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Anotace 

Práce se zabývá řešením problematiky automatizace měření vsákavosti vody v terénu neboli 

infiltrace. Po uvedení do problematiky měření se dále blíže zaměřuje na rozbor možných 

řešení  automatizace celého procesu měření infiltrace vody bez potřeby cizí pomoci. V rámci 

této práce byla provedena analýza a návrhové výpočty, na základě kterých byl navržen stroj 

s vlastním pohonem, který lze řídit na dálkové ovládání, a který bude schopen samostatně 

provádět měření v terénu, tedy například na stavbách.  

Annotation 

The thesis deals with the solution of the automationed measuring proces of soaking in water 

into the soil, so called infiltration. After measuring proces introduction, it focuses on the 

options of automationing the whole measuring infiltration proces. There are also  analysis 

and preliminary calculations done, according to which was designed suitable remote 

controled machine with engine which is able to work on it‘s own, for example on the 

construction site.  
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Úvod 

Měření vsákavosti vody se na první pohled nemusí zdát jako důležitý nebo dokonce 

zajímavý parametr. Napovídá tomu i průběh zkoušky, kdy tuto veličinu musíme měřit 

staticky v určitém časovém úseku a zapisovat ručně výsledky měření. Kromě toho je nutné 

před samotnou zkouškou pracně dostat zařízení – infiltrometr do země a mít na místě 

dostatečné množství vody. Voda je základní prvek pro život na Zemi a zvláště v posledních 

letech jí začíná být nedostatek, a proto je potřeba s vodou šetřit. Pokud se dešťová voda 

nevsákne do půdy a odplaví se, je to pro hospodaření s vodou problém. Problém pro rostliny, 

zvířata a samozřejmě také pro nás, lidi. A zde je smysl v měření vsákavosti půdy, čili 

vlastnosti dané horniny přijmout hlouběji pod povrch čím dál vzácnější vodu. Při znalosti 

špatné vsákavosti vody se následně dají proti vysychání vybudovat různá opatření, například 

drenáže. A čím lépe bude tato veličina zmapována, tím účinnější budou i daná opatření.  

Ve spolupráci s firmou Chemcomex a.s., která se zabývá geologickými průzkumy, vznikl 

grantový projekt na vývoj mobilního vsakovacího zařízení, které bude schopné se 

samostatně pohybovat a měřit vsákavost hornin v terénu. To ulehčí a urychlí práci lidem, 

kteří jinak tyto zkoušky provádějí vlastními silami. Další benefit tkví ve zkvalitnění a 

zpřesnění zkoušky díky nasazení senzorové techniky pro  měřící člen – infiltrometr, který 

bude součástí stroje. Ukázka měření vsákavosti hornin – viz obr. 1.  

 

Obrázek 1: Průběh měření s potřebným vybavením [1] 
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Obrázek 1 ukazuje průběh měření se vším potřebným vybavením včetně objemných 

nádrží na vodu. Pracovník musel nejdříve dostat pod povrch zkoumané horniny infiltrometr, 

připravit všechny pomůcky a nyní trpělivě pozoruje úbytek vody v čase. 

To se má změnit díky této diplomové práci, která mapuje vývoj zařízení, jež bude 

pojízdné a nezávislé na pomoci obsluhy při měření. Vznikl tak prostor pro dvě témata 

diplomových prací, a to návrh vozidla a samotného měřícího členu. Tato konkrétní práce se 

věnuje konstrukci vozidla, jeho rámu, podvozku, osazení motorem a všemi dalšími 

komponenty souvisejícími s jízdou a také s fungováním měřícího členu. 
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1. Problematika infiltračních zkoušek 

Infiltrační zkoušky se liší v závislosti na použitém typu infiltrometru. Každý 

infiltrometr má jasně danou konstrukci, která většinou vychází z norem pro tyto zkoušky. 

V kapitole 1.2 Metody měření infiltrace budou popsány jednotlivé typy infiltrometrů. 

1.1. Infiltrace obecně 

V následujících podkapitolách bude upřesněna terminologie související s infiltračními 

zkouškami. 

1.1.1. Nasákavost 

Nasákavostí (infiltrací) se rozumí schopnost horniny pojmout  vodu do svých pórů. Tento 

proces je pozorován v daném časovém úseku a je dále zpracováván. Výstupem z tohoto 

pozorování, neboli z infiltrační zkoušky, jsou potom vyhodnocená data, na základě kterých 

je možné určit nasákavost zkoumané půdy. Tento údaj se uvádí v procentech. Pro srovnání 

jsou v Tabulka 1 uvedeny hodnoty nasákavosti vybraných hornin. 

Tabulka 1: Nasákavost vybraných hornin [2] 

Hornina Objemová hmotnost 

[kg/m3] 

Nasákavost [% váhová] 

Žula, granodiorit 2400 – 2800 0,5 – 2 

Syenit 2500 – 2900 0,5 – 1,5 

Diorit, gabrodiorit 2600 – 3000 0,5 – 1 

Gabro 2700 – 3100 0,5 – 1 

Křemenný porfyr 1900 – 2700 0,5 – 1 

Liparit 1900 – 2600 1 – 3 – 12 

Trachyt 1900 – 2500 1 – 2 

Znělec  2300 – 2700 0,5 – 1 

Andezit 2500 – 2900 0,5 – 1 – 2,5 

 

Pro úplnost se uvádí, že u hutných hornin bývá nasákavost menší než 0,5 % objemu, u 

slabě pórovitých hornin 2,5 - 5 % a u značně pórovitých hornin nad 5 % objemu [2]. 

1.1.2. Propustnost 

Propustnost je schopnost, která umožňuje vstup vody pod povrch země. Jedná se tedy o 

vsakování vody do půdy. V grafu na obr. 2 je možné vidět závislost kumulativní infiltrace 

(celkové množství vsáknuté vody) a její rychlosti na čase. Z grafu je patrné, že rychlost 
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vsakování se po určité době ustálí, zatímco množství vody nasákané půdou se stále  

navyšuje, ačkoliv pomaleji, než na začátku zkoušky.  

 

Obrázek 2: Závislost kumulativní infiltrace a její rychlosti na čase [3] 

 

1.1.2.1. Matematická závislost propustnosti 

Propustnost lze spočítat dle Darcyho zákona, který definuje rychlost průtoku kapaliny 

nasycenou zónou pevného porézního tělesa. Rychlost infiltrace vf lze spočítat dle rovnice: 

 𝑣𝑓 = 𝑘 ∙ 𝐼 (1)  

 
𝑘 =

𝑄 ∙ 𝐿

𝐴 ∙ (ℎ𝑎 − ℎ𝑏)
  

(2)  

 
𝐼 =

ℎ1 − ℎ2

𝐿
 , 

(3)  

kde Q je průtok pronikající kapaliny, k je koeficient filtrace, A je plocha, kterou proudící 

médium protéká, ha je tlak v místě vtoku média do materiálu, hb je tlak v místě výtoku média 

z materiálu, L je vzdálenost mezi místy a – b (viz schéma na obr. 3) a I je piezometrický 

gradient [4] 

 
Obrázek 3: Schéma pro výpočet propustnosti dle Darcyho zákona [4] 



 
DIPLOMOVÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 
 

 

Návrh podvozku pro zařízení určené na mobilní vsakovací zkoušky  - 7 - 

Hodnoty rychlosti infiltrace se mohou lišit také v závislosti na množství vegetace na 

měřeném povrchu. Rozdíly jsou znázorněny v tabulce 2, kde PN znamená travnatý porost 

bez vlivu zhutnění, PA znamená porost spásaný skotem a LO znamená pozemek 

obhospodařovaný velkovýrobním způsobem [3]. Měření bylo provedeno dvouválcovou 

výtopovou metodou (viz obr. 1) a půda byla stanovena jako hlinitá až písčitohlinitá [3]. 

Tabulka 2: Srovnání rychlosti infiltrace na různých plochách [3] 

 

Tabulka 2 ukazuje, že nejvyšší rychlost infiltrace mají půdy s neposečenými 

travnatými porosty bez zhutnění. Naopak nejpomalejší (procenta původní rychlosti) je tento 

proces u půd na konci vegetace, na nichž se pohyboval skot spásající vegetaci.  

Na obdělávaných pozemcích má vliv na rychlost vsakování také způsob zpracování 

půdy – viz tabulka 3. 

Tabulka 3: Srovnání rychlosti infiltrace v závislosti na způsobu zpracování horniny [3] 

 

Z tabulky 3 je patrné, že infiltrace dosahuje nejvyšší rychlosti na písčité, hluboce 

zorané půdě. Naproti tomu u jílovitohlinitých  či uježděných půd je rychlost až trojnásobně 

nižší nebo dokonce nulová. 
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1.2. Metody měření infiltrace 

Podle použitého infiltrometru se dají metody rozdělit na manuální a automatizované.  

1.2.1. Plně manuální metody 

Tyto metody jsou manuální nejen ve smyslu instalace infiltrometrů, ale i samotného 

měření, kdy obsluha doplňuje vodu a zároveň měří a zaznamenává časy vsakování.  

1.2.1.1. Jednoválcový infiltrometr 

Tato metoda je vhodná spíše pro těžší a méně propustné půdy. Měří se zde čas, za který 

se vsákne určité množství vody. Jak je patrné na obr. 4, nejdříve je potřeba zbavit povrch 

vegetačního porostu, a poté měřicí válec zatlouci do země přes dřevěný trám.  

 

Obrázek 4: Příprava měření jednoválcovým infiltrometrem [2] 

Po zatlučení válce je do prostoru v mezikruží umístěn hrot, který později dává 

obsluze referenční bod hladiny. Nejprve je nutné zalít válec vodou. Poté se zapínají stopky 

a čeká se na okamžik, kdy hladina opadne přesně na úroveň zmiňovaného hrotu (viz obr. 5). 

To je moment, kdy se zapisuje čas a celé měření se opakuje se stejným počátečním 

množstvím vody. Tento postup je neustále opakován, dokud nedojde k ustálení rychlosti 

infiltrace (doba posledních měření má rozptyl v řádu sekund).   

 

Obrázek 5: Měření hladiny pomocí hrotu ve válci [2] 
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1.2.1.2. Dvouválcový infiltrometr 

Jedná se o častější metodu měření, kdy jsou do země zatlučeny dva válce (obr. 6). Měří 

se úbytek vody v menším – vnitřním válci. Druhý – vnější válec je zde proto, aby proudnice 

vsakované vody měly svislý směr.  

 

Obrázek 6: Měření dvouválcovou metodou [1] 

Postup měření je obdobný jako u jednoválcové metody, avšak ve vnitřním válci je 

umístěna děrovaná kruhovitá deska se dvěma hroty různé délky, viz obr. 7. Vrcholek vyššího 

hrotu udává horní hladinu vody, na které se začíná měřit čas, za který hladina opadne na 

úroveň kratšího hrotu. Deska také zabraňuje rozplavení horniny při dolévání vody. 

 

Obrázek 7: Kovová děrovaná deska s hroty [3] 
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Tato metoda má normou ČSN EN ISO 22282-5 [5] přesně dány poměry velikostí 

válců a také hloubku zaražení do země, viz schéma na obr. 8.   

 

Obrázek 8: Schéma dvouválcového infiltrometru [3] 

 

1.2.1.3. Tlakový infiltrometr 

Metoda využívá infiltrometru Mariottova typu vyrobeného z nekorozivních 

materiálů (plexisklo, mosaz, teflon, PVC), jeho schéma je možné vidět na obr. 9. Název 

infiltrometru je odvozený od jeho principu funkce na mechanicko-hydraulickém základě. 

Ovšem bez nároku na vnější zdroj energie. Infiltrační válec má průměr 15 cm a je opatřen 

vlastním vodoznakem pro kontrolu konstantní výšky H.  
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Před zaražením válce do země se do prostoru ve válci, přímo na povrch zkoumané 

půdy, umisťuje porézní materiál, který zabraňuje rozplavování povrchu půdy pod výtokem 

vody. Válec je poté zaražen do země v maximální hloubce 10 cm. Ten je následně osazen 

infiltrometerem, jehož zásobní prostor se naplní vodou. Následně se otevře pístový ventil a 

dojde tak k vytopení prostoru ve válci. Skutečná výška hladiny je měřena pomocí vlastního 

vodoznaku na válci. V momentě otevření ventilu se zapínají stopky a zároveň se sleduje 

hladina vody na zmíněném vodoznaku. Po dosažení konstantní hladiny ve válci se zapíše 

čas ustálení a od té chvíle se měří už jenom úbytek vody v rezervoáru za určitý časový úsek. 

Na obr. 10 je dobře vidět, že sledování vody v infiltrometru v průběhu zkoušky je snadné. 

Proces měření infiltrace probíhá do stavu ustáleného proudění vody. 

 

 

 

1 – pístový ventil pro 

otevírání/zavírání výtoku vody 

2 – nastavitelná trubička tlakové 

výšky H vzhledem  infiltračnímu 

povrchu 

3 – vodní rezervoár Marriotova 

typu 

4 – plexisklová trubice malého 

průměru pro přesné čtení vodní 

hladiny 

5 – kovový válec o poloměru a 

zaražený do země do hloubky d 

6 – saturovaná zóna pod 

infiltrometrem 

7 – čelo zvlhčení 

8 – zóna zvlhčení 

Obrázek 9: Schéma tlakového infiltrometru [3] 
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Obrázek 10: Tlakový infiltrometr [3] 

1.2.1.4. Minidiskový podtlakový infiltrometr 

Jak název napovídá, jedná se o malé, snadno přenosné zařízení, které měří infiltraci 

při tlakových výškách pouze 0,5 až 6 cm. Tento typ se skládá ze dvou komor, které se 

nachází v jedné trubici a jsou umístěny nad sebou. Měření začíná s oběma komorami 

naplněnými vodou, přičemž trubička v horní komoře udává tlakovou výšku (tenzi) a dá se 

manuálně nastavit. Na spodní straně dolní komory je umístěn porézní disk, jenž po usazení 

do půdy začne okamžitě propouštět vodu, a tím začíná proces infiltrační zkoušky, viz schéma 

na obr. 12. Zaznamenává se doba poklesu hladiny v dolní komoře (jednotky sekund pro 

písky a až desítky minut pro jíly). Měření je díky malým rozměrům infiltrometru (viz obr. 

11) velmi snadné na instalaci, to samé lze říci o transportu, kdy kromě inflitrometru stačí 

přepravit už jen několik decilitrů vody. Stinnou stránkou ale může být pouze informativní 

charakter výsledků zkoušky, protože velikost zaplavené plochy ani množství infiltrované 

vody (maximálně 135 ml) není dostatečně vypovídající z hlediska větších půdních oblastí.  
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Obrázek 12: Schéma minidiskového infiltrometru 

[3] 

 

1.2.2. Automatizovaná metoda měření 

U této metody zůstává nutnost manuální instalace infiltrometru, ale samotné měření 

je automatizované. Součástí infiltrometru je totiž plovákový senzor hladiny s opticko-

elektronickým odečtem výšky, podpůrný elektrický obvod, záznamová jednotka s hodinami 

pro odečet času (datalogger) a baterie.  

1.2.2.1. Přetlakový infiltrometr 

Neboli také kompaktní přetlakový (výtopový) infiltrometr obsahuje kapacitní 

hladinové čidlo, které zaznamenává pokles hladiny v krátkých časových intervalech a poté 

data ukládá na záznamovou jednotku. Konstrukce je podobná jako u tlakového typu. Základ 

zde tvoří opět prstenec určený pro zaražení do půdy a válcový vodní rezervoár Mariottova 

typu (viz schéma na obr. 13). Princip měření je ale takový, že voda je do půdy přiváděna 

takovou rychlostí, jakou se vsakuje. To znamená, že po instalaci přetlakového infiltrometru 

je naplněn rezervoár vodou po okraj (horní rysku). Poté se otevře ventil v prostoru pod 

rezervoárem, prstenec je zaplaven vodou a začíná měření. Aby se zajistil určitý přetlak, hlídá 

se hladina vody v rezervoáru a pokaždé, když dojde k jejímu poklesu vlivem vsáknutí 

Obrázek 11: Minidiskový infiltrometr 

[3] 
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(určeno druhou ryskou, která je jen o kousek níže než ta horní), je dolita opět po horní rysku. 

Právě úbytek vody je celou dobu mapován a ukládán na záznamovou jednotku. Zkouška 

končí ve chvíli, kdy dojde k ustálení rychlosti infiltrace.  

 

Obrázek 13: Schéma přetlakového infiltrometru [3]   Obrázek 14: Přetlak. infiltrometr [3] 

 

1.3. Závěrem k infiltračním zkouškám 

Rešerše na předchozích stránkách jednak poukazuje na různorodost infiltračních 

zkoušek a jejich menší či větší odlišnosti, ale hlavně na nepříjemnou skutečnost společnou 

pro všechny typy zkoušek. A tou je, jak už bylo zmíněno v úvodu, nutnost veškerou měřicí 

techniku dopravit na místo, nehledě na to, že například dvouválcová metoda má spotřebu 

vody v řádu desítek litrů, a to není z hlediska přepravy příjemné. Dalším úskalím je pak 

samotná instalace infiltrometrů zarážením či zatloukáním svépomocí do půdy. Poslední 

nevýhodou je pak nutná přítomnost obsluhy i po dopravě a instalaci. U plně manuálních 

infiltrometrů je potřeba sledovat danou veličinu v čase (u automatizovaného infiltrometru 

toto částečně odpadá) a naměřená data je také nutné vyhodnotit. Je patrné, že kromě určitého 

úsilí vyžaduje toto měření také nemalé množství času.  

Všechny popsané nepříjemnosti má za úkol odstranit jednoúčelové automatizované 

zařízení s vlastním – hnaným podvozkem a taktéž vlastním zdrojem energie. Do rámu na 
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podvozku bude upevněn infiltrometr (navržený na míru v druhé diplomové práci [6]) 

s akčním členem pro zatlačování do půdy a s vlastní zásobou vody v nádrži. Celé zařízení 

bude možné ovládat na dálkové ovládání a bude vybaveno měřícím a vyhodnocovacím 

softwarem, jenž umožní plnou automatizaci infiltračních zkoušek. V plánu do budoucna je 

taktéž GPS modul, který učiní celé zařízení nezávislým na obsluze.  
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2. Podvozky a pohony pro pohyb v terénu 

Již od začátku projektu bylo definováno firmou Chemcomex, a.s. prostředí, ve 

kterém se má daný stroj pohybovat. Typicky má jít o různé stavební pozemky určené pro 

výstavbu silnic, dálnic, ale i budov. Dále například hřiště, různé louky, pole atd. Z hlediska 

členitosti povrchu tedy spíše mírný terén.  Na místa ležící v těžce přístupném terénu nebude 

vozidlo koncipováno, protože i samotné měření tam postrádá smysl. A to i z hlediska 

stavební techniky, která musí na místo stavby vždy zaručeně vyjet. Kromě terénu jsou 

rozhodujícími faktory při vývoji cena,  jednoduchá údržba a také celková hmotnost stroje, 

která bude hrát důležitou roli při zamačkávání infiltrometru do půdy. Síla akčního členu pro 

zamačkávání infiltrometru bude větší než síla od hmotnosti stroje tak, aby tento akční člen 

dokázal v krajních situacích uzvednout celý stroj, jehož hmotnost tak přispěje 

k zaručenějšímu zamáčknutí. Nárůst hmotnosti má ovšem limit v instalovaném výkonu, ale 

k tomu až později. Firma Chemcomex, a.s. také vyspecifikovala, že primárně by vozidlo 

mělo být poháněné elektromotorem a pracovní den zamýšleného zařízení má začínat jeho 

nakládkou na vlek, bez pomoci obsluhy, pokud samozřejmě nepočítáme manipulaci 

s (dálkovým) ovládáním stroje. Právě kvůli nakládce bude v návrhových výpočtech hrát roli 

také vysoká stoupavost.  

2.1. Druhy podvozků 

Podvozky pro pohyb v terénu se v zásadě dají rozdělit do třech velkých skupin. A to 

na pásové, kolové a kolopásové. V této práci je kladen důraz na rozdílnost a rozmanitost 

konstrukcí podvozků a na základě toho je zvoleno vhodné řešení, které vyhovuje 

požadavkům pro danou aplikaci s ohledem na cenu a jednoduchost. 

2.1.1. Kolové podvozky 

Podvozek osazený koly je starší než automobilový průmysl a není třeba jej příliš 

představovat. Přesto je možné najít spousty různých konstrukčních provedení, která se od 

sebe liší podle toho, kam jsou tyto podvozky určeny, zda na silnice nebo do terénu. Terénně 

zaměřená vozidla mají robustnější nápravy, poloosy, tlumiče, pružiny aj. a také samotná kola 

se liší výraznějším vzorkem oproti silničním vozidlům. I v případě primárně terénních 

podvozků lze najít nemalé rozdíly, které se týkají zejména distribuce výkonu na kola.  



 
DIPLOMOVÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 
 

 

Návrh podvozku pro zařízení určené na mobilní vsakovací zkoušky  - 17 - 

2.1.1.1. Systémy pohonu všech kol s řiditelnou nápravou 

Tato podkapitola patří v zásadě všem terénním automobilům. Pohon všech kol se hodí 

nejen pro těžší terén, ale i pro zhoršené adhezní podmínky. Systémy pohonu jsou různé a 

odráží se v nich cena i požadavky na průchodnost terénem. 

Pohony s mezinápravovou spojkou 

Pro nenáročné terény, ale také pro jisté rozjezdy na kluzkém povrchu slouží systémy 

s připojitelnou nápravou, kdy jedna náprava je hnaná trvale a druhá až v případě, že dojde 

k prokluzu hnaných kol. Oproti vozidlům s jednou hnanou nápravou vede z převodovky 

hřídel ke druhé, primárně nehnané, nápravě. Tato hřídel slouží jako vstup do mezinápravové 

spojky, která v případě potřeby pošle hnací moment na nehnanou nápravu, viz schéma 

pohonu všech kol (4x4) na obr. 15. 

 

Obrázek 15: Schéma pohonu 4x4 s mezinápravovou spojkou [7] 

V zárodku tohoto dnes velmi populárního řešení byly nasazovány viskózní spojky. Jak 

již název napovídá, tato spojka pracuje s viskozitou oleje uvnitř své skříně. Vstupní hřídel 

od převodovky je připojena na vnitřní lamely uvnitř spojky a má otáčky přímo úměrné 

rychlosti otáčení primárně hnaných kol. Na výstup ze spojky, který vede nehnané nápravě, 

jsou připojeny vnější lamely. Pří běžném režimu jízdy bez prokluzu hnaných kol jsou 

rychlosti otáčení vnějších a vnitřních lamel stejné. Až když dojde k prokluzu hnaných kol, 

zvýší se rychlost vnitřních lamel na vstupu, a po určité době tak dojde k zahřátí oleje ve 
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spojce. S rostoucí teplotou se začne olej roztahovat a unášet horní lopatky na výstupu, čímž 

dojde k přenosu hnacího momentu na kola druhé - nehnané nápravy. Schéma viskozní 

spojky v částečném řezu se nachází na obr. 16. Velkou výhodou je fungování spojky bez 

jakéhokoliv zásahu elektroniky, vše je dáno viskozitou oleje. To má ale zároveň nevýhodu 

v tom, že takový systém je sice automatický, ale neřiditelný. Do připojení a odpojení druhé 

nápravy se nedá nijak zasahovat, celý děj se odehrává v závislosti na prokluzu předních kol. 

Tuto nevýhodu odbourávají třecí mezinápravové spojky. Umístění mají stejné jako viskózní, 

ale fungují na principu tření mezi lamelami. To je již závislé čistě na tom, kdy elektronika 

pošle signál spojce, aby sepnula nebo rozepnula. Dnes asi nejznámějším výrobcem těchto 

spojek je společnost Haldex, která poskytuje spojky výrobcům, kteří je poté programují 

podle svého uvážení. I tato spojka má nevýhodu pramenící z probíhajícího tření při záběru a 

z toho plynoucího opotřebení spojky. Při delší jízdě v režimu 4x4 se navíc může začít spojka 

přehřívat a v takovém případě dojde k jejímu preventivnímu odpojení. 

Z předchozího odstavce už může být patrné, že řešení pohonu všech kol 

s mezinápravovými spojkami není vhodné do terénu, nicméně pro výjezd zasněžené 

přístupové cesty je toto řešení naprosto dostačující. Proto se dnes najde celá řada výrobců, 

kteří pod zkratkami 4x4 nebo AWD (All Wheel Drive – Pohon všech kol) ukrývají toto 

jednoduché a levné (na poměry automotive) řešení, například: Škoda (celý koncern VW), 

BMW, Volvo, a také Audi u svých menších modelů, které je jinak proslulé pro svůj systém 

pohonu všech kol Quattro.  

 

Obrázek 16: Schéma viskózní spojky [7] 
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Pohony s uzavíratelným diferenciálem 

Ideální pohon všech čtyř kol do terénu by byl takový, který by měl všechna hnaná 

kola spojená napevno. Taková vozidla existují a jsou vybavena uzávěrkou diferenciálu, která 

v uzavřeném stavu funguje právě jako pevné spojení vstupu a výstupu diferenciálu. Jedná se 

o čistě mechanické spojení vstupního hřídele diferenciálu s poloosami (hnacími hřídeli) kol, 

jak je patrné ve schématu na obr. 17. Při zatáčení dochází ke změně obvodových rychlostí 

kol na vnitřním a vnějším poloměru zatáčení. Čili pokud bude diferenciál fungovat jako 

pevné spojení a ne jako prostředek k vyrovnání různých otáček kol (to je jeho primární 

funkce u všech vozidel), dojde k brzkému zničení hnacího řetězce v důsledku enormního 

nárůstu sil v něm. A proto je uzávěrka diferenciálu vhodná pouze tam, kde trvale dochází 

k prokluzu kol. Protože právě prokluz vyrovnává rozdílné otáčky kol, není možné jezdit 

s uzavřeným diferenciálem po silnici nebo jiném zpevněném povrchu. Proto mají takto 

vybavená vozidla možnost uzávěrku libovolně zapínat a vypínat. Lze říci, že se jedná o 

specifické řešení pro vozidla do těžkého terénu. Dokonce i v celkem úzké nabídce vozidel 

koncipovaných do těžkých podmínek se často jedná o výbavu za příplatek, protože ne každý 

ji využije.  

 

Obrázek 17: Schéma diferenciálu s uzávěrkou [8] 

 

2.1.1.2. Systém pohonu všech kol s pevnými nápravami 

Osobní i nákladní automobily sice potřebují mít řízenou nápravu, to samé ale nemusí 

platit pro stavební techniku nebo jinak specifickou skupinu strojů. Jako nejlepší příklad 

1 –  Vstup z převodovky  

2 –  Výstup z diferenciálu na  

poloosu hnaného kola 

3 –  Uzávěrka diferenciálu 

4 –  Poloosa hnaného kola 
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poslouží malý kolový nakladač od firmy Bobcat na obr. 18, který má sice kolový podvozek, 

pohon všech kol, ale zatáčí pomocí smyku.  

 

Obrázek 18: Smykem řízený nakladač Bobcat S570 s kolovým podvozkem [9] 

Nakladač je vybaven hydraulickým systémem pro pracovní jednotku a také pro 

pohon kol. O pohon hydraulického systému se stará stacionární spalovací motor. Stacionární 

proto, že  zde slouží jako generátor energie pro hydraulické čerpadlo, které dále rozvádí 

hydraulickou kapalinu do rozvaděče, který kapalinu dále distribuuje do pracovních a 

pohonných sekcí. Pohon je řešen následovně.  Na každé straně se nachází rotační hydromotor 

v prostoru mezi koly, který přes řetězový systém (obr. 19) roztáčí obě kola na jedné straně 

zároveň, která jsou připevněna k hydromotorům napevno – bez zavěšení. 

 

Obrázek 19: Pohled na řetězy pohánějící kola levé a pravé strany - po sundání sedadla [10] 
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Pokud rozvaděč pošle kapalinu například pouze do levé sekce a do pravé nikoliv, 

kola na levé straně se budou otáčet, zatímco ta na pravé straně budou blokována. Kola na 

levé straně pak přetlačí odpor tření kol vůči podkladu na straně pravé a nakladač zatočí 

vpravo. Z logiky věci to samé platí pro druhou stranu, jen v opačném pořadí. Pro jízdu přímo 

jednoduše pošle rozvaděč kapalinu do obou sekcí – levé i pravé – zároveň. Tyto stroje se 

pohybují omezenou rychlostí (většinou maximálně do 12 až 15 km/hod), ale trakční sílu mají 

v celém pásmu rychlosti prakticky stejně velkou. Řízení smykem má navíc výhodu v tom, 

že rozdílná rychlost kol na levé a pravé straně při zatáčení zde z principu není problémem, 

ale naopak požadavkem. Díky tomu není potřeba instalovat diferenciál a celá konstrukce je 

tak rázem jednodušší a kompaktnější. Takové řešení pohonného ústrojí tudíž dává nakladači 

velmi spolehlivý stálý pohon všech čtyř kol, který si poradí i s těžkým terénem, stejně tak 

s velmi zhořšenými adhezími podmínkami.  

2.1.2. Pásové podvozky 

Pásové podvozky všeobecné známé díky tankům a dalším armádním speciálům, ale 

své pevné místo mají i ve stavební technice (viz bagr na obr. 20) nebo v různých 

zakázkových výrobách osobních a nákladních vozidel do velmi těžkého terénu. Pásový 

podvozek má všeobecně obdélníkovou plochu styku s podkladem (na rozdíl od kola, které 

je v kontaktu podél úsečky) a z toho plynoucí výhodu  v rovnoměrném rozložení měrného 

tlaku na zem a z toho plynoucí vynikající trakci za všech podmínek. Zatáčí se zde smykem 

podobně jako u smykových nakladačů, což ale spolu s velkou stykovou plochou s sebou nese 

jednu důležitou vlastnost. Při snaze zatáčet smykem vznikají velké třecí síly mezi 

nepoháněným pásem a podkladem. Tyto síly jsou přímo úměrné ploše pásu, hmotnosti stroje 

a druhu podkladu a brání v pohybu nehybného pásu, tím pádem i zatočení.  

 

Obrázek 20: Pásový podvozek na pracovním stroji Bobcat E85 
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Větší plocha, vyšší hmotnost a pevné podloží znamenají nárůst této třecí – odporové 

síly. S touto skutečností je třeba počítat hlavně při navrhování každého stroje nebo vozidla 

s pásovým podvozkem. Z hlediska údržby je také třeba počítat s nutností kontrolovat 

prověšení pásu a pravidelně jej napínat. Pohon bývá u pracovních strojů řešen podobně jako 

u smykem řízených kolových nakladačů a stará se o něj většinou stacionární spalovací 

(vznětový) motor, který pohání hydraulickou jednotku. Jelikož má pásový podvozek celkově 

rozdílnou koncepci konstrukce, zde podobnost se zmíněným nakladačem končí. 

2.1.2.1. Uspořádání a části pásového podvozku 

Pásové podvozky se skládají z levé a pravé části, neboli ze dvou housnic. Housnice 

jsou tvořeny řadou specifických součástí, které plní různé funkce. Jejich výčet je následující. 

Rámy 

  Rám je základní nosný prvek každého stroje (obr. 21), na kterém je shora připevněna 

nástavba a z druhé strany nebo zboku housnice tvořící samotný pásový podvozek. Rámy 

jsou většinou řešeny jako svařence individuálně podle velikosti a použití stroje, ale mohou 

být i lité. Podmínka funkčnosti je vysoká tuhost. Volitelně se osazují například radlicí, a 

nebo mechanismem, který umožňuje plynulou změnu rozchodu podvozku. Toho bývá 

využíváno například v zemědělství pro nastavení optimálního rozchodu dle šířky řádku s 

plodinami tak, aby nedošlo k jejich uježdění při jízdě po poli. Další příklad použití najdeme 

i u menších bagrů (rypadel, buldozerů, ...), které tak mohou po zúžení podvozku projet 

vchodem či vjezdem do budovy a tam poté pracovat. Při zužování rozchodu se musí dbát 

zvýšené opatrnosti kvůli snížené stabilitě užšího podvozku.   

 

Obrázek 21: Osazený podvozkový rám rypadla Yuchai [11] 
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Schéma housnice pásového podvozku 

 
Obrázek 22: Schéma pásového podvozku (tvorba na základě CAD modelu od firmy Bobcat) 

Ze schématu podvozku na obr. 22 je pak dobře patrná velká rozdílnost v konstrukci 

oproti kolovým podvozkům. Viz rozbor v následujících odstavcích. 

 

Podélný nosník 

Na podélném nosníku jsou zavěšena jednotlivá kola a kladky, případně systém 

napínání pásu. Podobně jako rámy se podélné nosníky vyrábí jako svařence s důrazem na 

tuhost.  

 

Hnací turasové kolo 

Turasové kolo je podobně jako řetězové kolo opatřené vnějším ozubením a přenáší 

výkon z motoru na pás. Boky zubů jsou povrchově tvrzeny (např. kaleny), aby odolaly 

abrazivnímu působení nečistot. Kola se často nevyrábí vcelku, ale ze dvou částí. Z ozubeného  

náboje a z věnce, který se k náboji upevňuje pomocí lícovaných šroubů. Díky tomu je možné 

vyrábět náboje z obyčejné konstrukční oceli a snížit tak náklady na materiál, navíc při porušení 

ozubení stačí vyměnit pouze věnec. Příklad věnce turasového kola s otvory pro lícované šrouby 

je na obr. 23. 
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Obrázek 23: Věnec hnacího turasového kola [11] 

 

Vodící a napínací ústrojí 

Vodící a napínací ústrojí se skládá z vodícího kola a z tlumícího a pružného členu. 

Vodící kolo je po obvodu hladké, avšak vodící plocha je opatřena nákružkem, který brání 

svlečení pásu. Vodící kolo je uloženo posuvně na vidlici, díky tomu je možné napínat pás. 

Vidlice je upnuta k tlumícímu zařízení, kterým je nejčastěji hydraulicko-pneumatický 

systém – viz obr. 24 (může být i pružina). Toto zařízení pohlcuje rázy a zabraňuje 

nadměrnému napnutí například při zaklínění cizího tělesa mezi kolo a pás (kámen, větev 

atd.). Pružný element v takové situaci brání nadměrnému přepínání nebo dokonce přetržení 

pásu.  

 

Obrázek 24: Vodící kolo s hydraulicko-pneumatickým napínacím ústrojím [12] 

 

Pojezdové kladky 

Jsou tvořeny dvěma svařenými výkovky k sobě, do nichž jsou zalisována kluzná 

ložiska. Ukládají se do podélného nosníku tak, aby zajišťovaly vedení pásu, a aby přenášely 
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zatížení od tíhy stroje rovnoměrně na plochu celého pásu. Díky nim také pásy kopírují terén, 

a je tak zajištěna dobrá trakce. Příklad pojezdové kladky je na obr. 25. 

 

Obrázek 25: Pojezdová kladka [11] 

Podpěrné kladky 

Konstrukčně jsou podobné pojezdovým kladkám s tím rozdílem, že nemusí být 

dimenzovány na tak velké síly, protože nesou pouze hmotnost pásu v horní větvi, kde mají 

za úkol podepírat pás. Díky tomu nedochází k jeho nadměrnému prověšení. Používají se 

hlavně u delších pásů a mají přínos pro napínací systém, který nemusí mít tak dlouhý chod.  

Pásy 

Jde o hlavní prvek pásových podvozků. Je možné je rozdělit do dvou základních 

skupin, na ocelové článkové a na pryžové pásy. 

Ocelové článkové pásy 

Strukturou se podobají řetězům. Základním stavebním prvkem jsou odlévané nebo 

kované pásové desky (články) spojené čepy – viz obr. 26. Turasové kolo zabírá buď za čepy 

nebo přímo za desky opatřené drážkami nebo vnitřním žebrováním. Je to konstrukčně velmi 

jednoduché řešení zajišťující snadnou montáž i výměnu. To je důležitá a vítaná vlastnost, 

protože při záběru vzniká namáhání desek popřípadě čepů, a tyto komponenty tak bývají 

nezřídka měněny v důsledku poškození. Aby k tomu nedocházelo často, bývají čepy duté, 

naplněné vazelínou, která proniká ke stykovým místům skrze navrtané otvory v čepu a maže 

tato namáhaná místa. Tím je zlepšena životnost i hladký chod pásu. Délka těchto pásů může 

být jednoduše nastavena počtem článků. Tento typ řetězu je vhodný spíše pro těžké stroje. 
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Obrázek 26: Ocelový článkový řetěz [12] 

Pryžové pásy 

Typický pryžový pás je vidět na obr. 21. Pásy se vyrábí jako celistvé a kromě pryže 

obsahují také podélná ocelová lanka jako výztuhu. Mohou také obsahovat příčná lanka pro 

podporu hnacích kol a podpěrných kladek. Zajímavostí je, že se podélná lanka buď spojují, 

nebo je výztuha tvořena pouze jedním kusem lanka spirálově vedeným – viz obr. 27. 

 
Obrázek 27: Způsoby vinutí podélné výztuhy pryžového pásu [12] 

Díky tomu, že je pryž měkká, jsou tyto pásy šetrné k podkladu, ale zároveň se rychleji 

opotřebovávají a špatně snáší ostré terénní nerovnosti a hrany. Díky tomu jsou vhodné pro 

stroje s celkovou hmotností do 10 t. 
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2.1.3. Kolopásové podvozky 

Jak už jejich název napovídá, jsou kombinací kolového a pásového podvozku, kdy 

hnaná náprava disponuje pásovým a řidicí náprava (nehnaná) kolovým podvozkem, viz obr. 

28. Účel je jasný, spojit výhodné vlastnosti obou konstrukcí dohromady. Nízký kontaktní 

tlak s vysokou trakcí a skvělou průchodností terénem u pásového se snadným řízením 

nehnané nápravy u kolového. Kola, která zde nejsou hnaná, nemusí mít ani diferenciál, 

ovšem řídící mechanismus je samozřejmě nutností.  

 

Obrázek 28: Ukázka kolopásového podvozku na produkčním kombajnu CLAAS 
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3. Výběr vhodného konstrukčního řešení 

Detailní rozbor každého řešení podvozků a pohonů v předchozí kapitole by rozsahem 

vydal na další diplomovou práci. Pro vývoj vlastního podvozku určeného pro vsakovací 

zkoušky jsou však důležitější poznatky pramenící ze znalosti fungování těchto řešení, na 

jejichž základech lze vhodně vybrat co možná nejlepší. 

 

3.1. Systémy pohonu všech kol s řiditelnou nápravou 

Na trhu existují různá řešení, která byla vyvinuta různými výrobci. Většinou jde o 

primárně hnanou jednu nápravu s možností připojení druhé. Ať už se jedná o jednodušší 

variantu s mezinápravovou spojkou nebo o diferenciál s uzávěrkou, případně o jednodušší 

modifikace s různými elektronickými pomocníky. Každý systém pohonu všech kol má svá 

pro a proti, ale jedno mají společné. Obecně jsou vyvinuty pro účely automobilového 

průmyslu. Pro vozidla různě velká a těžká, která potřebují převážet pasažéry nebo náklad, 

překonávat delší vzdálenosti v řádech desítek nebo stovek kilometrů denně, aniž by to vadilo 

vozidlu nebo ještě hůř posádce (nákladu). Z toho důvodu jsou produkční vozidla vybavena 

zavěšením kol, nezbytnou součástí konstrukcí podvozků. Každý výrobce má za sebou 

spoustu let vývoje, do nějž soustředil nemalé finanční prostředky. Vývoje, který nikdy 

nekončí a je rozsáhlou disciplínou sám o sobě. Nemluvě o mechanismu řízení, který musí 

být součástí jedné z náprav. Pokud by tedy měl navrhovaný podvozek pro vsakovací 

zkoušky konstrukčně vypadat jako ten automobilový, třebaže určený pouze do lehčího 

terénu, stálo by to velké množství financí a času. V případě nákupu dílů z produkčních 

vozidel by zase bylo velkou otázkou, na kolik by takové řešení obstálo v novém rámu s úplně 

jinými výkony, velikostmi a hmotnostmi, než na které jsou díly koncipovány. Spolu s cenou 

by se už rozhodně nejednalo o jednoduché a levné řešení. A poslední rozhodující fakt je ten, 

že infiltrometr musí být připevněný napevno k rámu, v těžišti vozidla, aby nedocházelo 

k převracení při zamačkávání infiltrometru. To znamená uprostřed – v podélné ose stroje. A 

jak je také patrné ze schématu na obr. 15, v těchto místech se vždy bude nacházet buď 

kardan, diferenciál, rozvodovka nebo mezinápravová spojka. Z těchto důvodů je řešení 

podvozku s pohonem všech kol s řiditelnou nápravou, tak jak jej známe z automobilové 

produkce, pro naše účely zcela nevhodné.  

3.2. Systém pohonu všech kol s pevnými nápravami 

Volba tohoto provedení podvozku by umožňovala umístit infiltrometr doprostřed 

stroje, navíc by odpadlo navrhování zavěšení a mechanismu řízení. Díky faktu, že na trhu 
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existuje celá řada výrobců hydraulických komponent, by se tento způsob pohonu jevil jako 

vhodný adept k aplikaci na navrhovaný vlastní podvozek. Zbývalo by vyřešit mechanické 

propojení kol na jedné straně, založiskování a vsazení do rámu. Z konstrukčního hlediska by 

to nebyl takový problém jako z časového. Kromě podvozku je potřeba navrhnout také vlastní 

nosný rám a kapotáž.  

 

3.3. Pásové podvozky 

Použití pásového podvozku by také umožnilo umístění infiltrometru doprostřed. Do 

rámů se umisťují napevno, volitelně s posuvem pro úpravu rozchodu, takže zavěšení není 

potřeba. Řízení smykem opět nevyžaduje žádný mechanismus navíc. Jak je ale patrné 

z předchozího rozboru konstrukce, tyto podvozky mají spoustu specifických dílů, proto 

vlastní vývoj z časových a finančních důvodů nepřipadá v úvahu.  

 

3.4. Kolopásové podvozky 

Sice spojují výhodné vlastnosti dvou různých koncepcí, pro vlastní vývoj by ovšem 

volba tohoto druhu podvozku znamenala spíše spojení problémů z hlediska nároků na 

finance a vývoj.  

 

3.5. Finální volba koncepce podvozku 

Vzhledem ke konstrukční i časové náročnosti pojezdové části podvozku jsme 

započali spolupráci s firmou Bobcat CZ, a.s. Na základě toho nám byl v rámci dobrých 

vztahů dodán pásový podvozek určený pro stroj E10 formou daru. Jedná se o kompletně 

vybavený podvozek všemi funkčními součástmi, ve stavu připraveném k instalaci na rám a 

k pouhému zapojení hydraulických hadic. Dodaný podvozek v prostorách školní dílny je 

naobr. 29, kde jsou také vidět jekly přivařené k podélným nosníkům levé a pravé housnice, 

které slouží k instalaci na rám.  Konstrukce vlastního rámu je předmětem této práce.  
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Obrázek 29: Pásový podvozek od firmy Bobcat CZ, a.s. (vlastní foto) 

Jak už vyplývá z předchozího odstavce, dodaný pásový podvozek se skládá ze dvou 

housnic, z nichž má každá zabudovaný rotační hydromotor pro pohon turasového kola. 

V konstrukci mobilního vsakovacího zařízení tedy bude nutná přítomnost hydraulických 

komponent, jakými jsou čerpadlo, nádrž na hydraulický olej, rozvaděč, a podobně. 

Požadavek firmy Chemcomex, a.s. na elektrický pohon bude splněn volbou stacionárního 

elektromotoru, který bude pohánět čerpadlo.  

 

Přítomnost hydrauliky je přínosná také pro samotnou firmu Chemcomex, a.s., která 

s ní má bohaté zkušenosti, navíc tím vzniká možnost připojit na hydraulický okruh jiné 

zařízení namísto infiltrometru, a učinit tak mobilní zařízení víceúčelovým.  

 

Vzhledem k náročnosti elektronické části vozidla byla navázána spolupráce s firmou 

Technotrade spol s.r.o., která se specializuje na zakázkovou stavbu hydraulických a 

elektrických strojů. Tato firma dodá potřebné hydraulické a elektrické komponenty a zajistí 

jejich správnou funkci. 

 

Nyní tedy mohla začít tvorba vlastního rámu, který propojí všechny celky 

dohromady. Jmenovitě pásový podvozek, výkonový elektricko-hydraulický člen, 

infiltrometr s vlastním lineárním hydromotorem, záznamovou jednotku pro měření a 

kapotáž, která bude taktéž předmětem konstrukčního návrhu. 
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4. Tvorba koncepce mobilního vsakovacího zařízení 

Konstrukce vlastního mobilního zařízení pro vsakovací zkoušky se řídila schématem 

koncepčního řešení na obr. 30.  

 
Obrázek 30: Schéma koncepce mobilního zařízení (vlastní tvorba) 

 Navržené koncepční schéma vozidla bylo rozčleněno do šesti menších celků. Modrý 

celek reprezentuje nádrž na vodu s připojením na infiltrometr, jenž je znázorněn oranžovou 

barvou. Infiltrometr bude ukotven do rámu (šedá barva) v místě těžiště stroje a zatlačování 

do země zajistí lineární hydromotor [6]. Černá barva s nápisem HM (zabudovaný 

hydromotor) patří pásovému podvozku, zelená barva elektrické výzbroji a červená 

hydraulickému systému. Tyto menší celky byly postupně realizovány, viz další kapitoly této 

práce.  

4.1. Hmotnost a rozměry zařízení 

V rámci užší specifikace požadavků uspořádala firma Chemcomex vsakovací 

zkoušku s prototypovým infiltrometrem, jímž byla trubka o průměru 200 mm a tloušťce 3 

mm opatřená břitem se 30° náběhem a stupnicí 0 až 120 mm. Zkouška se konala na 

vybraných typech povrchů s různou strukturou (obr. 31) za přítomnosti silového čidla HBM 

U10M. Zamačkávání probíhalo do hloubky minimálně 50 mm, jak vyžaduje norma ČSN EN 

ISO 22282-5 [5]. Na základě toho pak byly vyhodnoceny síly v tlaku potřebné pro 

zamáčknutí, které lze snadno přepočítat na hmotnost.   
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Obrázek 31: Vybrané vzorky půd  [13] 

Kvůli postižení reálných podmínek bylo provedeno měření také na náhodně 

vybraném vzorku půdy, na kterém se vyskytoval travnatý porost na povrchu a kamení ve 

struktuře pod povrchem – viz obr. 32. 

 

Obrázek 32: Měření na nahodilém vzorku půdy [13] 

Způsob měření na náhodně vybraném vzorku je zachycen naobr. 32, na připraveném 

vzorku pak na obr. 33. Průběh těchto měření byl pro všechny vzorky shodný a probíhal 

následovně. Na daný vzorek půdy byla umístěna trubka, přes tuto byla položena pomocná 

silnostěnná deska a na ni siloměr se záznamovým modulem. Samotné zamačkávání obstaralo 

hydraulické rameno pojízdné vrtné soupravy (na obr. 34) působící shora na siloměr – viz 

obr. 33. 
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Obrázek 33: Vsakovací zkouška pro zjištění tlakových sil [13] 

 

Obrázek 34: Pojízdná vrtná souprava firmy Chemcomex [13] 

Jeden vzorek byl ze zkoušky vyřazen z důvodů velkého podmáčení. Pro úplnost 

uvádím tabulku naměřených hodnot pro dva zbylé připravené vzorky a pro náhodně vybraný 

vzorek s nahodilým složením půdy nazvaný jako ,,drn“. Vzorek S3 zastupoval písek 

s příměsí jemnozrnné zeminy a vzorek S4 písek hlinitý.  

Tabulka 4: Výsledky naměřených hodnot [6] 
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Jak již bylo zmíněno, pro správnou funkci zatlačování infiltrometru do země je 

zásadní dostatečná hmotnost navrhovaného mobilního zařízení, která byla určena z měření 

s nejvyšší potřebnou silou – vzorek ,,drn‘‘. Na obr. 35 se nachází graf z tohoto měření číslo 

2, na kterém je síla v hloubce 50 mm rovna hodnotě 6900 N. Pro spolehlivější výsledky 

měření vsákavosti je ale žádoucí pokračovat do větší hloubky. Měření tedy probíhalo dál do 

hloubky 80 mm, které bylo dosaženo silou 10 200 N. V případě, že zkušební infiltrometr 

narazil na překážku, kterou byl kamen pod povrchem, narůstala síla skokově přes hranici  

10 000 N, za kterou se začal nadzvedávat celý zkušební stroj. Tento faktor se nedá předem 

nijak ovlivnit a kromě nežádoucího nárůstu sil dochází také k porušení celistvosti půdy 

v okolí překážky a ke znehodnocení měření, které by mělo probíhat v celém povrchu 

vymezeném průměrem infiltrometru. Proto bylo rozhodnuto, že hranice 10 000 N bude brána 

jako maximální a v případě nárazu na překážku v půdě bude měření opakováno poblíž ve 

srovnatelném terénu.  

 

Obrázek 35: Graf průběhu síly v čase pro vzorek ,,drn‘‘ [6] 

 Pro výpočet hmotnosti z tlakové síly vycházím z rovnice (4) pro sílu: 

 𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑔 [𝑁] (4)  

kde F je síla [N], g je gravitační zrychlení [m/s2] a m je hmotnost [kg]. 

Po úpravě lze hmotnost vypočítat jako: 

 
𝑚 =

𝐹

𝑔
 [𝑘𝑔] 

(5)  
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Po dosazení maximální tlakové síly pro zatlačování 10 000 [N] za F a hodnoty  

9,81 [m/s2] za g vyjde:  

 
𝑚 =

10 000

9,81
= 1019 𝑘𝑔 

(6)  

 

Na základě předchozích výpočtů z výsledků této vsakovací zkoušky byla stanovena 

hodnota ideální hmotnosti mobilního vsakovacího zařízení na 1 tunu.  

Rozměry přesně stanoveny nebyly, ale požadavek zní, aby se zařízení vešlo na 

přívěsný vozík za auto a aby se mohlo pohybovat také ve stísněných prostorách nejrůznějších 

sadů a vinic, ne jenom na otevřených prostranstvích staveb a polí. Proto  byla snaha při 

konstruování rámu snížit rozměry na minimum.  

4.2. Návrhové výpočty 

Bylo potřeba navrhnout stacionární elektromotor, čerpadlo hnané elektromotorem, 

rozvaděč, baterii, dálkové ovládání a podpůrný systém. Do výpočtů bylo nutné zahrnout 

hmotnost okolo 1 tuny a stoupavost potřebnou pro naložení mobilního zařízení na vozík pro 

transport.  

4.2.1. Jízdní odpory 

Mobilní zařízení bude muset zvládnout najet na přívěsný vozík, a překonat tak 

krátkodobě velké stoupání. Předpokládá se použití nájezdů o délce 2 [m], které mají nosnost 

1750 kg a nájezdovou výšku 550 až 650 mm. Ze zjednodušeného schématu na obr 36 je 

vidět, že nájezdový úhel (v rovnici (7) značen jako 𝛼𝑚𝑎𝑥) bude mít hodnotu zhruba 19°.  

 

Obrázek 36: Schéma nájezdu na vozík (vlastní tvorba v programu Solidworks) 
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Ověřeno výpočtem z goniometrické funkce sinus: 

 
𝛼𝑚𝑎𝑥 = 𝑎𝑟𝑠𝑖𝑛 (

65

200
) = 18,965[°] 

(7)  

Pro další výpočty bylo nutné si stanovit stěžejní veličiny. Stanovení veličin proběhlo 

ve spolupráci s firmou Chemcomex, a.s. a s firmou Technotrade spol s.r.o., která díky svým 

zkušenostem vnesla světlo do volby elektromotoru a do způsobu oživení stroje. Volené, 

změřené a odhadnuté veličiny jsou uvedeny níže v tabulce 5. 

 

Tabulka 5: Veličiny pro výpočet pohonu 

Veličina Velikost Způsob stanovení 

Hmotnost stroje m [kg] 1000 Požadavek Chemcomex 

Max. rychlost stroje v [km/h] 7 Požadavek Chemcomex 

Max. svahová dostupnost 𝛼 [°] 11 (20% stoupání) Odhad 

Čas zrychlení ve stoupání (0-vmax) t [s] 5 Odhad  

Poloměr kola rK [mm] 157 Změřeno na podvozku 

Koef. valivého odporu f  [-] 0,1 Odhad – travnatý terén 

Koef. přilnavosti povrchu µ  [-] 0,6 Odhad – pryžový pás 

Účinnost elektromotoru η [%] 95 Odhad 

Počet aktivních hydromotorů N [-] 2 Dáno konstrukcí podvozku 

Převodový poměr převodovky i [-] 23 Součástí hydromotorů 

   

 

4.2.1.1. Odpor ve stoupání 

Tento odpor značený Oα vzniká při překonávání svahu a lze jej odvodit ze schématu 

na Obrázek 37.  

 
Obrázek 37: Schéma vzniku odporu ve stoupání [14] 
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Oa závisí na hmotnosti stroje m a je přímo úměrný sinusové složce úhlu α, který svah 

svírá s vodorovnou rovinou, viz rovnice (8). 

 𝑂𝛼 = 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 [𝑁] (8)  

Po dosazení hodnot z tabulky 5 do vzorce (8) vyjde hodnota odporu stoupání 

následovně: 

 𝑂𝛼 = 1000 ∙ 9,81 ∙ 𝑠𝑖𝑛19° = 3192,8 [𝑁] (9)  

4.2.1.2. Odpor valení 

Značí se Of, vzniká odvalováním pásů za jízdy a je závislý na hmotnosti stroje m a 

na koeficientu valivého odporu f.  Ten nabývá různých hodnot v závislosti na druhu povrchu. 

Hodnota 0,1 byla zvolena s ohledem na primární používání stroje v travnatém terénu, či na 

polích. Asfaltovým cestám by odpovídala hodnota asi 0,01, zatímco bahnitým cestám zhruba 

0,2 až 0,4. Ale to už jsou krajně mezní podmínky, a proto se ve výpočtu nevyskytují. Vzorec 

pro výpočet:  

 𝑂𝑓 = 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑓 [𝑁] (10)  

Po dosazení hodnot z Tabulka 5 dostáváme hodnotu valivého odporu: 

 𝑂𝑓 = 1000 ∙ 9,81 ∙ 0,1 = 981 𝑁 (11)  

4.2.1.3. Odpor zrychlení 

Při zrychlování působí proti pohybu stroje setrvačná síla, která je závislá na 

hmotnosti m a na zrychlení a, které se vypočítá následovně: 

 𝑎 =
𝑣𝑚𝑎𝑥

𝑡
 [𝑚/𝑠2] (12)  

Opět jsou dosazeny hodnoty z Tabulka 5.  

 
𝑎 =

7

5
∙

1

3,6
= 0,3888 𝑚/𝑠2 

(13)  

Nyní je možné vypočítat odpor zrychlení Oa: 

 𝑂𝑎 = 𝑚 ∙ 𝑎 = 1000 ∙ 0,3888 = 388,8 𝑁 (14)  

4.2.1.4. Aerodynamický odpor 

Tvoří významnou složku jízdních odporů, protože roste s kvadrátem rychlosti. Dále 

roste s velikostí čelní plochy a s koeficientem odporu vzduchu, známým jako cx. Ovšem 

z důvodu velmi nízké konstrukční rychlosti vyvíjeného mobilního vozidla bude tento odpor 

zcela zanedbán. 

4.2.1.5. Odpor při zatáčení 

Jak bylo řečeno už dříve, při zatáčení se využívá rozdílných rychlostí pásů na levé a 

pravé straně. Díky pomalejší nebo dokonce nulové rychlosti vybraného pásu vznikají vlivem 
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tření mezi pásem a podkladem odporové síly, které je pro zatočení potřeba překonat. Závisí 

zde na velikosti pásu, na rozložení hmotnosti podél něj, jež není vždy ideální a v neposlední 

řadě záleží na druhu povrchu. Určování velikosti tohoto odporu je tedy složité a je založeno 

na empirických vztazích. Proto do návrhových výpočtů nebude zahrnut tento konkrétní 

odpor jako takový. Jeho velikost bude sice značná, ale lze říci, že ve výpočtech bude tato 

složka jízdních odporů zastoupena odporem stoupání, jehož velikost tvoří až 70% celkového 

vypočteného jízdního odporu – viz rovnice (15) v další podkapitole. Hlavní předpoklad je 

ten, že pokud zvládne vozidlo vystoupat do svahu se sklonem 19°, zvládne také zatočit.  

4.2.1.6. Výsledný jízdní odpor  

Výsledný odpor OC, který brání vozidlu v pohybu, se vypočte prostým součtem všech 

odporů: 

 𝑂𝑐 = 𝑂𝛼 + 𝑂𝑓 + 𝑂𝑎 [𝑁] 

𝑂𝑐 = 3192,8 + 981 + 388,8 = 4562,6 𝑁 

(15)  

4.2.2. Trakční síla a moment  

Výslednému odporu se musí rovnat hodnota trakční síly.  

 𝐹𝑇 = 𝑂𝑐 = 4562,6 𝑁 (16)  

Trakční síla má svůj limit nejen ve výkonu instalovaného motoru, ale také ve 

hmotnosti stroje a v přilnavosti pásů k povrchu. Hmotnost je dána a přilnavost je opět 

odhadnuta na základě předpokládaného výskytu stroje v terénu. Pryžové pásy mají sice 

obecně dobrou přilnavost, ta se ale zhorší na travnatém porostu. Zvláště potom v případě, že 

zaprší. Proto byl zvolen koeficient reprezentující přilnavost µ=0,6 tak, aby byl na straně 

bezpečnosti. V literatuře je uváděna hodnota pro přilnavost automobilových pneumatik k 

asfaltu v rozmezí 0,6 – 0,9. Pro závodní vozy lze tuto hodnotu zvýšit přes 1 volbou 

speciálních pneumatik (bezvzorkových s měkkou směsí). Naopak nejhorší přilnavost je na 

náledí (0,05 – 0,20).  

Výpočet maximální využitelné trakční síly FTmax: 

 𝐹𝑇𝑚𝑎𝑥 = 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝜇 [𝑁] 

𝐹𝑇𝑚𝑎𝑥 = 1000 ∙ 9,81 ∙ 0,6 = 5886 𝑁 

(17)  

FT je menší než FTmax, to znamená, že vozidlo bude možné rozpohybovat i ve 

zhoršených podmínkách.  

 

Moment potřebný k rozpohybování vozidla MV je dán potřebnou trakční silou na 

rameni o velikosti poloměru hnaného kola rK.  
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 𝑀𝑉 = 𝐹𝑇 ∙ 𝑟𝐾 [𝑁𝑚] 

𝑀𝑉 =
4562,6 ∙ 157

1000
= 716,3 𝑁𝑚 

(18)  

 

Nyní je možné vypočítat potřebný hnací moment zabudovaného hydromotoru MHM : 

 
𝑀𝐻𝑀 =

𝑀𝑉

𝑁 ∙ 𝑖 ∙ 𝜂
 [𝑁𝑚] 

𝑀𝐻𝑀 =
716,3

2 ∙ 23 ∙ 0,95
= 16,4 𝑁𝑚 

(19)  

Momentem MHM  musí disponovat každý z obou zabudovaných hydromotorů alespoň 

ve špičce, kdy bude potřeba vyjet na přívěsný vozík. Při pohybu v terénu se neočekává 

zdolávání podobně náročných terénních nerovností, proto v jízdním cyklu bude stačit i menší 

jmenovitý moment.  

4.3. Parametry hydraulických prvků 

Dalším krokem je volba hydraulických prvků v systému na základě vypočteného 

momentu MHM. 

4.3.1. Požadované otáčky zabudovaného hydromotoru 

Pro jejich výpočet je nejprve nutné určit takzvaný dynamický obvod hnacího 

turasového kola rD v základních jednotkách: 

 
𝑟𝐷 =

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟𝐾

1000
= [𝑚] 

𝑟𝐷 =
2 ∙ 𝜋 ∙ 157

1000
= 0,986 𝑚 

(20)  

 

 

Požadované otáčky instalovaného hydromotoru v housnici nHM : 

 𝑛𝐻𝑀 =
𝑣

𝑟𝐷
∙ 𝑖 ∙ 𝜂 [𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛] (21)  

Hodnoty nm se v katalozích uvádí většinou v otáčkách za minutu, pro kterou platí 

následující převod na metry za minutu: 

 
1 

𝑘𝑚

ℎ
=

1000 𝑚

60 𝑚𝑖𝑛
= ► 1 [

𝑘𝑚

ℎ
] = 16,667 [

𝑚

𝑚𝑖𝑛
] 

(22)  

Dosazení do vzorce (21): 

 
𝑛𝐻𝑀 =

7 ∙ 16,667

0,986
∙ 23 ∙ 0,95 ≈ 2585 𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛 

(23)  
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4.3.2. Požadovaný tlak navrhovaného rozvaděče 

Hydromotory zabudované v housnicích budou řízeny rozvaděčem, který musí 

dodávat určitý tlak pro potřebný moment. Pro moment hydromotoru platí vztah (24): 

 
𝑀𝐻𝑀 =

𝑉𝐺 ∙ 𝑝

20 ∙ 𝜋 ∙ 𝜂𝐻𝑀
 [𝑁𝑚] 

(24)  

Po úpravě rovnice a následném dosazení momentu, geometrického objemu daného 

zabudovaného hydromotoru VG = 8,7 [cm3/ot] a účinnosti převodu mechanické energie 

v hydromotoru ηHM = 0,9 [-] je možné vypočítat potřebný tlak jako: 

 
𝑝 =

𝑀𝐻𝑀 ∙ 20 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛𝐻𝑀

𝑉𝐺
 [𝑏𝑎𝑟] 

𝑝 =
16,4 ∙ 20 ∙ 𝜋 ∙ 0,90

8,7
= 106,6 𝑏𝑎𝑟 

(25)  

4.3.3. Požadovaný průtok rozvaděčem 

Bude potřeba zajistit dostatečný průtok QVR rozvaděčem pro oba dva zabudované 

hydromotory,  který se vypočte jako: 

 
𝑄𝑉𝑅 = 𝑉𝐺 ∙ 𝑛𝐻𝑀 ∙ 𝑁 [

𝑐𝑚3

𝑚𝑖𝑛
] 

𝑄𝑉𝑅 = 8,7 ∙ 2585 ∙ 2 = 44 979 
𝑐𝑚3

𝑚𝑖𝑛
 

(26)  

 

4.3.4. Požadovaný geometrický objem hydrogenerátoru 

Hydrogenerátor (čerpadlo) musí zásobovat rozvaděč nejen dostatečným tlakem p, ale 

také dostatečným průtokem. Aby toto bylo splněno, je potřeba použít hydrogenerátor 

s dostatečným geometrickým objemem VGHG. Maximální otáčky vybraného 

hydrogenerátoru mají hodnotu nHG = 3500 [ot/min]. Vztah pro výpočet potřebného 

geometrického objemu hydrogenerátoru: 

 
𝑉𝐺𝐻𝐺 =

𝑄𝑉𝑅

𝑛𝐻𝐺
 [

𝑐𝑚3

𝑜𝑡
] 

𝑉𝐺𝐻𝐺 =
44 979

3500
= 12,85 

𝑐𝑚3

𝑜𝑡
 

(27)  

4.3.5. Požadovaný výkon na vstupu do hydrogenerátoru 

Jedná se o výkon, kterým by měl disponovat vybraný stacionární elektromotor, jenž 

bude pohánět hydrogenerátor. Vypočte se ze vztahu (28). 
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𝑃𝐻𝐺−𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝 =

𝑀𝐻𝐺 ∙ 𝑛𝐻𝐺

9550
=

𝑄𝑉𝑅 ∙ 𝑝

600 ∙ 𝜂𝑐
 [𝑘𝑊] 

(28)  

ηc je celková účinnost hydraulického přenosu energie v hydrogenerátoru, odhad  

ηc = 0,8. Po dosazení hodnot do rovnice (28) vyjde: 

 
𝑃𝐻𝐺−𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝 =

44,979 ∙ 106,6

600 ∙ 0,8
= 9,99 𝑘𝑊 

(29)  

Jedná se o vypočtenou hodnotu výkonu, který by měl elektromotor vyvinout alespoň 

ve špičce, aby bylo vozidlo schopné vyjet na přívěsný vozík nebo zatočit při úplném 

zablokování jedné housnice na povrchu s dobrou přilnavostí (případy, ve kterých dojde 

k nejvyššímu nárůstu odporových sil). Naopak pro nejvíce zastoupenou jízdu po rovině nebo 

v mírném terénu, případně pro zatáčení přibržďováním jedné housnice, nebude muset 

elektromotor vyvíjet tak vysoký výkon.  

 

4.4. Volba elektrických prvků  

Ve spolupráci s firmou Technotrade spol s.r.o. byly vybrány následující prvky. 

4.4.1. Elektromotor Ashwoods IPM-200-33 

Jedná se o elektromotor s permanentními magnety (z anglické zkratky IPM značící 

Interior Permanent Magnet). Schéma spolu s parametry tohoto motoru jsou k vidění na obr. 

38. 
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Obrázek 38: Parametry zvoleného motoru Ashwoods IPM-200-33 [15] 

Tento motor se vyznačuje velmi kompaktními rozměry (průměr skříně 231 mm, 

hloubka 120 mm) při kontinuálním výkonu 3 – 8 kW, výkonu ve špičce 5 – 15 kW a točivém 

momentu až 45 Nm. O vhodnosti použití zde rozhodují nejen samotné hodnoty výkonu a 

kroutícího momentu, ale hlavně průběhy zmíněných veličin v závislosti na otáčkách. 

Průběhy hodnot jsou na obr. 39.  
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Na svislé ose je točivý moment [Nm] a výkon [kW], zatímco na vodorovné ose jsou 

otáčky [ot/min]. Plnou konturou jsou vyznačeny průběhy točivého momentu a přerušovanou 

konturou průběhy výkonu. Červená barva znázorňuje špičkové hodnoty pro krátkodobou 

plnou zátěž motoru, modrá barva znázorňuje hodnoty při plné zátěži motoru po dobu 30 

minut a zelená barva znázorňuje hodnoty při plné zátěži po dobu 60 minut.  

 

Pro ekonomicky příznivý provoz je důležitá účinnost elektromotoru, která ovšem 

není pevně daná. Mění se totiž v čase podle aktuálního momentu na výstupu z elektromotoru 

v závislosti na otáčkách. Kolísání velikosti účinnosti vykresluje hranice oblastí pro její různé 

hodnoty, a vytvaří tak oblasti, které jsou vidět v grafu na obr. 40. 

 

Obrázek 39: Průběhy výkonu a momentu v závislosti na otáčkách [15] 
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Obrázek 40: Oblasti účinnosti elektromotoru 

Nejvyšší účinnost nabývá hodnoty až 94% v tmavě zeleném pásmu. Naopak nejnižší 

účinnost se pohybuje okolo 35% a je zobrazena tmavě oranžovou barvou. V pravé části je 

zobrazena legenda s barevným přechodem oblastí a se stupnicí účinnosti v procentech. Na 

svislé ose je moment [Nm] a na vodorovné jsou otáčky [ot/min]. 

Z maximálních otáček hydrogenerátoru v hodnotě 3500 ot/min  byla vynesena svislá  

čárkovaná úsečka červené barvy až do průsečíku s křivkou průběhu momentu motoru. Ze 

vzniklého průsečíku byla vynesena vodorovná čárkovaná úsečka, která ohraničuje 

maximální moment při daných otáčkách. Maximum má hodnotu zhruba 28 Nm.  

Pro běžnou jízdu v podmínkách mírného terénu, pro který je vozidlo koncipováno, 

budou hodnoty potřebného momentu motoru přibližně poloviční až čtvrtinové oproti 

hodnotě maximální. Při pohledu na svislou čárkovanou úsečku v grafu je patrné, že těmto 

nejvyužívanějším hodnotám bude odpovídat oblast s nejvyšší účinností. To také zaručí co 

možná nejmenší odběr z kapacity baterie v provozním režimu a tím i hospodárný provoz.  

  

P 
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Vzhledem k určitému zjednodušení výpočtu zanedbáním odporu při zatáčení (který 

byl ale zastoupen značným odporem ve stoupání) je vhodné porovnat navržený elektromotor 

s reálným spalovacím motorem, a to i přestože průběhy momentu a výkonu se obecně u 

spalovacích a elektrických motorů liší. Porovnání navrhovaného elektromotoru 

se spalovacím motorem rypadla Bobcat E10 je uvedeno v tabulce 6:  

Tabulka 6: Parametry spalovacího motoru rypadla Bobcat E10 

Parametr Bobcat [9] IMP-200-33 Jednotka 

Hmotnostní kategorie 1 – 2 1 t 

Maximální rychlost 3,1 7 km/h 

Maximální výkon motoru 7,4 5 – 14 

8 kontinuálně 

kW 

Kroutící moment motoru / 

při otáčkách 

39,1 / 1800 44 / 1800 Nm/(ot/min) 

Kroutící moment / při 

maximálních otáčkách 

- 28 / 3500 Nm/(ot/min) 

 

Z předchozího porovnání je patrné, že parametry zvoleného elektromotoru se příliš 

neliší od parametrů reálně používaného motoru. Nyní je možné opřít se o skutečnost, že  

motory rypadla jsou prověřeny řadou zákazníků, a proto by měl elektromotor Ashwoods 

IPM-200-33 vyhovovat navrhovanému vozidlu, a plně tak zastoupit původní spalovací 

jednotku. 

4.4.2. Trakční baterie 

Trakční baterie je nedílnou součástí každého vozidla s elektromotorem (vyjma 

trolejbusů a kolejových vozidel). Hlavním parametrem baterií je kapacita udávaná v Ah.  

Od navrhovaného vozidla je požadován dojezd zhruba 3 až 5 km za den s počtem měřicích 

cyklů 15 až 20 za den. Pro výpočet přibližné spotřeby energie E platí vzorec: 

 𝐸 = 𝑃 ∙ 𝑡 [𝑊ℎ] (30)  

Spotřebu ovlivňuje výkon a čas, po který bude daný výkon spotřebováván. Pro reálný 

dojezd je rozhodující náročnost terénu, která určuje výkon odebíraný z elektromotoru. Proto 

se bude jednat o odhad.  Vozidlo se bude pohybovat primárně v lehčím terénu, kde nebude 

prudké ani zvláště četné stoupání. Pro výpočet potřebné kapacity baterie bylo sestaveno 

zátěžné spektrum v závislosti na předchozím odhadu, že pro pohyb stroje po rovině a 

v mírném terénu bude potřeba zhruba čtvrtina až polovina momentu při maximálních 
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otáčkách hydrogenerátoru. Dále s v tomto spektru objevuje energeticky náročné najetí na 

vozík a zatáčení s blokací housnice. Pro oba zmíněné režimy je odhadována maximální 

vypočtená velikost potřebného momentu hydromotoru.  Pro výpočet odběru energie při 

zatlačování infiltrometru do země opět poslouží graf na obr. 35. V něm je patrný průběh 

zkoušky s průměrnou hodnotou vynaložené síly zhruba 7 000 N působící po dobu přibližně 

120 sekund. Vzorec pro výpočet příkonu po dobu zkoušky P´: 

 
𝑃´ =

𝑊

𝑡
 [𝑊] 

(31)  

t je čas zkoušky 120 sekund, W značí vykonanou práci při zatlačování a spočítá se 

jako: 

 𝑊 = 𝐹 ∙ 𝑠 [𝐽] (32)  

Za F je dosazena průměrnou síla pro zatlačování 7000 N, za s hloubka zatlačení 

infiltrometru do země v hodnotě 80 mm přepočtená na metry.  

 𝑊 = 7000 ∙ 0,08 = 560 𝐽 (33)  

Nyní dosadím do rovnice (31): 

 
𝑃´ =

560

120
= 4,66 [𝑊] 

(34)  

Energii bude také spotřebovávat záznamové zařízení, které bude aktivní pouze 

v době zkoušky. Toto zařízení by mělo mít svou vlastní výměnnou baterii, a proto odběr 

záznamového zařízení zanedbám.  

4.4.2.1. Zátěžné spektrum 

V tabulce 7 je uvedeno zátěžné spektrum, které vzniklo na základě odhadovaných 

potřebných momentů pro jednotlivé složky jízdy a její doby trvání. Postup pro výpočet 

výkonů byl zopakován s odhadovanými momenty. 

Tabulka 7: Zátěžové spektrum pro výpočet kapacity trakční baterie (vlastní tvorba) 

Jízdní režim Moment [Nm] Trvání režimu [hod] Výkon [kW] 

Jízda po rovině ¼ Mmax 1 1,7 

Jízda do svahu ½ Mmax 0,5 3 

Nakládka na vozík Mmax 0,003 10 

Zatáčení s blokací housnice Mmax 0,1 10 

Zatlačování (20 krát za den) - 0,75 (4,66)x10-3 

Klidový režim (měření) - 5 0 
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Potřebná kapacita baterie se vypočte jako celkový součet dosazených hodnot výkonu 

a trvání režimu do vzorce (35). 

 

𝐸 = ∑ 𝑃𝑖

6

𝑖=1

∙ 𝑡 [𝑘𝑊ℎ] 

𝐸 = ∑(1,7

6

𝑖=1

∙ 1 + 3 ∙ 0,5 + 10 ∙ 0,003 + 10 ∙ 0,1 + 0,00466 ∙ 0,75  

𝐸 = 4,23 𝑘𝑊ℎ 

 

(35)  

Výrobci baterií udávají kapacitu v Ah, pro převod z kWh slouží vztah (36): 

 𝑃 = 𝑈 ∙ 𝐼 [𝑊] (36)  

Po úpravě a dosazení dostáváme odhad potřebné kapacity trakční baterie v Ah. 

Hodnota ve jmenovateli zlomku v rovnici (36) je napětí, na kterém funguje vybraný 

elektromotor. 

 
𝐼𝑡 =

𝑃

𝑈
=

4,23 ∙ 1000

48
= 88,2 [𝐴ℎ] 

(37)  

Pro navrhované vozidlo byla na základě zátěžného spektra zvolena trakční baterie 

Winston LiFe 48V 90Ah (na obr. 41). Její články jsou lithiové, to by mělo zaručit až dvakrát 

vyšší počet dobíjecích cyklů oproti olověným článkům. Taktéž hmotnost bude nižší u 

lithiové baterie. Její rozměry jsou d x š x v = 595 x 295 x 263 mm, hmotnost 68 kg. Součástí 

dodávky je i přenosná nabíječka. 

 

Obrázek 41: Trakční baterie Winston s kapacitou 90 Ah (obrázek od firmy Technotrade) 
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4.4.3. Další komponenty podpůrného systému 

Firma Technotrade dodala také následující komponenty nutné nejen pro správnou 

funkci pohonu (měnič, mikrokontroler), ale také celého zařízení. Obrázky, případně modely 

k těmto komponentům dodala taktéž firma Technotrade.  

 

4.4.3.1. Měnič Curtis 1232 SE 350A, 48V 

Slouží pro řízení otáček elektromotoru (obr. 42).  

 

Obrázek 42: Měnič Curtis 1232 SE 350A, 48V 

 

4.4.3.2. Mikrokontroler MC024-120 

Programovatelný prvek, který přepíná a řídí dílčí úlohy systému (obr. 43). 

 

Obrázek 43: Mikrokontroler Danfoss MC024-120 
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4.4.3.3. Přijímač radiového signálu Scanreco 3G Receiver 

Zajišťuje komunikaci předvolených funkcí stroje s dálkovým ovládáním (obr. 44). 

 

Obrázek 44: Přijímač radiového signálu Scanreco G3 Receiver 

 

4.4.3.4. Elektromateriál 

Dále je v dodávce od firmy Technotrade spol s.r.o. zahrnutý také veškerý potřebný 

materiál pro realizaci elektrických obvodů, jako například stykače, konektory, kabely atd. 

 

4.5. Schéma elektrického obvodu 

Přiložené schéma elektrického obvodu na obr. 45 bylo vypracováno firmou 

Technotrade spol s.r.o. 
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Obrázek 45: Elektrické schéma zapojení pro navrhované zařízení  
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4.6. Volba hydraulických prvků 

Následující hydraulické prvky byly taktéž vybrány ve spolupráci s firmou 

Technotrade spol s.r.o., vyjma hydraulické nádrže, kterou dodá firma Hydrotruck s.r.o. 

4.6.1. Čerpadlo 

Na obr. 38 popisujícím parametry zvoleného motoru se vlevo dole nachází poznámka 

o možnosti napojení široké řady čerpadel přímo na motor. Toho bylo bezezbytku využito 

volbou násuvného zubového čerpadla od výrobce TUROLLA (na obr. 46).  

 

Obrázek 46: Násuvné zubové čerpadlo TUROLLA 14,4 ccm (CAD model od firmy 

Technotrade) 

Na obr. 46 je také možné si všimnout kříže v místě určeném pro nasunutí na hřídel 

motoru. Jedná se o tvarové spojení pro přímé napojení na motor. Protikus ve tvaru, který 

zapadá do kříže, byl objednán také u voleného elektromotoru.    

Parametry čerpadla  – viz tabulka 8:  

Tabulka 8: Parametry zubového čerpadla TUROLLA 14,4 ccm (dodala firma Technotrade) 

Parametr Velikost Jednotka 

Výtlak 14,4 cm3/ot 

Jmenovitý tlak 250 bar 

Maximální tlak 280 bar 

Minimální ot. pro jmenovitý tlak 1000 ot/min 

Maximální otáčky 3500 ot/min 
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4.6.2. Rozvaděč 

Rozvaděč značky Danfoss s označením PVG32/16 2/1 OC PVEA PVEO (na obr. 

47) bude třísekční. Každý ze dvou hydromotorů v podvozku bude řízen jednou sekcí a pro 

zatlačování infiltrometru do země je určena třetí sekce. Při návrhu rozvaděče se uvažovalo 

se zatlačováním při nepoužívaných pojezdových sekcích a s elektronickými moduly pro 

dálkové ovládání. V souladu s předchozími výpočty bude tlak na výstupu ze sekcí nastaven 

na maximální hodnotu 120 bar.  

 

Obrázek 47: 3-sekční rozvaděč s možností dálkového ovládání 

 Na obrázku jsou vidět konektory pro připojení elektroniky, která zajistí ovládání na 

dálku a páky pro manuální ovládání v případě výpadku elektroniky.  

4.6.2.1. Schéma rozvaděče 

Podrobné schéma rozvaděče poskytnuté firmou Technotrade spol s.r.o. se nachází na 

obr. 48. Kvůli jeho propracovanosti bude v celkovém schématu hydraulického okruhu 

nahrazeno zjednodušenou značkou.  
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Obrázek 48: Podrobné schéma třísekčního rozvaděče 

 Ze schématu je patrné, že každá sekce se skládá ze svého modulu. Symboly A a B 

v pravé části schématu označují výstupy z rozvaděče pro každou sekci. V levé horní části 

je značka P pro napojení rozvaděče na hydrogenerátor a T pro napojení do nádrže. 
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4.6.3. Chladič hydraulického oleje 

Chladič (na obr. 49) je osazen teplotním čidlem a bude spínat až ve chvíli, kdy 

hydraulický olej dosáhne určité teploty.  

 

Obrázek 49: Chladič hydraulického oleje (vlastní tvorba dle dokumentace) 

 

4.6.4. Hydraulická nádrž 

Nádrž na 40 l (na obr. 50 vlevo) bude vybavena filtrem  (na obr. 50 vpravo) s filtrační 

vložkou 25 μm. Filtr se bude nacházet ve vratné větvi okruhu. 

 

Obrázek 50: Hydraulická nádrž 40 l s filtrem 25 μm  
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4.7. Schéma hydraulického okruhu 

Na obr. 51 se nachází zjednodušené schéma hydraulického okruhu celého vozidla, 

podle kterého bude realizováno propojení všech prvků v obvodu.  

 

Obrázek 51: Schéma hydraulického okruhu (tvorba v programu Festo FluidSIM) 

4.7.1. Realizace hydraulického okruhu 

Hydraulické prvky v systému bude potřeba propojit soustavou hadic, trubek, 

šroubení, případně kohoutů, sponek, rychlospojek, apod. To bylo sjednáno s firmou 

ALFIMEX s.r.o., která disponuje potřebným materiálem a vybavením.  

Legenda: 

T.......  Nádrž 

Elm...  Stacionární 

elektromotor 

HG.... Hydrogenerátor 

F .......  Filtr 

C........ Chladič 

R3...... Zjednodušený 

třícestný rozvaděč 

HM1... Rotační hydromotor 

v levé housnici 

HM2... Přímočarý dvojčinný 

hydromotor infiltrometru 

HM3... Rrotační hydromotor 

v pravé housnici 

S1-3... Sekce rozvaděče 

S1 S2 S3 
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5. Automatický infiltrometr pro mobilní vsakovací zkoušky 

Navrhované mobilní vozidlo bude osazeno speciálně navrženým infiltrometrem (na 

obr. 52), jehož vývoj byl předmětem diplomové práce Adama Budínského [6]. Tento 

infiltrometr má vlastní rám, jenž bude napevno přišroubován k podvozkovému rámu 

vozidla. O automatické zamačkávání do země se postará přímočarý dvojčinný hydromotor 

(HM2) připojený na hydraulický okruh vozidla.  

V rámci vývoje automatického infiltrometru byl také získán užitný vzor [16].  

 

Obrázek 52: Konstrukce infiltrometru pro mobilní vsakovací zkoušky  
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6. sVlastní konstrukce 

Vlastní konstrukce je rozdělena do několika celků. Hlavním konstrukčním prvkem 

je podvozkový rám, na který bude zdola k podlaze připevněn pásový podvozek, 

infiltrometr a shora pomocný rám, jenž bude sloužit jako nosič komponent.  

Všechny obrázky jsou převzaty z modelů vytvořených v programu Solidworks. 

Jedná se o vlastní tvorbu. 

 

6.1. Podvozkový rám 

Podvozkový rám na obr. 53 byl navržen jako svařenec z ocelových plechových 

výpalků (dělení materiálu laserem, plasmou nebo vodním paprskem), z nichž některé jsou 

dále ohraněny pro celkové zpevnění konstrukce. Obecně je takové řešení jednoduché a 

cenově přijatelné. Šířka rámu je 850 mm, výška 300 mm, délka 1600 mm a hmotnost  

280 kg (dle výpočtu programu Solidworks). 

 

Obrázek 53: Svařovaná konstrukce podvozkového rámu 

 Na obr. 54 je konstrukce v příčném řezu s popisem jednotlivých komponent. 

Základová deska je z 20 mm silného plechu a jsou v ní vypáleny průchozí otvory, jejichž 

funkce je popsána na obr. 55. Bočnice jsou z 8 mm silného ohraněného plechu a k základové 

desce se přivaří zevnitř koutovým a zvenku půl vé svarem. Příčné výztuhy vymezují 

pracovní prostor infiltrometru a zpevňují konstrukci. Obě strany konstrukce (podle směru 

jízdy)  jsou vyztuženy přivařeným ohraněným plechem. 
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Obrázek 54: Podvozkový rám v příčném řezu 

Rozmístění předpálených průchozích otvorů je patrné na obr. 55. Skrze oválné otvory 

po stranách povedou hydraulické hadice hydromotorů. Prostřední otvor je vyhrazen 

výsuvnému infiltrometru. V těsné blízkosti jsou patrné čtyři průchozí otvory pro montáž 

rámu infiltrometru a pole 24 závitových děr pro ukotvení pásového podvozku. Otvorem 

zcela v pravé části bude možné provádět vypouštění hydraulické nádrže. Pole deseti děr po 

obvodu slouží pro uchycení krytu.  

 

Obrázek 55: Podvozkový rám, pohled zdola 
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6.1.1. Upevnění infiltrometru do podvozkového rámu  

Infiltrometr bude přišroubován k podvozkovému rámu přes čtyři šrouby M14 v místě 

těžiště. Pohled zdola je na obr. 56. Při tvorbě vozidla byl kladen důraz na to, aby bylo těžiště 

v místě svislé osy přímočarého hydromotoru. Reálná poloha těžiště se ovšem projeví až při 

testování. Případné odchylky budou vyváženy přidáním závaží. 

 

Obrázek 56: Upevnění infiltrometru do rámu, pohled zdola 

Pohled v řezu na obr. 57 ukazuje polohu infiltrometru vůči rámu v transportní poloze.   

 
Obrázek 57: Poloha infiltrometru vůči rámu 
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6.2. Spojení podvozku s rámem 

Důležitou součástí celku je pevné spojení podvozku s vozidlem tak, aby se v místě 

mezi jekly housnic nacházel volný prostor pro infiltrometr. Tuto podmínku plní ohraněný 

plech ve tvaru U, který obejme jekly obou housnic zároveň, a vytvoří tak jejich pevné 

spojení s rámem. Díl má název Držák pásového podvozku a je na obr. 58. 

 

Obrázek 58: Držák pásového podvozku 

Tento plech je dále opatřen lemy, které budou mít vůli vůči rámu, aby na něj 

nedosedly přímo, ale aby tato vůle byla využita pro stažení podvozku k rámu přes šroubové 

pole 12 x M12. Funkce tohoto řešení je patrná na obr. 59. 

 

Obrázek 59: Spojení podvozku s rámem 
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 Pohled skrze Držák pásového podvozku naobr. 60  ukazuje čtvercový profil 

o průřezu 50 x 50 mm s názvem Opěrný hranol, který zamezí podélnému pohybu jeklů. 

Každý hranol je uchycen k vnitřní straně Držáku pásového podvozku třemi šrouby a je 

opatřen  průchozími závitovými dírami 2 x M12 pro úplné vymezení vůle mezi jeklem a 

hranolem. Pojistnou funkci proti vzájemnému pohybu jeklů bude zajišťovat čep procházející 

skrze oba jekly a Držák pásového podvozku zároveň.  

 

Obrázek 60: Vymezovací Opěrný hranol 

 Detailní řez Opěrným hranolem s popsanými součástmi je na obr. 61. 

 

Obrázek 61: Řez vymezovacím Opěrným hranolem 
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6.3. Podpůrný rám 

Pro umístění většiny komponent bude sloužit navržený Podpůrný rám na obr. 62. Ten 

bude tvořen několika dílčími svařenci ze čtvercových jeklů s průřezem 60x60x5 mm, které 

budou po sešroubování (šrouby M8) tvořit celek. Do rámu jsou po obvodu umístěny nýtovací 

matice M8 pro přišroubování kapotáže z vnější strany rámu a pro uchycení kompoment 

uvnitř rámu. 

 

Obrázek 62: Podpůrný rám 

  

Samotné sešroubování dílčích svařenců k sobě zajistí závitové desky přivařené k 

prostřední části rámu. V místě závitových děr v deskách budou do rámu předvrtány průchozí 

otvory pro dříky šroubů, aby se nemusely při montáži zabrušovat šrouby a aby jejich délka 

byla dostatečná. Na zbylé svařence jsou přivařeny desky s průchozími otvory. Detail tohoto 

spojení v řezu je na obr. 63. 
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Obrázek 63: Detail spojení dílčích svařenců Podpůrního rámu 

 

6.4. Držáky a nosiče hydraulických a elektrických komponent 

Bylo potřeba vyřešit ideální rozmístění komponent s ohledem na kýženou pozici 

těžiště uprostřed vozidla. Pro tyto účely byly navrženy následující díly a svařence.  

6.4.1. Svařovaný držák elektromotoru s hydrogenerátorem 

Elektromotor s nasunutým hydrogenerátorem tvoří jeden celek, pro jehož uchycení  

slouží čtyři závity M8 v přírubě elektromotoru. Samotný držák se skládá z ohraněného 

plechu o tloušťce 8 mm s výztuhami v podobě přivařených žeber o stejné tloušťce – viz obr. 

64. 
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Obrázek 64: Držák elektromotoru a násuvného hydrogenerátoru 

 

6.4.2. Nosič elektromotoru a chladiče. 

Je z ohraněného plechu o tloušťce 4 mm (na obr. 65) s prostorem pro elektromotor 

a chladič. Skrze průchozí čtvercové otvory budou přivedeny hydraulické hadice.  

 

Obrázek 65: Nosič elektromotoru s hydrogenerátorem a chladiče 
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6.4.2.1. Umístění Elektromotoru s hydrogenerátorem a chladiče v 

konstrukci 

Kvůli náběhu vzduchu do chladiče byl celek hydromotor-generátor umístěn pod 

úroveň chladiče – viz obr. 66. K přišroubování na rám slouží zmíněné nýtovací matice (pro 

nosič 6 x M8).   

 

Obrázek 66: Umístění Elektromotoru a chladiče v konstrukci 

6.4.3. Držák vodní nádrže 

Jedná se o ohraněný plech tloušťky 4 mm (na obr. 67), který je do rámu umístěn po 

obou stranách dvěma šrouby M10. Drážky namísto otvorů umožňují nastavení výšky nádrže.  

 

Obrázek 67: Držák vodní nádrže 
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6.4.3.1. Umístění vodní nádrže v konstrukci 

Plastová vodní nádrž na 70 litrů je umístěna uprostřed konstrukce přímo nad 

infiltrometrem –  viz obr. 68. O spojení nádrže s držáky se starají čtyři svorníky M5.  

 
Obrázek 68: Umístění vodní nádrže v konstrukci 

6.4.4. Nosič rozvaděče 

Jedná se také o ohraněný plech o tloušťče 4 mm s průchody pro hydraulické hadice, 

jehož rohy jsou kvůli zvýšení pevnosti svařeny  – viz obr. 69. 

 

Obrázek 69: Nosič rozvaděče 



 
DIPLOMOVÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 
 

 

Návrh podvozku pro zařízení určené na mobilní vsakovací zkoušky  - 67 - 

6.4.5. Držák elektroniky 

 V zásadě se jedná o stejný princip jako u držáku elektromotoru. S tím rozdílem, že 

tloušťka plechu a žeber je zde 6 mm. Žádná z připevněných součástí (měnič, mikrokontroler, 

přijímač) nebude mít vysokou hmotnost ani nebude generovat vibrace, proto bude stačit 

zvolená tloušťka plechu. Držák elektroniky včetně komponent je na obr. 70. 

 

Obrázek 70: Držák elektroniky včetně komponent 

 

6.4.5.1. Umístění rozvaděče a elektroniky v konstrukci 

Rozvaděč je umístěn na straně s vývodem hydraulických hadic z pásového 

podvozku. Elektronika se nachází na stejné straně konstrukce. Rozmístění je patrné na obr. 

71. K přišroubování držáku s nosičem na rám slouží nýtovací matice v Podpůrném rámu.  
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Obrázek 71: Umístění rozvaděče s elektronikou 

6.4.6. Výsuvný držák trakční baterie 

Kvůli rozložení hmotnosti a úspoře místa je baterie umístěna co nejblíže středu rámu. 

Pozice trakční baterie je patrná z obr. 72. 

 

Obrázek 72: Pozice bateie v rámu 
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Trakční baterie je umístěna ve svařovaném rámečku (na obr. 73), na který jsou zboku 

připevněné pojezdové rolny.  

 

Obrázek 73: Svařovaný rámeček trakční baterie 

 Rolny zapadají do vytvarovaných plechových pojezdů. Tím je zajištěna možnost 

vysunutí baterie k okraji rámu, a usnadní tak jakýkoliv servisní úkon. Detail výsuvného 

systému je na obr. 74. Zajištění baterie proti pohybu za jízdy má za úkol plechový držák  (na 

obr. 72) přišroubovaný k Podpůrnému rámu. 

 

Obrázek 74: Detail výsuvného systému 
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6.4.6.1. Využití volného prostoru v místě před trakční baterií 

 Volný prostor vyplní ocelový rozkládací box na nářadí Facom BT.11GPB. Box bude 

zajištěný malými plechovými zarážkami – viz obr. 75. 

 

Obrázek 75: Box na nářadí se zarážkami 

 

6.4.7. Způsob uchycení hydraulické nádrže do Podvozkového rámu 

Hydraulická nádrž je umístěna do podvozkového rámu na druhé straně než je baterie 

(opět kvůli těžišti). Na svislé lemy Podvozkového rámu jsou přišroubovány L-profily 

60x60x5, na kterých je usazena hydraulická nádrž. Svislé lemy jsou opatřeny drážkami a 

dovolí tak nastavit ideální polohu nádrže. Sání je totiž umístěné na spodní straně nádrže a 

tak bude potřeba nechat pod ním vůli na šroubení, kohout a hydraulickou hadici. Po 

nastavení výšky a sešroubování bude nádrž napuštěna hydraulickým olejem. Tento způsob 

uchycení je patrný na obr. 76. 
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Obrázek 76: Hydraulická nádrž v konstrukci Podvozkového rámu 

 

6.4.8. Odnímatelné nášlapy 

V případě výpadku dálkového ovládání (vybití baterií v ovladači), je možné řídit 

vozidlo a spouštět infiltrometr ručně pomocí páček na rozvaděči. Aby manuálně ovládaná 

jízda nebyla nebezpečná, bude vozidlo vybaveno odnímatelnými nášlapy – viz obr. 77. 

 

Obrázek 77: Odnímatelný nášlap – levá strana 
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 Nášlapy bude možné jednoduše nasunout a připevnit na připravené navařené matice 

M16 z boku Podvozkového rámu – viz obr. 78. Pro převoz nášlapů je vyhrazen volný prostor 

vedle po stranách rámu.  

 

Obrázek 78: Nášlapy pro manuální ovládání stroje 

 

6.4.9. Kapotáž 

 Kapotáž je zhotovena z 1,5 mm silných ohraněných plechů. Její součástí jsou dvířka 

na každé straně a shora z důvodu snadného přístupu ke všem komponentám včetně 

infiltrometru. Sestava kapotáže je na obr. 79. 

 

Obrázek 79: Sestava kapotáže  
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6.5. Sestava stroje bez kapotáže 

Celková sestava vsakovacího zařízení ze dvou stran je na obr. 80 a 81. 

 

Obrázek 80: Sestava stroje bez kapotáže – pohled z přední strany 

 

Obrázek 81: Sestava stroje bez kapotáže – pohled ze zadní strany 
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6.6. Sestava stroje s kapotáží 

Sestava stroje s kapotáží je vidět na obr. 82. Na základě požadavku firmy Chemcomex, 

a.s. budou svařence rámů (včetně držáků a nosičů) nalakovány barvou RAL 7016 – 

Antracitová šedá. Kapotáž bude mít lak RAL 5005 – Signální modrá.  

 
Obrázek 82: Kompletní sestava mobilního vsakovacího zařízení 

 Sestavný výkres s názvem Mobilní vsakovací zařízení číslo A-001 je součástí 

přílohy. V příloze jsou také všechny výrobní výkresy svařenců a dílců.  
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Závěr 

  V této diplomové práci bylo navrženo zařízení pro mobilní vsakovací zkoušky. Hnací 

soustava je tvořena stacionárním elektromotorem, jenž pohání hydraulické čerpadlo, které 

dále přes rozvaděč dává potřebný tlak do pojezdových sekcí, případně do pracovní sekce.  

Zařízení je možné rozdělit do tří celků: 

 Podvozek: pásový podvozek se zabudovanými  rotačními hydromotory byl 

poskytnut firmou Bobcat CZ, a.s.  

 Elektrické a hydraulické komponenty: dodání a oživení zajištěno firmou 

Technotrade, spol s.r.o. 

 Rám:  je tvořený svařovanými konstrukcemi z normalizovaných polotovarů 

a ohraněných plechů včetně držáků a nosičů všech komponent – vše vlastní tvorba 

v programu Solidworks 2018. 

 Infiltrometr: byl předmětem další diplomové práce [6]. 

Zařízení pro mobilní vsakovací zkoušky v číslech: 

Délka   1600 mm 

Šířka   1000 mm 

Výška   1180 mm 

Hmotnost 1039 kg (výpočet programem Solidworks zahrnující hmotnosti 

komponent i provozních náplní) 

Rychlost pojezdu 7 km/h (maximální konstrukční) 

Akční rádius  3 – 5 km/den 

Počet měření  10 – 20 za den 

Objem nádrže – voda 70 l 

Objem nádrže – olej 40 l 

Filtrační vložka 25 µm 

Tlak v systému 120 bar 

Max moment El.mot. 45 Nm 

Max. výkon El.mot. 5 – 15 kW  
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Kapacita baterie 90 Ah 

Nabíječka  1000 W 

Napětí v systému 48 V  

Barva – rám, držáky RAL 7016 – Antracitová šedá 

Barva – kapotáž RAL 5005 – Signální modrá  

 

Plány do budoucna 

 Po sestavení a oživení celého zařízení je naplánované testování v terénu. 

 Součástí dalšího vývoje bude zabudování GPS modulu pro plnou automatizaci a dále 

tvorba hydraulicky ovládané radlice, která bude schopna rozrušit povrch terénu pro snažší 

zamáčknutí infiltrometru do země.   

 

  



 
DIPLOMOVÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 
 

 

Návrh podvozku pro zařízení určené na mobilní vsakovací zkoušky  - 77 - 

Seznam použité literatury 

 

[1] SILASARI, Rasmi. Infiltrometer measurements. In: HOAL: The Hydrological Open 

Air Laboratory Petzenkirchen [online]. b.r. [cit. 2019-03-16]. Dostupné z: 

https://hoal.hydrology.at/news/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=22&cHash=ddaa

8a8559f0f9fceab00fc068ad39c3 

[2] PIVOŇKA, Jiří. Metody měření rychlosti infiltrace vody do půdy [online]. České 

Budějovice, 2013 [cit. 2019-03-17]. Dostupné z: 

https://theses.cz/id/3xbxll/BP_PIVONKA.pdf. Bakalářská práce. Jihočeská 

univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta. Vedoucí práce Doc. Ing. 

Pavel Ondr, CSc. 

[3] BÁŤKOVÁ, K., S. MATULA a S. MIHÁLIKOVÁ. Česká zemědělská univerzita v 

Praze. In: Multimediální učebnice hydropedologických terénních měření: 2. 

doplněné vydání [online]. Praha, 2013 [cit. 2019-03-27]. 

[4] Darcyho zákon. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 

Wikimedia Foundation, 2018 [cit. 2019-03-17]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Darcyho_zákon 

[5] ČSN EN ISO 22282-5. Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky: 

Část 5: Vsakovací zkoušky. First edition 2012-06-01. Switzerland: Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha, 2012. 

[6] BUDÍNSKÝ, Adam. Návrh zařízení pro vsakovací zkoušku. Praha, 2019. 

Diplomová práce. České vysoké učení technické v Praze. Vedoucí práce Ing. Martin 

Dub, Ph.D. 

[7] NOVÝ, Ivo. In: Autoforum: Systémy pohonů 4x4 pod lupou: nenechte se vodit za 

nos [online]. Praha: MotorCom s.r.o., 2016 [cit. 2019-04-07]. 

[8] TRHOŇ, Tomáš. Katalog Automobilů. In: Diferenciály - jaké jsou a jak pracují... 

[online]. Praha: HyperMedia, a.s., 2007 [cit. 2019-06-12]. 

[9] POLZER, Jan. In: Bobcat: Smykem řízené nakladače [online]. Praha, b.r. [cit. 2019-

04-12]. 

[10] Bobcat 763 wheel bearing repair. In: Northern Wisconsin Farming [online]. USA, 

2016 [cit. 2019-06-12]. 

[11] RICHTR, Pavel. Pásový podvozek stavebních strojů [online]. Brno, 2008 [cit. 2019-

06-12]. Dostupné z: 

https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=5883. 

Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství. 

Vedoucí práce Ing. Jaroslav Kašpárek. 



 
DIPLOMOVÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 
 

 

Návrh podvozku pro zařízení určené na mobilní vsakovací zkoušky  - 78 - 

[12] BARTONÍČEK, Richard. Pásové podvozky [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-06-12]. 

Dostupné z: https://core.ac.uk/download/pdf/44403398.pdf. Bakalářská práce. 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství. Vedoucí práce Ing. 

Prokop Pokorný. 

[13] DUB, Martin a Ondřej ŠTOČEK. Zpráva z měření MPO VSAKON [online]. Praha, 

2018 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 

https://drive.google.com/drive/folders/1pqLSETAHBb4CGUlGRzYxWcRDHRqhu

oSw. Technická zpráva. České vysoké učení technické v Praze. 

[14] JURÁČEK, Petr. Jízdní odpory vozidel. Brno, 2007. Diplomová práce. Mendelova 

zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Vedoucí práce Ing. Jiří Čupera, Ph.D. 

[15] Ashwoods ELECTRIC MOTORS [online]. Chudleigh, UK, b.r. [cit. 2019-06-16]. 

[16] Užitný vzor: Automatický infiltrometr. 2019. Česká Republika. 32 898. Uděleno 

28.5.2019. Zapsáno 8.4.2019. 

 

 



 
DIPLOMOVÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 
 

 

Návrh podvozku pro zařízení určené na mobilní vsakovací zkoušky  - 79 - 

Seznam použitých obrázků 

Obrázek 1: Průběh měření s potřebným vybavením [1] ............................................................................ 3 
Obrázek 2: Závislost kumulativní infiltrace a její rychlosti na čase [3]..................................................... 6 
Obrázek 3: Schéma pro výpočet propustnosti dle Darcyho zákona [4] ..................................................... 6 
Obrázek 4: Příprava měření jednoválcovým infiltrometrem [2] ................................................................ 8 
Obrázek 5: Měření hladiny pomocí hrotu ve válci [2] ............................................................................... 8 
Obrázek 6: Měření dvouválcovou metodou [1] ......................................................................................... 9 
Obrázek 7: Kovová děrovaná deska s hroty [3] ......................................................................................... 9 
Obrázek 8: Schéma dvouválcového infiltrometru [3] .............................................................................. 10 
Obrázek 9: Schéma tlakového infiltrometru [3] ...................................................................................... 11 
Obrázek 10: Tlakový infiltrometr [3] ...................................................................................................... 12 
Obrázek 12: Schéma minidiskového infiltrometru [3] ............................................................................ 13 
Obrázek 11: Minidiskový infiltrometr [3] ............................................................................................... 13 
Obrázek 13: Schéma přetlakového infiltrometru [3]   Obrázek 14: Přetlak. infiltrometr [3] ................... 14 
Obrázek 15: Schéma pohonu 4x4 s mezinápravovou spojkou [7] ........................................................... 17 
Obrázek 16: Schéma viskózní spojky [7] ................................................................................................ 18 
Obrázek 17: Schéma diferenciálu s uzávěrkou [8] .................................................................................. 19 
Obrázek 18: Smykem řízený nakladač Bobcat S570 s kolovým podvozkem [9] .................................... 20 
Obrázek 19: Pohled na řetězy pohánějící kola levé a pravé strany - po sundání sedadla [10] ................. 20 
Obrázek 20: Pásový podvozek na pracovním stroji Bobcat E85 ............................................................. 21 
Obrázek 21: Osazený podvozkový rám rypadla Yuchai [11] .................................................................. 22 
Obrázek 22: Schéma pásového podvozku (tvorba na základě CAD modelu od firmy Bobcat) .............. 23 
Obrázek 23: Věnec hnacího turasového kola [11] ................................................................................... 24 
Obrázek 24: Vodící kolo s hydraulicko-pneumatickým napínacím ústrojím [12] ................................... 24 
Obrázek 25: Pojezdová kladka [11] ......................................................................................................... 25 
Obrázek 26: Ocelový článkový řetěz [12] ............................................................................................... 26 
Obrázek 27: Způsoby vinutí podélné výztuhy pryžového pásu [12] ....................................................... 26 
Obrázek 28: Ukázka kolopásového podvozku na produkčním kombajnu CLAAS ................................. 27 
Obrázek 29: Pásový podvozek od firmy Bobcat CZ, a.s. (vlastní foto) ................................................... 30 
Obrázek 30: Schéma koncepce mobilního zařízení (vlastní tvorba) ........................................................ 31 
Obrázek 31: Vybrané vzorky půd  [13] ................................................................................................... 32 
Obrázek 32: Měření na nahodilém vzorku půdy [13] .............................................................................. 32 
Obrázek 33: Vsakovací zkouška pro zjištění tlakových sil [13] .............................................................. 33 
Obrázek 34: Pojízdná vrtná souprava firmy Chemcomex [13] ................................................................ 33 
Obrázek 35: Graf průběhu síly v čase pro vzorek ,,drn‘‘ [6] ................................................................... 34 
Obrázek 36: Schéma nájezdu na vozík (vlastní tvorba v programu Solidworks) .................................... 35 
Obrázek 37: Schéma vzniku odporu ve stoupání [14] ............................................................................. 36 
Obrázek 38: Parametry zvoleného motoru Ashwoods IPM-200-33 [15] ................................................ 42 
Obrázek 39: Průběhy výkonu a momentu v závislosti na otáčkách [15] ................................................. 43 
Obrázek 40: Oblasti účinnosti elektromotoru .......................................................................................... 44 
Obrázek 41: Trakční baterie Winston s kapacitou 90 Ah (obrázek od firmy Technotrade) .................... 47 
Obrázek 42: Měnič Curtis 1232 SE 350A, 48V ...................................................................................... 48 
Obrázek 43: Mikrokontroler Danfoss MC024-120 .................................................................................. 48 
Obrázek 44: Přijímač radiového signálu Scanreco G3 Receiver ............................................................. 49 
Obrázek 45: Elektrické schéma zapojení pro navrhované zařízení ......................................................... 50 
Obrázek 46: Násuvné zubové čerpadlo TUROLLA 14,4 ccm (CAD model od firmy Technotrade) ...... 51 
Obrázek 47: 3-sekční rozvaděč s možností dálkového ovládání ............................................................. 52 
Obrázek 48: Podrobné schéma třísekčního rozvaděče ............................................................................. 53 
Obrázek 49: Chladič hydraulického oleje (vlastní tvorba dle dokumentace) .......................................... 54 
Obrázek 50: Hydraulická nádrž 40 l s filtrem 25 μm .............................................................................. 54 
Obrázek 51: Schéma hydraulického okruhu (tvorba v programu Festo FluidSIM) ................................. 55 
Obrázek 52: Konstrukce infiltrometru pro mobilní vsakovací zkoušky .................................................. 56 
Obrázek 53: Svařovaná konstrukce podvozkového rámu ........................................................................ 57 
Obrázek 54: Podvozkový rám v příčném řezu ......................................................................................... 58 
Obrázek 55: Podvozkový rám, pohled zdola ........................................................................................... 58 

file:///C:/Users/Tech/Desktop/F/CVUT/DP/DP_Filip_HAAS-DLE_VZORU-Rev-B.docx%23_Toc12267588
file:///C:/Users/Tech/Desktop/F/CVUT/DP/DP_Filip_HAAS-DLE_VZORU-Rev-B.docx%23_Toc12267591
file:///C:/Users/Tech/Desktop/F/CVUT/DP/DP_Filip_HAAS-DLE_VZORU-Rev-B.docx%23_Toc12267617


 
DIPLOMOVÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 
 

 

Návrh podvozku pro zařízení určené na mobilní vsakovací zkoušky  - 80 - 

Obrázek 56: Upevnění infiltrometru do rámu, pohled zdola ................................................................... 59 
Obrázek 57: Poloha infiltrometru vůči rámu ........................................................................................... 59 
Obrázek 58: Držák pásového podvozku .................................................................................................. 60 
Obrázek 59: Spojení podvozku s rámem ................................................................................................. 60 
Obrázek 60: Vymezovací Opěrný hranol ................................................................................................ 61 
Obrázek 61: Řez vymezovacím Opěrným hranolem ............................................................................... 61 
Obrázek 62: Podpůrný rám ...................................................................................................................... 62 
Obrázek 63: Detail spojení dílčích svařenců Podpůrního rámu ............................................................... 63 
Obrázek 64: Držák elektromotoru a násuvného hydrogenerátoru ........................................................... 64 
Obrázek 65: Nosič elektromotoru s hydrogenerátorem a chladiče .......................................................... 64 
Obrázek 66: Umístění Elektromotoru a chladiče v konstrukci ................................................................ 65 
Obrázek 67: Držák vodní nádrže ............................................................................................................. 65 
Obrázek 68: Umístění vodní nádrže v konstrukci.................................................................................... 66 
Obrázek 69: Nosič rozvaděče .................................................................................................................. 66 
Obrázek 70: Držák elektroniky včetně komponent ................................................................................. 67 
Obrázek 71: Umístění rozvaděče s elektronikou ..................................................................................... 68 
Obrázek 72: Pozice bateie v rámu ........................................................................................................... 68 
Obrázek 73: Svařovaný rámeček trakční baterie ..................................................................................... 69 
Obrázek 74: Detail výsuvného systému................................................................................................... 69 
Obrázek 75: Box na nářadí se zarážkami ................................................................................................. 70 
Obrázek 76: Hydraulická nádrž v konstrukci Podvozkového rámu ......................................................... 71 
Obrázek 77: Odnímatelný nášlap – levá strana ....................................................................................... 71 
Obrázek 78: Nášlapy pro manuální ovládání stroje ................................................................................. 72 
Obrázek 79: Sestava kapotáže ................................................................................................................. 72 
Obrázek 80: Sestava stroje bez kapotáže – pohled z přední strany .......................................................... 73 
Obrázek 81: Sestava stroje bez kapotáže – pohled ze zadní strany ......................................................... 73 
Obrázek 82: Kompletní sestava mobilního vsakovacího zařízení ........................................................... 74 



 
DIPLOMOVÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 
 

 

Návrh podvozku pro zařízení určené na mobilní vsakovací zkoušky  - 81 - 

Seznam použitých tabulek 

Tabulka 1: Nasákavost vybraných hornin [2] ............................................................................................ 5 
Tabulka 2: Srovnání rychlosti infiltrace na různých plochách [3] ............................................................. 7 
Tabulka 3: Srovnání rychlosti infiltrace v závislosti na způsobu zpracovnání horniny [3] ....................... 7 
Tabulka 4: Výsledky naměřených hodnot [6] .......................................................................................... 33 
Tabulka 5: Veličiny pro výpočet pohonu ................................................................................................ 36 
Tabulka 6: Parametry spalovacího motoru rypadla Bobcat E10 .............................................................. 45 
Tabulka 7: Zátěžové spektrum pro výpočet kapacity trakční baterie (vlastní tvorba) ............................. 46 
Tabulka 8: Parametry zubového čerpadla TUROLLA 14,4 ccm (dodala firma Technotrade) ................ 51 

 

  



 
DIPLOMOVÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 
 

 

Návrh podvozku pro zařízení určené na mobilní vsakovací zkoušky  - 82 - 

Seznam použitých zkratek a symbolů 

vf rychlost infiltrace [m/s] 

k  koeficient infiltrace [-] 

A plocha průtoku média  [m2] 

ha tlak v místě vtoku média [MPa] 

hb tlak v místě výtoku média [MPa] 

L vzdálenost mezi místy a – b [m] 

I piezometrický gradient [-] 

F50 síla pro zatlačení infiltrometru do hloubky 50 mm [N] 

Fmax maximální síla zatlačování [N] 

m hmotnost [kg] 

g gravitační zrychlení [m/s2] 

αmax maximální úhel svahu [°] 

v  rychlost [m/s] 

t čas [s] 

rK poloměr kola  [mm] 

f koeficient valivého odporu [-] 

µ koeficient přilnavosti povrchu [-] 

η účinnost elektromotoru [%] 

N počet aktivních hydromotorů [-] 

i převodový poměr převodovky [-] 

Oα odpor ve stoupání [N] 

Of odpor valení [N] 

a zrychlení [m/s2] 

Oa odpor zrychlení [N] 

Oc výsledný jízdní odpor [N] 

FT trakční síla [N] 

FTmax maximální využitelná trakční síla [N] 

Mv moment potřebný k rozpohybování vozidla [Nm] 

MHM potřebný hnací moment hydromotoru [Nm] 

rD dynamický obvod hnacího kola [m] 

nHM požadované otáčky hydromotoru [ot/min] 
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MHM moment hydromotoru  [Nm] 

p tlak [bar] 

QVR objemový průtok rozvaděčem [cm3/min] 

VGHG geometrický objem hydrogenerátoru [cm3/ot] 

PHG-vstup výkon na vstupu do hydrogenerátoru [kW] 

ηc celková účinnost hydraulického přenosu energie v hydrogenerátoru 

E spotřeba energie [Wh] 

P´ příkon [W] 

W vykonaná práce [J] 

U napětí elektromotoru [V] 

It kapacita baterie [Ah] 


