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1. Wprowadzenie
Zawieszenie hydropneumatyczne jest innowacyjnym roz-

wiązaniem zawieszenia stosowanego głównie w samochodach 
osobowych marki Citroën oraz marki Rolls Royce. To awangar-
dowe rozwiązanie odróżniało auta francuskiej marki od innych 
marek już od połowy lat 50 ub.w., ze względu na wyjątkowy 
komfort i lepsze trzymanie się drogi poprzez swoją elastyczność 
i automatyczne kompensowanie ustawienia spodu samochodu 
równolegle względem nawierzchni, niezależnie od obciążenia. 
Ręczne sterowanie umiejscowione w pobliżu kierowcy umoż-
liwia mu zmiany uniesienia samochodu w czasie kierowania 
w zależności od potrzeb. Funkcjonowanie zawieszenia zapew-
niają dwa czynniki: płyn hydrauliczny (LHM) i gaz. W jego 
budowie rolę elementu resorującego pełni sprężony azot, dzięki 
któremu samochód „unosi się nad drogą”. Gaz ten zastępuje 
obecnie w klasycznym zawieszeniu sprężynę lub resor piórowy.

Po raz pierwszy tego typu zawieszenie zostało zastosowane 
w 1953 roku na tylnej osi 6-cylindrowego modelu, a od 1955 
roku było stosowane na obydwu osiach wszystkich sztandaro-
wych modeli Citroën DS/ID. W roku 1970 takiego samego typu 
niezależne zawieszenie czterech kół zastosowano w mniejszym 
modelu GS (rys. 1). Wyżej opisane zawieszenie stosowano po 
modyfikacjach w późniejszych modelach SM, CX, BX, XM, 
Xantia, C5 i C6.

Zawieszenie hydropneumatyczne jest złożonym układem 
hydraulicznym. W nowszych modelach zostało rozszerzone 

o dodatkowe elementy mechaniczne oraz elektroniczny ste-
rownik (rys. 13). Układ składa się – w zależności od modelu – 
ze zbiornika i filtra oleju hydraulicznego, pompy wyporowej, 
akumulatora z zaworami regulującymi ciśnienie, kolektorów 
prześwitu, zaworów mechanicznych i elektromagnetycznych, 
siłowników z kulami wypełnionymi azotem, przewodów wyso-
kiego i niskiego ciśnienia oraz rozdzielaczy. Układ zawieszenia 
hydropneumatycznego jest zintegrowany z układem hamul-
cowym oraz w niektórych modelach z układem wspomagania 
kierownicy [4].

Hydropneumatyczne zawieszenie  
w samochodach osobowych – zasada działania
Grzegorz Skorek 

Streszczenie: Artykuł objaśnia zasadę działania zawieszenia 
hydropneumatycznego stosowanego od lat w samochodach 
osobowych francuskiej marki Citroën, zapewniającego wyższy 
komfort jazdy niż zawieszenie aut z konwencjonalnym rozwią-
zaniem resorowania. Układ hydrauliczny jest w tym przypadku 
centralnym układem otwartym, którego zadaniem jest: wypo-
ziomowanie nadwozia oraz utrzymywanie go na odpowiednim 
poziomie niezależnie od obciążenia, umożliwienie regulacji wy-
sokości w określonym zakresie oraz zasilanie układu hamulco-
wego i wspomagania układu kierowniczego. W artykule ogra-
niczono się do omówienia zasady działania konwencjonalnego 
hydraulicznego układu podnoszenia stosowanego w starszych 
modelach oraz przedstawiono budowę wybranych elementów 
układu hydropneumatycznego. Wspomniano także o nowych 
generacjach zawieszenia Hydroactive, które w kolejnych latach 
stosowano w coraz nowszych modelach marki Citroën. 

Abstract: Article explains the principle of hydropneumat-
ic suspension used for years in passenger cars French brand 
Citroën, providing greater comfort than the suspension of cars 
with conventional suspension solution. The hydraulic system is 
in this case an open central control unit whose function is the 
leveling of the body and maintain it at the proper level regard-
less of the load, allowing height adjustment in a certain range 
and the power brake and power steering. This article is limited 
to arrange the principles of conventional hydraulic lifting system 
used in older models and presents the construction of selected 
elements of the hydropneumatic. Also mentioned the new gen-
erations of Hydractive suspension, which in subsequent years 
been used in more recent models Citroën.

Rys. 1. Elementy zawieszenia hydropneumatycznego na przykładzie 

modelu Citroën GS [6]:  1 – zbiornik; 2 – pompa wysokiego ciśnienia; 

3 – akumulator z regulatorem ciśnienia; 4 – dźwignia do stopniowej regu-

lacji wysokości; 5 – drążek skrętny stabilizatora przedniej osi; 6 – drążek 

skrętny stabilizatora tylnej osi 
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współpracujących części oraz odprowadzanie ciepła od nad-
miernie grzejących się zespołów.

Starsze auta z hydropneumatyką obniżają się do najniższe-
go poziomu w miarę długiego postoju (rys. 3) i unoszą się do 
użytkowej wysokości po włączeniu silnika.

2. Automatyczna kontrola wysokości – zasada 
działania

Automatyczny układ sterowania wysokością położenia nad-
wozia względem nawierzchni jest hydraulicznym układem o ste-
rowaniu dławiącym siłowników. Regulacja odbywa się na zasa-
dzie sprzężenia zwrotnego jak w każdym układzie automatyki.

Charakterystyczny ruch auta do góry po uruchomieniu sil-
nika spowodowany jest wzrostem ciśnienia w układzie dzięki 
pracy pompy wyporowej. Tłoczony płyn LHM przepływa do 
akumulatora hydraulicznego z zaworami regulacyjnymi utrzy-
mującymi ciśnienie w określonym zakresie oraz poprzez ko-
rektory prześwitu umieszczone przy każdej osi zasila kolumny 
resorująco-tłumiące (rys. 2).

Korektory prześwitu zapewniają regulację wysokości nadwo-
zia poprzez sterowanie objętościowym natężeniem przepływu 
w zależności od wzajemnego położenia suwaka (1) względem 
korpusu (2) (rys. 5). Nieruchomy korpus korektora posiada 
system kanałów. Jego tłoczek – suwak (4) (rys. 12), wyposażo-
ny w rowki pierścieniowe, jest przesuwany przez dźwignię (3) 
(rys. 5) połączoną z kolei z drążkiem skrętnym przymocowa-
nym pośrodku stabilizatora przechyłu (oznaczony jako poz. 2 
na rys. 4). Suwak współpracuje z korpusem w taki sposób, że 
tworzą się dwie szczeliny dławiące, którymi olej pod ciśnieniem 
trafia do siłowników, bądź z siłowników do zbiornika. Trzecią 
możliwością jest odcięcie wszystkich kanałów i brak przepływu.

Stabilizator przechyłu (2) (rys. 4) jest połączony z wahaczami 
kół, a ich pionowe ruchy wpływają na jego obrót. W przypadku, 
gdy nadwozie znajduje się na normalnej wysokości w czasie 

Rys. 2. Schemat centralnej instalacji hydraulicznej [3]: 

1 – pompa wysokiego ciśnienia; 2 – zbiornik płynu LHM; 3 – korektor 

prześwitu (osi przedniej); 4 – kolumna resorująco-tłumiąca; 5 – zawór 

zwrotny (bezpieczeństwa); 6 – korektor prześwitu (osi tylnej); 7 – hamulce 

tylne; 8 – dystrybutor siły hamowania; 9 – hamulce przednie; 10 – regula-

tor ciśnienia i akumulator

Rys. 3. Citroen DS kabriolet [7]

Rys. 4. Elementy przedniego hydropneumatycznego układu  

zawieszenia pojazdu [6]: 1 – odbojniki; 2 – stabilizator przechyłu;  

3 – korektor prześwitu

Rewolucyjność rozwiązania Citroëna polega na zastąpieniu 
tradycyjnego układu sprężyna – amortyzator pojedynczą ko-
lumną resorująco-tłumiącą (4) (rys. 2), składającą się z siłow-
nika hydraulicznego (8) i kuli (4) (rys. 9) wypełnionej gazem 
pod ciśnieniem. Pomiędzy nimi znajduje się amortyzator hy-
drauliczny (7) odpowiadający za tłumienie wahań resorowa-
nego nadwozia. Ten pochłaniacz wstrząsów zastępuje drogi 
i skomplikowany amortyzator instalowany w samochodach ze 
zwykłym zawieszeniem, który zużywa się w czasie eksploatacji, 
co łączy się z kosztownymi wymianami.

Zastosowanie układu hydropneumatycznego pozwala także 
na uniknięcie dodatkowego elementu, jakim jest regulator siły 
hamowania tylnych kół. Wykorzystano tu wielkość ciśnienia 
oleju LHM wychodzącego z korektora prześwitu tylnej osi do 
kolumn zawieszenia tej osi, która jest proporcjonalna do obcią-
żenia tych kół. Dodatkowym atutem zawieszenia hydropneu-
matycznego jest jego trwałość, ponieważ wszystkie elementy 
pracują w mineralnym oleju hydraulicznym. Jego zadaniem 
jest, oprócz akumulowania energii ciśnienia, także smarowanie 
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Rys. 5. Uproszczony schemat zawieszenia 

hydropneumatycznego – w pozycji normalnej: 

1 – suwak; 2 – korpus korektora wysokości; 

3 – dźwig nia; 4 – wahacz; 5 – siłownik ze sferą; 

P – dopływ oleju pod ciśnieniem; Z – odpływ 

oleju do zbiornika

Rys. 6. Uproszczony schemat zawieszenia 

hydropneumatycznego – w pozycji pod 

obciążeniem:  

a – reakcja układu na obciążenie  

(suwak 1 przesunięty w lewo); 

b – automatyczna regulacja wysokości  

(suwak 1 w pozycji neutralnej)

Rys. 7. Uproszczony schemat zawieszenia hy-

dropneumatycznego – w pozycji podniesionej 

po usunięciu obciążenia (suwak 1 przesunięty 

w prawo)

ruchu, kątowe położenie dźwigni (3) 
(rys. 5) w stosunku do stabilizatora jest 
tak wyregulowane, że nie wywiera ona 
żadnej siły na suwak (1) korektora prze-
świtu. Suwak jest ustawiony neutralnie 
poprzez jednakowe sprężyny umiesz-
czone z dwóch stron suwaka i działające 
przeciwsobnie (rys. 12). Pod wpływem 
wzrostu obciążenia nadwozie obniża się, 
a stabilizator się obraca. Ruch skrętny 
jest przekazywany dźwigni (3) (rys. 6 a), 
która wywiera stały nacisk na suwak ko-
rektora wysokości, co powoduje prze-
sunięcie suwaka do pozycji zasilania 
kolumn (w lewo zgodnie z rys. 6 a). Ob-
jętość oleju hydraulicznego w cylindrach 
siłowników zawieszenia rośnie i nadwo-
zie zaczyna się podnosić. Podnoszenie 
nadwozia powoduje odwrotny obrót 
stabilizatora przechyłu, a w następstwie 
ustanie nacisku na suwak korektora 
wysokości i jego powrót do położenia 
neutralnego, w którym brak jest prze-
pływu przez szczeliny dławiące w parze 
suwak – korpus. Nadwozie zatrzymuje 
się na ustalonej wysokości. 

Analogicznie w przypadku zmniejsze-
nia obciążenia działanie układu hydrau-
licznego jest podobne, z tym że suwak 
korektora wysokości przemieszcza się 
w przeciwnym kierunku (w prawo zgod-
nie z rys. 7).

Należy tu nadmienić, że w przypadku 
obciążeń dynamicznych podczas jazdy 
układ korekcji nie reaguje ze względu 
na szybkość zmian ugięcia zawieszenia. 
Z powodu opóźnienia reakcji korekto-
ra wywołanego tłumieniem przepływu 
płynu siły wywierane przez stabiliza-
tor przechyłu są pochłaniane przez od-
kształcenia drążka skrętnego sterującego 
korektorem wysokości.

Rysunki 5, 6 a, 6 b oraz 7 przedstawiają 
różne sytuacje, w których na zawieszenie 
hydropneumatyczne nie działają żadne 
siły (rys. 5) lub na układ działa obcią-
żenie (rys. 6 a) i w jego wyniku nastąpi 
reakcja układu (rys. 6 b). 

3. Ręczne sterowanie wysokością
Ręczne sterowanie wysokością polega 

na zmianie położenia dźwigni regulacyj-
nej (4) (rys. 1) połączonej przegubowo 
z prętem umieszczonym wzdłuż podło-
ża samochodu, który przemieszcza dźwi-
gnie połączone z nim także przegubowo, 
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doprowadzając do przesunięcia suwaków korektorów wysoko-
ści. Przy ustawieniu dźwigni regulacyjnej w normalnej eksplo-
atacji na ruch suwaków korektorów ma wpływ tylko połączenie 
z drążkami stabilizatorów przechyłu, gdyż dołączenie dźwigni 
sterowania ręcznego posiada przewidziany luz, natomiast przy 
zmianie położenia dźwigni regulacyjnej wymuszenie zmiany 
położenia suwaków jest możliwe dzięki elastycznemu połącze-
niu dźwigni układu automatycznego z drążkami stabilizatorów 
przechyłu poprzez drążek skrętny. Położenie najwyższe (ser-
wisowe, np. przy wymianie koła) oraz najniższe ograniczają 
gumowe odbojniki (1) (rys. 4) umieszczone w ramie, o które 
opierają się wsporniki wahaczy. 

4. Układ hydrauliczny 
W samochodach osobowych marki Citroën z hydropneuma-

tycznym zawieszeniem starszego typu układ hydrauliczny zasila 
pompa wyporowa jedno- lub wielotłoczkowa, która napędzana 
jest silnikiem samochodu. Ciśnienie w układzie jest stałe i uwa-
runkowane nastawą regulatora ciśnienia (rys. 11 a, b, c, d, e). 
Akumulator hydrauliczny z regulatorem ciśnienia zapewnia pra-
widłową pracę układu hydraulicznego, a także umożliwia tym-
czasowe utrzymanie ciśnienia w układzie w przypadku zatrzy-
mania się silnika auta w czasie ruchu, potrzebne do działania 
układu hamulcowego. Po osiągnięciu danego ciśnienia w ukła-
dzie hydraulicznym pojazdu pompa tłoczy olej przez regulator 
ciśnienia z powrotem do zbiornika. W ten sposób następuje od-
ciążenie pompy oraz silnika spalinowego. Jest to istotne z eko-
nomicznego punktu widzenia eksploatacji pojazdu, jak również 
korzystnie wpływa na mniejsze zużycie części eksploatacyjnych, 
takich jak pompa wysokiego ciśnienia i uszczelnienia przewo-
dów hydraulicznych. Zaletą zawieszenia hydropneumatycznego 
jest także samopoziomujące się nadwozie, dzięki czemu zbędna 
jest elektryczna regulacja świateł ustawianych potencjometrem  
z kabiny.

5. Nurkowanie podczas hamowania i podnoszenie się 
przodu auta podczas przyspieszania

Układ zawieszenia jest tak zaprojektowany pod względem 
geometrycznym elementów osi samochodu, aby zapewnić stałą 
pozycję nadwozia względem nawierzchni podczas fazy hamo-
wania lub przyspieszania.

Pod wpływem siły napędzającej F masa M pojazdu jest pod-
dawana przyspieszeniu γ będącemu rezultatem siły bezwład-
ności Fi działającej na środek ciężkości:

 F = Fi = M ∙ γ  [6]  (1)

Następuje zmiana obciążeń na kołach przednich i tylnych 
według równania (2):

 ∆P = M ∙ γ ∙ h––E   [6]  (2)

Siła napędzająca F posiada składową pionową f działającą 
w przeciwnym kierunku do zmiany obciążenia ΔP:

 f = F ∙ tanα  [6] (3)

Tangens kąta, jaki tworzy podwozie względem nawierzchni 
podczas nurkowania przodu auta, można wyliczyć ze wzoru (4):

 tanα =  h––E   [6]  (4)

Obliczony kąt α dla przykładowego modelu Citroën GS wy-
nosi α = 12°. 

Podany kąt jest maksymalnym kątem, jaki powstaje między 
podwoziem auta i nawierzchnią zarówno podczas hamowania, 
jak i podczas przyspieszania pojazdu.

6. Wybrane elementy zawieszenia 
hydropneumatycznego 

Kolumna resorująco-tłumiąca hydropneumatycznego 
zawieszenia

W modelach DS w 1955 roku zastosowano pierwszą generację 
hydropneumatycznego zawieszenia, której elementami wyko-
nawczymi były kolumny resorująco-tłumiące i one do obec-
nego czasu posiadają taką samą budowę pomimo wielu zmian, 
jakich dokonano, unowocześniając ten układ zawieszenia. Niżej 
opisana budowa kolumny zobrazowana została na rys. 9. Ko-
lumna składa się z kuli przytwierdzonej do aluminiowej tulei 
ze stalowym tłokiem w środku. W stalowej kuli (4) znajduje 
się azot pod wstępnym ciśnieniem, oddzielony przez gumową 
przeponę (5) od płynu LHM. Utrudniony ruch płynu LHM 
przepływającego przez przewężenia tego pochłaniacza wstrzą-
sów powoduje tłumienie wahań koła poprzez rozproszenie 
energii przy dławieniu. Do cylindra przykręcona jest stalowa 
rurka w miejscu A, łącząca kolumnę z kolektorem prześwitu 
oraz przymocowany elastyczny wężyk w miejscu B, odprowa-
dzający przeciekający płyn przez uszczelnienie tłoka do zbior-
nika. Odpowietrzenie gumowej osłony realizowane jest przez 
rurkę przyłączoną w miejscu C.

Rys. 8. Schemat przedstawiający parametry niezbędne do określenia 

kąta nurkowania przodu podczas hamowania i podnoszenia się przodu 

auta podczas przyspieszania [6]  

AA’ – linia symetryczna zawieszenia koła; G – punkt ciężkości;  

E – rozstaw osi
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Do regulowania amplitudy oscylacji i wibracji od kół na ka-
roserię zastosowano pochłaniacz wstrząsów (rys. 10) umiejsco-
wiony między kulą a cylindrem. Jest to zatem pełne scalenie 
systemu zawieszenia, wewnętrzne ciśnienie jest więc zawsze do-
datnie, eliminując jakiekolwiek ryzyko kawitacji i w ten sposób 
zapewnia całkowite pochłanianie wstrząsów dla najmniejszego 
pionowego ruchu koła.

Pochłanianie wstrząsów jest osiągnięte przez zdławienie prze-
pływu płynu kalibrowanymi otworami częściowo ograniczone 
przez zawory. Dla powolnych pionowych ruchów koła (poni-
żej 20 cm/sek) płyn cyrkuluje obiema drogami przez otwory  
by-pass.

Poniżej przedstawiono występujące na rysunkach 9, 11 i 12 
kolory użyte do wskazania wielkości ciśnień płynu LHM oraz 
miejsca występowania gazu – azotu.

  CZERWONY – wysokie ciśnienie z pompy hydraulicznej;
  POMARAŃCZOWY – ciśnienie wewnątrz rurek;
  ŻÓŁTY – ciśnienie atmosferyczne i powroty z użytkowania;
  NIEBIESKI – gaz azot.

Regulator ciśnienia z przeponowym akumulatorem 
hydraulicznym

Jednym z podstawowych elementów układu zawieszenia 
hydropneumatycznego jest akumulator gazowo-hydrauliczny. 
Akumulator (rys. 11 a, b, c, d) zbudowany jest ze stalowego 
korpusu (kuli) (1) z przyspawaną nagwintowaną tuleją, stano-
wiącą element mocujący. Wewnątrz znajduje się membrana (2) 
z gumy olejoodpornej oddzielającej azot (5) pod ciśnieniem 
i olej hydrauliczny (6). Membranę (2) przytrzymuje blaszana 
obejma (3), dokręcona śrubą (4) służącą także do napełniania 
akumulatora. Akumulator przykręcony jest do korpusu regu-
latora ciśnienia zawierającego rozdzielacz z dwoma zawora-
mi suwakowymi i szeregiem kanałów, dwie sprężyny i kanały 
z wyprowadzeniami umożliwiającymi podłączenie rurek. Bu-
dowę i zasadę działania obrazują poszczególne poniższe rysunki 
11 a, b, c, d, e. 

Cel zastosowania
Regulacja ciśnienia wytwarzanego przez pompę i utrzymy-

wanie go między dwiema wartościami: 
zl odcięcie zasilania: od 162 do 175 barów.
zl przywrócenie zasilania: od 140 do 153 barów.

Sposób działania
Sposób działania przedstawiony został na rysunkach 11 a, b, 

c, d, e [6].

Korektor wysokości
Korektor wysokości (rys. 12) pozwala automatycznie utrzy-

mywać stały prześwit niezależnie od zmian rozkładu obciążenia. 
Na każdą z dwóch osi przypada jeden korektor. Jest to serwo-
rozdzielacz posiadający szczeliny dławiące (3). W zależności od 
położenia suwaka łączy układ doprowadzający wysokie ciśnie-
nie z akumulatora ciśnienia (dopływ „a” na rys. 12) z układem 
roboczym składającym się z dwóch siłowników hydraulicznych 

Rys. 9. Przekrój kolumny resorująco-tłumiącej [6]: 

1 – śruba do uzupełniania gazu; 2, 6, 13 – o-ring; 3 – sprężysta blacha 

mocująca przeponę; 4 – stalowa czasza; 5 – gumowa przepona; 7 – amor-

tyzator hydrauliczny dwustronnego działania; 8 – aluminiowy cylinder; 

9 – stalowy tłok; 10 – miejsce podparcia tłoka; 11 – podkładka centrująca; 

12 – uszczelka teflonowa; 13 – uszczelki gumowe; 14 – uszczelka filcowa; 

15 – osłona gumowa; 16 – trzpień; 17 – końcówka półkulista; 18 – zakoń-

czenie oparcia trzpienia w gnieździe wahacza; A – płyn z kolektora prze-

świtu; B – odpływ przecieków do zbiornika; C – połączenie z atmosferą

Rys. 10. Tłumik drgań (pochłaniacz wstrząsów) [6]: 1 – korpus zaworu;  

2 – klapka zaworu; 3 – przekładka; 4 – otwór upustowy; 5 – oś
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Rys. 11. Szczegółowy rysunek rozdzielacza d 

(rys. 11 a, b, c, d, e) [6]

Rys. 11 a. Regulator ciśnienia w stanie zawór 

zwrotny otwarty [6]

Silnik samochodu pracuje, śruba upustowa 

b zluzowana. Komora A: ciśnienie 40 barów 

(napełnienie wstępnie gazem pod ciśnieniem 

od 52 do 67 barów). 

Komory B, C i D: ciśnienie atmosferyczne.

Zawór zwrotny a otwarty.

Zawory suwakowe T1 i T2 są nieobciążone.

 Powrót do zbiornika LHM

 Wyjście pompy wysokiego ciśnienia

  Kierunek punktów odbiorczych

Rys. 11 b. Regulator ciśnienia w stanie wzrostu 

ciśnienia oleju [6]

Śruba upustowa b jest stopniowo dokręca-

na. Równocześnie wewnątrz komór B, C i D 

podnosi się ciśnienie. W komorze D pozostaje 

ciśnienie atmosferyczne (połączenie ze zbior-

nikiem LHM).

Pilotowy zawór suwakowy T1 jest poddany 

działaniu dwóch przeciwnie skierowanych sił: 

F1 i F(R1) (patrz szczegół d).

Siła F1 wywołana jest ciśnieniem w komorze B 

działającym na powierzchnię S1.

F1 = p · S1.

F(R1) pochodzi od sprężyny R1.

Zawór suwakowy T2 jednocześnie jest podda-

ny działaniu dwóm przeciwnie skierowanym 

siłom F2 i F3 (patrz szczegół d).

Siła F2 pochodzi od ciśnienia w komorze B 

działającego na powierzchnię S2.

F2 = p · S2.

Siła F3 jest sumą dwóch sił: F(R2) pochodzącej 

od sprężyny R2 i F2 pochodzącej od ciśnienia 

w komorze C (tak samo jak B) działającego na 

powierzchnię S2.

F2 = p · S2.

F3 = F(R2) + F´2. 
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Rys. 11 c. Regulator ciśnienia w stanie 

pełnego naładowania oraz praca pompy 

na przelew do zbiornika [6]

Gdy siła F1 stanie się wyższa niż F(R1) 

pilotowy zawór suwakowy T1 poruszy 

się powodując połączenie komór C i D, 

siła F´2 = 0 (ciśnienie atmosferyczne).

F3 = F(R2) i F2 stanie się zatem wyższa.

F2 > F3.

Suwakowy zawór T2 przesunie się. 

Ta sytuacja wywoła zjawisko odcięcia. 

Pompa wysokiego ciśnienia tłoczy płyn 

swobodnie do zbiornika. Zawór zwrotny 

(a) zamknięty.

Rys. 11 d. Regulator ciśnienia w stanie 

gdy objętość zakumulowanego płynu 

zasila punkty odbioru [6]

Po przejściu małej ilości płynu który 

płynie przez rurki, ciśnienie w komorze 

B spadnie i zawór suwakowy T1 wróci 

do swojej początkowej pozycji.

F(R1) > F1

Komora C jest zatem połączona z komorą 

D i pompą wysokiego ciśnienia (ciśnie-

nie atmosferyczne).

Rys. 11 e. Regulator ciśnienia w stanie gdy 

pompa wysokiego ciśnienia napełnia kulę 

akumulatora ciśnienia [6]

Zużycie płynu wzrasta, ciśnienie w komo-

rze B maleje i jak tylko F2 > F(2) zawór 

suwakowy T2 wróci do swojej począt-

kowej pozycji. W zakończeniu T2 kasuje 

połączenie pomiędzy pompą wysokiego 

ciśnienia i komorą D (ciśnienie atmosfe-

ryczne). 

Od tego momentu ostro wzrasta ciśnienie 

w komorze C (połączoną z pompą wyso-

kiego ciśnienia) i mocno popycha T2. 

F2 < F(R2) + p · S2

F2 < F3.

To jest moment przełączenia.

Zawór zwrotny a otwarty.

Ciśnienie w komorach A, B, C znowu 

wzrośnie.

(dopływ i odpływ z siłowników „c” na 
rys. 12) przypadających na każdą oś. Łą-
czy również układ roboczy z rurką po-
wrotu oleju do zbiornika. W końcu od-
cina układ roboczy od obydwu układów 
zasilania i powrotu w sytuacji, gdy suwak 
znajduje się w pozycji neutralnej. 

7. Układ Hydroactiv – nowe 
generacje

Każdy układ hydrauliczny zastosowa-
ny w różnych modelach marki Citroën, 
czy to będzie układ starszej generacji, czy 
Hydroactiv I, II lub III generacji, jest roz-
budowanym układem automatyki. Ukła-
dy te różnią się między sobą stopniem 
skomplikowania, szybkością reakcji oraz 
funkcjami, jakie spełniają w celu podnie-
sienia komfortu podróży i bezpieczeń-
stwa prowadzenia pojazdu.

Rok 1989 był dla firmy przełomowy, 
gdyż oprócz prezentacji samochodu Ci-
troën XM, w niektórych wersjach pre-
mierowego modelu zaoferowano nowy 
układ hydropneumatyczny – Hydroactiv 
(rys. 13).

Zastosowano dodatkowo po jednej 
kuli z azotem przy każdej osi. Wykorzy-
stano także, coraz powszechniej stoso-
waną, elektronikę i komputer sterujący 
zawieszeniem. Dzięki wykorzystaniu sy-
gnałów od zastosowanych czujników re-
jestrujących amplitudę ruchu drążka sta-
bilizatora, prędkość samochodu, wzrost 

Rys. 12. Korektor wysokości [6]: 

1 – korpus; 2 – kanały; 3 – szczelina dławią-

ca; 4 – suwak z uchwytem; 5 – membrana 

elastyczna; 6 – przepona ochronna; 7 – obej-

my; 8 – sprężyna; 9 – pierścień wsporczy; 

a – dopływ; b – powrót; c – dopływ i odpływ 

z siłowników
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ciśnienia w układzie hamulcowym, na-
cisk na pedał przyspieszenia oraz szyb-
kość skrętu kołem kierownicy i wielkości 
kąta skrętu kierownicy – wzrósł komfort 
podróżowania tymi samochodami.

Dzięki temu, gdy pojazd wjedzie 
na przeszkodę i zmieni się ustawienie 
drążka stabilizatora, gdy auto szybko 
ruszy (podniesie się przód), gwałtownie 
zahamuje (zanurkuje) czy też zostanie 
wykonany gwałtowny ruch kierownicą, 
momentalnie nastąpi usztywnienie osi. 
Jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo jaz-
dy, komputer, korzystając z informacji 
rejestrowanych przez czujniki, w czasie 
kilku setnych sekundy włącza do układu 
dodatkowe elementy hydropneumatycz-
ne [2].

Aktywna rejestracja zmian parame-
trów jazdy (stąd nazwa układu) pozwa-
la na zwiększenie komfortu podróży 
oraz stateczności ruchu podczas jazdy 
sportowej. Stały rozwój technik kom-
puterowych i budowa coraz mniejszych 
i szybszych procesorów spowodowały, 
że czterdzieści pięć lat po premierze za-
wieszeń hydropneumatycznych, podczas 
Salonu Samochodowego w Paryżu 2000, 
w samochodzie seryjnym zaoferowano 
kolejną nowość – układ Hydroactiv III 
generacji [2].

Tak jak w prezentowanym jedena-
ście lat wcześniej systemie Hydroactiv, 
oferuje on kierowcy dwie opcje: jazdę 
komfortową lub sportową. Każda z wy-
branych opcji podlega niezależnej kon-
troli, polegającej na automatycznym 
i jednoczesnym zmienianiu elastyczności 

Rys. 13. Schemat zawieszenia hydropneumatycznego w modelu Citroën XM [1]

i amortyzacji. Różnica w stosunku do 
wersji modelu XM polega jednak na 
szybkości przesyłu poszczególnych infor-
macji o stanie drogi i reakcji samochodu. 
Największą innowacją układu jest jednak 
automatyczna zmiana wielkości prześwi-
tu samochodu w zależności od prędkości 
jazdy. Podczas szybkiego podróżowania 
auto obniża się o 15 mm, co pozwala 
na redukcję zużycia paliwa ze względu 
na zmniejszony opór aerodynamiczny. 
Z kolei podczas niewielkich prędkości 
samochód zwiększa prześwit o 20 mm, 
co pozwala na bezpieczne podróżowanie 
po drogach gorszej jakości [1]. 

Początkowo zawieszenie typu Hydro-
activ III zadebiutowało w Citroënie C5, 
następnie taka sama koncepcja zastoso-
wana została także w modelu C6. Dzięki 
rozwojowi elektroniki zwiększono szyb-
kość przetwarzania informacji. Pozwoli-
ło to jeszcze bardziej udoskonalić pracę 
całego układu zawieszenia. 

8. Podsumowanie
System zawieszenia hydropneuma-

tycznego charakteryzuje się zaletami 
z których najważniejszymi są:
zl minimalizowanie reakcji przenoszo-
nych przez koła na karoserię;

zl utrzymanie kół w stałym kontakcie 
z nawierzchnią jezdni;

zl wypoziomowanie nadwozia względem 
nawierzchni;

zl utrzymywanie stałego prześwitu nie-
zależnie od obciążenia i jego rozkładu;

zl możliwość podniesienia auta w celu 
pokonania wysokiej przeszkody lub 

zmiany koła, a także możliwość jazdy 
w terenie z niewielką prędkością;

zl przewiduje się tylko proste czynności 
obsługowe, w postaci wymiany oleju 
hydraulicznego i kul.
Hydropneumatyczny układ zawiesze-

nia pojazdów jest rozwiązaniem nowo-
cześniejszym od standardowych, uła-
twia eksploatację pojazdów: ma małe 
wymiary, umożliwia zmianę częstości 
drgań własnych i stopnia tłumienia pul-
sacji oraz dostosowania tłumienia do 
obciążenia (w zawieszeniu aktywnym), 
podnosi bezpieczeństwo jazdy poprzez 
lepsze trzymanie się samochodu drogi, 
pozwala na opuszczanie i podnoszenie 
podwozia. Działanie hydropneuma-
tycznego zawieszenia aktywnego zale-
ży od stanu obciążenia pojazdu i dro-
gi, może być sterowane komputerem, 
do którego podłączone są czujniki  
pomiarowe [5].

Dzięki wykorzystaniu do zasilania 
układu hamulcowego płynu LHM pod 
ciśnieniem z układu zawieszenia, w miej-
sce pompy hamulcowej zastosowany jest 
zawór, co skraca czas zadziałania hamul-
ców oraz zmniejsza potrzebną siłę naci-
sku nogi na pedał hamulców.

W samochodach marki Citroën mon-
tuje się od pięciu do siedmiu akumula-
torów gazowo-hydraulicznych. W mia-
rę upływu czasu podczas eksploatacji 
akumulatory te rozładowują się i spada 
ciśnienie azotu. Powodem jest nieunik-
niona dyfuzja gazu przez membranę do 
części olejowej, a następnie do atmosfery, 
co z kolei powoduje stopniowe „utwar-
dzanie” się zawieszenia, a w konsekwen-
cji nieprawidłowe funkcjonowanie pom-
py zasilającej i innych elementów układu. 
Maleje wówczas sprawność dynamiczna 
i objętościowa akumulatora. Membrana 
odkształca się w kierunku części gazowej, 
w wyniku czego z czasem akumulator 
akumuluje coraz mniej energii związa-
nej z ciśnieniem oleju.

Od kilku lat następuje odejście od sto-
sowania układu hydropneumatycznego 
przez firmę Citroën.

Jest to wynikiem zbytniego skompli-
kowania tego typu zawieszenia, a co za 
tym idzie – zwiększenia się zawodności 
w stosunku do genialnego rozwiązania 
prostego układu, jaki był zastosowany 
na przykład w modelach GS. Niechęć 
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potencjalnych nabywców do nowoczesnych samochodów 
z mocno przekombinowanymi układami hydropneumatycz-
nymi zawieszenia bierze się z obaw dotyczących serwisowania 
ze względu na brak odpowiednio przygotowanych do napraw 
mechaników oraz dostępności i ceny części zamiennych. 

Opisane zawieszenie na przykładzie modelu GS autor po-
znał, użytkując od ponad 20 lat nadal 42-letni samochód oraz 
model Xantia, przy którym także samodzielnie wykonuje 
wszystkie prace konserwacyjne oraz naprawcze, nie posiada-
jąc przy tym zaawansowanego zaplecza technicznego. Zapro-
jektowanie układu hydropneumatycznego jest genialne w swo-
im rozwiązaniu, gdyż jedynym większym problemem w czasie 
użytkowania Citroëna GS była wymiana skorodowanych ru-
rek stalowych. Okresowa wymiana kul i oleju LHM jest pro-
stą czynnością, której mogą dokonywać z powodzeniem sami  
użytkownicy. 

Jeżeli przyczyną rezygnacji z zastosowania zawieszenia ostat-
nich generacji układów hydraulicznych były koszty budowy 
i eksploatacji tych skomplikowanych systemów to celowym 
byłoby gdyby wytwórca wrócił do sprawdzonego i prostego 
układu zawieszenia z modelu GS a co za tym idzie utrzymania 
nadzwyczajnego komfortu jazdy w samochodach Citroen.
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