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Streszczenie 

W artykule przedstawiono wyniki bada  kolumny hydropneumatycznej z o onej ze spr yny 

gazowej i t umika drga  na stanowisku indykatorowym. Badania przeprowadzono przy ró nych 

warto ciach ci nienia statycznego które w przypadku zawieszenia hydropneumatycznego 

odpowiadaj  obci eniom statycznym pojazdu. Na podstawie przeprowadzonych bada  stwierdzi  

mo na i  zmiany obci enia statycznego w badanym zakresie obci e  i pr dko ci praktycznie nie 

wp ywaj  na si  t umienia w kolumnie hydropneumatycznej. 

 

S owa kluczowe: amortyzatory, zawieszenie hydropneumatyczne. 

 

INFLUENCE OFF THE STATIC LOAD  

ON DUMPING IN HYDRO PNEUMATIC STRUT 

 

Summary 

This paper presents the result of investigation hydro pneumatic strut (build from air spring and 

hydraulic dumper) on the research stand. The static pressure (static load in case hydro pneumatic 

strut) was changed. The results of investigation in determinate range provided that the damping 

force not independent of the static pressure (static load). 

 

Keywords: shock-absorbers, hydro pneumatic suspension. 

 

 

1. WPROWADZENIE 

 

W przypadku kolumny hydropneumatycznej 

wyznaczenie charakterystyki amortyzatora odbywa 

si  cznie z spr yn  gazow , w której amortyzator 

jest zamontowany. Drgania zawieszenia powoduj c 

zmiany obj to ci gazu oddzielonego od p ynu 

podatn  membran  powoduj  przep yw p ynu do jej 

wn trza i z powrotem poprzez amortyzator t umi cy 

ten przep yw. Rys. 1  pokazuje budow  t umika 

drga  oraz jego miejsce zabudowania w kolumnie 

hydropneumatycznej. T umik drga  wyposa ony jest 

w centralny d awik , który umo liwia bezpo redni 

przep yw p ynu z lub do sfery, daj c s abe efekty 

t umienia. Dodatkowe, zamkni te spr ystymi 

przys onami  kana y, rozmieszczone s  na oko o 

centralnego otworu a ich ró na wielko  zapewnia 

ró ne charakterystyki t umienia przy spr aniu 

i rozpr aniu azotu w sferze. 

 

 

 
 

Rys. 1. Kolumna hydropneumatyczna  

i t umik drga  [1] 

 



DIAGNOSTYKA’4 (40)/2006 

GARDULSKI, KONIECZNY, Wp yw obci enia statycznego na t umienie.... 

 

34

W przypadku kolumny hydropneumatycznej 

wykres indykatorowy wyznacza czne si y 

restytucyjne i oporu w funkcji przemieszczenia. 

Krzywe obci ania i odci ania maj  odmienne 

przebiegi tworz c na wykresie p tl  histerezy [1, 3]. 

 

Rys. 2. Teoretyczny wykres pracy amortyzatora 

 

Sta a t umienia amortyzatora k równa jest 

stosunkowi si y któr  wyznacza punkt przeci cia 

wykresu pracy z osi  odci tych (na rys. 2 pkt 4) do 

iloczynu cz sto ci k towej i d ugo ci ramienia R. 

Oznaczaj c warto  si y przez  F4 otrzymujemy 

zale no : 

R
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Warto  umownej sta ej spr ysto ci cu jest 

równa tangensowi k ta  pochylenia linii 

przechodz cej przez pocz tek uk adu i punkt 

styczno ci charakterystyki z liniami równoleg ymi do 

osi odci tych (na rys. 2 pkt. 3) w punktach 

maksymalnego skoku 2R. 

 

tg
R

F
cu

3                (2) 

 

W przypadku bada  amortyzatorów 

wspó czesnych samochodów, które posiadaj  

niesymetryczne charakterystyki t umienia 

skorygowane poprzez zaworki przelewowe, 

otrzymujemy wykresy pracy odbiegaj ce od elipsy 

[5, 6]. Ich kszta ty s  powi zane s  

z charakterystykami t umienia (rys. 3). 

 

Rys. 3. Przyk adowe wykresy pracy amortyzatorów 

samochodowych oraz odpowiadaj ce im 

charakterystyki t umienia (progresywna,  

degresywna i liniowa) 

2.  METODYKA BADA  

 

Badania przeprowadzono na stanowisku 

indykatorowy wyposa onym w elektryczno-

mechaniczny uk ad wymuszaj cy. Stanowisko 

zosta o wyposa one w dodatkowe elementy 

umo liwiaj ce badania kolumny zawieszenia 

hydropneumatycznego. Zasilanie instalacji 

hydraulicznej kolumny umo liwia jednosekcyjna 

pompa. W uk adzie zabudowany jest tak e 

manometr oraz trójnik umo liwiaj cy upuszczenie 

p ynu z kolumny. Si a wst pna odpowiada a ró nym 

obci eniom statycznym pojazdu. Badana by a 

kolumna hydropneumatyczna przedniego 

zawieszenia Citroena BX 14 z sfer  o parametrach 

nominalnych p0=5,5 MPa i V0=400 [cm³]. 

 
 

Rys. 4. Schemat kinematyczny stanowiska [2]  

i zdj cie: 1-przek adnia pasowa, 2- przek adnia 

z bata, 3- silnik elektryczny, 4- uk ad korbowy,  

5- prowadnice suwakowe, 6- uk ad pomiarowy,  

7- badany amortyzator 

 

Schemat blokowy uk adu pomiarowego 

przedstawia rys. 5. 

 

 

Rys. 5. Schemat blokowy uk adu pomiarowego 
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zapisywany by  w postaci cyfrowej z cz stotliwo ci  

próbkowania wynosz c  1280 [Hz], co w przypadku 

najwi kszej cz sto ci wymuszenia 2,5 [Hz] daje 500 

próbek na jeden okres wymuszenia. W ramach 

prowadzonych bada  wykonano pomiary przy 

dost pnych 4 ró nych cz stotliwo ciach 

wymuszenia i przy skoku 50[mm]. Badany by  

wp yw ci nienia statycznego w uk adzie zasilania 

kolumny hydropneumatycznej co odpowiada zmian  

obci enia statycznego pojazdu na charakterystyki 

t umienia. 

Poprzez na o enie zmian si  w funkcji 

przemieszcze  dla kolejnych pojedynczych cykli 

sk adaj cych si  z ruchu dobicia i odbicia 

amortyzatora otrzymano wykresy pracy 

amortyzatora który przyk adowo obrazuje rys. 6. 
 

 
Rys. 6. Przyk adowe zarejestrowane przebiegi 

p tlicowe si  w funkcji przemieszczenia 

 

Wykresy pracy opisuj ce zale no  si y od 

przemieszczenia w pojedynczym cyklu pracy 

amortyzatora stanowi  u redniony przebieg zmian 

si  w funkcji przemieszczenia wzgl dem cykli. Na 

podstawie przeprowadzonej analizy statystycznej 

okre lono rednie odchylenie standardowe warto ci 

si  na poziomie ± 10 N. 

 

3. WYNIK BADA  
 

Charakterystyki t umienia wyznaczono na 

podstawie punktów przeci cia wykresów pracy 

z osi  odci tych w których wyst puje maksymalna 

si a t umienia dla najwi kszej pr dko ci wzgl dnej 

ruch t oka [1, 3]. Dzia anie takie podyktowane jest 

ograniczeniem wp ywu zmian pr dko ci 

wymuszenia wp ywaj cych na zmiany umownej 

sztywno ci w badanej kolumnie 

hydropneumatycznej co na przedstawionym rys. 7 

widoczne jest jako zmiana k ta pochylenia osi 

g ównej kolejnych elips b d cych wykresami pracy. 

Na rys. 8 przedstawiono przyk adow  

charakterystyk  amortyzatora kolumny 

hydropneumatycznej wyznaczon  na podstawie 

wykresu pracy (rys. 7). Kszta t oraz po o enie p tli 

na rys. 8 wiadcz  o nieliniowej charakterystyce 

t umienia kolumny hydropneumatycznej po 

przej ciu z wykresów p tlicowych do 

charakterystyki pr dko ciowej. Wyznaczone 

charakterystyki aproksymowano wielomianami 3-go 

stopnia oddzielnie dla ruchów spr ania 

i odpr ania. 
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Rys. 7. Wykresy pracy amortyzatora kolumny 

hydropneumatycznej przy ci nieniu statycznym  

5,5 MPa dla skoku 50 [mm] przy czterech 

cz stotliwo ciach wymuszenia 
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Rys. 8. Charakterystyka t umienia amortyzatora 

kolumny hydropneumatycznej przy ci nieniu 

statycznym 5,5 MPa dla skoku 50 [mm] przy 

czterech cz stotliwo ciach wymuszenia 

-250

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

-0.45 -0.35 -0.25 -0.15 -0.05 0.05 0.15 0.25 0.35 0.45

pr dko  [m/s]

s
i
a

 [
N

]

8,5 MPa 8,5 MPa 5,5 MPa 5,5 MPa
 

Rys. 9. Charakterystyki amortyzatora kolumny 

hydropneumatycznej przy ci nieniach statycznych 

5,5 (linia cienka) i 8,5 MPa (linia gruba) 
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Wp yw zmian obci enia statycznego na 

charakterystyki t umienia kolumny 

hydropneumatycznej przedstawia rys. 9, gdzie przy 

wzro cie ci nienia statycznego widoczne jest 

zmniejszenie progresji charakterystyki t umienia. 

 

4. PODSUMOWANIE 

 

Dla wyznaczonych nieliniowych charakterystyk 

t umienia przy ruchu odpr ania (v>0) wzrost 

ci nienia statycznego powoduje niewielkie 

zmniejszenie si  t umienia w zasadzie mieszcz ce si  

dla maksymalnej pr dko ci w granicach odchylenia 

standardowego z jakim zosta y wyznaczone rednie 

przebiegi si  na wykresach pracy. W przypadku ruch 

spr ania (v<0)  wzrost ci nienia statycznego 

powoduje wyra niejsze zmniejszenie warto ci si  

t umienia, i dla warto ci maksymalnej pr dko ci 

wynosi nieca e 40 [N].  

Reasumuj c wp yw warto ci ci nienia 

statycznego w badanym zakresie  w przypadku 

kolumny hydropneumatycznej praktycznie nie 

wp ywa na si  t umienia d awika kolumny. 
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