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SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ 

Symbol Jednotka Popis 

Δp [Pa] Rozdíl tlaků 

ρ [kg/m3] Hustota prostředí 

u [m/s] relativní rychlost 

F [N] Síla 

Fi [N] Různé síly 

C [-] Součinitel odporu tvaru 

Ci [-] Různí součinitelé odporů tvarů 

S [m2] Čelní plocha 

Si [m2] Různé části plochy 

Re [-] Reynoldsovo číslo 

R [-] Reálné číslo 

Ma [-] Machovo číslo 

c [m/s] Rychlost zvuku v daném prostředí 

k [-] Bezpečnost 

Mq [N/m] Moment vůči bodu q 

A [m2] Plocha řezu ve styku spojovacích materiálů 

σ [N/mm2] Napětí 

σD [N/mm2] Ohybové napětí 

σO [N/mm2] Dovolené napětí 

m [kg] Hmotnost 

mi [kg] Různé hmotnosti 

q [N/m] Spojité zatížení 

p [Mpa] Tlak 

pD [MPa] Dovolený tlak 

G [m2] Styková plocha čepu 
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 Úvod 

Motivací pro výběr tématu bakalářské práce mi bylo velké zastoupení kamionové 

dopravy v pozemní dopravě. Přeprava pomocí tahačů s návěsem, kategorie C+E dle rozdělní 

řidičského oprávnění v ČR, je velice častá díky dále jmenovaným výhodám. V dnešní době 

je k dispozici hustá a důmyslná dálniční a silniční, která umožňuje provozovat přepravu 

pomocí velkých nákladních vozidel celkem snadno. Pokud místo nakládky a vykládky není 

blízko železniční sítě nebo ze zisku přepravovaného zboží není možno uvažovat o postavení 

železničního propojení, je přeprava kamion-tahač ideální. Další z aspektů pro využívání 

zmíněného typu přepravy je snadná rekvalifikace řidičů podporovaná sociálním systémem, 

kdy s rozmanitými asistenty řízení, mapovými systémy a jinými běžnými prostředky 

zvyšujícími komfort jízdy zvládne tuto práci mnohem více lidí. [1] 

Prvotním zamýšleným cílem práce bylo vytvoření konstrukce na konec návěsu, která 

by snižovala odpor vzduchu. Za koncem soupravy totiž vznikají silné vzduchové víry, protože 

konec soupravy je prudce zakončen. Takto vzniklé víry navyšují jízdní odpory. 

Při zkoumání možností provedení jsem změnil plánované umístění konstrukce. Smysl 

deflektoru je stejný, ale jeho umístění je přímo na tahači za kabinou, když nebude zatížen 

návěsem. Důvody, proč jsem tak učinil, jsou zmíněny dále. 
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 Cíl práce 

Pokud budeme předpokládat upřednostňování trasy řidičů kamionů pouze po 

silnicích vyšších tříd a dálnic, můžeme za vhodných podmínek říci, že tahač jede přímočaře 

bez zrychlení se stálým odporem prostředí. 

Když vynecháme hlavní jízdní ztráty energie jako je například odpor razní čelní plochy, 

způsob zpřevodování silového elementu či nedokonalé spalování, zjistíme docela známou 

věc, že pro průjezd tekutinou je důležité myslet i na její obtékání kolem daného tělesa, 

nejen na její rozražení. 

 

Jeden z větších jízdních odporů je turbulentní chování utrženého vzduchu, který 

vzniká z rozdílných tlaků tekutiny, v našem případě, v zadní části tahače, znázorněno na 

Obr. 1. 

 

 
Obrázek 1 Utržený vzduch za kabinou [2] 

 

V mojí práci se pokusím přiblížit princip fungování zmíněného jevu a konstrukčního 

návrhu, který by měl tento jev odstranit nebo alespoň zmírnit natolik, že jeho používání 

bude ve prospěch úspory paliva při jízdě a tím i ušetří ekonomické náklady na provoz. 

Zmíněný jev se vyskytuje v různých oblastech a prostředí, proto se nedá jednoduše 

tvrdit, že tento jev je vždy jen problematický. Různé přírodní a lidské výtvory jsou na 

principu vzniku turbulentního chování existenčně závislé. 

Snažil jsem se vybrat konkrétní případy, jak s negativní, tak i s pozitivní povahou, 

zmíněného jevu v běžné praxi.  

Vytvořil jsem koncepční návrh nafukovací konstrukce připojené k zadní straně kabiny 

tahače. 
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 Odpor prostředí 

Ze zákona zachování mechanické energie můžeme zjistit velikost odporové síly. 

Vezměme proudící kapalinu vůči relativně nepohyblivému tělesu. Tím docílíme, že se na 

čelní ploše tělesa kinetická energie mění v potenciální. To se projeví zvýšením tlaku na čelní 

ploše tělesa. 

∆𝑝 =
1

2
𝜌 ∗ 𝑢2 (1)  

𝐹 = 𝐶 ∗ ∆𝑝 ∗ 𝑆 (2)  

 

Dále vezměme obsah čelní plochy tělesa, který získáme z kolmého řezu na směr 

proudící tekutiny a součinitelem odporu tělesa, který závisí na tvaru, viz dále. Můžeme 

spojit v jeden názorný vzorec. 

𝐹 =
1

2
∗ 𝐶 ∗ 𝜌 ∗ 𝑆 ∗ 𝑢2 (3)  

 

Tento vzorec odvodil Isaac Newton, který žil na přelomu 17. a 18. století. Tento vztah 

se může použít při počítání se středně velkými rychlostmi, ve kterých se pohybujeme. 

Například profesionální i rekreační sportovci při sjezdu svahu na lyžích, často zaujímají 

schoulený postoj, označovaný jako vajíčko, pro zvýšení rychlosti. Takto změněný postoj si 

můžeme převést jako snížení hodnoty součinitele odporu prostředí v odvozeném vztahu. 

Podobného efektu zle pozorovat i u cyklistů, když se snaží na rovině nabrat rychlost 

potřebnou k efektivnímu předjetí jiného cyklisty nebo také při sjezdu z kopce. V tabulce 1 

jsou příklady některých těles a tří druhů aut. [7] [8] 

Tabulka 1.: Ukázka některých těles  

Dutá polokoule proti proudu, padák 1,4 

Rovinná deska kolmo k proudu 1,2 

Koule 0,5 

Dutá polokoule po proudu 0,4 

Kabriolet 0,9 

Osobní automobil 0,5 

Automobil proudnicového tvaru 0,2 

Těleso proudnicového tvaru, profil křídla 0,06 
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Hledáním nejlepšího tvaru s ideálním součinitelem odporu se zabývá aerodynamika, 

kterou lze vidět běžném životě velice často. Dnes se podle známých teorií konstruují auta, 

lodě, letadla, vlaky atd. 

Například moderní rychlovlaky mají podobnou špičku jako civilní proudové letadla, 

ale některé z nich mají velice protáhlou a její začátek je spíš oválný. Jde o maglevy, které 

nebrzdí odpor podvozku, protože se unášejí na magnetickém polštáři. 

 

Odpor není dán pouze čelní plochou, závisí i na zadní ploše tělesa, proto má tvar 

kapky nižší hodnotu součinitele odporu prostředí než koule i přes stejnou čelní plochu. 

Rozražením vzduchu vzniká v zadní části podtlak, o kterém lze tvrdit, že na těleso působí 

silou proti směru pohybu. Projevuje se vzniklými víry, které se oddělují až daleko za 

tělesem. Takto vzniklé víry navyšují odporové síly a můžeme je pozorovat například 

zvednutím listí ze silnice po blízkém průjezdu auta. Snížení odporu se dá dosáhnout nejen 

ladným tvarem a hladkým povrchem tělesa, ale i velice hrubým povrchem. Golfový míček 

má na svém povrchu spoustu vydutých míst nebo tenisový míček je chlupatý. U míčků v 

obou uvedených případech tyto nerovnosti zvyšují stabilitu letu. V přírodě se také nachází 

zajímavá řešení, třeba sokoly se při střemhlavém pádu skládají do speciálního tvaru 

připomínající průřez křídla letadla nebo žraločí šupiny, které jsou nečekaně výstupkovité a 

velmi ostré ve srovnání s běžnými šupinami ryb. Proto se nedoporučuje hladit žraloka v 

protisměru růstu šupin. Obrázek 2 názorně ukazuje, že i malý rozdíl tvaru dokáže usměrnit 

proudící tekutinu. [7] [8] 

 

 
Obrázek 2 Obtékání koule [8] 
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 Deflektor návěsu 

4.1. Důvody pro použití deflektoru 

Souprava tahač-návěs má spoustu míst, kde vzniká nechtěné chování vzdušného 

proudu, který brzdí soupravu a tím navyšuje spotřebu paliva. Řada těchto míst již má 

nějakou bránící nebo usměrňovací plochu. 

 

 
Obrázek 3 Vyčíslený bok soupravy [3] 

 

Obrázek 3 ukazuje základní opatření ke snížení spotřeby při ideálním provozu 

soupravy. 

Dalšími částmi zlepšujícími obtékání soupravy jsou například výplně kol nebo těleso 

připomínající hranol na střeše kabiny, který zmírňuje přechod různých výšek hran, myšleno 

svršek kabiny a horní strana návěsu. 

 

 
Obrázek 4 Disk zakrývající kolo [4] 
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Obrázek 5 Stropní deflektor kabiny [9] 

 

4.2. Výběr tvaru deflektoru 

Moje práce byla směřována na model a provedení deflektoru na zadní stěně návěsu 

soupravy.  Navrhl jsem několik různých tvarů, které jsem chtěl vyzkoušet ve větrném tunelu 

v halových laboratořích Ústavu mechaniky tekutin a termodynamiky na fakultě strojní, 

abych získal prvotní hodnoty snížení součinitele odporu. Modely jsou vytvořené v programu 

Autodesk Inventor Professional 2018. Zde je několik vybraných ukázek.  

 

 
Obrázek 6 Model špička [5] 
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Obrázek 7 Model otočený hranol [5] 

 

 

Obrázek 8 Model zkosení každé strany [5] 

 

 

Obrázek 9 Model soupravy s drážkami [5] 
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4.3. Konstrukce deflektoru 

Reálná konstrukce měla základní požadavky:  

 1 nesmí bránit vykládce/nakládce 

 2 nejlehčí provedení 

 3 co nejvíce automatické  

Je jasné, že podstatou věci soupravy tahač-návěs je převoz zboží v nákladovém 

prostoru návěsu. Většina těchto návěsů má manipulační otvor na své zadní části, proto 

daná konstrukce nesmí překážet při otvírání dveří ani při samotném pohybu v nákladovém 

prostoru vozu. 

Pokud by konstrukce byla příliš těžká, nebude efektivní způsob jak jí používat a 

celkový pohled na věc v tomto případě bude nesmyslný, protože cílem je snížit spotřebu. 

Jednou z důležitých součástí přepravy a jakékoliv efektivity práce je velice důležité 

hospodaření s časem. Dovoluji si předpokládat, že automatické rozkládání/skládání 

deflektoru v dnešní době je skoro samozřejmostí.  

Za těchto podmínek jsem navrhl několik variant možných provedení. Každá z nich má 

několik výhod a nevýhod. Také předpokládám využití pohonů využívající elektrické energie 

pomocí autobaterie či pneumatiky, které se nachází ve výbavě tahače. 

1. Konstrukce tvořená nosníky a rozložitelná pomocí pneumatických válců. 

Plachta by byla připevněna na nosnících. Tato konstrukce má výhodu v 

pevnosti i ve vyšších rychlostech. Bohužel má vysokou hmotnost a 

především při autonehodě je velice riziková. z těchto důvodů jsem dále tuto 

variantu řešení nerozpracovával.  

Obrázek 10 Bránovitá konstrukce [5] 
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2. Použití nafukovacích vaků podobně jako při stavbě festivalových oblouků či 

stanů. Rám by byl uchycen na pantu otočném o 270°. Konstrukce by se 

složila/vyfoukla a odhadem by měřila 300 mm ve složeném tvaru. Následně 

by se pomocí pantu přetočila na jednu ze stran návěsu a tím umožnila 

bezproblémovou nakládku/vykládku, jak je vidět na obrázku 11. Nevýhoda 

takto složené konstrukce je, že řidič nemá dobrý výhled při couvání a hodně 

nájezdů do budov není dimenzováno na rozšířený návěs.  

3. Použití nafukovacího vaku chycený lany, která vedou po stranách 

nákladového prostoru u dveří uvnitř vodících tyčí. Pod dveřmi v zadní části 

by bylo schované navíjecí zařízení, které by vytahovalo nafukovací vak za 

lana, nebo zatahovalo tento vak uchycený přímo na navíjecí buben, 

samozřejmě obě operace probíhají za vypuštěného vaku. 

 

Třetí varianta řešení bylo z mého pohledu nejvyužitelnější. Automaticky rozkládací a 

skládací konstrukce pomocí navíjecího zařízení. Níže je tato varianta řešení detailněji 

popsána. 

Základem je navíjecí buben hnaný pomocí řetězového převodu s elektromotorem. 

Navíjecí buben je uložen v kuličkových ložiscích a ty jsou v domcích připevněných k podlaze 

návěsu.  Samotný buben má tři hlavní části, dvě pro navíjení lan a jednu uprostřed pro 

navíjení vaku. 

V obrázku je jen ukázka návrhu zmíněného zařízení s detailem na straně s ozubeným 

kolem. 

Obrázek 11 Model na boku [5] 
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Obrázek 12 Navíjecí buben [5] 

 

1. Hlavní část navíjecího bubnu pro navíjení vaku 

 

2. Vedlejší část sloužící na odvíjení lan(a) 

 

3. Momentový činitel - řetězové ozubené kolo 

 

4. Část pro uložení ložiska do pomyslného 

domečku 

 

 

 

 

4.4. Zrušení návrhu 

Používání deflektoru nese spoustu problémů z několika různých odvětví. Vybral jsem 

několik z mého pohledu těžko překonatelných. 

1. Bezpečná manipulace se soupravou při rozbaleném deflektoru. Řízení 

kamionu obnáší mít dobrý odhad na vzdálenost a chování návěsu. Pokud by 

byl návěs prodloužen o dalších několik metrů, ztížilo by to velmi jeho 

ovládání a průjezdy v zatáčkách s překážkami by mohlo být fatální. 

 

2. Problém s již umístěným hydraulickým zařízením. Na zadní části návěsů se 

někdy nachází hydraulická rampa, jejíž součásti se nachází na místě 

plánovaného navíjecího zařízení. 

 

Obrázek 13 Detail buben [5] 
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3. Již využitý prostor s dalším vykládacím zařízením. Jedná se o lehce přenosný 

vysokozdvižný vozík. V ČR se toto vylepšení tolik nevyužívá, ale například na 

německém nebo francouzském území se používá na velké části všech 

přívěsů. 

Obrázek 14 Samojízdný zvedák [6] 

 

4. Legislativní omezení ČR. Odhaduji, že největší problém způsobuje omezení 

maximální délky soupravy, pro její zachování při používání deflektoru by se 

musel zmenšit nákladový prostor. Další velký problém je protipodjezdová 

ochrana. Ta slouží k bezpečnějšímu nárazu jiného vozidla do návěsu. První 

plocha nárazu je v oblasti chladiče, namísto předního skla. 

209 VYHLÁŠKA ze dne 20. září 2018 o hmotnostech, rozměrech a 

spojitelnosti vozidel. 

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o 

provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon 

o silničním provozu), ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., 

zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., 

zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., 

zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 48/2016 Sb., zákona č. 199/2017 Sb. 

zákona č. 193/2018 Sb.  Více ve zdrojích [1] a [33].  
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 Nové umístění deflektoru 

Po zjištění, že pokus o umístění deflektoru za návěs je velice obtížný, jsem zkusil 

trochu jiný pohled na věc. Myšlenku deflektoru, který snižuje spotřebu jsem zachoval, ale 

přemístil jsem ho na zadní část tahače, když tahač není spojen s návěsem. Nový deflektor 

musí snižovat spotřebu při aktivním používáním a nesmí být problém s připojením návěsu 

či při jízdě s návěsem.  

Následující obrázky ukazují místo nového deflektoru. Tvary nejsou odzkoušené a jsou 

zde jen pro lepší ilustraci konceptu. 

 

 
Obrázek 15 Kormidlo [5] 

 

 
Obrázek 16 Kačer [5] 
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Obrázek 17 Maska 3 [5] 

 

 Výpočet úspory 

6.1. Vzorec 

Z kapitoly 3 Odpor prostředí jsme získali vzorec, s kterým jsme schopni spočítat 

hledanou hodnotu odporu vzduchu při rovnoměrném přímočarém pohybu tělesa, pro nás 

jízda tahače neboli sílu potřebnou pro ustálený pohyb. 

𝐹 =
1

2
∗ 𝐶𝑥 ∗ 𝜌 ∗ 𝑆 ∗ 𝑢2 

6.2. Vstupní hodnoty 

Dále budeme potřebovat zavést do našeho vzorce za prozatím neznámé hodnoty 

známá čísla: čelní plocha, rychlost proudění, hustota vzduchu a odporový koeficient. Za 

hodnotu hustoty vzduchu není těžké dosadit číslo při určení venkovních podmínek, proto 

předpokládejme v celém výpočtu tyto hodnoty prostředí, pokud nebude lokálně uvedeno 

jinak:  

 

Tabulka 2.: Základní hodnoty 

vzduch suchý 

teplota 25 °C 

tlak okolí 101 325 Pa 

hustota vzduchu 1,1845 kg/m3 
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Obrázek 18 Rozměry tahače [10] 

6.3. Čelní plocha 

Čelní plocha S se spočítá pomocí jednoduchého odečtení dvou ploch, u nás velkého 

obdélníku S1 mínus malý obdélník S2. Hodnoty stran obdélníků se získají z vybraného 

nákresu konkrétního tahače. 

𝑆 = 𝑆1 − 𝑆2 (4)  

𝑆1 = 𝐸 ∗ 𝐾 (5)  

𝑆2 = 𝑀 ∗ 𝑃 (6)  

𝑆1 = 2550 ∗ 3649 

𝑆2 = 2049 ∗ 159 

𝑆 = 9 304 950 − 325 791 

𝑆 = 8 979 159 𝑚𝑚2 → 8,979159 𝑚2 
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6.4. Součinitel odporu 

Jako další hodnotu si musíme určit součinitel odporu Cx. Zde nastává menší problém 

se získáním správné hodnoty. Funkce součinitele odporu se v určité části chová dosti 

nepředvídatelně. Jedná se o oblast zhruba od 105 až 107 Re (Reynoldsovo číslo) viz 

následující obrázek 19. 

 

Obrázek 19 Graf tří těles [11] 

 

Obrázek 20 Rozdíl povrchu koule [12] 
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Když k tomu připočteme i celkem velké rozdíly výsledků jen na základě povrchu 

malého jednoduchého tělesa (koule) viz předchozí obrázek 20, lze jednoznačně tvrdit, že 

závislost součinitele odporu je velice citlivá na jakékoliv změny. Proto se nedá tak 

jednoduše získat výsledek upravením již odzkoušené rovnice.  

Vhodným způsobem získání hodnoty může být vytvoření detailního modelu ve 

vhodném programu a následnou simulací, která na základě vstupních hodnot a svých 

různých výpočtových funkcí stanovila hledané číslo součinitele odporu v různých 

rychlostech a následné grafické zobrazení. Tutu metodu jsem chtěl také využít, ale zavrhl 

jsem jí. Nedokázal jsem se dostatečně dobře naučit pracovat s programem a simulací a 

usoudil jsem, že moje možné výsledky nejsou správně sestavené ani přesné. Na základě 

toho jsem našel stránku s rovnicemi, kterým věřím více než svým výsledkům. 

Nejpřesnější způsob, jak získat kvalitní výsledek, je vytvoření fyzického modelu s co 

nejmenším měřítkem. Ten umístit do větrného tunelu a zahájit simulaci, kde by se měřila 

odporová síla při různých rychlostech větru. Body by se vynesly do grafu a prolnuly se 

pomocí patřičně vysokým taylorovým polynomem, který dnes umí skoro každý obyčejný 

výpočtový program. 

Já jsem se rozhodl stanovil součinitel odporu podle následujících výpočtů. K tomu 

musíme určit hodnotu relativní rychlosti tahače vůči vzduchu. Zde je dobré rozdělit výpočet 

na tři možné extrémní případy. 

6.4.1. První situace – shodná rychlost a vektor proudění 

První situace je taková, že vzduch proudí stejnou rychlostí i stejným vektorem jako tahač. Z toho 

vyplývá, že relativní rychlost je 0 a následný výpočet nemá cenu. Zde malý důkaz rovnicí 0 ∗ 𝑅 = 0, 

R představuje libovolné reálné číslo, když dosadíme myšlenku do naší rovnice 

 

𝐹 =
1

2
∗ 𝐶𝑥 ∗ 𝜌 ∗ 𝑆 ∗ 02 → 𝐹 = 𝑅 ∗ 0 = 0 

 

Situace je extrémní a je zde pouze pro uvedení počáteční hodnoty, které se může až dosáhnout. 

Opravdu nedoporučuji jízdu ani jiné venkovní aktivy při rychlosti větru mnou uvedenou, která 

odpovídá číslu 10 Beaufortova stupnice síly větru (plný vichr), ani ve třetí situaci.[13] 

6.4.2. Druhá situace– bezvětří 

Druhá situace předpokládá nulovou rychlost prostředí (bezvětří). Proto v tomto 

případě je relativní rychlost čistě závislá na rychlosti vyvinuté výkonem tahače, ale rychlost 

musíme omezit z elementárně fundamentálních důvodů na hodnotu 100,8 km/h -> 28 m/s. 

Stejnou rychlost tahače použijeme i v třetím extrémním případě. 

Nejprve si spočítáme Re číslo obecně známou rovnicí, do které budeme potřebovat 

hustotu vzduchu ρ, charakteristický rozměr (ovlivněná část) d, relativní rychlost u, 

kinematickou viskozitu vzduchu ν. [15][11] 
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𝑅𝑒 =
𝜌 ∗ 𝑑 ∗ 𝑢

𝜈
 (7)  

𝑅𝑒 =
1,1845 ∗ 5 ∗ 28

1,54496 ∗ 10−5
 

𝑅𝑒 = 10 733 641,26 

 

Vidíme vysoké Reynoldsovo číslo (~105+), to odpovídá následující rovnici pro 

odhadnutí Cx. 

𝐶𝑥2 = 𝐶0 ∗
1 − 0,445 ∗ 𝑀𝑎 + 484 ∗ 𝑀𝑎2 − 9,73 ∗ 𝑀𝑎3 + 6,93 ∗ 𝑀𝑎4

√1 + 1,2 ∗ 𝑀𝑎 ∗ 𝐶0

 (8)  

 

Za C0  dosazuji hodnotu 0,9. Je to průměrná hodnota součinitele odporu uváděná 

kamionu v nízkých rychlostech. Podobná hodnota je uváděná i pro autobusy, ale ty mají 

průměrně nižší hodnoty.[16] 

Ma je Machovo číslo, což je poměr mezi rychlostí tělesa a šíření zvuku jednom 

prostředí. Za daných podmínek se hodnota Ma vypočítá takto.[14] 

𝑀𝑎 =
𝑢

𝑐
 (9)  

𝑀𝑎 =
28

346
 

𝑀𝑎 = 0,080924 

 

Nyní můžeme dosadit do vybrané rovnice. 

𝐶𝑥2 = 0,9 ∗
1 − 0,445 ∗ 0,080924 + 484 ∗ 0,0809242 − 9,73 ∗ 0,0809243 + 6,93 ∗ 0,0809244

√1 + 1,2 ∗ 0,080924 ∗ 0,9
 

 

𝐶𝑥2 = 0,8551 

 

6.4.3. Třetí situace – protisměrné proudění 

Třetí situace vychází z extrémního předpokladu z první situace, dokonale shodný 

směrový vektor, a výpočtu z druhé. Pokud budeme předpokládat silný protivítr se stejným 

směrovým vektorem jako jede tahač, můžeme zjednodušeně tvrdit, že relativní rychlost je 

dvojnásobná oproti druhé situaci, to hodně usnadní následující výpočet. 

𝑀𝑎 =
𝑢

𝑐
 

𝑀𝑎 =
56

346
 

𝑀𝑎 = 0,161849 
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𝐶𝑥3 = 𝐶0 ∗
1 − 0,445 ∗ 𝑀𝑎 + 484 ∗ 𝑀𝑎2 − 9,73 ∗ 𝑀𝑎3 + 6,93 ∗ 𝑀𝑎4

√1 + 1,2 ∗ 𝑀𝑎 ∗ 𝐶0

 

𝐶𝑥3 = 0,9 ∗
1 − 0,445 ∗ 0,161849 + 484 ∗ 0,1618492 − 9,73 ∗ 0,1618493 + 6,93 ∗ 0,1618494

√1 + 1,2 ∗ 0,161849 ∗ 0,9
 

 

𝐶𝑥3 = 0,8455 

 

6.4.4. Ponížený součinitel odporu 

Další co je potřeba spočítat je hodnota součinitele při využití vaku a nejlépe i dalších 

pomůcek pro zlehčení průjezdu, již uvedených, pro maximalizování úspory. Výpočet Cx bude 

stejný jako situace dva a tři s tím rozdílem, že použiji za hodnoty C0 menší čísla, kterých by 

používání vaku mělo docílit. Nové C0 odhaduji o 0,2 menší primárně na základě dvou rozdílů 

součinitelů odporu, krátkého a dlouhého válce, který je 0,33 a krychle a pootočené krychle, 

který je 0,25. Hodně tvarů se svými sesterskými tvary mají podobné rozdíly.[17] 

6.4.4.1. Druhá situace 

Výpočet situace dva s novým C0 = 0,7, Ma = 0,080 924. 

𝐶𝑥2+ = 𝐶0

1 − 0,445 ∗ 𝑀𝑎 + 484 ∗ 𝑀𝑎2 − 9,73 ∗ 𝑀𝑎3 + 6,93 ∗ 𝑀𝑎4

√1 + 1,2 ∗ 𝑀𝑎 ∗ 𝐶0

 (10)  

 

𝐶𝑥2+ = 0,7
1 − 0,445 ∗ 0,080924 + 484 ∗ 0,0809242 − 9,73 ∗ 0,0809243 + 6,93 ∗ 0,0809244

√1 + 1,2 ∗ 0,080924 ∗ 0,7
 

 

𝐶𝑥2+ = 0,6711 

 

6.4.4.2. Třetí situace 

Výpočet situace tři s novým C0 = 0,7, Ma = 0,161 849. 

𝐶𝑥3+ = 𝐶0

1 − 0,445 ∗ 𝑀𝑎 + 484 ∗ 𝑀𝑎2 − 9,73 ∗ 𝑀𝑎3 + 6,93 ∗ 𝑀𝑎4

√1 + 1,2 ∗ 𝑀𝑎 ∗ 𝐶0

 (11)  

 

𝐶𝑥3+ = 0,7
1 − 0,445 ∗ 0,161849 + 484 ∗ 0,1618492 − 9,73 ∗ 0,1618493 + 6,93 ∗ 0,1618494

√1 + 1,2 ∗ 0,161849 ∗ 0,7
 

 

𝐶𝑥3+ = 0,6687 

 

6.5. Výpočet sil 

Konečně se dostáváme k výpočtu odporové síly. Nejprve si je všechny spočítáme a 

následně je porovnáme mezi sebou. 
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6.5.1. První situace 

Oba případy jsou 0, viz první situace. F1 = 0 F1+ = 0 

6.5.2. Druhá situace 

Druhá situace bez vaku, u = 28 m/s. 

𝐹2 =
1

2
∗ 𝐶𝑥2 ∗ 𝜌 ∗ 𝑆 ∗ 𝑢2 (12)  

  𝐹2 =
1

2
∗ 0,8551 ∗ 1,1845 ∗ 8,9791 ∗ 282 

𝐹2 = 3 565,3488 𝑁 

 

Druhá situace s vakem, u = 28 m/s. 

𝐹2+ =
1

2
∗ 𝐶𝑥2+ ∗ 𝜌 ∗ 𝑆 ∗ 𝑢2 (13)  

𝐹2+ =
1

2
∗ 0,6711 ∗ 1,1845 ∗ 8,9791 ∗ 282 

𝐹2+ = 2 798,1504 𝑁 

 

 

6.5.3. Třetí situace 

Třetí situace bez vaku, u = 56 m/s. 

𝐹3 =
1

2
∗ 𝐶𝑥3 ∗ 𝜌 ∗ 𝑆 ∗ 𝑢2 (14)  

𝐹3 =
1

2
∗ 0,8455 ∗ 1,1845 ∗ 8,9791 ∗ 562 

𝐹3 = 14 100,6353 𝑁 

 

Třetí situace s vakem, u = 56 m/s. 

𝐹3+ =
1

2
∗ 𝐶𝑥3+ ∗ 𝜌 ∗ 𝑆 ∗ 𝑢2 (15)  

𝐹3+ =
1

2
∗ 0,6687 ∗ 1,1845 ∗ 8,9791 ∗ 562 

𝐹3+ = 11 153,0,956 𝑁 

 

6.6. Výpočet rozdílů 

Nyní můžeme spočítat úsporu každé zmíněné situace jednoduchým rozdílem 

spočtených sil. To se následně podělí větší silou, abychom zjistili procenta pro lepší 

srovnání. 

První situace je zvláštní, protože silový rozdíl je také nulový a nulou dělit nelze. Při 

dosazení malé rychlosti, konkrétně u = 8,415 m/s, vychází úspora 22%. 
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Druhá situace 

𝐹2 − 𝐹2+

𝐹2
∗ 100 = ú𝑠𝑝𝑜𝑟𝑎% (16)  

3 565,3488 − 2 798,1504

3 565,3488
∗ 100 = 21,5181%  

 

Třetí situace 

𝐹3 − 𝐹3+

𝐹3
∗ 100 = ú𝑠𝑝𝑜𝑟𝑎% (17)  

14 100,6353 − 11 153,0,956

14 100,6353
∗ 100 = 20,9003%  

 

Z těchto výsledků tvrdím, že použitím vaku na tahači, který změní hodnotu součinitele 

odporu minimálně o stejnou hodnotu s jakou jsem počítal, můžeme za běžných podmínek 

dosáhnout úspory energie, díky snížení odporu prostředí, o 21% vynaložené energie pouze 

na jeho překonání. 

 Konstrukce deflektoru 

7.1. Tvar deflektoru 

Konečný tvar vaků jsem nedokázal přesně určit, protože nemám odpovídající 

zkušenosti s obtékáním vzduchu složitých těles a můj celkový pohled na aerodynamiku je 

bohužel hodně amatérský. Tím bych chtěl upozornit na fakt, že použité modely a jejich 

obrázky v této práci nemusí být nejlepším řešením v praxi. 

7.2. Provedení 

Uvažoval jsem nad pár různými konstrukčními provedeními, jak zakrýt prostor za 

kabinou tahače. 

Samorozkládací konstrukce s plachtou poháněná elektromotory se zámkem pro její 

zajištění polohy při rozložení. Inspirace konstrukce vyplývá ze skládání střech osobních aut 

typu kabriolet. Silnou nevýhodou konstrukce je, že zabírá velký prostor při složeném tvaru. 

Například při průjezdu zatáčkou s připojeným návěsem, by vznikla kolize konstrukce a rohu 

přední části návěsu, která by mohla vést k poškození návěsu, či zničení konstrukce. 

Další návrh konstrukce, která by se sestavovala podobně jako výletový stan, řeší 

skladnost, ale nastává problém z hlediska pohodlí řidiče, který by musel vše ručně sestavit 

a následně přetáhnout plachtou. Bohužel odhadovaný čas potřebný na složení/rozložení 

konstrukce je velký. Když k tomu připočteme i možnosti špatného počasí nebo tmy, které 

manipulační čas ještě prodlouží, tak jsem tuto možnost z praktických důvodů vyloučil. 

Zvoleným řešením je nafukovací vak podobný skákacím hradům nebo nafukovacím 

branám používaných při festivalech, různých sportovních akcí, atd. Princip je v základě 

velmi jednoduchý, vak připevněný na zadní části kabiny se nafoukne pomocí vzduchové 
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pumpy s kompresorem. Po nafouknutí se začne tlakovat, zpětný ventil u pumpy se zavře a 

pumpa se vypne, dál pokračuje samotný kompresor. Při skládání se pomocí ejektoru vytvoří 

podtlak, který umožňuje dobrou skladnost. Poslední možnost se mi velice líbila, proto jsem 

vymyslel dva návrhy jejího uskutečnění. 

 

7.3. Malý vak 

Vak nezakrývá celý prostor zadní části tahače, ale pouze jen část do jeho točny. Vak 

je složen ze tří částí, plášť, vnitřní vedení a výztuhy. Plášť je svrchní část, která je připevněna 

ke kabině a zároveň jsou k němu připevněny i ostatní části vaku. Vnitřní vedení je ze 

stejného materiálu jako plášť, a tvoří nafukovací páteř vaku. Výztuha je umístěna dole na 

konci vaku jako rám, který drží tvar při nafukování a následné jízdě. 

Vak je vyroben z „0,55 PVC D-Tex PLATO“, jde o více vrství materiál s rozsahem 

pracovních teplot - 30°C; + 70°C a pevností v nátrhu 2100 N/5cm. 

Výztuha lze použít, pokud splní normu o vstřikování plastů ČSN EN ISO 294-1 

(640210), aby byla zajištěna kvalita výrobku. 

Spoje vaku a jeho součásti budou sešité či lepené, ale záleží na zvoleném výrobci a 

jeho technologii výroby. Spojení s kabinou bude uskutečněno pomocí šroubů, případně lze 

použít i vhodné lepidlo. 

Pro nafouknutí se nejprve musí rozepnout přezka, která se vyvlíkne z výztuhy. 

Výztuha se volně položí na korbu tahače. Potom se zapne vzduchová soustava, která 

nafoukne vak. Po nafouknutí je tahač připraven k jízdě. 

Pro vyfouknutí se musí přepnout ventil ve vzduchové soustavě, tím začne vyfukování 

vaku. Po úplném vypuštění vaku se výztuha musí zvednout zpět do horizontální polohy a 

zajistit přezkou tím, že se horní část přezky provlíkne skrze výztuhu a spojí s druhou svou 

částí. Poté se vypne vzduchová soustava a tahač je připraven na připojení návěsu, nebo 

ukončení jízdy.  

Následující obrázky ukazují představu malého vaku, nejprve samotný vak z boku 

obrázek 21, dále jeho zjednodušeně vymodelovaný vnitřní náhled s výztuhou obrázek 22, 

na obrázku 23 je vidět aktivní používání vaku a na obrázku 24 jeho složený tvar a zajištění. 
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Obrázek 21 Malý vak 1 [5] 

 

 

Obrázek 22 Malý vak 2 [5] 
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Obrázek 23 Malý vak 3 [5] 

 

 

Obrázek 24 Malý vak zajištění [5] 
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7.4. Velký vak 

Vak a vnitřní vedení je vyrobeno ze stejného materiálu jako první provedení. Spoje a 

úchyty vaku jsou také stejné. Rozdíl od prvního provedení je ve velikosti vaku. Druhý návrh 

vaku dosahuje až na konec tahače. To vyžaduje rozložitelnou podpůrnou konstrukci 

namísto jednoduché výztuhy. K té je vak připoután pomocí pásů v blízkosti spoje dutých 

profilů (jeklů). Konstrukce je provlečená lanem pro snazší manipulaci. Vzduchová soustava 

je totožná s prvním návrhem vaku. 

Pro nafouknutí se nejdříve odjistí naviják a ten pomalu začne odvíjet lano, které snese 

konstrukci s vhodně umístěným královským čepem. Ten zapadne do točny tahače podobně 

jako když se připojuje návěs. Poté se zapne vzduchová soustava, která nafoukne vak. 

Naviják lehce napne lano, aby neplandalo při jízdě a nemohlo nekontrolovaným pohybem 

cokoliv poškodit. Nyní je tahač připraven k jízdě. 

Pro vyfouknutí se nejdříve odjistí čep z točny obvyklím způsobem. Potom se přepne 

ventil vzduchové soustavy, která vypustí vak a následně vytvoří podtlak. Díky podtlaku se 

vak smrští a připraví se na finální složení. Naviják vytáhne konstrukci, která přitiskne vak 

k kabině tahače. Po zajištění navijáku a vypnutí vzduchové soustavy je tahač připraven k 

připojení návěsu nebo k ukončení jízdy. 

Velký vak potřebuje ke svému zajištění konstrukci a svými rozměry vždy způsobí větší 

zatížení než vak malý, proto jeho provedení dále rozeberu.  

Boční vzhled vaku je vidět na obrázku 25 a jeho vnitřní součásti jsou zjednodušeně 

vymodelovány a zachyceny na obrázku 26. Na obrázku 27 je vidět plně nafouknutý vak i 

s lanem, které je zvírazněno zeleně. Složený vak a zajištění pomocí šedé konstrukce, kterou 

drží zelené lano je vidět na obrázku 28. 

  

 

Obrázek 25 Velký vak 1 [5] 
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Obrázek 26 Velký vak 2 [5] 

 

 

Obrázek 27 Velký vak 3 [5] 



 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 
 

Návrh přídavného zařízení pro snížení jízdního odporu za tahač - 26 - 

 

Obrázek 28 Velký vak složený 

 

7.4.1. Konstrukce 

Hlavní konstrukci tvoří tři duté profily (jekly) sešroubované k sobě, kde uprostřed 

druhého je připevněn královský čep, viz obrázek 28. Dále na koncích prvního a třetího jeklu 

je umístěn čep se závlačkou, který spojuje držák čepu připevněný ke kabině. Na druhé 

straně jeklů jsou umístěné matice s okem pro vedení lana. Poslední konstrukční prvek jsou 

dva držáky šroubů s okem, které jsou připevněné ke kabině v patřičné výšce nad osou čepů. 

Šrouby s okem slouží také jako vedení lana. 

Lano je taženo od navijáku směrem nahoru k prvnímu šroubu s okem. Zde se skrze 

oko šroubu provlékne a ohne, potom směřuje šikmo dolů podél boku vaku až 

k připravenému otvoru ve vaku, který se nachází v ose ok matic připevněných na koncích 

jeklů. Lano se provleče skrz nejprve dírou ve vaku, poté prvním a druhým okem šroubů a 

na konci další dírou ve vaku, kterou vyjede ven. Po vyjetí na druhém konci vaku se ohne 

směrem ke druhému šroubu s okem. Pokračuje až k oku a tam se pevně k němu zauzluje a 

konec lana zataví nebo zajistí svorkami. 

Vak je spojen s konstrukcí za pomoci pásů. Ty jsou uchyceny jedním koncem ve 

šroubovém spoji jeklů pod deskou. Druhé konce pásů jsou spojeny se spodní části vaku. 

Obrázek 29 znázorňuje zelnou barvou naviják s lanem a šedivou barvou konstrukci 

s točnou tahače. 
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Obrázek 29 Lanové vedení [5] 

Na obrázku 30 zprůhledněné provedení druhého vaku při plném rozložení. Modrou 

barvou je zvírazněn plášť vaku, žlutou je vnitřní vedení vaku. Zelenou je naviják a lano. 

Červenou jsou označeny hlavní komponenty vzduchové soustavy. Šedivá barva náleží 

konstrukci a černá barva dvou pásům. 

 

 

Obrázek 30 Velký vak průhledný [5] 
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7.4.2. Použité elementy 

Tabulka 3.: Kusovník použitých elementů 

Název počet 

POLYPROPYLENOVÁ ŠŇŮRA STÁČENÁ - Ø 6 MM / 10,5 M 1 

Offroad lanový naviják - 3.500 lbs - 1587 kg 1 

A jekl čtvercový 50 x 50 x 2 mm 2 

B jekl čtvercový 50 x 50 x 2 mm 1 

Čtvercová podložka 4 

Šroub ISO 4162 M16x80 4 

Matice ISO 4161 M16 4 

Královský čep KZ 1010 - upravený 1 

Šroub ČSN 3121 M20x90 1 

Držák na čep 2 

Čep ISO 2341 B B - 24x85 2 

Závlačka ČSN EN ISO 1234 6,3x48 2 

Šroub ČSN 3121 M10x60 2 

Matice ČSN 4730 M10 2 

Držák oka 2 

Šroub ČSN 4491 M10x17 2 

Matice ČSN EN 24033 M10 2 

Šroub ČSN 3121 M8x35 10 

Šroub ČSN 3121 M10x40 4 

Matice ČSN 3130 M8 10 

Matice ČSN 3130 M10 4 

Stěhovací popruhy - pásy, šíře 80 mm / 1m 2 

 

Výkresy vymodelovaných součástí jsou v příloze. 
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 Nafukovací soustava 

Ke vnitřnímu vedení vaku, je připojená pneumatická soustava sloužící k nafouknutí a 

natlakování vaku pro jízdu, tak i k jeho vyfouknutí. 

Schématické zapojení jsem vymodeloval v programu FluidSimp-Pneumatics, 

studentská verze. Poskytovatel internetové stránky je společnost Informer Technologies, 

Inc. [18] 

 

Tabulka 4.: Složení schématu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 31 Schéma [5] 

  

A1 Kompresor 

A2 Vzduchová pumpa 

B Dvoupolohový pěticestný ventil 

C Regulátor tlaku 

D Zpětná klapka 

E Ejektor 

F Vak 

G Zásobník tlakového vzduchu 
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8.1. Pracovní provoz soustavy 

Pracovní provoz soustavy se dá rozdělit na tři majoritní části. 

První část nafukování. Kompresor s pumpou se zapnou a společně vhání vzduch do 

vnitřního vedení vaku a tlakového zásobníku. Po nafouknutí vaku začne fáze tlakování, při 

té se zpětná klapka u pumpy zavře, pumpa se vypne a další práci vykonává pouze 

kompresor. Regulátor tlaku omezí příchozí tlak do vaku na stanovenou hodnotu, ale 

kompresor natlakuje vedení četně tlakového zásobníku na svůj maximální tlak. Poté se 

vypne i kompresor. 

Druhá část pracovní stav. V ideálním stavu se v této části nic neděje. Musíme však 

předpokládat úniky tlakového vzduchu, což se dá představit jako neustálé a pomalé 

vypouštění. Pokud klesne tlak v oblasti vaku, regulátor tlaku ho automaticky dopustí 

z tlakového zásobníku. Když tlak klesne na straně se zásobníkem tlaku na minimální 

přípustnou hodnotu, spustí se kompresor a donatlakuje tlakový zásobník, aby regulátor 

tlaku měl odkud dopouštět vak. Tento cyklus se opakuje po celou pracovní dobu, tj. jízdě 

tahače po komunikaci. 

Třetí část vyfukování. Přepnutím ventilu se začne vak vypouštět, bude se snažit 

vyrovnat tlaku okolí. K tomu bude pomáhat kompresor s pumpou prostřednictvím 

ejektoru, který po čase vytvoří podtlak. Po vytvoření podtlaku v soustavě je vhodný čas na 

mechanické zajištění vaku. Následně se celá soustava (kompresor a pumpa) vypne. 

Na obrázcích 32 je znázorněno napouštění a na 33 vypouštění. Tmavě modrá barva 

představuje tlakový vzduch, světle modrá atmosférický tlak a fialovo-růžová podtlak.  

 
Obrázek 32 Napouštění [5] 
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Obrázek 33 Vypouštění [5] 

8.2. Komponenty 

Zde je seznam jednotlivých částí sestavy s tabulkou základních parametrů. Pro lepší 

realizaci jsem se snažil najít jednotlivé části z běžných internetových obchodů. Pokud mnou 

vybrané komponenty nebudou k dostání nebo jejich sehnání bude příliš komplikované a 

drahé, je naprosto v pořádku nahrazení jinými náhradními komponenty s podobnými 

vlastnostmi. Musí však být splněna podmínka alespoň stejných funkčních hodnot, jako má 

původní komponenta. 

A1 Kompresor 12V / 965 kPa - BR3047  

Tabulka 5.: Kompresor 

Vestavěný měřák tlaku (140 psi)  

Proud: 10A 

Napětí: 12V 

Maximální výkon nafouknutí na tlak 140Psi 

(965kPA) 

Výkon: 35 l/min 

 

 

Obrázek 34 Kompresor [19] 
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A2 Pumpa KWIK TEK AIR PUMP 12V AIRHEAD 

 

Tabulka 6.: Vzduchová pumpa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B dvoupolohový pěticestný ventil  

 

Obrázek 36 Katalog ventilu [21] 

Proud: 11,8A 

Napětí: 12V 

provozní tlak 0,71Psi (4,8kPA) 

Výkon: 380 l/min 

Obrázek 35 Vzduchová pumpa [20] 
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C Regulátor tlaku 1/4" s manometrem 

Tabulka 7.: Regulátor tlaku 

Stupnice: od 0 do 16 barů  

Rozsah pracovního tlaku: 1 - 12 barů 

1/4" připojení 

 

 

 

 

 

D Zpětný ventil RS PRO  

Tabulka 8.: Zpětný ventil 

Typ Jednoduchý 

Připojení 1-1/4" BSPP 

Materiál tělesa Mosaz 

Maximální 

          pracovní tlak 

12 bar 

Velikost závitu 1-1/4in 

Standard závitu BSPP 

  

 

E  Ejektor 

Tabulka 9.: Ejektor 

 

 

Kategorie: Přepravní 

vakuové 

pumpy ACPF 

Max. vakuum: -35 kPa 

Max. průtok vakua: 870 l/min 

Připojení odfuk: 24 mm 

Připojení vakuum: 24 mm 

Připojení vzduch: 1/4" 

Max. spotřeba vzduch: 680 l/min 

Obrázek 37 Regulátor [22] 

Obrázek 38 Zpětná klapka [23] 

Obrázek 39 Ejektor [24] 
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F Zásobník tlakového vzduchu 

Tabulka 10.: Zásobník tlakového vzduchu 

obsah [litr] 15 l 

verze EN286-2 

Velikost závitu M22x1,5 

Maximální provozní tlak [bar] 12,5 

 

 

 

 

 

8.3. Spojovací části soustavy 

Každá komponenta je vymodelována jako jednoduché těleso (kvádr, válec), jehož 

rozměry odpovídají maximální délce komponenty v dané ose. Každá z komponent musí být 

upevněna na kabinu tahače, kvůli případnému vyklopení kabiny. Není však nutné dodržet 

stejné místo umístění jako je na obrázku 41. Komponenty jsou propojeny spojovacími prvky 

(fitinky, hadice atd.), které mají minimální pracovní tlak 10 barů. Spojovací prvky nejsou 

vymodelovány. 

 

 

Obrázek 41 Vzduchová soustava [5] 

Obrázek 40 Zásobník [25] 
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 Namáhání 

Výpočet jsem uvedl pro konstrukci s jekly, protože na menší vak bude vždy působit 

menší síla než na velký. Spoje u malého vaku musí vydržet sílu, jakoby šlo o velký vak. 

Na vak v pracovní době působí vnější síly. Za normálních podmínek jsou všechny tyto 

síly v ose tahače či spojené s vektorem jeho jízdy. Správné fungování vaku tyto síly 

usměrňuje nebo ruší, proto je můžeme zanedbat.  

Síly vzniklé působením bočního větru však mohou způsobit poškození konstrukčních 

prvků vaku. Předpokládejme nejhorší možnou situaci bočního větru, tj. plný vichr 

(Beaufortova stupnice 10) se horizontálním směrovým vektorem, který je kolmý na vektor 

jízdy tahače. Pro výpočet působící síly použiji stejný vzorec jako pro výpočet úspory, protože 

situace je velice podobná. 

Rychlost proudění bude  𝑢 = 28 𝑚/𝑠. 

Hustota vzduchu bude 𝜌 = 1,1845 𝑘𝑔/𝑚3. 

Vak ve výpočtu bude představovat kvádr s obdélníkovou boční plochou S, který 

vyplňuje celý prostor od kabiny tahače až po jeho konec. 

          𝑆 = 𝐴 ∗ (𝐾 − 𝐿) (18)  

𝐴 = 3650 

𝐾 − 𝐿 = 3649 − 943 = 2706 ≅ 2700 (19)  

𝑆 = 3650 ∗ 2700 = 9 855 000 𝑚𝑚2 = 9,855 𝑚2 

 

Za součinitele odporu ve výpočtech namáhání budu dosazovat Cx = 1,05 obyčejná 

krychle. Použitím vhodného návrhu tvaru vaku předpokládám součinitel odporu CD 

maximálně 0,7. Tento rozdíl použiji jako bezpečnost k.  

 

𝑘 =
𝐶𝑥

𝐶𝐷
=

1,05

0,7
= 1,5 (20)  

 

Výpočet síly způsobená větrem. Její působiště je uprostřed boku vaku. 

𝐹 =
1

2
∗ 𝐶𝑥 ∗ 𝜌 ∗ 𝑆 ∗ 𝑢2 (21)  

𝐹 =
1

2
∗ 1,05 ∗ 1,1845 ∗ 9,855 ∗ 282 

𝐹 = 4 805 𝑁 

 

Rozložení této síly do reakcí má dvě hypotézy. 

9.1. Tuhý vak 

První předpokládá maximálně tuhý vak, který přenáší sílu beze ztrát. Vznikají dvě 

reakce, jedna ve spojení boku kabiny a vaku na straně působení síly a druhá od usazení 
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královského čepu přenesená částí konstrukce a pásu na druhé straně vaku. Obrázek 42 

ukazuje jejich zjednodušené rozložení. 

 
Obrázek 42 Tuhé rozložení sil [5] 

 

Síla Fq představuje reakci spojitého zatížení a Fč reakce královského čepu. Jejich 

výpočet je proveden momentovou rovnicí k působišti síly Fq. 

𝑀𝑞:       𝐹 ∗ 1825 = 𝐹č ∗ 1886 (22)  

𝐹č =
𝐹 ∗ 1825

1886
=

4805 ∗ 1825

1886
 

𝐹č = 4650 𝑁 

 

𝑋:    𝐹 =  𝐹𝑞 +  𝐹č (23)  

𝐹𝑞 =  𝐹 − 𝐹č 

𝐹𝑞 =  4805 − 4650 

𝐹𝑞 = 155 𝑁 

 

Z výpočtu je vidět, že většina síly jde do části královského čepu, který samotný nemá 

problém tuto sílu přenést, protože je dimenzován na tahání několika tunového návěsu. 

Dalšími částmi, u kterých je nutno výpočtem zkontrolovat jejich únosnost jsou jekl a pás. 

Příslušný jekl spojující královský čep a pás má minimální plochu průřezu A = 300mm2. 

Působí na něj tahové napětí, které je spočítáno rovnicí 24. 

           𝜎 =
𝐹č

𝐴
 (24)  

𝜎 =
4650

300
 

𝜎 = 15,5 𝑁/𝑚𝑚2 

 

Napětí je malé a pro běžnou výrobní ocel bez problému snesitelné. Ve spojích je jekl 

posílen podložkami se šroubovým spojem, takže zde je napětí ještě menší. 
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Další je pás, který má maximální nosnost mh 500 kg. Výpočet únosnosti pásu. 

        𝐹𝑝á𝑠 = 𝑚ℎ ∗ 𝑔 (25)  

𝐹𝑝á𝑠 = 500 ∗ 9,81 

𝐹𝑝á𝑠 = 4 905 𝑁 

𝐹𝑝á𝑠 > 𝐹č 

 

Na spoj pásu a vaku široký 80 mm je kladen požadavek únosnosti zatížení od síly Fč. 

Ta se dá přepočíst na hmotnost. 

         𝐹č = 𝑚 ∗ 𝑔 (26)  

𝑚 =
𝐹č

𝑔
 

𝑚 =
4650

9,81
 

𝑚 = 474 𝑘𝑔  

Pás vyhovuje minimálním požadavkům únosnosti, protože Fč je menší než Fpás. 

9.2. Měkký vak 

Druhá hypotéza předpokládá netuhý vak, který při nárazu větru nejprve zatíží spoj 

vaku a kabiny celou silou F. Působením vyvolaného momentu od této síly se vak dočasně 

zdeformuje a tím se síla rozloží na více míst. Každé další místo je poté zatíženo jen částí síly 

F, proto stačí nadimenzovat pouze zmíněné spojeni.  

Spojení boku kabiny a vaku je dlouhé 2700 mm. V moment nárazu větru silové 

rozložení odpovídá vetknutému nosníku, který je zobrazen na obrázku 43. 

 
Obrázek 43 Rozložení sil měkký vak [5] 

𝐹𝑞 = 𝐹 (27)  

𝐹𝑞 = 4805 𝑁     

𝑞 =
𝐹𝑞

𝐾 − 𝐿
 (28)  
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𝑞 =
4 805

2 700
= 1,779 ≅ 1,8 𝑁/𝑚𝑚 → 1800𝑁/𝑚 

 

Z výpočtu stanovuji, že spojení kabiny a vaku musí vydržet nárazové spojité zatížení 

minimálně q = 1,8 N/mm. 

9.3. Čep v kloubu 

Čepy uložené s vůlí jsou nejvíce zatěžovány, když je konstrukce složená. Nesou celou 

váhu konstrukce a vaku. Celková hmotnost se skládá z váhy konstrukce převážně od jeklů a 

jejich spojů a vaku, který pro maximální zatížení bude dvou plášťový. 

9.3.1. Výpočet váhy 

9.3.1.1. Výpočet váhy vaku 

Vynásobením plošné hustoty materiálu vaku a součtem plochy vaku se získá hledaná 

váha. Plocha vaku SV se skládá ze čtyř obdélníků: strop S1, dva boky S2 ; S3 a záď S4.  

Výška vaku  

𝑉 = 𝐾 − 𝐿 = 3 649 − 943 = 2 706 ≅ 2 700 𝑚𝑚 → 2,7 𝑚 (29)  

 

Šířka vaku 

𝐸 = 2 550 𝑚𝑚 → 2,55 𝑚 (30)  

Délka vaku 

𝐴 = 3 650 𝑚𝑚 → 3,65 𝑚 (31)  

Plochy vaku 

𝑆1 = 𝐸 ∗ 𝐴 = 2,55 ∗ 3,65 = 9,31 𝑚2 (32)  

 

𝑆2 = 𝑆3 = 𝑉 ∗ 𝐴 = 2,7 ∗ 3,65 = 9,86 𝑚2 
(33)  

 

𝑆4 = 𝐸 ∗ 𝑉 = 2,55 ∗ 2,7 = 6,89 𝑚2 
(34)  

 

𝑆𝑉 = 𝑆1 + 𝑆2 + 𝑆3 + 𝑆4 = 9,31 + 9,86 + 9,86 + 6,89 = 35,92 ≅ 36 𝑚2 
(35)  

 

Plošná materiálová hustota vaku je ρV = 0,61 kg/m2. Následně se získá hmotnost vaku. 

 

𝑚𝑉 = 2 ∗ 𝑆𝑉 ∗ 𝜌𝑉 = 2 ∗ 36 ∗ 0,61 = 43,92 ≅ 44 𝑘𝑔 (36)  
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9.3.1.2. Součet váhy konstrukčních prvků 

Sečtením jednotlivých vah v tabulce se zjistí společná hmotnost dílců mP. 

Tabulka 11.: Váhy prvků konstrukce 

Název počet váha na kus [kg] 

m1 A jekl čtvercový 50 x 50 x 2 mm 2 6,435 

m2 B jekl čtvercový 50 x 50 x 2 mm 1 4,268 

m3 Čtvercová podložka 4 0,118 

m4 Královský čep KZ 1010 - upravený 1 2,048 

m5 Spojovací materiál četně pásů 1 1 

 

𝑚𝑃 = 2 ∗ 𝑚1 + 𝑚2 + 4 ∗ 𝑚3 + 𝑚4 + 𝑚5 (37)  

 

𝑚𝑃 = 2 ∗ 6,435 + 4,268 + 4 ∗ 0,118 + 2,048 + 1 = 20,658 ≅ 21 𝑘𝑔 

 

9.3.1.3. Součet vah 

Součtem hmotnosti dílců mP a hmotnosti vaku mV získáme celkovou hmotnost. 

 

𝑚 = 𝑚𝑃 + 𝑚𝑉 = 44 + 21 = 65 𝑘𝑔 (38)  

9.3.1.4. Síla na čep 

Síla na čepy je Fc, ale ta se rovnoměrně rozloží na dvě síly F, každý čep tedy přenáší 

jen sílu F. 

𝐹𝑐 = 𝑚 ∗ 𝑔 = 65 ∗ 9,81 = 637,65 ≅ 638 N (39)  

 

F =
𝐹𝑐

2
=

638

2
= 319 N 

 

Síla F se rozloží v každém čepu na dvě síly F1 a každá z nich vyvolá reakci F2 jak je 

vidět v obrázku 44. 
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Obrázek 44 Rozložení síly F [5] 

 

Tabulka 12.: Rozměry obrázku 44 

Rozměr [mm] 

t 2 

s 10 

d 24 

x 30,5 

y 24 

z 6,5 

  

𝐹1 =
𝐹𝑐

2
=

319

2
= 159,5 𝑁 (40)  

 

Čepy se dimenzují na napětí vyvolané ohybovým momentem Mo a následně na 

otlačení tlakem p. Smyk u čepů se zanedbává, protože jde o uložení s vůlí. 
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9.3.2. Sigma dovolené 

 

𝜎𝑑 > 𝜎𝑜 =
𝑀𝑜

𝑊𝑜
 (41)  

 

𝑀𝑜 = 𝐹1 ∗ 𝑧 = 159,5 ∗ 6,5 = 1 036,75 𝑁𝑚𝑚 
(42)  

 

𝑊𝑜 =
𝜋 ∗ 𝑑3

32
=

𝜋 ∗ 243

32
= 1 357,168 𝑚𝑚3 

(43)  

 

𝜎𝑜 =
1 036,75

1 357,168
= 0,764 ≅ 0,8 𝑁/𝑚𝑚2 

 

Sigma dovolené zvoleného čepu musí být větší než 0,8 N/mm2. 

9.3.3. Otlačení 

Tlak stačí nadimenzovat v oblasti dotyku síly F1, protože F2 je stejně velká, ale styková 

plocha je o dost větší než plocha G, tudíž je zde menší tlak. 

𝑝𝐷 > 𝑝 =
𝐹1

𝐺
 (44)  

 

𝐺 = 𝑡 ∗ 𝑑 = 2 ∗ 24 = 48 𝑚𝑚2 
(45)  

 

𝑝 =
159,5

48
= 3,323 𝑁/𝑚𝑚2 → 3,323 𝑀𝑃𝑎 

 

Dovolený tlak pD v dotyku plchy G musí být na obou stranách, jekl i čep, vyšší než 3,323 MPa. 

9.3.4. Řešení možného vydření 

Použitím méně kvalitního čepu, špatně vyvrtanou dírou jeklu nebo nesprávnou 

manipulací může vzniknout vydření materiálu ve stykové ploše čepu a jeklu. Tento problém 

lze vyřešit pomocí dvou podložek. Na každé straně jeklu v oblasti uchycení čepu se zvětší 

dosedací plocha G dle obrázku. Samozřejmě při této úpravě se musí rozšířit mezera vidlí 

držáku čepu a vyvrtat dvě díry do jeklu umístěné svislé ose s dírou pro čep ve vzdálenosti 

děr na podložce. Následně k sobě přišroubují jako je na obrázku 46. 
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Obrázek 45 Řez s podložkou [5] 

 

 
Obrázek 46 Pohled na podložku [5] 
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   Závěr 

V mé bakalářské práci jsem vypočítal teoretickou úsporu energie vynaložené na 

plynulou jízdu tahače bez návěsu za aktivního používání vaku. Pokud tvar vaku splní 

požadavek minimálního snížení součinitele odporu tahače o 0,2, následná úspora se 

minimálně pohybuje okolo 21% ±1% za normálních podmínek. 

Pevnostní požadavky spojení vaku a kabiny jsou spočteny s bezpečností k = 1,5. 

Spojení kabiny tahače a vaku musí vydržet spojité zatížení q = 1,8 N/mm. První návrh vaku 

je velice úsporně navržen a pro používání stačí splnit jen podmínku spojitého zatížení. Když 

je vak složen, nevzniká žádné kritické místo nebo druh zatížení, které by bylo větší než při 

aktivním používání. Druhý návrh k podmínce spojitého zatížení musí ještě splnit únosnost 

spojení pásu, tj. kritického místa při aktivním používání. Pás spojuje vak s pomocnou 

konstrukcí ve vzdálenosti středu točny tahače. Pokud pás při konkrétním použití nebude 

vyhovovat, lze jej nahradit dalším jeklem. Zatížení jeklů jejich spojů je vzhledem k 

jejich velikosti a úměrné velikosti spojovacích materiálů předimenzované vůči spočtenému 

namáhání. Pro zlehčení konstrukce je možné použít menší rozměry nebo změnit materiál 

např. na dural, ale je nutné následné přepočítání namáhání. Ve složeném stavu je kritickým 

místem spojení čepu v ploše G. Čep přenáší celou váhu vaku a konstrukce, jeho výpočet 

minimálních dovolených hodnot je uveden i s možnou úpravou při rychlém opotřebení. 
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