tuto práci se však využije zjednodušeného modelu. Bude uvažován 

průběh funkce cosinus a na základě zkušeností z praxe stanoveny hodnoty amplitudy h, a periody 

l0. Buzení tedy bude záležet na těchto dvou parametrech a zároveň také na rychlosti v jízdy soupravy 

traktoru se strojem. 

Časově proměnné hodnoty z1(t), z2(t), z(t) a z0(t) jsou vždy uvažovány kolem rovnovážné 

statické polohy. V počátku, čase t = 0, jsou tedy nulové, respektive z0(0) = h [mm]. Rovnovážná 

poloha je definována rozměry: z1st, z2st a zst. 

3.8.2 Vstupní data do návrhového výpočtu 
Varianta A) uvažuje dva stupně volnosti soustavy, kde je hmota m1 představuje hmotnost 

odpružené části stroje připadající na nápravu, m2 je hmotnost neodpružených částí (náprava, 

náboje a kola), kk dynamická tuhost pneumatiky, k tuhost odpružení a b tlumení tlumičů. Dále zde 

vidíme souřadnice z1(t) a z2(t) závislé na buzení soustavy. Ve variantě B) se uvažuje pouze jeden 

stupeň volnosti, kde tlumení zůstává stejné, ale hmotnost mc zde bude uvažována jako součet hmot 
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předchozí varianty, tuhost pružení kc považujme jako sériové zapojení odpružení a tuhost obou 

pneumatik stroje. 

Tedy: 

 𝑚𝑐 = 𝑚1 + 𝑚2 3.8.2.1 

 𝑘𝑐 =
𝑘 ∙ 2 ∙ 𝑘𝑘

𝑘 + 2 ∙ 𝑘𝑘
 3.8.2.2 

Pro zjednodušení práce s matematickými rovnicemi definujme budící úhlovou frekvenci ω, 

kterou lze jednoduše spočítat ze zadaných parametrů buzení soustavy. 

 𝜔 =
2𝜋

𝑙0
𝑣 3.8.2.3 

 Dynamickou tuhost pneumatiky považujme za konstantní, i přestože jsou vlivy, které se 

podepíší na změně tuhosti. Výrobci ve svých katalozích dynamickou tuhost pneumatiky neuvádí a 

pro volbu pneumatik na vozidlech využívají firmy své know-how, nebo konzultují vhodnost dané 

pneumatiky s výrobcem. Obecně se dá očekávat, že pneumatika bude mít zásadní vliv na jízdní 

vlastnosti vozidla a v případě, že zaměříme svoji pozornost směrem k podvozku, bude mít vliv i na 

odpružení. Při návrhu odpružení této práce bude využit vztah pro výpočet dynamické tuhosti 

pneumatiky pro nepoháněná kola podle vzorce: 

 𝑘𝑘 = 172 − 1,77𝑅𝑘 + 5,6𝐴𝑘 + 0,34𝑊𝑘𝑅𝑘𝑃𝑘 3.8.2.4 

Kde danými proměnnými jsou průměr ráfku v palcích Rk, stáří pneumatiky v rocích Ak, šířka 

pneumatiky v palcích Wk a tlak v pneumatice v barech Pk. Vliv rychlosti na dynamickou tuhost 

zanedbáme a rozlišovat můžeme pouze statickou a dynamickou tuhost pneumatiky. [39] 

 Dále bude věnována pozornost návrhu tuhosti pružiny k. Pro představu byla nejprve 

zvolena statická velikost deformace pružiny δz1st, kdy stroj svojí vlastní vahou pružinu stlačí ze své 

volné délky do statické rovnovážné polohy. Deformaci pro začátek uvažujme v rozmezí 20–80 mm. 

Ze vzorečku můžeme zkonstruovat graf funkce. 

 𝑘 =
𝑚1𝑔

𝛿𝑧1𝑠𝑡
 3.8.2.5 



 
 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 
 

  - 48 - 

 

Obrázek 55 – Graf závislosti statické tuhosti na velikosti zvolené deformaci 

V následující tabulce (Tabulka 3) jsou shrnuty vstupní parametry výpočtu dynamické tuhosti 

pneumatiky. Dále bude analyzována soustava pro vhodnou volbu parametrů odpružení. Po určením 

parametrů bude možné přistoupit k samotnému návrhu odpružení podvozku, k vyhledání vhodných 

komponent v katalozích nebo k jejich vlastnímu návrhu. Stroje Terraland DO jsou z výroby vybaveny 

pneumatikami Mitas 560/60 R 22.5, které se hustí na tlak 2,6 bar. Může se stát, že pneumatika 

zestárne spolu se strojem, proto bude uvažováno i její stáří. [40] 

Z katalogu a rovnice 3.8.2.4 potom plyne: 

Tabulka 3 – Parametry pneumatiky 

Rk [inch] 22,5 

Wk [mm] 546 

Pk [bar] 2,6 

Ak [roky] 5 

kk [kN.m-1] 600 

V dalším kroku je třeba definovat parametry buzení, především tedy rychlosti, ve kterých se 

stroj při transportech bude pohybovat. Dnešní traktory umí překročit rychlost i 50 km.h-1, avšak 

z bezpečnostních důvodů se smí se strojem DO 6500 jet do rychlosti 25 km.h-1. Na polní cestě bude 

pravděpodobně rychlost ještě nižší, ale pro dostatečný rozhled průběhů křivek v grafech uvažujme 

rychlost až 40 km.h-1. Tabulka (Tabulka 4) obsahuje uvažovaná vstupní data kinematického buzení. 
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Tabulka 4 – Parametry buzení 

h [mm] 50 

l0 [m] 2 

v [m.s-1] 0 - 12 

3.8.3 Pohybové rovnice soustavy 
Pohybové rovnice soustavy A) z obrázku (Obrázek 54) budou: 

 𝑚1𝑧1̈ + 𝑏(𝑧1̇ − 𝑧2̇) + 𝑘(𝑧1 − 𝑧2) = 0 3.8.3.1 

 𝑚2𝑧2̈ + 𝑏(𝑧2̇ − 𝑧1̇) + 𝑘(𝑧2 − 𝑧1) = 𝑘𝑘𝑧0 cos(𝜔𝑡) 3.8.3.2 

A pohybová rovnice soustavy B) ze stejného schématu (Obrázek 54): 

 𝑚𝑐�̈� + 𝑏�̇� + 𝑘𝑐𝑧 = 𝑘𝑐ℎ cos(𝜔𝑡) − 𝑏ℎ𝜔 sin(𝜔𝑡) 3.8.3.3 

Pro návrh parametrů odpružení dále uvažujme dynamický systém s jedním stupněm volnosti, 

tedy (Obrázek 54 – B)). Tímto zjednodušením se celý návrh více zpřehlední, usnadní a zrychlí. Pro 

uvažovanou výrobu prototypu a následné testování v podmínkách zemědělského provozu bude 

tento návrh dostatečný. 

Pro sestrojení amplitudové charakteristiky a pokračování v návrhu podvozku je nutné 

zpracovat pohybovou rovnici 3.8.3.3 pro model s jedním stupněm volnosti (Obrázek 54 – B)). Postup 

řešení úlohy pohybové rovnice ve tvaru diferenciální rovnice druhého řádu následuje rovnicí 

3.8.3.5. Jedná se o součet homogenního (zh) a partikulárního (zp) řešení. Odhad řešení popisují 

následující rovnice (3.8.3.6, 3.8.3.7). Homogenní složka se při konstantním buzení tlumené soustavy 

podílí pouze na tzv. přechodovém jevu a postupem času zaniká, proto ji pro další postup 

zanedbáme. Odhad partikulárního řešení dosadíme do pohybové rovnice 3.8.3.4 a po úpravách a 

porovnání amplitud funkcí sin a cos získáme dvě rovnice pro výpočet hodnot amplitudy r a fázového 

úhlu ϕr (3.8.3.8, 3.8.3.9). [41] 

  �̈� + 2𝑏𝑟𝛺�̇� + 𝛺2𝑧 = 𝛺2ℎ cos(𝜔𝑡) − 2𝑏𝑟𝛺ℎ𝜔 sin(𝜔𝑡) 3.8.3.4 

  𝑧 =  𝑧ℎ + 𝑧𝑝 3.8.3.5 

  𝑧ℎ =  𝑒−𝑏𝑟𝛺𝑡(𝐴 cos𝛺𝑏𝑡 +𝐵 sin𝛺𝑏𝑡) 3.8.3.6 

  𝑧𝑝 = 𝑟 cos(𝜔𝑡 − 𝜑𝑟) 3.8.3.7 

  𝑟 =  
𝛺ℎ√𝛺2 + 4𝑏𝑟

2𝜔2

√(𝛺2 − 𝜔2) + 4𝑏𝑟
2𝜔2

 3.8.3.8 

  tan 𝜑𝑟 =
2𝑏𝑟𝛺3𝜔 − 2(𝛺2 − 𝜔2)𝑏𝑟𝛺𝜔

(𝛺2 − 𝜔2) + 4𝑏𝑟
2𝛺2𝜔2

 3.8.3.9 
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3.8.4 Volba a určení parametrů odpružení 
Nadcházející graf (Obrázek 56) zobrazuje amplitudové charakteristiky (závislost amplitudy r 

na buzení ω) soustavy bez tlumení, kde sledujeme vliv tuhosti pružiny na tlumení soustavu. Z grafu 

je zřejmé, že snižování hodnoty tuhosti pružiny k vede ke snížení vlastní frekvenci netlumené 

soustavy Ω. Pro další postup tedy je zvolena pružinu s tuhostí k = 1200 kN.m-1. Tato hodnota byla 

zvolena na základě amplitudové charakteristiky (Obrázek 56) a požadavku na statickou deformaci 

(Obrázek 55). Takto zvolená hodnota představuje kompromis mezi statickou deformací pružiny a 

vlastní frekvencí netlumené soustavy. Vlastní frekvence nastává při rychlosti vvl = 2,47 m.s-1.  

  𝛺2 =  
𝑘𝑐

𝑚𝑐
  3.8.4.1 

  𝑣𝑣𝑙 =
𝛺𝑙0

2𝜋
 3.8.4.2 

 

Obrázek 56 – Amplitudová charakteristika bez tlumení 

Dalším krokem je návrh tlumení soustavy. Průběhy amplitud r tlumené soustavy vidíme na 

obrázku (Obrázek 57). Jednotlivé křiky odpovídají dané konstantě tlumení, která charakteristiku 

ovlivňuje. Tvar průběhu charakteristiky naznačuje, že zvyšování parametru tlumení má vliv na 

maximální výchylku v oblasti vlastní netlumené frekvence soustavy a celkový průběh výchylky je 

plošší. Jako vhodná se jeví žlutá křivka a s odpovídajícím parametrem tlumení bude v této práci 

počítáno. Jedná se o hodnotu b=60 kN.s.m-1. Vlastní tlumená frekvence vychází vvl_b = 0,20 m.s-1. 

  𝛺𝑏 =  𝛺√1 − 𝑏𝑟
2  3.8.4.3 
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  𝑣𝑣𝑙_𝑏 =
𝛺𝑏𝑙0

2𝜋
 3.8.4.4 

Na časovém průběhu (Obrázek 58) je znázorněna odezva systému na vychýlení z rovnovážné 

polohy. Představme si stroj jedoucí konstantní rychlostí po hladkém povrchu s náhlým přejetím 

nerovnosti. V tomto případě je uvažována nerovnost o výšce 150 mm a sledujeme, kdy se amplituda 

vychýlení opět ustálí na nulovou hodnotu. Pro zvolený parametr tlumení b=60 kN.s.m-1 se soustava 

vrátí do klidové polohy v čase kratším než 2 s. Takováto časová prodleva je optimální a potvrzuje 

vhodnost volby parametru tlumení. 

 

Obrázek 57 – Amplitudová charakteristika tlumené soustavy 

Pro další vyhodnocení vhodnosti volby parametru tlumení je uveden průběh integrálního 

kritéria bezpečnosti (Obrázek 59) závislého na tlumení soustavy. Toto kritérium souvisí s relativní 

výchylkou tlumené soustavy. „Optimální parametry odpružení jsou takové, které minimalizují 

příslušná kritéria.“ (konec citace). Bylo by vhodné mít tedy takové tlumení, jemuž by odpovídala 

minimální hodnota integrálního kritéria, v tomto případě kritérium bezpečnosti. Minimální hodnoty 

kritéria je podle grafu dosaženo, při volbě vyšší hodnoty parametru tlumení, nicméně pro zvolenou 

hodnotu tlumení není kritérium bezpečnosti značně vyšší a křivka s narůstající hodnotou parametru 

tlumení klesá pozvolněji, považujme tedy parametr tlumení b zvolený dobře. Integrální kritérium 

pohodlí, jak uvádí literatura, nepotřebujeme znát, jelikož daný stroj neslouží k přepravě osob. [41] 
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Obrázek 58 – Odezva systému na vychýlení 

 

Obrázek 59 – Průběh integrálního kritéria bezpečnosti 
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3.9 Návrh odpružené nápravy 

3.9.1 Požadavky na odpružení podvozku 
Před samotným návrhem odpružení podvozku je nutné nejdříve zjistit omezení a stanovit 

požadavky na výsledné řešení. Do úvahy je zahrnut silový rozbor budící síly a její účinky na podvozek 

stroje. Požadavky a omezení na odpružení vyplývají také ze stávající podoby stroje. Jedním ze 

základních požadavků firma Bednar je minimální konstrukční zásah do celkové podoby stroje. 

Malou změnu může mimo podvozku podstoupit například zadní část středového rámu, zbytek stroje 

by měl zůstat beze změn, avšak může se stát, že některé sestavy podstoupí malé změny v důsledku 

návrhu odpružení. Dalším z požadavků je zachování výšky zdvihu nápravy. Pro správnou funkci 

nesmí stroj při práci na kola dosednout. Váha stroje a nastavení hloubky spočívají na zadních válcích 

a podpěrných kolech. Případným kontaktem transportních kol s půdou by docházelo k vytahování 

pracovních těles ze země a zpracování zeminy by neprobíhalo v konstantní hloubce. V neposlední 

řadě se požaduje závislé zavěšení kol. Nezávislé zavěšení by mohlo u takovéhoto stroje vést 

k nestabilitě při provozu na pozemních komunikacích, v krajních případech by mohlo dojít 

k převrácení a poškození stroje nebo dalším škodám. 

 

Obrázek 60 – Směrnice budící síly 

Na obrázku (Obrázek 60) je zjednodušené schéma, které popisuje úhel působení budící síly 

na podvozek stroje v závislosti na výšce přejížděné nerovnosti. Hodnota rd je dynamický poloměr 

pneumatiky, h reprezentuje výšku nerovnosti a ϕF úhel nositelky budící síly. Ze schématu lze 

jednoduchým způsobem získat závislost úhlu ϕF na výšce nerovnosti h. 

  𝜑𝐹 = sin−1 (
𝑟𝑑 − ℎ

𝑟𝑑
) 3.9.1.1 

Kde rd = 626 mm.  Při výšce nerovnosti h = 160 mm odpovídá úhel hodnotě ϕF ≈ 48°. S klesající 

výškou nerovnosti úhel ϕF roste až do 90°, což odpovídá svislému směru. Závislost úhlu směrnice 

síly na výšce přejížděné nerovnosti je vykreslena do následujícího grafu (Obrázek 61). 
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Obrázek 61 – Závislost úhlu ϕF na výšce nerovnosti 

V následující tabulce jsou shrnuty parametry a požadavky na odpružení. Hodnoty tlumení b 

a tuhost k vychází z předchozích kapitol, kde byly zvoleny na základě výpočtů. Shrnutí požadavků na 

odpružení: 

Tabulka 5 – Parametry pro návrh podvozku 

Tuhost k [kN.m-1] 1200 

Tlumení b [kN.s.m-1] 60 

Statická deformace pružiny δz1st [mm] 74 

Maximální amplituda výchylky z(t) rmax [mm] 84 

Celkový zdvih pružiny s8 [mm] 158 

Zdvih nápravy [mm] 820 
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3.9.2 Koncepční návrhy podvozku 
V této kapitole jsou schematicky naznačeny uvažované návrhy. Jedná se o předběžné 

koncepční řešení, kde na základě omezení a požadavků plynoucí ze zadání je zvažováno jejich 

rozvíjení do návrhu v podobě virtuálního prototypu. Vycházejme z aktuálního stavu povozku 

(Obrázek 62), kde je dán zdvih nápravy a svislá vzdálenost středu kola od středového rámu. 

Výsledné řešení by mělo mít podobné hodnoty zmíněných vzdáleností a funkčně musí respektovat 

schopnost montáže a provozu. 

 

Obrázek 62 – Schéma současného stavu 
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3.9.2.1 Varianta 1 – odpružení pomocí přepákování 
Nejjednodušším řešením by se zdálo ponechat podvozek v současné podobě, ale namísto 

čepového uložení hydraulického válce zvedání nápravy k rámu stroje řešit odpružení a tlumení 

pomocí přepákování. Komponenty odpružení a tlumení následně uchytit k rámu. Schéma (Obrázek 

63) zobrazuje popsaný koncepční návrh. Vlevo se nachází předek stroje, čárkovanou čárou je 

naznačeno transportní kolo, otočná uložení v pravé části odpovídají současnému uložení nápravy a 

hydraulického válce. Ve vrchní části je naznačeno uložení přes pružinu a tlumič k rámu. 

 

Obrázek 63 – Schéma s odpružením a tlumením, koncepční řešení 1 

Při rozboru se řešení jeví dobře z hlediska zachování zdvihu nápravy, prostorového umístění 

komponent odpružení do stroje a relativní jednoduchosti návrhu. Avšak po silovém rozboru se 

tento návrh jeví jako nevhodný. Podle předchozích poznatků víme, že náprava v transportní poloze 

svírá s podélným nosníkem středového rámu úhel ϕN = 55° (Obrázek 35). Pro zjednodušení a další 

postup předpokládejme daný nosník ve vodorovné poloze. Úhel, pod kterým působí budící síla od 

nerovností na podvozek bude v závislosti na výšce nerovnosti h (v rozsahu 30–160 mm) v rozmezí 

ϕF = 72–48°. Po vzájemném odečtení (ϕF – ϕN) dostáváme rozsah který svírají směrnice síly 

s pomyslnou spojnicí osy kola a otočného uložení nápravy. Rozsah definovaného úhlu činí (-7°) – 

(+17°). Dosazením absolutní hodnoty úhlu do funkce kosinus zjistíme, jaký poměr budící síly působí 

osově na rameno nápravy, respektive na otočné uložení. Poměr síly jdoucí do odpružení a tlumení 

by se pohyboval v rozsahu 0–30 % (sin 17° ≈ 0,3). Jeho uplatnění je velmi malé a z toho vyplívá 

nevhodnost řešení. 

3.9.2.2 Varianta 2 – vlečená náprava 
Schéma řešení odpružení a upravení konstrukce stroje z tlačené nápravy (aktuální podoba) 

na vlečenou je na následujícím obrázku (Obrázek 64). Opět se na levé straně nachází přední část 

stroje, takže náprava je vlečená. Prakticky se jedná o „otočený“ návrh prvního koncepčního návrhu. 

Analogicky bychom mohli spočítat rozsah poměru budící síly působící do odpružení a tlumení. Při 
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předpokladu, že osa tlumení a odpružení by svírala s vodorovnou rovinou stejný úhel jako 

v předešlé variantě rameno nápravy (55°), byl by daný poměr síly v rozsahu 70–100 %. Toto řešení 

se jeví jako vhodné, avšak zamítnuto bylo z důvodu velkého zásahu do stroje, který si firma Bednar 

nepřeje a dále z důvodu agronomických nevýhod plynoucích z tohoto řešení v konkrétním případě 

stroje Terraland DO. 

 

Obrázek 64 - Schéma odpružení tažené nápravy, koncepční řešení 2 

3.9.2.3 Varianta 3 – pružné uložení podvozku 
Ve třetím koncepčním návrhu se uvažuje pružné uložení celého podvozku k rámové 

konstrukci stroje. Na obrázku (Obrázek 65) je schéma daného konceptu. Tento způsob odpružení 

se snaží spíše menšími zásahy do rámové konstrukce umožnit žádanému snížení dynamického 

zatížení. V konceptu bylo uvažováno rozebiratelné uložení, např. pomocí pryžových elementů, 

otoče nápravy k základnímu rámu. Z výsledného zhodnocení vyšlo, že tento koncepční návrh 

nebude rozvíjen. Ve schématu je černými šipkami znázorněno, že by uložení umožňovalo deformaci 

ve dvou směrech. Šedou je pak naznačeno zvedání nápravy, jehož uložení by ještě znamenalo další 

komplikace. V neprospěch řešení mluvily malé rozsahy výchylky odpružených nábojů kol, ale 

především velký zásah do rámů stroje a velikost pružících elementů. 

 

Obrázek 65 – Schéma pružného uložení podvozku, koncepční řešení 3 
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3.9.2.4 Varianta 4 – odpružení pomocí přidání otočného ramene 
Na obrázku (Obrázek 66) je schéma odpružení podvozku pomocí přidaného ramene, díky 

kterému se pomyslná osa náboje kola a otočného bodu tlačené nápravy dostává do výhodnější 

pozice z hlediska silového zatížení oproti prvnímu koncepčnímu řešení. Ve vodorovné poloze této 

osy a při najetí na nerovnost o výšce 160 mm se do klopného momentu, a tedy do pružení a tlumení, 

přenese 67 % budící síly (sin ϕF). To je však nejméně příznivá situace, která může nastat. Mnohem 

častěji budou přejížděné nerovnosti nižší. Dále by větší vybuzení znamenalo větší deformaci pružiny 

a rameno nápravy se dostane do záporného úhlu s vodorovnou rovinou. Tím se úhel mezi 

nositelkou budící síly a pomyslnou osou náboje zvětší. Díky tomu dojde ke zvýšení poměrné části 

budící síly působící na odpružení a tlumení. Poté se dostává hodnota poměru dané síly do spektra 

přibližně 70–90 %. 

Z pohledu změn nebude nutné na základním rámu provádět zásadní změny, zástavbové 

prostory nebudou oproti stávajícímu řešení nabývat větších rozměrů. Na druhou stranu se může 

vyskytnout problém s případnými kolizemi při sklápění nápravy nebo bočních rámů, nezávislosti 

odpružení jednotlivých kol. 

Tento koncepční návrh byl nakonec vybrán pro návrh virtuálního prototypu. 

 

Obrázek 66 – Odpružení přidáním otočného elementu, koncepční řešení 4 
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3.9.3 Virtuální prototyp 
Konstrukční řešení lze vidět na obrázku (Obrázek 67). Virtuální prototyp byl zkonstruován na 

základě koncepčního návrhu s přídavným ramenem. Na obrázku vidíme zelenou barvou zadní 

svařovaný rám s mírnými úpravami. Konkrétně došlo k posunutí nosníku držícího pracovní orgány 

směrem kupředu a zkrácení příčného nosníku držícího otočné uložení ramene nápravy, spolu s ním 

byl upraven i zadní výpalek, jenž celý rám vyztužoval. Do svařence přední části středového rámu byl 

přidán příčný nosník, který je spolu s výztužnými plechy přivařen k podélným nosníkům. Tento 

příčný nosník slouží k uchycení hydraulických válců určených ke zvedání nápravy. 

 

Obrázek 67 – Konstrukční řešení 

Celková sestava nápravy (Obrázek 68) je vyřešena pomocí dvou párů ramen navzájem 

spojených trubkou. Jednotlivá otočná uložení jsou realizována pomocí kluzných pouzder. Do 

sestavy jsou přidány náboje kol, sada brzdových komponent a především hydraulické válce, které 

budou sloužit k tlumení a odpružení. Náprava je ke středovému rámu otočně uložena opět 

v kluzných pouzdrech přišroubovaných k rámu pomocí třmenu se šrouby. 

Pro realizaci odpružení připadalo v úvahu použití vinutých pružin nebo torzní tyče 

v kombinaci s viskózním tlumičem. Z důvodu požadavku na vysoký zdvih a relativně malý 

zástavbový prostor se ukázaly tyto možnosti jako nevhodné.  

K odpružení a tlumení bylo zvoleno hydropneumatické odpružení firmy Argo Hytos, které se 

využívá k odpružení předních náprav traktorů, kabin samojízdných zemědělských nebo stavebních 

strojů, čelních nakladačů a dalších. Jejich modulární hydropneumatický systém odpružení odpovídá 

požadavkům na řešení podvozku stroje Terraland DO. Výhoda spočívá především ve variabilitě 

nastavení parametrů odpružení a tlumení, což by se uplatnilo při proměnné hmotnosti stroje 
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v závislosti na výbavě a u variant s menším záběrem. Dále tento typ odpružení splňuje požadavek 

na zdvih a zároveň je velmi výhodný z pohledu zástavbového prostoru. 

 

Obrázek 68 – Sestava nápravy 

Argo Hytos v rámci modulárního systému dodává mimo hydraulických válců sadu potřebnou 

k realizaci odpružení. Sada může obsahovat moduly, ze kterých se sestaví hydraulický okruh, řídicí 

jednotku, dotykový displej a akumulátory. Pro odpružení navrženého podvozku se použijí základní 

modul B, modul strany pístu PP (proporcionálního tlumení) a modul strany pístnice RV (regulace 

předepnutí). Zvolený systém hydropneumatického odpružení Argo Hytos pracuje do maximálního 

tlaku 250 bar. Tato hodnota je postačující, neboť při návrhu odpružení byly zvoleny dva hydraulické 

válce s průměrem pístu 110 mm, což znamená, že při maximálním uvažovaném zatížení bude tlak 

oleje nižší. 

Na následujícím obrázku (Obrázek 69) je výkresový pohled, který zobrazuje uložení nápravy 

a geometrii návrhu daného podvozku. Dvojitou čerchovanou čarou je znázorněna náprava v horní 

poloze, tlustou čarou v poloze transportní. Hodnota zdvihu nápravy nového návrhu činí 641 mm. 

V porovnání s předchozím návrhem se tato hodnota snížila o 179 mm z původních 820 mm. Ke 

snížení došlo v důsledku přidání otočného ramene nápravy a geometrii celého podvozku. Snížení je 

sice negativní, s ohledem na výhody, které přináší odpružení, je však přijatelné. Úhel s hodnotou 

3,9° je sevřen mezi výkyvným ramenem nápravy a (vodorovným) podélným nosníkem rámu stroje. 

Předpokládá se, že tato poloha je rovnovážná statická, tedy že na stroj působí vlastní tíha. Hodnota 

úhlu se může měnit v závislosti na zatížení. S rostoucím zatížením bude klesat do záporných hodnot, 

při odlehčení se zvýší. Krajní polohy výkyvného ramene jsou zakótovány v přiloženém výkresu. 

(02383986, List 2/2). 
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Obrázek 69 – Zdvih nápravy 

Po navržení odpružené nápravy se vlivem navýšení počtu pohyblivých uzlů a komponent 

zvýšila hmotnost stroje. Původní hodnota hmotnosti sestavy nápravy se z 761 kg zvýšila na 1077 kg, 

hmotnost předního středového rámu z hodnoty 1064 kg narostla na 1243 kg, zadní část středového 

rámu byla odlehčena z 912 kg na 848 kg.  Celkově se tedy hmotnost stroje zvýšila o 431 kg. Z důvodu 

snížení zatížení stroje se však předpokládá následné odlehčení konstrukce. Výsledná hmotnost 

stroje s navrhovaným řešením nápravy se tedy předpokládá nižší. 
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3.9.4 Porovnání dynamického zatížení 
Na základě návrhových výpočtů bylo zjištěno, že přetížení působící na stroj je pro výpočetní 

model (Obrázek 54 – B) 6,9 m.s-2. Také víme, že podle návrhu nápravy se do odpružení a tlumení 

nepřenáší úplná velikost budící síly, zrychlení z obrázku (Obrázek 70) tedy není odpovídající 

navrženému řešení. Po zahrnutí okolních faktorů, především geometrie, je očekáváno dynamické 

zatížení konstrukce stroje (svislé zrychlení) o hodnotě 1 g při pojezdové rychlosti 20 km.h-1. Při 

porovnání této hodnoty s hodnotou zatížení naměřenou experimentálně (hladina 2 g) je zatížení 

výrazně nižší. 

 

Obrázek 70 – Amplitudová charakteristika relativní výchylky a zrychlení 
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4  Závěr 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou návrhu odpruženého podvozku 

kombinovaného disko-dlátového pluhu z nabídky české firmy Bednar FMT. V teoretické části práce 

jsou popsány agronomické operace a stroje k nim určené. Pro názornost zde mají svého zástupce. 

Dále je věnována pozornost jejich koncepci a transportu po pozemních komunikacích. Pro provoz 

na pozemních komunikacích musí stroje splňovat podmínky legislativy, nejdůležitější legislativní 

požadavky jsou v této části práce také zmíněny. Současně teoretická část obsahuje komponenty 

využívané pro odpružení podvozku, konkrétní příklady jsou hydropneumatická odpružení a 

pneumatická odpružení s viskózním tlumičem. 

Cílem práce je vytvořit virtuální prototyp funkčního odpružení podvozku stroje Terraland DO 

6500. Zadáním bylo odpružit původně neodpruženou nápravu při minimálním zásahu do celkové 

konstrukce stroje. Účelem nového konstrukčního řešení je snížení dynamického zatížení působícího 

na stroj. 

Vstupními daty pro analýzu současného stavu byly experimentálně získané hodnoty zrychlení 

v různých částech stroje při různých zátěžných módech. Data byla zpracována pomocí aplikace 

Signal Analyser programu MatLab. Z dat byly získány parametry buzení, útlumu stroje a průběh 

zrychlení v různých částech stroje. Pro zjištění zatížení rámové konstrukce v pracovním a 

transportním režimu posloužily MKP simulace rozložení napětí. Výpočetní model byl statickou 

úlohou s okrajovými podmínkami plynoucích z reálného zatížení. Výsledky simulací odhalily kritická 

místa konstrukce. 

Analytická část dále obsahuje vlastní výpočet dynamické soustavy reprezentované 

zjednodušeným modelem odpružení. Pro výpočet bylo využito pohybové rovnice s jedním stupněm 

volnosti s kinematickým buzením. Na základě amplitudové charakteristiky relativní výchylky, odezvy 

na vychýlení z rovnovážné polohy a statické deformace navrhované pružiny byly zvoleny parametry 

odpružení. Konkrétně jsou tuhost pružiny k = 1200 kN.m-1, tlumení b = 60 kN.s.m-1 a zdvih pružících 

elementů minimálně 160 mm. 

V rámci návrhu odpružení bylo uvažováno několik možných konstrukčních variant řešení. 

Jednotlivé varianty nevyhověly požadavkům na zástavbový prostor, zadání firmy nebo z důvodu 

malé účinnosti. Za nejvhodnější je považován koncepční návrh s přidaným otočným ramenem. Tato 

varianta vyhovuje požadavkům zadání firmy, současně má schopnost čelit vlivům vnějšího zatížení 

a splňuje funkci odpružení. Daný koncept byl zpracován do virtuálního prototypu. Odpružení bylo 

realizováno pomocí hydropneumatického systému. K tomu bylo využito hydraulických válců 

s modulárním systémem firmy Argo Hytos. Po navržení odpruženého podvozku plyne z porovnání 

výpočtu a provedeného experimentu, že došlo ke snížení přetížení rámové konstrukce na 1 g 

z původní hodnoty 2 g při pojezdové rychlosti stroje 20 km.h-1. Nový konstrukční návrh přinesl 

nárůst hmotnosti stroje o 431 kg, což činí 3,3 % celkové hmotnosti. Na základě navrhovaného řešení 

odpružení nápravy v této práci se však předpokládá odlehčení konstrukce v místech, kde došlo ke 

snížení zatížení.  Virtuální prototyp poslouží jako vstup pro simulace pevnostních výpočtů před 

samotnou realizací, výrobou, prototypu. 
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