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1. Úvod 

V této práci se budu zabývat konstrukcí převodovky závodního silničního motocyklu 

určeného do okruhové skupiny označené jako Supersport. Jedná se o bezprodlevovou 

(bezsynchronní) převodovku. V tomto případě je název bezprodlevová převodovka spíše 

nadsázka. Jde o bezsynchronní převodovku, která řadí v řádech milisekund.  

Tato úloha je zadána jako cvičná, tedy v praxi bohužel práce využita nebude. 

Zadavatelem je společnost Ricardo, ve které také pracuji. Můj konzultant ve společnosti mi 

dal volnější ruku a tedy i dostatek prostoru k vlastní iniciativě. 

Cílem práce je navrhnout jednotlivé převodové stupně, parametry ozubení, 

uspořádání převodové skříně a vypracovat i výkresovou dokumentaci klíčových 

komponent. 
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2. Převodovky v motocyklech 

K vypracování této teoretické části práce, která následuje, bylo využito znalostí ze 

studia, zdrojů uvedených na konci práce a materiálů a interních školení firmy Ricardo 

Prague s.r.o.  

Převodové ústrojí je nezbytnou součástí motocyklu pro správnou dynamiku jízdy. 

Celá sestava převodů se skládá z primárního převodu, spojky, jednotlivých rychlostních 

stupňů a sekundárního převodu. 

Primární převod může mít několik variant. Obvyklým případem je řetěz mezi spojkou 

a motorem. Další možností jsou čelní ozubená kola, která bývají velmi často umístěná na 

klikové hřídeli mezi zalomení pro válce, tím je docíleno menšího namáhání. Jako druhé kolo 

většinou slouží přímo oběžný věnec spojky. 

Sekundární převod je většinou řešen válečkovým nebo pouzdrovým řetězem. 

Nevýhodou řetězu je, že se při provozu špiní, dostávají se do něj nečistoty, je tedy nutné ho 

čistit, promazávat. Navíc se postupně vytahuje a je nutné ho napínat. Velkou výhodou 

řetězového převodu je možnost měnit převodový poměr výměnou pastorku (z pravidla o 

jeden až dva zuby).  Některé motocykly jsou vybaveny řemenem pro sekundární převod, 

ale ten opět trpí na podobné nevýhody jako řetěz, ale má vyšší životnost. Z pravidla se 

používá u motocyklů označovaných jako „chopper“ pro přenos vyšších krouticích 

momentů. Proti řetězovému převodu je také méně hlučný. Motocykly značky BMW mívají 

často sekundární převod kloubovým hřídelem s kuželočelním převodem. Toto řešení je 

ovšem z daleka nejnákladnější, ale také takřka bezúdržbové.  

Z pohledu konstrukce samotné převodovky bývají ve většině případů dnes 

šestistupňové, dříve bylo rychlostních stupňů méně, ale dnes jsou motory výkonnější a tak 

snahou o co nejvyšší efektivitu a dynamiku motocyklu došlo k navýšení počtu rychlostních 

stupňů. Převodovky mohou být dvouhřídelové (deaxiální) nebo také tříhřídelové 

(duaxiální). Výhodou použití dvouhřídelové je vyšší účinnost (pouze jeden pár ozubených 

kol na přenos krouticího momentu). Tříhřídelová převodovka zas na druhou stranu 

umožňuje přímý záběr, při kterém není krouticí moment zpřevodován. Toho je docíleno 

spojením zubové spojky mezi vstupní a výstupní hřídelí. V praxi nejvíce používaným typem 

jsou převodovky dvouhřídelové.  

 

2.1. Převodovky MotoGP 

Rozhodl jsem se pokusit vypracovat přehled konstrukcí, které se dnes používají 

v královské kategorii závodů silničních motocyklů kategorie MotoGP. 

2.1.1. Honda system 

V roce 2011 Honda hned od začátku roku nasadila novou patentovanou převodovku. 

Výrobce tuto svou převodovku velmi úspěšně tají, dodnes uniklo jen velmi málo informací 
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a veškeré práce na ní se odehrávají v Japonsku. Pravděpodobně i díky této převodovce 

vyhrál hned první rok jejího použití Casey Stoner titul v MotoGP s převahou 90 bodů.  

Skládá se ze složitého systému západek, podobajícím se zubům, které mohou 

“klesnout” a dovolit tak volné otáčení kol a opět “stoupnout” aby zajistili přenos točivého 

momentu. Tento pohyb je řízen posunem řadící tyče uvnitř dutiny hřídele. Základní 

nastínění funkce tohoto systému je na Obrázek 1 a Obrázek 2. 

Tato převodovka nemá žádné zubové spojky ani zeroshift systém řazení, je 

kompaktní, ale taky velmi složitá. Dokáže, přeřadit z jednoho převodu na druhý plynule bez 

prodlevy v řazení. Lze předřadit následující stupeň a následně plynule přenést krouticí 

moment ze zařazeného stupně na již předřazený rychlostní stupeň. [3] 

 

 

Obrázek 1: Systém Honda 
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Obrázek 2: Řez systému Honda 

2.1.2. Ducati Xtrack 

V druhé polovině sezony 2011 nasadil tým Ducati převodovku patentovanou firmou 

Xtrack. 

Stejně jako v případě Hondy se rychlostní stupně řadí posunem řadící tyče v dutině 

hřídele, ovšem v tomto případě k přenosu točivého momentu slouží systém inspirovaný 

zubovou spojkou (Obrázek 1). [4] 
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Obrázek 3: Systém Ducati Xtrack 

Podobný systém jako Xtrack postupně převzalo vice týmu. Yamaha v roce 2012 

oznámila, že má již převodovku pracující bez prodlev v řazení (nejspíš inspirováno Xtrack), 

následovala ji Suzuki v roce 2016.  

 

2.1.3. Zero shift 

Aprillia podle zpráv z roku 2016 dál pracuje na systému Zero-shift. Tyto systémy sice 

nemají až tak velký závodní potenciál, ale Aprillia si tento vývoj opodstatňuje tím, že systém 

Hondy nebo Xtrack je příliš drahý a náročný než aby se dostal do sériových motocyklů. 

Z toho důvodu oni dál pracují na tomto systému, který pak budou moci aplikovat i pro své 

běžné zákazníky. 

Jedná se o systém inspirovaný zubovou spojkou a v podstatně jde o její 

zdvojnásobení. Řazení je realizováno pomocí dvou kamenů na jeden zub na ozubeném kole. 

[5] 
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Obrázek 4: Zero shift systém 

V tomto odstavci se pokusím shrnout funkci zero shift převodovky, která je na Obrázek 4. V první 

fázi je zařazeno například levé ozubené kolo, obě sady kamenů (modrá i červená) jsou vysunuty a 

pevně spojují levé ozubené kolo. V další fázi se odlehčená sada kamenů (rychlost pevně přenáší 

jen jedna sada) přesune na stranu pravého ozubeného kola. Vlivem změny úhlových rychlostí se 

postupně zmenšuje mezera mezi zubem na pravém ozubeném kole a sadou kamenů. Ty se 

dostanou do kontaktu a v tu chvíli jsou zařazeny oba rychlostní stupně současně. Následně dojde 

k odlehčení kamenů na levém ozubeném kole. Sada kamenů co byla v kontaktu s levým ozubeným 

kolem je postupně vytlačena z kontaktu a přesouvá se k pravému ozubenému kolu. Dojde opět 

k pevné aretaci, tentokrát však pravého ozubeného kola, oběma sadami kamenů. [5] 

2.1.4. Dvouspojkové převodovky (dual clutch transmission) 

V minulosti byly používány v MotoGP, ale byly v roce 2011 zakázány, stejně tak i 

v dalších odvětvích motorsportu např. Formule 1. 

Systém využívá dvě vstupní hřídele do převodovky, které pro úsporu zástavbového 

prostoru jsou vsunuty jedna do druhé. Přenos momentu je realizován pomocí dvou spojek 

(každá pro jednu hřídel). Jedna hřídel je pro sudé rychlostní stupně, druhá pro liché 

rychlostní stupně. Díky tomu mohou být zařazeny dva po sobě jdoucí stupně současně a 

přenos toku momentu z jednoho na druhý realizován předáním momentu z jedné spojky 

na druhou. Ovládání spojek je realizováno tlakem hydraulického oleje (Obrázek 5 a Obrázek 

6) [6] [7] 

Pro samotné řazení rychlostních stupňů se využívá klasických zubových spojek 

popsaných v kapitole 132.2.2.  
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Obrázek 5: Řez dvouspojkové převodovky 

 

Obrázek 6: Dvouspojková převodovka 

2.2. Konvenční motocyklové převodovky 

Nejčastější převodovky v dnešních motocyklech jsou manuální sekvenční 

převodovky. Tyto převodovky nemají klasicky řadicí páku s kulisou do „H“ jako známe 

z osobních automobilů což je jejich velká výhoda.  Rychlostní stupně se řadí posloupně 

levou nohou. Další výhodou je, že díky tomu lze také dosahovat rychlejších řadících času 

než u řazení řadicí pákou s „H“ kulisou. 
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Motocyklové převodovky jsou většinou nesynchronizované.  Na rozdíl od automobilů 

je pohonné ústrojí motocyklu menší a lehčí, jsou v něm nižší setrvačné hmoty z toho 

důvodu také vzniklé rázy, nejsou tak velké jako u automobilových převodovek. U 

automobilových převodovek se synchronizace používá hlavně kvůli nižším požadavkům na 

řidiče a zvýšení komfortu řazení. V aplikaci na motorsport je, ale mnohem výhodnější použít 

převodovku bez synchronizace – zkrátí se tím časy řazení. Synchronizace otáček hřídelí 

nějakou dobu trvá a právě po tuto dobu už by mohl motocykl popřípadě automobil 

zrychlovat. Časy řazení bez synchronizace mohou být zhruba 3x kratší než v případě použití 

synchronizace. Převodovky v motocyklech mají také většinou menší otáčky a menší 

odstupňovaní rychlostí proti automobilovým převodovkám (jsou tzv. těsně řazené). 

Řazení rychlostních stupňů je realizováno pootočením řadícího bubnu (kulisového 

mechanismu) jako je na (Obrázek 7: Řadící buben)Ten je dutý a uložený v kuličkových 

ložiscích. Pootočením řadícího bubnu dojde k posunutí řadicích vidliček (Obrázek 9). Tyto 

vidličky zapadají do vybrání na ozubených kolech a posouvají je tak po hřídelích se kterými 

jsou spojeny drážkováním. Na čelech ozubených kol jsou vytvarovány zuby zubové spojky. 

Po posunutí těchto kol dojde ke spojení zubové spojky a tím zařazení rychlosti. 

 

 

 
Obrázek 7: Řadící buben 

Řadící vidličky jsou nezbytnou součástí převodovky. Čím jsou tužší tím rychleji a 

přesněji probíhá celý proces řazení. Ovšem s vyšší tuhostí většinou také roste jejich velikost 

a tím i náročnost na zástavbové prostory. Jsou ve většině případů kované, aby vydrželi i 

hrubější zacházení při řazení.  
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Obrázek 8: Systém řazení 

 

Řadící vidličky jsou uloženy na čepu řadících vidliček. Na čepu musí mít dostatečně 

dlouhé vedení, aby nemohlo dojít k jejich nežádoucímu klopení. Také je důležitá 

excentricita jejich ramen, která musí v kombinaci s jejich tuhostí. Je důležité, aby se silově 

tato excentricita rovnala a nevznikaly tak nežádoucí deformace. Řadící vidličky po čepu 

konají posuvný pohyb. Tento posuvný pohyb je iniciován pootočením řadícího bubnu, ve 

kterém je vidlička vedená v drážce. Tím je rotační pohyb řadícího bubnu převeden na 

posuvný pohyb řadící vidličky.  

 
Obrázek 9: Řadící vidličky na čepu 
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Řadící vidličky dále axiálně posouvají ozubená kola. Ty jsou ve stálém záběru, ale 

pouze jeden pár přenáší krouticí moment. Při zařazení jsou tedy v záběru jen dvě ozubená 

kola, zbytek se volně protáčí. Je nutné zajistit, aby ve všech polohách byly kola alespoň 

částečně v záběru. Kdyby došlo k posunu mimo záběr, patrně by při snaze kolo vrátit do 

záběru došlo k poškození. 

U převodovek se zubovou spojkou není žádný mechanismus, který by pomáhal při 

vyrovnání rychlostí v převodovce. Pro co nejnižší opotřebení ozubců (viz kapitole 2.2.2) je 

potřeba co nejrychlejší zařazení rychlostního stupně. Platí tu čím rychleji tím lépe. 

Dovolím si tu malou odbočku. Kdysi jsem četl v manuálu k převodovce Hewland 

závodního formulového vozu z 80. let „tato převodovka vyžaduje hrubé zacházení“. Tehdy 

pokud jezdec zařadil rychlostní stupeň příliš pomalu, mohlo dojít k porušení řadícího 

mechanismu nebo se taky nejednou stalo, že rychlost vyskočila a přes řadící mechanismus 

uštědřila jezdci úder řadicí pákou. 

K přeřazení může dojít, pokud je minimální rozdíl mezi otáčkami kol, které chceme do 

sebe zasunout, případně když přenášíme velmi malý krouticí moment. 

Řazení z pohledu jezdce: 

Při podřazovaní je nutné rozpojení spojky, která drží pevně spojená díky podbrusům 

(viz kapitola 2.2.2), čímž dojde k poklesu přenášeného krouticího momentu na minimum a 

poté může jezdec pomocí nožního řazení přeřadit.  

Při řazení na vyšší rychlostní stupeň může jezdec řadit i bez spojky. Musí přidat 

adekvátní množství „plynu“, aby motor ani nebrzdil ani nezrychloval motocykl, tak se 

nepřenáší přes převodovku žádný moment a je možné přeřadit. V tomto případě to ovšem 

vyžaduje, aby měl jezdec správně sehranou „ruku a nohu“. Pokud se s „plynem“ jezdec 

netrefí, může dojít k poškození převodovky. Lze tak řadit i v časech okolo 0,6 s. 

Dnes se nejčastěji používá pomoc elektroniky. Abychom pro přeřazení abychom 

nemuseli použít spojku je potřeba snížit točivý moment motoru. Toho lze dosáhnout 

krátkodobým vypnutím motoru. To obstará elektronika pomocí vypnutí zapalování (doby 

vypnutí jsou zhruba 30-70 ms) 

Na Obrázek 10 je zobrazeno porovnání doby řazení bez elektroniky s použitím spojky 

a s elektronikou bez použití spojky. (jednotlivé rychlosti mají pro obě měření stejné 

hodnoty, ale pro lepší viditelnost byly posunuty od sebe) 
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Obrázek 10: Graf řazení – porovnání řazení s podporou elektroniky a bez elektroniky 

Díky použití spojky s antihoppingovou kontrolou a kontrolou trakce je možné řadit i 

v zatáčkách, jelikož tyto systémy hlídají prokluz zadního kola.  

Skříň motocyklových převodovek je dvojího typu. První je klasická karterová uložená 

v tělese motoru. Pro výměnu převodových stupňů je potřeba tzv. „motor půlit“ tedy sundat 

několik spodních částí, často i vyjmout celý motor z motocyklu. To velmi znesnadňuje i 

údržbu převodovky. Druhým typem je tzv. kazetová převodovka. V té jsou obě hřídele 

uloženy v tělese na jedné straně skříně. Uloženy jsou v ložiscích a dále axiálně zajištěny 

proti vypadnutí. Zajištěny mohou být více konstrukčními řešeními, ale nejobvyklejší je 

plechovým páskem. Taková skříň je na obr. 11 a je často používána u závodních motocyklů. 

Její velkou výhodou je jednoduchá a rychlá výměna jednotlivých komponent či rychlostních 

stupňů. Pravidla kategorie Supersport mi však nedovolují použít jinou skříň a tedy použiji 

klasickou karterovou skříň.  
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Obrázek 11: Kazetová převodovka 

2.2.1. Řadící mechanismu 

Řazení jednotlivých rychlostních stupňů bylo dříve realizováno pákou na boku nádrže 

motocyklu. Což bylo dost nebezpečné, neboť tak jezdec musel pouštět řídítka motocyklu. 

Dnes se používá z pravidla nožní řazení levou nohou. Nožní páka řadí převodové stupně 

jednodušeji než u automobilů a to pouhým pohybem nahoru či dolů, vždy o jeden nejbližší 

rychlostní stupeň. Pro toto zjednodušení je nutné použít tzv. řadící automat, ten ovládá 

natočení řadícího bubnu. 

Řazení je realizováno pomocí natočení nožní páky o určitý uhel a dojde k přeřazení 

pomocí západkového mechanismu. Ten je napevno spojen s nožní pákou a zapadne do 

čepů na řadícím bubnu. Na řadícím bubnu je také hned vedle čepů vytvarovaná rohatka, 

která daný rychlostní stupeň aretuje. Celý řadící mechanismus je na obrázku 12. 

 
Obrázek 12: Řadící mechanismus 
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2.2.2. zubové spojky 

Jak již bylo zmíněno, nejběžnější systém řazení u motocyklů jsou zubové spojky. Jejich 

podoba je na obr. 13.  

 
Obrázek 13: Zubová spojka 

Poškození zubové spojky 

Nejvyšší nebezpečí je při špatném zařazení a to dvojího typu. Prvním je kontakt na 

hraně ozubce, tím postupně dojde k opotřebení hrany. Čím více je hrana opotřebovaná 

(tvoří se úkos) tím se toto nebezpečí zvyšuje. Proto je důležité ozubce pravidelně 

kontrolovat a dodržovat jejich preventivní výměnu. To ovšem pravidla závodní skupiny 

Supersport nedovolují. Vzhledem k času, po který je motocykl v sezoně v pohybu to ovšem 

ani není nutné. Dalším nebezpečím poškození je přeřazení o více stupňů najednou (hlavně 

pokud jde o podřazování) kde je velký rozdíl úhlových rychlostí, dojde k silnému nárazu 

ozubců o sebe a to je může zcela zničit. U převodovek motocyklů, kde se používá nožní 

řazení je ovšem nebezpečí přeřazení o několik stupňů zároveň vyloučeno funkcí samotného 

mechanismu řazení. Nebezpečí poškození také výrazně snižuje použití elektronického 

odpojování motoru.  

Úhel nezařazení 

Jedná se o úhel od hrany ozubce prvního kola, po vzdálenější hranu ozubce druhého 

kola kdy se ozubce dotýkají čelem. Snahou je, aby tento úhel byl co nejmenší. Čím je úhel 

větší, tím je na přeřazení potřeba delší čas. 
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Mrtvý krok: 

Jedná se o úhel mezi okrajem ozubce na jednom kole a nejbližším volném okraji na 

druhém kole, se kterým tvoří zubovou spojku. Doporučuje se volit mezi 36 až 46°. Tento 

úhel stanovuje rozsah vůle zubové spojky. 

Velká vůle znamená větší prodlevu při přechodu z akcelerace do decelerace a hlavně 

opačně při přechodu z decelerace do akcelerace. Čím je větší mrtvý krok, tím jsou také větší 

rázy, ale pro snadné řazení je výhodná tato vůle co možná největší. Pro mou převodovku 

jsem zvolil mrtvý úhel 38° (obr. 14) 

 
Obrázek 14: Mrtvý krok 

Podbrusy 

Boky ozubců jsou zkoseny o úhel 1-2° (obr. 15). Toto zkosení zaručuje pevné spojení 

při záběru ozubených kol nebo při brždění motorem. Dodává do výslednice sil k radiální síle 

také axiální složku sil, která kola přitahuje k sobě.  

 

 
Obrázek 15: Podbrus (znázornění na jednom elementu žlutou barvou) 
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3. Pravidla kategorie 

Dnešní kategorie kde závodí silniční motocykly s objemem motoru 600 cm3 , se 

jmenuje Supersport. Všechny zúčastněné motocykly musí být homologovány dle FIM 

(Fédération Internationale de Motocyclisme). Homologace má platnost 8 let. Po této lhůtě 

již není možné s motocyklem v této kategorii dále startovat. 

 

Z pravidel této závodní kategorie jsem vyhledal pravidla týkající se převodovek: 

- Nemohou se měnit převody během sezony. Na celou sezónu pouze jedny 

převodové poměry. 

- Primární převodový poměr pouze homologovaný. (tedy stejný jako má sériový 

motocykl)  

- Uspořádání převodových hřídelí musí být stejné jako u homologovaného 

motocyklu. 

- Konstrukce převodovky a použité materiály jsou libovolné. 

- Volící buben může být použit libovolný. 

- Volič vidlice mohou být změněny. Nicméně vidlice musí fungovat stejným 

způsobem, jako na homologovaném motocyklu. 

- Kryt řetězu může být změněn či odstraněn. 

- Převodovka se nesmí měnit během závodu. Rozbitá převodovka znamená totéž 

co rozbitý motor. (pro motor platí – rozbitý motor = odstoupení ze závodu). 

- Počet převodových stupňů musí zůstat stejný jako homologovaný u motocyklu. 

- Pouze FIM Schválené nebo původně vybavené systémy Quick-shift jsou povoleny 

(včetně drátů a potenciometru). 

- Pouze FIM a výrobcem schválené podřazení blipping moduly budou povoleny. 

- Řadící váleček musí být shodný s válečkem použitým v sériovém motocyklu. 

- Skříň převodovky musí zůstat stejná jako u sériového motocyklu. [13] 
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4. Současné motocykly v kategorii 

V současné době jsou na trhu motocyklu v obsahu 600 ccm čtyři velké společnosti a 

to Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki. V další části práce jsem zpracoval jejich základní 

technická data. 

Získat data od výrobců mnohdy nebylo lehké. Základní data, jako kolik má daný 

motocykl kW nejsou problém, ale převodové poměry to už není lehký úkol. Naštěstí se mi 

povedlo vše dohledat případně získat komunikací přes emaily s dealery, servisy a podobné 

společnosti. 

Následně jsem ze získaných dat sestavil pilové diagramy. 

4.1. Honda CBR 600 RR 

Technická data: 

Výkon:     88 kW při 14 500 ot/min 

Maximální točivý moment:   63 Nm při 11 400 ot/min 

Primární převod:    2,111    počet zubů: 76/40 

První stupeň:     2,75    počet zubů: 37/13 

Druhý stupeň:    2    počet zubů: 33/15 

Třetí stupeň:     1,666    počet zubů: 37/20 

Čtvrtý stupeň:    1,444    počet zubů: 32/20 

Pátý stupeň:     1,304    počet zubů: 27/19 

Šestý stupeň:     1,208    počet zubů: 26/20 

Sekundární převod:    2,625    počet zubů: 43/16 

Pneumatiky:    180/55-ZR17 

 

Obrázek 16: Pilový diagram – Honda CBR 600 RR 
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4.2. Suzuki GSX-R600 

Technická data: 

Výkon:     92 kW při 14 900 ot/min 

Maximální točivý moment:   70 Nm při 11 800 ot/min 

Primární převod:    1,974    počet zubů: 77/39 

První stupeň:     2,785    počet zubů: 37/13 

Druhý stupeň:    2,052    počet zubů: 33/15 

Třetí stupeň:     1,714    počet zubů: 37/20 

Čtvrtý stupeň:    1,5    počet zubů: 32/20 

Pátý stupeň:     1,347    počet zubů: 27/19 

Šestý stupeň:     1,208    počet zubů: 26/20 

Sekundární převod:    2,687    počet zubů: 43/16 

Pneumatiky:    180/55-ZR17 

 

Obrázek 17: Pilový diagram – Suzuki GSX-R600 
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4.3. Yamaha YZF-R6 

Technická data: 

Výkon:     90,1 kW při 15 200 ot/min 

Maximální točivý moment:   69 Nm při 12 200 ot/min 

Primární převod:    2,073    počet zubů: 85/41 

První stupeň:     2,583    počet zubů: 31/12 

Druhý stupeň:    2    počet zubů: 32/16 

Třetí stupeň:     1,66    počet zubů: 30/18 

Čtvrtý stupeň:    1,444    počet zubů: 26/18 

Pátý stupeň:     1,286    počet zubů: 27/21 

Šestý stupeň:    1,15    počet zubů: 23/20 

Sekundární převod:    2,813    počet zubů: 45/16 

Pneumatiky:    180/55-ZR17 

 

Obrázek 18: Pilový diagram – Yamaha YZF-6R 
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4.4. Kawasaki Ninja ZX-6R 

Technická data: 

Výkon:     90,1 kW při 15 200 ot/min 

Maximální točivý moment:   69 Nm při 12 200 ot/min 

Primární převod:    1,9    počet zubů: 76/40 

První stupeň:     2,846    počet zubů: 37/13 

Druhý stupeň:    2,2    počet zubů: 33/15 

Třetí stupeň:     1,85    počet zubů: 37/20 

Čtvrtý stupeň:    1,6    počet zubů: 32/20 

Pátý stupeň:     1,421    počet zubů: 27/19 

Šestý stupeň:     1,3    počet zubů: 26/20 

Sekundární převod:    2,688    počet zubů: 43/16 

Pneumatiky:    180/55-ZR17 

 

Obrázek 19: Pilový diagram – Kawasaki Ninja ZX-6R 636 KRT 
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5. Rozbor mé převodovky 

5.1. Schéma pohonu 

Primární převod má motocykl z klikové hřídele (na které je pastorek) na spojku (která 

má na svém obvodu ozubení, které zabírá s pastorkem na klikové hřídeli), která dále výkon 

přenáší na vstupní hřídel převodovky. Schéma na Obrázek 2020 je zjednodušené (není 

v něm graficky zobrazena spojka v primárním převodu na vstupu do převodovky). 

Sekundární převod pak prostřednictvím řetězu z výstupního hřídele převodovky na 

zadní kolo motocyklu. Z pravidel vyplývá, že jak primární tak sekundární převod musí zůstat 

zachován z motocyklu Honda CBR 600 RR. 

 

𝒊𝒑𝒓𝒊𝒎𝒂𝒓𝒏𝒊 =
𝟕𝟔

𝟒𝟎
= 𝟐, 𝟏𝟏𝟏 

𝒊𝒔𝒆𝒌𝒖𝒏𝒅𝒂𝒓𝒏𝒊 =
𝟒𝟑

𝟏𝟔
= 𝟐, 𝟔𝟐𝟓 

 

 
Obrázek 20: Schéma pohonu 
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5.2. Určení motocyklu a motoru 

Ve společnosti mi dali „volnou ruku“ s volbou motocyklu. Zvolil jsem Hondu CBR 600 

RR. Tedy motor označený jako Honda PC-37E o objemu 599 cm3. 

Křivku motoru se mi od výrobce sehnat nepodařilo, proto jsem k problému přistoupil 

jinou cestou a podíval se po firmách, co tento motocykl upravují. Křivku na obr. 21 jsem 

následně našel na stránkách Slovinského výrobce výfuků pro motocykly Akrapovič. Modrá 

funkce zobrazuje sériový stav (tedy můj) a červená funkce s úpravou výfuků. 

 

 

Obrázek 21: Křivka motoru Honda CBR600-RR 

 

Výkon:     PM = 88 kW při 14 500 1/min 

Maximální točivý moment:   MkM = 68 Nm při 11 400 1/min 

Nejvyšší otáčky   nmax = 14100 1/min 

Litrový výkon    Plit = 135 kW/l 

Hmotnost motocyklu   mmot = 169 kg 
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5.3. Uspořádání převodovky 

Pro nižší silové namáhání je rozložení převodovky klíčové. Je výhodné převody 

prvního a druhého rychlostního stupně umístit co nejblíže k ložiskům hřídelí. Hřídele tím 

budou méně namáhaná silami, které v ozubení vznikají (první rychlostní stupeň přenáší 

největší krouticí moment). 

Do rozložení převodů na hřídelích dále také promlouvá velikost zubových spojek, 

schéma jsem v průběhu tvorby měnil, až se ustálilo dle obr. 22. Červeně přeškrtnutá spojení 

jsou ozubená kola umístěná na drážkovaném spojení s možností posunutí v axiálním směru.  

 

 
Obrázek 22: Schéma převodovky 

Při tomto uspořádání je také výhodné uložit ozubení prvního rychlostního stupně 

přímo na vstupní hřídel. Na výstupní straně prvního rychlostního stupně, lze díky většímu 

průměru kola, vytvořit vybrání pro ozubce, do kterých zapadnou ozubce kola pátého 

rychlostního stupně.  To má za následek zmenšení zástavbových rozměrů, ale také menší 

namáhání hřídelí díky jejich zkrácení.  

Ozubená kola třetího a čtvrtého rychlostního stupně na vstupní straně jsou spojena 

v jeden segment. Toto řešení se běžně používá pro úsporu jedné řadící vidličky.  

5.4. Systém mazání 

Pro správnou funkci převodovky je důležité adekvátní mazání. Motocykl má 

jednotnou náplň skříně pro motor i pro převodovku. Na obr 23 je nákres mazáni. 

 Ložiska, spojení vidliček s ozubenými koly a ozubená kola co se posouvají po 

hřídelích, jsou mazaná tlakově. Tlak oleje je 3-6 bar a je ho dosaženo pomocí trochoidního 
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čerpadla. Z čerpadla jde olej přes papírový filtr, který ho zbaví nečistot, a dále přes olejový 

chladič. Některé motocykly jsou vybaveny jen tepelným výměníkem mezi chladícím 

okruhem vody a olejovým okruhem a dále putuje soustavou kanálku do převodovky a 

motoru. V převodovce je olej vstřikován jednak tzv. stromečkem do záběru kol a také do 

dutiny hřídelí. V případě vstupní hřídele je mazivo přiváděno na jejím konci za ložiskem, 

přímo ze skříně do hřídele. V případě výstupní hřídele je přívod maziva řešen vývrtem 

v ložisku. Důvodem proč je zde vývrt a ne přímý vstup jako u vstupní hřídele jsou zástavbové 

prostory (není dostatek místa kvůli blízkosti spojky a také kola pohonu olejové pumpy), ale 

já nemám přesné rozměry spojky, která v tom místě omezuje velikost skříně. Proto jsem 

volil stejný přísun maziva do dutiny hřídele jako v případě vstupní hřídele.  

Olej ve skříni volně stéká do sběrné vany, odkud je nasáván zpět olejovým čerpadlem. 

 

 
Obrázek 23: Systém mazání převodovky motocyklu 

5.5. Určení převodu 

Po poradě s konzultantem ve společnosti jsem se rozhodl převody mé převodovky 

zjistit zprůměrováním převodů motocyklů v kubatuře 600 ccm, které jsem v předchozí části 

práce zpracoval. 

Prvotní myšlenka volení dle parametrů okruhů a dalších věcí by byla zbytečně složitá. 

Údajně se o to už při jiné práci pokoušeli moji předchůdci a došli k hodně podobným 

hodnotám, jako kdyby zprůměrovali převodovky konkurence. 
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Obrázek 24: Pilové diagramy motocyklů v jednom grafu 

5.5.1. Zprůměrování rychlostí motocyklů na daný rychlostní stupeň 

Pro další návrh převodových poměrů bylo potřeba nejprve zprůměrovat rychlosti 

motocyklů na daný rychlostní stupeň. 

 

Tabulka 1: Nejvyšší rychlost motocyklu na daný převodový stupeň 

Převodový 

stupeň 

Honda CBR 

600 RR 

[km/h] 

Yamaha 

YZF-6R 

[km/h] 

Suzuki GSX-

R600 [km/h] 

Kawasaki 

Ninja ZX-6R 

[km/h] 

Průměr 

rychlostí 

[km/h] 

I 113 120 120 123 119 

II 155 155 162 159 158 

III 186 186 195 190 189 

IV 215 214 222 219 218 

V 238 241 247 247 243 

VI 257 269 276 270 268 

 

5.5.2. Můj převodový poměr 

Z charakteristiky motoru a rychlostí které má dosáhnout na daný rychlostní stupeň 

jsem dopočítal potřebný převodový poměr na jednotlivé stupně. Primární a sekundární 

převod zůstává zachován (Primární převod 2,111 a sekundární 2,625) 

Tabulka 2: Zjištěný potřebný převodový poměr 

Rychlostní 

stupeň 

Převodový poměr 

I 2,610 

II 1,966 

III 1,643 

IV 1,424 

V 1,278 

VI 1,159 
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5.6. časové zatížení převodu 

V další části práce budu potřebovat kvůli dimenzování jednotlivých rychlostí znát čas, 

který na daný stupeň motocykl ujede za jednu sezónu. Proto je potřeba udělat časový 

rozbor závodních víkendů. 

Z toho důvodu jsem našel 5 map okruhů s doplněnými rychlostními stupni (pro 

ukázku závodní okruh Sepang na obr. 25, ze kterých následně zprůměruji čas na jednotlivé 

rychlostní stupně. 

 

 

Obrázek 25: Graf rychlostních stupňů – závodní okruh Sepang 

 

Nejprve jsem zjistil délku daného okruhu a pak přepočítal procentuální vzdálenost na 

jednotlivé stupně na vzdálenost v metrech. 

 

Tabulka 3: Ujetá vzdálenost v [m] na jedno kolo 

Rychlostní 

stupeň 

Ujetá vzdálenost v [m] na jedno kolo 

Philip Island Sepang Assen Misano Magny Cours 

1° 0 277 182 972 765 

2° 1867 2051 1275 1395 1488 

3° 1645 1330 1731 634 1020 

4° 356 942 820 338 510 

5° 267 720 410 254 298 

6° 311 277 182 592 213 
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Nyní jsem potřeboval přepočítat vzdálenost na čas k tomu je potřeba určit rychlost 

na jednotlivé stupně (Vp). Tu jsem vzal z pilového diagramu zprůměrováním rychlosti při 

přeřazení na daný stupeň a při řazení na stupeň vyšší. 

Teď jsem již věděl rychlost a vzdálenost, z toho dopočtem čas na jednotlivé stupně. 

 

Tabulka 4: Čas jízdy motocyklu na daný rychlostní stupeň na určitém okruhu 

Rychlostní 

stupeň 

Vp 

[km/h] 

Čas v [s] na jedno kolo 

Philip Island Sepang Assen Misano Magny Cours 

1° 121 0 8 5 29 23 

2° 160 42 46 29 31 33 

3° 190 31 25 33 12 19 

4° 216 6 16 14 6 9 

5° 244 4 11 6 4 4 

6° 265 4 4 2 8 3 

Pro kontrolu jsem dohledal rekord v kategorii Supersport na okruhu Philip Island, 

který zde má hodnotu 1:33,678 sek. Můj vypočtený čas na kolo vyšel 1:29,845 sek. Což není 

až tak daleko od reality. 

Nyní jsem potřeboval určit čas na jednotlivé rychlostní stupně během celého 

závodního víkendu. Páteční volné tréninky trvají 2 hodiny, sobotní tréninky 45 minut, v 

neděli se jede 15 minutové zahřívací kolo a 1 hodinu 30 minut dlouhý závod. To je 

dohromady 4 hodiny a 30 minut. Za celou sezonu se jede celkem 13 závodů. To je 

dohromady 58 hodin a 30 minut. 

 

Tabulka 5: Čas na rychlostní stupeň za sezónu 

Rychlostní 

stupeň 

Čas v [%] na jedno kolo Průměrný čas na 

rychlostní 

stupeň za 

sezonu 

 [%] 

Výsledný čas na 

rychlostní stupeň  

[hod] Philip 

Island Sepang Assen Misano Magny Cours 

1° 0 8 6 32 25 14 8,28 

2° 48 42 32 35 37 39 22,72 

3° 36 23 37 13 21 26 15,25 

4° 7 14 15 6 9 10 6,11 

5° 5 10 7 4 5 6 3,56 

6° 4 3 3 9 3 4 2,61 
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Celkový čas na prvním rychlostním stupni jsem ještě o 2 hodiny navýšil, na první 

rychlostní stupeň se popojíždí před startem a po závodě navíc se na něj i rozjíždí při startu. 

Výsledné časy, po které musí převodovka vydržet, na jednotlivé stupně tedy jsou 

v tabulce 6. 

Tabulka 6: Výsledné časy na jednotlivé rychlostní stupně 

Rychlostní stupeň 1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Výsledný čas [hod] 9 24 16 6 4 3 

 

5.7. Určení ozubení 

Jednotlivé převodové stupně jsem počítal ve firmě Ricardo na interním softwaru 

s názvem Gear (obr. 26). Program je uživatelsky velmi přívětivý, přehledný a zvládá 

vypočítat vše potřebné okolo dimenzování jednotlivých stupňů. Bez použití programu by 

bylo velmi komplikované najít správné parametry ozubení. 

 

 
Obrázek 26: Náhled do prostředí programu Gear 
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5.7.1. Osové vzdálenosti hřídelí 

Ve firmě Ricardo jsem se dostal k převodovkám dané kubatury od několika výrobců. 

Zajímavým jevem je, že výrobci většinou používají v kubaturách stejné osové vzdálenosti. 

Pro motocykly s motorem o objemu 600 ccm jsem měřením došel k osové vzdálenosti 

70 mm. 

 

5.7.2. Počet zubů 

Primární převod 2,111 a sekundární 2,625 zůstává nezměněn, mění se pouze vnitřní 

převody v převodovce. Po několika aproximacích, při snaze zachovat optimálně jeden 

modul pro všechny rychlosti jsem se dostal k výsledným návrhovým hodnotám. 

Modul jsem určil 2,75 pro všechny rychlosti, vyjma 4. rychlostního stupně. Ten mi při 

modulu 2,75 nevycházel na 70 mm osovou vzdálenost. Musel jsem proto modul upravit na 

2,5. 

 

Tabulka 7: Počty zubů 

Rychlostní 

stupeň 

Zuby 1. 

kola 

Zuby 2. 

kola 

I 14 37 

II 17 34 

III 19 32 

IV 23 33 

V 22 28 

VI 23 27 

 

5.7.3. Kontrola převodových poměrů 

Díky zaokrouhlování při volení počtu zubu se lehce změnil převodový poměr a tedy i 

rychlost na jednotlivé rychlostní stupně. Přehled jsem zpracoval do následující tabulky. 

Pilový diagram mé převodovky je na obr. 27. 

 

Tabulka 8: Kontrola převodových poměrů 

Převodový 

stupeň 

Návrhová 

rychlost 

[km/h] 

Vypočtená 

rychlost [km/h] 

Návrhový 

převodový 

poměr 

Vypočtený 

převodový 

poměr 

I 119 121 2,610 2,643 

II 158 160 1,966 2 

III 189 190 1,643 1,684 

IV 218 216 1,424 1,435 

V 243 244 1,278 1,273 

VI 268 265 1,159 1,174 
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Obrázek 27: Výsledný pilový diagram mé převodovky 

 

5.8. Krouticí momenty, otáčky a výkon na zadním kole 

Pro další výpočty budu potřebovat znát krouticí momenty a otáčky v dílčích částech 

převodového ústrojí. Motor motocyklu jsem již určil v předešlé části práce. 

Při výpočtu musím vzít v potaz i účinnost, v případě převodu ozubením je účinnosti 

ηo = 98% v případě převodu řetězem ηr = 97% 

Celková účinnost převodu až na zadní kolo je tedy:  

 

𝜂𝑐 = 93% 

 

Krouticí moment a otáčky na vstupním hřídeli do převodovky 

 

𝑀𝑘𝐼 = 𝑀𝑘𝑀 ∗ 𝑖𝑝𝑟𝑖𝑚 ∗ 𝜂𝑜 = 130,333 [𝑁𝑚]      (1) 

𝑛𝐼 = 𝑛𝑀𝑎𝑥 ∗ 𝑖𝑝𝑟𝑖𝑚 = 6868,783 [𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛]      (2) 

 

Krouticí moment a otáčky na výstupním hřídeli při jednotlivých rychlostních stupních 

 

𝑀𝑘1 = 𝑀𝑘𝐼 ∗ 𝑖1 ∗ 𝜂𝑜 = 338,347 [𝑁𝑚]      (3) 

𝑀𝑘2 = 𝑀𝑘𝐼 ∗ 𝑖2 ∗ 𝜂𝑜 = 255,453 [𝑁𝑚]      (4) 

𝑀𝑘3 = 𝑀𝑘𝐼 ∗ 𝑖3 ∗ 𝜂𝑜 = 215,091 [𝑁𝑚]      (5) 

𝑀𝑘4 = 𝑀𝑘𝐼 ∗ 𝑖4 ∗ 𝜂𝑜 = 183,287 [𝑁𝑚]      (6) 

𝑀𝑘5 = 𝑀𝑘𝐼 ∗ 𝑖5 ∗ 𝜂𝑜 = 163,234 [𝑁𝑚]      (7) 

𝑀𝑘6 = 𝑀𝑘𝐼 ∗ 𝑖6 ∗ 𝜂𝑜 = 149,950 [𝑁𝑚]      (8) 

 

𝑛1 = 𝑛𝐼 ∗ 𝑖1 = 2592,972 [𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛]      (9) 
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𝑛2 = 𝑛𝐼 ∗ 𝑖2 = 3434,391 [𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛]      (10) 

𝑛3 = 𝑛𝐼 ∗ 𝑖3 = 4078,850 [𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛]      (11) 

𝑛4 = 𝑛𝐼 ∗ 𝑖4 = 4786,608 [𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛]      (12) 

𝑛5 = 𝑛𝐼 ∗ 𝑖5 = 5374,634 [𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛]      (13) 

𝑛6 = 𝑛𝐼 ∗ 𝑖6 = 5850,752 [𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛]      (14) 

 

Nejvyšší krouticí moment na zadním kole 

 

𝑀𝑘𝑣𝑦𝑠𝑡𝑢𝑝 = 𝑀𝑘1 ∗ 𝑖𝑠𝑒𝑘 ∗ 𝜂𝑟 = 861,517     (15) 

 

Nejvyšší výkon na zadním kole 

 

𝑃𝑣𝑦𝑠𝑡𝑢𝑝 = 𝑃𝑀 ∗ 𝜂𝑐 = 87,384 [𝑘𝑊]      (16) 

 

5.9. Parametry soukolí 

Pro ozubené soukolí jsem zvolil úhel záběru 𝛼 = 20° , jako materiál byla použita 

zušlechtěná ocel 14 240 (27MnCr5). Chemické složení materiálu je v tabulce 9. 

 

Tabulka 9: Chemické složení materiálu ozubených kol 

C Mn Si Cr P S 

0,32-0,40 1,50-1,90 0,17-0,37 0,20-0,40 max 0,035 max 0,035 

  

Mechanické vlastnosti: 

  Mez kluzu   𝑅𝑒 = 530[𝑀𝑃𝑎] 

  Mez pevnosti   𝑅𝑚 = 800 [𝑀𝑃𝑎] 

  Kontrakce   𝑍 = 55 [%] 

  Modul pružnosti  𝐸 = 206 [𝐺𝑃𝑎] 

Modul pružnosti ve smyku 𝐺 = 79 [𝐺𝑃𝑎] 

 

Nejdůležitější parametry ozubení jsou zpracovány v tabulce 10. 



 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 

ÚSTAV AUTOMOBILU, 
SPALOVACÍCH MOTORŮ A 

KOLEJOVÝCH VOZIDEL 
 

BEZPRODLEVOVÁ MOTOCYKLOVÁ PŘEVODOVKA  - 31 - 

Tabulka 10: Parametry ozubení 
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Osová 

vzdálenost
aw [mm]

Modul m [-]

Celková 

jednotkov
∑x [mm]

Počet zubů Z [-] 14 37 17 34 19 32 23 33 22 28 23 27

Jednotkov

é posunutí
x [mm] 0,6 -0,724 0,6 -0,724 0 0 0,665 0,666 0,665 0,666

Roztečný 

průměr
d [mm] 38,5 101,75 46,75 93,5 52,25 88 57,5 82,5 60,5 77 63,25 74,25

Hlavový 

průměr
da [mm] 45,2 105,802 53,45 97,552 58,75 92,252 62,5 87,5 67,33 83,832 70,08 81,082

Patní 

průměr
db [mm] 36,178 95,614 43,931 87,861 49,099 82,693 54,032 77,525 56,851 72,356 59,436 69,772

Šířka 

ozubení
b 22 22 19 19 15 15 12 12 10 10 8,7 8,7

Výška 

hlavy zubu
ha [mm] 3,35 2,026 3,35 2,026 3,25 2,126 2,5 2,5 3,415 3,416 3,415 3,416

Výška paty 

zubu
hf [mm] 3,096 4,42 3,096 4,42 3,196 4,32 3,371 3,371 3,031 3,03 3,031 3,03

Výška 

zubu
h [mm] 6,446 6,446 6,446 6,446 6,446 6,446 5,871 5,871 6,446 6,446 6,446 6,446

Rozteč p [mm] 8,639 8,639 8,639 6,283 8,639 8,639

-0,124 -0,124 -0,124 0 0,484 1,331

70

2,75 2,75 2,75 2 2,75 2,75

1. Rychlostní 

stupeň 

2. Rychlostní 

stupeň 

3. Rychlostní 

stupeň 

4. Rychlostní 

stupeň 

5. Rychlostní 

stupeň 

6. Rychlostní 

stupeň 
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6. Silový rozbor 

Určení sil od jednotlivých částí převodovky je klíčové pro její další dimenzování. 

6.1. Síly od ozubených kol 

Pro pevnostní výpočet zubů a určení sil, které působí na další části převodovky je 

potřeba určit síly od ozubení. Silový rozbor je nastíněn na obr. 28. Byla použita kola 

s přímými zuby, tedy nevzniká v jejich záběru axiální síla.  

 

 
Obrázek 28: Silový rozbor záběru ozubených kol 

Tečná obvodová síla: 

𝐹𝑡 =

𝑀𝑘1,2
𝑑1,2

2
 [𝑁]         (17) 

Radiální síla: 

𝐹𝑟 = 𝐹𝑡 ∗ tan 𝛼  [𝑁]        (18) 

Výslednice sil: 

𝐹𝑛 =
𝐹𝑡

cos 𝛼
 [𝑁]         (19) 
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Moje síly od ozubení jsou zpracovány v tabulce 11. 

Tabulka 11: Síly od ozubení 

 

6.2. Síly od spojky 

K přenosu výkonu z klikové hřídele na vstupní hřídel převodovky se používá mokrá, 

více lamelová třecí spojka. Na tuto spojku je výkon přenášen pomocí primárního převodu, 

který je přímo na vnějším koši spojky a spolu zabírající ozubení je umístěno na klikové hřídeli 

motoru. 

Pro určení směru sil působících na vstupní hřídel převodovky od spojky jsem musel 

zjistit základní rozměry skříně. Její uspořádání je na obr. 29. Skříň je převrácena, jedná se o 

pohled zespod. 

 

Obrázek 29: Pohled na skříň  
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Pro lepší orientaci jsem vytvořil náčrt skříně při bočním pohledu na motocykl (obr. 30). 

 

Obrázek 30: Schéma bočního pohledu na hřídele ve skříni motocyklu 
 

Přesné údaje o spojce se mi dohledat nepovedlo, z toho důvodu jsem se musel uchýlit 

k údajům výrobců náhradních dílů. 

 

𝐷𝑠 = 168 [𝑚𝑚]- roztečný průměr věnce spojky 

 

Tečná obvodová síla 

𝐹𝑡𝑆 =
2000∗𝑀𝑘𝐼

𝑑𝑆
= 1552,509 [𝑁]      (20) 

Radiální síla 

𝐹𝑆 = 𝐹𝑟𝑆 = 𝐹𝑡𝑆 ∗ tan(𝛼𝑡) = 565,067 [𝑁]     (21) 

 

Spojka působí na vstupní hřídel radiální silou 𝐹𝑠 a krouticím momentem 𝑀1, který je 

rovný momentu 𝑀𝑘𝐼. 

 

6.3. Síly od řetězu 

Pro další výpočet sil v převodovce je potřeba zjistit směr kterým působí síla na 

řetězové kolo na výstupní hřídeli. Z toho důvodu bylo potřeba dohledat základní rozměry 

motocyklu. Ty jsem znázornil na bočním pohledu na motocykl (obr. 31). 
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Obrázek 31: Boční pohled na motocykl se základními rozměry 

 

6.3.1. Obvodová síla v řetězu 

Obvodová síla je závislá na obvodové rychlosti 𝑉𝑣𝑦𝑠𝑡𝑢𝑝 a přenášeném výkonu 𝑃𝑣𝑦𝑠𝑡𝑢𝑝. 

Tuto sílu určíme dle vztahu (23) 

 

𝐷𝑡1 = 0,08 [𝑚] - průměr roztečné kružnice řetězového kola 

 

𝑉𝑣𝑦𝑠𝑡𝑢𝑝 =
𝜋∗𝐷𝑡1∗𝑛6

60
= 24,507 [𝑚/𝑠]       (22) 

𝐹𝑜 =
𝑃𝑣𝑦𝑠𝑡𝑢𝑝

𝑉𝑣𝑦𝑠𝑡𝑢𝑝
= 3565,592 [𝑁]        (23) 

 

6.3.2. Tahová složka síly v řetězu od odstředivé síly 

 

Tahová složka od odstředivé síly je závislá na hmotnosti řetězu a na kvadrátu 

obvodové rychlosti. Tuto sílu určíme dle vztahu (24) 

 

𝐿 = 1,765 [𝑚]- délka řetězu 

 

𝑚1 = 1,25 [𝑘𝑔/𝑚]- hmotnost 1 m délky řetězu 

 

𝐹𝑇 = 𝐿 ∗ 𝑚1 ∗ 𝑉𝑣𝑦𝑠𝑡𝑢𝑝
2 = 1325,120 [𝑁]     (24) 
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6.3.3. Tahová složka síly v řetězu od hmotnosti volné dolní větve řetězu 

 

Zjednodušeně sílu určíme dle vztahu (25). 

 

𝐴 = 655 [𝑚𝑚]- osová vzdálenost řetězu 

 

ℎ = 0,01 ∗ 𝐴 = 0,006 [𝑚]- předpokládaná přijatelná velikost průhybu řetězu 

 

𝐹𝑚 ≅
𝑚1∗𝐴2

8∗ℎ
∗ 𝑔 = 100,399 [𝑁]       (25) 

 

6.3.4. Výsledek výsledného tahu v řetězu 

 

Výsledná tahová síla je rovna součtu dílčích sil a obvodové síly v řetězu 

 

𝐹𝑐𝑟 = 𝐹𝑂 + 𝐹𝑇 + 𝐹𝑚 = 4991,111 [𝑁]      (26) 

 

6.4. Celkové schéma sil 

Pro další výpočty potřebuji zjistit reakce do ložisek v pozicích B, D, F a G.  

Při výpočtu se, ale musí vzít v potaz síly při zařazených různých rychlostních stupních. 

Z toho důvodu dále počítám všech šest možných zařazených stupňů a hledám nejvyšší 

reakční sílu (tedy při přenosu nejvyššího momentu na daném rychlostním stupni). Schéma 

sil je na obrázku 32.  

 

Obrázek 32: Schéma sil 



 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 

ÚSTAV AUTOMOBILU, 
SPALOVACÍCH MOTORŮ A 

KOLEJOVÝCH VOZIDEL 
 

BEZPRODLEVOVÁ MOTOCYKLOVÁ PŘEVODOVKA  - 37 - 

Vzdálenost │AB│, tedy vzdálenost mezi ozubením spojky a ložiskem B jsem odměřil 

ze servisního katalogu výrobce. Stejným způsobem jsem zjistil i vzdálenost │GH│, tedy mezi 

řetězovým kolem a ložiskem G. 

 

6.5. Vstupní hřídel 

∑ 𝑋 = 0  𝐹𝑆𝑋 + 𝑅𝐵𝑋 − 𝐹𝑅𝑋 − 𝑅𝐷𝑋 = 0      (27) 

∑ 𝑌 = 0  𝐹𝑆𝑌 + 𝑅𝐵𝑌 + 𝐹𝑅𝑌 − 𝑅𝐷𝑌 = 0      (28) 

∑ 𝑍 = 0           (29) 

∑ 𝑀𝐴𝑋 = 0  𝑅𝐵𝑋 ∗ 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ − 𝐹𝑅𝑋 ∗ 𝐴𝐶̅̅ ̅̅ − 𝑅𝐷𝑋 ∗ 𝐴𝐷̅̅ ̅̅ = 0     (30) 

∑ 𝑀𝐴𝑌 = 0  𝑅𝐵𝑌 ∗ 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ + 𝐹𝑅𝑌 ∗ 𝐴𝐶̅̅ ̅̅ − 𝑅𝐷𝑌 ∗ 𝐴𝐷̅̅ ̅̅ = 0     (31) 

∑ 𝑀𝐴𝑍 = 0  𝑀1 − 𝑀2 = 0        (32) 

 

Tabulka 12: Síly na vstupní hřídel 

 

V případě vstupního hřídele je největší reakční síla v ložisku B při zařazeném prvním 

rychlostním stupni, v ložisku D pak při zařazeném druhém rychlostním stupni. 

 

6.6. Výstupní hřídel 

∑ 𝑋 = 0  𝑅𝐸𝑋 + 𝐹𝑅𝑋 − 𝑅𝐺𝑋 + 𝐹Ř𝑋 = 0      (33) 

∑ 𝑌 = 0  𝑅𝐸𝑌 − 𝐹𝑅𝑌 − 𝑅𝐺𝑌 − 𝐹Ř𝑌 = 0      (34) 

∑ 𝑍 = 0           (35) 

∑ 𝑀𝐻𝑋 = 0  𝑅𝐸𝑋 ∗ 𝐸𝐻̅̅ ̅̅ + 𝐹𝑅𝑋 ∗ 𝐹𝐻̅̅ ̅̅ − 𝑅𝐺𝑋 ∗ 𝐺𝐻̅̅ ̅̅ = 0     (36) 

∑ 𝑀𝐻𝑌 = 0  𝑅𝐸𝑌 ∗ 𝐸𝐻̅̅ ̅̅ − 𝐹𝑅𝑌 ∗ 𝐹𝐻̅̅ ̅̅ − 𝑅𝐺𝑌 ∗ 𝐺𝐻̅̅ ̅̅ = 0     (37) 

∑ 𝑀𝐻𝑍 = 0  −𝑀3 + 𝑀4 = 0        (38) 

RBX 946,098 N -470,601 N -73,893 N 49,832 N 219,690 N -382,693 N

RBY -1816,505 N -404,427 N -805,756 N -934,103 N -1108,581 N -510,819 N

RB 2048,119 N 620,505 N 809,138 N 935,431 N 1130,140 N 638,271 N

RDX -290,102 N -1394,651 N -843,209 N -596,690 N -346,091 N -898,170 N

RDY 164,638 N 1268,521 N 716,413 N 469,228 N 217,962 N 769,375 N

RD 333,564 N 1885,257 N 1106,458 N 759,087 N 409,006 N 1182,644 N

RB 2048,119 N

RD 1885,257 N

6. rychlost1. rychlost 2. rychlost 3. rychlost 4. rychlost 5. rychlost
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Tabulka 13: Síly na výstupní hřídel 

 
V případě výstupního hřídele je největší reakční síla v ložisku G při zařazeném druhém 

rychlostním stupni, v ložisku E pak při zařazeném prvním rychlostním stupni. 

 

7. Kontroly 

V této kapitole se budu věnovat kontrole konstrukčních částí převodovky. Jako jsou 

hřídele, ozubení, drážkování, ložiska a zubové spojky. 

7.1. Hřídele 

 

Hřídele převodovky jsou namáhány krutem a ohybem.  

U delších hřídelí také hrozí vznik nežádoucích torzních kmitů v důsledku jejich 

zkroucení. 

Pro tyto kontroly jsem využil programu MITCalc, který pracuje jako nadstavba 

programu Excel a je vstřícný ke studentům. 

Materiál použitý na hřídele má označení podle ČSN 16 420 (14CrNi14). Chemické 

složení tohoto materiálu je v tabulce 14. Ocel určená na namáhané strojní součásti, určené 

k cementování s vyšší pevností a vysokou houževnatostí v jádře. Aplikace pro hřídele, 

drážkové hřídele a ozubená kola 

 

Tabulka 14: Chemické složení materiálu hřídelí 

C Mn Si Cr Ni P S 

0,10-0,17 0,30-0,60 0,17-0,37 0,60-0,90 3,20-3,70 
Max 

0,035 

Max 

0,035 

 

 

 

 

REX -396,034 N 952,232 N 581,874 N 467,652 N 307,945 N 875,596 N

REY 1403,303 N 55,036 N 425,395 N 539,617 N 699,324 N 131,672 N

RE 1458,116 N 953,821 N 720,790 N 714,062 N 764,123 N 885,441 N

RGX 6311,167 N 7350,029 N 6827,683 N 6593,412 N 6355,708 N 6875,801 N

RGY -958,254 N -1997,116 N -1474,769 N -1240,498 N -1002,794 N -1522,887 N

RG 6383,501 N 7616,521 N 6985,141 N 6709,092 N 6434,331 N 7042,430 N

RE 1458,116 N

RG 7616,521 N

5. rychlost 6. rychlost1. rychlost 2. rychlost 3. rychlost 4. rychlost
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Mechanické vlastnosti materiálu: 

Mez kluzu    𝑅𝑒 = 735 [𝑀𝑃𝑎] 

Mez pevnosti    𝑅𝑚 = 932 [𝑀𝑃𝑎] 

Tažnost    𝐴5 = 11 [%]  

Kontrakce    𝑍 = 40 [%] 

Vrubová houževnatost   𝐾𝐶𝑈 = 59 [𝐽/𝑐𝑚2] 

Tvrdost     𝐻𝐵 = 285 [– ] 

Modul pružnosti   𝐸 = 206 [𝐺𝑃𝑎]  

Modul pružnosti ve smyku  𝐺 = 79 [𝐺𝑃𝑎] 

Dovolené hodnoty namáhání: 

Bezpečnost volím 𝑘 = 2 [−] 

  Tah/Tlak   𝜎𝐷𝑡 =
𝑅𝑒

𝑘
= 367,5 [𝑀𝑃𝑎]  (39) 

  Krut    𝜏𝐷𝑘 =
𝑅𝑒

𝑘
∗ 0,6 = 220,5 [𝑀𝑃𝑎] (40) 

  Ohyb    𝜎𝐷𝑜 =
𝑅𝑒

𝑘
∗ 0,65 = 238,9 [𝑀𝑃𝑎] (41) 

7.1.1. Vstupní hřídel 

 

Základní vstupní data pro vstupní hřídel mé převodovky jsou na obrázku 33. 

 

Obrázek 33: Vstupní data pro MITCalc (vstupní hřídel) 
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7.1.1.1. Reakce v ložiscích 

Jako kontrolu, zda jsem do programu správně zadal údaje o zatížení lze využít hodnoty 

reakcí, které program vypočítá pro ložiska. 

Výsledné reakce například pro zařazený první rychlostní stupeň vyšli RB =

2044,438 [N] a RD = 330,275 [N]. Tedy reakce vychází v horším případě s odchylkou 4 N 

od hodnot, které jsem spočítal v kapitole 6.5.  

7.1.1.2. Průhyb 

Nejvyšší hodnota průhybu je při zařazeném 3. rychlostním stupni a má hodnotu 

𝑦𝑚𝑎𝑥 = 0,0134 [𝑚𝑚]. Průběh průhybu podél celého hřídele je na obrázku 34. Hodnotu 

průhybu udává stupnice vlevo v [mm], vodorovná stupnice je vzdálenost na hřídeli v [mm]. 

 

 
Obrázek 34: Graf průhybu vstupní hřídele 

𝑦𝑚𝑎𝑥 ≤
𝐿

(2 𝑎ž 8)∗1000
=

180,5

5000
= 0,0361 [𝑚𝑚]      (43) 

 

Maximální průhyb pod ozubenými koly je v požadované toleranci. 

 

7.1.1.3. Krut 

Nejvyšší hodnota napětí v krutu vychází při zařazeném 2. rychlostním stupni. 

Důvodem je jeho nejvyšší vzdálenost od spojky, která na hřídel přivádí krouticí moment. 

Hodnota tohoto napětí je τk = 24,8 [MPa] 

Průběh krouticího momentu je vyobrazen na obrázku 35. Hodnotu momentu udává 

stupnice vlevo v [Nm], vodorovná stupnice je vzdálenost na hřídeli v [mm]. 
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Obrázek 35: Graf krouticího momentu na vstupním hřídeli 

τk = 24,8 [MPa] < τDk Vyhovuje      (44) 

 

7.1.1.4. Ohyb 

Nejvyšší napětí v ohybu je při zařazeném 3. rychlostním stupni a má hodnotu σo =

24,9 [MPa] . Ozubené kolo 3. rychlostního stupně je spolu s ozubením 4. rychlostního 

stupně nejdál od ložisek, při 4. rychlostním stupni je hodnota o něco nižší ( 𝜎𝑜 =

23,3 [𝑀𝑃𝑎]). 

Průběh ohybového momentu je na obrázku 36. Modrá hodnota je rovina XZ, zelená 

hodnota je rovina XY a červená je součet obou rovin. Hodnotu momentu udává stupnice 

vlevo v [Nm], vodorovná stupnice je vzdálenost na hřídeli v [mm]. 

 
Obrázek 36: Graf ohybového momentu na vstupním hřídeli 

σo = 24,9 [MPa] < σDo Vyhovuje      (45) 

7.1.1.5. Redukované napětí 

Největší redukované napětí vychází při zařazeném 3. rychlostním stupni a má 

hodnotu σRED = 45,7 [MPa]. Průběh napětí je na obrázku 37. 
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Obrázek 37: Graf redukovaného napětí na vstupním hřídeli 

𝜎𝑅𝐸𝐷 = 45,7 [𝑀𝑃𝑎] < 𝜎𝐷𝑜 Vyhovuje     (46) 

 

7.1.1.6. Zkroucení 

Nejvyšší hodnota zkroucení mi vyšla při zařazení 2. rychlostního stupně a to φ =

0,1654 [°]. Čemuž odpovídá poměrné zkroucení: 

 

𝜗 =
𝜑

𝐿
= 0,916 [°/m]        (47) 

 

Doporučují se hodnoty do 0,25 až 1 [°/m]  čemuž můj hřídel vyhovuje. Ovšem 

hodnota už je vcelku vysoká, v praxi by se musel hřídel podrobit hlubší kontrole, ale to už 

je nad rámec této práce.  

 

7.1.1.7. Závěr kontroly vstupního hřídele 

Podmínky kontrol na krut, ohyb, redukované napětí mi vyšly s velkou bezpečností. 

Mohlo by se zdát, že dané hřídele jsou velmi předimenzované, nicméně v průhybu a 

zkroucení to již s tak velkou bezpečností nebylo.  
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7.1.2. Výstupní hřídel 

Základní vstupní data pro vstupní hřídel mé převodovky jsou na obrázku 38. 

 

Obrázek 38:Vstupní data pro MITCalc (výstupní hřídel) 

7.1.2.1. Průhyb 

Nejvyšší hodnota průhybu hřídele opět vyšla při zařazeném 3 rychlostním stupni. Její 

hodnota je ymax = 0,0358 [mm]. Průběh průhybu podél celého hřídele je na obrázku 39. 

Hodnotu průhybu udává stupnice vlevo v [mm], vodorovná stupnice je vzdálenost na hřídeli 

v [mm] 

 
Obrázek 39: Graf průhybu výstupní hřídele 

𝑦𝑚𝑎𝑥 ≤
𝐿

(2 𝑎ž 8)∗1000
=

200,5

5000
= 0,0401 [𝑚𝑚]      (48) 

 

Maximální průhyb pod ozubenými koly je v požadované toleranci. 
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7.1.2.2. Krut 

Nejvyšší hodnota napětí v krutu vychází při zařazeném 1. rychlostním stupni. 

Důvodem je největší vzdálenost ozubeného kola 1. rychlostního stupně od řetězového kola, 

které z hřídele odvádí krouticí moment. Hodnota tohoto napětí je τk = 44 [MPa] 

Průběh krouticího momentu je vyobrazen na obrázku 40. Hodnotu momentu udává 

stupnice vlevo v [Nm], vodorovná stupnice je vzdálenost na hřídeli v [mm] 

 

Obrázek 40: Graf průběhu krouticího momentu na výstupní hřídeli 

𝝉𝒌 = 𝟒𝟒 [𝑴𝑷𝒂] < 𝝉𝑫𝒌 Vyhovuje      (49) 

7.1.2.3. Ohyb 

Nejvyšší napětí v ohybu je při zařazeném 2. rychlostním stupni a má hodnotu σo =

46,9 [MPa].  

Průběh ohybového moment je na obrázku 41. Modrá hodnota je rovina XZ, zelená 

hodnota je rovina XY a červená je součet obou rovin. Hodnotu momentu udává stupnice 

vlevo v [Nm], vodorovná stupnice je vzdálenost na hřídeli v [mm]. 

 

 

Obrázek 41: Graf průběhu ohybového momentu na výstupní hřídeli 

σo = 46,9 [MPa] < σDo Vyhovuje      (50) 
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7.1.2.4. Redukované napětí 

Největší redukované napětí vychází při zařazeném 1. rychlostním stupni a má 

hodnotu σRED = 78,2 [MPa]. Průběh redukovaného napětí je na obrázku 42. 

 

Obrázek 42: Graf průběhu redukovaného napětí na výstupním hřídeli 

σ𝑅𝐸𝐷 = 78,2 [MPa] < σDo Vyhovuje      (51) 

7.1.2.5. Zkroucení 

Nejvyšší hodnota zkroucení mi vyšla při zařazení 1. rychlostního stupně a to φ =

0,195 [°], což poměrnému zkroucení: 

 

𝜗 =
𝜑

𝐿
= 0,972 [°/m]              (52) 

 

Doporučují se hodnoty do 0,25 až 1 [°/m] čemuž můj hřídel vyhovuje, ale stejně jako 

u vstupního hřídele by toto zkroucení vyžadovalo hlubší kontrolu. 

7.1.2.6. Závěr kontroly výstupního hřídele 

Podmínky kontrol na krut, ohyb, redukované napětí mi vyšli s velkou bezpečností. 

Mohlo by se zdát, že dané hřídele jsou velmi předimenzované, nicméně v průhybu a 

zkroucení to již s tak velkou bezpečností nebylo. Navíc při volbě horšího materiálu mi již 

nevycházely délky drážkového spojení (kontrola v kapitole 7.3.) Díky tomu bych musel 

zvětšit drážkové spojení, tím by se zvětšila velikost jednotlivých ozubených kol následně i 

zástavbové rozměry a délka hřídele.  

 

 

 

 



 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 

ÚSTAV AUTOMOBILU, 
SPALOVACÍCH MOTORŮ A 

KOLEJOVÝCH VOZIDEL 
 

BEZPRODLEVOVÁ MOTOCYKLOVÁ PŘEVODOVKA  - 46 - 

7.2. Pevnostní výpočet ozubených kol 

Únosnost ozubení:  

Nominální napětí v dotyku: 

𝜎𝐻𝑂 = 𝑍𝐸 ∗ 𝑍𝐻 ∗ 𝑍𝜀 ∗ √
𝐹𝑡

𝑏∗𝑑1
∗

𝑖+1

𝑖
[𝑀𝑃𝑎]     (53)  

Kde: 

𝐹𝑡- obvodová síla na roztečné kružnici [N] více v kapitole [] 

𝑑1- průměr roztečné kružnice [mm] 

b – šířka kola na roztečné kružnici [mm] 

i – převodové číslo [-] 

𝑍𝐻- součinitel tvaru zubu [-] 

𝑍𝐸- součinitel mechanických vlastností materiálu [-] 

𝑍𝜀- součinitel součtové délky dotykových křivek boků zubů [-] 

 

Výpočet napětí v dotyku: 

𝜎𝐻 = 𝜎𝐻𝑂 ∗ √𝐾𝐻        (54) 

Součinitel přídavných zatížení: 

𝐾𝐻 = 𝐾𝐴 ∗ 𝐾𝑉 ∗ 𝐿𝐻𝛼 ∗ 𝐾𝐻𝛽       (55) 

Kde: 

𝐾𝐴- součinitel vnějších dynamických sil [-] 

𝐾𝑉- součinitel rychlostí [-] 

𝐾𝐻𝛼- součinitel podílů zatížení jednotlivých zubů na dotyk [-] 

𝐾𝐻𝛽- součinitel nerovnoměrnosti zatížení zubu podél šířky pro dotyk [-] 

Bezpečnost proti tvorbě pittingu: 

𝑆𝐻 =
𝜎𝐻𝑙𝑖𝑚

𝜎𝐻
∗ 𝑍𝐿 ∗ 𝑍𝑅 ∗ 𝑍𝑉 ≥ 1,1 𝑎ž 1,2     (56) 

Kde: 

𝜎𝐻𝑙𝑖𝑚- mez únavy v dotyku [MPa] 

𝑍𝐿 ∗ 𝑍𝑅 ∗ 𝑍𝑉 - pro netvrzená kola 0,85 až 0,95 

𝑍𝐿 ∗ 𝑍𝑅 ∗ 𝑍𝑉- pro tvrzená a broušená kola 1 
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Bezpečnost proti tvorbě pittingu při jednorázovém zatížení: 

𝑆𝐻𝑆 =
𝜎𝐻𝑚𝑎𝑥

𝜎𝐻
∗ 𝑍𝐿 ∗ 𝑍𝑅 ∗ 𝑍𝑉 ≥ 1,1 𝑎ž 1,2     (57) 

Kde: 

𝜎𝐻𝑚𝑎𝑥 – nejvyšší napětí v dotyku [MPa] 

 

Statická únosnost: 

𝜎𝐻𝑚𝑎𝑥 = 𝜎𝐻𝑂 ∗ √
𝐹𝑡𝑚𝑎𝑥∗𝐾𝐻

𝐹𝑡
[𝑀𝑃𝑎]      (58) 

Jednorázové maximální zatížení: 

𝐹𝑡𝑚𝑎𝑥 ≥ 2 ∗ 𝐹𝑡        (59) 

Platí: 

𝐹𝑡𝑚𝑎𝑥

𝐹𝑡
> 𝐾𝐴         (60) 

Podmínkou pro provozuschopnost soukolí je: 

𝜎𝐻𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝜎𝐻𝑃𝑚𝑎𝑥        (61) 

Kde: 

𝜎𝐻𝑃𝑚𝑎𝑥 – dovolené napětí v dotyku při maximálním zatížení [MPa] 

 

Únosnost v ohybu: 

Nominální ohybové napětí: 

𝜎𝐹𝑂 =
𝑌𝐹𝑠∗𝑌𝛽∗𝑌𝜀∗𝐹𝑡

𝑏∗𝑚
        (62) 

Kde: 

m – modul 

𝑌𝐹𝑠- součinitel tvaru a koncentrace napětí 

𝑌𝛽- součinitel sklonu zubu 

𝑌𝜀 = 0,2 +
0,8

𝜀𝛼
 pro 𝜀𝛼 < 1 
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Výpočtové napětí v ohybu 

𝜎𝐹 = 𝜎𝐹𝑜 ∗ 𝐾𝐹         (63) 

𝐾𝐹 = 𝐾𝐴 ∗ 𝐾𝑉 ∗ 𝐾𝐹𝛼 ∗ 𝐾𝐹𝛽       (64) 

Kde: 

𝐾𝐹- provozní součinitel 

𝐾𝐹𝛼- výpočtový součinitel 

𝐾𝐹𝛽 ≈ 𝐾𝐻𝛽  

 

Bezpečnost proti únavovému lomu: 

𝑆𝐹 =
𝜎𝐹𝑙𝑖𝑚∗𝑌𝑁∗𝑌𝜌∗𝑌𝑥

𝜎𝐹
≥ 1,4       (65) 

Kde: 

𝜎𝐹𝑙𝑖𝑚 – mez únavy v ohybu [MPa] 

𝑌𝑁- součinitel životnosti 

𝑌𝜌- součinitel vrubové citlivosti 

𝑌𝑋- součinitel velikosti pro ohyb 

 

Statická bezpečnost v ohybu: 

𝑆𝐹𝑆 =
𝜎𝐹𝑆𝑡

𝜎𝐹𝑚𝑎𝑥
≥ 1,25        (66) 

  

Kde: 

𝜎𝐹𝑚𝑎𝑥- maximální místní ohybové napětí v patě zubu 

𝜎𝐹𝑆𝑡- statická pevnost v ohybu při maximálním zatížení [MPa] 
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Hodnoty napětí a bezpečností mého ozubení jsou v tabulce 15. Ozubení vyhovuje 

všem podmínkám 

 

Tabulka 15: Přehled základních hodnot bezpečností ozubení 

 

7.3. Drážkování 

Pro mou převodovku navrhuji použít evolventní drážkování u dílčích částí kde je 

potřeba zajistit radiální, ale snadno rozebíratelné spojení. Jedná se o nejběžnější spojení u 

motocyklových převodovek. Výběr drážkování je proveden dle ČSN 01 4933. Rozhodujícím 

faktorem při dimenzování tohoto typu spojení je tlak mezi boky zubu. Volím drážkování 

s úhlem profilu 30° středěného na boky zubu z důvodu přesného uložení náboje na hřídeli.   

Pro dimenzování drážkování bylo velmi důležité si uvědomit, přes které drážkování se 

přenáší jaký krouticí moment při zařazení určitého rychlostního stupně. V případě 

vstupního hřídele je drážkování na segmentu třetího a čtvrtého rychlostního stupně a na 2. 

rychlostním stupni. Krouticí moment je tu stejný pro všechny rychlostní stupně. V případě 
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[MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [-] [-] [-] [-]

1. KOLO 1695,103 1695,790 364,908 456,135 1,416 1,133 1,805 1,357

2. KOLO 1668,310 1861,838 362,035 452,544 1,439 1,151 1,913 1,379

1. KOLO 1535,142 1553,096 330,382 412,977 1,563 1,251 1,954 1,498

2. KOLO 1535,142 1658,500 345,178 431,473 1,563 1,251 1,881 1,498

1. KOLO 1587,761 1618,963 368,915 461,144 1,512 1,209 1,791 1,449

2. KOLO 1587,761 1700,258 387,232 484,040 1,512 1,209 1,721 1,449

1. KOLO 1647,927 1779,128 472,834 591,042 1,456 1,165 1,503 1,396

2. KOLO 1647,927 1840,084 450,233 562,791 1,456 1,165 1,604 1,396

1. KOLO 1671,270 1852,456 485,807 607,259 1,436 1,149 1,525 1,376

2. KOLO 1671,270 1894,200 479,337 599,171 1,436 1,149 1,571 1,376

1. KOLO 1744,877 1903,530 531,913 664,892 1,375 1,101 1,458 1,318

2. KOLO 1744,877 1911,240 527,271 659,089 1,375 1,101 1,487 1,318

Podmínka

1920,000

1920,000

1920,000

1920,000

1920,000

1920,000

5. RYCHLOST

6. RYCHLOST

1492,182

1373,073

1420,136

1473,951

1494,830

1560,665

1. RYCHLOST

2. RYCHLOST

3. RYCHLOST

4. RYCHLOST
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výstupní hřídele už tomu tak však není. Musel jsem zvážit všechny možné momenty, které 

drážkování přenáší a z nich vybrat ten nejvyšší. Tyto momenty jsou sepsány v tabulce 16.  

Pro vstupní hřídel jsem zvolil drážkování  

EVOLVENTNÍ DRÁŽKOVÁNÍ 25 x 1,25 x 9g/9H ČSN 01 4952 

Pro výstupní hřídel jsem zvolil drážkování 

EVOLVENTNÍ DRÁŽKOVÁNÍ 28 x 1,25 x 9g/9H ČSN 01 4952 

Napětí v ohybu 

𝜎𝑜𝑑 =
12∗1000∗𝑀𝑘∗ℎ

𝜑∗𝑚∗𝐿∗𝑧2∗𝑠𝑠𝑓
2 [𝑀𝑃𝑎]       (67) 

Kde: 

φ = 0,5 pro evolventní drážkování 

m − modul  

L − činná délka závitu 

z − počet zubů 

Ssf −  tloušťka paty zubu hřídele na tětivě Ssf = 2,17 ∗ m 

h − výška zubu hřídele h = 1,1 ∗ m − 0,05 (středění na boky zubů) 

 

Tlak v opěrné ploše drážky 

𝑃𝑑𝑟 =
2∗1000∗𝑀𝑘

𝜑∗𝑚∗𝐿∗𝑧2∗hn
[𝑀𝑃𝑎]       (68) 

Kde: 

hn − nosná výška drážkování hn = 0,9 ∗ m − 0,05   (69) 

 

Minimální délka drážkování, odvozením předešlých vztahů 

𝐿1 =
12∗1000∗𝑀𝑘∗ℎ

𝜑∗𝑚∗𝜎𝐷∗𝑧2∗𝑠𝑠𝑓
2 [𝑚𝑚]       (70) 

𝐿2 =
2∗1000∗𝑀𝑘

𝜑∗𝑚∗𝑃𝐷∗𝑧2∗hn
[𝑚𝑚]       (71) 

Kde: 

σD − dovolené napětí v ohybu [MPa] 

PD − dovolený tlak na styčných plochách zubu [MPa] 

Minimální délka drážkování je pak vyšší hodnota z 𝐿1, 𝐿2 tedy: 

𝐿 = max (𝐿1, 𝐿2)       (72) 
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Kontrola drážkování 

Kontroluje se jak napětí, tak tlak na styčných plochách zubu, obě hodnoty musí být nižší 

než dovolené, tedy: 

𝑃 ≤ 𝑃𝐷         (73) 

𝜎 ≤ 𝜎𝐷𝑜         (74) 

Dovolený tlak pro ocel zatíženou malými rázy (rázy nejsou až tak velké, aby spadaly do 

kategorie zatížení velkými rázy) je 𝑃𝐷 = 140 [𝑀𝑃𝑎] 

V případě dovoleného napětí v ohybu musím vzít hodnotu nižší ze dvou vybraných 

materiálu (ozubené kolo, hřídel převodovky). V tomto případě má tuto hodnotu nižší 

ozubené kolo. Dovolené napětí v ohybu 𝜎𝐷𝑜 = 230 [𝑀𝑃𝑎] (hřídel převodovky má 𝜎𝐷𝑜 =

239 [𝑀𝑃𝑎]) 

Vstupní hodnoty a hodnoty vypočtené pro drážková spojení jsou v tabulce 16. 
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Tabulka 16: Hodnoty výpočtu drážkování 

 

7.4. Ložiska 

Nejběžnější a nejpoužívanější uložení hřídelí je v ložiscích. V případě ložisek použitých 

v převodovkách automobilů a motocyklů jde většinou o ložiska vyrobená na zakázku přímo 

pro použití v daném voze.  Já jsem použil ložiska z katalogu výrobce SKF, ale v případě 

výroby této převodovky by se musela zrovna tak přímo poptávat. U některých je totiž 

potřeba drážka na vnějším průměru, která slouží pro axiální zajištění. 

7.4.1. Ložiska hřídelí 

Pro uložení hřídelí volím ložiska valivá, konkrétně kuličková. Zatížení ložisek je 

radiální, axiálně nenesou takřka žádnou sílu. 

Trvanlivost ložisek je počítána z dynamického ekvivalentního radiálního zatížení, 

které je dané vztahem (75). 

 

Zatížení Zatížení

P
rů

m
ěr

 d
rá

žk
o

vá
n

í [
m

m
]

M
o

d
u

l [
-]

P
o

če
t 

zu
b

ů
 [

-]

Č
in

n
á 

d
él

ka
 d

rá
žk

o
vá

n
í [

m
m

]

K
ro

u
tí

cí
 m

o
m

en
t 

[N
m

]

P
rů

m
ěr

 d
rá

žk
o

vá
n

í [
m

m
]

M
o

d
u

l [
-]

P
o

če
t 

zu
b

ů
 [

-]

Č
in

n
á 

d
él

ka
 d

rá
žk

o
vá

n
í [

m
m

]

K
ro

u
tí

cí
 m

o
m

en
t 

[N
m

]

25 1,25 18 19 131 25 1,25 18 17 131

230 [MPa] 230 [MPa]

140 [MPa] 140 [MPa]

0,5 [-] 0,5 [-]

9,355 [mm] 9,355 [mm]

73,204 [MPa] 81,816 [MPa]

53,023 [MPa] 60,473 [MPa]

Zatížení Zatížení

P
rů

m
ěr

 d
rá

žk
o

vá
n

í [
m

m
]

M
o

d
u

l [
-]

P
o

če
t 

zu
b

ů
 [

-]

Č
in

n
á 

d
él

ka
 d

rá
žk

o
vá

n
í [

m
m

]

K
ro

u
tí

cí
 m

o
m

en
t 

[N
m

]

P
rů

m
ěr

 d
rá

žk
o

vá
n

í [
m

m
]

M
o

d
u

l [
-]

P
o

če
t 

zu
b

ů
 [

-]

Č
in

n
á 

d
él

ka
 d

rá
žk

o
vá

n
í [

m
m

]

K
ro

u
tí

cí
 m

o
m

en
t 

[N
m

]

28 1,25 21 14,5 167 25 1,25 21 14,4 154

230 [MPa] 230 [MPa]

140 [MPa] 140 [MPa]

0,5 [-] 0,5 [-]

14,631 [mm] 4,490 [mm]

184,221 [MPa] 142,046 [MPa]

138,600 [MPa] 102,291 [MPa]

Rozměr drážkování

Materiálové vlastnosti

Dovolené napětí v ohybu

Dovolený tlak 

Součinitel styku boku zubu

Výsledky výpočtuVýsledky výpočtu

Minimální činná délka drážkování

VYHOVUJE

Napětí v ohybu

Tlak v opěrné ploše drážky

Rozměr drážkování

Materiálové vlastnosti

Dovolené napětí v ohybu

Dovolený tlak 

Součinitel styku boku zubu

Napětí v ohybu

Rozměr drážkování

Materiálové vlastnosti

Minimální činná délka drážkování

Napětí v ohybu

Tlak v opěrné ploše drážky

VYHOVUJE

Dovolené napětí v ohybu

Dovolený tlak 

Součinitel styku boku zubu

Výsledky výpočtu

Minimální činná délka drážkování

Tlak v opěrné ploše drážky

VYHOVUJE

2. rychlostní stupeň 3. a 4. rychlostní stupeň

5. rychlostní stupeň 6. rychlostní stupeň

Tlak v opěrné ploše drážky

VYHOVUJE

Rozměr drážkování

Materiálové vlastnosti

Dovolené napětí v ohybu

Dovolený tlak 

Součinitel styku boku zubu

Výsledky výpočtu

Minimální činná délka drážkování

Napětí v ohybu
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P = 𝑋 ∗ 𝐹𝑅 + 𝑌 ∗ 𝐹𝐴        (75) 

 

Kde: 

P − dynamické ekvivalentní radiální zatížení 

X − koeficient radiálního zatížení 

FR − radiální síla na ložisko 

Y − koeficient axiálního zatížení 

FA − axiální síla na ložisko 

 

Hodnoty koeficientu X a Y jsou v katalogu výrobce. V případě, že je poměr radiální a 

axiální síly menší než hodnota e, jedná se o porovnávací hodnotu rovněž z tabulek výrobce, 

pak je druhý člen rovnice () vynechán. 

 

Následně byla určena základní výpočtová trvanlivost 𝐿10ℎ v hodinách 

𝐿10ℎ = (
𝐶

𝑃
)

𝑃

∗
106

10∗𝑛
[ℎ𝑜𝑑]       (76) 

 

Kde: 

C − základní dynamická unosnost ložiska 

p − exponent rovnice trvanlivost  

p = 3 pro kuličková ložiska a pro p =
1

10
 pro ložiska jehlová 

 

Vstupní hřídel – ložisko blíž u spojky 

Volím ložisko W 61906 z katalogu SKF, základní parametry ložiska jsou v tabulce 17. 

 

Tabulka 17: Ložisko W 61906 

Vnitřní průměr 30 mm 

Vnější průměr 47 mm 

Šířka 9 mm 

Základní dynamická únosnost 6,24 kN 

Mezní otáčky 19000 ot/min 
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Pro toto ložisko mi vyšla základní výpočtová trvanlivost 𝐿10ℎ = 62,205 [ℎ𝑜𝑑]  což 

splňuje potřebnou trvanlivost. Celkový čas, po který bude převodovka v chodu, je 62 hodin. 

Jenže nejvyšší zatížení tohoto ložiska je v době, kdy je zařazený první rychlostní stupeň. 

Tedy pouhých 9 hodin, při dalších rychlostech je zatížení ložiska nižší a tedy i skutečná výdrž 

bude optimističtější. 

Pomocí programu MITCalc jsem zjistil natočení v ložisku které má hodnotu 𝜑𝐵 =

0,0153[°]. Výrobcem ložisek je dovolená nejvyšší hodnota natočení 0,3 [°], ložisko tedy 

vyhovuje i této podmínce. 

 

Vstupní hřídel – ložisko dál od spojky 

Volím ložisko 16004 z katalogu SKF, základní parametry ložiska jsou v tabulce 18. 

 

Tabulka 18: Ložisko 16004 

Vnitřní průměr 20 mm 

Vnější průměr 42 mm 

Šířka 8 mm 

Základní dynamická únosnost 4,05 kN 

Mezní otáčky 24000 ot/min 

 

Pro toto ložisko mi vyšla základní výpočtová trvanlivost 𝐿10ℎ = 130,362 [ℎ𝑜𝑑] což 

s velkou rezervou splňuje potřebnou trvanlivost. 

Natočení v ložisku jsem opět zjistil pomocí programu MITCalc a má hodnotu 𝜑𝐷 =

0,0177[°]. Výrobcem ložisek je dovolená nejvyšší hodnota natočení 0,3 [°], ložisko tedy 

vyhovuje i této podmínce.  

 

Výstupní hřídel – ložisko dál od řetězového kola 

Volím ložisko z 6005 katalogu SKF, základní parametry ložiska jsou v tabulce 19. 

 

Tabulka 19: Ložisko 6005 

Vnitřní průměr 25 mm 

Vnější průměr 47 mm 

Šířka 12 mm 

Základní dynamická únosnost 11,9 kN 

Mezní otáčky 20000 ot/min 
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Pro toto ložisko mi vyšla základní výpočtová trvanlivost 𝐿10ℎ = 3518,691 [ℎ𝑜𝑑] což 

s velkou rezervou splňuje potřebnou trvanlivost. 

Hodnota natočení v ložisku vypočtená MITCalc je 𝜑𝐸 = 0,0274[°]. Výrobcem ložisek 

je dovolená nejvyšší hodnota natočení 0,3 [°], ložisko tedy vyhovuje i této podmínce.  

 

Výstupní hřídel – ložisko blíž k řetězovému kolu 

V případě tohoto ložiska bylo potřeba vyšší únosnosti, než dovolují klasická jednořadá 

ložiska, zvolil jsem z toho důvodu dvouřadé kuličkové ložisko 2206 ETN9 z katalogu SKF, 

základní parametry ložiska jsou v tabulce 20. 

 

Tabulka 20: Ložisko 2206 ETN9 

Vnitřní průměr 30 mm 

Vnější průměr 62 mm 

Šířka 20 mm 

Základní dynamická únosnost 23,8 kN 

Mezní otáčky 15000 ot/min 

 

Pro toto ložisko mi vyšla základní výpočtová trvanlivost 𝐿10ℎ = 75,9 [ℎ𝑜𝑑]  což 

splňuje potřebnou výdrž převodovky (62 hodin), ale opět je potřeba vzít v potaz zatížení 

ložiska při řazení různých rychlostních stupňů. Nejvyšší zatížení ložiska je při zařazeném 

prvním rychlostním stupni, při dalších rychlostech už je trvanlivost nižší. 

Hodnota natočení v ložisku vypočtená MITCalc je 𝜑𝐺 = 0,0407[°]. Výrobcem ložisek 

je dovolená nejvyšší hodnota natočení 0,3 [°], ložisko tedy vyhovuje i této podmínce.  

 

 

7.4.2. Ložiska pod ozubenými koly jednotlivých rychlostních stupňů 

Pod ozubenými koly, vyjma 1. rychlostního stupně na výstupní hřídeli, kde je ložisko 

nejvíce namáhané, jsou ložiska kluzná. Využívá se přívodu tlakového oleje skrz hřídel přímo 

do ložiska. Výpočet těchto ložisek by byl značně náročný a z toho důvodu jsem se dohodl 

se zadavatelem mé práce o vynechání výpočtu těchto ložisek 

 

Výstupní hřídel – ložisko 1. rychlostního stupně 

V případě prvního rychlostního stupně by už síla mohla být příliš vysoká na kluzné 

ložisko. Z toho důvodu jsem použil jehlové ložisko K 25x32x16 z katalogu SKF 
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Tabulka 21: Ložisko K 25x32x16 

Vnitřní průměr 25 mm 

Vnější průměr 32 mm 

Délka 16 mm 

Základní dynamická únosnost 19,8 kN 

Mezní otáčky 17000 ot/min 

 

Pro toto ložisko mi základní trvanlivost vyšla 𝐿10ℎ = 9,384 [ℎ𝑜𝑑]  což je vyšší než 

potřebných 9 hodin. Ložisko tedy vyhovuje. 

 

7.5. Zubová spojka 

Zubové spojky jsou kontrolované na kontaktní tlak a na střih. Tzv. podbrusy, 

vysvětlené v kapitole 2.2.2. , jsem zvolil 1°. Dále se zubové spojky kontrolují také na ráz. 

Jednotlivé elementy zubové spojky nazýváme ozubce. 

7.5.1. Otlačení 

Při kontrole na otlačení vycházíme ze základního vztahu (77). 

𝑃 =
𝐹

𝑛∗𝑆
≤ 𝑃𝐷[𝑀𝑃𝑎]        (77) 

   

Kde: 

n – počet jednotlivých ozubců ve spoji 

S – boční plocha zubu ozubce 

F – síla působící na ozubec určená dle vztahu (78) 

rs – střední poloměr ozubců  

Mk- krouticí moment, který musí ozubec přenést 

 

 

𝐹 =
𝑀𝑘

𝑟𝑠
         (78) 

   

Základní údaje zubových spojek pro kontrolu otlačení a výsledné hodnoty jsou 

v tabulce 22. 
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Tabulka 22: Kontrola zubových spojek na otlačení 

 

Dovolený tlak mého materiálu použitého na ozubená kola je 𝑃𝐷 = 120 [𝑀𝑃𝑎], tedy 

dle tabulky 22, mnou navržené zubové spojky vyhovují. 
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Plocha na otlačení S [mm2] 42 39 69 42 60 60

Kroutící moment Mk [Nm] 130,333 130,333 338,3474 215,0914 183,2875 255,453

Střední poloměr rs [mm] 21,5 19,25 26,75 24,5 27 25

Počet ozubců n [-] 4 4 4 4 4 4

Síla F [N] 6062,007 6770,553 12648,5 8779,24 6788,426 10218,12

Tlak P [MPa] 36,083 43,401 45,828 52,257 28,285 42,575

Spojení
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7.5.2. Střih 

Při tomto ověření je potřeba zjistit na každém ozubci nejužší část spojení (většinou 

v místech kde ozubec přechází v ozubené kolo a dále vypočítat napětí ve smyku dle vztahu 

(78) 

 

τ =
F

S
≤ τD         (79) 

Kde: 

𝜏 – Napětí ve smyku 

S – Plocha ozubce namáhaná na střih 

F - síla na ozubce (stejná jako v případě otlačení) 

𝜏𝐷 – Dovolené napětí ve smyku 

Základní údaje zubových spojek pro kontrolu na střih a výsledné hodnoty jsou 

v tabulce 23. 

 

Tabulka 23: Kontrola zubových spojek na střih 

 

Dovolené napětí ve smyku pro můj materiál je 𝜏𝐷 = 60 [𝑀𝑃𝑎], tedy dle tabulky 23, 

navržené zubové spojky vyhovují. 
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Spojení

𝜏
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7.5.3. Kontrola na rázy 

Kromě kontroly na otlačení a střih se zubové spojky ještě dále kontrolují na ráz, ovšem 

tímto výpočtem už se v praxi zabývá výpočetní oddělení a pro rozsah této práce by bylo už 

dost široké. Nicméně pokusil jsem se výpočet rázu, alespoň nastínit v následující části. 

Rázy vznikají v převodovce při náhlé změně převodového poměru. Důsledkem toho 

dochází ke změně úhlové rychlosti některých částí převodovky za velmi krátký čas. Tyto rázy 

výrazně ovlivňují celou životnost převodovky. 

Největší ráz pravděpodobně vzniká při podřazení na první rychlostní stupeň. Při něm 

je největší rozdíl otáček před a po přeřazení. Tento rozdíl otáček mohu odečíst z pilového 

diagramu na obrázku 26. 

 

Tento rozdíl otáček má hodnotu: 

∆𝑛 = 3527,62 [𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛] 

 

Což při přepočítání na otáčky vstupní hřídele je: 

∆𝑛𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝 = 1671,066 [𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛] 

 

Během podřazování je motor od převodovky odpojený pomocí mokré více lamelové 

spojky, tedy do výpočtu rázu setrvačnost motoru nepromlouvá. Výstupní rychlost je 

spojena přes sekundární převod přímo se zadním kolem, tedy jeho úhlová rychlost se při 

řazení nemění (uvažuji, že rychlost motocyklu se během přeřazení nemění). Mění se tedy 

úhlová rychlost vstupního hřídele a také úhlová rychlost ozubených kol, která jsou ve 

stálém záběru. 

Základní schéma pro výpočet rázů v mé převodovce je na obrázku 43.  
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Obrázek 43: Základní schéma pro výpočet rázů mé převodovky 

Odvození obecného výpočtu teoretického momentu setrvačnosti: 

 

Základní schéma pro odvození teoretického momentu setrvačnosti je na obrázku 44 

 
Obrázek 44: Obrázek pro odvození teoretického momentu setrvačnosti 

𝑖 =
𝜔1

𝜔2
         (80)  

𝜔2 =
𝜔1

𝑖
        (81) 

𝐸𝑘 =
1

2
∗ 𝐼1 ∗ 𝜔1

2 +
1

2
∗ 𝐼2 ∗ 𝜔2

2 =
1

2
∗ 𝜔2

2 ∗ (𝐼1 ∗ 𝑖2 + 𝐼2)  (82) 

𝐼𝑅𝐸𝐷𝑉𝑆𝑇𝑈𝑃 = (𝐼1 +
𝐼2

𝑖2)       (83) 

𝐼𝑅𝐸𝐷𝑉Ý𝑆𝑇𝑈𝑃 = (𝐼1 ∗ 𝑖2 + 𝐼2)      (84) 
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Když tento teoretický výpočet aplikuji na mojí převodovku pak teoretický redukovaný 

moment setrvačnosti lze určit ze vztahu: 

𝐸𝑘 =
1

2
∗ 𝐼𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝 ∗ 𝜔𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝

2 +
1

2
∗ 𝐼1 ∗ 𝜔1

2 +
1

2
∗ 𝐼2 ∗ 𝜔2

2 +
1

2
∗ 𝐼3 ∗ 𝜔3

2 +
1

2
∗ 𝐼4 ∗ 𝜔4

2 +
1

2
∗

𝐼6 ∗ 𝜔6
2           (85) 

𝐼𝑟𝑒𝑑 = 𝐼1 + 𝐼𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝 ∗ 𝑖1
2 + 𝐼2 ∗

𝑖1
2

𝑖2
2 + 𝐼3 ∗

𝑖1
2

𝑖3
2 + 𝐼4 ∗

𝑖1
2

𝑖4
2 + 𝐼5 ∗

𝑖1
2

𝑖5
2 + 𝐼6 ∗

𝑖1
2

𝑖6
2  (86) 

Z teoretického momentu setrvačnosti by již šlo dále udělat odhad rázového 

momentu, dle vztahu: 

𝑀𝑟𝑎𝑧 = 𝐼𝑟𝑒𝑑 ∗
∆𝜔

∆𝑡
        (87) 

Bohužel hodnota ∆𝑡 je další neznámou, jedná se o čas přeřazení, za který se musí 

změnit úhlová rychlost vstupní hřídele. Do tohoto času promlouvá řada dalších činitelů jako 

třeba tuhost dílčích komponent, elasticita hřídelí, které se v zatížení zkroutí atd. Výpočet 

tohoto času by byl velmi náročný a nad rámec rozsahu této práce. 

Ověření těchto rázu, by měla být jedna z hlavních oblastí při testování převodovky. 

 

8. Konstrukce převodovky 

Nyní bylo potřeba vytvořit 3D model vnitřních částí skříně. Zvolil jsem program od 

společnosti AV ENGINEERING s názvem PTC Creo Parametric 4.0. 

8.1. Uložení hřídelí 

Při volbě uložení hřídelí jsem se inspiroval řešením, které dnes běžně používá většina 

výrobců 

Vstupní hřídel do převodovky je uložena na dvou ložiscích. Vzdálenější ložisko 

označené jako D na obrázku 31 je vymezeno vůči skříni převodovky vymezovacím kroužkem 

1 na obrázku 45 a vůči hřídeli vymezovacím kroužkem 6 a vůči skříni vymezovacím 

prstencem 3 na obrázku 45. Druhé ložisko B na obrázku 32 je vůči hřídeli ustaveno 

rozšířením za ozubením prvního rychlostního stupně a vůči skříni je ustaveno drobným 

plíškem 1 na obrázku 46, který je ke skříni připevněn třemi šrouby. Nejsou tu nikterak velké 

axiální síly díky použití přímého ozubení z toho důvodu, je toto uložení plně postačující. Pro 

vymezení správné polohy hřídele je možné upravovat šířku součástí. 
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Obrázek 45: Uložení vstupní hřídele, vzdálenější ložisko od spojky – 1. vývrt mazacího kanálu, 2. 

skříň, 3. vymezovací prstenec ložiska ke skříni, 4. ložisko, 5. vstupní hřídel, 6. vymezovací podložka 
ložiska k ozubenému kolu druhého rychlostního stupně 

 
Obrázek 46: Uložení vstupní hřídele, ložisko blíž u spojky – 1. plech pro upevnění ložiska, 2. ložisko, 

3. vstupní hřídel 
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Výstupní hřídel je uložen rovněž na dvou ložiscích. Vzdálenější ložisko od řetězového 

kola E na obrázku 32 je uloženo obdobně jako ložisko na obrázku 45 na vstupní hřídeli. 

Druhé ložisko G na obrázku 32 jsem již musel volit dvouřadé z důvodů větších radiálních sil, 

ovšem axiální sily i v tomto případě nebudou nikterak velké. Většina motocyklů má taky, 

přímo přes uložení výstupní hřídele, rozdělení skříně na dvě části. Polohu spolu zabírajících 

kol (axiální směr) mohu korigovat nastavením vymezovacích kroužků na první hřídeli. 

Z toho důvodu jsem volil jednodušší uložení, ve kterém se využije drážka v ložisku a ložisko 

se vůči skříni vymezí pojistným kroužkem 1 na obrázku 47. 

 
Obrázek 47: Uložení výstupní hřídele, strana u řetězového kola – 1. pojistný kroužek, 2. ložisko, 3. 

nátrubek, 4. výstupní hřídel, 5- hřídelové těsnění (gufero) 

Vstupní hřídel se těsnit nemusí neboť spojka je u motocyklu mokrá a má 

s převodovkou společnou olejovou náplň. V případě výstupní hřídele už ovšem je nutné 

skříň zatěsnit hřídelovým těsněním 5 na obrázku 47 Nátrubek 3 je na hřídeli uložený 

s přesahem a má vnější povrch s drsností Ra 0,4 až 0,8 µm, také nesmí na tomto povrchu 

být šroubovice od nástroje, kterým se povrch vyrobil. Mohlo by tím docházet 

k netěsnostem.  

 

8.2. Uložení ozubených kol 

Ozubená kola na hřídeli jsou dvojího typu. Jedna jsou kola volně otočná na ložisku, 

která jsou ovšem vůči posuvu axiálně zajištěna. Druhá jsou kola, která jsou s hřídelí spojena 
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drážkováním a až na ozubené kolo druhého rychlostního stupně na vstupní hřídeli jsou 

uložena posuvně. Kola uložená na drážkování jsou znázorněna modrou barvou, kola 

uložená na ložiscích zelenou barvou. 

Poloha posuvně uložených kol je v převodovce řízena řadícími vidličkami. 

Axiální zajištění kol je řešené ve většině případů vymezovací podložkou a pojistným 

kroužkem. Jak je patrné z obrázku 49 a 50 k zajištění polohy určitých kol je ještě použita 

speciální podložka (obr. 48). Ta se skládá ze dvou dílu. První díl se při instalaci přesune po 

drážkách na hřídeli do své polohy v drážce, v té se o několik stupňů pootočí a svými zuby 

tak znemožní posun vůči drážkování na hřídeli. Druhý díl už slouží pouze k pojištění prvního 

dílu vůči pootočení a následného posuvu po drážkování.  

 
Obrázek 48: Podložka pro axiální zajištění 

Kola, která nejsou na drážkování, jsou uložena na kluzných ložiscích, která jsou 

mazaná tlakovým olejem. Pouze ozubené kolo prvního rychlostního stupně na výstupním 

hřídeli je uloženo na jehlovém ložisku. Je to z důvodů větší síly, která je na prvním 

rychlostním stupni. Ložisko je jehlové kvůli menším zástavbovým rozměrům. 

Axiální síly jsou díky použití přímého ozubení jen velmi malé, které vznikají při posunu 

kol nebo při nepatrném ohybu zubů při vzájemném záběru. 

Složení kol je dobře patrné z výkresu sestavy převodovky v příloze této práce 
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Obrázek 49: Uložení kol na vstupním hřídeli – 1. podložka pro axiální zajištění, 2. podložka, 3. 

pojistný kroužek 

 
Obrázek 50: Uložení kol na výstupním hřídeli – 1. podložka pro axiální zatížení, 2. podložka, 3. 

pojistný kroužek 

8.3. Mazání 

Pro správný chod převodovky je velmi důležité mazání, které se provádí tlakově 

dutinou v hřídelích. Do této dutiny se olej přivádí kanálky ve skříni od olejového čerpadla. 

Z důvodu možného úniku oleje přes ložiska, na koncích hřídele kde je olej přiváděn, jsou 

ložiska z této strany zapouzdřená. Je to řešení, které se běžně používá, a mělo by tedy být 



 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 

ÚSTAV AUTOMOBILU, 
SPALOVACÍCH MOTORŮ A 

KOLEJOVÝCH VOZIDEL 
 

BEZPRODLEVOVÁ MOTOCYKLOVÁ PŘEVODOVKA  - 66 - 

dostatečné pro udržení správného tlaku oleje. Bohužel model ložiska od společnosti SKF 

nezobrazuje zakrytí ložiska z jedné strany. V katalogu je uvedeno, že zakrytí dokáží dodat 

na přání zákazníka. 

Mazání je důležité pro kluzná ložiska ozubených kol, posuv v drážkování ozubených 

kol a také drážky, kterou vede ozubené kolo řadící vidlička. K těmto částem vedou olej díry 

v hřídelích, které jsou dobře patrny z obr 50 a 49. V některých případech bylo pro správné 

mazání ve všech polohách ozubených kol potřeba navrhnout více děr.  

8.4. Zubové spojky 

Pro mé zubové spojky jsem zvolil mrtvý úhel 38°. Ve všech případech se jedná o 

spojení 5 zuby. Zkosení ozubců je 1°, toto zkosení vyvolává drobnou axiální sílu, která 

ozubená kola na obou stranách spojení přitahuje k sobě. Tím zvyšuje bezpečnost proti 

samovolnému vyřazení rychlostního stupně. V případě použití větších zkosení už by mohlo 

dojít k ohýbání vidliček (vlivem jejich vyššího zatížení touto axiální silou). Navíc by se i 

zhoršilo vyřazování rychlosti. 

8.5. Celkové složení hřídelí 

Pohled na složení vstupní hřídele je na obrázku 5 a pohled na složení výstupní hřídele 

je na obrázku 52.  

 

 
Obrázek 51: Složení vstupní hřídele 



 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 

ÚSTAV AUTOMOBILU, 
SPALOVACÍCH MOTORŮ A 

KOLEJOVÝCH VOZIDEL 
 

BEZPRODLEVOVÁ MOTOCYKLOVÁ PŘEVODOVKA  - 67 - 

 

Obrázek 52: Složení výstupní hřídele 
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9. Závěr 

Cílem této práce bylo zpracovat konstrukci dnešních převodovek v motocyklech o 

objemu 600 𝑐𝑚3 a dále navrhnout její úpravu na závodní účely. Z toho důvodu byla 

zpracována rešerše současných pravidel kategorie Supersport. Pravidla konstrukci 

převodovky značně omezují, a proto se jednalo hlavně o jiné převodové poměry. 

Pro správný návrh převodovky by však v praxi bylo nutné znát údaje z telemetrie 

motocyklu, čas přeřazení (pro správný návrh zubových spojek) a další údaje, které se mi 

dohledat nepodařilo. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMOBLŮ 

SYMBOL JEDNOTKA VÝZNAM 

P  [kW]  Výkon 

𝑰𝒑𝒓𝒊𝒎𝒂𝒓𝒏𝒊 [-]  Převodový poměr primárního převodu 

𝑰𝒔𝒆𝒌𝒖𝒏𝒅𝒂𝒓𝒏𝒊 [-]  Převodový poměr sekundárního převodu 

𝑷𝑴  [kW]  Výkon motoru 

𝑴𝒌𝑴  [Nm]  Krouticí moment motoru 

𝒏𝒎𝒂𝒙  [ot/min] Maximální otáčky motoru 

𝑷𝒍𝒊𝒕  [kW]  Litrový výkon motoru 

𝒎𝒎𝒐𝒕  [kg]  Hmotnost motocyklu   

𝑽𝒑  [km/h]  Průměrná rychlost motocyklu 

𝜼𝒐  [-]  Účinnost ozubení 

𝜼𝒓  [-]  Účinnost řetěz 

𝑴𝒌𝑰  [Nm]  Krouticí moment na vstupní hřídeli 

𝒏𝑰  [ot/min] Otáčky vstupní hřídele 

𝑴𝒌𝟏  [Nm]  Krouticí moment na výstupním hřídeli při zařazeném 1. 
rychlostním stupni (pod dalšími čísli v indexu) 

𝑛1  [ot/min] Otáčky na výstupním hřídeli při zařazeném 1. rychlostním stupni 
(pod dalšími čísli v indexu) 

𝑀𝑘𝑣𝑦𝑠𝑡𝑢𝑝 [Nm]  Nejvyšší krouticí moment na zadním kole 

𝛼  [°]  Úhel záběru ozubení 

𝑅𝑒  [MPa]  Mez kluzu materiálu 

𝑅𝑚  [MPa]  Mez pevnosti materiálu 

Z  [MPa]  Kontrakce materiálu 

E  [MPa]  Modul pružnosti materiálu 

G  [MPa]  Modul pružnosti ve smyku materiálu 

𝐹𝑡  [N]  Tečná síla na ozubení 

𝐹𝑟  [N]  Radiální síla na ozubení 

𝐹𝑛  [N]  Výslednice sil na ozubení 

𝐷𝑆  [mm]  roztečný průměr věnce spojky 

𝐹𝑡𝑆  [N]  Tečná obvodová síla spojky 

𝐹𝑆   [N]  Radiální síla na spojce 

𝐷𝑡1  [mm]  Průměr roztečné kružnice řetězového kola 

𝑉𝑣𝑦𝑠𝑡𝑢𝑝  [m/s]  Obvodová rychlost řetězu 

𝐹𝑜  [N]  Obvodová síla v řetězu 

𝐹𝑇  [N]  Tahová síla v řetězu 
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A  [mm]  Osová vzdálenost řetězu 

𝐹𝑚  [N]  Tahová síla v řetězu 

𝐹𝑐𝑟  [N]  Výsledná tahová síla v řetězu působící na uložení řetězového kola 

𝜎𝐷𝑡  [MPa]  Dovolené tah/tlak namáhání materiálu 

𝜏𝐷𝑘  [MPa]  Dovolené namáhání v krutu pro materiál 

𝜎𝐷𝑜  [MPa]  Dovolené namáhání na ohyb materiálu 

𝑦𝑚𝑎𝑥   [mm]  Maximální průhyb hřídele 

𝜏𝑘   [MPa]  Napětí v krutu 

𝜎𝑜  [MPa]  Napětí v ohybu 

𝜎𝑅𝐸𝐷  [MPa]  Redukované napětí 

𝜑  [°]  Zkroucení hřídele 

𝜗  [°/m]  Poměrné zkroucení hřídele 

𝜎𝐻𝑂  [MPa]  Nominální napětí v dotyku 

𝑍𝐻   [-]  Součinitel tvaru zubu 

𝑍𝐸   [-]  Součinitel mechanických vlastností materiálu 

𝑍𝜀   [-]  Součinitel součtové délky dotyku křivek boků zobů 

𝜎𝐻  [MPa]  Napětí v dotyku 

𝐾𝐻  [-]  Součinitel přídavných zatížení 

𝐾𝐴  [-]  Součinitel vnějších dynamických sil 

𝐾𝑉   [-]  Součinitel rychlostí 

𝐾𝐻𝛼  [-]  Součinitel podílů zatížení jednotlivých zubů na dotyk 

𝐾𝐻𝛽   [-]  Součinitel nerovnoměrnosti zatížení zubu podél šířky pro dotyk 

𝑆𝐻  [-]  Bezpečnost proti tvorbě pittingu 

𝜎𝐻𝑙𝑖𝑛  [MPa]  Mez únavy v dotyku 

𝑆𝐻𝑆  [-]  Bezpečnost proti tvorbě pittingu při jednorázovém zatížení 

𝜎𝐻𝑚𝑎𝑥   [MPa]  Nejvyšší napětí v dotyku  

𝜎𝐻𝑃𝑚𝑎𝑥   [MPa]  Dovolené napětí v dotyku při maximálním zatížení 

𝜎𝐹𝑂  [MPa]  Nominální ohybové napětí 

m  [-]  Modul ozubení 

𝑌𝐹𝑆   [-]  Součinitel tvaru a koncentrace napětí 

𝑌𝛽   [-]  Součinitel sklonu zubu 

𝜎𝐹   [MPa]  Napětí v ohybu ozubeného kola 

𝐾𝐹   [-]  Provozní součinitel 

𝑆𝐹   [-]  Bezpečnost proti únavovému lomu 

𝜎𝐹𝑙𝑖𝑚   [MPa]  Mez únavy v ohybu ozubeného kola 
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𝑌𝑁  [-]  Součinitel životnosti 

𝑌𝜌  [-]  Součinitel vrubové citlivosti 

𝑌𝑥   [-]  Součinitel velikosti pro ohyb 

𝑆𝐹𝑆   [-]  Statická bezpečnost v ohybu 

𝜎𝐹𝑚𝑎𝑥   [MPa]  Maximální místní ohybové napětí v patě zubu 

𝜎𝐹𝑆𝑡   [MPa]  Statická pevnost v ohybu při maximálním zatížení 

𝜎𝑜𝑑   [MPa]  Napětí v ohybu u drážkovaného spojení 

𝑃𝑑𝑟   [MPa]  Tlak v opěrné ploše drážky  

ℎ𝑛  [mm]  Nosná výška drážkování 

𝑃𝐷  [MPa]  Dovolený tlak na styčných plochách zubu 

P  [-]  Dynamické ekvivalentní zatížení ložiska 

X  [-]  Koeficient radiálního zatížení ložiska 

Y  [-]  Koeficient axiálního zatížení ložiska 

𝐿10ℎ  [hod]  Základní výpočtová trvanlivost ložiska 

C  [-]  Základní dynamická únosnost ložiska 

p  [-]  Exponent rovnice trvanlivosti 

∆𝑛  [ot/min] Rozdíl otáček 

∆𝑛𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝 [ot/min] Rozdíl otáček vstupní hřídele 

𝜔  [rad/s]  Úhlová rychlost 

𝐸𝑘   [J]  Kinetická energie 

𝐼𝑅𝐸𝐷   [𝑘𝑔/𝑚2] Teoretický moment setrvačnosti 

𝑀𝑅𝑎𝑧  [Nm]  Rázový moment 

∆𝑡  [s]  Čas přeřazení 
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