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Dopravcom prevádzkujúcim
nákladné automobily vzni-
kajú vysoké náklady v oblas-

ti spotreby pohonných látok, či už
kvôli vysokej spotrebe paliva alebo
zvyšujúcim sa cenám. Dopravcovia
nemajú možnosť meniť cenu pohon-
ných látok, no majú príležitosť ob-
starávať si nové technológie zvyšu-
júce efektívnosť prevádzky vozidiel.

Trendom je zefektívňovanie
Jedným aspektom zefektívňovania
je zlepšenie aerodynamických vlast-
ností vozidla prostredníctvom kúpy
a aplikácie aerodynamickejších pr-
vkov karosérie. Na tento účel vzniká
na trhu čoraz viacej výrobcov, ktorí
poskytujú takéto prvky. Spoločnosť
je tiež vedená k zefektívňovaniu aj
vďaka globálnej politike znižovania
emisií s cieľom redukovať dlhodobý
trend zhoršovania podmienok život-
ného prostredia. Vďaka novelizácii
smernice 96/53/ES na smernicu
2015/719/ES by sa malo dosiahnuť:
n lepšie environmentálne správa-

nie,
n lepšia bezpečnosť na cestách,
n výhody pre dopravcov v podobe

zníženia nákladov na pohonné
látky,

n priemyselná príležitosť pre výrob-
cov vozidiel,

n dôslednejšie kontroly a  menej
poškodených ciest.

Základy aerodynamiky
Nákladné vozidlo v pohybe sa brodí
vzduchom, ktorý mu bráni v pohybe.

Prúdnice vzduchu narážajú na čelnú
plochu, čím sa vytvára oblasť vyso-
kého tlaku na čelnej ploche vozidla.

Výrobcovia nákladných vozidiel a pr-
vkov karosérie si nemôžu dovoliť
znižovať čelnú plochu týchto vozi-
diel, nakoľko prioritou nákladného
vozidla zostáva prepraviť čo najväč-
šie množstvo tovaru. Tento fakt si vy-
žaduje veľké rozmery ložného prie-
storu, čo zapríčiňuje zväčšenú čelnú
plochu vozidiel. Preto na zníženie
spotreby pohonných látok cestných
nákladných vozidiel je potrebné za-
oberať sa problematikou zníženia
koeficientu odporu vzduchu.
Na obrázku je znázornený fakt, že
nákladné vozidlá (predovšetkým ná-
vesové a prívesové súpravy) majú
najvyšší koeficient odporu vzduchu
medzi cestnými vozidlami. V súčas-
nosti sa hodnota tohto koeficientu
pohybuje od 0,55 po 0,65 (plachto-
vé a skriňové nadstavby).
Na to, aby nákladný automobil mal
dobré aerodynamické vlastnosti, je
nevyhnutné eliminovať vysokotlako-
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Aerodynamický odpor zohráva
významnú úlohu pri zvýšenej spotrebe
paliva. Vývoj a návrh konštrukcie vozidla
je zameraný na to, aby sa tento odpor
v čo najväčšej miere zredukoval a tým
sa aj znížila spotreba paliva.

NOVINKY 

Technológie zlepšujúce aerodynamiku 

Jedna zo skúšok aerodynamického návesu.
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vé oblasti karosérie pri styku so
vzduchom a zabezpečiť tak plynulé
obtekanie vzduchu pozdĺž celého
obvodu vozidla. Ide hlavne o štyri
základné vysokotlakové zóny karo-
sérií:
n čelná plocha vozidla,
n medzera medzi kabínou a náve-

som,
n bočná a spodná časť nákladného

vozidla,
n zadná časť nákladného vozidla.

Až za 75 % odporu vzduchu zodpo-
vedá náves alebo prípojné vozidlo.
Výrobcovia návesov neignorujú tento
fakt a usilujú sa o výrobu aerodyna-
mických návesov s využitím prvkov,
ktoré vylepšujú aerodynamické vlast-
nosti a tým zlepšujú spotrebu paliva
automobilu. Návesy v tvare tehly na-
hrádzajú návesy s tvarom kvapky. Tý-
ka sa to hlavne strechy a zadnej čas-
ti nákladných vozidiel (konkrétne
v oblasti zadných dverí). V nasledu-
júcich riadkoch predstavíme prvky
karosérie, ktoré znižujú spotrebu
paliva.

Deflektory a strešné kryty
Deflektor je už bežne používaným
prvkom karosérie. Ide o kryt nachá-
dzajúci sa na streche kabíny vozidla,
ktorý zabezpečuje plynulý prechod
prúdnic vzduchu od čelnej plochy
k zadnej časti nákladného vozidla.
Preto je dôležité, aby kabínová časť
splývala s prednou časťou deflekto-
ra a zadná časť splývala so strechou
návesu. Pokiaľ to konštrukcia dovo-
lí, je vhodné eliminovať medzeru
medzi kabínou a  návesom, resp.
nadstavbou. Pokiaľ by deflektor ne-

priliehal k ostatným plochám, na
ktoré sa viaže (pretŕčal by alebo by
bol zasunutý), zvýšil by sa koeficient
aerodynamického odporu, čo by eli-
minovalo jeho výhody. Poznáme
dva druhy deflektorov: 2D deflektor,
starý typ, dnes už nepoužívaný, a 3D
deflektor.

Predný nárazník
Úlohou predného nárazníka je za-
medziť prúdeniu vzduchu do spod-
nej časti vozidla. Pokiaľ je však
spodná časť vozidla rovná, môže
mať predný nárazník opačný vplyv
na aerodynamiku vozidla. Zvýši sa
trecia sila v prednej časti karosérie
a to potom spôsobí vyšší aerodyna-
mický odpor. Aby bolo zabezpečené
správne prúdenie vzduchu okolo vo-
zidla, je nevyhnutné nasmerovať ta-
kéto prúdenie na vhodné aerodyna-
mické plochy vozidla. Nárazník by

mal odvádzať vzduch do bočných
častí karosérie a na strechu, čím sa
zmenší tlak na čelnú plochu karosé-
rie. Tvar predného nárazníka takisto
ovplyvňuje prechod prúdnic vzdu-
chu na kolesá. Je dôležité správne
zosúladiť predný nárazník s ostatný-
mi priliehajúcimi časťami. Rozdele-

nie vzduchu predným nárazníkom
má výrazný vplyv na správanie vo-
zidla a prúdenia vzduchu do ostat-
ných častí nákladného vozidla.

Čelné sklo
Čelné sklá by mali byť navrhované
tak, aby došlo k plynulému nadvia-
zaniu kapoty na strechu. Ideálne by
bolo, ak by kapota, čelné sklo a stre-
cha tvorili jednu zaoblenú plochu.
Vtedy by dochádzalo k plynulému
prúdeniu prúdnic vzduchu z prednej
časti karosérie na zadnú. Čelné sklá
by mali byť navrhnuté tak, aby došlo
k čo najmenšiemu tlaku na plochu
skiel. To sa dosiahne zmenšením
uhla čelného skla voči ploche kapo-
ty. Tento krok so sebou prináša pro-
blém. Pokiaľ sa uhol, ktorý zviera
čelné sklo s plochou kapoty zväčšu-
je, znamená to predĺženie karosérie,
a tým horšiu viditeľnosť pre vodiča.
Pozornosť sa teda dá upriamiť na
priečne zaoblenie skla. To bude mať
za následok prechod prúdnic do bo-
ku karosérie, menší hluk v kabíne,
menší koeficient aerodynamického

Predný aerodynamický nárazník konceptu ťahača Renault CX/03. Zaoblené čelné sklo konceptu ťahača MAN.

Kombinácia deflektoru a bočných platní.
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odporu a tým aj lepšiu spotrebu pa-
liva.

Slnečná clona
Na karosériu nákladného vozidla je
možné v rámci čelného skla apliko-
vať slnečnú clonu. Primárne je
slnečná clona určená na zabránenie
oslnenia vodiča. Pokiaľ je však taká-
to slnečná clona správne aerodyna-
micky navrhnutá (so zaoblenými
hranami), dokáže plniť aerodyna-
mickú funkciu usmernením vzdu-
chového prúdu a zníženia odporu
kabíny a strešných hrán. Takouto
montážou sa dá docieliť 3 % úspora
paliva.

Vonkajšie spätné zrkadlá
Na rozdiel od osobných automobi-
lov, nákladné vozidlá a návesové
súpravy sú vybavené bočnými spät-
nými zrkadlami s omnoho väčšími
rozmermi pre správnu viditeľnosť.
Veľkosť týchto rozmerov má za ná-
sledok odtrhávanie prúdnic vzdu-
chu na boku karosérie a tým zvýše-
ný odpor vzduchu. Je potrebné dbať
na aerodynamické tvary tohto dôle-

žitého komponentu. Okrem správ-
neho prúdenia vzduchu sa musí pri
konštruovaní brať ohľad aj na správ-
ny odtok dažďovej vody. V súčas-
nosti sa experimentuje s kamerami
ako náhrade za spätné zrkadlá. Od-
stránením týchto zrkadiel by došlo
k zlepšeniu spotreby paliva. Kame-

rový systém s infračervenou techno-
lógiou by dokázal podať vodičovi
kvalitný obraz aj počas sneženia,
hmly a dažďa. Výsledkom by bolo
okrem dobrej aerodynamiky aj zvý-
šená bezpečnosť premávky vzhľa-
dom na zlepšenú viditeľnosť.

Spodná časť, podvozok a nápravy
Spodná časť vozidla sa dokáže pos-
tarať o zmeny koeficientu aerodyna-
mického odporu. Pokiaľ je spodná
časť nerovná (s vyčnievajúcimi čas-
ťami podvozku), môže to mať za ná-
sledok otrhávanie prúdnic a tým sa
zvyšuje koeficient aerodynamického
odporu. Ideálny je teda rovný tvar,
ktorý je dosiahnutý rôznymi krytmi
častí podvozku. Vplyv takýchto kry-
tov sa znásobuje pokiaľ vozidlo ne-
má dostatočne veľký predný náraz-
ník, bočné kryty, a keď má veľkú
svetlú výšku. Pod vozidlo potom vni-
ká nadmerné množstvo vzduchu
a taktiež bočný vietor. Pod vozidlom
sa nachádza pretlaková zóna. Na
vozidle tento jav spôsobí jeho nad-
ľahčovanie. V dôsledku vysokej tia-
že nákladných vozidiel však tento
jav nemá veľký vplyv na jazdné
vlastnosti.

Bočné panely kabíny
Bočné panely kabíny slúžia na pre-
dĺženie kabíny. Takéto predĺženie je
nevyhnutné, pokiaľ medzi kabínou
nákladného vozidla a jeho ložným
priestorom alebo návesom existuje
veľká medzera. Do tejto medzery
potom prúdi vzduch a nepriaznivou
udalosťou je v tomto prípade aj boč-
ný vietor. Tieto dve udalosti sa pos-
tarajú o „tlačenie“ návesu od ťaha-
ča, čo sa postará o  vytvorenie
pretlakovej zóny a zvýšenie spotre-
by paliva. Použitím bočných panelov
teda dôjde k zníženiu koeficientu
odporu vzduchu a zlepšeniu spotre-
by paliva o 0,7 %. Pri samotnej mon-
táži je však nutné dbať na to, aby
bočné panely kabíny nezasahovali
do rádiusu otáčania vonkajšej hrany
návesu. Kvôli tomuto problému sa
na odtokové hrany dosiek pripevňu-
jú lemy z gumy, čím sa zminimalizu-

je rozdiel medzi kabínou a náve-
som.

Kryty kolies a lapače nečistôt
Kryty kolies sú jednou z najrýchlejších
a najľahších ciest k ušetreniu paliva.
Sú dostupné a finančne nenáročné
pre dopravcu. Takéto kryty kolies do-
kážu vytvoriť úsporu paliva tým, že re-
dukujú turbulentné víry vznikajúce
prechodom prúdnic z prednej časti
vozidla na rotujúce kolesá. Používa-
nie krytov kolies obmedzuje prísun
nečistôt a iných vonkajších vplyvov
do priestoru kolesa, čo taktiež zmen-
šuje straty. Negatívom tohto riešenia
je nedostatočné chladenie bŕzd. Po-
kiaľ výrobcovia neponúknu technoló-
gie pre chladenie bŕzd, využívanie ae-
rodynamických krytov kolies bude
naďalej obmedzené.
Lapače nečistôt (zásterky) sú použí-
vané kvôli tomu, aby zachytávali ne-
čistoty. Spodná časť vozidla je tak
ušetrená od nečistôt, ktoré „vystre-
ľujú“ kolesá. Lapače nečistôt ale tak-
tiež zachytávajú aj vzduch prúdiaci
v spodnej časti karosérie. Efekt je
znásobený v zadnej časti nákladné-
ho vozidla, kde sa používajú lapače
nečistôt roztiahnuté pozdĺž celej šír-
ky vozidla. Ich plocha sa využíva na
reklamné účely. Dopravca má mož-
nosť aplikovať na svoje nákladné vo-
zidlá také lapače nečistôt, ktoré do-
kážu prepúšťať vzduch. Takéto
zásterky dokážu ušetriť spotrebu
paliva o 3,5 %.

Zadný deflektor a bočné platne
O zadných deflektoroch a bočných
platniach bolo na stránkach tohto
periodika (minuloročné čísla) popí-
sané už mnoho, či už v súvislosti
s meniacou sa legislatívou alebo
s priamo nameranými výsledkami
na zníženie odporu vzduchu. Zadný
deflektor dokáže docieliť dobré ae-
rodynamické vlastnosti usmernením
prúdnic vzduchu v zadnej časti ná-
vesu, čo má za dôsledok zredukova-
nie turbulentnej činnosti vzdušných
prúdnic za návesovou súpravou ale-
bo nákladným cestným vozidlom.
Zadný deflektor dokázateľne znižuje

odpor vzduchu pri „obmedzenej“
90 km/h rýchlosti návesovej súpra-
vy po rovine o zhruba 2 %., bočné
platne o  3,4  % a  ich kombinácia
o 6,5 %. Nejde však o vyjadrenie
vplyvu na spotrebu paliva, ale re-
dukciu jazdného odporu. Avšak ide
o  dokázané čísla, čo ťažko tvrdiť
o niektorých marketingových ťahá-
koch výrobcov. V súčasnosti prebie-
hajú merania spotreby paliva pri po-
užití týchto zariadení, výsledky
budeme prezentovať po ukončení
meraní.

Zadný deflektor v novom
technologickom riešení
Táto technológia používa systém ak-
tívneho riadenia obtoku vzduchu
s využitím plazmových budičov. Sys-
tém bol vyvinutý na University of
Notre Dame. Systém je schopný ge-
nerovať napäťové silové pole, ktoré
riadi odtrhnutie prúdnic vzduchu od
povrchu karosérie vozidla. Ovláda-
ním odtrhnutia prúdu, jeho usmer-
nením, je znížená odporová sila ob-
tekajúceho vzduchu okolo vozidla
pri jeho pohybe. V zásade platí, že
touto technológiou môže byť vyba-
vené každé vozidlo bez ohľadu na
jeho skutočné tvary a rozmery, takže
to nie je technológia použiteľná len
na nákladné vozidlá vybraných dru-
hov nadstavieb, ako je to pri deflek-

toroch. Fyzické zariadenia, ako sú
spojlery, deflektory, kryty, panely
a pod. sú vyvinuté na usmernenie
pohybu vzduchu v presne určenom
požadovanom smere. Plazmové bu-
diče to dokážu uskutočniť ionizáci-
ou prúdnic vzduchu bez pridaných
konštrukčných prvkov a hmotnosti.
Aj najlepšie obtokové (aerodyna-
mické) fyzické zariadenia odkláňajú
prúdiace častice vzduchu, na rozdiel
od plazmy, ktorá mení existujúce
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Experiment s kamerami ako náhrade za spätné
zrkadlá.

Nové technologické riešenie zadného deflektora.



prúdové pole.
Veľkou výhodou je, že je možné po-
užiť túto technológiu na všetky po-
vrchy a hrany karosérie, takže v bu-
dúcnosti by mohlo byť možné použiť
ju aj na odklonenie prúdnic vzduchu

v okolí rotujúcich kolies, spätných
zrkadiel, náprav a iných „obnaže-
ných“ konštrukcií vytvárajúcich tur-
bulentné prúdenie vzduchu.
Avšak vzhľadom na potrebný príkon
elektrickej energie na vytvorenie si-

lového poľa plazmy je otázne, do
akej miery sa skutočne zefektívni
prevádzka vozidla, keďže túto ener-
giu získava systém PlasmaStream
z akumulátorov vozidla, a tie sú na-
pájané alternátorom, ktorý bude zá-
konite odoberať viac výkonu z moto-
ra vozidla, čím sa zvýši spotreba
paliva. Takže skutočný efekt zaria-
denia bude závislý od rozdielu
úspory paliva znížením odporu
vzduchu a zvýšením spotreby paliva
na vygenerovanie elektrickej energie

spotrebovanej plazmou. Avšak tieto
údaje o príkone výrobca zatiaľ ne-
udáva. Uvádza redukciu spotreby
paliva návesovej súpravy o  7 až
10 %, nevedno však, pri akom reži-
me prevádzky vozidla, resp. akej

rýchlosti. Ide však o amerického vý-
robcu, preto možno uvažovať rých-
losť 65 mph (cca 105 km/h), ktorú
my v Európe dosiahnuť nemôžeme.
Pri nižších rýchlostiach je vplyv od-
poru vzduchu nižší, preto možno
pravdepodobne uvažovať s nižšími
úsporami než udáva výrobca.

Text: Ing. Tomáš Skrúcaný, PhD., 
Ing. Gabriel Šuchter, 

Žilinská univerzita v Žiline, 
ilustračné foto: autori, Daimler AG,

MAN Group, PlasmaStreamTech
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Princíp PlasmaStream technológie. PlasmaStream budiče.

Účinok PlasmaStream technológie.


