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Abstrakt 

Tato práce obsahuje myšlenkový tok návrhu zkušebního stanoviště pro testování 

synchronizačních spojek převodových skříní osobních automobilů, a to skříní řazených 

bez zatížení. Od úvodní statě, která definuje rozsah užití a důležitost problematiky 

práce přechází k důkladné rešerši nejen v oblasti synchronizačních spojek a existujících 

možnostech jejich testování. Druhá část práce popisuje postupný vývoj návrhu nového 

stanoviště, které by mohlo v budoucnu fungovat v laboratořích ČVUT na Julisce. 

Výsledkem je úplný návrh zkušební převodové skříně s příslušenstvím a zabudovanou 

měřící aparaturou. 

Klíčová slova 

Synchronizační spojka, řazení bez zátěže, převodová skříň, automobil, spalovací motor, 

zkušební setrvačníkové stanoviště. 

 

 

Abstract 

This thesis contains path of designing of the test stand for testing synchronizers of 

passenger car’s gearboxes, namely for gearboxes with a power interruption shifting. 

From introducing to the importance and the range of usability the thesis proceeds to 

the detailed research, not only in the field of synchronizers and its existing testing 

solutions. Following part is describing a step-by-step development of designing a new 

test stand, which could in future possibly run in the CTU’s workshop. The result is 

entire proposal of the test gearbox with its accessories and build-in measurement 

sensors. 

Keywords 

Synchronizers, power interruption shifting, gearbox, passenger vehicle, combustion 

engine, inertia test stand. 
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Seznam použitých symbolů a veličin 

Značení Význam Jednotky 

𝒅 Průměr hřídele, roztečný průměr 𝑚𝑚 

𝒅𝒆 Vnější průměr kuželové spojky 𝑚𝑚 

𝒅𝒑 Roztečný průměr 𝑚𝑚 

𝒅𝒔 Střední průměr kuželové spojky 𝑚𝑚 

𝒇 Frekvence napájecího napětí 𝐻𝑧 

𝑭 Síla 𝑁 

𝑭𝒂 Axiální síla 𝑁 

𝑭𝒏 Normálová síla 𝑁 

𝒊 Převod, převodový poměr, počet dvojic kuželových ploch − 

𝒊𝒔𝒕 Převod ozubeného soukolí stálého převodu − 

𝑰 Moment setrvačnosti 𝑘𝑔 ∙ 𝑚3 

𝑰𝒓𝒆𝒅, 𝑰′ Redukovaný moment setrvačnosti 𝑘𝑔 ∙ 𝑚3 

𝒌 Koeficient bezpečnosti − 

𝒎 Modul ozubeného kola 𝑚𝑚 

𝒎 Hmotnost 𝑘𝑔 

𝑴𝒌 Kroutící moment 𝑁 ∙ 𝑚 

𝑴𝒐 Ohybový moment 𝑁 ∙ 𝑚 

𝑴𝒔 Točivý moment 𝑁 ∙ 𝑚 

𝑴𝒕 Točivý moment 𝑁 ∙ 𝑚 

𝑴𝒛á𝒕ěž. Zátěžný moment 𝑁 ∙ 𝑚 

𝑴𝒛𝒕𝒓á𝒕. Ztrátový moment 𝑁 ∙ 𝑚 

𝒏 Otáčky 𝑠−1, 𝑚𝑖𝑛−1 

𝒐 Osová vzdálenost 𝑚𝑚  

𝒑 Tlak stlačeného vzduchu, počet pólů asynchronního elektromotoru 𝑏𝑎𝑟 

𝒑𝒔 Hydrostatický tlak 𝑀𝑃𝑎 

𝑷 Výkon, příkon 𝑘𝑊 

𝒓𝒅𝒚𝒏 Dynamický poloměr pneumatiky 𝑚 

𝑹𝒎 Mez pevnosti 𝑀𝑃𝑎 

𝑺 Plocha 𝑚𝑚2 

𝑺𝒉 Koeficient bezpečnosti na dotyk ozubeného kola − 
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𝑺𝒇 Koeficient bezpečnosti na ohyb ozubeného kola − 

𝒕 Čas 𝑠, 𝑚𝑖𝑛  

𝒗𝒂𝒖𝒕𝒐 Rychlost jedoucího vozidla 𝑚 ∙ 𝑠−1 

𝑽 Objem kapaliny 𝑚𝑚3 

𝑾𝒌 Modul průřezu v krutu 𝑚𝑚3 

𝑾𝒐 Modul průřezu v ohybu 𝑚𝑚3 

𝒛 Počet zubů ozubeného kola − 

𝜶 Úhel kužele, úhel záběru ozubeného kola ° 

𝜷 Úhel sklonu zubů ozubeného kola ° 

𝝁 Součinitel tření − 

𝝈 Mechanické napětí v materiálu 𝑀𝑃𝑎 

𝝎 Úhlová rychlost 𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑠−1 
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1 Motivace 

V laboratořích ČVUT na Julisce je vybudováno stanoviště, na kterém je možné 

testovat převodové skříně typu MQ200 z osobních automobilů [15]. Převodová skříň je 

namontována v celku; pouze se zablokovaným diferenciálem. Na převodovou skříň je 

napojen setrvačník, který je poháněn elektromotorem. Tím je zajištěn pohon skříně a 

je možné následně řadit jednotlivé rychlostní stupně. Lze v krátkém čase provést velké 

množství cyklů, takže je možné ověřit životnost součástek v řadícím mechanismu. 

Z měření ale nelze detailněji vyhodnotit parametry jednotlivých součástí, hlavně 

synchronizační spojky. Zabudování měřících senzorů přímo do skříně se ukázalo jako 

téměř nemožné. Cílem je tedy navrhnout nové stanoviště či úpravu stávajícího tak, aby 

bylo možné zkoušet synchronizační spojky samostatně, tedy vyjmuté ze sériové skříně. 

Fungování budoucího zkušebního stanoviště je možné zjednodušeně shrnout do 

několika vět: „Představme si 2 hmoty, rotující rozdílnými otáčkami. Propojme je 

kuželovou spojkou. Úkolem kuželové spojky (synchronizační spojka) je jejich otáčky 

vyrovnat. Obě její kuželové části jsou k sobě tedy stlačovány axiální sílou. Díky tření 

mezi kužely začne spojka přenášet točivý (třecí) moment. Tento jev přetrvává, dokud 

nejsou otáčky hmot totožné. Z rovnice pro třecí moment na kuželové spojce se lze 

dozvědět, na jakých veličinách vlastně závisí. Krom axiální síly nebo rozměrů spojky je 

zde součinitel tření, který není snadné přesně určit. Závisí především na použitých 

materiálech spojky; ale má na něj vliv i opotřebení, teplota, mazání… Jenomže tato 

tribologické veličina je velice důležitá pro vývoj převodových skříní. Velmi ovlivňuje 

právě ty její vlastnosti, které řidič pocítí nejvíce – například řadící sílu nebo čas pro 

zařazení. Nezbývá tedy nic jiného než jí zjistit experimentálně.“ 

Důležitost synchronizačních spojek ilustruje následující graf (Obr. 1.1). Ukazuje 

procentuální podíl mezi jednotlivými typy převodových skříní u osobních automobilů 

v Evropě v roce 2004. Typů, které využívají řazení s přerušením výkonu a potřebují tedy 

synchronizaci, je zde celá řada – od manuálně řazených, přes robotizované až po 

moderní dvouspojkové uspořádání. V roce 2004 bylo pro výrobu těchto převodových 

skříní celkem potřeba 46 milionů synchronizačních spojek. Samozřejmě, tyto data jsou 

15 let stará, ovšem produkce automobilů od tohoto roku meziročně stále roste. 
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Procentuální rozložení jednotlivých typů je v posledních letech ovlivněno hybridizací a 

elektrifikací vozidel. Dále došlo k prudkému rozšíření dvouspojkových převodových 

skříní i do nižších tříd automobilů. V neposlední řadě došlo ke zvyšování počtu 

rychlostních stupňů. Například u manuálně řazených převodových skříní je 6 

rychlostních stupňů téměř standardem a 5 stupňové jsou více méně na ústupu. Pro 

ukázku důležitosti role synchronizačních spojek jsou však data z roku 2004 dostačují; 

navíc vývoj v posledních letech na tomto faktu rozhodně nic nemění. 

 

2 Rešerše 

Pro porozumění problematice zkušebních stavů synchronizačních spojek je nutné 

nejprve popsat nejen funkci synchronizačních spojek v převodovkách, ale i mechanický 

základ, na kterém stojí jejich fungování. Důležité je také se vzdělat v oblasti měření 

charakteristických fyzikální veličin, jelikož bez výstupu v podobě správně naměřených 

dat se stává navrhovaný stroj irelevantní a jeho návrh třeba i nemožný. 

 
Obr. 1.1: Procentuální zastoupení jednotlivých typů převodových skříní v Evropě v roce 2004. 
Označení převodových skříní: MT – manuálně řazená, AMT – robotizovaná, DCT – dvouspojková, AT – 
Samočinná (s hydroměničem), CVT – s proměnlivým převodem. Číslo nad typem značí počty 
převodových stupňů. 
Zdroj: [12] str. 43. 
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2.1 Převodové skříně řazené bez zatížení [1], [12], [27] 

Protože jsou v současné době stále nejvíce používány konvenční spalovací motory, 

je potřeba sestavit pohonné ústrojí tak, abychom kompenzovali jejich jízdní nevýhody. 

Těmi jsou zejména nemožnost práce v nulových otáčkách (nutnost rozjezdových spojek 

a řazení neutrálu), a omezené spektrum otáček, při kterých spalovací motor dosahuje 

potřebného točivého momentu, rovněž omezené spektrum otáček, kdy motor pracuje 

efektivně a hospodárně. 

 

Vzhledem k jednoduchosti, kompaktnosti, dobré účinnosti a spolehlivosti jsou stále 

nejčastěji používány klasické stupňové převodovky, řazené bez zatížení – tedy 

s přerušeným tokem výkonu. Dostatečným počtem rychlostních stupňů je umožněno 

požadované využití žádaného spektra otáček motoru a zároveň dosažení dostatečně 

vysoké maximální rychlosti. Navíc má převodové ústrojí ideální odezvu a čitelnost pro 

řidiče motorového vozu. Závislost rychlosti vozidla na otáčkách spalovacího motoru je 

 
Obr. 2.1: Pilový diagram VW Polo 4. generace s motorem 1.9 SDi. 
Svislá osa značí otáčky motoru, vodorovná rychlost jízdy vozidla. 
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obvykle vynášena do tzv. pilového diagramu, např. na Obr. 2.1. Další části práce se 

budou zabývat už jen tímto typem převodových skříní. 

 

V typickém soudobém osobním automobilu tvoří převodová skříň (např. MQ200 na 

Obr. 2.2) se spalovacím motorem kompaktní celek. Ten je uložen ve vozidle osou 

rotace hřídelí napříč, v přední části vozidla a typicky pohání přední, či obě nápravy. 

Uvnitř tlakově odlité skříně z lehké slitiny se nachází vstupní a výstupní hřídel a 

(v případě hnané pouze jedné nápravy) stálý převod s nápravovým diferenciálem, který 

má na výstupech unášeče pro kloubové hřídele, pohánějící jednotlivá kola. 

Na vstupním hřídeli jsou nasazena ozubená kola, která jsou ve stálém záběru 

s ozubenými koly na výstupní hřídeli. Jednotlivá soukolí jsou tvořena volně otočným 

 
Obr. 2.2: Převodová skříň Škoda MQ200. 
1 - řadící mechanismus; 2 – vstupní hřídel; 3 – výstupní hřídel; 4 - stálý převod; 6 - nápravový diferenciál. 
Zdroj: [28], str. 6-7 
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kolem a kolem pevně spojeným s hřídelí. Konkrétní převodové poměry jsou tedy 

realizovány propojením právě jednoho volně otočného ozubeného kola s jeho hřídeli. 

Tento proces se děje pomocí zubové spojky, nasazené na drážkování hřídele. Řazení 

probíhá při přerušeném toku výkonu od motoru, které zajišťuje například lamelová 

spojka. Ta se nachází mezi klikovou hřídelí motoru a vstupní hřídelí převodové skříně. 

 

2.1.1 Dynamika změny rychlostního stupně [12], [27] 

Při řazení mezi dvěma rychlostními stupni dochází ke skokové změně převodového 

poměru. Pokud bude rychlost vozidla považována za konstantní, pro každý převodový 

poměr jsou otáčky motoru, resp. hlavního hřídele, různé. Rozdíl otáček lze odečíst 

z pilového diagramu. Tento rozdíl je nutné vyrovnat, aby bylo umožněno hladké 

zajištění zubové spojky (ukázka Obr. 2.3). K vyrovnávání otáček ozubeného kola a 

hřídele je využívána synchronizační spojka. Při jízdě na určitý rychlostní stupeň jsou 

roztáčeny nejen hřídele s právě zařazeným ozubeným soukolím. Dále se krom spojkové 

lamely otáčí i ta ozubená kola, která jsou pevně spojená s hřídelemi. Těmi jsou navíc 

roztáčeny i volně otočná kola, jelikož soukolí jsou ve stálém záběru. Každá roztočená 

komponenta má svoji kinetickou energii, kterou je potřeba během řazení změnit – a to 

 
Obr. 2.3: Schematické zobrazení řazení 2 stupňové převodovky. 
Zdroj: http://static.howstuffworks.com/flash/transmission.swf. 
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u součástí rotujících závisle na vstupním hřídeli. Z celková kinetické energie těchto 

komponent je pak výpočtem získán redukovaný moment setrvačnosti 𝐼𝑟𝑒𝑑, který je 

důležitý pro další výpočty synchronizačních spojek. Metoda výpočtu ukázána dále, 

výchozí schéma viz Obr. 2.4. 

 

Poměr mezi úhlovými rychlostmi je dán převodem mezi koly, proto platí vztah: 

𝑖1 =
𝜔1

𝜔2
;   𝑖2 =

𝜔1

𝜔3
,  (2.1) 

kde 𝜔1, 𝜔2 a 𝜔3 jsou úhlové rychlosti jednotlivých komponent a 𝑖1, 𝑖2 převodové 

poměry jednotlivých soukolí. Za předpokladu, že 𝐼1, 𝐼2, 𝐼3 jsou momenty setrvačnosti 

jednotlivých komponent, celková kinetická energie vztažená k řazenému ozubenému 

kolu je pak součtem těch dílčích, tedy: 

𝐸𝑘 =
1

2
∙ 𝐼1 ∙ 𝜔1

2 +
1

2
∙ 𝐼2 ∙ 𝜔2

2 +
1

2
∙ 𝐼3 ∙ 𝜔3

2,  (2.2) 

aby byla rovnice závislá pouze na 𝜔2, dosadíme do ní tyto vztahy. 

𝜔1 = 𝑖1 ∙ 𝜔2,   𝜔3 =
𝜔1

𝑖2
=

𝑖1∙𝜔2

𝑖2
  (2.3) 

Je zřejmé, že kinetická energie se mění kvadraticky s převodovými poměry. 

𝐸𝑘 =
1

2
∙ 𝜔2

2 (𝐼1 ∙ 𝑖1
2 + 𝐼2 + 𝐼3 ∙

𝑖1
2

𝑖2
2)  (2.4) 

Z tohoto vztahu plynou rovnice pro dílčí redukované momenty setrvačnosti (značené 

apostrofem), vztažené k výstupní hřídeli (index 2). 

 
Obr. 2.4: Výpočetní schéma redukované kinetické energie. 
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2.1.2 Řadící mechanismus [1], [28] 

Existuje mnoho způsobů k propojování zubových spojek. U osobních automobilů se 

nejvíce uplatňuje čistě mechanická cesta. Jako příklad konstrukce bude uveden řadící 

mechanismus převodových skříní MQ200. Tento typ je velmi rozšířen, navíc pro 

komponenty z těchto skříní bude v následující části navrženo zkušební stanoviště. 

 

𝐼1
′ = 𝐼1 ∙ 𝑖1

2;      𝐼2
′ = 𝐼2;      𝐼3

′ = 𝐼3 ∙
𝑖1

2

𝑖2
2 ;      𝐼𝑟𝑒𝑑 = ∑ 𝐼𝑛

′    (2.5) 

 
Obr. 2.6: Vnitřní řadící mechanismus MQ200. 
Zdroj: [28], str. 18. 

 

 
Obr. 2.5: Vnější mechanismus řazení MQ200. 
Zdroj: [28], str. 16-17. 
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Jedna část zubové spojky je vždy spojena s volně otočným kolem. Druhou částí je 

posouváno řadícími vidličkami, které jsou součástí vnitřního řadícího mechanismu. 

Vhodným ovládacím mechanismem vidliček je docílen hladký a rychlý průběh řazení. 

Tento mechanismus je zvenčí převodovky ovládán pákami, napojenými na řadící páku 

v kabině automobilu. Tato část se nazývá vnější řadící mechanismus. 

V převodové skříni MQ200 je sada řadících vidliček, každá posouvající jednu 

z řadících spojek. Posuv vidliček je zajištěn pootočením řadícího palce na řadící hřídeli. 

Aby nedocházelo z řazení více rychlostních stupňů naráz, celá řadící tyč je posouvána 

nahoru a dolů, tím dochází k volbě řadící vidličky, kterou bude manipulováno. Řadící 

tyčí je pohybováno pomocí soustavy pák vně převodové skříně, které jsou ovládané 

pomocí bowdenů vedoucích od řadící páky. Jeden bowden řídí volbu (pohyb řadící 

páky do strany) a druhý řazení (pohyb řadící pákou dopředu a dozadu). 

2.1.3 Řadící spojka [1], [12] 

Existuje hned několik způsobů propojení volně otočného kola s hřídelí. 

• Posuvné kolo 

• Zubová spojka (samostatně) 

• Nezajištěná synchronizace 

• Zajištěná synchronizace 

• Složitější řešení, jako např. Porsche spojka, vícenásobná synchronizace, 

vícelamelová, hydraulicky ovládaná, spojka 

Pro synchronizaci se nejčastěji používá třecí kuželová spojka. Rozdíl mezi nejištěnou 

a jištěnou synchronizací je v přítomnosti blokujícího elementu. Ten má za úkol zabránit 

zařazení rychlostního stupně předčasně, tedy ještě před ukončením synchronizace. To 

by mohlo nastat, pokud by řidič vyvinul na řadící páku neúměrně velkou sílu. Pro 

blokaci předčasného zařazení je nejvíce používán clonící kroužek. Tato synchronizační 

spojka, tedy s kuželovou třecí spojkou a clonícím kroužkem, je označována, podle 

firmy, kde byla vyvinuta, BorgWarner. Tento typ je u převodových skříní osobních 

automobilů, s řazením bez zatížení, nejpoužívanější. Je používán i u skříní MQ200, 
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proto ve zbytku práce bude pod pojmem synchronizační spojka myšlen už pouze tento 

typ. 

 

Jak už bylo v předchozích odstavcích naznačeno, aby byl umožněn tok momentu 

z hřídele na volně otočné kolo převodovky, je použito zubové spojky, spojené 

s hřídelem pomocí drážkování. Protože při řazení jsou otáčky hřídele a ozubeného kola 

různé, k jejich vyrovnání je používána synchronizační spojka, která vyrovná otáčky ještě 

před přemostěním výkonu zubovou spojkou. Jednotlivé části ukázány na Obr. 2.7 

Náboj synchronizační spojky (poz. 5) je zajištěn na hřídeli pomocí drážkování. Náboj 

má drážkování i na svém vnějším obvodu. Ve vnějším drážkování je posuvně uložena 

řadící objímka (poz. 3), se kterou hýbe řadící vidlička. Objímka je zajištěná ve středové 

poloze vůči náboji například pružinami s kuličkou (poz. 4). Kuželová synchronizační 

spojka má 2 části. Synchronizační kroužek s unášecím ozubením (poz. 1) je 

namontován na volně otočné kolo. Clonící kroužek s protikuželem a zajišťovacím 

ozubením (poz. 2) je vložen mezi synchronizační kroužek a náboj synchronizační spojky. 

 
Obr. 2.7: Rozpad synchronizační spojky typu BorgWarner. 
Popis dále v textu. 1 – synchronizační kroužek, 2 – clonící kroužek s protikuželem, 3 – řadící objímka, 4 – 
řadící kámen s čepem a pružinou, 5 – náboj synchronizační spojky. 
Zdroj: [2], str. 13. 
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Během posuvu objímkou dochází ke stlačování obou částí kuželové spojky, čímž začnou 

její třecí plochy vykonávat práci. Po vyrovnání otáček obou částí projde drážkování 

objímky nejprve zajišťovacím, poté i unášecím ozubením. Tímto řadící objímka trvale 

zajistí přenos točivého momentu mezi hřídelí a ozubeným kolem. Mechanické zajištění 

polohy řadící objímky je realizováno uvnitř vnitřního řadícího mechanismu. Dále bude 

detailněji vysvětlen celý proces řazení. Ten se dělí do několika kroků, které se odvíjí od 

aktuální polohy řadící objímky.  

 

a) Fáze předsynchronizace (Obr. 2.8) 

Na řadící objímku působí řadící vidlička axiální silou 𝐹𝑎, která posouvá přes čep 

na pružině řadící kámen. Řadící kámen přitlačí clonící kroužek, díky čemu se dostane 

do záběru kuželová spojka.  Zajišťovací ozubení clonícího kroužku ovšem zabrání 

dalšímu posuvu objímky (otáčí se rozdílnými otáčkami), a tedy předčasnému 

zařazení. 

 
Obr. 2.8: Fáze předsynchronizace. 
Zdroj: [2], str. 17. 
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Obr. 2.10: Fáze odblokování. 
Zdroj: [2], str. 19. 

 

 
Obr. 2.9: Fáze synchronizace. 
Zdroj: [2], str. 18. 
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b) Fáze synchronizace (Obr. 2.9) 

Kuželová spojka vykonává třením práci, čímž začne kuželová spojka přenášet 

točivý moment – tzv. třecí moment 𝑀𝑠. Tím jsou postupně vyrovnány otáčky obou 

částí spojky. 

c) Fáze odblokování (Obr. 2.10) 

Po vyrovnání otáček již nic nebrání drážkování řadící objímky, aby zapadlo do 

zajišťovacího ozubení clonícího kroužku. Tímto posuvem řadící objímky je kulička 

s čepem zcela zatlačena do náboje.  Díky tomu se řadící objímka dále pohybuje už 

jen volně. 

d) Fáze zajištění (Obr. 2.11) 

Po zajištění clonícího kroužku již nic nebrání řadící objímce od zajetí do 

unášecího ozubení na synchronizačním kroužku. Drážkování řadící objímky zcela 

propojuje náboj synchronizační spojky a ozubené kolo. Rychlost je zařazena a 

soukolí může přenášet točivý moment. 

 

2.1.4 Výpočty synchronizačních spojek [12] 

Průběh synchronizace nejvíce ovlivňuje rozměr a charakteristiky kuželové spojky. Ta 

je navrhována s ohledem na rychlé, přesné a hladké řazením, potřebnou momentovou 

kapacitu či rozdíl úhlových rychlostí. 

 
Obr. 2.11: Fáze zajištění. 
Zdroj: [2], str. 20 a 21. 
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𝑀𝑠 + 𝐼𝑟𝑒𝑑 ∙
𝑑𝜔

𝑑𝑡
+ 𝑀𝑧á𝑡ěž + 𝑀𝑧𝑡𝑟á𝑡 = 0 

  (2.6) 

Základem je rovnice momentové rovnováhy (2.6). Skládá se z třecího momentu 𝑀𝑠, 

redukovaného momentu setrvačnosti 𝐼𝑟𝑒𝑑, zátěžového a ztrátového momentu 𝑀𝑧á𝑡ěž, 

respektive 𝑀𝑧𝑡𝑟á𝑡. Redukovaný moment setrvačnosti je součtem dílčích redukovaných 

momentů setrvačnosti roztočených hmot, které se synchronizují společně s ozubeným 

soukolím. Zátěžový moment je nulový, jelikož jde o řazení s přerušením toku výkonu. 

Ztráty, například v ložiskách či ozubení, závisí na typu vozidla. Třecí moment spojky 

(rovnice 2.7) závisí na jeho středním průměru 𝑑𝑠, axiální síle 𝐹𝑎, součinitel tření 𝜇 a 

počtu dvojic kuželových ploch 𝑖. Důležitým parametrem je i úhel kužele spojky 𝛼. 

𝑀𝑠 = 𝑖 ∙
𝐹𝑎 ∙ 𝑑𝑠 ∙ 𝜇

2 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼
  (2.7) 

Nyní můžeme z rovnic 2.6 a 2.7 vyjádřit třecí momenty a dát do rovnováhy. Namísto 

diferenciálů je pouze dosazen rozdíl konečného a počátečního stavu znázorněný ∆. 

−𝐼𝑟𝑒𝑑 ∙
∆𝜔

∆𝑡
− 𝑀𝑧𝑡𝑟á𝑡 = 𝑖 ∙

𝐹𝑎 ∙ 𝑑𝑠 ∙ 𝜇

2 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼
  (2.8) 

Vznikla základní výpočetní rovnice synchronizační spojky, kde ∆𝜔 je rozdíl úhlových 

rychlostí spalovacího motoru mezi řazenými rychlostními stupni, zjištěný z pilového 

 
Obr. 2.12: Rozměry synchronizační spojky. 
ds – střední průměr, de – vnější průměr, d – roztečný průměr drážkování, α – úhel kužele, 
Fa – působící axiální síla, Fn – normálová síla 
Zdroj: [2], str. 314. 
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diagramu, ∆𝑡 je doba řazení. Tento vztah předpokládá, že během řazení nedojde ke 

změně otáček výstupní hřídele, tedy že během řazení je rychlost vozidla konstantní. 

 

Graf na Obr. 2.13 ukazuje typický průběh veličin během řazení. Hodnoty byly 

naměřeny na zkušebním stavu µ-Comp. Kuželová spojka je běžně tvořena z ocelové 

části, protikužel je z rozdílného materiálu případně je na něj nanesen speciální povrch. 

Protikužel tedy může být např. mosazný, molybdenový, sinterovaný či karbonový. 

Součinitel tření 𝜇  se pohybuje v rozmezí cca 0,8 … 1,2 . Lepší a dražší materiál 

neznamená pouze lepší součinitel tření (který závisí i na mazání), ale třeba i větší 

životnost či odolnost proti přetížení (přehřátí). 

2.2 Zkušební stavy pro řazení [15], [19] 

Požadavky na synchronizační spojky jsou vysoké, jak z tribologického hlediska, tak 

z hlediska únosnosti a životnosti. V automobilové převodovce musí synchronizační 

spojka zvládnout desítky tisíc cyklů, proto je velice obtížné provádět zkoušky řazení a 

synchronizace v provozu. Proto jsou pro laboratorní zkoušky převodovek a jejich částí 

vyvíjeny speciální jednoúčelové zkušební stavy, které se snaží co nejvěrněji otestovat 

vlastnosti konkrétní součástky. Zkušební stavy mohou provádět testy buď na 

 
Obr. 2.13: Typický výsledek měření na stroji µ-Comp. 
Zdroj: [29], str. 7. 
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komponentové úrovni (pouze synchronizační spojky) nebo na systémové úrovni 

(řazení převodovek v celku).  Následující tabulka uvádí 2 příklady ke každému typu. 

 

2.2.1 µ-Comp  [19], [29]  

Tento zkušební stav byl původně vyvinut na technické univerzitě v Hannoveru, nyní 

je vyráběn a prodáván firmou SK Hydroautomation společně s řídícím software 

Synchro firmy HD Automation. Jde o nejjednodušší a nejrozšířenější zkušební stav, jsou 

na něm namontovány a zkoušeny pouze samostatné synchronizační spojky. 

 
Obr. 2.14: Schéma stroje µ -Comp. 
Zdroj: [2], str. 5. 

 

 
 
Tab. 2.1: Příklady zkušebních stanovišť. 

Testování 
jednotlivých 
komponent

µ-Comp

ZF/FZG SSP 
180

Systémové 
testování celku

Setrvačníkový 
stav ČVUT

PST37
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Schéma viz Obr. 2.14. Celý stroj je poháněn regulovatelným elektrickým motorem, 

kterým je roztáčena hlavní hřídel. Pro dosažení žádaného momentu setrvačnosti je 

možné na hřídel namontovat přídavné setrvačníky. Ty nahrazují redukovaný moment 

setrvačnosti 𝐼𝑟𝑒𝑑  komponent v převodovce, které budou synchronizovány. Hřídel 

prochází rámem a roztáčí náboj synchronizační spojky na otáčky ∆𝑛, které odpovídají 

rozdílu otáček v převodovce před synchronizací (odečtené např. z pilového diagramu). 

Řadící objímka je posouvána přes řadící vidličku hydraulickým válcem. Ozubené kolo se 

synchronizačním kroužkem je nasazeno na přírubu, pevně spojenou s rámem, která 

zároveň slouží jako měřící zařízení. Protože reakce od sil, působící na synchronizační 

kroužek během řazení se projeví deformací příruby, jsou tyto síly na něm 

Maximální otáčky motoru 𝑛 = 4500 𝑚𝑖𝑛−1 

Maximální axiální síla 𝐹𝑎 = 4500 𝑁 

Rozsah momentu setrvačnosti 𝐼𝑟𝑒𝑑 = 0,007 ÷ 0,360 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 

Teplota oleje Teplota místnosti …  120 ℃ 

Maximální průtok oleje 3,5 𝑑𝑚3 ∙ 𝑚𝑖𝑛 

Minimální trvání cyklu 3 𝑠 

Měřitelné veličiny Axiální síla, třecí moment, otáčky, teploty, 
poloha řadící objímky, průtok oleje. 

Tab. 2.2: Shrnutí parametrů µ-Comp. 

 
Obr. 2.15: Fotografie pracovního prostoru stroje µ -Comp. 
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zaznamenávány pomocí tenzometrů. Jmenovitě lze zjistit třecí moment 𝑀𝑠 a axiální 

sílu 𝐹𝑎. Cyklus měření je velice rychlý. Přístroj může zjišťovat například tribologické 

vlastnosti kuželové spojky (srovnání různých třecích materiálů, různé mazací 

podmínky), životnost a opotřebení spojky nebo potřebné řadící síly. 

Cyklus měření začíná roztočením hlavní hřídele elektromotorem na požadované 

otáčky. V okamžiku, když je napájení motoru vypnuto, započne pístnice hydraulického 

válce lineární pohyb, kterým přitlačí řadící objímku na kuželovou synchronizační 

spojku. V tento okamžik je dosaženo brždění hlavního hřídele až na nulové otáčky. 

Typický průběh měření lze vyčíst z grafu Obr. 2.13. Dále jsou shrnuty výhody a 

nevýhody tohoto stroje. Klíčové parametry shrnuje Tab. 2.2. 

 

2.2.2 SSP 180 [21], [24] 

Testovací stav byl původně vyvinut pod technickou univerzitou v Mnichově, nyní 

vyráběn firmou ZF. Rozdíl oproti µ-Comp je ten, že do stavu je uchycen celý blok 

synchronizačních spojek se sousedícími ozubenými koly, navíc je přidán druhý, 

hmotnější setrvačník, který nahrazuje setrvačnost jedoucího automobilu (viz Obr. 

2.16). 

 

Maximální rozdíl otáček Δ𝑛 = 3000 1/𝑚𝑖𝑛 

Maximální axiální síla 𝐹𝑎 = 4000 𝑁 

Rozsah momentů setrvačnosti malého setrvačníku 𝐼𝑟𝑒𝑑 = 0,04 … 0,4 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 

Moment setrvačnosti velkého setrvačníku 𝐼2 = 1,75 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 

Maximální třecí moment 𝑀𝑠 = 400 𝑁 ∙ 𝑚 

Měřitelné veličiny Třecí moment, axiální síla, řadící síla, 

otáčky setrvačníků, poloha řadící 

objímky. 

Tab. 2.4: Shrnutí parametrů SSP 180. 

 

- Letmo uložená synchronizační spojka – snadná výměna. 

- Rychlý cyklus. 

- Univerzálnost stroje. 

 

 

- Aplikace oleje neodpovídá skutečnosti. 

- Synchronizační kroužek má nulové otáčky. Má to vliv např. na odstředivé 

síly na olej. 

Tab. 2.3: Výhody a nevýhody µ -Comp. 
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Zatímco ozubené kolo Ι  je pevně zachyceno v rámu, ozubené kolo ΙΙ  se otáčí 

konstantními otáčkami 𝑛0, odpovídající otáčkám výstupu z převodovky. Jejich stabilitu 

zajištuje setrvačný moment většího ze setrvačníků, který je roztočen regulovatelným 

elektromotorem. Náboj synchronizační spojky je roztáčen stejně jako u předchozího 

stroje, tedy setrvačníkem nahrazujícím redukovaný setrvačný moment rotujících částí 

převodovky, které budou synchronizovány, a to na otáčky o Δ𝑛 rozdílné, odpovídající 

rozdílu otáček při řazení v převodovce. Pohybem řadící objímky k ozubenému kolu ΙΙ je 

náboj synchronu akcelerován/decelerován přes kuželovou třecí spojku až na otáčky 𝑛0, 

zatímco pohybem ke kolu Ι dojde k zastavení náboje. Pohyb objímky je opět realizován 

hydraulickým válcem. U tohoto stroje je možné připojit k ovládání řadící objímky 

původní řadící mechanismus a poté měřit na něm řadící sílu. Toho je využíváno 

zejména u řazení ozubeného kola II, protože během tohoto procesu není možné jiné 

veličiny zaznamenat. Tento způsob je vhodný zejména k testů, životnosti. Řazení na 

 
Obr. 2.16: Schéma stroje SSP 180.  
Fs – snímač řadící síly, Fa – snímač axiální síly, TR – snímač třecího momentu, n0 – velký setrvačník, ∆n – 
malý setrvačník, I a II – volně otočná kola se synchronizačním kroužkem. 
Zdroj: [21], str. 3. 
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ozubené kolo I  probíhá obdobně jako fungování stroje µ-Comp, je tedy možné 

zaznamenat axiální sílu 𝐹𝑎 a třecí moment 𝑀𝑠. Nejdůležitější parametry shrnuje Tab. 

2.4. Na následující tabulce jsou shrnuty hlavní výhody a nevýhody řešení. 

 

2.2.3 Setrvačníkvý stav v laboratořích ČVUT [15] 

V laboratořích na Julisce Fakulty strojní ČVUT byl vybudován zkušební stav pro 

testování řazení převodovek MQ200 (Obr. 2.18). Ve stavu je uchycena smontovaná 

převodová skříň v celku včetně řadících mechanismů, ovládaných pomocí 

pneumatického robota. Ten umožňuje rychlé řazení libovolného rychlostního stupně. 

Vstup převodovky je poháněn přes kloubový hřídel velkým setrvačníkem, který 

nahrazuje jedoucí vozidlo. Na žádané otáčky je roztáčen přes klínový řemen 

regulovatelným elektromotorem o výkonu 18,5 𝑘𝑊, zrovna tak je i jím brzděn. 

 

Otáčky setrvačníku 𝑛 = 2000 1/𝑚𝑖𝑛 

Moment setrvačnosti setrvačníku 𝐼 = 14 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 

Maximální moment na výstupu z převodovky 𝑀 = 300 𝑁 ∙ 𝑚 

Měřitelné veličiny Teplota oleje ve skříni, posuv a síla na 

lanovodu od robota, točivý moment, 

otáčky vstupní hřídele skříně, otáčky 

kloubového hřídele. 

Tab. 2.6: Shrnutí parametrů stanoviště na Julisce. 

 

- Rychlý cyklus. 

- Řazení mezi 2 synchronizačními spojkami. 

- Simulace setrvačnosti jedoucího vozidla velkým setrvačníkem. 

 

 

- Méně snadná výměna zkoušené synchronizační spojky. 

- Přístroj má 2 módy měření, není možné měřit všechny veličiny současně. 

Tab. 2.5: Výhody a nevýhody SSP 180. 
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Protože jsou hřídele převodové skříně roztáčeny přímo od výstupu přes zablokovaný 

diferenciál a všechny funkční komponenty převodovky byly zachovány, není potřeba 

nahrazovat redukovaný setrvačný moment komponent k synchronizaci a ani vstup do 

převodovky nikterak předem roztáčet. Ten zůstane v pohybu při přeřazování mezi 

dvěma převodovými stupni přesně jako během skutečné jízdy vozidla. Tímto jsou 

nejvěrněji napodobeny skutečné podmínky, jelikož mazání ozubených kol, ložisek 

a synchronizačních spojek probíhá přirozeně rozstřikem oleje. Stroj je vhodný na 

zkoušení životnosti celého řazení a převodovky, vyhodnotit můžeme také uživatelskou 

sílu řazení na robotovi. 

Nevýhoda celého zkušebního stavu tkví v nemožnosti měření veličin 𝑀𝑠 a 𝐹𝑎 přímo 

v synchronizační spojce. Vestavba aparatury přímo do sériové skříně by byla extrémně 

složitá. Proto nemůžou být přímo vyhodnoceny parametry kuželové synchronizační 

spojky. Tyto výhody a nevýhody shrnuje následující tabulka. 

 
Obr. 2.17: Schéma zkušebního stavu na Julisce 
1 - elektromotor s vnější ventilací, 2 - řemenový převod, 3 - setrvačník, 4 - přídavný kotouč, 5 - pojistná a 
pružná spojka, 6 - tenzometrický hřídel pro snímání točivého momentu, 7 - kloubový hřídel, 8 – 
převodová skříň. 
Zdroj: [15], str. 2. 
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2.3 Pohony jednotlivých částí 

Pokud v navrženém zkušebním stavu budou části, ze kterými bude potřeba hýbat, 

bude nutné správně zvolit jejich pohon. Jako zdroj energie pro pohon přichází v úvahu 

elektrická energie, energie stlačeného vzduchu a kapaliny (pneumatický a hydraulický 

pohon). Z předchozích kapitol je zřejmé, že stanoviště bude nutné osadit zařízením na 

lineární posuv řadící objímky, který bude zdrojem axiální síly 𝐹𝑎. Nezbytné bude použít 

1 až 2 motory, které budou roztáčet jednotlivé setrvačníky. 

 
Obr. 2.18: Celkový pohled na stanoviště. 
Na obrázku vlevo dole se nachází řadící robot. 
Zdroj: [15], str. 5 

 

- Rychlý cyklus, vhodné na životnostní testy. 

- Řazení sériové převodové skříně – optimální podmínky. 

- Simulace setrvačnosti jedoucího vozidla velkým setrvačníkem. 

 

 

- Výměna zkoušené synchronizační spojky velmi náročná. 

- Nelze měřit potřebné veličiny. 

Tab. 2.7: Výhody a nevýhody setrvačníkového stavu na Julisce. 

 

 



30 
 

2.3.1 Elektrický pohon [13], [26] 

Hnací stroje pracující s elektrickou energií mohou být lineární i točivé. Mezi lineární 

patří elektromagnetické akuátory. U nich je síla na ocelovou tyčku – plunžr, vyvolávána 

elektromagnetickým polem. Jejich fungování je spíše dvoupolohové, s relativně malým 

zdvihem. Síla na tyčce je závislá na poloze, proto se nehodí na řízený pohyb. Točivé 

stroje – elektromotory – jsou k dostání v mnoha provedení a velikostech, jsou tedy 

vhodným nástrojem k pohonu setrvačníků. Dle napájení je možné je rozdělit na: 

 

a) Stejnosměrné stroje (Obr. 2.19) 

Jejich společným prvkem je komutátor. Typicky je to věnec, který má po obvodě 

množství měděných lamel, jednotlivě odizolovaných. Jednotlivé lamely jsou 

pospojovány s cívkami na statoru. Napájení cívek probíhá stejnosměrným proudem 

pomocí kartáčů 1  (typicky uhlíkových), které jezdí po měděných lamelách 

komutátoru, a tím spínají postupně jednotlivé cívky. Stator stroje tvoří stacionární 

magnetické pole. Cívky na rotoru tvoří magnetické pole, které se snaží svými póly 

srovnat s magnetickým polem statoru. K tomu ale nikdy nedojde, jelikož po 

                                                      
1 Díky rozvoji polovodičových součástek je dnes možné mechanickou komutaci úplně vynechat – tzv. 

BLDC motory. 

 
Obr. 2.19: Řez stejnosměrným elektromotorem. 
Zdroj: http://www.rckrouzekzlin.wz.cz/elektricky%20motor.jpg. 
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pootočení rotoru se díky komutaci změní polarita magnetického pole rotoru. Dle 

principu vzniku magnetického pole statoru se mohou dělit na: 

• S permanentními magnety 

• S cizím buzením 

• Vlastním buzením (sériovým či paralelním) 

Každý z těchto typů umožňuje několik metod k jejich řízení. K napájení těchto 

motorů z běžné třífázové sítě je potřeba usměrňovač. Tyto elektromotory se spíše 

používají pro menší výkony a méně náročné aplikace. 

 

 
Obr. 2.21: Řez asynchronním elektromotorem. 
Zdroj: https://university.listenlights.com/wp-content/uploads/2017/08/Induction-motors-1.jpg 

 
Obr. 2.20: Průběh točivého momentu asynchronního elektromotoru. 
Zdroj: http://electricalacademia.com/induction-motor/torque-speed-characteristics-induction-motor/ 
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b) Střídavé stroje asynchronní (Obr. 2.21) 

Jsou to průmyslově nejrozšířenější motory díky své jednoduchosti, mechanické 

spolehlivosti a příznivé ceně. Jsou k dostání v širokém spektru provedení a výkonů – od 

stovek wattů po stovky kilowattů. Typicky jsou napájeny třífázovou síťovou soustavou. 

Střídavý proud vlastně nahrazuje komutaci. Je jím napájeno vinutí statoru, které tvoří 

točivé magnetické pole. To v rotoru indukuje napětí (proto se těmto motorům také 

někdy říká indukční), díky čemuž začne vinutím rotoru procházet proud. Na rotoru tím 

vznikne také točivé magnetické pole. Obě pole mezi sebou začnou silově působit, rotor 

se tedy roztočí. Magnetické pole rotoru se snaží vyrovnat s polem statoru. Úhlová 

rychlost statorového pole vychází z napájecí frekvence. Této rychlosti se říká 

synchronní. Díky elektrickým i mechanickým ztrátám rotor synchronní úhlové rychlosti 

nikdy nedosáhne. Obr. 2.20 znázorňuje typický průběh točivého momentu. 

Rychlý vývoj polovodičových součástek umožnil překonat největší nevýhodu tohoto 

typu motorů. Jejich otáčky jsou závislé na napájecí frekvenci 𝑓, tudíž jejich nejvyšší 

synchronní otáčky jsou 3000 𝑚𝑖𝑛−1 2 při 𝑓 = 50 𝐻𝑧. Díky polovodičovým frekvenčním 

měničům je ale umožněno napájecí frekvenci plynule měnit. 

c) Střídavé stroje synchronní 

Tyto stroje se spíše používají jako tzv. alternátory, tedy naopak jako zdroj elektrické 

energie. U elektromotorů se synchronních otáček dosahuje díky cizímu buzení 

rotorového vinutí (napájením rotoru pomocí 2 kroužků s kartáči) nebo použitím rotoru 

s permanentními magnety. Nevýhodou synchronního elektromotoru je vyšší cena, 

výhodou jsou malé rozměry a vysoká účinnost. Tyto stroje se v současnosti hojně 

používají pro trakci. 

2.3.2 Hydraulický pohon [5], [20]  

Hydraulické systémy mohou být děleny na hydrostatické a hydrodynamické. 

Hydrodynamické stroje jsou typicky rotační, klíčovou roli hraje kinetická energie 

kapaliny. Ta protéká zakřivenými kanály, ve kterých je měněn její směr. Hydrostatické 

                                                      
2 Těchto otáček dosahují dvoupólové motory. Více-pólové motory (𝑝 = 4, 6, 8 …) dosahují vždy 𝑝/2 –

krát menších otáček. 
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primárně využívají Pascalova zákona. Stlačování kapaliny generuje v celém jejím 

objemu rovnoměrně hydrostatický tlak, který působí na stěny nádoby, ve kterém je 

kapalina uzavřena. Pro příklad, pokud je na kapalinu tlačeno silou 𝐹1 přes píst o 

průřezu 𝑆1, je v kapalině generován hydrostatický tlak 𝑝𝑠. Pokud kapalina působí na 

druhý píst o průřezu 𝑆2, síla 𝐹2, kterou je vytlačován ven, se spočítá: 

𝐹1 ∙ 𝑆1 = 𝑝𝑠 = 𝐹2 ∙ 𝑆2   (2.9) 

Zároveň platí (díky teoretické nestlačitelnosti kapaliny) rovnice kontinuity, tedy 

objem kapaliny 𝑉1, vytlačený prvním pístem, se rovná objemu kapaliny 𝑉2, vytlačené 

druhým. 

𝑉1 = 𝑆1 ∙ 𝑙1 = 𝑆2 ∙ 𝑙2 = 𝑉2  (2.10) 

Na těchto principech fungují hydraulické válce. Ve válci je posuvně uložený píst, na 

který působí tlak kapaliny. Jeho pístnice tak vykonává lineární pohyb. Hydraulické válce 

se běžně využívají pro aplikace, obdobné posuvu řadící objímky. K hydraulickému válci 

by ale bylo třeba pořídit nákladně hydraulický generátor, tedy zařízení s čerpadlem a 

regulací, které dodává tlak do kapaliny. Navíc hrozí únik hydraulické kapaliny, která by 

mohla kontaminovat pracoviště. 

Hydraulické válce jsou k dostání ve velké škále velikostí a zdvihů. Hojně se využívají 

u manipulační a zdvihací techniky, taktéž u hydraulických lisů a brzd motorových 

vozidel. 

2.3.3 Pneumatický pohon 

Pneumatické stroje využívají energie stlačeného vzduchu. Ten je stlačován 

kompresory a pohání jak rotační, tak lineární stroje. Typické pneumatické válce fungují 

obdobně jako hydraulické, ovšem síla na pístnici z Pascalova zákona platí pouze 

teoreticky. Důvodem je stlačitelnost vzduchu. Z tohoto důvodu se zavádí koeficient 𝑘 

jako poměr mezi požadovanou 𝐹𝑝 a teoretickou sílou 𝐹𝑡. Obecně platí, že koeficient 

𝑘 by neměl přesáhnout přibližně 85%, pokud však je vyžadována přesnější regulace 

pohybu či může docházek k proměnlivému zatížení, koeficient je třeba značně ponížit. 

Stlačitelnost vzduchu má také za následek jakousi měkkost chodu pístnice. Obecně 

totiž neplatí rovnice kontinuity, zjednodušeně tedy myšlený posuv prvního pístu 
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nemusí nutně znamenat posuv toho druhého. Této vlastnosti lze využít během posuvu 

řadící objímky, jelikož průběh polohy objímky není plynulý – během synchronizace 

dochází k jejímu zastavování i skokovým posuvům. Další nespornou výhodou 

pneumatických systémů je neškodnost média v případě jeho úniku – vzduch pouze 

expanduje do okolního ovzduší. Navíc rozvody stlačeného vzduchu s centrálním 

kompresorem bývají běžným vybavením dílen i laboratoří. Pneumatické válce jsou 

rozšířeny v manipulační technice, jako příklad viz Obr. 2.22.  

 

2.4 Měření potřebných veličin [8] 

Rozbor problematiky kuželových synchronizačních spojek ukázal, že aby bylo 

umožněno nalézt všechny parametry určité synchronizační spojky, je nutné v prvé řadě 

zaznamenat axiální sílu 𝐹𝑎, kterou jsou obě části kuželové třecí spojky stlačovány 

k sobě. Tato spojka vlastně propojuje 2 roztočené hmoty o známém momentu 

setrvačnosti. Bude vhodné změřit výchozí i výsledné otáčky obou hmot, nejlépe i 

průběh jejich změny. Protože dochází ke změně otáček, resp. jejich synchronizaci, je 

nutné průběh tohoto dynamického jevu také zaznamenat, a to v podobě toku točivého 

momentu mezi oběma částmi. Ten představuje třecí moment 𝑀𝑠 z kapitoly 2.1.4. Pro 

 
Obr. 2.22: Řez pneumatickým válcem. 
Zdroj: https://www.festo.com/rep/cs_cz/assets/ADN_PPS_15671g_710px.jpg 
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úplnou kontrolu nad průběhem zkoušek je tedy dobré měřit i teplotu. Důvodem je 

nárůst teploty synchronizační spojky a olejové náplně během dlouhodobých testů. A to 

kvůli tření ve spojce i ztrátám ve zbytku mechanismu. 

2.4.1 Síla a moment 

Zařízení pro měření silového působení jsou obecně dvojího typu. Jsou založené na 

deformaci, která je dle Hookova zákona přímo úměrná napětí. 

a) Část, která je deformována, je osazena tenzometry. Vlivem deformace 

tenzometru se mění jeho elektrický odpor. Vyhodnocuje se ohyb, tah, tlak, smyk 

nebo krut. 

b) Deformací zařízení dochází ke změně jeho parametrů, založených na různých 

fyzikálních jevech. Je to například změna elektrického náboje, magnetických či 

optických vlastností.  

 

Tenzometry jsou buď kovové (Obr. 2.23) nebo polovodičové. Lepí se přímo na 

povrch deformované součástky. Tenzometry je možné osadit přímo vlastní součást 

stroje (například hnací hřídel), nebo speciální součástku, která se do stroje zamontuje – 

jako snímač. Tenzometry fungují na principu změny elektrického odporu vlivem 

natažení vodičů – čímž je zmenšen jejich průřez. Efektivně lze tenzometry měřit pouze 

 
Obr. 2.23: Příklad tenzometru – fóliový s kovovou mřížkou. 
Zdroj: https://www.tme.eu/cz/details/ten-tfs5_120-p/dotykova-cidla/tenmex/tfs5120-p/  
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napětí v jedné ose. Pro složitější namáhání je nutné vhodně zkombinovat tenzometrů 

více, například do tenzometrické růžice. Výhodou tenzometrů je nízká cena. 

Nevýhodou je nemožnost znovu tenzometr překalibrovat, měření je navíc závislé na 

teplotě, což je nutné kompenzovat zapojením do můstku. 

 

Dalším významným zástupcem je měření na základě piezo-elektrického jevu. Tento 

jev se ukazuje u některých krystalů dielektrických látek při jejich deformaci. Touto 

deformací vzniká na krystalu dipólový elektrický moment objemových elementů. 

Dochází tak k polarizaci objemových elementů v krystalu. Čím větší deformace, tím 

větší polarizace. Po přiložení elektrod na povrch krystalu je indukován od 

polarizovaných elementů volný náboj na elektrody. Ten je možné změřit. Výhodou 

tohoto řešení je malý rozměr senzoru, nevýhodou jeho vysoký vnitřní odpor. Piezo-

elektrické snímače jsou vhodné na zaznamenávání dynamických jevů a vibrací. Pro 

statické aplikace se nehodí, jelikož dochází k pomalému driftu charakteristiky3. Pro 

měření je třeba snímač zapojit do nábojového zesilovače. Rozsah měření piezo-

snímačem je dán nastavením rozsahu zesilovače a kalibrací. Díky tomu lze měřit přesně 

oproti maximálnímu dovolenému zatížení i relativně malé hodnoty velice přesně. 

Všechny snímače je možné dle aplikace vyrobit v různém zapouzdření s různou 

přesností (příklad Obr. 2.24). Každá varianta může být uzpůsobena k měření 

konkrétnímu druhu zatížení. Je možné převést jeden druh zatížení na jiný, například 

                                                      
3 Drift znamená posuv charakteristiky podle jedné z osy. Pro absolutní měření síly je třeba těsně před 

každým měřením snímač „restartovat“. 

 
Obr. 2.24: Řez prstencovým piezo-elektrickým snímačem. 
Zdroj: https://www.hbm.com/en/7318/how-does-a-piezoelectric-force-transducer-work/ 
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pro měření momentu statoru dynamometru je využíván tlakový snímač, deformovaný 

přes rameno. Složitější může být měření točivého momentu rotující hřídele. Hřídel je 

polepena tenzometry, kterými je měřen krut. Je však nutné použít bezdrátový přenos 

signálu. 

2.4.2 Polohy a rychlost 

Kromě měření otáček hřídelů má tato disciplína ještě jedno uplatnění -

zaznamenávání polohy řadící vidličky, resp. řadící objímky.  Snímače polohy a rychlosti 

dělíme dle způsobu měření na přírůstkové a absolutní. Podle výstupního signálu na: 

a) Analogové 

Změna polohy má za následek změnu proudu, napětí, magnetického toku, 

kapacity či další fyzikální veličiny. Měřená veličina má spojitý charakter. 

b) Číslicové 

Výstup je vyjádřen číslem Vhodné pro číslicovou výpočetní techniku. Nabývá 

diskrétních hodnot. 

c) Diskrétní 

Výstupní hodnota má pouze 2 polohy, tedy logickou 0 a 1. Vhodné např. na 

spínání koncové polohy. 

Mezi analogové se řadí například odporové snímače. Je to nejjednodušší způsob, 

přírůstkového charakteru. Nejběžnější typ je potenciometrický. Jeho jezdec se 

pohybuje po vodivé dráze. Čím je jezdec vzdálenější od počátku dráhy, tím je vyšší 

odpor. Dalším běžným způsobem je indukčností snímač. Skládá z se cívky a kovového 

jezdce. Vzduchová mezera mezi nimi ovlivňuje vlastní indukčnost cívky. Další kategorií 

jednoduchých snímačů jsou kapacitní. Fungují jako kondenzátor, kterému je měněna 

jedna z veličin, která určuje, jak velký náboj může kondenzátor pojmout. 

V kategorii číslicových jsou nejvíce používány opto-elektrické snímače. Lineární 

inkrementální snímač se skládá z pravítka, ve kterém jsou úzké obdélníková průsvitná 

okénka o přesné rozteči. Přes clonu s podobnými okénky je prosvěcováno světlem. 

Tyto dvě části se vůči sobě pohybují. Pokud dojde o překrytí obou okének (světlo 

prosvítí jak clonu, tak pravítko), je intenzivně osvětlen i fotosnímač (fotodioda, 
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fototranzistor), což vykreslí obdélníkový signál zaznamenaný číslicovým čítačem. 

Nejčastěji je tento snímač uspořádaný pro měření otáčení – pravítko a clona tvoří 

stator a rotor. Absolutní snímač úhlové polohy má místo rotoru kódovací kotouč, 

například s bílými a černými poli. Černá pole jsou zaznamenávána fotosnímači. 

Z praktických důvodů se nejčastěji používá pro kotouč Grayův kód. 

 

K měření otáček je možné použít několik mechanických způsobů, nejčastěji se ale 

používají impulsní snímače. Klasické mechanické způsoby mohou být na principu 

odstředivé síly či točivého elektrického stroje (tachodynamo a tachoalternátor). 

Impulsní snímače ovšem pracují bezkontaktně a nemají sami o sobě vliv na zbytek 

sestavy. Snímače s fotoelektrickým a induktančním čidlem pracují na podobném 

principu – na kotouči je periodicky rozmístěno několik prvků, které jsou 

zaznamenávány během průchodu okolo snímače. U fotoelektrického jsou 

prosvěcované otvory, induktanční snímač zaznamenává zuby na obvodu kotouče 

(příklad aplikace Obr. 2.25). Posledním používaným typem je snímač s Hallovou 

sondou, který reaguje na průchod permanentního magnetu. 

 
Obr. 2.25: Příklad měření otáček spalovacího motoru induktančním snímačem. 
Zdroj: Prezentace předmětu EZV, číslo 6 str. 9. 
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2.4.3 Měření teploty 

Teplota je jednou z nejdůležitějších stavových veličin, ovlivňující snad všechny 

fyzikální děje okolo nás. Proto jsou možnosti měření teploty velmi široké a existuje 

velmi mnoho jevů, které lze k měření využít. Základní dělení je na: 

a) Bezdotykové 

b) Dotykové 

První skupinu lze v tomto případě zcela vynechat. Pokud by v budoucnu nepřišel 

požadavek na měření rozložení tepla v celém zařízení například termovizí, jsou tyto 

metody příliš složité a drahé. Možná bude ale potřeba měřit teplotu v několika bodech; 

a to přímo uvnitř běžícího stroje. Z tohoto důvodu se k měření nehodí ani nejběžnější 

dilatační teploměry. Ideální by bylo měření „po kabelu“, tedy na základě nějaké 

elektrické veličiny. K tomu se hodí nejvíce termočlánky a odporové teploměry. Ty je 

možné propojit se zbylou měřící aparaturou do jednotného systému pro sběr dat a 

kontrolovat tak průběh zkoušení online z velínu stanoviště. 

Odporové teploměry mohou být zhotoveny buď z kovu (typicky platina), nebo jako 

polovodič. Využívá se změny odporu vodiče v závislosti na teplotě. Která je u jiných 

měřených veličin nežádoucí. Platinový teploměr je velice přesný a citlivý, používá se i 

jako etalon pro kalibrace ostatních druhů teploměrů (nejznámější Pt100). 

Polovodičové, tzv. termistory, mohou být buď typu NTC nebo PTC, dle průběhu 

charakteristiky.  

 

 
Obr. 2.26: Rozdíl charakteristik NTC a PTC termistoru. 
Zdroj: https://infosys.beckhoff.com/content/1033/el32xx/Images/png/1496969995__Web.png 
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Termočlánky využívají termoelektrického jevu. Termočlánek lze zjednodušeně 

popsat jako dvojici drátků z rozdílných materiálů, které jsou na jednom konci vzájemně 

spojeny. Pokud je spojený konec a volné konce vystaveny rozdílné teplotě, vzniká díky 

termoelektrickému jevu mezi drátky termoelektrické napětí. Pro drátky se používají 

slitiny materiálů jako železo, měď, chrom, nikl, platina a další. 

Všechny zmíněné snímače teploty lze zakoupit v mnoha provedeních, rozsazích a 

typů zapouzdření. 

2.5 Shrnutí rešerše 

V rešerši byly probádána témata, která se týkají synchronizačních spojek a 

zkušebních stavů, na kterých mohou být zkoušeny. Rešerše zahrnovala i náhled na 

pohonné stroje, měřící aparaturu, a další součásti, které by mohly být pro budoucí 

zkušební stanoviště užitečné. 

Zkušební stav by měl tedy zvládnout měřit kýžené veličiny. Zároveň by měla být 

umožněna snadná demontáž a zpětná demontáž synchronizační spojky. Je zřejmé, že 

zabudovat měřící snímače do sériové převodové skříně by bylo téměř nemožné (hlavně 

pro měření axiální síly), navíc rozborka takového skříně není jednoduchá záležitost. 

3 Vlastní návrh zkušebního stavu 

V následující kapitole budou popsány dílčí kroky, které vedly k volbě konceptu 

stanoviště. Následuje konstrukční návrh. Zhotovený model je nahrán na přiložené CD, 

včetně výkresů klíčových součástí. 

3.1 Volba vhodného konceptu 

Nejprve bylo nutné shrnout, z jakých částí se může zkušební stanoviště skládat. 

Soupis částí bude popsán na Obr. 3.1. 

1) Malý setrvačník (8), nahrazující hmoty v převodové skříni, které je třeba 

synchronizovat: tedy spojkovou lamelu, vstupní hřídel či ozubená kola. Veličiny 

s ním spojené budou mít vždy index 1. 

2) Velký setrvačník (2), nahrazující setrvačnost jedoucího vozidla. Veličiny s ním 

spojené budou mít vždy index 2. 
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3) Zařízení pro snímání točivého momentu mezi oběma setrvačníky (4). 

4) Zařízení pro snímání axiální síly během řazení (6). 

5) Zařízení pro snímání úhlové rychlosti velkého setrvačníku 𝜔2. 

6) Zařízení pro snímání úhlové rychlosti malého setrvačníku 𝜔1. 

7) Elektromotor pro roztáčení velkého setrvačníku (1). 

8) Elektromotor pro roztáčení malého setrvačníku (9).  

 

3.1.1 Varianty uspořádání 

Na základě zhodnocení existujících strojů a závěrů rešerše byly vyhotoveny 2 

varianty uspořádání. Základní myšlenkou bylo použít schéma µ-Comp a přidat pohon 

pro část synchronizační spojky, která je namontována na rám. Na zkušebním stavu 

ZF/FZG SSP 180 je zajímavá možnost řadit mezi sousedními ozubenými koly. Bylo 

zřejmé, že pro zachování požadavku na snadný přístup k testované synchronizační 

spojce bude vhodné přenést moment od synchronizační spojky na další hřídel pomocí 

převodu. Tím zůstane přístup na hřídel se zkoušenou synchronizační spojkou alespoň 

z jedné strany. Pro převod bylo zvoleno ozubené soukolí, protože použitím řemenu by 

se zvýšilo riziko rozkmitání soustavy, což by se mohlo negativně podepsat na měřených 

veličinách. 

  

 
Obr. 3.1: Obecné schéma zkušebního stavu. 
1 – motor velkého setrvačníku, 2 – velký setrvačník, 3 – kloubový hřídel, 4 – snímač točivého momentu, 
5 – synchronizační spojka, 6 – snímač axiální síly, 7 – pružná spojka, 8 – malý setrvačník, 9 – motor 
malého setrvačníku. 



42 
 

• Varianta A s jedním ozubeným soukolím 

 

Jednodušší varianta, synchronizační kroužek je propojen přímo s ozubeným kolem. 

Obě části jsou uložené ve zkušební skříni, ve které je olejová náplň. Přes převod je 

poháněn velkým setrvačníkem, umístěným mimo testovací skříň. Jádro synchronizační 

spojky je nasazeno na hřídeli, která prochází ozubeným kolem (na této hřídeli je kolo 

volně otočné), stejně tak i dutým snímačem axiální síly, který vlastně zachytává reakční 

sílu během řazení. Malý setrvačník je taktéž mimo zkušební skříň. Konec hřídele se 

synchronizační spojkou je letmo uložený. Posuv řadící objímky je realizován řadící 

vidličkou, namontovanou na pístnici. 

 

  

 

- Letmo uložená synchronizační spojka – snadná výměna. 

- Mazání olejovou náplní (brodění kol). 

 

 

- Problematika měření momentu – vůle v ozubení. 

- Nejspíš nebudou dodržené reálné mazací podmínky. 

Tab. 3.1: Výhody a nevýhody varianty A. 

 
Obr. 3.2: Schéma varianty A. 
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• Varianta B s dvojicí ozubených soukolí 

 

Řešení více napodobuje uspořádání jako ve skutečné převodové skříni. Ve skříni jsou 

zamontována 2 sousední ozubená kola, mezi kterými je jádro synchronizační spojky a 

řadící objímka. Té je umožněn pohyb na obě strany, takže mohou býti řazeny střídavě 

obě ozubená kola. Koncept vyžaduje 2 snímače axiální síly. Naopak je možné z řetězce 

vyřadit pohonný motor malého setrvačníku.  

 

3.1.2 Výsledný koncept 

Koncept stanoviště byl prokonzultován s paní doc. Gabrielou Achtenovou z Ústavu 

automobilů, spalovacích motoru a kolejových vozidel na FS ČVUT a s panem Ing. 

 

- Simulace zařazení z neutrálu – hmoty k synchronizaci nejsou roztočeny 

motorem, nýbrž prvým zařazením. 

- Při zařazení druhého kola zůstává hmota roztočená – věrnější situace. 

- Rychlejší takt, vhodné pro dlouhodobější testy. 

- Mazání olejovou náplní (brodění kol). 

 

 

- Složitější na demontáž zkoušených komponent. 

- Problematika měření momentu – vůle v ozubení. 

- Nejspíš nebudou dodržené reálné mazací podmínky. 

Tab. 3.2: Výhody a nevýhody varianty B. 

 
Obr. 3.3: Schéma varianty B. 
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Borovičkou ze ŠKODA auto. V prvé řadě byl upřesněn účel navrhovaného zařízení – pro 

rychlé, technické a opakovatelné testy kuželových synchronizačních spojek. Tím byla 

vyřazena Varianta B, jelikož přednosti řešení nepřináší výhody pro zvolené použití 

stanoviště. Je nutné se co nejvíce přiblížit reálným podmínkám, ovšem hlavně v oblasti 

mazání je to velice obtížné. Proto byl zvolen kompromis – podmínky zkoušení budou 

naopak vlastní a tím kontrolovatelné. Následuje několik dalších upřesňujících 

požadavků, které ze schůze vyplynuly.  

• Mazací podmínky kontrolovatelné 

• Aplikace oleje tryskou přímo k synchronizační spojce. Olej, který steče na dno 

skříně bude odčerpáván a kondiciován. 

• Použito jedno ozubené soukolí.  

• Pro vyšší modulárnost umožněna montáž i sériového soukolí v celku, 

z převodové skříně typu MQ200, s osovou vzdáleností 𝟔𝟓 𝒎𝒎. 

• Stejně jako u skutečné převodové skříně, řadicí objímka se synchronizační 

spojkou se může nacházet na vstupní i výstupní hřídeli. Bylo by tedy dobré 

umožnit ve zkušební skříni namontovat zkoušené soukolí na libovolný konec 

hřídele. 

• Oba konce hřídele jsou letmo uložené, což umožňuje snadnou výměnu soukolí. 

• Možnost zabudování zkušební skříně s příslušenstvím nejen do setrvačníkového 

stavu pro testy řazení, ale i do setrvačníkového stavu pro zkoušení kotoučových 

brzd vozidel. Ten disponuje několikanásobně vyšším momentem setrvačnosti. 

Nežádoucí pokles otáček během řazení by se tím ještě snížil. Dorovnávání otáček 

elektromotorem během řazení není vhodné, mohlo by se projevit na 

naměřených datech. 

• Otáčky velkého setrvačníku mají odpovídat otáčkám výstupní hřídele 

převodovky, které by mohlo být obtížné dosáhnout. Bude nutné použít přídavný 

převod mezi skříní a velkým setrvačníkem. 

3.1.3 Soupis parametrů (vnějších i vnitřních) 

a) Velký setrvačník [7] 
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Navrhované stanoviště bude možné zapojit jak k setrvačníku na stanovišti pro 

zkoušení řazení převodovek (kapitola 2.2.3), tak k setrvačníku na stanovišti ke zkoušení 

kotoučových brzd. Parametry alternativního setrvačníku jsou následující: 

 

• Pohon asynchronním motorem 𝑃2 = 15 𝑘𝑊, řízený frekvenčním měničem. 

• Moment setrvačnosti 𝐼2 = 43,13 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 

• Omezení max. otáčkami přibližně 𝑛2,𝑚𝑎𝑥 = 2000 𝑚𝑖𝑛−1 (z bezpečnostních 

důvodů). 

• Roztočení na 𝑛2 = 1000 𝑚𝑖𝑛−1 trvá přibližně 60 𝑠. 

• V současné době je na jednom z hřídelových konců namontován kloubový 

hřídel z automobilu – možné využití. 

b) Malý setrvačník 

Jeho moment setrvačnosti by měl být nastavitelný, aby bylo možné ho 

přenastavit pro různé případy. Dosažitelné otáčky by měly pokrývat běžné otáčky 

spalovacích motorů. 

• Moment setrvačnosti v rozmezí přibližně 𝐼1 = 0,01 …  0,1 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2, změna 

pomocí přídavných kotoučů. 

• Rozsah otáček až 𝑛1 = 6000 𝑚𝑖𝑛−1. 

c) Pohon malého setrvačníku 

 
Obr. 3.4: Setrvačníkový stav pro zkoušení kotoučových brzd automobilů. 
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Jelikož na roztočení velkého setrvačníku z klidu je třeba přibližně 60 𝑠, pohon 

malého setrvačníku by měl být dimenzovaný na podobný čas. Ovšem během 

opakovaného řazení pak už budou otáčky malého setrvačníku pouze zpětně 

regulovány po synchronizaci na výchozí otáčky. Což znamená buď bržděním, nebo 

akcelerováním. 

d) Mazací oběh 

Mazání bude realizováno tryskou, která bude aplikovat olej přímo 

k synchronizační spojce. Poloha trysky bude muset být přenastavitelná pro různé 

konfigurace. Olej bude zpětně nasáván ze dna skříně čerpadlem a zpětně dávkován 

do trysky. Do oběhu bude nutné zařadit i zařízení pro úpravu teploty oleje. 

e) Řazení 

Pohyb řadící objímky bude obstarávat pneumatický válec. Do laboratoře na 

Julisce je zabudován rozvod tlakového vzduchu. Maximální možný tlak je 9 𝑏𝑎𝑟, 

bude regulován ventilem. 

f) Přídavný převod 

Rozsah otáček velkého setrvačníku přibližně odpovídá otáčkám kola jedoucího 

vozidla (je o něco vyšší – příklad viz příloha 1). Proto bude nutné přidat mezi velký 

setrvačník a zkušební skříň přídavný převod. Vzniká tím jistá analogie ke skutečné 

převodové skříni a stálému převodu.  Stálý převod v běžném osobním automobilu 

nabývá hodnot v rozsahu 𝑖𝑠𝑡
𝑟𝑒𝑎𝑙 = 3 …  4,5  [27]. Vzhledem k možnosti roztočit 

setrvačník přece jen rychleji, než se běžně otáčí kola automobilu, bylo zvoleno 

převodové číslo pro stálý převod přibližně 𝑖𝑠𝑡 = 2,7. Jako stálý převod skutečného 

automobilu 𝑖𝑠𝑡
𝑟𝑒𝑎𝑙 bylo zvoleno číslo přibližně uprostřed rozsahu. 

𝑖𝑠𝑡
𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑖𝑠𝑡
=

3,7

2,7
= 1,37 = 𝑝  (3.1) 

𝜔2 =
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛2,𝑚𝑎𝑥

60
=

2 ∙ 𝜋 ∙ 2000

60
= 209,4 𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑠−1  (3.2) 

Přibližná úhlová rychlost kol automobilu 𝜔𝑘𝑜𝑙𝑜 , odpovídající 𝑛2,𝑚𝑎𝑥  velkého 

setrvačníku, je tedy: 
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𝜔𝑘𝑜𝑙𝑜 =
𝜔2

𝑝
=

209,4

1,48
= 152,8 𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑠−1  (3.3) 

Tato úhlová rychlost při dynamickém poloměru z příkladu viz 1) pak odpovídá 

rychlosti jedoucího vozidla: 

𝑣𝑎𝑢𝑡𝑜 = 𝑟𝑑𝑦𝑛 ∙ 𝜔𝑘𝑜𝑙𝑜 = 0,308 ∙ 152,8 = 47 𝑚 ∙ 𝑠−1 = 169 𝑘𝑚 ∙ ℎ−1  (3.4) 

g) Předpokládaný rozsah měřených hodnot 

• Axiální síla 𝐹𝑎 řádově v nízkých stovkách 𝑁. 

• Třecí moment 𝑀𝑡 řádově jednotky až nízké desítky 𝑁 ∙ 𝑚. 

Dimenzování zařízení se bude řídit podle jiného kritéria – bezpečnostního. Pro 

případ, že by došlo k havárii testované synchronizační spojky, nemělo by dojít 

k poškození zkušební skříně. Obzvláště k velkému setrvačníku bude nutné zařadit 

pojistnou spojku, která rozpojí řetězec, pokud by točivý moment přesáhl určitou 

hranici. Pokud by došlo k poruše, která by měla za následek okamžité zastavení 

malého setrvačníku, došlo by k vysokému a krátkodobému namáhání na krut. 

Modelový příklad: otáčky setrvačníku 𝑛1 = 6000 𝑚𝑖𝑛−1, moment setrvačnosti 

nastaven na horní hranici 𝐼1 = 0,1 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2, úplné zastavení setrvačníku by trvalo 

𝑡 = 1,2 𝑠. Kroutící moment, který bude namáhat vstupní hřídel se spočítá: 

𝑀𝑘 = 𝐼 ∙
Δ𝜔

Δ𝑡
= 0,1 ∙

6000 ∙ 2 ∙ 𝜋

60 ∙ 1,2
= 52 𝑁 ∙ 𝑚  (3.5) 

Tato hodnota je orientační, tudíž nemusí být ve všech případech dodržena. 

h) Osová vzdálenost hřídelů ve skříni MQ200 je dána 𝑜 = 65 𝑚𝑚, je nutné jí tedy 

zachovat.  

3.2 Konstrukce zkušební skříně 

Následoval prvotní konstrukční návrh (Obr. 3.5), realizovaný v 3D CAD software 

Solidworks 2016. Tato kapitola se bude zabývat jeho popisem a dalším vývojem. 
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Bylo použito tří hřídelové uspořádání v jedné kompaktní skříni, vodorovně dělené 

(první návrh skříně Obr. 3.6 vlevo), tvořené z ocelových plátů. Stálý převod byl 

realizován ozubeným soukolím. Jednotlivé hřídele byly uloženy ve dvojicích valivých 

kuličkových ložisek, namontovaných ve stěnách skříně. Ložiska mají dostatečný 

rozestup, aby dostatečně zachytávala ohybový moment od letmo uložených konců 

hřídelů. Tím vznikl uvnitř skříně určitý vnitřní prostor na umístění ozubeného soukolí 

stálého převodu. Uvnitř skříně může být udržována určitá hladina olejové náplně, takže 

ložiska a těsnící prvky jsou mazány rozstřikem oleje. Převislé konce hřídelí vedou mimo 

skříň a slouží k montáži zkušebního ozubeného soukolí se synchronizační spojkou. Celý 

vnější prostor je zakrytován krytem z průhledného plastu (PMMA – plexi sklo). Vnitřní i 

vnější prostor jsou ve spodní části propojeny, tudíž olej, aplikovaný k synchronizační 

spojce steče do propojené části. Odtud je olej opět odčerpáván. Převislé konce hřídelů 

jsou totožné, tudíž lze namontovat soukolí se synchronizační spojkou na vstupní i 

 
Obr. 3.5: První návrh připravovaného stanoviště. 
1 – stálý převod, 2 – kryt pracovního prostoru, 3 – synchronizační spojka s příslušným soukolím, 4 – 
snímač axiální síly, 5 – hřídele uložené ve zkušební skříni, 6 – snímač točivého momentu, 7 – pružná 
spojka, 8 – ložisková jednotka, 9 – řemenový převod, 10 – elektromotor, 11 – kloubový hřídel, 12 – malý 
setrvačník. 
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výstupní hřídeli. Z tohoto důvodu je i montážní pozice pro snímač axiální síly na skříni u 

obou konců. Pneumatický válec s řadící vidličkou je montován na prodloužené stěně 

mimo vnitřní prostor. Montážní otvory pro válec jsou taktéž nad každým z převislých 

konců, tudíž je splněn požadavek na umístění synchronizační spojky na libovolné 

hřídeli. Pneumatický válec bylo vhodné umístit osově co nejblíže hřídelím, aby se snížil 

ohybový moment na řadící vidličku a pístnici. Proto nebylo možné ponechat jeden 

montážní otvor na válec v rovině mezi oběma hřídeli (volba hřídele by byla realizována 

pootočením řadící vidličky na pístnici). 

V převodové skříni jsou tedy 3 hřídele. 

• Vstupní 

Na jedné straně je vně skříně napojena na malý setrvačník, pomocí pružné 

spojky. Zde je hřídel zatěsněna guferem. Druhý konec (převislý) slouží k montáží 

části zkoušeného ozubeného soukolí se synchronizační spojkou – nahrazuje vstupní 

hřídel skutečné převodovky. 

• Střední 

Je téměř totožná s hřídelí vstupní, ovšem nevystupuje ven ze skříně, tudíž 

nebylo nutné použít gufero. Oproti vstupní hřídeli je navíc osazena ozubeným kolem 

stálého převodu. Převislý konec pro montáž zkoušeného soukolí nahrazuje výstupní 

hřídel skutečné převodovky. 

• Výstupní 

 Slouží k přenosu točivého momentu ze stálého převodu ven ze skříně, na velký 

setrvačník. Na výstupu je opět použito gufero. Propojení s velkým setrvačníkem 

bude realizováno pomocí kloubového hřídele. Na výstupu ze zkušební skříně bude 

také umístěn senzor pro snímání točivého momentu. 

 

Později byl přehodnocen tvar krytu vnějšího prostoru. Bylo třeba ho důkladně 

zatěsnit, ale umožnit jeho snadné sejmutí a zpětnou montáž, bez použití těsnícího 

tmelu. Z tohoto důvodu bude vyhotoven z trubky, kterou lze snadno zatěsnit o-
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kroužkem. 

 

Tato změna zapříčinila posuv spodní hrany krytu vůči dnu vnitřního prostoru skříně. 

Aby byl zachován spád oleje směrem dovnitř, bylo by nutné udělat dno vnitřního 

prostoru daleko hlubší, takže by na dně skříně zůstával zbytečně velký objem oleje (aby 

byla zachována výška hladiny pro brodění ozubeného soukolí stálého převodu). Proto 

bylo rozhodnuto o oddělení obou prostor od sebe těsnícími prvky. Vnitřek skříně má 

trvalou náplň a ve vnějším prostoru již ke kumulaci oleje nedochází. Kapalina, která 

prošla synchronizační spojkou je rovnou odváděna mimo skříň v nejnižším bodě 

kruhového výřezu pro montáž krytu. 

Zbývá zhodnotit technologii výroby zkušební skříně. Původní návrh uvažoval skříň 

svařovanou, ovšem po uvědomění si rozměrů skříně (relativně malé, pohled na 3D 

model může zkreslovat), přišla v úvahu i možnost obrábět obě poloviny skříně z plných 

bloků. Výsledný rozměr skříně je 345 × 312 × 124 (Š × 𝑉 × 𝐻) v 𝑚𝑚. 

 
Obr. 3.6: Proměna tvaru krytu z plexiskla. 
Vlevo původní varianta, vpravo nová. 
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Obráběná skříň byla zhodnocena jako výhodnější, skříň byla tedy jako obrobek 

přemodelována. 

3.3 Detailní rozbor prvků konstrukčního návrhu 

Obr. 3.7 zobrazuje celkový pohled na finální návrh zkušební skříně. Je zde vidět 

dělení skříně na víko a vanu. Obě poloviny jsou pozicovány pomocí dvojice kalených 

kolíků 5 × 20 a následně sešroubovány 9 × šrouby 𝑀8 × 55. Těsnění obou částí bude 

provedeno tmelem.  Jednotlivé podsestavy budou detailněji rozebrány v následujících 

podkapitolách. Kusovník všech dílů je vložen viz příloha 2. 

O
b

ráb
ěn

á skříň
 

 

- Vyšší tuhost celku (posunutí vlastní frekvence výš). 

- Méně operací – obrábění obou polovin samostatně, poté slícování 

a vyvrtávání otvorů na ložiska (po sešroubování). 

- Méně pracná a jednoznačnější dokumentace. 

 

 

- Dražší. 

- Náročné na obráběcí stroje a dostupnost polotovaru. 

Svařo
van

á skříň
 

 

- Levnější (užití výpalků ze silnostěnného plechu). 

- Obrábění pouze slícování a vyvrtávání otvorů na ložiska 

(po sešroubování). 

 

 

- Technologicky náročné – manuální práce. 

- Některé svary hůře proveditelné (malé rozměry vnitřního prostoru). 

- Nutné tepelné zpracování kvůli vnitřnímu pnutí po svařování. 

Tab. 3.3: Srovnání technologií výroby skříně. 
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3.3.1 Uložení a zatěsnění hřídelů (Obr. 3.8) 

Nejprve bylo nutné rozhodnout o uložení hřídelí a jeho zajištění. Vstupní (1) a 

střední (9) hřídel jsou uloženy totožně; ovšem ne zcela ideálně. Na straně převislých 

konců pro montáž zkoušeného soukolí je ložisko na hřídeli axiálně volné. Bylo to nutné 

z důvodu omezením vnitřním průměrem snímače axiální síly.  

 
Obr. 3.7: Rozklad finálního návrhu zkušební převodové skříně. 
1 – závěsné oko, 2 – pneumatický válec s řadící vidličkou, 3 – víko skříně, 4 – stálý převod, 5 – hřídele, 
6 – vana skříně, 7 – snímač axiální síly, 8 – převislé konce hřídelů se synchronizační spojkou a soukolím, 9 
– pozicovací kolík, 10 – olejová měrka, 11 – kryt z plexi skla, 12 – šrouby skříně, 13 – mazací tryska. 
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Z dříve uvedených důvodů bylo nutné, od sebe oddělit vnitřní a vnější prostor 

skříně. Mezi prostory skříně by bylo zabudování gufera komplikované, bylo dbáno na 

to, aby zkoušené soukolí bylo na letmo uloženém konci co nejblíže ložisku. Je použito 

ložisko typu RSH, tedy z jedné strany kontaktně zakrytované (nutné dbát na orientaci 

krytu – vně skříně). Mezi prostory není žádný tlakový spád, navíc drobná kontaminace 

náplní mezi sebou není závadná. Na druhém konci jsou ložiska zajištěna hřídelovou 

maticí s pojistnou podložkou KM a MB (2). Vnitřní kroužek ložiska u vstupní hřídele je 

přidržován pojistnou maticí přes distanční trubku, jejíž vnější průměr je kontaktní 

plochou pro gufero (3). U střední hřídele nebylo nutné použít gufero, protože hřídel 

nevychází vně skříně. Úniku oleje ze skříně je zde bráněno pryžovým víčkem (10). 

Všechna ložiska (4) těchto dvou hřídelí byly volena totožná, aby vrtání ložiskových děr 

ve skříni bylo možné provést jedním nástrojem na jedno upnutí. Pojištění ložisek ve 

skříni je realizováno pomocí pojistných kroužků (5), tzv. ségrovek. Výjimkou je strana u 

převislých konců hřídelů. Aby bylo možné navrhnout nosič snímače axiální síly (7) 

dostatečně tuhý, bylo třeba zvětšit jeho středící průměr. Díky tomu nezbyl materiál pro 

 
Obr. 3.8: Uložení hřídelů. 
1 – Vstupní hřídel, 2 – KM-MB 5, 3 – gufero 25×52×7, 4 – ložisko 6205, 5 – ségrovka 52, 6 – víčko 55×10, 
v zákrytu KM-MB 6, 7 – nosič ax. Snímače, 8 – záslepka, 9 – střední hřídel, 10 – víčko 52×7, 11 – výstupní 
hřídel, 12 – ložisko 6005, 13 – ségrovka 55. 
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zápich pojistného kroužku. Ložisko je axiálně zajištěno právě tímto nosičem. K hřídel, 

kde neprobíhá měření axiální síly je třeba místo nosiče snímače namontovat záslepku 

(8), aby nedošlo k uvolnění ložiska. 

Ložiska (12) výstupní hřídele (11) nejsou opět ideálně axiálně zajištěna přímo na 

hřídeli. Na straně snímače točivého momentu je vnitřní kroužek ložiska axiálně volný. 

Na druhé straně bylo možné opřít ložisko o osazení na hřídeli a zajistit hřídelovou 

maticí s pojistnou podložkou KM a MB (6). Pro zabránění úniku oleje z vnitřního 

prostoru skříně je zde opět použito pryžové těsnící víčko (6). Tato ložiska jsou zajištěna 

ve skříni opět pojistnými kroužky (13) 

 

3.3.2 Montáž zkoušeného soukolí 

Pro montáž zkoušeného soukolí se synchronizační spojkou slouží (převislé) letmo 

uložené konce hřídelů. Tyto konce jsou opatřeny jemným drážkováním téměř po celé 

délce. Montáž probíhá pomocí vložek z trubkového polotovaru. Vnitřní stěna vložky má 

stejné drážkování jako konce hřídelů. Vnější se upraví na míru montovanému prvku. 

Obě vložky jsou zajištěny šroubem 𝑀8 × 16 a pojistnou deskou, která vložky stahuje 

vůči osazení na hřídeli. Vložky jsou tedy dvojího typu. Pro příklad – jejich modifikace 

k montáži sériového soukolí: 

Označení ložisek Střední a vstupní hřídele SKF 6205 a 6205 RSH 

Výstupní hřídele SKF 6006 

Rozměr pojistných 

kroužků do otvoru 

Střední a vstupní hřídele 52 mm DIN 472 

Výstupní hřídele 55 mm DIN 472 

Označení gufera na vstupu do skříně Rubena 25 × 52 / 7 WA NBR DIN 3760 

na výstupu ze skříně Rubena 30 × 55 / 7 WA NBR DIN 3760 

Označení víčka na střední hřídeli Rubena VER01 52 × 7 NBR 

Na výstupní hřídeli Rubena VER01 55 × 10 NBR 

Rozměr KM-MB Střední a vstupní hřídele KM5 + MB5 (závit 𝑀25 × 1,5) 

Výstupní hřídele KM6 + MB6 (závit 𝑀30 × 1,5) 

Tab. 3.4: Shrnutí klíčových prvků pro uložení hřídelí. 
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• Vložka pod volně otočné kolo (Obr. 3.9). 

Dlouhá trubka (9), která má v jedné části broušený povrch pro jehličkové ložisko 

volně otočného kola (6). V druhé části je vyrobeno drážkování, na které je 

namontován náboj synchronizační spojky (8). Zajištění obou prvků je totožné se 

zajištěním na skutečné hřídeli v převodové skříni; vnější konturu vložky vlastně 

stačí vyrobit přesně podle daného úseku originálního hřídele. S touto vložkou 

souvisí sestava pro měření axiální síly, jejíž středící trubičku (5) je třeba vložit ještě 

před její montáží. 

• Vložka pod pevné kolo (Obr. 3.10). 

Tato vložka je kratší, je na ní vyrobeno pouze drážkování pro montáž pevného 

kola (2). Pro jeho zajištění a vnější konturu platí totéž, co pro předchozí vložku. 

 
Obr. 3.9: Montážní sestava převislého konce hřídele s volně otočným kolem a synchronizační spojkou. 
1 – nosič ax. snímače, 2 – snímač ax. síly, 3 – roznášecí kroužek, 4 – axiální ložisko, 5 – středící trubička, 6 
– volně otočné kolo s ložiskem, 7 – řadící objímka, 8 – náboj synchronizační spojky, 9 – vložka pod volně 
otočné kolo, 10 – distanční trubička, 11 – převislý konec hřídele, 12 – pojišťovací šroub s podložkou.  



56 
 

Jeho pozice na hřídeli je vymezena dvojicí distančních trubek (5) tak, aby obě 

ozubená kola byly v záběru po celé šíři ozubení. Bohužel nebude možné použít 

sériové ozubení, jelikož je šikmé, tudíž v záběru generuje přídavnou axiální sílu 

[27]. Naštěstí je možné obstarat tyto komponenty jako polotovary bez ozubení. 

Vhodné ozubení bude možné následně vyfrézovat. 

 

Délka drážkování byla volena s ohledem na skutečné rozměry součástí ze skříně 

MQ200. Soukolí s příslušnou synchronizační spojkou na ilustračních materiálech a 

v modelu je inspirováno rozměry soukolí III. převodového stupně. Následující tabulka 

shrnuje klíčové parametry. 

 

Délka drážkování 55 𝑚𝑚 

Typ drážkování Jemné drážkování 20 ČSN 01 4933 

Minimální vnější průměr vložky 25 𝑚𝑚 

Maximální délka vložky pro pevné kolo 68 𝑚𝑚 

Maximální délka vložky pro volně otočné kolo 53 𝑚𝑚 

Tab. 3.5: Shrnutí klíčových prvků pro uložení hřídelí. 

 
Obr. 3.10: Montážní sestava převislého konce hřídele s pevným kokem. 
1 – převislý konec hřídele, 2 – vložka pod pevné kolo, 3 – ozubené kolo, 4 – pojišťovací šroub 
s podložkou, 5 – distanční trubky. 
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3.3.3 Měření axiální síly (Obr. 3.11) 

Po rešerši vhodných snímačů byl nakonec zvolen snímač od firmy Kistler, a to 

prstencového typu, označení 9106A (2). Pracuje na principu piezo-elektrického jevu, 

tudíž je vhodný spíše na dynamické jevy, což odpovídá aplikaci ve zkušební skříni. 

Senzor je vložen do nosiče (1), který je montován na stěnu skříně pomocí 4 šroubů 

𝑀5 × 16. Nosič zajišťuje tuhé uložení senzoru, zrovna tak i souosost vůči hřídeli. Je 

vystředěn vůči otvoru pro ložisko ve skříni. V nosiči je vytvořen výřez pro připojovací 

konektor senzoru s koaxiálním kabelem. Konektor bude nutné po montáži do nosiče 

zalít těsnícím tmelem, jelikož jeho těsnost proti vniku oleje nemusí být dlouhodobě 

dostačující. Vniknutí oleje by mohlo způsobit nespolehlivost měření. 

 

Jelikož senzor vlastně zachytává reakční sílu od volně otočného kola, je nutné vložit 

mezi stacionární senzor a roztočené ozubené kolo axiální ložisko (4), které 

vykompenzuje rozdílné otáčky obou součástí. Mezi ložisko a senzor bylo nutné ještě 

přidat roznášecí kroužek (3), který zajistí rovnoměrný přenos síly na celou plochu 

senzoru. Poslední součástí je středící trubička ložiska (5), kterou je nutné zhotovit např. 

z bronzu. Trubička je totiž nasazená na drážkování hřídele a vystřeďuje kroužek ložiska 

otáčející se společně s ozubeným kolem – obě komponenty se budou v určitou chvíli 

otáčet rozdílnými otáčkami a nesmí docházet k zadírání. Tab. 3.6 shrnuje klíčové 

parametry. Na Obr. 3.9 je vidět struktura sestavy snímače v řezu (pozice 1, 2, 3, 4 ,5). 

Označení typu snímače Kistler typ 9106A (datasheet na přiloženém CD, č. 1) 

Princip fungování Piezo-elektrický jev 

Rozměry Prstenec 52,5 𝑚𝑚 × 26,5 𝑚𝑚 × 15 𝑚𝑚 (𝐷 × 𝑑 × 𝐻) 

Měřená veličina Osová síla, až 330 𝑘𝑁 (aktuální rozsah záleží na kalibraci, viz 2.4.1). 

Kalibrace Po montáži do zařízení 

Montáž Senzor trvale vložen do nosiče, který lze namontovat k oběma 

drážkovaným koncům hřídelí. 

Tab. 3.6: Shrnutí klíčových prvků pro měření axiální síly. 
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3.3.4 Měření točivého momentu (Obr. 3.12) 

Na rozdíl od měření na přístroji µ-Comp, kde je zaznamenávám reakční moment, 

bylo nutné najít způsob, jak měřit točivý moment na otáčející se hřídeli. Nejjednodušší 

by bylo polepit některou z hřídelí tenzometry a snímat moment bezkontaktně. Výrobce 

Kistler však nabízí tenzometrickou přírubu (4), která měří moment mezi dvěma hřídeli. 

Tenzometrická příruba by byla dodána jako hotové řešení včetně příslušenství, tím 

odpadne možný problém s lepením tenzometrů na hřídel a kalibrací. Navíc je 

zapojitelná do zbytku měřící aparatury stanoviště, které by bylo dodáno kompletně od 

jednoho dodavatele. 

 
Obr. 3.11: Sestava pro měření axiální síly. 
1 – nosič ax. snímače, 2 – snímač ax. síly, 3 – roznášecí kroužek, 4 – axiální ložisko, 5 – středící trubička, 6 
– šrouby. 
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Tenzometrická příruba je umístěna na výstupní hřídeli (1) vně ze zkušební skříně, 

tedy až za stálý převod. Naměřené hodnoty bude nutné tedy korigovat o převodové 

číslo stálého převodu 𝑖𝑠𝑡. Tenzometrická příruba je na hřídeli připevněna přes menší 

montážní přírubu (2). Na tenzometrickou přírubu je pak přes mezikus namontován 

konec kloubového hřídele pomocí šroubů (5), který vede k velkému setrvačníku. Bude 

nutné nastavit kloubový hřídel tak, aby měl ideálně nulové zalomení. Zalomení hřídele 

by vneslo do tenzometrické příruby přídavný ohyb, což ho mohlo zkreslit [27]. Zajištění 

montážní příruby na výstupní hřídel bude realizováno pomocí svěrného upínacího 

pouzdra typu TLK 139 (3). Díky montáži tenzometrické příruby vně skříně je umožněno 

její snadné demontování a použití na jiném stanovišti, což by nalepenými tenzometry 

umožněno nebylo. Tato příruba navíc umožňuje měřit otáčky hřídele. Parametry 

shrnuje následující tabulka. 

 
Obr. 3.12: Sestava pro měření točivého momentu. 
1 – výstupní hřídel, 2 – montážní příruba, 3 – svěrné upínací pouzdro, 4 – tenzometrická příruba, 5 – 
šrouby. 
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Poznámka: Použití svěrného pouzdra má oproti zajištění perem 2 nesporné výhody: 

• Přenos momentu je bez vůlí; pero bude mít vůli vždy, navíc se může časem zvětšovat. 

• Není třeba dodatečné axiální zajištění; pouze je třeba počítat s drobným axiálním posuvem 

náboje vůči hřídeli u některých typů pouzdra. 

Stejného výsledku lze samozřejmě dosáhnout i lisovaným spojem, ten ale není snadno 

rozebíratelný, navíc jeho návrh je třeba podložit sadou výpočtů. 

3.3.5 Řadící mechanismus (Obr. 3.13) 

Posuv řadící objímky je zajištěn kompaktním pneumatickým válcem (1) Festo typu 

ADN, který je možné namontovat čtyřmi šrouby 𝑀6 × 30 (5) nad vstupní i střední 

hřídel. Válec je umístěn mimo skříň, dovnitř vstupuje pouze pístnice. Volný montážní 

otvor ve stěně skříně je zaslepen jednoduchým plechovým výpalkem (4). Výpalek i 

válec bude třeba zatěsnit vůči skříni, například papírovým těsněním. Pístnice je 

zakončena závitem, na který je šroubována řadící vidlička (3). 

Označení typu snímače Kistler Ki – Torq 4551A500 (datasheet na přiloženém CD, č. 2) 

Princip fungování Tenzometrie. 

Rozměry Příruba 167,5 𝑚𝑚 × 40,5 𝑚𝑚 (𝐷 × 𝐻), montáž pomocí 8 šroubů 

𝑀12 / 1 strana. 

Měřená veličina Točivý moment, až ±500 𝑁 ∙ 𝑚, stator umožňuje funkci dual-range, 

druhý rozsah je do ±50 𝑁 ∙ 𝑚. 

Otáčky či úhlová poloha. 

Kalibrace Dodáno před-kalibrováno včetně měřícího statoru typu 4541A. 

Montáž Na pomocnou montážní přírubu, zajištěnou na hřídeli svěrným 

pouzdrem. 

Svěrné pouzdro Tollok TLK 139 30 × 52, maximální přenositelný moment 530 𝑁 ∙ 𝑚 

(datasheet na přiloženém CD, č. 4) 

Tab. 3.7: Shrnutí klíčových prvků pro měření točivého momentu. 
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Označení pneumatického válce ADN – 32 – 40 – A – PPS – A - "M10"K5 

(datasheet na přiloženém CD, č. 5) 

Konstrukce válce Dvojčinný, kompaktní válec, 

pístnice s vnějším závitem 𝑀10. 

Maximální pracovní tlak 10 𝑏𝑎𝑟 

Maximální tlak rozvodu laboratoří 9 𝑏𝑎𝑟 

Teoretická síla během zasouvání 415 𝑁 (6 𝑏𝑎𝑟) 

Zdvih válce 40 𝑚𝑚 

Napojení pneumatiky Fitinky pro závit 𝐺1/8, označení Festo QSL – G1/8 – 8 

Montáž Na stěnu skříně čtveřicí šroubů 𝑀6 × 30 

Označení typu možného snímače Kistler typ 9321B (datasheet na přiloženém CD, č. 3) 

Princip fungování Piezo-elektrický jev 

Rozměry Váleček 23 × 45 (D × H), s vnitřním závitem M10 

Měřená veličina Osová síla, až ±10 𝑘𝑁 

Kalibrace Předkalibrováno na rozsah ±100 𝑁 

Montáž Přímo na pístnici válce 

Tab. 3.8: Shrnutí klíčových prvků pro řadící mechanismus. 

 

Obr. 3.13: Řez řadícím mechanismem. 
1 – pneumatický válec, 2 – fitinky pro připojení stlačeného vzduchu, 3 – řadící vidlička, 4 – záslepka, 5 -
upevňovací šroub, 6 – kontra matice, 7 – šroub vidličky. 
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Je vhodné na pístnici měřit aktuální sílu řazení, pro lepší kontrolu nad jeho 

průběhem. Nemůže být oblepena tenzometry z důvodu jejího malého průměru a 

poměrně vysoké tuhosti na tah/tlak. Lze zakoupit od firmy Kistler šroubovací senzor 

osové síly (2), který se vloží pouze jako mezikus mezi vidličku a pístnici. Detailní 

parametry jsou v Tab. 3.8. 

3.3.6 Mazací oběhy 

Jak již bylo napsáno dříve, výsledný návrh disponuje 2 oddělenými prostory. 

a) Vnitřní prostor skříně (Obr. 3.14) 

 

Má trvalou olejovou náplň (1), která je rozstřikována broděním ozubeného 

soukolí stálého převodu. Tento olej obstarává mazání všech ložisek (celkem 6) i 

gufer (celkem 2). Dno skříně má sklon k jedné straně, v nejhlubším místě je směrem 

ven odtokový kanál se závitem 𝐺3/8. Vně skříně je do tohoto otvoru našroubována 

olejová měrka od firmy Hennlich (2), která zároveň slouží pro dolévání a má i 

 
Obr. 3.14: Prvky vnitřní olejové náplně. 
1 – olejová náplň, 2 – olejová měrka, 3 – odvzdušňovací kanál s fitinkou. 
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výpustní šroub. Ve víku skříně je vyvrtán malý otvor (3), který slouží jako 

odvzdušňovací. Je v něm vyhotoven závit 𝑀6, do kterého lze našroubovat fitinku, 

takže je možné vyvést odvzdušnění hadičkou mimo skříň. 

 

 
Obr. 3.16: Detail těsnění krytu z plexi skla a výpustního kanálu. 
1 – válcová část krytu, 2 – výztužný prstenec, 3 – o-kroužek, 4 – výpustní kanál, 5 – fitinka. 

 
Obr. 3.15: Řez mazací tryskou. 
1 – připojovací fitinka, 2 – kontra matice, 3 – závitová trubka, 4 – rozstřikovací tryska, 5 – předpokládaný 
tvar olejové mlhy. 

Označení olejové měrky Hennlich TL1 1 – 100 – R3/8 

(datasheet na přiloženém CD, č. 7) 

Přibližný objem olejové náplně 0,2 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑢 

Označení odvzdušňovací fitinky Festo QSM – M6 – 6  

Vnější průměr odvzdušňovací hadičky 6 𝑚𝑚 

Tab. 3.9: Shrnutí klíčových prvků pro vnitřní olejovou náplň. 
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b) Vnější prostor skříně 

Olejový oběh pro mazání synchronizační spojky začíná u trysky (Obr. 3.15). 

Tryska by měla aplikovat olej přímo ke kuželové spojce, ovšem měl by být 

přenastavitelná do jiné polohy, pokud by bylo namontováno jiné zkoušené soukolí. 

Zpětně by nemělo být složité trysku nastavit do původní polohy, aby byly 

zachovány stejné podmínky. Tělo trysky je zhotoveno ze závitové trubky 𝐺1/4 (3), 

která je zašroubována do závitového otvoru ve stěně skříně, mezi montážními 

otvory pro pneumatický válec. Nastavení vyložení trysky lze tedy realizovat 

šroubováním trubky, kdy jedna otočka odpovídá 1,337 𝑚𝑚. Po nastavení je trubka 

pojištěna kontra matkou (2). Na konci, který vychází vně skříně, je našroubována 

fitinka (1) s vnitřním závitem 𝐺1/4, pro napojení přívodní hadičky. Druhý konec 

trubky je opatřen vnitřním závitem 𝐺1/8, do kterého je zašroubována rozstřikovací 

tryska (4). Tvar rozstřiku oleje viz pozice 5. Je plochý, úhel rozevření 90°. Díky tomu 

nebude třeba naklánět trysku do stran, pouze jí každou celou otočkou 

vysunout/zasunout do skříně. 

 

 
Obr. 3.17: Řez výpustním kanálem s dvěma vývody. 
1 – kanál, 2 – fitinka, 3 – zátka. 
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Vnější prostor, ve kterém probíhá řazení, je zakrytován válcovým krytem z plexi 

skla Ø260 × 2 . Detail zatěsnění viz Obr. 3.16. Na jedné straně je nalepena 

epoxidovým lepidlem zátka. Druhá strana je vyztužena zalepením do hliníkového 

prstence (2), do kterého je upíchnuta drážka pro těsnící o-kroužek (3) Ø270 × 5. 

Zároveň prstenec slouží jako příruba pro šrouby 𝑀5 × 16, kterými je celý kryt 

přišroubován ke zkušební skříni. 

Olej, který steče ze synchronizační spojky, vychází ze skříně otvorem (4) u 

spodní hrany krytu. Výpustní kanál pro odvod oleje je rozdvojen pro případ, že by 

se jeden z vývodů dostal v budoucnu do kolize s jinou částí stanoviště – použit bude 

ten, ke kterému bude lepší přístup (viz Obr. 3.17). Vývody jsou opatřeny vnitřním 

závitem 𝐺1/2. Do něho bude zašroubována fitinka na hadičku pro propojení se 

zbytkem oběhu.  Nepoužívaný vývod bude zaslepen zátkou. Následuje tabulka 

s parametry oběhu. Celkový návrh olejového hospodářství je dokreslen na 

schématu Obr. 3.18.. 

 

Označení rozstřikovací trysky Hennlich 686.406 (datasheet na přiloženém CD, č. 8) 

Označení přívodní fitinky Festo QSF – G1/4 – 8 

Označení výstupní fitinky Festo QS – G1/2 – 16 

Označení zátky Festo B – G1/2  

Vnější průměr přívodní hadičky 8 𝑚𝑚 

Vnější průměr výstupní hadičky 16 𝑚𝑚 

Objemový průtok tryskou 1 𝑙 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 při přetlaku 2 𝑏𝑎𝑟 

Tab. 3.10: Shrnutí klíčových prvků pro vnější olejový oběh. 
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3.3.7 Stálý převod (Obr. 3.19) 

 

 Jak již bylo zmíněno, stálý převod je tvořen ozubeným soukolím. Osová vzdálenost 

byla zvolena 70,5 𝑚𝑚, aby bylo dosaženo dostatečné vzdálenosti mezi vstupní a 

výstupní hřídeli. Jinak by došlo ke kolizi mezi navazujícími součástkami. Pastorek (2) je 

 
Obr. 3.19: Řez stálým převodem. 
1 – ozubené kolo, 2 – pastorek (součást střední hřídele), 3 – svěrné upínací pouzdro, 4 – výstupní hřídel. 

 
Obr. 3.18: Celkové schéma návrhu olejového oběhu.  
1 – rozstřikovací tryska, 2 – aplikace k synchronizační spojce, 3 – odtok kanálem, 4 – zásobní nádrž oleje, 
5 – čerpadlo, 6 – zařízení na úpravu teploty oleje. 
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součástí střední hřídele, patní kružnice ozubení je příliš malá na to, aby bylo kolo 

samostatné. Velké kolo (1) je pojištěno stejným svěrným upínacím pouzdrem (3) typu 

TLK 139. Pro co nejklidnější chod soukolí byl zvolen co nejmenší modul, tudíž ozubená 

kola mají velký počet zubů, tedy současně jich zabírá nejvíce – vysoký součinitel trvání 

záběru [27]. Nerovnoměrný chod a rázy by měly negativní dopad na měření točivého 

momentu. Ještě lepšího výsledku by bylo dosaženo použitím ozubení se šikmými zuby. 

Přídavná axiální síla by ale mohla ovlivnit průběh měření axiální síly, která může na 

střední hřídeli probíhat. Je třeba eliminovat každé možné sebemenší ovlivnění. 

Parametry shrnuje následující tabulka. 

 

3.3.8 Ostatní prvky skříně 

Pro doplnění sestavy bylo nutné ještě vyřešit několik dalších prvků. Samostatná 

smontovaná skříň s hřídelemi váží přibližně 58 𝑘𝑔, proto bylo vhodné do vrchní části 

skříně vyvrtat otvor pro montáž závěsného šroubu s okem, který umožní manipulaci 

skříně jeřábem. Otvor je posunut co nejblíže teoretickému těžišti, tudíž by nemělo 

docházet k přílišnému naklápění skříně. Po usazení skříně do pozice se skříň upevní 

pomocí čtveřice závitových děr na její spodní straně. Protože bude nutné vyvést 

koaxiální kabely od senzorů mimo skříň, bude ve stěně skříně, poblíž otvoru pro mazací 

trysku, vyhotoven otvor 𝑀16 × 1,5 , do kterého se zašroubuje svěrná kabelová 

průchodka s vnitřní pryžovou vložkou, kterou se provléknou jednotlivé kabely. Po 

dotažení převlečné matice průchodky dojde k zatěsnění pryžové vložky okolo kabelů. 

Typ ozubení Čelní ozubená kola s přímými zuby 

Parametry Počty zubů: 38/103, převod 𝑖𝑠𝑡 = 2,71, úhel záběru 𝛼 = 20° 

Osová vzdálenost 𝑜 = 70,5 𝑚𝑚 

Šířka záběru 30 𝑚𝑚 

Svěrné upínací pouzdro Tollok TLK 139 30 × 52, max. přenositelný moment 530 𝑁 ∙ 𝑚 

(datasheet na přiloženém CD, č. 4) 

Tab. 3.11: Shrnutí klíčových prvků pro stálý převod. 
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3.3.9 Konstrukce rámu stanoviště s příslušenstvím (Obr. 3.21) 

Aby bylo stanoviště kompletní, bylo třeba navrhnout ke zkušební skříni i další 

komponenty. Velký setrvačník je vyřešen, malý setrvačník (4) je vhodné umístit na 

společný rám (10) se skříní (1). Tím vznikne kompaktní celek, který se pak snadno 

přesune k jinému stanovišti. Na rám je také třeba uchytit stator snímače točivého 

momentu (11), případně komponenty mazacího okruhu. Rám je svařen z ocelových 

profilů čtvercového průřezu o rozměru 40× 40 ×  4 (𝑚𝑚). Pro montáž jednotlivých 

komponent jsou na rám navařeny patky, které se poté zafrézují na požadovanou výšku 

vůči sobě. Kusovník celé sestavy viz příloha 3. 

 
Obr. 3.20: Detail závěsného oka a kabelové průchodky. 

Označení závěsného šroubu Šroub s okem DIN 580 – M16  

Maximální nosnost závěsného šroubu 700 𝑘𝑔 

Montáž zkušební skříně Zespoda skříně otvory pro 4x šroub 𝑀16 × 30. 

Rozteč 260 𝑚𝑚 × 94 𝑚𝑚. 

Označení kabelové průchodky Essentra 550921 + vložka Essentra 550917 

Tab. 3.12: Shrnutí zbývajících prvků stanoviště. 
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Hřídel malého setrvačníku je uložena ve dvojici dělených ložiskových těles SKF (3). 

Ty umožní snadnou demontáž hřídele, například kvůli přenastavení momentu 

setrvačnosti setrvačníku. Se zkušební skříní je hřídel propojena pomocí pružné 

vlnovkové spojky (2). Tento typ má výhodu, že její chod je naprosto bez vůlí. Spojka 

pomáhá vyrovnávat nesouosost obou propojených částí. Součástí spojky je také 

bezpečnostní mechanismus, který okamžitě přeruší přenos točivého momentu, pokud 

by přesáhl maximální hodnoty. Tuto hodnotu je možné plynule přenastavit na menší. 

Během přerušení toku momentu nedochází k poškození spojky – zpětné zajištění 

probíhá pootočením obou konců vůči sobě. 

Motor (6) je uchycen na pomocném rámu (7), který je spojen s hlavním rámem skrz 

čep (9). Tím je umožněno naklápění motoru, tudíž i dopínání řemene (5). Převod 

 
Obr. 3.21: Montáž zkušební skříně a příslušenství na rám. 
1 – zkušební převodová skříň, 2 – kloubový hřídel, 3 – ložiskové jednotky malého setrvačníku, 4 – malý 
setrvačník, 5 – klínový řemen, 6 – elektromotor, 7 – pomocný rám elektromotoru, 8 – šroub s okem pro 
dopínání řemene, 9 – čep rámu elektromotoru, 10 – hlavní rám, 11 – stator tenzometrické příruby. 
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řemenem se rovná jedné, tedy řemenice mají stejný roztečný průměr, a to 𝐷𝑝 =

71 𝑚𝑚. Otáčky motoru budou řízeny pomocí frekvenčního měniče. Z bezpečnostních 

důvodů nesmí být přesaženy mezní otáčky 𝑛𝑚𝑎𝑥 = 6000 𝑚𝑖𝑛−1 udávané výrobcem 

motoru. Pro tuto aplikaci jsou ale tyto otáčky dostačující. 

 

Řez malým setrvačníkem je na Obr. 3.22. Na hřídeli setrvačníku (3) je namontován 

malý setrvačník a řemenice (5) pro jeho pohon. Setrvačník se skládá ze základního 

nosného tělesa (1) o momentu setrvačnosti 0,00675 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2, který může být doplněn 

několika dalšími kotouči (2) až po hodnotu 0,1056 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2. Moment setrvačnosti 

daného kotouče je dán jeho šířkou, přičemž platí, že 1mm odpovídá 0,00179 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2. 

K momentu setrvačnosti setrvačníku je třeba ještě připočítat moment setrvačnosti 

hřídele, řemenice, rotoru elektromotoru, pružné spojky, svěrných pouzder i vstupní 

hřídele. Nejmenší možný moment setrvačnosti je tedy 0,00971 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 , největší 

0,10856 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2. Tyto hodnoty jsou měřené přímo z 3D modelu, tudíž nejsou přesné. 

V dalších kapitolách se proto budou už vyskytovat jen zaokrouhlené. Řemenice i 

 
Obr. 3.22: Podsestava malého setrvačníku v řezu. 
1 – nosné těleso, 2 – přídavné kotouče, 3 – hřídel setrvačníku, 4 – svěrné upínací pouzdro, 5 – řemenice, 
6- ložisková tělesa 
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setrvačník jsou zajištěny opět svěrným upínacím pouzdrem TLK 139. Všechny 

parametry shrnuje následující tabulka. Celkový pohled na stanoviště je na Obr. 3.23. 

 

3.4 Výpočty 

Následující část práce se bude zabývat výpočty, většina spíše kontrolního 

charakteru. Vzhledem k očekávanému zatížení během zkoušek synchronizačních spojek 

se zdají být některé komponenty spíše předimenzované. U zařízení tohoto typu to je 

odůvodnitelné; je tím snížena pravděpodobnost fatálního následku od náhlé poruchy. 

Vyšší tuhost celku také zlepšuje odolnost proti rozkmitání, jelikož posouvá vlastní 

frekvence soustavy výš – nedojde tedy k vybuzení za běhu stroje. Navíc přispívá 

Průměr připojovacího konce 

hřídele 

Vstup 20 𝑚𝑚 

Výstup 30 𝑚𝑚 

Označení pružné spojky SWK/BN – 80 – 20 – 20 – 80 – 2 

(datasheet na přiloženém CD, č. 5) 

Charakteristika spojky Nejvyšší moment 80 𝑁 ∙ 𝑚, mezní otáčky 6250 𝑚𝑖𝑛−1 

Označení ložiskové jednotky SKF SNL 505 

Označení svěrných pouzder TLK 139 30 × 52 (datasheet na přiloženém CD, č. 4) 

Rozsah momentu setrvačnosti 𝐼1 = 0,00971 …  0,10856 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 

Dílčí momenty setrvačnosti Malý setrvačník základ 0,00675 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 

Hřídel setrvačníku 0,00009 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 

Řemenice 0,00032 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 

Pružná spojka 0,00180 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 

Rotor motoru 0,00051 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 

Vstupní hřídel 0,00006 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 

Svěrné upínací pouzdro setrvačníku 

a řemenice 

0,00009 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 

Označení motoru Siemens 1LE1002 – 0CA62 – 2AA4 

(datasheet na přiloženém CD, č. 9) 

Charakteristika motoru Třífázový asynchronní motor, výkon 0,75 𝑘𝑊, 2-pólový, 

jmenovité otáčky 2780 min−1 

Mezní otáčky sestavy 𝑛1,𝑚𝑎𝑥 = 6000 𝑚𝑖𝑛−1 , dané elektromotorem 

Tab. 3.13: Shrnutí parametrů malého setrvačníku. 
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k celkově vyšší modulárnost celku. Do budoucna by mohl přijít např. požadavek na 

testování komponent jiných převodovkových skříní, například z užitkových vozů, které 

musejí přenášet daleko větší síly. 

 

3.4.1 Zpomalení velkého setrvačníku 

První příklad se zabývá pojmem „neměnnost otáček velkého setrvačníku“. Během 

řazení by otáčky tohoto setrvačníku neměly kolísat, jakožto že během řazení téměř 

nedochází ke změně rychlosti jedoucího vozidla, způsobeného právě synchronizací. V 

laboratorních podmínkách je postačující, aby moment setrvačnosti velkého setrvačníku 

byl alespoň řádově vyšší než zbylých rotujících komponent. V práci (BP brzdy) je 

zmíněno, že setrvačnosti tohoto setrvačníku je o něco vyšší než setrvačnost ¼ 

automobilu Škoda Fabia. Proto nezbývá než odhadnout, jak velký vliv tento fakt vlastně 

bude mít. Modelový příklad nejhorší kombinace pracuje s nastavením velkého 

setrvačníku největší setrvačnost a jeho otáčky by se změnily o ∆𝑛 = 2000 min−1. 

Nejjednodušší bylo počítat se změnou kinetické energie, ovšem tento výpočet se 

ukázal jako neplatný. Velká část kinetické energie se totiž přemění na teplo v kuželové 

spojce. Je nutné použít rovnici pro momentovou rovnováhu mezi oběma setrvačníky. 

 
Obr. 3.23: Celkový pohled na zkušební stanoviště. 
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𝑀1 = 𝐼1 ∙
∆𝜔1

∆𝑡
;   𝑀2 = 𝑀1 ∙ 𝑖𝑠𝑡 ∙ 𝑖𝑝ř = 𝐼2 ∙

∆𝜔2

∆𝑡
    (3.6) 

Po vydělení rovnic (3.6) získáme vztah: 

𝑀1 ∙ 𝑖𝑠𝑡 ∙ 𝑖𝑝ř

𝑀1
=

𝐼2

𝐼1
∙

∆𝜔2 ∙ ∆𝑡

∆𝜔1 ∙ ∆𝑡
  (3.7) 

Převod byl zvolen 𝑖𝑝ř = 4, což odpovídá běžnému převodu na 1. rychlostní stupeň, 

𝑖𝑠𝑡 = 2,71 vychází z konstrukce skříně. Momenty a ∆𝑡 se vykrátí. Po úpravě zbyde 

rovnice: 

∆𝑛2 =
∆𝑛1 ∙ 𝑖𝑠𝑡 ∙ 𝑖𝑝ř ∙ 𝐼1

𝐼2
=

2,71 ∙ 4 ∙ 0,11 ∙ 2000

42,3
= 56,4 𝑚𝑖𝑛−1    (3.8) 

Pokud by výchozí otáčky velkého setrvačníku činily 𝑛2 = 1000 𝑚𝑖𝑛−1, znamenal by 

tento rozdíl změnu o 5,64 %. Tento případ ale u skříně MQ200 by nemohl nastat už jen 

z důvodu, že v nejméně příznivé situaci, tedy řazení na 1. rychlostní stupeň ze 2. 

rychlostního stupně, bychom ve výpočtu museli vynechat převod 𝑖𝑝ř, jelikož řazení 

těchto stupňů probíhá na výstupní hřídeli. Pokles ∆𝑛2 by pak vyšel 4 × menší, což už je 

příznivější. 

3.4.2 Kontrola hřídelů na krut 

Nejprve bylo nutné zvolit místa, kde je předpoklad nejvyššího zatížení. Převod 

zkoušeného soukolí byl zvolen 𝑖𝑝ř = 4 , stejně jako v příkladu 3.4.1. Bezpečností 

moment byl v kapitole 3.1.3 zvolen na 52 𝑁 ∙ 𝑚. Tabulka shrnuje jednotlivé kroutící 

momenty na všech hřídelí. Účinnost na jednotlivých hřídelích je zvolena 𝜂 = 95% 

(ztráty v ložiskách a čelním ozubení). Pro srovnání, zaručená mez kluzu u běžné 

konstrukční oceli 11 700 je alespoň 350 𝑀𝑃𝑎. 

 

a) Vstupní a setrvačníková hřídel 

U těchto hřídelí je nejmenší průměr 𝐷1,𝑚𝑖𝑛 = 20 𝑚𝑚. 

Setrvačníková hřídel 𝑀𝑘1 = 52 𝑁 ∙ 𝑚 

Vstupní hřídel 𝑀𝑘1 = 52 𝑁 ∙ 𝑚 

Střední hřídel 𝑀𝑘2 = 𝑀𝑘1 ∙ 𝜂 ∙ 𝑖𝑝ř = 52 ∙ 0,95 ∙ 4 = 198 𝑁 ∙ 𝑚 

Výstupní hřídel 𝑀𝑘3 = 𝑀𝑘1 ∙ 𝜂2 ∙ 𝑖𝑝ř ∙ 𝑖𝑠𝑡 = 52 ∙ 0,952 ∙ 4 ∙ 2,71 = 509 𝑁 ∙ 𝑚 

Tab. 3.14: Vypočítané kroutící momenty na hřídelích. 
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𝜏𝑘1 =
𝑀𝑘1

𝑊𝑘1
;    𝑊𝑘1 =

𝜋 ∙ 𝐷1,𝑚𝑖𝑛
3

16
=

𝜋 ∙ 203

16
= 1570,8 𝑚𝑚3  (3.9) 

𝜏𝑘1 =
52 ∙ 1000

1570,8
= 33 𝑀𝑃𝑎;    𝑘1 =

350

33
= 10,6  (3.10) 

b) Střední hřídel 

U střední hřídele je nejmenší průměr také 𝐷2,𝑚𝑖𝑛 = 20 𝑚𝑚. 

𝜏𝑘2 =
𝑀𝑘2

𝑊𝑘2
;    𝑊𝑘2 =

𝜋 ∙ 𝐷2,𝑚𝑖𝑛
3

16
=

𝜋 ∙ 203

16
= 1570,8 𝑚𝑚3  (3.11) 

𝜏𝑘2 =
198 ∙ 1000

1570,8
= 126 𝑀𝑃𝑎;    𝑘2 =

350

126
= 2,78  (3.12) 

c) Výstupní hřídel 

Nejmenší průměr 𝐷3,𝑚𝑖𝑛 = 30 𝑚𝑚. 

𝜏𝑘3 =
𝑀𝑘3

𝑊𝑘3
;    𝑊𝑘3 =

𝜋 ∙ 𝐷3,𝑚𝑖𝑛
3

16
=

𝜋 ∙ 303

16
= 5301,4 𝑚𝑚3  (3.13) 

𝜏𝑘3 =
509 ∙ 1000

5301,4
= 96 𝑀𝑃𝑎;    𝑘2 =

350

96
= 3,65  (3.14) 

Zvolené namáhání je splněno s nejmenším bezpečnostním koeficientem 2,78 . 

Protože převislé konce hřídelů budou navíc namáhány na ohyb od zkoušeného soukolí, 

je vhodné spočítat redukované napětí na nejkritičtějším místě, a to u střední hřídele 

v místě osazení na konci drážkování. Vzhledem k tomu, že nejsou předem známy 

konkrétní parametry namontovaného ozubeného soukolí, budou tyto hodnoty 

částečně odhadnuty. Z převodového čísla a osové vzdálenosti lze vypočítat roztečnou 

kružnici. 

𝑑2

𝑑1
= 𝑖𝑝ř;    

𝑑1

2
+

𝑑2

2
= 𝑜 → 𝑑2 =

𝑜

1
2 +

1
2 ∙ 𝑖𝑝ř

=
65

1
2 +

1
2 ∙ 4

= 104 𝑚𝑚  (3.15) 

Z roztečné kružnice je možné spočítat obvodovou sílu, z té následně sílu radiální. 

Rameno síly 𝑎 = 53 𝑚𝑚, tedy vzdálenost kritického místa od přibližného působiště ve 

středu ozubení, byla odečtena z modelu. Z ohybového napětí 𝜎𝑜 a tečného napětí 𝜏𝑘 je 

následně vypočteno redukované napětí 𝜎𝑟𝑒𝑑. 

𝐹𝑡 =
2 ∙ 𝑀𝑘2

𝑑2
=

2 ∙ 198 ∙ 1000

104
= 3807,7 𝑁  (3.16) 
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𝐹𝑟 = 𝐹𝑡 ∙ 𝑡𝑔𝛼 = 3807,7 ∙ 𝑡𝑔20° = 1385,9 𝑁  (3.17) 

𝑀𝑜 = 𝐹𝑟 ∙ 𝑎 = 1385,9 ∙ 53 = 73452,7 𝑁 ∙ 𝑚  (3.18) 

𝜎𝑜 =
𝑀𝑜

𝑊𝑜
;    𝑊𝑜 =

𝜋 ∙ 𝐷3

32
=

𝜋 ∙ 203

32
= 785,6 𝑚𝑚3  (3.19) 

𝜎𝑜 =
73452,7

785,6
= 94 𝑀𝑃𝑎  (3.20) 

𝜎𝑟𝑒𝑑 = √𝜎𝑜
2 + (𝛼 ∙ 𝜏𝑘)2 = √942 + 3 ∙ 1262 = 238 𝑀𝑃𝑎  (3.21) 

𝑘𝑟𝑒𝑑 =
350

238
= 1,47  (3.22) 

I v tomto případě je bezpečnost dostatečná. Hřídele by tedy měly vydržet bez obtíží. 

I když by hřídele dostačovalo vyrobit z běžné oceli třídy 11, bude lepší použít pevnější 

ocel. Obzvlášť u středního hřídele je to nutné, jelikož jeho součástí je pastorek stálého 

převodu. 

3.4.3 Kontrola ozubeného soukolí 

Kontrolní výpočet ozubeného soukolí byl proveden v programu MITCalc. Pro 

přehlednost bude zde uvedena pouze tabulka důležitých vstupních hodnot a 

výsledných bezpečnostních koeficientů. Snímek obrazovky z programu lze 

nalézt v příloze 4. Výstupní soubor je nahrán na CD přiloženému k práci. 

 

Veličina Pastorek Kolo 

Normálový modul 𝑚 = 1 

Počet zubů 𝑧1 = 38 𝑧2 = 103 

Úhel záběru, úhel sklonu 𝛼 = 20°;    𝛽 = 0° 

Zvolený materiál Legovaná ocel 30CrV9 (15 230) 

Povrchová úprava, mez pevnosti Nitridováno,  𝑅𝑚 = 800 𝑀𝑃𝑎 

Přenášený moment 52 𝑁 ∙ 𝑚 140,2 𝑁 ∙ 𝑚 

Otáčky kola 2711 𝑚𝑖𝑛−1 1000 𝑚𝑖𝑛−1 

Koeficient bezpečnosti na ohyb 𝑆𝑓 = 1,57 𝑆𝑓 = 1,43 

Koeficient bezpečnosti na dotyk 𝑆ℎ = 1,54 𝑆ℎ = 1,59 

Tab. 3.15: Tabulka hodnot z výpočtu ozubení. 
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3.4.4 Kontrola klínového řemene 

Stejně jako pro ozubené soukolí byl pro klínový řemen použit program MITCalc. Byla 

zvolena velikost řemene „Z“ o průřezu 10 × 6 𝑚𝑚. Vstupní hodnoty a výsledný návrh 

shrnuje tabulka Tab. 3.16. Snímek obrazovky z programu lze nalézt v příloze 5. Výstupní 

soubor je nahrán na CD přiloženému k práci. 

 

Je důležité, aby roztočení setrvačníku elektromotorem netrvalo neúměrně dlouhou 

dobu. Dále je popsán příklad doby rozběhu setrvačníku v nejméně příznivé konfiguraci 

𝐼1 = 0,11 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 na otáčky 𝑛1 = 2780 𝑚𝑖𝑛−1. Dosazený moment 𝑀𝑚 je jmenovitý, 

ve skutečnosti je během rozběhu motoru moment vyšší, tudíž bude rozběh rychlejší 

(viz charakteristika v kapitole 2.3.1, Obr. 2.20) 

∆𝑡 = 𝐼1 ∙
∆𝜔

𝑀𝑚
;  ∆𝜔 =

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛1

60
=

2 ∙ 𝜋 ∙ 2780

60
= 291,12 𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑠−1  (3.23) 

𝑀𝑚 =
𝑃1

𝜔1
=

750

291,12
= 2,58 𝑁 ∙ 𝑚 →  ∆𝑡 = 0,112 ∙

291,12

2,58
= 12,41 𝑠  (3.24) 

Čas rozběhu plně vyhovuje požadavkům stanoviště. 

3.4.5 Bezpečnostní prvky stanoviště 

I přes dostatečné dimenzování je třeba zhodnotit bezpečnost nejen samostatné 

zkušební skříně. 

• Malý setrvačník je spojen se zkušební skříní bezpečnostní vlhovcovou spojkou, 

viz kapitola 3.3.9. Pro připomenutí, její momentová kapacita je 80 𝑁 ∙ 𝑚 a 

maximální otáčky 6250 𝑚𝑖𝑛−1. Obě tyto hodnoty splňují požadavky na základě 

předpokládaných zátěžných stavů. Její vypínací moment lze nastavit dle počtu 

Výkon elektromotoru 𝑃1 = 0,75 𝑘𝑊 

Otáčky elektromotoru 𝑛1 = 2780 𝑚𝑖𝑛−1  

Roztečný průměr řemenic 𝐷𝑝 = 71 𝑚𝑚 

Osová vzdálenost 𝑜 = 155 … 175 𝑚𝑚 

Normalizovaná délka řemene 530 𝑚𝑚 

Vypočtený počet, osová vzdálenost 𝑘 = 0,9; 𝑐 = 165 𝑚𝑚  

Zvolený počet řemenů, přesné označení 1× Z – 530 ČSN 02 3110 

Tab. 3.16: Tabulka hodnot výpočtu řemenového převodu. 
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použitých talířových pružin – 1 nebo 2. V použité konfiguraci se dvojicí pružin je 

rozsah 30 …  80 𝑁 ∙ 𝑚. 

• Velký setrvačník je propojen se stanovištěm pomocí běžného automobilového 

kloubového hřídele. Ten je dimenzován na daleko větší zátěž. Ovšem bude 

nutné i zde zařadit bezpečnostní vypínací spojku. Pokud by byl použit setrvačník 

ze stanoviště pro řazení převodových skříní, spojku nebude třeba přidávat. Toto 

stanoviště jí již má zabudovanou. Lze jí nastavit na hodnoty mezi 

100 …  300 𝑁 ∙ 𝑚. 

• Přírubovým snímačem na výstupu ze zkušební skříně lze měřit momenty až 

500 𝑁 ∙ 𝑚. Pokud byl moment i tak překročen, dokáže krátkodobě snést 

moment až 1000 𝑁 ∙ 𝑚 bez újmy. Při přesažení této hodnoty by bylo nutné už 

snímač zkontrolovat a překalibrovat. K úplnému zničení zařízení dochází při 

překročení hranice 2000 𝑁 ∙ 𝑚. 

• Pokud by obsluha za běhu zařízení pojala podezření na nestandartní chování 

stanoviště, prevencí k dalším škodám slouží funkce nouzového zastavení. 

Setrvačníkový stav pro zkoušení řazení převodových skříní má přímo 

zabudovanou nouzovou brzdu na setrvačníku, která zastaví celé zařízení za 

dobu 1 𝑠. U stanoviště na zkoušení automobilových kotoučových brzd by k této 

funkci mohla být použita právě kotoučová brzda, která v jiném režimu 

stanoviště slouží jako testovaný objekt. Je schopna zastavit setrvačník přibližně 

do 3 𝑠. 

3.5 Použití stavu v laboratořích 

Způsob uchycení rámu už závisí na konkrétní volbě stanoviště, které bude k měření 

použito. Je potřeba dbát na minimalizaci zalomení kloubového hřídele, tedy pokusit se 

zajistit co největší souosost. Dalším úkolem bude propojení měřící aparatury. Součástí 

komponent dodaných firmou Kistler bude i 1-kanálový modul pro NI CompactRIO, 

obsahující nábojový zesilovač pro měření snímačem s piezo-elektrickým principem. Ten 

bude určen pro snímač axiální síly. Pro zaznamenávání točivého momentu bude stačit 

běžný tenzometrický modul. Systém sběru dat bude tedy fungovat na systému 

CompactRIO, ovládací program bude vytvořen v software NI LabView. 
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4 Závěr 

Touto prací byl učiněn úvodní krok k vybudování a zprovoznění kompletního 

zkušebního stanoviště pro kuželové synchronizační spojky automobilových 

převodových skříní MQ200 a do budoucna i dalších typů. Byl navržen základ stanoviště, 

tedy zkušební převodová skříň, která bude osazena testovanou synchronizační 

spojkou. Uvnitř této skříně byla zabudována potřebná měřící technika pro 

zaznamenávání průběhu zkoušky. Zkušební skříň, společně s malým setrvačníkem a 

jeho pohonem, je našroubována na masivním rámu. Tím je umožněno snadné 

propojení s již existujícím setrvačníkovým stanovištěm v laboratořích na Julisce. 

Návrh proběhl úspěšně, jelikož splnil všechny dané požadavky. Ve zkušební skříni je 

možné provádět opakovatelné testy vývojové, prototypové či únosnostní. Lze provádět 

i testy životnosti, ovšem k tomu je vhodnější stav pro systémové zkoušky. Celý proces 

je kontrolovatelný a dobře kvantifikovatelný. Montáž a demontáž testovaného dílu je 

rychlá a jednoduchá. Celý systém je modulární a velice univerzální. Může tedy být 

poptána výroba prvních součástí. Shrnutí klíčových parametrů je v následující tabulce. 

 

Pro kompletaci návrhu je třeba doladit příslušenství zkušební skříně, zkonstruovat 

uchycení rámu na konkrétním stanovišti, navrhnout propojení měřící aparatury a 

připravit potřebný program v prostředí NI LabView. Tyto prvky jsou spíše k řešení 

během návrhu prvotních testů, během kterých se bude celý systém zabíhat. Nutné 

Měřené veličiny Axiální síla, řadící síla, třecí moment. 

Rozsah momentu setrvačnosti hmot k synchronizaci 0,01 …  0,11 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 

Rozsah otáček primárních hmot k synchronizaci 0 …  6000 𝑚𝑖𝑛−1 

Výkon pohonného elektromotoru hmot k 

synchronizaci 

0,75 𝑘𝑊 

Možnost montáže synchronizační spojky Na drážkování letmo uložených konců 

hřídelů, celé soukolí i se spojkou. 

Mazání Rozstřik tlakového oleje tryskou, přímo 

ke kuželové spojce. 

Vyhodnocení Průběh řazení, součinitel tření, vliv 

oleje a jeho teploty. 

Celková hmotnost stanoviště (přibližně) 112 𝑘𝑔 

Tab. 4.1: Tabulka shrnující klíčové parametry stanoviště. 
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bude zrovna tak přesně navrhnout montážní vložky zkoušeného soukolí se 

synchronizační spojkou a příslušnou řadící vidličkou. Tyto prvky už ale budou vždy 

tvořeny „na míru“ konkrétní aplikaci. 

  

 
Obr. 4.1: Schéma návrhu zkušebního stavu pro testování synchronizačních spojek. 
1 – synchronizační spojka, 2 – řadící vidlička s pneumatickým válcem, 3 – pojistná vlnovcová spojka, 4 – 
malý setrvačník, 5 – řemenový převod, 6 – motor malého setrvačníku, 7 – kloubový hřídel velkého 
setrvačníku, 8 – tenzometrická příruba pro měření točivého momentu, 9 – ozubené soukolí stálého 
převodu, 10 – zkoušené ozubené soukolí, 11 – snímač pro měření axiální síly. 
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1) Výpočet rychlosti jízdy vozidla 

Modelový příklad pro srovnání: pokud by se vozidlo pohybovalo 120 𝑘𝑚 ∙ ℎ−1, jak 

otáčky by mělo kolo vozidla? Je třeba znát dynamický poloměr pneumatiky. Ten byl 

vybrán z tabulky [12], str. 76. Rozměr pneumatiky byl zvolen 195 × 65 𝑅15, který je 

velice rozšířený. 

𝑣 = 120 𝑘𝑚 ∙ ℎ−1 =
120

3,6
 𝑚 ∙ 𝑠−1 = 33,33 𝑚 ∙ 𝑠−1   (7.1) 

𝜔 =
𝑣

𝑟𝑑𝑦𝑛
=

33,33

0,308
= 108,225 𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑠−1 

→ 𝑛120 =
60 ∙ 𝜔

2 ∙ 𝜋
=

60 ∙ 108,225

2 ∙ 𝜋
= 1033,5 𝑚𝑖𝑛−1 

 (7.2) 

2) Kusovník zkušební převodové skříně 
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3) Kusovník celého stanoviště 
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4) Obrázek z programu MITCalc – kontrola ozubení 

 



91 
 

5) Obrázek z programu MITCalc – kontrola řemene 

 


