
Stabilizátory (pérování)

Funkce: Omezují naklánění vozidla při jízdě zatáčkou 
nebo při najetí na překážku.

Princip: Propojují obě kola téže nápravy.
Při souměrném propružení obou kol vyřazeny z funkce,  
při rozdílném propružení se snaží tento rozdíl omezit.

Používají se na přední i zadní nápravě, pouze zadní 
kliková náprava jeho funkci nahrazuje zkrutnou příčkou.



Druhy stabilizátorů

- zkrutné ( ocelové, tvaru U, nejčastější )
- hydraulické

- elektronicky řízené



Zkrutné stabilizátory

Připevněny k nápravě, nebo ramenům nápravy          
( přímo nebo tyčkami s klouby ), co nejblíže ke ( přímo nebo tyčkami s klouby ), co nejblíže ke 

kolům, a uloženy ve dvou pryžových pouzdrech na 
rámu nebo karosérii.

Ocelová torzní tyč vytvarovaná do U, může být 
různě tvarovaná podle prostoru na vozidle.



Jednoduchý tvar do U

Tvarováno podle prostoru na vozidle

Jednoduchý tvar do U



Stabilizátor na přední nápravě připojený pomocí 
krátkých tyček s klouby ke spodním ramenům nápravy 

(náprava odpružená pomocí torzních tyčí)



Stabilizátor ---------



Stabilizátor na zadní víceprvkové nápravě



Uchycení stabilizátoru
Pokud nejde připevnit stabilizátor k nápravě přímo, 

použijí se tyčky vybavené na obou koncích kulovými 
klouby, různé typy a velikosti.

Svařovaná KovanáSvařovaná

Plastová

Kovaná



Uložení stabilizátoru

Dvojice vodících pryžových lůžek, umožňujících 
volné otáčení, upevněných kovovými třmeny









Hydraulické stabilizátory

Dvojice hydraulických válců, připojených k nápravě, s 
křížově propojenými prostory přes škrtící ventily.

Princip činnosti jednoduchý a spolehlivý, ale skutečný 
systém složitý a odrazující cenou.

Přitom funkce stejná jako u zkrutného stabilizátoru.



Elektrohydraulický systém



Elektronické ( aktivní ) stabilizátory

Elektrohydraulický systém 
Aktivní – působí aktivně proti naklápění vozidla, 

přitom umožňuje změny chování podvozku,
v terénu poddajný, umožňující přejezdy nerovnostív terénu poddajný, umožňující přejezdy nerovností

a na silnici tuhý pro rychlé průjezdy zatáček.
Luxusní SUV a offroady

Princip: 
klasický zkrutný stabilizátor uprostřed přerušen            
a vložen rotační hydromotor, jeho pracovní tlak               

ovládá řídící jednotka.



Stabilizátor s rotačním hydromotorem









Vypínatelné ( zkrutné ) stabilizátory

Odpojení stabilizátoru v těžkém terénu zvyšuje terénní 
schopnosti vozidla, kola mohou kopírovat velké nerovnosti.

Ze sériových vozů pouze opravdové off-roadyZe sériových vozů pouze opravdové off-roady
( Nissan Patrol), jinak terénní speciály ( trial).

Způsoby konstrukce:
- zubová spojka uprostřed stabilizátoru

- odpojitelné připojení k nápravě
- hydraulický zámek místo tyčky







Tlumiče pérování

Tlumí kmity pružícího systému vozidla, 

zabraňují rozkmitání odpružených hmot, 

tím udržují kontakt kola s vozovkou.tím udržují kontakt kola s vozovkou.

Pružina pruží – Tlumič tlumí !

Síla pružiny je závislá na zdvihu (dráze).

Útlum tlumiče je závislý na rychlosti změny polohy.



Tlumiče pérování

Uloženy vedle ( uvnitř ) pružin, propojují stejné části.

Princip: Princip: 

Přetlačování oleje pístem mezi dvěma 

prostory škrtícími otvory, 

menší otvory = větší tuhost tlumiče.

Obvykle dvojčinné – tlumí při pohybu oběma směry, 

ale při stlačování obvykle menší tlumící účinek. 



Účel tlumičů :
Zlepšení odpružení vozidla, zvýšení komfortu. 

Souvislé a jisté řízení a brždění. 

Snížené a rovnoměrné opotřebení pneumatik. 

Lepší kontakt pneumatik s vozovkou. 

Snížení efektů nadskakování a sunutí pneumatik,
potápění při brzdění a sedání při akceleraci. 

Snížení opotřebení ostatních částí automobilu.

Redukce únavy řidiče.



Tlumiče pérování

1. Každý tlumič pérování je kapalinový.

2. Kapalina uvnitř tlumiče při jeho pohybu (pohybu jeho 
pístnice) něčím protéká. pístnice) něčím protéká. 

Protéká ventilem, dírkou, drážkou…

3. Protože je kapalina nestlačitelná, musí při pohybu 
pístnice tímto ventilem protéct. 

Protékání kapaliny přes ventil pístnici brzdí - útlum kmitů.

4. Odpor tlumiče pérování je závislý na velikosti otvoru
pro průtok kapaliny a viskozitě kapaliny.



Druhy tlumičů pérování

Kapalinové – pouze dvouplášťové

Prostor nad hladinou pracovního oleje spojen 

s atmosférou, ve vnitřním plášti píst, 

vnější plášť tvoří vyrovnávací prostor.

Olej v kontaktu s atmosférou postupně mění 

své vlastnosti (absorbce vody atd.).





Druhy tlumičů pérování

Plynokapalinové – jedno a dvouplášťové

nad hladinou oleje dusík pod tlakem, 

u dvouplášťového chrání olejovou náplň 

a brání pěnění (tlak  max. 8 bar ), 

u jednoplášťového tvoří vyrovnávací prostor 

pod plovoucím pístem ( tlak až 30 bar ).



Kapalinové ( olejové ) - píst tlumiče tlačí nebo nasává olej přes 
ventily na pístnici a mezi pracovním válcem a zásobníkem.

Dvoupláštové plynokapalinové - nahoře v zásobníku oleje tj. ve 
vnějším plášti je v oddělené komoře dusík, stlačený na relativně 
nízký tlak. Používá se tlak od 2.5 do 5.0 bar. 
Během práce tlumiče, zvláště při větším zatížení a rychlostech Během práce tlumiče, zvláště při větším zatížení a rychlostech 
dochází totiž k zpěnění pracovního oleje a tím ke ztrátě původní 
charakteristiky tlumení.
Stlačený inertní plyn udržuje obě nádoby pod tlakem a tím 
snižuje pěnění kapaliny na minimum.

Jednopláštové plynokapalinové - pouze jedna nádoba, přepouštěcí 
ventily umístěny jen na pístnici. Komora se stlačeným plynem je 
přímo v nádobě ve spodní části. Pro tuto konstrukci je plyn stlačen  
na vysoký tlak, používá se 25 až 30 bar











Další druhy tlumičů pérování
většinou konstruovány s požadavkem proměnného účinku

- Tlumiče s obtokem kolem pístu

( obtok změkčuje tlumení, např. kolem středové polohy )( obtok změkčuje tlumení, např. kolem středové polohy )

- Tlumiče se šoupátkem na pístu, změna velikosti otvorů

( elektronická regulace i manuální nastavení režimu )

- Tlumiče plněné kapalinou s proměnnou viskozitou

( ovlivnění el.napětím nebo magn.polem )

- Lineární elektromotory ( vysoké napětí i cena ) 




















