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Anotace: Obsahem této bakalářské práce je rešerše možných řešení 

utěsnění tramvajové převodovek pracující v extrémních 

podmínkách a využití získaných poznatků k návrhu nového 

typu labyrintového těsnění. Zadavatelem bakalářské práce 

je firma Wikov MGI a.s. a zadání vychází z potřeby vyřešení 

problém s vnikáním nečistot do převodovky. 

 

Abstract: The content of this bachelor thesis is a search of possible 

solutions of sealing of tram gearboxes operating under 

extreme conditions and utilization of acquired knowledge 

for the design of a new type of labyrinth seals. The bachelor 

thesis is Wikov MGI a.s. and the input is based on the need 

to solve the problem of dirt entering the gearbox. 
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SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ 

Ra  [μm] střední aritmetická úchylka profilu 

𝑣𝑜  [m/s] obvodová rychlost 

𝑑𝑙   [mm] vnější průměr labyrintu 

𝐷𝑟  [mm] vnitřní průměr labyrintu 

𝑑ℎ  [mm] vnější průměr nápravového hřídele 

𝐷𝑣𝑖𝑘𝑎  [mm] vnitřní průměr víka převodovky 

ES  [mm] horní mezní úchylka díry 

EI  [mm]  dolní mezní úchylka díry 

es [mm] horní mezní úchylka hřídele 

ei [mm] dolní mezní úchylka hřídele 

𝑉𝑚𝑎𝑥  [mm] maximální vůle mezi 

𝑉𝑚𝑖𝑛  [mm] minimální vůle mezi 

𝑇𝑖  [mm] velikost toleranční pole 

B,C [mm] rozměr rozměrového obvodu 

𝐷𝑘1  [mm] průměr drážky pro O-kroužek (3x119 mm) 

𝑑𝑘2  [mm] průměr drážky pro O-kroužek (3x155mm) 

 

  



 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 
 

VÝVOJ ČÁSTI BEZKONTAKTNÍHO TĚSNĚNÍ TRAMVAJOVÉ - 2 - 
PŘEVODOVKY PRO EXTRÉMNÍ PODMÍNKY 

1. Úvod 

Cílem této bakalářské práce je vyhledání informací na téma možnosti zatěsnění 

výstupního/vstupního hřídele převodovky se zaměřením na ochranu proti vniku nečistot 

do vnitřního prostoru převodovky, a to jak kontaktních i bezkontaktních těsnění. Dále 

provedení návrhu bezkontaktního těsnění do tramvajové převodovky provozované 

v extrémních podmínkách. 

Dané téma bylo zvoleno z důvodu možnosti podílet se na konkrétním problému, který 

je řešen konstruktéry ve firmě Wikov MGI. 

Bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní části, do teoretické, ve které jsou 

soustředěny rešerše na téma utěsnění rotačních dílů převodovek. A dále 

 části, kde je popsáno stávající řešení utěsnění tramvajové převodovky. Poté 

následuje návrh úpravy, který by měl řešit současný problém kontaminace vnitřní části 

převodovky. Teoretické rešerše jsou čerpány především z katalogů firem, které se zabývají 

výrobou a distribucí těsnění a dále články zabývající se touto problematikou. 

Vzhledem k tomu, že předkladatel bakalářské práce již 5 rokem spolupracuji s firmou Wikov 

MGI a.s. vychází při zpracování této práce ze zkušeností, které mu byly předány zkušenosti 

pracovníků firmy. Za největší přínos je považováno pochopení funkce bezkontaktního 

těsnění a možnost provedení vlastního návrhu. 
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2. Představení zadavatele 

Zadavatelem bakalářské práce je firma Wikov MGI a.s. sídlící na adrese Zbečník 356, 

54931 Hronov, která se stala rokem 2004 členem holdingové společnosti Wikov Industry 

a.s. sídlící v Praze. Historie holdingu Wikov Industry je zobrazena obr. 3, nyní má společnost 

čtyři dceřiné firmy (obr. 2).  

 
Obr. 1.: Logo Wikov Industry [1] 

 
Obr. 2.: Struktura společnosti Wikov Industry [1] 

• Wikov Industry je mateřská společnost holdingové skupiny s ředitelstvím 

v Praze. 

• Wikov MGI a.s. dceřiná společnost sídlící v Hronově, zabývá se konstrukcí a 

výrobou speciálních převodovek pro široké spektrum průmyslových aplikací, 

kolejová vozidla a větrné turbíny. 

• Wikov Gear dceřiná společnost sídlící v Plzni, zabývá se výrobou 

velkorozměrných převodovek a jejich dílů pro těžební průmysl, cementárny a 

pro ropný a plynárenský průmysl. 

• ORBITAL2 je konstrukční kancelář pro odvětví větrné elektrárny. 

• Wikov Sázavan specializuje se na přesné ozubené dílce a menší strojní celky 

Skupina Wikov Industry má zastoupení v mnoha světových zemích např. v Číně, 

Rusku, Bulharsku, Indii, Íránu, Nizozemsku, Belgii atd. 

Jednatelem a zároveň jediným akcionářem je Mgr. Martin Wichterle, vnuk českého 

chemika prof. Otty Wichterleho (vynálezce kontaktních čoček). [1] 
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3. Zadání 

Úkolem je vypracovat rešerši těsnění převodovek, rozebrat jejich konstrukční řešení 

a navrhnout labyrintové těsnění, které by zamezilo vniknutí nečistot do převodovky.  

V současné době se zvyšuje výroba nízkopodlažních tramvají, to nutí konstruktéry ke 

specifickému řešení pohonu náprav. Jedním z řešení je umístit převodovku přímo na 

nápravový hřídel tramvaje, bohužel toto řešení nese určitá úskalí. Největším z nich je 

životnost celé převodové sestavy. Je totiž často nutné z důvodu opotřebení komplikovaně 

díl měnit. 

Například utěsnění převodovky mezi hřídelem a skříní je jedním z nejdůležitějších 

parametrů, proto je limitováno celkovou životností převodovky, a to z důvodu téměř 

nemožné a finančně nákladné výměny. Životnost není jedinou komplikací. Dalším velkým 

problémem je procento těsnosti (jak velké množství nečistot přes těsnění projde).  

Jelikož tramvaje jezdí denně, a to za jakéhokoliv počasí je převodovka tramvaje 

vystavena velkému riziku znečištění. Úkolem těsnění je oddělit nežádoucí látky od vnitřního 

prostředí, které je tvořeno mazivem (nejčastěji převodovým olejem). Pokud by došlo ke 

kontaminaci vnitřního prostředí mohlo by dojít až k destrukci funkčních části převodovky. 

V opačném případě by mazivo kontaminovalo životní prostředí, čemuž se chceme taktéž 

vyhnout. 
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4. Teorie těsnění na vstupním/výstupním hřídeli převodovky 

Těsnění převodovky je nepostradatelná součást konstrukce převodovek. Má dvě 

základní funkce, zabránění úniku maziva ven z převodovky a zabránění vniku nečistot do 

vnitřního prostoru převodovky, což je důležité z hlediska zachování životnosti a funkčních 

mechanismů uvnitř převodovky, jako jsou ložiska a ozubené díly. Kvůli přesné geometrii 

zubu a kladením velkých nárokům na přesnost, je ozubení nutno mazat mazivem. Mazivo 

nesmí obsahovat žádné nečistoty (vodu, pevné nečistoty). Tyto nečistoty mohou 

deformovat styčné plochy ozubení a narušit chod převodovky. Proto je nutné použit tzv. 

těsnící člen. [5] 

Jeho úkolem je: zadržet mazivo, zabránit průniku nečistot, oddělit dvě média, 

utěsnění při působení tlaku. 

Vzhledem k tomu, že převodovky vyrobené ve firmě Wikov MGI jsou často aktivní 

v náročném prostředí – velmi prašné prostředí, je utěsnění převodovek jedním ze zásadních 

konstrukčních prvků, kterými se konstruktér zabývá. 

K dispozici jsou dva typy těsnění – kontaktní a bezkontaktní. Kontaktní typy těsnění 

se nejčastěji používají u tzv. pomalu běžících převodovek, tj. u převodovek, kde obvodová 

rychlost hřídelů nepřesáhne mez únosnosti, kterou jsou jednotlivé typy kontaktních těsnění 

schopny snést. [2] 

Pokud mají hřídelová těsnění dosahovat za provozu nejvyšší účinnosti, musí mít 

minimální tření a vykazovat malé opotřebení i za nepříznivých provozních podmínek. 

Hřídelová těsnění pro díly točivých strojů jsou vyráběny v mnoha různých 

konstrukcích, z mnoha materiálů a v mnoha provedeních, aby dokázaly splnit požadavky 

nejrůznějších aplikací a provozních podmínek. Každé konstrukční řešení a každá kombinace 

materiálů se vyznačuje charakteristickými vlastnostmi, které jsou vhodné pro určité 

aplikace. Zvolit takové řešení, které bude vyhovovat všem zadaným kritériím není 

jednoduché. [5] 

Kritéria mohou být následující.: 

• Trvanlivost/ životnost 

• Ekologie 

• Typ látek ve styku s těsněním 

• Cena 

Kritéria nemusí být závazná, jsou pouze orientační. 

Příklad těsnění: 

Obr. 3 Kontaktní těsnění [2] Obr. 4 Bezkontaktní těsnění [2] 
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4.1. Volba vhodného provedení a materiálu těsnění závisí na provozních 

podmínkách aplikace, jako např.: 

• teplota  

• otáčky  

• tlakový rozdíl  

• typ maziva 

• svislá nebo vodorovná orientace  

• házení a nesouosost hřídele 

• klimatické podmínky 

• vlastní prostředí (teritorium) 

Vzhledem k tomu, že při volbě těsnění má zpravidla rozhodující vliv jedna provozní 

podmínka, neexistují univerzální pravidla pro určení vhodného typu a provedení těsnění 

pro určitou aplikaci. 

4.1.1. Teplota, obvodová rychlost a otáčky: 

 Přípustné obvodové rychlosti těsnění závisejí na provedení a materiálu těsnicího 

břitu, jakož i na materiálu a stavu hřídele. Všechny tyto faktory ovlivňují vznik tepla na 

stykové ploše těsnění. Také mazání těsnicího břitu a vlastnosti maziva mají bezprostřední 

vliv na vznik tepla, protože přímo ovlivňují odvod tepla. [2, 5] 

4.1.2. Tlakový rozdíl: 

Při působení tlakového rozdílu musí těsnění odolávat přídavnému radiálnímu 

zatížení, které je vyvoláno tlakem. Jestliže těsnění není navrženo pro působící tlak, bude 

přitisknuto k hřídeli, čímž se zvýší radiální zatížení a vzroste teplota v místě dotyku těsnicího 

břitu, tření a opotřebení těsnění a stykové plochy těsnění, což se projeví zkrácením 

provozní životnosti. V aplikacích s tlakovým rozdílem by měla být hřídelová těsnění 

zajištěna na straně nízkého tlaku, aby nedošlo k uvolnění v axiálním směru. Lze toho 

dosáhnout montáží těsnění do díry orientované proti působícímu tlaku nebo použitím 

pojistného kroužku. [2, 5] 

4.1.3. Maziva: plastická nebo oleje 

Plastická maziva mají relativně vysokou viskozitu a lze je poměrně snadno zadržet v 

uložení ložiska. V mnoha aplikacích mazaných plastických mazivem dokáže mazivo zadržet 

těsnění s těsnicím břitem, který není předepjatý pružinou a nebo V-kroužek. 

Zadržení mazacích olejů, především olejů s poměrně nízkou viskozitou, v uložení je 

mnohem obtížnější než zadržení plastických maziv. Proto k tomuto účelu jsou doporučeny 

hřídelové těsnicí kroužky předepjaté pružinou, které umožňují dosáhnout potřebného 

radiálního zatížení a odolnosti proti dynamickému házení a nesouososti hřídele, a tedy 

zajišťují uspokojivou těsnicí výkonnost. [2, 5] 
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4.1.4. Svislá nebo vodorovná orientace: 

Těsnění namontovaná na svislé hřídele jsou zpravidla více vystavena působení 

nečistot, jako např. dešťové vodě, než těsnění na vodorovných hřídelích. Rovněž zadržení 

oleje na svislých hřídelích je náročnější. V zásadě jsou však všechna těsnění uloženy na 

hřídeli s přesahem a otáčejí se s ní. Působí jako odstřikovací kroužky, a tedy jsou obzvláště 

vhodné jako hlavní i přídavné těsnění na svislé hřídele. Vysoce účinného utěsnění, např. u 

ponorných čerpadel, lze dosáhnout hřídelovými těsnicími kroužky namontovanými do 

tandemu a V-kroužkem, zajišťujícím zvýšenou ochranu proti nečistotám. [2, 5] 

4.1.5. Házení: 

Příliš hladký povrch hřídele může způsobit nedostatečné mazání, zatímco příliš drsný 

povrch může vyvolat předčasné opotřebení těsnicího břitu. Povrch hřídele by měl být 

vyroben bez stop po obrábění, protože takové stopy mohou způsobit netěsnost v závislosti 

na směru otáčení. Dynamické házení a nesouosost hřídele a díry tělesa způsobí 

nerovnoměrné radiální zatížení na obvodu těsnicího břitu. V důsledku toho těsnicí břit není 

schopen sledovat povrch hřídele, především při vysokých obvodových rychlostech. To vede 

ke vzniku mezery mezi těsnicím břitem a hřídelí, a tedy dojde k poklesu účinnosti těsnění. 

[2, 5] 

4.1.6. Nečistoty: zabránění průniku: 

Hřídelové těsnicí kroužky, které jsou především určeny k zabránění průniku nečistot, 

by měly být namontovány tak, aby těsnicí břit směřoval ven. Jestliže uložení vyžaduje 

zvýšenou ochranu. Pro náročné provozní podmínky jsou vhodná těsnění s 

hydrodynamickou funkcí. Pro zvýšení účinnosti těsnění lze namontovat dvě těsnění s 

jedním břitem do tandemu, nebo jedno těsnění se dvěma těsnicími břity. V-kroužky mají 

především zabránit průniku nečistot do uložení. Tato těsnění, která působí jako 

odstřikovací kroužek, se otáčejí spolu s hřídelí a těsní plochu, která je kolmá k hřídeli. [2, 5] 

V mnoha aplikacích je schopnost zabránit průniku částic nečistot do uložení stejně 

důležitá jako zadržení maziva. Pro takové aplikace jsou vhodná těsnění s přídavným 

těsnicím břitem. 

4.1.7. Oddělení dvou médií. 

Pokud musí být odděleny od sebe dvě kapaliny, lze použít jedno z následujících dvou 

vhodných řešení, přičemž volba závisí na dostupném prostoru a požadované účinnosti: 

•  • použití dvou jednotlivých těsnění, která jsou umístěna tak, aby jejich těsnicí 

břity byly obráceny v opačných směrech  

• • použití těsnění se dvěma těsnicími břity 

V obou případech však musí být těsnicí břity předepjaty pružinou. [5] 
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4.2. Kontaktní těsnění 

Prvním typem utěsnění převodovek je kontaktní těsnění. Je to takové těsnění, které 

je v trvalém kontaktu s rotujícím členem (hřídelem). Zajištuje trvalé oddělení dvou stejných 

případně rozdílných prostředí. 

Kontaktní typ těsnění dosahuje vysoké účinnosti, ale je limitován obvodovou 

rychlostí. Při kontaktu těsnění s rotujícím členem dochází k opotřebení břitu těsnění, který 

je nutné často měnit, a to v pravidelných intervalech. [5] 

4.2.1. Hřídelový těsnící kroužek (Gufero) 

Jedním ze zástupců kontaktních těsnění je například hřídelový kroužek. 

Hřídelový těsnící kroužek (dále HTK) zajišťuje dvojí těsnost - statickou těsnost v 

uložení a dynamickou těsnost na úrovni kontaktu těsnicího břitu. 

Statickou těsnost zajišťuje vzniklý přesah po nalisování kroužku a hřídele. 

Dynamická těsnost spočívá ve vytvoření menisku (těsnící spára) mezi povrchem 

součásti a těsnicími plochami těsného uložení. 

HTK slouží k utěsnění navzájem se pohybujících částí převodovky a zabránění uniku oleje 

z vně převodovky. [7] 

Svou funkcí zabezpečují těsné oddělení 

dvou prostředí stejného nebo různého 

charakteru s malým tlakovým spádem. Stupeň 

utěsnění závisí na provozních podmínkách 

těsněné součásti a požadavcích na životnost 

těsnění. [2] 

HTK jsou normalizovány dle DIN 3760 

Konstrukce se liší podle charakteru použití 

jednobřitý, dvoubřitý, s kovovým pláštěm, 

standartní 

 

 
Obr. 6 Konstrukce HTK [7] 

Obr. 5 Hřídelový těsnící kroužek [2] 
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4.2.1.1. Výhody 

• Nízká cena 

• Rozměrová dostupnost 

• Rozmanitost použití 

• Na počátku 100% těsnost 

4.2.1.2. Nevýhody 

• Tření mezi břitem těsnění a hřídelí 

• Omezená trvanlivost 

• Omezená obvodová rychlost 

• Omezené provozní podmínky (teplota) 

• Klesající těsnost s rostoucí mírou opotřebení 

4.2.2. V-kroužky 

Dalším způsobem utěsnění hřídelů 

mohou být například V-kroužky 

Díky menšímu vnitřnímu průměru než je 

samotný hřídel drží V-kroužek po natažení na 

požadovaném místě a rotuje společně s 

hřídelem. Pružný těsnicí břit s nízkým 

předpětím přiléhá na statickou těsněnou 

plochu, která leží kolmo na osu hřídele. 

Pružnost a přizpůsobivost těsnicího břitu 

dovoluje větší tolerance, chyby v souososti a 

úhlové odchylky, které leží daleko za hranicí 

přípustnosti pro ostatní těsnicí prvky. Těsnicí 

břit zabraňuje úniku mazacího tuku nebo oleje 

z těsněné části a poskytuje ochranu před ostřikovou vodou a přístupu nečistot zvenčí. [2] 

Jejich hlavní předností je snadná montáž z důvodu celopryžové konstrukce.  

 [] 

Obr. 7 Uložení V-kroužků ve víku převodovky 
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4.2.3. Mechanická těsnění 

Používají se hlavně v náročných 

provozních podmínkách při poměrně 

nízkých obvodových rychlostech. Zajišťují 

spolehlivou ochranu hlavně proti průniku 

pevných a kapalných nečistot a dále zajišťují 

nepropustnost mazacího média. Původně 

byla tato těsnění navržena pro terénní a 

pásová vozidla, avšak se zjistilo, že jsou 

stejně vhodná pro celou řadu ostatních 

aplikací, která vyžadují vysokou a účinnou 

ochranu proti zemině, blátu, písku, vodě atd.  

Dále se používají do všech typů míchaček, zařízení pro zpracování písku, dopravníku, 

stavebních vybaveních, zemědělských strojů, mycích zařízeních, kolových mlýnů, drtících 

zřízeních, důlních zařízeních atd. jsou limitovány obvodovou rychlostí, hodí se pro 

pomaloběžné zařízení [2] 

 

4.2.4. Kazetové těsnění 

Kazetové těsnění jsou úplně uzavřený těsnící systém. 

Plní funkci radiálního hřídelového těsnění, včetně ochrany 

proti nečistotám z vnějšku. Zároveň zajišťují kvalitní povrch 

odolný proti opotřebení. Toto těsnění bylo vyvinuto na 

základě neustále rostoucích požadavků na zvyšování 

životnosti, funkční spolehlivosti, ochrany životního 

prostředí a na jednoduchou montáž. Je používáno pro 

utěsnění náprav a nábojů kol velmi namáhaných dopravních 

prostředků a průmyslových převodovek, např. v důlním 

průmyslu, pro terénní auta a zemědělské a stavební stroje, 

které pracují v drsných prostředích. Tato těsnění však 

zvyšují složitost konstrukce. Na rozdíl od hřídelových 

kroužků není třeba dále upravovat povrch hřídele 

v kontaktu s těsněním. [9] 

  

Obr. 9 Kazetové těsnění [9] 

Obr. 8 Mechanické těsnění [2] 
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4.2.5. Axiální hřídelové těsnění 

Axiální hřídelová těsnění se nejčastěji používají pro ochranu valivých ložisek. Největší 

výhodou tohoto typy těsnění je určitě malé rozměry a tím pádem jeho nízké nároky na 

zástavbový prostor. Používají se tedy v aplikacích s nedostatkem místa. Jsou vhodná jako 

přídavná těsnění v aplikacích, kde je nutno chránit hlavní kontaktní nebo bezkontaktní 

těsnění proti nadměrnému množství částic nečistot. [2] 

[] 

  

Obr. 10 Axiální hřídelový kroužek 



 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 
 

VÝVOJ ČÁSTI BEZKONTAKTNÍHO TĚSNĚNÍ TRAMVAJOVÉ - 12 - 
PŘEVODOVKY PRO EXTRÉMNÍ PODMÍNKY 

4.3. Bezkontaktní těsnění 

Bezkontaktní těsnění je dvoudílné dynamické těsnění složené ze dvou částí, statoru a 

rotoru (vnějšího a vnitřního kroužku). Rotor a stator těsnění jsou trvale odděleny mezerou, 

což je nespornou výhodou, protože nedochází k produkci tepla a tření. Naopak jejich 

nevýhodou je malá štěrbina mezi rotorem a statorem, která umožňuje unik nepatrného 

množství maziva a vstup drobných nečistot zvenčí. Rotor je potřeba pevně spojit 

s hřídelem. Spojení je realizováno například nalisováním nebo pomocí O-kroužků, které 

zajišťují tlak mezi rotorem a hřídelem a braní vzájemnému pohybu, čím dosahuje přesného 

uložení na hřídeli. Podobným způsobem je upevněn stator těsnění ve skříni převodovky. O-

kroužek tvoří statické těsnění, proto nedochází k jeho opotřebení. [4, 5, 3] 

4.3.1. Štěrbinové těsnění 

Bezkontaktní těsnění s nejjednodušší konstrukci, které vytváří úzkou spáru (štěrbinu) 

mezi hřídelem a skříní převodovky. Tento typ těsnění se používá výhradně pro aplikaci 

mazaní plastickým mazivem, které jsou provozovány v suchém a bezprašném prostředí. 

Těsnící účinnost lze zvýšit několika soustřednými drážkami, které jsou vyfrézovány ve víku 

skříně převodovky na konci hřídele. Plastické mazivo, které uniká spárou, vyplňuje drážky a 

pomáhá bránit průniku nečistot. [5] 

V případě mazání olejem a vodorovných hřídelů je vhodné v závislosti na směru 

otáčení hřídele vyfrézovat pravotočivé nebo levotočivé spirálové drážky v hřídeli nebo díře 

tělesa. Tyto drážky slouží ke vracení unikajícího oleje zpět do ložiska. Proto je důležité, aby 

se hřídel otáčel pouze v jednom směru.  

V hřídeli lze vyfrézovat i jiné tvary. Hřídel a těleso lze opatřit drážkami jiných než 

spirálových tvarů, které plní ochrannou a odstřikovací funkci. Přídavné hřídelové kroužky 

mohou bránit úniku oleje nezávisle na směru otáčení. [2] 

 

Obr. 13 Štěrbinové těsnění Obr. 12 Štěrbinové těsnění 
s drážkami 

Obr. 11 Štěrbinové těsnění se 
spirální drážkou 
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4.4. Labyrintová těsnění 

V této kapitole se budeme podrobněji zabývat labyrintovými těsněními, které jsou 

nejrozšířenějšími bezkontaktními těsněními [5] 

4.4.1. Úvod 

Hlavní princip o který se snaží výrobci labyrintových těsnění je docílit toho, aby se 

všechna kinetická anergie, kterou disponuje těsnicí kapalina (tak i plyny a nečistoty z okolí), 

která se snaží dostat přes toto těsnění, rozložila a přeměnila na jinou formu. Například na 

vnitřní energii a následně jí odvést ve formě tepla do ovzduší. Ideální labyrintové těsnění 

by mělo být schopné přeměnit veškerou kinetickou energii a úplně zastavit pohyb těsnicí 

kapaliny či nečistot. Avšak reálné těsnění nedokáže úplně zastavit proudění v mezeře mezi 

rotorem a statorem. Proto se na většině těchto těsnění nacházejí odtokové kanálky, které 

vracejí kapaliny. [5, 2] 

4.4.2. Těsnící schopnost 

Labyrintové těsnění je složitá cesta s náhlými 

změnami směru. Složité cesty mají zabránit uniku 

maziva do okolí a vniknutí nečistot na systému. 

V prostoru cest se vytváří turbulentní prodění a to 

pomáhá nečistoty vylučovat. [5] 

 

4.4.3. Uspořádaní těsnění 

Tvar a uspořádaní labyrintových těsnění není dopředu nijak předepsaný, ale zaleží 

čistě jen na tom, jak si ho daný výrobce zvolí. Vychází také z předcházejících zkušeností 

nebo podle různých testování, které již byli popsané. Postupem času však byli ověřené 

určité seskupení a tvary mezer mezi statorem a rotorem. Podle toho se těsnění dělí na: 

• Přímé labyrinty 

• Přímé labyrinty se šikmými zuby  

• Odstupňované labyrinty 

• Stupňovité labyrinty  

• Drážkové labyrinty 

• Skládané labyrinty 

Použití odlišných typů konstrukcí závisí na různých faktorech. Například stupňovité 

labyrinty se používají nejčastěji jako turbínové těsnění. Průtok přes tento typ je v průměru 

o 45% nižší než průtok přes přímí labyrint, ale na druhé straně je složitější konstrukce a 

požaduje více místa v radiálním směru v porovnání s přímým labyrintovým těsněním. Takže 

při výrobě je důležité zohlednit více faktorů najednou. [5] 

Obr. 14 Labyrintové těsnění [2] 
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4.4.4. Konstrukční prvky 

Jak již bylo uvedeno v předchozím textu dochází k různým novým konstrukčním 

kombinacím v oblasti labyrintových těsnění. Jedná se o hybridní labyrintová těsnění, která 

kombinují nová těsnící řešení s klasickými labyrintovými těsněními. Nové technologie 

využívají zvláštní spojovací součást – hydrodynamické čerpací prvky, pěnu s 

mikrobuněčnou strukturou či tekuté O-kroužky. Důležitým aspektem labyrintových těsnění 

jsou spojovací součásti, které drží labyrint pohromadě a zachovávají geometrické tolerance. 

Tím zabraňují kontaktu statoru s rotorem. Zmíněná pěna s mikrobuněčnou strukturou 

dokáže zabránit vniku nečistot ze vzduchu nebo vody. Pěna má omezenou kapacitu – může 

dojít k naplnění pěny nečistotami. Tím je snížena účinnost těsnění, na jeho provoz to však 

nemá žádný vliv [5] 

4.4.5. Zafukované labyrinty 

Poměrně specifickou oblast tvoří takzvané zafukované labyrinty. Do labyrintu je 

přiváděn pod tlakem vzduch mezi břity labyrintu. Proto je nutné zvolit adekvátní 

odvzdušnění převodovky. [5] 

4.4.6. Výhody 

Největší výhodou je minimální až téměř 

zanedbatelné tření: 

• Neztrácí se téměř žádný výkon na 

těsnění 

• Žádné opotřebení kvůli bezkontaktní 

konstrukci 

• V podstatě neomezená životnost 

• Vhodné na vysoké otáčky 

• Vhodné na vysoké teploty  

• Široké použití kvůli svým vlastnostem 

• Velmi vysoká životnost 

4.4.7. Nevýhody 

• Požaduje se přesnější uložení (maximální axiální pohyby) 

• Při velké změně teploty může dojít k tepelnému roztažení a k prodloužení 

hřídel a tím k vymezení mezery těsnění, ale dá se tomu zamezit speciálním 

typem těsnění 

• Vyšší pořizovací náklady 

• Tlakový spád vnitřního a vnějšího prostředí 

 

Obr. 15 Axiální labyrintové těsnění [2] 
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4.4.8. Použití  

Labyrintové těsnění mají všestranné použití. Nejnovější typy jsou schopné zajistit 

téměř 100% těsnost, nemají skoro žádné rychlostní limity, jsou odolné i vůči chemikáliím 

kvůli možnosti volby materiálu a dosahují velké živostnosti. Také se používají v zařízeních, 

které pracují při teplotách hluboko pod 0°C. Například: 

• Raketová turbočerpadla 

• Převodovky kolejových vozidel 

• Turbíny 

• Papírnické, textilní, chemické a elektrotechnické stoje 

[] 

4.4.9. Odstřikovací kroužky 

Odstřikovací kroužky využívají vliv odstředivých sil, kterou předávají do média, které 

postupuje podél hřídele. Takto je mazivo ale i nečistoty odděleno od rotujcího hřídele a 

vrženo do vytvořené rotační dráhy, po které stéká do kanálku a ten ho vrací zpět do 

původního prostoru. Jedním odstřikovacím kroužkem nelze zároveň těsnit unik maziva ven 

a vnik nečistot dovnitř 

Odstřikovací kroužky se často 

montují na konec hřídele jako kryty. V 

případě mazání olejem se rovněž 

používají odstřikovací kroužky, drážky 

nebo kotouče. Olej z odstřikovacího 

kroužku se shromažďuje v drážce tělesa 

a vrací se vhodnými kanálky zpět do 

jímky tělesa . [2, 5] 

Obr. 17 Skládané labyrintové těsnění 
[2] 

Obr. 16 Labyrintové těsnění [2] 

Obr. 18 Funkce odstřikovacího těsnění [2] 
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5. Vlastní řešení - bezkontaktního těsnění v tramvajové převodovce. 

Firmou Wikov MGI a.s., bylo navrženo těsnění pro výstupní hřídel tramvajové 

převodovky, která je defacto součástí nápravového hřídele dvojkolí a tím i podvozku. 

Otáčky výstupního hřídele-nápravy jsou v rozmezí od 0 do 600 ot/min a to v obou směrech 

otáčení. Převodovka je provozována v nepříznivých provozních podmínkách a extrémních 

klimatických podmínkách. Převodovka pracuje ve vnějším prostředí za teplot od -40°C do 

+50°C. 

Tramvajová předovka, která je umístěna v jednom z nejnižších částí podvozku a pracuje 

v extrémním prostředí (sníh, voda, prach, bláto), vysoká četnost deštivých dnů, je 

minimálně 60% procent v roce a na špatném kolejovém svršku. 

 Jedná se převážně o města v Rusku a bývalých Sovětských republik. Z toho plynou 

specifické požadavky na utěsnění vstupního a výstupního hřídele.  

Návrhem bude rozbor současného těsnění, posouzení současných problémů a návrhy 

řešení. 

 

5.1. Stávající řešení. 

Na obrázku (obr. 20) je řez částí převodovky v místě ložiska, které drží převodovku na 

náprava, zabezpečuje rotaci hřídele (nápravy) ve skříni převodovky. Kuželíkové ložisko 

(modře zbarveno) musí mít dostatečně zabezpečeno mazání olejem z převodové skříně a 

přitom nesmí docházet k jeho unikům a také k jeho znečištění. Kvalita oleje nám 

zabezpečuje funkčnost a životnost ložiska, ozubení a tím celé převodovky.  

 Za ním zeleně označen je první stupeň labyrintu zabraňující průchodu oleje ven 

z převodovky. Jedná se o kombinaci štěrbinového a labyrintového těsnění. Tento stupeň 

zabraňuje průtoku hlavní části oleje dál k dalšímu stupni, kam může procházet beztlakově 

jen malé množství oleje. 

 Následován druhým stupněm labyrintu (červeně zbarven) zabraňujícím poslední 

části průchodu oleje a olejových par prošlých prvním stupněm. Odstřikovací kroužek 

(červeně zabarven) nabírá olej a vzduch prošlým štěrbinou a odstředivou silou jej přesouvá 

na stěnu statoru (hnědě zbarven), který má dostatečný volný prostor (komůrku), kde dojde 

vlivem nárazu kapek oleje na stěnu komůrky k jeho ulpění na stěnu a vlivem gravitační síly 

ztéka do spodní části statoru, kde je odpadový kanál, který olej vrací zpět do převodovky. 

POZOR-hladina oleje v převodovce, nikdy nesmí zaplavit tento kanál.  

Třetí stupeň těsnění - první z vnější strany, zabraňuje průchodu vody, vodních par a 

nečistot do převodky. Ty jsou vlivem odstředivé síly rotoru (oranžově zbarvený) odvedeny 

na stator do jeho komůrky a následně odtékají odtokovým kanálem ven z převodovky. 

Tento odpadový kanál opět nesmí být zvenku zaplavová vodou.  
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Obr. 19 Stávající systém labyrintového těsnění 

Po roztočení hřídele dojde k zvíření vzduchu v mezeře labyrintu a tím k zabránění 

propustnosti. Rotory obou stupňů jsou nalisovány na hřídel, statory jsou ve skříni 

převodovky a jeho víku. Se zvyšujícími se otáčkami se zvyšuje účinek odstředivé síly a tím 

stoupá těsnivost systému. 

 

5.2. Problémy současného řešení 

Možné jevy vyskytující se na těsnění-ztráty těsnosti: 

• Průnik vody směrem do převodovky 

• Průnik nečistot směrem do převodovky 

• Průnik oleje (olejových par) směrem ven z převodovky 

 

Jedná se vždy o ztrátu funkčnosti těsnění. Netěsnost se objevuje jen v kombinaci s 

těmito těžkými provozními podmínkami. Nejčastější je průnik vody skrz stávající systém 

první stupeň těsnění. Následuje průnik nečistot, který bývá spojen s průnikem vody do 

převodovky, která sebou unáší zrnička písku a části hlíny atd. Únik oleje je pravděpodobnou 

následnou činností spojenou s vyřazením funkce odvodných kanálů, zaplnění prostorů 

odvodních komůrek a kanálků nečistotou., čili z kombinovaného těsněni se mi stává 

štěrbinové těsnění. 

Podle současných poznatků je nedostatečný odvod nečistot a vody z části 

bezdotykového těsnění a tím dochází ke ztrátě funkčnosti-těsnosti.  Současné vícestupňové 

těsnění se stává ze tří částí. Problémovou částí je první stupeň, který má právě zabraňovat 

tomuto vstupu.  
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5.3. Problém s tím to spojený 

Dojde-li k ucpání odtokového kanálu u odstřikovacího labyrintu. Dochází zde k 

nedostatečné těsnosti a do převodovky je propuštěna voda včetně nečistot obsažených v 

ní. To může mít za následek poničení ložisek a dále i ozubených dílů.  

Výměna bezkontaktního těsnění, nebo jeho částí u této převodovky není jednoduše 

možná. A to z důvodu umístění převodovky na náboj nápravy. Výměna lze provádět jen při 

větší opravě nebo generální opravě, kdy dochází k demontáži dvojkolí s převodovkou 

z podvozku a demontáži nákolků z nápravy. Jen v této chvíli jsou díly bezdotykového 

těsnění přístupné a demontovatelné. Jiná oprava z důvodu vadného těsnění je tedy 

finančně i časově nákladná. 

 

5.4. Návrhy řešení 

• Modifikace stávajícího těsnícího systému 

• Aplikace speciálních systémů 

• Vývoj nového těsnění 

Těsnění musí být na převodovku umístěno před dodáním na montáž převodovky 

s nápravou do podvozku. Pokud budou nutné udělat na převodovce technické úpravy pro 

změnu těsnění, musí se toto provést bez demontáže převodovky z podvozku, nebo až při 

větších opravách.   

5.4.1. Modifikace stávajícího těsnícího systému 

Toto řešení vychází z úpravy současného těsnícího systému, vychází z jeho 

odzkoušeného stavu ve standartních provozních podmínkách a bude řešit jen posílení, čili 

zdvojení vstupního stupně. Ten má za úkol zamezit nečistotám a vodě kontaminovat 

prostředí převodovky. Přidání předstupně zvyšuje jeho účinnost. Labyrint v tomto případě 

by byl půlený a při montáži zkompletovaný. 

5.4.2. Aplikace speciálních systémů 

Jak jsem již popsal v teoretické části, existují speciální těsnění pro težké podmínky. 

Tyto těsnění byly většinou vyvinuty pro aplikace ve stavebních strojích či pro vojenská 

zařízení. Kde tyto těsnění na 100% plní svoji funkčnost, ale za daleko nižších režimů otáček. 

V našem požadovaném rozsahu jsou neaplikovatelná. Aplikace těsnění je možná jen na 

prvomontáž a nelze je aplikovat na již provozované převodovky. 

5.4.3. Vývoj nového těsnění 

Toto bude použito v případě neúspěšnosti modifikace současného řešení. Toto řešení 

znamená dlouhodobý vývoj, ale hlavně zdlouhavé testování navržených řešení. 

Na základě konzultace se zadavatelem bakalářské práce jsme zvolily jít cestou Modifikace 

stávajícího těsnícího systému. 
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5.5. Návrh předstupně labyrintu 

Při návrhu nového typu labyrintu je třeba dbát především na „ztížení“ cesty průtoku 

oleje. Snahou bylo vyrobit takový tvar, který bude vyrobitelné, ale zároveň účinný. Po 

dohodě s konzultantem byla určena technologie výroby Direct Metal Laser Sintering (3D 

tisk kovu). Tím máme ulehčenou možnost ztížení cesty.  

Při návrhu nového typu labyrintu je třeba dbát především na „ztížení“ cesty průtoku 

oleje. Snahou tedy bylo vytvořit jak na samotných segmentech, tak na ostřikovacím kroužku 

takové konstrukční úpravy, aby cesta mezi labyrintem a hřídelí byla co nejsložitější a 

zároveň byly součásti bez problémů vyrobitelné stroji dostupnými ve firmě Wikov Gear. 

Řešená na (obr. 20) je jednoduše  

5.5.1. První návrh labyrintového těsnění 

Labyrintový předstupeň je tvořen pouze 

rotorovým členem statorový člen je původní víčko 

převodovky. Toto řešení je jednoduché na výrobu, lze ho 

vyrábět na konvenčních strojích. Jednoduchou úpravou 

jde tento labyrint udělat půlený a kompletovat ho na již 

zastavěných převodovkách. Tento labyrint nedokáže 

zabránit veškerému průtoku nečistot, ty mohou 

například do labyrintu stékat po stěně víka. Přestože 

labyrint nezamezí vtoku nečistot, tak ale sníží jejich 

množství. Prošlé nečistoty tímto labyrintem jsou 

odstředěny a vytékají odtokovým kanálem. Odtokový 

kanálem by mělo procházet méně nečistot. Tyto 

předpoklady chce ověřit testováním. 

5.5.2. Druhé návrh labyrintového těsnění 

Druhý návrh je tvořen rotorovou i statorovou částí. 

Rotorový člen je nalisovaný přes O-kroužky na hřídel, 

statorový člen je přes dva čepy ustaven na víko 

převodovky a šesti šrouby upevněn k víku převodovky. 

Oproti předešlému návrhu tento dokáže zabránit vodě a 

nečistotám stékající po stěně převodovky vtéct o 

labyrintového těsnění. Při stékání je medium zastaveno 

kanálkem po obvodu statoru, vlivem gravitačních sil 

medium stéká po obvodu a odkapává na spodní straně 

statoru labyrintu. Medium, které vteče do mezery 

labyrintu je vlivem odstředivé síly odvedeno pryč. Toto 

řešení lze úpravou předělat na půlený labyrint a kompletovat na již zastavěné převodovce. 

Výroba je snadná, lze vyrábět na konvenčních strojích. 

Obr. 20 První návrh 
labyrintového těsnění 

Obr. 21 Druhý návrh 
labyrintového těsnění 
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5.5.3. Třetí návrh labyrintového těsnění 

Po konzultaci s firmou Wikov bylo stanovena 

technologie výroby 3D tisk kovů. Tato technologie 

umožňuje prodloužit trasu labyrintového těsnění a tím 

úplně zabránit vtoku media do mezery labyrintu. Labyrint 

byl navrhnut, tak aby byl možný vyrobit pouze na 

technologii 3D tisku kovů. Z obrázku (obr. 22) je patrné, 

že labyrint je nerozebíratelný je tedy potřeba při montáži 

musí být použit montážní přípravek, který zamezí 

poničení funkčních částí labyrintu. Toto řešení bude jak 

na hřídel tak do víka nalisováno přes O-kroužky. Pro tento 

typ návrhu musí být upraveno víko převodovky nelze 

aplikovat na již používané. 

 

5.6. Uložení labyrintu 

5.6.1. Uložení rotoru 

Rotor je uložen pevně na hřídeli, není potřeba přenášet velké kroutící momenty není 

potřeba ho lisovat. Zvolené uložení pro tento labyrint bude uložení s vůli a použití O-

kroužků ten zajištění unášení rotoru a tolerovaní přes tolerance umožní přesné uložení 

kroužků těsnění vůči sobě. 

5.6.1.1. Výpočty tolerancí 

Vůle mezi hřídelem a rotorem labyrintu je zajištěna tolerancemi na průměrech. 

Předstupeň labyrintu je umístěn vně převodovky v místě kde je hřídel tolerován 

netolerovanými rozměry. 

 

Průměr hřídele 𝑑ℎ = 119 ± 0,3 𝑚𝑚 

Průměr rotoru labyrintu 𝐷𝑟 = 119+0,35
+0,5  𝑚𝑚 

𝐸𝑆 =  0,5 𝑚𝑚 

𝐸𝐼 = 0,35 𝑚𝑚 

𝑒𝑠 = 0,3 𝑚𝑚 

𝑒𝑖 = −0,3 𝑚𝑚 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 𝐸𝑆 − 𝑒𝑖 = 0,5 − (−0,3) = 0,8 𝑚𝑚 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝐸𝐼 − 𝑒𝑠 = 0,35 − 0,3 = 0,05 𝑚𝑚 

Jednoduchým výpočtem byla stanovena maximální a minimální vůle mezi statorem a 

rotorem. Maximální vůle 𝑉𝑚𝑎𝑥 = 0,8 𝑚𝑚 a minimální 𝑉𝑚𝑖𝑛 = 0,05 𝑚𝑚 

Obr. 22 Třetí návrh labyrintového 
těsnění 
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5.6.1.2. Výpočty O-kroužků 

Určení 𝐷𝑘1, je-li 𝑑ℎ = 119 ± 0,3 𝑚𝑚, použitý O-kroužek 3 x 119 minimální stlačení 

je 12%, maximální 26%, 𝑑𝑜1 = 4 ± 0,13 𝑚𝑚. 

 
Obr. 23 Rozměrový obvod uložení rotoru přes O-kroužky 

𝐵1 = 𝑑𝑜1 = 3 𝑚𝑚 

𝑇𝑑𝑜1
= 0,26 𝑚𝑚 

𝐶1 =  
𝑑ℎ

2
=

119

2
= 59,5 𝑚𝑚 

𝐷𝑘1 =  2 ∙ 𝐶2 

𝑇𝐶1
=  

𝑇𝑑ℎ

2
=

0,6

2
= 0,3 𝑚𝑚 

𝐵Δ𝑚𝑖𝑛 = 0,12 ∙ 𝑑𝑜1𝑚𝑖𝑛
= 0,12 ∙ 2,87 = 0,344 𝑚𝑚 

𝐵Δ𝑚𝑖𝑛 = 0,12 ∙ 𝑑𝑜1𝑚𝑖𝑛
= 0,26 ∙ 3,13 = 0,813 𝑚𝑚 

Kontrola realizovatelnosti 

𝑇𝐵Δ
= 𝐵Δ𝑚𝑎𝑥 − 𝐵Δ𝑚𝑖𝑛 = 0,814 − 0,344 = 0,469 𝑚𝑚 

𝑇𝐵Δ
= 𝑇𝑑𝑜1

+ 𝑇𝐵2
→ 𝑇𝐵2

= 𝑇𝐵Δ
− 𝑇𝑑𝑠

= 0,469 − 0,26 = 0,209 𝑚𝑚 

𝑇𝐵2
= 0,209 𝑚𝑚 > 0 ⇒ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑜𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙𝑛ý 

 

𝐵Δ𝑚𝑖𝑛 = 𝐵1𝑚𝑖𝑛
− 𝐵2𝑚𝑎𝑥

→ 𝐵2𝑚𝑎𝑥
= 𝐵1𝑚𝑖𝑛

− 𝐵Δ𝑚𝑖𝑛 

𝐵2𝑚𝑎𝑥
= 2,87 − 0,344 = 2,526 𝑚𝑚 

𝐵Δ𝑚𝑎𝑥 = 𝐵1𝑚𝑎𝑥
− 𝐵2𝑚𝑖𝑛

→ 𝐵2𝑚𝑖𝑛
= 𝐵1𝑚𝑎𝑥

− 𝐵Δ𝑚𝑎𝑥 

𝐵2𝑚𝑖𝑛
= 3,13 − 0,813 = 2,317 𝑚𝑚 

 

𝐵2𝑚𝑖𝑛
= 𝐶Δ𝑚𝑖𝑛 = 𝐶2𝑚𝑖𝑛

− 𝐶1𝑚𝑎𝑥
→ 𝐷𝑘𝑚𝑖𝑛

= 2(𝐶1𝑚𝑎𝑥
+ 𝐵2𝑚𝑖𝑛

) 

𝐷𝑘1𝑚𝑖𝑛
= 2(59,65 + 2,317) = 123,932 ≅ 123,93 𝑚𝑚 

𝐵2𝑚𝑎𝑥
= 𝐶Δ𝑚𝑎𝑥 = 𝐶2𝑚𝑎𝑥

− 𝐶1𝑚𝑖𝑛
→ 𝐷𝑘𝑚𝑎𝑥

= 2(𝐶1𝑚𝑖𝑚
+ 𝐵2𝑚𝑎𝑥

) 

𝐷𝑘1𝑚𝑎𝑥
= 2(59,35 + 2,526) = 123,751 =  123,75 𝑚𝑚 
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Výpočtem byl stanoven průměr pro O-kroužek 𝐷𝑘 = 124−0,25
−0,07 v rotoru labyrintu, tak byl O-

kroužek minimálně stlačen o 12% a maximálně o 26%. Toto stačí na pevné udržení rotoru 

labyrintu na konci výstupního hřídele. 

5.6.2. Uložení statoru 

Stator labyrintu je uložen stacionárně ve víku převodovky, není potřeba přenášet 

velké kroutící momenty není potřeba lisovat. Zvolené uložení pro tento labyrint bude 

uložení s vůli a použití O-kroužku, ten zajistí pevné uložení a tolerovaní přes tolerance 

umožní přesné uložení kroužků těsnění vůči sobě. 

Toto uložení bude pouze u 3. návrhu, u zbývajících dvou návrhů bude řešení jiné. 

Z hlediska výroby labyrintového těsnění na 3D tisku jsou rozměry tolerovány danou 

technologií. 

5.6.2.1. Výpočty tolerancí 

Vůle mezi hřídelem a rotorem labyrintu je zajištěna tolerancemi na průměrech. 

 

Průměr víka 𝐷ℎ = 160 𝐸7 𝑚𝑚 

Průměr statoru labyrintu 𝑑𝑙 = 160 ± 0,06 𝑚𝑚 

𝐸𝑆 =  0,125 𝑚𝑚 

𝐸𝐼 = 0,085 𝑚𝑚 

𝑒𝑠 = 0,06 𝑚𝑚 

𝑒𝑖 = −0, 06𝑚𝑚 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 𝐸𝑆 − 𝑒𝑖 = 0,125 − (−0,06) = 0,065 𝑚𝑚 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝐸𝐼 − 𝑒𝑠 = 0,085 − 0,06 = 0,025 𝑚𝑚 

Jednoduchým výpočtem byla stanovena maximální a minimální vůle mezi statorem a 

rotorem. Maximální vůle 𝑉𝑚𝑎𝑥 = 0,065 𝑚𝑚 a minimální 𝑉𝑚𝑖𝑛 = 0,025 𝑚𝑚 

5.6.2.2. Výpočty O-kroužku 

Určení 𝑑𝑘2, je-li 𝐷𝑣í𝑘𝑎 = 160 ± 0,3 𝑚𝑚, použitý O-kroužek průměr 3 mm vnitřní 

průměr stanovíme výpočtem minimální stlačení je 12%, maximální 26%, 𝑑𝑜2 = 4 ±

0,13 𝑚𝑚. 

-  

Obr. 24 Rozměrový obvod uložení O-kroužku statoru 
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𝐵1 = 𝑑𝑜2 = 3 𝑚𝑚 

𝑇𝑑𝑠
= 0,26 𝑚𝑚 

𝐶2 =  
𝐷𝑣í𝑘𝑎

2
=

160

2
= 80 𝑚𝑚 

𝑇𝐶2
=  

𝑇𝐷𝑣𝑖𝑘𝑎

2
=

0,21

2
= 0,105 𝑚𝑚 

𝑑𝑘2 =  2 ∙ 𝐶1 

𝐵Δ𝑚𝑖𝑛 = 0,12 ∙ 𝑑𝑜1𝑚𝑖𝑛
= 0,12 ∙ 2,87 = 0,344 𝑚𝑚 

𝐵Δ𝑚𝑖𝑛 = 0,12 ∙ 𝑑𝑜1𝑚𝑖𝑛
= 0,26 ∙ 3,13 = 0,813 𝑚𝑚 

Kontrola realizovatelnosti 

𝑇𝐵Δ
= 𝐵Δ𝑚𝑎𝑥 − 𝐵Δ𝑚𝑖𝑛 = 0,814 − 0,344 = 0,469 𝑚𝑚 

𝑇𝐵Δ
= 𝑇𝑑𝑜1

+ 𝑇𝐵2
→ 𝑇𝐵2

= 𝑇𝐵Δ
− 𝑇𝑑𝑠

= 0,469 − 0,26 = 0,209 𝑚𝑚 

𝑇𝐵2
= 0,209 𝑚𝑚 > 0 ⇒ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑜𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙𝑛ý 

 

𝐵Δ𝑚𝑖𝑛 = 𝐵1𝑚𝑖𝑛
− 𝐵2𝑚𝑎𝑥

→ 𝐵2𝑚𝑎𝑥
= 𝐵1𝑚𝑖𝑛

− 𝐵Δ𝑚𝑖𝑛 

𝐵2𝑚𝑎𝑥
= 2,87 − 0,344 = 2,526 𝑚𝑚 

𝐵Δ𝑚𝑎𝑥 = 𝐵1𝑚𝑎𝑥
− 𝐵2𝑚𝑖𝑛

→ 𝐵2𝑚𝑖𝑛
= 𝐵1𝑚𝑎𝑥

− 𝐵Δ𝑚𝑎𝑥 

𝐵2𝑚𝑖𝑛
= 3,13 − 0,813 = 2,317 𝑚𝑚 

 

𝐵2𝑚𝑖𝑛
= 𝐶Δ𝑚𝑖𝑛 = 𝐶2𝑚𝑖𝑛

− 𝐶1𝑚𝑎𝑥
→ 𝑑𝑘2𝑚𝑎𝑥

= 2(𝐶2𝑚𝑖𝑛
− 𝐵2𝑚𝑖𝑛

) 

𝑑𝑘2𝑚𝑖𝑛
= 2(80,085 − 2,317) = 164,804 ≅ 164,8 𝑚𝑚 

𝐵2𝑚𝑎𝑥
= 𝐶Δ𝑚𝑎𝑥 = 𝐶2𝑚𝑎𝑥

− 𝐶1𝑚𝑖𝑛
→ 𝑑𝑘2𝑚𝑖𝑛

= 2(𝐶2𝑚𝑎𝑥
− 𝐵2𝑚𝑎𝑥

) 

𝑑𝑘2𝑚𝑎𝑥
= 2(80,125 − 2,526) = 165,302 ≅ 165,3 𝑚𝑚 

Výpočtem byl stanoven průměr pro O-kroužek 𝑑𝑘2 = 165−0,2
0,3  v rotoru labyrintu, tak 

byl O-kroužek minimálně stlačen o 12% a maximálně o 26%. Toto stačí na pevné udržení 

rotoru labyrintu na konci výstupního hřídele.  

Z tohoto výpočtu volíme O-kroužek 3 x 165 mm. 

 

5.7. Volba materiálu  

Materiál lze využít jakýkoliv, zaleží jen na požadavcích konstrukce. Součásti těsnění 

nepřenáší silové účinky, díly musí být jen dostatečně tuhé a musí být schopny pevně ustavit 

na nápravu nebo víka převodovek. 

 

• Nekovové materiály (polymery) využití těchto materiálu má největší výhodu 

nízkou výrobní cenu. Při negativním dotyku statoru s rotorem nedochází 

trvalé destrukci. Materiál není náchylný na provozní prostředí je chemicky 

stály a odolný. Teplota je omezená na teplotu polymerizace (cca 100°C). Tímto 

jsou omezeny provozní teploty, aby nedošlo k změkčení polymeru. Výroba je 
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náročná z hlediska kusové výroby spíše jen obráběním na konvenčních 

strojích, ale i moderní technologií 3D tisku. 

• Kovové materiály. Ocelové materiály jsou průmyslově nejvyužívanější a 

výrobně nejednoduší variantou volby materiálů.  Kusovou výrobu lze 

realizovat na konvenčních strojích, ale i moderní technologií 3D tisku. 

 

5.8. Využití Direct Metal Laser Sintering (3D tisku kovu) 

3D tisk umožňuje v prostoru 250x250x215 (zaleží na druhu stroje) postupným 

nanášením jednotlivých vrstev kovového prášku po celém prostoru. Následovaným 

laserovým zapáčením vrstvy v místech součásti. A opakováním celého procesu. 

5.8.1. Materiály 

• Martenzitická ocel (1.2709) 

• Nerezová ocel (1.4542) 

• Bronz (směs) 

5.8.2. Možnosti tisku 

• Tloušťka vrstvy  0,02 – 0,04 mm 

• Vstupní formát  *.stl 

• Povrch po výrobě ve stroji  Ra 12,5 

• Standartní přesnost ± 0,07% + 0,05 mm 

 

 

5.9. Testování finálního řešení 

Finální řešení bude testováno pro zjištění míry těsnosti. Budu testované proti vniknutí 

vody a pevných nečistot. Test bude probíhat na modelu aplikace, dále na testovací standu 

na skutečné tramvajové převodovce. Finální ověření v provozu v již definovaných 

provozních podmínkách. 

5.9.1. Testování proti vodě 

Labyrint bude umístěn statorem do skříně a rotorem na hřídel elektromotoru. Na 

labyrint bude trvale stříkat obarvená voda pod úhlem 120°. Ostřikovaní bude spuštěno až 

při dosažení provozních otáček. Následovat bude test se změnou otáček a poslední test 

bude ze zastavením a rozběhem. Měří se kolik a kam voda zatekla. 
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6. Závěr 

Bakalářská práce měla v zadání modifikaci labyrintového těsnění nápravové 

převodovky tramvaje. Jednalo se o rotační těsnění, kde je stěžejní životnost těsnění z 

důvodu komplikovaného přístupu. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První je 

teoretická problematika rotačních těsnění, kde jsem se věnoval všeobecně hřídelovým 

rotačním těsněním. Z dostupných zdrojů jsem provedl jejich rešerši, prostudoval jejich 

vhodné aplikace. Teoretická část mě provedla problematikou těsnění, vlivy prostředí a do 

jakých provozních podmínek bývají aplikovány. Z důvodu znalosti celé problematiky těsnění 

rotačních dílů (vstupních/výstupních hřídelí převodovek) jsem provedl rešerši nad celou 

oblastí a to jak kontaktních tak bezkontaktních těsnění. Toto jsem provedl z důvodu se 

speciálními těsnícími prvky a speciálně do stižených podmínek. Toto částmi umožnilo 

správně se orientovat v této oblasti, tak abych mohl vhodně tyto požadavky vhodně 

aplikovat ve druhé části. 

Ve druhé části jsem začal popisem dosavadního řešení. Snažil jsem se popsat k jakým 

problémům na převodovce, tedy na funkčnosti jejich těsnících prvků dochází, proč dochází 

ke ztrátě těsnosti. Provedl jsem několik návrhů, které jsme aplikoval na základě rešerše 

teoretické části. Popsal jsem výhody jednotlivých návrhů. Snažil jsem se aplikovat moderní 

technologie jako je 3D tisk pro získání tvarově složitých dílů. 

Cílem práce bylo připravit varianty modifikace labyrintového těsnění, které bude 

potřebné dále ověřit v testovacím režimu. To je popsáno v závěrečné pasáži. Jen testovaní 

v simulovaných provozních podmínkách nás může dále vést k závěrečnému rozhodnutí, 

který návrh by byl nejvhodnější pro tuto modifikaci. 

  



 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 
 

VÝVOJ ČÁSTI BEZKONTAKTNÍHO TĚSNĚNÍ TRAMVAJOVÉ - 26 - 
PŘEVODOVKY PRO EXTRÉMNÍ PODMÍNKY 

Použitá literatura 

[1] Wikov MGI a.s. O Wikovu. [Online] © 2018 Wikov Industry a.s. [Citace: 24.4. 2018] 

Dostupné z: http://www.wikov.com/cs/o-nas 

[2] SKF, Group. SKF. Průmyslová těsnění. [Online] SKF GROUP © COPYRIGHT.  

[Citace: 25.4.2018] Dostupné z: http://www.skf.com/cz/products/seals/index.html 

[3] DILLINGER, J. a kol. Moderní strojírenství pro školu i praxi. Praha: Europa-

Sobotáles, 2007. 978-80-86706-19-1 

[4] E-konstruktér. Labyrintové těsnění [Online] © 2013 – E-konstruktér.  

[Citace: 5.5.2018] Dostupné z: http://e-konstrukter.cz/novinka/labyrintove-tesneni 

[5] Prof. Dr. Ing. W. Haas. Grundlehrgang Dichtungstechnik [Online] © 2018 UNI 

Stuttgart [Citace: 6.5.2018] Dostupné z: http://www.ima.uni-

stuttgart.de/pdf/dichtungstechnik/skript_dichtungstechnik.pdf 

[6] Parker hannifin Corporation,. Rotary Seal Design Guide [Online]. © 2006 

[Citace: 6.5.2018]. Dostupné z: 

http://www.parker.com/literature/Engineered%20Polymer%20Systems/5350.pdf 

[7] Rubena. Těsnicí prvky [Online]. ©2007. [Citace: 10.5.2018]. Dostupné z:  

http://www.dimensor.cz/editor/image/eshop_menu/dbf_file_8.pdf  

[8] FORNAXA-SLOVAKIA s.r.o. Tesnenia ložiskových priestorov [Online].  

[Citace: 10.5.2018]. Dostupné z: http://www.fornaxa.sk/page13.php  

[9] Trelleborg Kazetová těsnění [Online] © 2018, Trelleborg [Citace: 17.5.2018] 

Dostupné z:

 https://www.tss.trelleborg.com/cz/cz/products_2/rotarysealsshaftseals/detailpag

es_shaftseals/stefa-system-cassette-seals.html] 

 

  

http://www.wikov.com/cs/o-nas
http://www.skf.com/cz/products/seals/index.html
http://e-konstrukter.cz/novinka/labyrintove-tesneni
http://www.ima.uni-stuttgart.de/pdf/dichtungstechnik/skript_dichtungstechnik.pdf
http://www.ima.uni-stuttgart.de/pdf/dichtungstechnik/skript_dichtungstechnik.pdf
http://www.parker.com/literature/Engineered%20Polymer%20Systems/5350.pdf
http://www.dimensor.cz/editor/image/eshop_menu/dbf_file_8.pdf
http://www.fornaxa.sk/page13.php
https://www.tss.trelleborg.com/cz/cz/products_2/rotarysealsshaftseals/detailpages_shaftseals/stefa-system-cassette-seals.html
https://www.tss.trelleborg.com/cz/cz/products_2/rotarysealsshaftseals/detailpages_shaftseals/stefa-system-cassette-seals.html


 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 
 

VÝVOJ ČÁSTI BEZKONTAKTNÍHO TĚSNĚNÍ TRAMVAJOVÉ - 27 - 
PŘEVODOVKY PRO EXTRÉMNÍ PODMÍNKY 

Seznam obrázků 

Obr. 1.: Logo Wikov Industry [1] ................................................................................................................ 3 
Obr. 2.: Struktura společnosti Wikov Industry [1] ..................................................................................... 3 
Obr. 3 Kontaktní těsnění [2] ...................................................................................................................... 5 
Obr. 4 Bezkontaktní těsnění [2] ................................................................................................................. 5 
Obr. 5 Hřídelový těsnící kroužek [2] .......................................................................................................... 8 
Obr. 6 Konstrukce HTK [7] ......................................................................................................................... 8 
Obr. 7 Uložení V-kroužků ve víku převodovky ........................................................................................... 9 
Obr. 8 Mechanické těsnění [2] ................................................................................................................ 10 
Obr. 9 Kazetové těsnění [9] ..................................................................................................................... 10 
Obr. 10 Axiální hřídelový kroužek ............................................................................................................ 11 
Obr. 11 Štěrbinové těsnění se spirální drážkou ....................................................................................... 12 
Obr. 12 Štěrbinové těsnění s drážkami .................................................................................................... 12 
Obr. 13 Štěrbinové těsnění ...................................................................................................................... 12 
Obr. 14 Labyrintové těsnění [2] ............................................................................................................... 13 
Obr. 15 Axiální labyrintové těsnění [2] .................................................................................................... 14 
Obr. 16 Labyrintové těsnění [2] ............................................................................................................... 15 
Obr. 17 Skládané labyrintové těsnění [2] ................................................................................................ 15 
Obr. 18 Funkce odstřikovacího těsnění [2] .............................................................................................. 15 
Obr. 19 Stávající systém labyrintového těsnění ...................................................................................... 17 
Obr. 20 První návrh labyrintového těsnění ............................................................................................. 19 
Obr. 21 Druhý návrh labyrintového těsnění ............................................................................................ 19 
Obr. 22 Třetí návrh labyrintového těsnění .............................................................................................. 20 
Obr. 23 Rozměrový obvod uložení rotoru přes O-kroužky ...................................................................... 21 
Obr. 24 Rozměrový obvod uložení O-kroužku statoru ............................................................................ 22 

 

 

Seznam obrázků 

Příloha 1: Model STP pro 3D tisk 3. návrhu labyrintového těsnění  

 

https://campuscvut-my.sharepoint.com/personal/jansavo1_cvut_cz/Documents/BP/Ukládání%20pro%20automatické%20obnovení%20BP_DP_-_obsah_prace_2017.asd.docx#_Toc518015031
https://campuscvut-my.sharepoint.com/personal/jansavo1_cvut_cz/Documents/BP/Ukládání%20pro%20automatické%20obnovení%20BP_DP_-_obsah_prace_2017.asd.docx#_Toc518015032
https://campuscvut-my.sharepoint.com/personal/jansavo1_cvut_cz/Documents/BP/Ukládání%20pro%20automatické%20obnovení%20BP_DP_-_obsah_prace_2017.asd.docx#_Toc518015033
https://campuscvut-my.sharepoint.com/personal/jansavo1_cvut_cz/Documents/BP/Ukládání%20pro%20automatické%20obnovení%20BP_DP_-_obsah_prace_2017.asd.docx#_Toc518015035
https://campuscvut-my.sharepoint.com/personal/jansavo1_cvut_cz/Documents/BP/Ukládání%20pro%20automatické%20obnovení%20BP_DP_-_obsah_prace_2017.asd.docx#_Toc518015036
https://campuscvut-my.sharepoint.com/personal/jansavo1_cvut_cz/Documents/BP/Ukládání%20pro%20automatické%20obnovení%20BP_DP_-_obsah_prace_2017.asd.docx#_Toc518015037
https://campuscvut-my.sharepoint.com/personal/jansavo1_cvut_cz/Documents/BP/Ukládání%20pro%20automatické%20obnovení%20BP_DP_-_obsah_prace_2017.asd.docx#_Toc518015038
https://campuscvut-my.sharepoint.com/personal/jansavo1_cvut_cz/Documents/BP/Ukládání%20pro%20automatické%20obnovení%20BP_DP_-_obsah_prace_2017.asd.docx#_Toc518015039
https://campuscvut-my.sharepoint.com/personal/jansavo1_cvut_cz/Documents/BP/Ukládání%20pro%20automatické%20obnovení%20BP_DP_-_obsah_prace_2017.asd.docx#_Toc518015040
https://campuscvut-my.sharepoint.com/personal/jansavo1_cvut_cz/Documents/BP/Ukládání%20pro%20automatické%20obnovení%20BP_DP_-_obsah_prace_2017.asd.docx#_Toc518015041
https://campuscvut-my.sharepoint.com/personal/jansavo1_cvut_cz/Documents/BP/Ukládání%20pro%20automatické%20obnovení%20BP_DP_-_obsah_prace_2017.asd.docx#_Toc518015042
https://campuscvut-my.sharepoint.com/personal/jansavo1_cvut_cz/Documents/BP/Ukládání%20pro%20automatické%20obnovení%20BP_DP_-_obsah_prace_2017.asd.docx#_Toc518015043
https://campuscvut-my.sharepoint.com/personal/jansavo1_cvut_cz/Documents/BP/Ukládání%20pro%20automatické%20obnovení%20BP_DP_-_obsah_prace_2017.asd.docx#_Toc518015044
https://campuscvut-my.sharepoint.com/personal/jansavo1_cvut_cz/Documents/BP/Ukládání%20pro%20automatické%20obnovení%20BP_DP_-_obsah_prace_2017.asd.docx#_Toc518015045
https://campuscvut-my.sharepoint.com/personal/jansavo1_cvut_cz/Documents/BP/Ukládání%20pro%20automatické%20obnovení%20BP_DP_-_obsah_prace_2017.asd.docx#_Toc518015046
https://campuscvut-my.sharepoint.com/personal/jansavo1_cvut_cz/Documents/BP/Ukládání%20pro%20automatické%20obnovení%20BP_DP_-_obsah_prace_2017.asd.docx#_Toc518015048
https://campuscvut-my.sharepoint.com/personal/jansavo1_cvut_cz/Documents/BP/Ukládání%20pro%20automatické%20obnovení%20BP_DP_-_obsah_prace_2017.asd.docx#_Toc518015049
https://campuscvut-my.sharepoint.com/personal/jansavo1_cvut_cz/Documents/BP/Ukládání%20pro%20automatické%20obnovení%20BP_DP_-_obsah_prace_2017.asd.docx#_Toc518015050

